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METOODIKA
Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2019. aasta jooksul aset leidnud
veeõnnetustes hukkunute kohta. Eraldi on vaadeldud eri aastaaegadel toimunud
sündmuseid.
Vaadeldud on andmeid veeõnnetuste kohta, kus tehti kõne hädaabi numbrile või
Merevalvekeskusele (JRCC). Võimaluse korral on arvesse võetud uppumise aega, kui
seda välja selgitada ei õnnestunud, siis on arvestatud aeg, millal uppumisest teavitati
või uppunu leiti, kuna konkreetset uppumise aega on sageli keeruline tuvastada.
Sündmuste olulisemaid näitajaid on võrreldud eelnevate aastate ja perioodidega.
Ülevaate koostamisel on kasutatud järgmiseid allikaid: PPA poolt sündmuskohal
koostatud uppunute andmekaardid ja faabulad, päästeinfosüsteemi andmestikus
PÄVIS kirjeldatud päästjate osalusega sündmused ning EKEI ekspertiisitulemusi
veeõnnetustes hukkunute kohta.
Antud 2019. aasta „Veeõnnetustes hukkunud“ koostamisel on kasutatud eelnevate
aastate koostatud kokkuvõtteid.
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KOKKUVÕTE
 Taasiseseisvumisaja väiksem veeõnnetuste hukkunute arv
– 35, mis teeb 100 000 elaniku kohta keskmiselt 2,64 inimest.
Strateegias oli eesmärgiks seatud, et aasta lõpuks ei hukku
veeõnnetustes rohkem inimesi kui 40.
 Enamus veeõnnetustes hukkunuid uppus siseveekogudes
(80% ehk 28).
 Uppunutest peaaegu 90% on mehed. Uppunud naiste arv
taasiseseisvumisaja väiksem (5). Ei uppunud ühtegi last.
 Suvekuudel uppunute arv on jäänud samale tasemele, kevadel
uppumiste arv suurenes. Nagu ka varasematel aastatel leiab
enim uppumisi aset suvekuudel.
 Iga kolmas uppunu olid eakas (11), võrreldes 2018. aastaga (22)
vähenes eakate uppumiste arv 11 uppumise võrra.
 Täiskasvanud uppunute keskmine vanus on 53-eluaastat.
Täiskasvanud meeste aritmeetiline keskmine vanus on 50eluaastat, mis on sama nagu 7 aastat tagasi.
 Uppunud naistel on (19 aastat) kõrgem aritmeetiline keskmine
vanus kui meestel.
 Üle poolte uppumistest leiab aset vette kukkumiste tõttu (51%).
 Võrreldes 5 aasta taguste uppujatega upuvad suplemisel
keskmiselt 10 aastat vanemad inimesed.
 Suplemisel uppujate arv vähenes, suplejatest joobes oli 70%.
 Kukkumistel uppunute peamised märksõnad on eakad ja
töötud, kellel on alkoholi ja/või terviseprobleemid.
 Joobes uppunuid oli 23, mis moodustas 66% kõigist uppunutest
(2018.a. 22 ehk 54%).
 Kõik joobes uppunud olid mehed (77% uppunud meestest).
Kainelt uppujate arv väheneb aga joobes uppunute arv
suureneb.
 Päästeamet teostas 168 veeõnnetuse sündmusele 515
väljasõitu. Võrreldes 2018. aastaga peaaegu 100 veeõnnetust
vähem. 2019.a. veeõnnetuste arv on viimase 4 aasta väikseim.
 Veeõnnetustest päästeti 20 inimest, kellest iga viies oli laps.
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KESKUSED

Uppunud

Ida PK
2019.a 3
3.a. kesk. 6
10.a. kesk. 9

Põhja PK
2019.a 7
3.a. kesk. 8
10.a. kesk. 11

Lääne PK
2019.a 9
3.a. kesk. 10
10.a. kesk. 13

Lõuna PK
2019.a 16
3.a. kesk. 17
10.a. kesk. 21

Kokku
2019.a 35
3.a. kesk. 41
10.a. kesk. 54

 Võrreldes 2018. aastaga vähenes kõikides keskustes uppunute
arv.
 Ida PK 10-aasta väikseim uppunute arv.
Vanus

Põhja PK
2019.a 48
3.a. kesk. 56
10.a. kesk. 50

Lõuna PK
2019.a 52
3.a. kesk. 57
10.a. kesk. 54

Kokku
2019.a 53
3.a. kesk. 56
10.a. kesk. 53

Lääne PK
2019.a 57
3.a. kesk. 54
10.a. kesk. 54

Ida PK
2019.a 59
3.a. kesk. 60
10.a. kesk. 50

 2019. aasta keskmine uppunute vanus on sama, mis 10. aasta
keskmine uppunute vanus.
Joobes
:

Ida PK
2019.a 2
3.a. kesk. 3
10.a. kesk. 4

Põhja PK
2019.a 5
3.a. kesk. 5
10.a. kesk. 5

Lääne PK
2019.a 6
3.a. kesk. 6
10.a. kesk. 6

Lõuna PK
2019.a 10
3.a. kesk. 8
10.a. kesk. 11

Kokku
2019.a 23
3.a. kesk. 22
10.a. kesk. 26

 Võrreldes 2018. aastaga suurenes joobes uppunute arv Ida ja
Lõuna PK-s. Põhja PK jäi samaks ning Lääne PK-s vähenes.
Eakaid

Põhja PK
2019.a 1
3.a. kesk. 3
10.a. kesk. 3

Ida PK
2019.a 2
3.a. kesk. 3
10.a. kesk. 3

Lääne PK
2019.a 2
3.a. kesk. 4
10.a. kesk. 5

Lõuna PK
2019.a 6
3.a. kesk. 8
10.a. kesk. 7

Kokku
2019.a 11
3.a. kesk. 17
10.a. kesk. 18

 Võrreldes 2018. aastaga vähenes eakate uppumiste arv Lõuna
PK, Põhja PK ja Lääne PK. Ida PK jäi eakate uppumiste arv
samaks.
4

UPPUNU PROFIIL TEGEVUSE JÄRGI
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SISSEJUHATUS
Taasiseseisvumisaja väiksem veeõnnetustes 1 hukkunute arv - 35 (joonis 1),
nendest 28 (80%) uppus siseveekogudes ning mere ja piiriveekogus 6 (17%), mujal
uppus üks inimene.
Siseveekogudes uppunute arv suurenes 28-ni,
mis on 7 (+33%) uppunut rohkem, kui 2018.
aastal. Mere ja piiriveekogudes uppus vaid 6
inimest, mida on 13 (-68%) inimese võrra vähem
kui 2018. aastal. Lisaks uppus üks inimene
purskkaevu.
2019. aasta suvekuudel (juuni-juuli-august) uppus 17 inimest, mis on samas
suurusjärgus kui 2018. aastal (18). Oluliselt vähenes uppumiste arv sügisel ja
kevadel, kui hukkus vastavalt 6 inimest ja 3 inimest vähem. Kevadel uppunute arv
suurenes 3 uppunu võrra võrreldes 2018. aastat.

Joonis 1. Veeõnnetustes hukkunute arv 1994-2019 ja strateegiline eesmärk aastaks 2025

Definitsioon: veeõnnetuses hukkunu on inimene, kes veeõnnetuste tagajärjel uppus, suri saadud
kehavigastuse või tervisekahjustuse (s.h alajahtumine) tõttu sündmuskohal või suri toimunud veeõnnetusega
otseselt seotud kehavigastuse või tervisekahjustuse tõttu 30 päeva jooksul peale sündmust. Veeõnnetuse
tagajärjel hukkunuks loetakse ka inimene: kellel vette kukkumise või hüppamise järel saadud kehavigastusele
või tervisekahjustusele järgnes surm. Samuti loetakse vees uppunuks inimene, kelle veekeskkonnas
viibimisest või ujumisest tingituna ülekoormuse tõttu tekkinud või vallandanud terviserike (insult, infarkt vms)
põhjustas surma. Lisaks loetakse vees uppunuks inimene, kelle vette kukkumise või hüppamise tagajärjel
saadud kehavigastusele või tervisekahjustusele järgneb surm. Arvestusse lisatakse ka need
uppumissündmused, mis leiavad aset mittelooduslikus veekeskkonnas, näiteks basseinid, vannid jm.
1

7

Number: Absoluutarv veeõnnetustes hukkunud
Värv: 10 000 elaniku kohta veeõnnetustes hukkunud

Joonis 2 Veeõnnetustes hukkunute arv maakondade lõikes, 2019. aastal

46% (16) uppunutest leiti Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnast,
maakondadest leidis kõige rohkem uppumisi aset Tartu maakonnas (8) ja Harju
maakonnas (7). 35-st uppumisest leidis aset 26 omavalitsuses.
2019. aastal ei uppunud ühtegi inimest Valga-, Järva- ja Lääne-Virumaal.
Veeõnnetustes hukkumiste arv on languses (joonis 3). Võrreldes 2019. aasta
uppunute arvu 3 aasta keskmisega ja 10 aasta keskmise on uppumiste arv
vähenenud vastavalt 6 ja 19 uppunu võrra.
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Joonis 3. 2019. aasta veeõnnetustes hukkunud 32 aasta ja 103 aasta keskmisega võrreldes, veekogu
asukoha liigi lõikes.
2
3

3 aasta keskmine on arvutatud 2017-2019 aastatest
10 aasta keskmine on arvutatud 2010-2019 aastatest
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1. VEEÕNNETUSTES HUKKUNUTE LEIDMISKOHAD
2019. aasta leidis aset 80% (28) uppumisi siseveekogudes, 2018 – 49% (21) (joonis
4).
Mere ja piiriveekogudes uppus 6 (17%)
inimest, mis on alates 2010. aastast kõige
väiksem mere ja piiriveekogudes uppunute
arv. 2018. aastal leidsid aset peaaegu pooled
(44%) uppumised mere või piiriveekogus.

Joonis 4. Veeõnnetustes uppunute koht, arv ja osatähtsus, aastatel 2010-2019

2019. aastal leidis aset iga kolmas (12) uppumine jõevetes ning aasta sarnaneb
2015. aastaga kui oli veeõnnetustes hukkunuid alla 40 ja enim uppus inimesi
jõgedes. Võrreldes 2018. aastaga uppus 5 inimest jõevetes rohkem. Kui aasta
varem (2018) oli veeõnnetustes hukkunuid kõige rohkem meres (15), siis 2019.
aastal vaid 3. Järvedes kaotas oma elu 7 inimest ehk sama palju hukkus ka 2018.
aastal järvedes. 3 inimelu võtsid peale mere veel tiigid (joonis 5).

Joonis 5. Veeõnnetustes hukkumised veekogu liigi lõikes, aastatel 2017-2019

2019. aastal uppusid jõevetes Tartumaal 6 ja Jõgevamaal 3 inimest.
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Kui vaadelda aastatel 2017-2019 veeõnnetustes hukkunuid kokku maakondlikult
on enim uppumissurmi aset leidnud jõgedes – Tartumaal ja Raplamaal. Merevetes
enim uppumisi on aset leidnud Harjumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja
Saaremaal. Järgneb järvedes uppumised, mida on enim aset leidnud Ida-Virumaal,
Viljandimaal ja Põlvamaal. Enim uputakse Võrumaal kraavidesse. Jõgevamaal oli
sama palju uppunuid järves ja jões. Hiiumaal, Järvamaal, Läänemaal ja Valgamaal
eri liiki veekogusid välja joonistunud.
2019. aastal uppus kõige enam inimesi Tartumaal (8) ja Harjumaal (7), Pärnumaal
hukkus 5 inimest. KOV-ide lõikes kaotasid veeõnnetustes elu Tartu linnas 4,
Tallinna linnas, Anija vallas, Põltsamaa vallas, Kastre vallas, Saarde vallas ja
Häädemeeste vallas 2 inimest (joonis 6).

Viljandi
linn 1

Joonis 6. Veeõnnetustes hukkunud kohalike omavalitsuste ja päästekeskuste lõikes 2019. aastal

Päästekeskuste tegevuspiirkondade lõikes on enim uppunuid Lõuna
tegevuspiirkonnas – kokku 16 ehk 46%. 2017.a. ja 2018.a. oli Lõuna PK-s 17
uppunut. Kõikide keskuste tegevuspiirkondades uppumiste arv vähenes.
Võrreldes 2019. aasta veeõnnetustes uppumisi 10. aasta keskmise ja 3 aasta
keskmise uppumiste arvuga on toimunud langus kõigis keskustes. (joonis 6).
Lõuna PK-s uppus 15 inimest siseveekogudesse (2018.a. 13).
10

Ida PK-s ei leidnud aasta varem (2018.a.) aset
ühetegi uppumist siseveekogudes, 2019.
aastal kaotas elu siseveekogudes 2 inimest.
Lääne PK vähenes uppumiste arv mere ja
piiriveekogudes 2-ni, eelneval aastal (2018.a.)
uppus merevees 11 inimest.
Põhja päästepiirkonna territooriumi uppus
merel 2 ja siseveekogudes 5, täpselt nagu aasta varem (2018.a).
2019. aastal hukkus veeõnnetustes Eestis keskmiselt 2,64 inimest 100 000
elaniku kohta, eelmisel 2018. aastal 3,26
inimest.
Suurim antud näitaja keskuste lõikes oli Lõuna PK
(5,04), millele järgnes Lääne PK (4,23), alla riikliku
keskmise oli näitaja Ida PK (1,53) ja Põhja PK
(1,17).
Strateegias oli eesmärgiks seatud, et aasta lõpuks ei hukku veeõnnetustes rohkem
inimesi kui 40. Keskuste lõikes oli uppunuid strateegilise sihtasemest rohkem
Lõuna PK (sihttase 14). Lääne PK-s oli uppunuid sihttasemega võrdselt -9.
Strateegilise eesmärgi suutsid tagada Põhja PK (sihttase 8) ja Ida PK (sihttase 9).
Soome Vabariigis oli 2019. aastal veeõnnetustes hukkunud 904. 100 000 elaniku
kohta teeb see 1,63, aasta varem oli vastav näitaja 1,71. Soomes uppus suplemisel
9 inimest vähem kui aasta varem (2019. aastal 23 ja 2018. aastal uppus 32
suplejat). Enim uppumisi leidis aset juunis ja juulis, kus mõlemas kuus kaotas
veeõnnetustes elu 20 inimest.

4

https://www.suh.fi/tiedotus/hukkumistilastot/hukkumiset_2019
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2. UPPUMISE AEG
Ilmateenistuse andmetel oli 2019. aasta suvi Eesti keskmisena kuivem, veidi
soojem ja päikesepaistelisem. Keskmine temperatuur oli juunis tavapärasest
kõrgem 17,6 °C, kuid uppunuid oli kõige rohkem juulikuus - 9.
Soome Vabariigis uppusid suvekuudel pooled (46 ehk 51%) kõigist uppujatest,
Eestis uppusid suveperioodil peaaegu pooled (17 ehk 49%).
Suvekuudel õhutemperatuuri ja uppunute arvu (sh suplemistel uppunute)
vaheline seos on joonisel 7, mis joonistub eriti hästi välja just juuli kuus.

Joonis 7. Õhutemperatuur suvekuudel ning uppunute arv ja suplemisel uppunute arv suvekuudel,
2017-2019

Suveperioodil hukkus veeõnnetustes 17 inimest, mida on eelmise (2018.a) aastaga
võrreldes üks inimene vähem. Pooled (53%) suvel uppunutest hukkusid juulikuus.
Peamise uppumisele eelneva tegevusena 8 inimest suples (2018. aastal 12).
Kukkumise tõttu uppus 6 inimest ning paadisõidul 3. Võrreldes varasemate
aastatega (2017-2018) on suveperioodil uppunute arv jäänud samale
tasemele.
Kevadperioodil (märts-aprill-mai) uppus kokku 13
inimest, mis on 3 uppumise võrra rohkem kui 2018.
aastal. 9-le inimesele sai saatuslikuks vette
kukkumine. 2 inimest uppus kala püüdmisel, lisaks
üks inimene suplemisel ja üks paadisõidul.
Sügisperioodil (september-oktoober-november) uppus vaid 1 inimene, mis on 6
uppumise võrra vähem kui 2018. aastal. Uppumise põhjuseks oli veekogusse
kukkumisel uppumine.
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Talveperioodil (detsember-jaanuar-veebruar) vähenes uppunute arv 4-ni, mida on
eelmise (2018) aastaga võrreldes 4 uppumist vähem. 2 inimest uppus vette
kukkumise tõttu, üks inimene jääl sõitmise ning üks talisuplusel.

Joonis 8. Veekogu kasutamisel või veekokku kukkumisel uppumised aastaaegade lõikes, aastatel
2017-2019.

2019. aastal kõige rohkem uppumisi toimus juulis kui uppus 9 inimest (joonis 9).
Üle 10 inimese ei uppunud üheski kuus. 2018. aastal oli samuti kõige traagilisem
juulikuu 13 hukkunuga, 2017. aastal aga augustikuu kui uppus 11 inimest.

Joonis.9. Veeõnnetustes hukkunute arv kuude ja aastaaegade lõikes, aastatel 2017-2019

2019. aasta uppus kõige rohkem inimesi suvekuudel (17). nagu on see olnud
juba mitu aastat järjest (2017-2018).
Aastaaegade lõikes oli suvekuudel kõige rohkem uppumisi Lõuna PK-s (7), millele
järgnesid Läänes PK (4), Põhja PK (3) ja Ida PK
(3), kõik 3 uppumist Idas leidsid aset suvel.
2019. aastal uppus Lõuna PK kõige rohkem
inimesi kevadkuudel (8). 86% kõigist
uppunutest toimusid kahel aastaajal kevadel ja suvel (joonis 10).
13

Joonis 10. Veeõnnetustes hukkunute osatähtsus ja arv päästekeskuste ning aastaaegade lõikes,
aastatel 2017-2019

3. HUKKUNUNUTE ISIK: SUGU, VANUS, EMAKEEL
2019. aastal oli enamus uppunutest meessoost (30), mis moodustas 86%
kõigist veeõnnetustes hukkunutest (joonis 11). Võrreldes eelmise aastaga (2018)
vähenes uppunud meeste arv 35-lt 30-ni, vähenemine -14%. 10 aasta jooksul ei
ole nii vähe naisi veeõnnetustes uppunud. Naiste uppumiste arv vähenes 3
uppunu võrra võrreldes 2018. aastaga.
2019. aastal oli Soome Vabariigis 90 uppunut, kellest 78% olid mehed ja 16%
naised. Võrreldes Eesti Vabariigis uppunutega on naiste osakaal Soomes natuke
suurem ja uppunud meeste osakaal väiksem.
2019. aastal ei uppunud ühtegi last.
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Joonis 11. Veeõnnetustes hukkunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus, aastatel 2011-2019

2019. aastal uppus naisi kõige rohkem (3) suvel. Meesterahvaid uppus samuti
kõige rohkem suvel (14), enamus nendest suplemisel- 7, lisaks 4 vette kukkumise
tõttu uppumised ja 3 paadiga sõitmisel. Samuti uppus palju mehi kevadel (12),
millest enamuse moodustas vette kukkumisel uppumised (8) (joonis 12).

Joonis 12. Veeõnnetustes hukkunute sooline osatähtsus ja arv aastaaegade lõikes, aastatel 20172019

Kui aasta varem (2018.a.) moodustasid eakate5 uppumised üle poolte uppunutest,
siis 2019. aastal oli iga kolmas uppunu eakas. Arvuliselt on aga tegu väga suure
vähenemisega 22 uppunult poole vähem ehk 11 uppunut (2019.a.). 2019.
aastal algul alustati ka eakatele suunatud kampaaniaga (joonis 13).

5

Eakas – 60-aastased ja vanemad.
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Peamiste uppumisele eelnenud tegevusena 9
uppus vette kukkumise tõttu, 2 suples. Joobes oli
neist 6 ning 3 olid tõsised terviseprobleemid (nt
Alzheimer, Parkinson ja epileptik). Eakatest
uppunutest 8 olid meest ja 3 naist.
Kampaania
eakatele

Joonis 13. Veeõnnetustes hukkunutes eakate (60-aastat ja vanemate) osatähtsus ja arv kogu
uppunutest, aastatel 2013-2019

2019. aastal oli enim uppunuid 41-50-aastate ja 51-60-aastaste vanusegruppides,
mõlemas grupis uppus 8 inimest. 6 inimest uppus 61-70-aastaste vanusegrupis
hulgas (joonis 14).

Joonis 14. Veeõnnetustes hukkunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus, 2017-2019

Uppunute aritmeetiline keskmine6 vanus 2019. aastal oli 53- eluaastat, mis
on täpselt sama kui 2012. aastal. Võrreldes 2018. aastaga (60- eluaastat) on
uppunute keskmine vanus vähenenud (joonis 15).
Täiskasvanud meeste aritmeetiline keskmine vanus oli 50-eluaastat, mis on
sama nagu 7 aastat tagasi, 10 aasta jooksul on meeste keskmine vanus jäänud

6

Aritmeetiline vanus on võetud arvestamata uppunuid lapsi (0-17 aastat).
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aastate 49-51 juurde 7 korral. Võrreldes eelmise (2018) aastaga uppunud meeste
keskmine vanus vähenenud 6 aasta võrra.
Täiskasvanud
naiste
aritmeetiline
keskmine vanus oli 69-eluaastat, mis on 6
aasta võrra vähenenud võrreldes 2018.
aastaga. Samas on naise ja meeste
keskmine vanusevahe juba 2 aastat järjest
19 aastat.

Joonis 15. Veeõnnetustes hukkunute keskmine vanus sugude lõikes (ilma uppunud lasteta 0-17),
arv, 2012-2019

Uppunutest 21 (60%) kasutasid emakeelena teadaolevate eesti keelt, vene keele
kõnelejaid uppus 7 (20%). Veeõnnetustes hukkusid ka 2 soomlast, kes olid
kukkunud Silja Europa laevalt. Uppus ka Läti kodanikust kajakisõitja Liivi lahes
(joonis 16).

Joonis 16. Veeõnnetustes hukkunute emakeel sugude lõikes arv ja osatähtsus, aastatel 2017-2019
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4. UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS
Enamasti saab uppumised jagada kahte eraldi kategooriasse:
1) Need uppumised, mis on aset leidnud veekogu kasutusel nagu näiteks
suplused, kalastamised, paadisõidud, jäärajasõidud jmt.
2) Vette kukkumised on jagatud nende toimumise koha järgi- koduses
keskkonnas (nagu vann või koduõueala veekogud jmt) ning avalikus
keskkonnas (avalikud ja üldkasutatavad veekogud jne).
Suve ajal oli enamus uppumisi veekogu kasutamisel – 11 uppumist 17-st, 2018.
aastal uppus suveperioodil veekogu kasutamisel 15 inimest 18-st (joonis 17).
Kokku on vette kukkumiste /libastumiste tõttu uppumiste arv suurenenud 2
uppumise võrra, võrreldes 2018. aastaga ning veekogu kasutamisel uppumise
arv vähenes 10 uppumise võrra.

Joonis 17. Veekogu kasutus või vette kukkumine arv aastaaegade lõikes, aastatel 2017-2019

Üle poolte uppumistest leiab aset vette
kukkumisel
51%
(18)
kõikidest
uppumistest, 2018. aastal uppus vette
kukkumisel 37% uppunutest.
Suplemisel uppus 10 inimest, võrreldes
2018. aastaga uppus suplemisel 4 inimest
vähem (suplemise tegevuse alla liigitatud nii ujumised kui ka vettehüpped (2) ning
sukeldumised). Suvekuudel uppus neist 8 suplejat, enim juuli kuus - 7 (2018. aastal
uppus suvekuudel 12 suplejat) (joonis 18). 10 –st suplejast uppus 9
siseveekogudes (2018.a. 34% siseveekogudes).
Enamus uppumisi leidis aset jõgedes (50%) ja järvedes (40%). Enamus (70%)
uppunud suplejatest olid joobes ning 2 inimesel olid terviseprobleemid.
Emakeelena rääkisid 6 emakeelena eesti keelt ja 4 vene keelt. 90% supeldes
uppujatest olid mehed. Täiskasvanud suplejate keskmine aritmeetiline vanus on
49-aastat (aasta varem 52-eluaastat) ehk uppunute keskmist vanust arvestades 4
aastat noorem. Võrreldes 5 aasta taguste uppujatega upuvad suplemisel
keskmiselt 10 aastat vanemad inimesed.
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2019. aastal uppus 2 kalastajat, 2018. aasta
sama perioodiga uppus 8 kalameest. Üks
uppus kaldalt kalastades ning teine paadist
kalastades.
Mõlemad
olid
50-ndates
meesterahvad, kes kalastasid järves. Mõlemal
oli tervisega probleeme ning kumbki ei
kasutanud päästevarustust.
Paadiga sõites uppus 4 inimest. Eelneval aastal (2018.a.) nõudis paadisõit ühe
inimelu. Paadiga sõites ei uppunud ühtegi eesti keelt kõnelevat inimest. 2 soome
keelt emakeelena kasutavat inimest hukkusid Silja Europa pardalt kukkudes. Üks
uppunu oli vene ja üks läti rahvusest. Keskmine vanus oli uppujatel 41 eluaastat.
Ainukesena oli kaine ja kandis päästevesti kajakisõitja, ülejäänud olid joobes ja
päästevarustuseta.
Üks inimene hukkus ka jääl lõbusõitu tehes, 2018. aastal uppus aga 4 inimest.

Joonis 18. Veekogu kasutamine uppumisel aastaaegade lõikes, aastatel 2017-2019

Vette kukkumiste või libastumiste tõttu uppus 18 inimest. Eelneval aastal
(2018.a.) 16 inimest.
2019. aastal oli vette kukkumistest uppumisi avalikus keskkonnas 13 ja
kodukeskkonnas 5, 2018. aastal vastavalt 11 ja 5 uppumist (joonis 19).
Kodukeskkonnas uppus 5 inimest, siia alla kuulub vanni, kaevu, tünni ning
muudesse kodukeskkonda olevasse veekokku uppumised (60% nendest tiiki).
Kodukeskonnas hukkusid enamasti pensionärid, kelle keskmine vanus oli 75
aastat ehk uppunute keskmist vanust arvestades 22 aastat vanemad. Kolm
uppunut olid naised ja kaks olid mehed. Kõigi 5 uppunu emakeel oli eesti keel.
Kaks olid tarvitanud alkoholi aga ülejäänutel olid tervisega probleemid.
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2019. aastal uppus avalikus keskkonnas 13 inimest. 60-aastaseid ja vanemaid
(eakaid) oli uppunute hulgas 5 (38%) ning uppunute aritmeetiline keskmine
vanus on 51 eluaastat (uppunu keskm. 53 eluaastat). 92% ehk enamus uppunutest
olid meesterahvad. 6 olid pensionärid,
4 olid töötud, lisaks 2 asotsiaalsete
eluviisidega. 13 uppunust 69% olid
joobes (keskmise joobega 2,31‰) ning
31% olid tõsised terviseprobleemid.
Pooled
(7)
uppunud
kasutasid
emakeelena
eesti
keelt.
13-st
uppumisest 7 leidis aset Lõuna PK
territooriumil.

Joonis 19. Vette kukkumise keskkond uppumisel aastaaegade lõikes, aastatel 2017-2019

Kui vaadelda 3 aasta uppumisi kokku keskuste lõikes, siis kõigis keskustes oli
(Lõuna PK (28), Lääne PK (14), Põhja PK (10), Ida PK (13)) peamine uppumiste
põhjus kukkumised. Veekogu kasutamise osas on enim uppumisi suplemistest
Lõuna PK-s 13, Põhja PK-s 7, Ida PK-s 7 ning Lääne PK-s 5. Uppumisi kalastamisest
oli enim Lõuna ja Lääne PK, mõlemas 6 hukkunut, millele järgnesid Põhja PK 5 ja
Ida PK 2 uppunuga. Paadisõitudel uppumisi on Lõuna ja Põhja PK mõlemas 3
aasta jooksul olnud 2 ning Lääne PK on jääl sõitmisel uppunud 6 inimest.
Vaadeldes Päästeameti otsest vastutusala ehk siseveekogudes uppumisi on
2019. aastaga siseveekogudes aset leidnud 28 uppumist (80%). Eelmisel 2018.
aastal leidis aset 43 uppumistest 21 siseveekogudes ehk pooled (49%). Enim
uppumisi leiab aset siseveekogudes just kukkumiste tõttu 61% (17), millele järgneb
suplemistel uppumised, mille tõttu uppus 32% (9) ning kalastades ja paadiga
sõitmistel, mil uppus mõlemal tegevusel üks inimene.
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5. ALKOHOLIJOOVE
Juba 2 aastat jäljest on üle poolte uppunutest joobes (2018.a. 54%, 2019.a.
66%). 2019. aastal oli 35 täiskasvanust 23 tarvitanud alkoholi, 2018. aastal aga 41st 22 (joonis 20).
Kõik joobes uppunutest olid mehed, moodustades ¾
(77%) uppunud meestest. Uppunud naised ei olnud
teadaolevalt joobes. Alkoholi tarvitanud uppunute
keskmine vanus oli 49 eluaastat (2019. aastal).
Suveperioodil oli 17 uppunust üle poolte (9) alkoholijoobes. Kõikidel aastaaegadel
oli joobes uppunuid rohkem kui kained.
Siseveekogudes uppunutest (28) olid alkoholi tarvitanud 68% (19). Mere- ja
piiriveekogudes uppunutest (6) olid alkoholijoobes
50% ehk 3.
Keskuste lõikes alkoholi joobes
(täiskasvanud):
Põhja PK 7 uppunust 5 (71%);
Lääne PK 9 uppunust 6 (67%);
Ida PK 3 uppunust 2 (67%);
Lõuna PK 16 uppunust 10 (63%).

uppunuid

Joonis 20. Veeõnnetustes täiskasvanud hukkunud ja nendest joobekahtlusega osakaal, aastatel
2011-2019.
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Joobes suplejate uppumiste arv jäi samaks -7, nagu see oli ka aasta varem
(2018.a.) (joonis 21). Uppus 7 alkoholijoobes suplejat, millest 5 leidsid aset suvel.
Joobes suplejate keskmine vanus oli 43 eluaastat, mis on 10 aastat väiksem kui
uppujate keskmine vanus (53 eluaastat).

Joonis 21. Uppunud suplejate joobeseisund (täiskasvanud), aastatel 2014-2019

Alates 2016. aastast on kainete (sh ka joove
teadmata) uppunute arv vähenenud (27-lt 12-ni),
siis alates 2015. aastast joobekahtlusega
veeõnnetustes uppunute arv aasta-aastalt
suurenenud (14-lt 23-ni) (joonis 22).

Joonis 22. Uppunud suplejate joobeseisund (täiskasvanud), aastatel 2014-2019

Kõige rohkem alkoholijoobes inimesi uppus vanusegrupis 41-50-aastased kokku 7
inimest. 2019. aastal joobes uppunute keskmine aritmeetiline vanus on 49eluaastat (2018. aastal 52-eluaastat).
2019. aastal leidis aset enim alkoholijoobes uppumisi kukkumistel – 11, suplemisel
– 7, paadiga sõitmisel – 3, kalastamisel – 1, jääl sõitmisel - 1 uppumissurm (joonis
23). Alkoholi joobes kukkumistel uppumiste arv on suurenenud 6 uppumise võrra.
2019. aastal olid alkoholijoobes uppunutest 57% eesti emakeelega, 26% vene ning
9% soome emakeelega.
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Joonis 23. Alkoholi joobes uppujate eelnev tegevus (täiskasvanud) ja vanuseline jaotus
(täiskasvanud), aastatel 2016-2019

6. ÕNNETUSED VEEKOGUL JA NENDEST PÄÄSTETUD
Päästeamet alarmeeriti 168 veeõnnetuse sündmusele, milles 10 juhul ei
suudetud uppuja elu päästa. 36 uppumisest ülejäänud 26 uppumisele (72%),
asutuse kohalolek ei olnud vajalik või kaasati Päästeametit abi osutama (uppunu
veest välja toomine, uppunu otsimine).

Joonis 24. Õnnetused veekogul ja nendest päästetute arv, aastatel2015-2019

Võrreldes 2018. aastaga vähenes veeõnnetuste arv 33% ehk 81 sündmuse võrra.
2019. aasta kehva talve tõttu ei olnud nii palju jääga seotud sündmusi,
vähenemine võrreldes 2018. aastaga peaaegu 100 sündmuse võrra (93).
Samas suurenes veesõidukitega õnnetuste arv (+15) ning reostuste arv (+10).
Kõige rohkem õnnetusi veekogul oli Põhja ja Lõuna päästepiirkondades vastavalt
60 (36%) ja 53 (32%) päästesündmust.
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Joonis 25. Peamised veekogul aset leidnus õnnetuste põhjused 2018. ja 2019. aastal

Kui 2018. aastal moodustasid jääga seotud sündmused üle poolte veeõnnetustest
(56% ehk 140), siis 2019. aastal vaid 28% (47).
Kokku oli 33 sündmust, kus üks osapool oli
laps/lapsed,
moodustades
20%
kõigist
veesündmustest ehk iga viies veeõnnetus. 47 jääl
olnud sündmusest olid 16 oli seotud lastega jääl.
2019.
aastal
ei
uppunud
ühtegi
last,
veeõnnetustest päästeti aga 7 last.
Kalameestega sündmusi oli kokku 21 (2018.a. 45) sündmust, moodustades 13%
kõigist veesündmustest. 2019. aastal uppus üks kalameest, kuid päästeti 3
kalameest.
Suplemisega seotud veesündmusi oli 29 (2018. samuti 29 sundmust , nendest 14
joobes), nendest üle poolte (17 ehk 59) sündmuste oli supleja joobes. 5
sündmust oli madratsiga suplema läinud inimestega. Kokku oli 6 lastega
suplemissündmust kuhu kaasati Päästeamet. Suplemisel uppus 2019. aastal 10
inimest ehk iga neljas. Veeõnnetustest päästeti üks supleja.
Veesõidukiga õnnetusi 7 oli 35 (2018. aastal 20), 7 juhul oli tegemist veesõiduki
rikkega, 7 korral läks veesõiduk ümber. 8 sündmust oli seotud lastega. Veesõiduki
õnnetustel päästeti 10 inimest (nendest 7 olid lapsed). Paadiga sõites uppus 2019.
aastal 4.
15 sündmust oli masina vette sõitmist, 2018. aastal
oli selliseid sündmusi samas suurusjärgus - 17.
Veesõiduki õnnetuste alla on nii paadiga, purjekaga, sõudepaadiga, kajakiga, jääpurjekaga,
surfilauaga, purjelauaga jmt.
7
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Päästeamet teostas 168 veeõnnetuse
sündmusele 515 väljasõitu. Keskmiselt
sõidab
ühele
veeõnnetusele
3,1
päästemasinat.
Elupäästevõimekuse keskmine kohalejõudmise aeg õnnetusele veekogul oli 2019.
aastal 09:59,1 (mm:ss,0) (2018.a. 10:09,7):
Põhja PK- 09:18,9 (2018.a. 10:59,9);
Lõuna PK- 09:52,8 (2018.a. 10:01,9);
Lääne PK- 10:09,3 (2018.a. 08:19,8);
Ida PK- 12:07,6 (2018.a. 10:38,8).
Kokku päästeti 15-st veeõnnetusest 20 inimest. 2018. aastal oli päästetuid
samuti 20.

Joonis 26. Veeõnnetustes päästetud inimeste vanusevahemik, õnnetuse veekogu, eelnev tegevus
ja sugu, 2018-2019 aastatel

Üle poolte päästetutest vajasid päästmist merest (11), uppumisi leidis aga kõige
rohkem jõgedes (12). Enamasti vajasid päästmist mehed (70%), keda oli ka
uppunute hulgas 86%. Kõige suurema erinevusega on päästetute hulgas
olevate noorte arv (7), kes moodustasid 35% päästetutest, 2019. aastal
uppunute hulgas lapsi ei olnud. 4 noort vajasid päästmist ühes paadis
päästmist, üks nooruk vajas abi sõudepaadi ümber mineku tõttu, kolmandal
juhtumil vigastas purjelauaga sõites noormees oma jalga ning vajas abi maale
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saamisega. Viimases vajas tüdruk (surfilauaga) päästmist suureneva tuule tõttu,
mis teda kaldast aina kaugemale viis.
Kalastamisel vajas päästmist 3 ja suplemisel üks, uppunutest iga kolmas
hukkus(12) kas suplemisel (10) ja kalastamisel (2) hukkunud. Enim päästmisi läks
aga vaja veespordi või hobi harrastamisel.
Päästetute profiil sarnaneb osaliselt uppunutega, suurim erinevus on ealine
– päästetakse nooremaid ja upuvad ealiselt vanemad.
Politsei- ja Piirivalveametil8 oli lahendada 245 (neist jääl u 16) merepäästejuhtumit,
milles vajas päästmist 339 inimest. 2018. aastal toimus 286 merepäästejuhtumit,
millest päästeti 601 inimest.

7. MUUD ASJAOLUD


Suplemiseks mitte-ettenähtud kohtades leiti üle poolte supelnud
uppunutest 60% (2018. aastal 57%). Ametlikus supluskohas leidis aset 4
(40%) uppumissurma. Mitteametlikes ujumiskohtade leidis aset 6 uppumist,
neist mitte ühelgi veekogul ei olnud lähiümbruses päästevahendid.



Pealtnägijaid oli teadaolevalt 11 (31%) uppumisega lõppenud veeõnnetusel
ning 6 juhtumil üritasid pealtnägijad uppunut aidata.



24 (69%) uppunut leiti uppumise päeval (2018. aastal 78%).

TAGASISIDE
Arendusosakonna jaoks on oluline pakkuda juhtimisotsuste tegemiseks vajadustele
vastavat ja usaldusväärset infot. Soovides pakkuda tulevikus paremat teenust, oleme
tänulikud, kui leiate umbes 2 minutit aega, et anda meile tagasisidet: tagasiside

8

Andmed pärinevad Politsei- ja Piirivalveameti Arendusosakonna Analüüsibüroost.
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