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HUKKUMISTARINAT 2021
Uinti, pulikointi ja vilvoittelu (55)

Lähes 90-vuotias mies meni aamupäivällä uimaan 
omassa pihassa olleeseen lampeen ja hukkui. Mui-
ta ei ollut paikalla. Tapahtunut selvisi, kun läheiset 
eivät tavoittaneet häntä puhelimella. Mies ui kysei-
sessä lammessa usein.

Mies ja nainen menivät uimarannalla uimaan. Nainen kään-
tyi melko pian takaisin rantaan. Mies ui pidemmälle, mutta 
hänkin kääntyi takaisin. Mies painui paluumatkalla pinnan 
alle. Hän oli käyttänyt huumeita, lääkkeitä ja alkoholia.

Erään yhteisön mökillä oli talkoot, joi-
den jälkeen saunottiin ja uitiin. Yksi 
mies jäi lopuksi vielä yksin saunaan 
ja uimaan. Muu talkooväki huomasi 
miehen myöhemmin alastomana ve-
dessä kellumassa. Sairaudella saat-
toi olla vaikutusta.

Eläkeikäinen mies jäi iltamyöhällä  
yksinään saunomaan kesämökin 
ranta saunaan. Aiemmin mökkiin 
lähtenyt puoliso huolestui ja löysi 
miehen hukkuneena. Mies oli myös 
lyönyt päänsä johonkin. Hänellä oli 
sairauksia ja veressään alkoholia.

Seurue oli puuhailemassa ja 
saunomassa mökkirannassa. 
Eläkeikäinen nainen jäi uimaan 
muiden mennessä saunaan. 
Muut alkoivat pian ihmetellä, 
missä nainen viipyi. Hän löytyi 
pienen etsinnän jälkeen. Alko-
holia oli veressä runsaasti.

Eläkeikäinen mies oli menossa uimaan. Hänelle tuli 
laiturin uimaportailla terveydellisiä ongelmia, joiden 
vuoksi hän vajosi veteen. Paikalla ollut henkilö ei 
saanut miestä vedestä. Miehellä oli sairauksia.

Lähes 80-vuotias mies lähti uimaan kohti järven 
keskiosaa. Hän oli harrastanut samalla uimarannal-
la vastaavan laista uintia pitkään ja säännöllisesti. 
Sivulliset löysivät hänet vedestä kellumasta.

Kaksi ihmistä liikkui uimarannan 
edustalla sup-laudoilla. Toinen pu-
tosi veteen ja yritti uida laudan avul-
la n. 100 m rantaan. Terveyden tila 
oli kuitenkin sellainen, ettei se on-
nistunut. Sivullisten apu ei riittänyt 
pelastamaan henkeä.

Eläkeikäinen nainen oli illalla sauno-
massa puolisonsa kanssa. Saunan 
jälkeen hän meni järveen uimaan. 
Mies meni rantaan hieman myöhem-
min, jolloin hän huomasi puolisonsa 
kelluvan vedessä n. 10 metriä laituris-
ta. Nainen oli päihtynyt.

Rollaattorilla kulkenut yli 80-vuotias 
mies harrasti mökillä vesijuoksua. 
Hänet löydettiin hukkuneena noin 30 
metrin päästä rannasta. Yllä oli vesi-
juoksuvyö.

Uimataidoton alle 10-vuotias lapsi oli toisten lasten 
kanssa hiekkakuoppaan tehdyssä maauimalassa. 
Lapsi meni liian syvälle ja jäi kadoksiin veden alle. 
Sivullinen sai hänet pois, mutta liian myöhään. 
Rantavalvontaa ei ollut.

Mies oli ilmeisesti käynyt rantasaunassa saunomassa ja 
mennyt siinä yhteydessä lampeen uimaan. Häntä kaipailtiin 
seuraavana päivänä. Vaatteet olivat saunan terassilla ja mies 
hukkuneena lammessa. Hän oli juonut runsaasti alkoholia.

Lähes 90-vuotias mies oli mökki-
rannassa uimassa puolisonsa kans-
sa. Hän painui kesken uinnin ve-
den alle ja ehti olla siellä joitakin 
minuutteja ennen kuin vaimo sai 
vedettyä hänet rantaveteen.

Nuoria oli viettämässä aikaa uima-
rannalla. Kaksi heistä meni uimaan. 
Toinen sukelsi. Kun hän nousi pin-
taan, toista nuorta ei enää näkynyt. 
Hukkunut oli alaikäinen, maahan-
muuttajataustainen ja uimataidoton. 
Ei päihteitä.

Kaksi miestä oli rantasaunalla sauno-
massa. Toinen lähti uimaan. Toinen al-
koi ihmetellä, mihin hänen ystävänsä jäi. 
Apuun hälytetty sukeltaja löysi miehen 
noin 10-15 metrin päästä laiturista. Uhri 
oli juonut runsaasti alkoholia.
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Ulkomaalaisella kausityöntekijällä oli vapaapäivä, jonka 
hän käytti runsaaseen juopotteluun. Muut työntekijät ih-
mettelivät, mihin mies oli mennyt. He löysivät hänet alus-
housuisillaan rantavedestä kasvot alaspäin.

Eläkeikäinen mies meni saunomisen yhteydessä uimaan. 
Hän käytti kellukkeita. Kumppani näki, että miehelle tuli ve-
dessä ongelmia. Hän ei kuitenkaan ehtinyt saamaan miestä 
rantaan ajoissa. Mies oli monisairas ja juonut alkoholia.

Yli 70-vuotias mies ui lähellä mökki-
rantaa, koska uimataito oli huono. 
Puoliso huomasi miehen painuvan 
veden alle ja meni kannattelemaan. 
Se ei kuitenkaan onnistunut. Mies 
oli päihtynyt.

Lähes 90-vuotias mies meni illal-
la saunasta uimaan. Kumppani jäi 
vielä saunaan. Kun kumppani meni 
rantaan, miestä ei näkynyt. Pelastus-
laitos löysi miehen upoksista laiturin 
läheltä. Miehellä oli sairauksia.

Keski-ikäinen mies ilmeisesti pyrki 
sukeltamaan laiturin ali. Oli yö ja 
mies oli vahvasti päihtynyt. Paikal-
la ollut läheinen ei heti tunnistanut, 
että mies oli joutunut vaikeuksiin.

Noin 20-vuotias mies kahlaili ja pulikoi 
rantavedessä. Jossain vaiheessa muut 
rannallaolijat huomasivat miehen makaa-
van liikkumattomana vedessä. Mies oli 
juonut runsaasti alkoholia ja hänellä oli 
terveysongelmia.

Noin 90-vuotiaat mies ja nainen 
valmistelivat mökkisaunan sau-
nomiskuntoon. Ennen saunaa 
he ilmeisesti menivät yhdessä

Yli 80-vuotias mies oli puolisonsa 
kanssa saunomassa. Mies meni ui-
maan. Saunalle kuului uimisen ää-
niä, jotka yhtäkkiä loppuivat. Puoliso 
meni lammelle ja löysi miehen seläl-
lään kellumasta. Puoliso sai miehen 
rantaan ja yritti elvyttää.

Noin 75-vuotias nainen oli tullut 
yksin autolla lammelle uimaan. 
Muut vähän myöhemmin uimaan 
tulleet ihmiset huomasivat naisen 
kelluvan vedessä. Sairaudella on 
voinut olla vaikutusta. 

Noin 75-vuotias nainen meni tuttuun 
tapaan jokeen uimaan. Uimapaikka 
oli tuttu ja turvallinen. Puoliso katsoi 
ikkunasta, eikä enää nähnyt naista. 
Nainen löydettiin seuraavana päivä-
nä. Hänellä oli sairauksia, ja hän oli 
päihtynyt.

uimaan. Uidessa tuli jotain on-
gelmia, ja he molemmat hukkui-
vat. Heidät löydettiin rantavedes-
tä seuraavana päivänä.

Joukko nuoria ui soramontulla rannasta rantaan 
noin 100 m. matkaa edestakaisin. Yksi nuorista 
(15v.) ilmeisesti väsyi tai hänelle tuli joku ongelma, 
sillä hän alkoi huutaa ja painui nopeasti veden alle. 
Muut luulivat ensin pelleilyksi.

Mies oli joessa uimassa, ja ystävä oli tulossa perässä. Laiturin 
luota kuului molskahdus, jonka jälkeen ystävää ei enää nä-
kynyt missään. Kukaan ei nähnyt veteen päätymistä. Hän oli 
lähes 70-vuotias mies ja vahvasti päihtynyt.

Yli 70-vuotias mies oli soutu-
veneellä saaressa mökin ylläpito-
hommissa. Hän soitti kotiin ja sa-
noi käyvänsä vielä uimassa ennen 
paluumatkaa. Hän löytyi veneen ja 
laiturin läheltä alasti kellumassa. 
Vaatteet olivat veneessä.

Eläkeikäinen nainen oli yksin mökil-
lä. Läheiset menivät paikalle, koska 
naista ei tavoitettu. Tavarat oli sau-
nalla ja pyyhe laiturilla. Nainen löytyi 
uimapuvussa noin 30 m rannasta. 
Toimintakyvyssä oli puutteita ja ve-
ressä alkoholia.

Yli 80-vuotias mies oli yleisen uima-
rannan saunassa. Saunojat kävivät eri 
tahtiin järvessä uimassa. Laiturille tullut 
toinen saunoja havaitsi miehen pinnan 
alla. Elvytys ei auttanut. Terveyden-
tilassa oli vikaa.

Yli 70-vuotias mies oli ystävänsä kanssa 
saunomassa. Mies meni uimaan, ja ystä-
vä jäi saunaan. Noin 20 minuutin kuluttua 
ystävä meni rantaan ja näki miehen liik-
kumattomana vedessä. Mies oli vahvasti 
päihtynyt.

Keski-ikäinen sairauseläkkeellä ol-
lut nainen oli uimarannalla uimassa 
tai vesijuoksemassa. Rannalla olleet 
huomasivat naisen kelluvan vatsal-
laan, toivat rantaan ja aloittivat el-
vytyksen. Nainen kuoli myöhemmin 
sairaalassa.

Eläkeikäinen mies meni lämpi-
mänä päivänä mereen vilvoittele-
maan. Muut uimarannalla olleet 
huomasivat hänet veteen vajon-
neena ja aloittivat elvytyksen. Mie-
hellä oli sairauksia ja lääkitystä. 
Hän oli juonut runsaasti alkoholia.

Lähes 90-vuotias mies meni omakotitalon saunan 
lämmityksen yhteydessä uimaan. Oli kuuma päivä. 
Naapuri löysi miehen vedestä kellumasta ja aloitti 
elvytyksen. Miehellä oli sairauksia.

Keski-ikäinen nainen meni seurueen mukana mökkirantaan 
uimaan. Hän jäi vyötärön syvyiseen veteen kahlaamaan. Muut 
yllättäen näkivät naisen kelluvan vatsallaan. Ääniä ei ollut kuu-
lunut. He veivät naisen rantaan ja yrittivät elvyttää.
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Yli 80-vuotias nainen meni edeltä 
saunaan ja uimaan. Kun läheiset 
tulivat rantaan, nainen kellui kasvot 
alaspäin noin viiden metrin päässä 
laiturista. He vetivät naisen rantaan 
ja aloittivat elvytyksen.

Pariskunta oli saunomisen yhte-
ydessä uimassa. Nainen oli vielä 
vedessä, kun lähes 80-vuotias 
mies nousi laiturin portaita. Kesken 
nousun hän vajosi takaisin veteen. 
Nainen kannatteli häntä, ja naapuri 
tuli apuun. Elvytys ei auttanut.

Kaksi naista oli uimassa. Toinen palasi 
laiturille ja huomasi, että toinen uimassa 
olleista oli kauempana vedessä seläl-
lään eikä reagoinut huutoihin. Naapuri tuli 
apuun, haki yli 80-vuotiaan naisen rantaan 
ja aloitti elvytyksen.

Pariskunta oli saaressa saunomas-
sa. Yli 80-vuotias nainen meni sau-
nasta uimaan. Kun mies tuli parin 
minuutin kuluttua perässä, nainen oli 
elottomana rantavedessä. Naapuri 
souti apuun, mutta elvytys ei autta-
nut. Naisella oli sairauksia.

Seurue oli mökkipuuhissa, minkä jäl-
keen he viettivät aikaa juoden runsaasti 
alkoholia. Keski-ikäinen mies otti äkisti 
vaatteet pois ja meni järveen uimaan. 
Hetkeä myöhemmin hän painui pinnan 
alle. Pinta pelastajat hakivat hänet pois.

Yli 70-vuotias mies oli uimahousuis-
sa rantavedessä. Vastarannalla olleet 
kiinnittivät huomiota siihen, että mies 
huusi ja huitoi. He menivät paikalle, 
jolloin miehen pää oli vedessä. Elvytys 
ei auttanut. Mies oli vahvasti päihtynyt.

Yli 80-vuotias mies oli puolisonsa kanssa sauno-
massa. Mies meni käymään uimassa ja puoliso jäi 
saunaan peseytymään. Kun puoliso meni rantaan, 
miestä ei näkynyt missään. Pintapelastajatkaan ei-
vät löytäneet, joten tarvittiin sukeltajaa.

Lähes 80-vuotias mies katosi rantaan kiinnittyneestä matka-
veneestä. Osoittautui, että hän oli mennyt uimatasolta iltauin-
nille. Läheiset löysivät hänet veden alta vähän yli 5 m päästä 
veneestä. Mies oli juonut reilusti alkoholia.

Lähes 90-vuotias nainen sauva-
käveli kotoaan rantaan uimaan. 
Koska hän ei palannut kotiin, puo-
liso lähti etsimään. Pelastuslaitos 
löysi naisen rantavedestä, jossa 
hän kellui uimapuvussa selällään. 
Hän oli juonut alkoholia.

Eläkeikäinen mies ajoi traktorilla ui-
marannalle uimaan. Tuttava ihmet-
teli sitä, että traktori oli pysäköitynä 
rantaan tuntien ajan. Tuttava löysi 
miehen vaatteet pukukopista ja pe-
lastuslaitos miehen vedestä. Miehel-
lä oli sairauksia.

Noin 80-vuotias nainen oli yksin mökillä 
ja saunoi päivällä. Naapuri löysi hänet 
seuraavana aamuna vedestä. Vaatteet 
oli saunalla ja pyyhe laiturilla. Naisella 
oli sairauksia.

Keski-ikäinen mies oli yksin mökillä 
saunomassa. Läheinen tuli illalla pai-
kalle, koska mies ei vastannut puheli-
meen. Mies löytyi rantavedestä, vaat-
teet jo jäähtyneestä saunasta. Mies oli 
juonut paljon alkoholia.

Yli 80-vuotias nainen oli yksin mö-
killä ja meni uimaan. Mökille tullut 
läheinen löysi naisen rantavedestä. 
Naisella oli päässään ruhje, joten 
tapahtumaan todennäköisesti liittyi 
kaatuminen.

Sivulliset löysivät uimarannalta elä-
keikäisen miehen, joka kellui liikku-
mattomana selällään vedessä. Mies 
oli vielä elossa, mutta hän kuoli myö-
hemmin sairaalassa. Miehellä oli sai-
rauksia.

Yli 70-vuotias mies meni saunasta uimaan. Koska mies 
ei tullut takaisin, muut saunojat menivät rantaan katso-
maan. Mies kellui vatsallaan parin metrin päässä laituris-
ta. Mies oli juonut runsaasti alkoholia.

Eläkeikäinen nainen oli läheisensä kanssa ottamassa valo-
kuvia laiturin päässä olleen avannon luona. Nainen nousi 
pienestä avannosta, mutta luiskahti vahingossa takaisin. 
Virtaus vei hänet jään alle. Nainen löytyi kuukausien päästä.

Lähes 90-vuotias mies meni mökillä ui-
maan. Muut kolme henkilöä huomasivat 
miehen kelluvan vedessä. He menivät 
nostamaan miehen rantaan ja yrittivät 
elvyttää ensihoidon saapumiseen asti. 
Miehellä oli sairauksia.

Alle 50-vuotias nainen oli yksin mö-
killä. Häntä alettiin kaivata ja etsiä. 
Poliisi löysi naisen uimapuku päällä 
rantavedestä noin 30 metriä omasta 
laiturista. Naisella oli ollut mielen-
terveyteen liittyviä pulmia.

Vahvasti päihtynyt keski-ikäinen 
mies oli järvessä uimassa. Hän 
painui pinnan alle. Sydän saatiin 
pelastamisen jälkeen vielä käyntiin, 
mutta mies kuoli kolme päivää myö-
hemmin sairaalassa.
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Rannalta tai laiturilta veteen joutuminen (40 tapausta, 41 hukkunutta)

Keski-ikäinen henkilö löytyi hukkuneena kapeasta ojasta, 
jonne hän oli joutunut ilmeisesti sairauskohtauksen seu-
rauksena. Hän oli ollut tavanomaisella kävelylenkillään.

Sivullinen löysi osittain jäisestä rantavedestä kuolleen ihmi-
sen. Henkilö oli ollut kadoksissa muutaman viikon. Päällä oli 
vuodenaikaan nähden kevyehköt vaatteet. Taustalla alkoholin-
käyttöä. Kyseessä ehkä veteen luiskahtaminen.

Huumeita käyttänyt mies riisui päällys-
vaatteensa ja lähti veteen etsimään 
sinne pudonnutta matkapuhelintaan. 
Hän katosi ja löytyi hukkuneena seu-
raavana päivänä.

Nuori aikuinen katosi. Hänet löydettiin 
vesistöstä kuukausia myöhemmin ulko-
vaatteet päällä. Kanavaan tai jokeen 
joutumisen tapa ei ole tiedossa. On 
voinut liikkua myös jäällä. Hänellä oli 
mielenterveys ongelmia ja muu sairaus.

Yli 80-vuotias mies putosi laiturilta 
noin 1,5 m syvyiseen veteen ja huk-
kui. Rannalla oli puutavaraa, joten 
hän oli mahdollisesti parantelemas-
sa huteraa laituria.

Yli 80-vuotias muistisairas mies oli hetken kateissa omaisil-
taan. Hän oli ottanut rannasta veneen, joka kellui vedessä. 
Mies löytyi niin ikään vedessä kelluvana. Veneessä ei ollut 
tulppaa eikä airoja. Miehellä oli muitakin sairauksia.

Mies oli koiran kanssa mökillä monen päivän majavan-
metsästysreissulla. Paikalle tullut totesi, että mökillä oli vain 
koira, vene oli poissa. Vene löytyi rantaan vedettynä toisaal-
ta. Mies oli osittain veneessä, ylävartalo vedessä.

Sivullinen näki sillalta, että virtaa-
vassa joessa kelluu vaatteet päällä 
oleva ihminen. Etsinnöistä huoli-
matta hukkunut mies löytyi vasta yli 
viikon kuluttua. Veteen joutumisen 
tapaa ei tiedetä. Toimintakyvyssä 
saattoi olla puutteita.

Liikuntarajoitteinen mies ajoi sähköi-
sellä apuajoneuvolla asunnoltaan 
uimaportaiden luo rantaan. Tarkoitus 
todennäköisesti oli viilennellä jalkoja 
järvessä. Hän ilmeisesti kaatui mata-
laan rantaveteen. Yllä alushousut ja 
hihaton paita.

Keski-ikäinen mies oli läheisten-
sä kanssa mökillä. Yöllä tuli ilmei-
sesti peseytymisen tarvetta, joten 
hän meni rantaan. Hänet löydet-
tiin aamulla vedestä. Miehellä oli 
neurologinen sairaus, joka aiheut-
ti suuria liikkumisvaikeuksia.

Noin 90-vuotias huonokuntoinen nainen oli hetken 
yksin mökkilaiturilla. Läheiset löysivät hänet kävely-
keppeineen upoksista noin metrin päästä laiturista. 
Pelastaminen ei enää onnistunut. Laituri saattoi 
keikkua veneiden peräaalloissa.

Pariskunta oli viettämässä aikaa mökillä. Mies meni aamulla 
rantaan ja puoliso lähti kauppaan. Kun puoliso palasi mökille, 
hän löysi miehen laiturin luota vedestä. Miehellä oli vaatteet 
päällään, ja hän oli juonut runsaasti alkoholia.

80-vuotias mies oli asentamassa 
vesipumpun imuletkua noin 5 met-
rin päässä rannasta. Vettä oli rei-
lu metri.  Mies kaatui syvemmälle 
päin. Puoliso meni auttamaan, mut-
ta ei saanut miestä vedestä. Naa-
puri tuli pian apuun. Sairauksia oli.

Yli 90-vuotias nainen meni mökillä  
aamulla rantaan. Hän oli yöpuvussa 
ja rannassa yksin. Todennäköisesti 
tarkoitus oli huuhdella yöastiaa. Nai-
nen kaatui, kolhi päätään ja jäi veteen. 
Hänellä oli jonkin verran sairauksia.

Noin 70-vuotias nainen löydettiin vaat-
teet päällä kanavasta. Veteen joutumi-
sen tapa ei ole tiedossa. Naisella oli 
vaikea neurologinen sairaus, eikä hän 
ollut kykenevä järkevään itsenäiseen 
toimintaan.

Yli 90-vuotias mies löytyi omakoti-
talon pihalammesta vaatteet pääl-
lä hukkuneena. Hän oli ilmeisesti 
korjaillut vesipumpun imuletkua, 
joka oli laiturin päässä. Hänellä oli 
sairauksia.

Meloja havaitsi joen rannassa mie-
hen, joka kellui vedessä kasvot alas-
päin. Miehellä oli ulkovaatteet päällä 
ja repussa kalastusvälineitä. Hän oli 
todennäköisesti ollut kalassa ja pu-
donnut jokeen.

Keski-ikäinen mies jäi puolen yön 
jälkeen pihamaalle kävelemään, 
kuten usein aiemminkin. Puoliso 
löysi hänet varhain aamulla elotto-
mana rantavedestä. Mies oli juonut 
runsaasti alkoholia.
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Eläkeikäinen mies tuli aamulla pulpetti-
veneellä tuttujen mökiltä. Kun hän oli jo 
siirtynyt laiturille, hän ilmeisesti kaatui 
ja ylävartalo päätyi veteen. Alavartalo 
jäi laiturille. Hänellä oli sairauksia, lää-
kitys ja vahva humalatila.

Kalastajat havaitsivat ihmisen kellu-
massa kasvot alaspäin lumpeiden se-
assa. Ei ole tiedossa, mitä mies oli ollut 
joessa tekemässä. Hän mahdollisesti 
niitti kaisloja. Yllä oli uimahousut ja 
crocsit. Hän oli yli 70-vuotias.

Keski-ikäinen mies löytyi venerannas-
ta laiturin ja veneen läheltä hukkunee-
na. Hän oli ilmeisesti pudonnut ve-
teen, kun oli juuri tullut veneilemästä 
tai lähdössä vesille. Vene oli kiinnitet-
tynä. Mies oli erittäin päihtynyt.

Naapurit löysivät yli 70-vuotiaan miehen rantavedestä. 
Hän oli ilmeisesti tullut veneellään kalasta, koska laituril-
la oli kala ja vene oli poijukiinnityksessä. Mies oli toden-
näköisesti kaatunut laiturilla. Hän oli vahvasti päihtynyt.

Lähes 90-vuotias mies meni kaivolle katsomaan vesimittarin 
lukemaa. Puoliso ihmetteli, miksi mies ei palannut sisään. 
Hän soitti tuttavalle, joka löysi miehen kaivosta. Pelastuslaitos 
tuli apuun ja nosti miehen ylös.

Viisikymppinen pariskunta 
löytyi hukkuneena vene-
rannasta. He olivat olleet 
illanvietossa ja olivat palaa-
massa veneelle yöpymään. 

Eläkeikäinen mies löytyi vene-
rannasta hukkuneena. Hän oli 
tullut pyörätuolilla laiturille ja 
lähdössä veneilemään. Mies 
ilmeisesti putosi laiturilta. Hän 
oli lähes selvin päin, mutta 
taustalla oli runsasta alkoholin-
käyttöä.

Lähes 70-vuotias mies 
ajoi illalla polkupyörällä 
rantaan. Hän oli menos-
sa tapansa mukaan ui-
maan. Polkupyörä löytyi 
läheltä uimapaikkaa ja 
mies rantavedestä vaat-
teet päällään. Hänellä oli 
sairauksia.

Yli 85-vuotias kotoaan 
kadonnut nainen löytyi 
kotinsa läheltä ojasta. 
Hän oli ilmeisesti ollut 
kävelyllä ja pudonnut le-
veän ojan ylittävältä pelto-
tieltä ojaan. Naisella oli 
sairauk sia ja hän oli ollut 
aiemminkin kadoksissa.

Alaikäinen henkilö katosi kotoaan. Hän oli matkustanut 
bussilla etäämmälle ja löytyi etsinnöissä joesta hukku-
neena. Hänellä oli vaikea kehityshäiriö.

96. 
97. 

113. 

Eläkeikäinen nainen istuskeli illalla kotirannassa laiturilla.  
Kun puoliso meni paikalle, nainen kellui vaatteet päällä vedessä 
kasvot alaspäin. Hän oli ilmeisesti pudonnut. Nainen oli päihtynyt.

Noin 75-vuotias mies oli yksin mö-
killä. Häneen ei saatu yhteyttä, 
joten läheinen meni paikalle. Mies 
oli jyrkässä rannassa kaatuneena. 
Ylävartalo oli vedessä ja jalat kui-
valla maalla. Hän oli päihtynyt ja 
hänellä oli sairauksia.

Yli 70-vuotias mies oli nostamassa laitu-
ria köyden ja auton avulla. Kun hän sol-
mi katkennutta köyttä, auto valui hänen 
päälleen veteen. Puoliso oli paikalla, 
mutta ei saanut varoitettua liikkuvasta 
autosta eikä vedettyä miestä pois.

Lähes eläkeikäinen nainen oli pitkällä 
kävelyllä hotelliyöpymisen yhteydes-
sä. Hän mahdollisesti harhautui pime-
ässä pihalammen penkereelle ja edel-
leen veteen, josta maanomistaja löysi 
hänet. Naisella oli sairauksia.

Sivulliset löysivät vatsallaan kelluvan miehen kaupunki-
ympäriston vesistöstä. Hän osoittautui muutaman viikon 
kadoksissa olleeksi alle 40-vuotiaaksi henkilöksi. Miehellä 
oli ollut elämänhallinnan ongelmia.

Keski-ikäisen miehen oli tarkoitus lähteä veneellä hake-
maan puolisoaan saarimökille. Puoliso ihmetteli, kun mies 
ei saapunut mantereelle. Mies oli pudonnut veneeseen siir-
tymisen yhteydessä veteen. Hän oli erittäin päihtynyt.

Eläkeikäinen nainen ilmoitettiin ka-
donneeksi aamupäiväna aikana. 
Seuraavana päivänä poliisi havaitsi 
järvellä jäälautan mukana ajelehtivan 
mytyn. Se osoittautui kadonneeksi 
henkilöksi. Veteen joutumisen paikka 
ja tapa ei ole tiedossa.

Eläkeikäinen mies meni lähei-
selle lammelle paistamaan mak-
karaa ja jäi palaamatta kotiin. 
Hänet löydettiin lammesta siipi-
rikkoisen joutsenen vierestä. Mies 
oli ampunut joutsenen mukanaan 
olleella aseella. Hän oli vahvasti 
päihtynyt.

Lähes 90-vuotias mies oli yksin mökil-
lä. Häntä ei tavoitettu puhelimella, jo-
ten läheinen meni paikalle. Mies löytyi 
vedestä laiturin luota. Hän oli ruhjeista 
päätellen kaatunut uimaan mennes-
sään. Liikuntakyvyssä oli puutteita.

Sivulliset löysivät vähän yli 
50-vuotiaan miehen vaatteet 
päällä lammesta. Sinne jou-
tuminen johtui todennäkö-
sesti siitä, että mies oli juonut 
todella paljon alkoholia ja 
käyttänyt lisäksi huumeita.

Lähes 90-vuotias mies kulki usein polkupyörällä 
kävelysauvat tarakallaan. Pyörä löytyi tien var-
resta, mutta miestä etsittiin monta viikkoa. Hän 
löytyi ojasta, jota oli ollut ylittämässä. Sauvat 
olivat pystyssä molemmin puolin ojaa.

Vähän yli 30-vuotiaan miehen nähtiin 
uivan vaatteet päällä joessa. Hän oli 
joko pudonnut sinne tai oli huumei-
den aiheuttaman sekavuuden takia 
uimassa. Hän painui pinnan alle, 
mutta saatiin pois ja elvytettyä. Mies 
kuoli sairaalassa.

147. 

151. 

Ilmeisesti toinen oli pudonnut 
veteen ja toinen yrittänyt pe-
lastaa. Molemmat olivat erit-
täin päihtyneitä.
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Vesikulkuneuvolla liikkuminen (31 tapausta, 32 hukkunutta)

Kolme henkilöä (ml. lapsi) lähti kylmän veden aikaan kokei-
lemaan juuri hankittua kanoottia. Kanootti kaatui. Yksi aikui-
nen hukkui ja muut kaksi uivat rantaan. Hukkuneen paukku-
liivi oli väärin koottu ja lapsen liivi oli väärää kokoa.

Iäkäs mies lähti soutuveneellä verkoille, mutta ei palannut ta-
kaisin. Mies veneineen löytyi kaikuluotaamalla järven pohjas-
ta noin 100 m rannasta. Hän oli vahvasti päihtynyt. Pelastus-
liivejä tai muita kelluttavia pukineita ei ollut.

Kaksi miestä oli koko päivän kalassa ja 
joi alkoholia. He olivat liikkeellä tasaperäi-
sellä soutuveneellä, jossa oli pieni perä-
moottori. Vene kaatui. Toinen miehistä ui 
rantaan, toinen hukkui. Pelastuneella oli 
liivit, hukkuneella ei. 

Kaksi miestä kalasteli vahvasti 
päihtyneenä savolaismallisesta 
soutuveneestä. Vene kaatui aivan 
rannan tuntumassa, jolloin toinen 
miehistä hukkui. Pelastusliivit oli 
veneessä, mutta ei puettuna.

Eläkeikäinen mies souti nostamaan 
verkkoja savolaismallisella soutuve-
neellä. Vene kaatui ja mies joutui ve-
den varaan. Tapahtuman nähnyt sivul-
linen ei ehtinyt veneellään auttamaan. 
Ei pelastusliivejä.

Lähes 90-vuotias mies haki soutuveneellä katiskan järves-
tä ja toi sen rantaan. Hän ilmeisesti heitti katiskan maihin. 
Mies oli todennäköisesti pudonnut veneestä, sillä hänet 
löydettiin matalasta rantavedestä. Ei pelastusliivejä.

Eläkeikäinen mies oli touhuillut mökkirannassa ka-
nootilla riskialttiilla tavalla useina päivinä. Naapuri 
havaitsi kanootin ylösalaisin vedessä lähellä rantaa. 
Mies löytyi kuukautta myöhemmin. Ei pelastusliivejä.

Yli 80-vuotias mies meni kesämökillä 
soutuveneellä kokemaan katiskaa. Puo-
liso kuuli avunhuutoja. Apuun pyydetty 
naapuri ei ehtinyt moottoriveneellään 
ajoissa paikalle. Mies oli todennäköi-
sesti pudonnut veneestä. Hänellä oli 
sairauksia.

Yli 80-vuotias mies ajoi humalassa 
traktorilla rantaan ja lähti savolais-
mallisella soutuveneellä kokemaan 
katiskaa. Vene löytyi kumolleen 
kääntyneenä ja mies uponneena pa-
rin metrin syvyyteen. Ei kelluttavia 
pukineita.

Mies lähti suippoperäisellä sähkö-
perämoottoriveneellä verkoille tai 
katiskalle. Sivulliset näkivät veneen 
kelluvan järvellä. Sukeltajat löysivät 
miehen pohjasta. Toimintakykyä 
haittasivat alkoholi ja sairaudet.

Alle nelikymppinen mies kalasteli kajakista virvelillä. Hän 
löytyi hukkuneena 2 pv myöhemmin kuulokkeet päässään. 
Mies oli päihtynyt. Vedellä täyttyneessä kajakissa oli kalas-
tustarvikkeita, oluttölkkejä ja ahven. Ei pelastusliivejä.

Mies virvelöi järvellä suippomallisesta soutuveneestä, jossa oli 
sähköperämoottori. Mies putosi veteen ja alkoi huutaa apua. 
Sivullinen souti paikalle, muttei ehtinyt ajoissa. Mies oli reilusti 
päihtynyt. Pelastusliivejä ei ollut.

Keski-ikäinen mies oli illalla kalas-
telemassa suippomallisella soutu-
veneellä, jossa pieni moottori. 
Mies todennäköisesti putosi ve-
neestä. Hänet löydettiin rannasta 
vatsallaan kellumasta 200 m pääs-
sä veneestä. Virveli jäi kadoksiin.

Mökillä ollut pariskunta heräsi 
yöllä siihen, että vesijetti ajatui 
päin laituria. Kauempaa kuului 
avunhuutoja, jotka loppuivat. 
Jettiä oli ajanut alle 40-vuotias 
päihtynyt mies. Liivit ei puettuna, 
eikä turvakatkaisijan naru kiinni.

Mies ja koira olivat isolla vanhalla 
huvi veneellä laiturin vieressä. Mies 
heitti keulaköyden laiturille, jolloin hän 
putosi, löi päänsä laituriin ja joutui ve-
teen. Hän oli juonut runsaasti alkoho-
lia. Pelastusliivejä ei puettuna.

Kaksi aikuista lähti vesijetillä kohti muu-
taman kilometrin päässä olevaa määrän-
päätä. Oli yö ja pimeää. Molemmat olivat 
päihtyneitä. Vesijetti kaatui ja toinen hen-
kilöistä hukkui. Hukkuneelta puuttui uima-
taito ja paukkuliivistä patruuna.

Alle 40-vuotias mies lähti aamulla 
kalastelemaan soutuveneellä, jos-
sa oli sähköperämoottori. Järveltä 
kuului avunhuutoja, koska mies oli 
pudonnut veneestä. Vene karkasi 
toisaalle, sillä moottorissa oli veto 
päällä. Ei pelastusliivejä.

Kolme ulkomaalaista keski-ikäistä 
miestä oli vuokramökillä ja lähti 
pienellä perämoottoriveneell jär-
velle. Miehet joutuivat veden va-
raan aaltojen heitettyä vettä ve-
neeseen. Kaikilla oli pelastusliivit, 
mutta yksi hukkui silti.
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Noin 75-vuotias mies oli ystävänsä kanssa metsästämäs-
sä. Heillä oli suippomallinen soutuvene, jossa moottori. 
Miehet siirsivät houkutuskuvia, jolloin perästä tuli laidan yli 
vettä. Molemmat joutuivat veteen, toinen hukkui. Ei liivejä.

Noin 60-vuotias mies oli uistelemassa ja virve-
löimässä suippomallisella soutuveneellä, jossa oli 
sähköperämoottori. Vene löytyi kaatuneena, ja mies 
kellui kasvot alaspäin veneen lähellä.  Miehellä oli 
sairauksia. Ei pelastusliivejä.

Keski-ikäinen mies ajoi mökiltä mönkijällä rantaan ja lähti soutu-
veneellä kokemaan verkkoja. Tarkoitus oli myös sorsastaa, joten 
mukana oli haulikko. Mies löytyi kellumassa vatsallaan sepalus 
auki. Hän oli erittäin päihtynyt.

80-vuotias mies oli puolisonsa kanssa kokemas-
sa verkkoja suippomallisella veneellä. Mies putosi 
moottoria käynnistäessään veteen. Puoliso ei saa-
nut autettua veneeseen, mutta sai hinattua miehen 
lähelle rantaa. Miehellä oli sairauksia.

Alle 40-vuotias mies joutui noin 3 m kumiveneellä tuulises-
sa säässä vaikeuksiin. Hän ilmeisesti putosi veneestä ran-
tautuessaan tai moottoriongelmaa selvittäessään. Miehellä 
oli paukkuliivit, mutta ne eivät jostain syystä toimineet.

Kaksi 60-70-vuotiasta 
miestä lähti aamuvarhain 
kalaan. Heillä oli suippo-
mallinen soutu vene, jossa 
oli sähkömoottori. Miehet 

Noin 65-vuotias mies oli ajelulla pulpet-
tiveneellä, jossa 75-hevosvoimainen 
perämoottori. Hän ja vene löytyivät 
myöhemmin eri paikoista. Mies oli il-
meisesti pudonnut veneestä, mikä 
saattoi liittyä ohjauksen korjaamiseen. 
Ei liivejä.

Yli 70-vuotias mies ajeli nelimetri-
sellä tasaperäisellä soutuveneellä, 
jossa oli perämoottori. Vene löytyi 
ylösalaisin kääntyneenä ja mies 
vatsallaan kellumassa. Salmi oli 
kivikkoinen, joten kiveen törmäys 
mahdollinen. Ei liivejä.

Keski-ikäinen mies oli verkko-
kalastamassa lasikuidutetul-
la avopuuveneellä, jossa oli 
moottori. Hänet ilmoitettiin ka-
donneeksi ja löydettiin meres-
tä 3 päivän kuluttua. Miehellä 
oli kuivapuku.

Kaksi miestä oli pienellä tasaperäisellä perämoottori-
veneellä verkoilla. Vene osui johonkin, jolloin se keikahti 
muttei kaatunut. Miehet lensivät veteen. Toinen pelastui 
roikkumalla veneessä. Ei pelastusliivejä puettuna.

Mökkinaapuri löysi rannasta osittain vedellä täyttyneen 
veneen ja vähän eri paikasta yli 80-vuotiaan miehen. Mies 
oli todennäköisesti pudonnut veneestä. Vesi veneessä 
viittaa yrityksiin nousta takaisin. Hänellä oli pelastusliivit.

Keski-ikäinen mies löytyi kellumasta venevajansa edestä. 
Vene oli kaislikossa noin 30 m päässä. Se oli 6 metrinen 
avovene, jossa oli isohko perämoottori. Mies oli ilmeisesti 
pudonnut veneestä. Hän oli erittäin päihtynyt. Ei liivejä.

Vahvasti päihtynyt uimataidoton keski-ikäinen mies souteli 
yöllä mökkinsä lähellä joella. Naapuri löysi aamulla ve-
neen rantakaislikosta ilman toista airoa. Mies löytyi naa-
raamalla. Pelastusliivit olivat mökillä.

eivät palanneet. Heidät 
löydettiin vesistöstä ja 
vene uponneena. Ei pe-
lastusliivejä, jonkin ver-
ran alkoholia.
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Jäihin putoaminen (24 tapausta, 25 hukkunutta)

Noin 80-vuotias mies lähti potkukelkalla pilkille. Varustuk-
sena pilkkihaalari ja naskalit. Jää ohut ja rannalla sulaa, 
mutta jäälle pääsi laiturilta. Kelkka ja mies putosivat jään 
läpi. Naskalit löydettäessä kädessä.

Noin 80-vuotias mies lähti potkukelkalla pilkille. Jää petti 
kelkan alla. Hänellä oli avannosta löydettäessä naskali kä-
dessään. Jää oli <5 cm.

Mies hiihteli koiran kanssa järven jäällä. Jääl-
le oli satanut muutama sentti lunta, joka mah-
dollisesti vaikeutti heikomman jääkohdan 
havaitsemista. Jää petti. Hän sai sukset pois 
jaloistaan, mutta ei kyennyt pelastautumaan. 
Jäätä <5 cm.

Lähes 90-vuotias mies meni ko-
kemaan katiskaa, joka oli avan-
nossa aivan rannan tuntumas-
sa. Avannon reuna petti tai mies 
horjahti avantoon. Hän myös löi 
itseään jään reunaan.

Iäkäs mies lähti mökiltään jäälle käve-
lemään ilman tiedossa olevaa erityis-
tä syytä. Alle 5 cm paksuinen jää petti. 
Pelastautumisvälineitä ei ollut.

Iäkäs mies potkutteli potkukelkalla merenlahden jäällä pilkki-
varusteet kelkassaan. Lahden keskellä oli avovettä. Jää petti 
noin 20 m päässä avoveden reunasta. Sivulliset yrittivät apuun 
veneen avulla, mutta eivät ehtineet ajoissa.

Mies luisteli retkiluistimilla heikolla jäällä, vaikka paikalla ol-
leet läheiset varoittelivat. Jää petti, kun hän iski jäätä sau-
valla. Naskalit oli, mutta hän ei päässyt ylös. Heikko jää esti 
auttamisen. Uhri oli käyttänyt huumeita.

Iäkäs mies ajoi päihtyneenä moottori-
kelkalla järven jäällä. Oli pimeää ja lumi-
pyry. Hän eksyi reitiltään ja ajoi paikkaan, 
jossa kelkan perä alkoi upota jäähän. 
Mies yritti pelastautua ryömimällä, mutta 
lähti sulan suuntaan ja hukkui.

Yli 80-vuotias kookas mies oli koke-
massa talviverkkoja ja kulki jäällä pot-
kukelkalla. Jää petti, eikä mies pääs-
syt avannosta ylös (ei naskaleita). 
Pelastuslaitos sai hänet elossa ran-
taan, mutta mies kuoli sairaalassa.

Iäkäs mies käveli jäälle kokemaan 
verkkoja ja kulki vanhoja jälkiä 
pitkin. Jää petti verkkojen luona. 
Mies ilmeisesti pääsi ensin ylös 
avannosta, mutta jää petti uudel-
leen. Nousu ei onnistunut toista 
kertaa. Hänellä oli kelluntatakki.

Mies lähti suksilla jäälle, ilmeisesti koiran perään. Jää 
petti. Hän sai sukset pois jaloistaan ja pääsi ylös. Jää 
petti kohta uudelleen, eikä kapuaminen enää onnis-
tunut. Heikko jää oli tiedossa, sillä hän putosi jäihin jo 
edellisenä päivänä.

Mies lähti tapansa mukaan hiihtämään joen jäälle, mutta ei 
tällä kertaa palannut. Ruumis löydettiin 2-3 viikon kuluttua. 
Hän oli ilmeisesti hiihtänyt sulaan tai jään heikkoon kohtaan. 
Läheiset olivat varoitelleet heikoista jäistä.

Eläkeikäinen mies kävi jäällä koke-
massa talviverkot. Paluumatkalla 
jää petti kävellen kulkeneen mie-
hen alla. Miehellä oli löytöhetkellä 
kädessään puukko, jota hän oli 
todennäköisesti yrittänyt käyttää 
naskalina.

Keski-ikäinen mies ajoi moottorikelkal-
la joen jäällä sulaan. Kelkan etupää 
painui veteen ja perä jäi pystyyn. Mies 
oli avannon reunassa, käsineet ja pipo 
jäällä. Tapaturma liittyi elinkeinoon, sil-
lä mies oli matkalla poroerotukseen.

Yli 70-vuotias mies oli pilkkimässä retki-
luistimet jalassaan. Hän vei pilkkivarus-
teet autoon ja jatkoi luistelua. Jää petti 
luistelijan alla. Hänellä oli naskalit ja kel-
luntaliivit. Liivit oli noussut kainaloihin. 
Haararemmi oli auki.

Noin 70-vuotias mies verkkokalasteli alkutalvisin, vaikka 
läheiset varoitteli heikoista jäistä. Eräällä kerralla hän ei 
palannut. Hänet löydettiin jo uudelleen jäätyneestä avan-
nosta. Reunalla oli ylöspyrkimisen jälkiä.

Yli 70-vuotias mies ajoi järven jäällä moottorikelkalla tar-
koituksenaan tehdä latupohjia. Hänen piti ajaa heikon 
jään vuoksi rantoja pitkin, mutta ajoi silti lahden keskelle. 
Jää petti, jolloin kelkka ja mies menivät pohjaan.

Yli 70-vuotias mies lähti järvelle retkiluistelemaan. Häntä et-
sittiin, koska hän ei palannut kotiin. Mies löytyi jo uudelleen 
jäätyneestä avannosta noin sata metriä rannasta. Naskalit 
olivat löydettäessä pois tupesta.

Lähes 80-vuotias mies lähti moottorikelkalla käymään 
saarimökillä. Mies ei palannut, joten läheinen soitti 
hätäkeskukseen. Pelastuslaitos seurasi kelkan jälkiä. 
Ne johtivat avantoon.
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Paljut, ammeet ja suihku (7)

Tieliikenne (2 tapausta, 3 hukkunutta)

Laitesukellus (2)

Kaksi miestä suditteli järven 
jäällä koppimönkijällä päätyen 
sivuluisussa railoon. Jää petti, 
ja mönkijä upposi katolleen. 

Juhlista lähtenyt päihtynyt mies yritti kulkea jäätyneen 
joen yli. Yöllä kuului avunhuutoja, mutta pimeässä ei 
löytynyt mitään. Myöhemmin löytyi jo uudelleen jääty-
neeseen avantoon johtaneet jäljet. Mies jäi kadoksiin.

Päihtyneet miehet ajoivat yöllä moottori-
kelkalla jäällä. He ajoivat sulaan, jolloin 
kelkka upposi ja miehet joutuivat veden 
varaan. Toinen pystyi pelastautumaan, 
mutta toinen painui pohjaan.

Yli 70-vuotias mies meni saarimökille 
potkukelkalla. Hän otti mökiltä moottori-
kelkan ja lähti ajamaan samaa reittiä 
takaisin autolle. Jää petti ja mies joutui 
veteen. Naskalin naru oli kietoutunee-
na käteen ja kengät oli pois jalasta.

Yli 80-vuotias mies meni rollaattorilla 
kotirannasta jäälle. Jää petti, kun mies 
oli kulkenut noin 500 metriä. Hänen ka-
toamisensa huomattiin seuraavana päi-
vänä, jolloin hänet myös löydettiin. Toi-
mintakyky oli monin tavoin heikentynyt.

Miehet jäivät turva-
vöihin ohjaamoon. Mo-
lemmat olivat juoneet 
runsaasti alkoholia.

Kaksi miestä oli päivän mökkitalkoissa ja joi runsaasti alkoholia. 
Illalla he saunoivat ja kävivät paljussa. Saunasta tullut mies löysi 
ystävänsä paljusta kasvot alaspäin. Uhri oli eläkeikäinen.

Keski-ikäinen nainen oli ystävänsä kanssa saunomassa ja 
paljuilemassa. Nainen jäi hetkeksi yksin paljuun. Kun ystävä 
palasi paikalle, nainen oli vedessä kasvot alaspäin. Nainen 
oli erittäin päihtynyt.

Palvelukodin eläkeikäiselle asuk-
kaalle tuli suihkussa terveydellisiä 
ongelmia. Hän lyyhistyi lattialle 
tukkien lattiakaivon. Lattialle kertyi 
noin 5 cm vettä. Kasvot olivat kohti 
lattiaa, joten mies hukkui.

Noin 30-vuotias mies jäi mui-
den poistuttua yksin paljuun.  
Kun muut palasivat, mies löy-
tyi paljusta kellumasta. Hän oli 
käyttänyt reilusti päihteitä ja 
lääkkeitä.

Neljä miestä juopotteli yhdistyksen ma-
jalla. He olivat vuokranneet pihalle pal-
jun, johon yhdessä vaiheessa jäi kaksi 
miestä. Molemmat heistä sammuivat. 
Toisen pää jäi pintaan, mutta toinen pai-
nui pohjaan. Muut yrittivät elvyttää.

Parikymppinen mies meni perhejuhlien jälkeen yöllä pore-
ammeeseen. Läheinen tuli katsomaan, että onko kaikki 
hyvin. Silloin nuori mies oli altaan pohjalla. Elvytys ei aut-
tanut. Miehellä oli toimintakykyä haittaava sairaus.

Kolmihenkinen seurue käytti kerrostaloasunnossa erilaisia 
päihteitä. Yksi heistä meni kylpyammeeseen kylpyyn. Vesi 
valui yli. Muu seurue löysi ammeeseen menneen vähän yli 
20-vuotiaan naisen hukkuneena.

Yli 90-vuotias mies ajautui yksityisessä pihassa autolla järveen. 
Hän soitti hätäkeskukseen ja kertoi autoon tulevan vettä. Auto 
oli pelastajien tullessa paikalle täyttynyt. Ovi ja ikkuna olivat 
osin auki. Miehellä oli sairauksia.

Kaksi päihtynyttä miestä ja 
koira oli liikkeellä autolla.  
He ajautuivat ulos tieltä ja 
päätyivät vesistöön. Miehet 

Kaksi sukeltajaa sukelsi harrastajien käyttämään kaivos-
luolaan. Toiselle sukeltajista tuli n. 90 m syvyydessä ongel-
mia, jolloin he lähtivät ylös. Sukeltaja meni nopean nousun 
aikana tiedottomaksi. Laitteista ei löytynyt vikaa.

Lähes 80-vuotias mies siivosi kaupunkiympäristössä vesis-
tön pohjaa laitesukellusvarusteissa. Sukelluspari näki sukel-
tajalle tulleen vaikeuksia n. 3 m syvyydessä, mutta ei pysty-
nyt enää auttamaan riittävästi. Miehellä oli sairauksia.

hukkuivat, mutta heillä 
oli myös muita vakavia 
vammoja. Vauhti oli suu-
rempi kuin nopeusrajoi-
tuksen sallima 40 km/h.


