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METOODIKA  

 

Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2019. aasta esimese 8 kuu jooksul aset leidnud 

veeõnnetustes hukkunute kohta. Eraldi on vaadeldud suveperioodi. 

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 2020. aasta 8 kuu „Veeõnnetustes hukkunud“ koostamisel on kasutatud 

eelnevate aastate koostatud kokkuvõtteid. 
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KOKKUVÕTE  

 

2020. 8 kuud 

 2020. aasta 8 kuuga uppus Eestis 47 inimest, mis teeb keskmiselt 3,54 

inimest 100 000 elaniku kohta (2019. aasta 8 kuuga uppus 32 inimest, mis 

teeb 2,43 inimest 100 000 elaniku kohta). 

 2017-2019 aasta andmeil võib 2020. aasta lõpuks eeldada 55 uppumist, 

strateegiline sihttase 37. 

 47 uppunust oli 39 meessoost, mis moodustab 83% kõigist uppunutest 

(2018.a. 8 kuuga uppus 28 meest mis moodustas 86% kõigist uppunutest). 

 Üle poolte uppunutest olid eakad (25) (2019.a. 8 kuuga uppus 10 eakat). 

52% (13) eakatest uppus kukkumisel/libastumisel (2019.a. 8 kuuga 80% ehk 

8). 

 10 aasta jooksul ei ole uppunud nii palju eakaid kui 2020.a. - (seda nii 8 

kuu kui ka kogu aasta uppujatest). 

 Keskmine uppunu oli 60-aastane. Uppunud naistel oli kõrgem 

aritmeetiline keskmine vanus kui meestel- vahe 11 aastat (2019.a. 8 kuuga 

keskmine vanus oli 54-eluaastat ning naiste ja meeste vanusevahe oli 25 

aastat). 

 Uppus üks laps (2019. aastal ei uppunud ühtegi last). 

 Peaaegu pooled (49%) uppumised leidsid aset vette kukkumise tõttu, 

suplemisel uppus 23%. Kõik suplemisel uppunud eakad olid kained, kõik 

suplemisel uppunud tööealised olid joobes. 2019.a. 8 kuuga uppusid 47% 

vette kukkumise tõttu ning suplemisel 31%. 

 Suurenes kraavidesse ja tiikidesse kukkumistel uppumise arv mõlemas 

uppus 7 inimest (aasta varem 2019.a. 8 kuuga uppus vastavalt 2 ja 3 inimest). 

 8-st paadis viibinud uppujast ei kandnud päästevesti 6 (2019.a. 8 kuuga 5-

st 4-l ei olnud päästevesti). 

 2020. aasta 8 kuuga olid teadaolevalt joobes/joobekahtlusega 57% ehk 

26 uppunut. Kõik 26 joobes uppunud olid mehed, moodustades 68% 

uppunud meestest (2019.a 8 kuuga oli joobes 66% (21) uppunutest, samuti 

kõik joobes uppunud olid mehed, moodustades 75% uppunud meestest). 

 Eesti ületas oma eelmise aasta uppunute arvu 7 kuuga, siis Soome ja Rootsi 

jõudsid 8 kuuga oma eelmise aasta uppunute arvuni. 

 Uppunute arvu suurust on mõjutanud just alkohol ning eakad, samuti 

on oma mõju olnud ilmastikul ja isolatsiooniperioodil. 
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2020 Suvi (juuni, juuli, august) 

 Viie aasta jooksul ei ole nii palju inimesi suvel uppunud (25) (2019.a. 

suvel uppus 17 inimest). 

 Suplemisel uppunute arv suurenes (8–lt 10-le), joobes suplemistel 

uppumiste arv jäi samaks (5). 

 Suveperioodil on kõige rohkem uppumisi aset leidnud Lõuna 

päästepiirkonnas – 10 (40% suvel uppumistest) (2019.a. uppus Lõuna PK-s 

suveperioodil 7 inimest ehk 41%suvel uppunutest). 

 Peaaegu pooled suvekuudel uppunutest (12) olid alkoholijoobes 

(2019.a. oli alkoholijoobes 9 ehk 53%). 

 Peaaegu pooled suvekuudel uppunutest (12) olid eakad (2019.a. 

uppunud eakaid 5 ehk 29%). 

 Suveperioodil uppus supeldes 10 inimest, vette kukkumistel 8 ja 

paadisõidul 3, kalastades uppus 2 inimest, 2 uppumisel on suitsiidikahtlus 

(2019.a. uppus supeldes 8, vette kukkudes 6 ning paadiga sõitmisel 3). 
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SISSEJUHATUS  

 

 

2020. aasta 8 kuuga veeõnnetustes 

hukkunud1 Eestis 47 inimest, mida on 

võrreldes eelmise aasta (2019) sama 

perioodiga 15 uppumist rohkem 

(suurenemine 32%). 8 kuuga on 

ületatud kogu 2019. aasta uppumiste 

arv (36) sh 2018.a. (43), 2017.a. (45), 2015.a. (39) ning 2016.a. (47) uppunutega 

ollakse samal tasemel. 

 

2020. aastal uppus enamus ehk 36 (77%) siseveekogudes ning 10 (21%) mere-ja 

piiriveekogus. Lisaks uppus üks inimene solgiauku (joonis 1). 

 

Suvekuudel uppus 25 inimest, mis ületab lähima 5-aasta suvekuudel 

uppumised. Üle poolte (53%) uppumistest on aset leidnud suvekuudel. 

 

 
Joonis 1. Veeõnnetustes hukkunute arv 2010-2020, 8 kuud ja aasta kokku  

                                                 
1 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. 
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2017-2019 aasta lõpu 4 kuuga (september-detsember) on uppunud keskmiselt 8 

inimest, mis teeks 2020. aasta eeldatavaks uppunute arvuks 55. 

 

 
Joonis 2. Veeõnnetustes hukkunute arv periooditi, aastatel 2010-2020 

 

Päästekeskustest toimus kõige rohkem uppumisi Lõuna PK territooriumil 40% 

(19). Maakondadest leidis kõige rohkem uppumisi aset Harju maakonnas (12), mis 

moodustab 26% kõigist uppumistest. 

 

2020. aasta 8 kuuga ei uppunud kedagi Hiiu maakonnas. 
 

Veeõnnetustes hukkumiste arv on teinud suure tõusu 2020. aasta ja 8 kuuga 

(joonis 3). Võrreldes 2020. aasta uppunute arvu 3 aasta keskmisega ja 10 aasta 

keskmise on uppumiste arv suurenenud 9 uppunu võrra. 
 

 
Joonis 3. 2020. aasta ja 8 kuuga veeõnnetustes hukkunud 3 2  aasta ja 10 3  aasta keskmisega 

võrreldes, veekogu asukoha liigi lõikes. 

 

                                                 
2 3 aasta keskmine on arvutatud 2018-2020 aastatest 8 kuu seisuga 
3 10 aasta keskmine on arvutatud 2011-2020 aastatest 8 kuu seisuga 

38

38

47

0 10 20 30 40 50 60 70

10 aasta keskmine (8 kuud)

3 aasta keskmine (8 kuud)

8 kuud 2020

Veeõnnetustes hukkunute arv 8 kuud
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1. VEEÕNNETUSTES HUKKUNUTE LEIDMISKOHAD 

 

2020. aasta 8 kuu jooksul aset leidnud 

uppumistest (47) toimus siseveekogudes 77% 

(36) ning mere- ja piiriveekogudes 21% (10) 

(joonis 4). Võrreldes aasta varasemaga (2019.a. 

8 kuuga) on siseveekogudes uppunute arv 

suurenenud 32% (11 juhtu rohkem). Mere- ja 

piiriveekogudes uppunute arv suurenes 4 

võrra. 

 

 
Joonis 4. Uppumise koht, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2010-2020 

 

Kõige enam uppunuid leiti tiikidest 11 

(23%), järvevetes kaotas elu 10 (21%) ja 

merevetes 9 (19%). Viimati uppus nii palju 

inimesi tiikidesse 2013.a. (13). Võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga (2019.a. 8 

kuud) suurenes tiikidesse uppumiste 

arv 8 võrra, järvedes ja meredes 

uppumiste arv suurenes vastavalt 3 ja 5 uppumise võrra. 

 

2020. aasta suveperioodil uppus kõige rohkem inimesi järvedesse (7), millele 

järgnesid mereveed 6, jõeveed 5 ja tiigid 4 uppunuga. Aasta varem (2019) oli enim 

uppunuid meres ja järvedes mõlemas 5. 
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Joonis 5. Uppumised veekogu liigi lõikes, arv (jaanuar-august), aastatel 2018-2020 

 

2020. aasta 8 kuuga uppusid tiikidesse Võrumaal 3, Põlvamaal 2 ja Harjumaal 2 

inimest. Järvedesse uppus 2 inimest nii Harjumaal, kui ka Ida-Virumaal, Tartumaal 

ja Viljandimaal. Merevette uppus 4 inimest Harjumaal, Lääne-Virumaal 2 ja 

Pärnumaal 2. Kraavidesse uppus 2 inimest Harjumaal ning 2 Jõgevamaal. 

Pärnumaal jättis elu jõevetes 2 inimest. 

 

79-st kohalikust omavalitsusest 31-s (39%) leidis aset uppumine (joonis 6). 10 

aasta jooksul ei ole Tallinnas olnud nii palju veeõnnetustes hukkunuid kui 2020.a. 

8 kuuga (6). 

 
Joonis 6. Veeõnnetustes uppunuid kohalike omavalitsuste lõikes 2020 aasta (jaanuar-

august) 

 

Kõige enam inimesi uppus Harjumaal (12 ehk 26%) ja Pärnumaal (6 ehk 13%) ning 

Põlvamaal ja Jõgevamaal oli mõlemas 4 uppumist. 

Viljandi 

linn 1 

 

Tallinn 

6 

 

Maardu 

linn 1 
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2020. aasta suvekuudel leidis kõige rohkem uppumisi aset Harjumaal (6), 

Pärnumaal (3) ja Viljandimaal (3), millele järgnesid Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja 

Põlvamaa ja Tartumaa, kus suve jooksul uppus kõigis neljas maakonnas 2 inimest. 

 

 
Joonis 7. Veeõnnetustes uppunuid maakondade ja päästekeskuste lõikes 2020 (jaanuar-

august)  

 

Päästekeskuste tegevuspiirkondade lõikes leidsid aset kõige rohkem uppumisi 

(40% ehk 19) Lõuna päästepiirkonnas, 2019. aasta 8 kuuga oli seal samuti kõige 

rohkem uppunuid – 47%. Absoluutarvudes suurenes uppunute arv kõikides 

keskustes, poole rohkem uppumisi leidis aset Põhja PK ja Ida PK piirkondades 

suurenedes vastavalt 6 (6-lt 12-le) ja 3 uppumise võrra (3-lt 6-le). Lääne ja Lõuna 

PK piirkondades suurenes uppunute arv vastavalt 2 (8-lt 10-le) ja 4 uppumise võrra 

(15-lt 19-le). 

 

Suveperioodil suurenesid uppumiste arvud samuti kõikides keskustes võrreldes 

eelmise (2019.a.) aastaga. Enim uppumisi leidis aset Lõuna PK (10), millele 

järgnesid Põhja PK (6), Lääne PK (5) ja Ida PK (4) (joonis 8). 
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Joonis 8. Suvekuudel (juuni-august) veeõnnetustes hukkunud päästekeskuste lõikes, aastatel 2013-

2020 

 

Vaadeldud perioodil (2020. aasta 8 kuuga) uppus Eestis keskmiselt 3,54 

inimest 100 000 elaniku kohta (2019.a 8 kuud 2,42) s.h. Lõuna PK (6,01) ja Lääne 

PK (3,71) ning alla Eesti keskmise Ida PK (3,11) ja Põhja PK (1,98). 

 

 

2. UPPUMISE AEG  

 

Keskkonnaagentuuri kohaselt oli talve ja kevadtalve algusaegade määramine 

pehme talvega problemaatiline ja subjektiivne. Seega sai tänavu klimaatilise talve 

kestuseks lugeda perioodi 26.-29. veebruar. 2020.a. saju hulk oli kolme kuu 

(jaanuar-märts) arvestuses keskmisest suurem ning enamus sajust tuli vihmana. 

Samuti olulise erinevusena oli õhutemperatuurid, mis olid keskmisest oluliselt 

kõrgemad. 

Aasta alguse kolmel kuul uppus 14 inimest, kellest 10 olid eakad (joonis 10). 

Antud uppumiste märksõnad olid: 

o veekogud on vett täis; 

o kõrged kaldad (terava kaldega); 

o libedad kaldad (öökülmade järel); 

o vett täis veekogudel pehmed kaldad 
 

Tänavune suvi oli Keskkonnaagentuuri andmetel keskmisest pisut soojem (suve 

keskmine õhutemperatuur oli 16,9 °C), sademeid jagus normi järgi ning 

päikesepaistet oli normist veidi enam. Keskmine temperatuur oli juunis kõige 

kõrgem 17,4 °C (normist 3°C kõrgem) ning just siis uppus ka kõige rohkem inimesi 

(10). Uppunute arvu suurenemisele võis lisaks ilmale kaasa aidata veel just 
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lõppenud isolatsiooniaeg. Suvekuudel õhutemperatuuri ja uppunute arvu (sh 

suplemistel uppunute) vaheline seos on joonisel 9. 

 
Joonis 9. Õhutemperatuur suvekuudel ning uppunute arv ja suplemisel uppunute arv suvekuudel, 

2018-2020 

 

Suvel (juuni-august) uppus kokku 25 inimest, kellest enamus juuni kuus (10). 

2019. aastal uppus samuti kõige rohkem inimesi juulis. Peamised uppumisele 

eelnenud tegevused oli suplemine (10) (2019.a. 8) ja veekogusse 

kukkumine/libastumine (8) (2019.a. 6). Lisaks hukkus veeõnnetustes veel 

veesõidukiga sõites 3 inimest (2019.a. 3) ja kalastades 2 inimest ning 2 inimese 

puhul on suitsiidikahtlus. 

 

Külmal perioodil (jaanuar-mai) uppus 22 inimest (2019.a. jaanuar-mai – 15 

uppunut). Peamised põhjused olid: 

kukkumised/libastumine - 15 (2019.a. jaanuar-mai 9); 

kalastamine - 4 (2019.a. jaanuar-mai 2) 

suplemine - 1 (2019.a. jaanuar-mai 2); 

teadmata – 2 (suitsiidikahtlus). 

 

 
Joonis 10. Veeõnnetustes hukkunute arv kuude lõikes, aastatel 2019-2020, ning 3 aasta keskmisena 

(2017-2019) 
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3. HUKKUNUTE ISIK: SUGU, VANUS, EMAKEEL 

 

 

2020. aasta 9 kuuga oli 47 uppunust 39 (83%) mehed ja 8 (17%) naised. 

Veeõnnetustes uppunud meeste arv suurenes 11 võrra, kuid meeste osatähtsus 

uppumistes vähenes (2019.a. 8 kuuga 88%). Uppunud naiste arv suurenes poole 

võrra 4-lt 8-le ning osatähtsus suurenes 13%-lt 17%-le (joonis 11). 

 

Suvekuudel uppunutest oli mehi 22 ehk 88% ja naisi 3. Võrreldes eelmise aasta 

suveperioodiga uppus mehi 8 võrra rohkem, uppunud naiste arv jäi samaks (3). 

 

 
Joonis 11. Uppunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2010-2020 

 

 

Eakad ehk 60 ja vanemate uppumisi leidis aset 15 võrra rohkem (2,5 korda 

rohkem) kui võrrelda eelmise aasta (2019) 

sama perioodiga (joonis 12). Eakad 

moodustasid uppunutest 53% ehk üle 

poolte uppunutest olid eakad. 

Teadaolevalt oli 11 uppunud eakal 

terviseprobleemid ning 7 elas üksinda. Peamine uppumisele eelnenud tegevus oli 

vette kukkumine või libastumine – 13 juhtu, suplemisel 5 juhtu, kalastamisel 4 ja 

paadiga sõitmisel 1 ning 2 juhul on arvatav suitsiidikahtlus. 
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Joonis 12. Veeõnnetustes hukkunutes eakate (60-aastat ja vanemate) osatähtsus ja arv kogu 

uppunutest (jaanuar-august), aastatel 2013-20120 

 

10 aasta jooksul ei ole uppunud nii palju eakaid kui 2020.a. - (seda nii 8 kuu 

kui ka kogu aasta uppujatest). 

2020. aasta 8 kuuga uppus kõige rohkem inimesi 61-70-aastase vanusegrupis (11), 

võrreldes eelmise aasta (2019.a.) sama perioodiga aga poole rohkem (5). Kolm 

korda rohkem uppumisi oli 71-80-aastataste hulgas (9), 2019. 8 kuuga uppus 

antud vanusegrupis aga 3 inimest. 9 uppumist leidis aset veel 41-50-aastaste 

hulgas (2019. 8 kuuga 7) (joonis 13). 

 

Uppus üks laps. 

 

Täiskasvanud uppunute üldine vanuseline profiil on võrreldes 2019. aasta 

sama perioodiga muutunud veidi vanemaks. 

 

Täiskasvanud uppunute keskmine vanus on 60-eluaastat, võrreldes eelmise 

aasta (2019.a.) sama perioodiga (54-eluaastat) on keskmine vanus tõusnud 6 

aastat. 

 

Meeste aritmeetiline keskmine 

vanus oli 58-eluaastat, mis on 

kaheksa aasta võrra suurenenud 

võrreldes 2019.a. sama perioodiga 

(50-eluaastat) (arvestatud vaid 

täiskasvanud).  

 



 

14 

 

Naiste keskmine vanus oli 69-eluaastat, mis on kuue aasta võrra vähenenud 

võrreldes 2019.a. sama perioodiga (75-eluaastat) (arvestatud vaid täiskasvanud). 

Uppunud naiste vanused jäid vahemikku 52-80 eluaastat. 

 

Uppunud naiste ja meeste keskmistel vanustel on 11-aastane vahe, (2019. 

aasta 8 kuuga oli vahe 25 aastat). 

 

 
Joonis 13. Uppunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), 2018-2020 

 

Eeldatavalt kõneles 30 uppunutest emakeelena eesti keelt, vene keelt 10, soome 

keelt 1, saksa keelt 1, 5 uppunu puhul on emakeel jäänud teadmata (joonis 14). 

 

Eesti emakeelega uppunuid päästekeskuste lõikes oli kõige rohkem Lõuna PK-s, 

19-st 14, ning Lääne PK-s, kus 10-st uppunust 7 kasutasid emakeelena eesti keelt. 

Põhja PK-s 12-st uppunust 5 ning Ida PK-s 6-st uppunust 4 kasutasid emakeelena 

eesti keelt. Kõige rohkem vene emakeelega uppunuid oli Põhja PK-s (5), Lõuna PK-

s (3) ning Ida PK-s (2). 

 

Soomlane uppus Pärnu rannas supeldes ning sakslane kukkus vette arvatavalt 

ööpimeduses Noblessneri sadama kailt. 

 

 
Joonis 14. Uppunute emakeel sugude lõikes arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2017-2020 
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4. UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS 

 

Enamasti saab uppumised jagada kahte eraldi kategooriasse: 

1) Need uppumised, mis on aset leidnud veekogu kasutusel: suplused (sh 

vettehüpped), kalastamised, paadisõidud, jäärajasõidud.  

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). 

 

2020. aasta 8 kuuga on selgelt eristatav külmal ajal ning suveperioodil uppunute 

põhjused. Kui külmal perioodil (jaanuar-mai) moodustab enamuse vette 

kukkumistest uppujaid (22-st 15), siis suveperioodil (juuni-august) moodustab 

enamuse veekogu kasutamisel uppumised (25-st 15). 

 

2020. aasta 8 kuuga on peaaegu pooled (49%) uppumised vette kukkumise 

tõttu, veekogu kasutamisel uppumised moodustasid 43%.  

 

Suveperioodil on uppumised enamasti arusaadavalt rohkem veekogude 

kasutamise (suplemise ja sh vettehüpped) tõttu. Suplejaid uppus 10, mida on 

võrreldes eelmise (2019) aasta suvega 2 suplemisest tingitud uppumist rohkem, 

see-eest 2 suplemisest tingitud uppumist vähem kui 2018. aasta suvel. Pooled 

suvel suplemisel uppujad hukkus augusti kuus (50%) ning pooled suvel suplejatest 

olid teadaolevalt alkoholijoobes (50%). Paadisõit veekogul röövis suvel 3 inimelu, 

nagu ka 2019.a. sama perioodiga. Kalastades uppus suvekuudel 2 inimest. 

Avalikus keskkonnas vette kukkujaid ning seetõttu uppunuid oli 6 ja 

kodukeskkonnas kukkumisel uppujaid kaks. Lisaks kahel juhtumil on 

suitsiidikahtlus. 

 
Joonis 15. Veekogu kasutus või vette kukkumine arv ja osatähtsus (külm periood ning suveperiood), 

aastatel 2018-2020 
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Kukkumiste ja libastamiste tõttu on 2020.a. 8 kuuga aset leidnud 23 (49%) 

uppumist nendest avalikus keskkonnas 15 ja 

kodukeskkonnas 8, võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga on kukkumiste tõttu uppumiste arv 

suurenenud 35% (8 uppumise võrra suurenenud). 

 

 Avalikus keskkonnas uppus 15 inimest: 

Keskmine avalikus keskkonnas kukkudes uppuja on 52-aastane mees. 

15-st 13 uppusid siseveekogudesse (4 kraavidesse ja 3 tiigi vetesse). 79% 

olid teadaolevalt alkoholijoobes. Enim avalikus keskkonnas kukkumise 

tõttu uppumisi leidis aset Lõuna PK (6) 40%. Avalikkus keskkonnas kukkudes 

uppus üks naisterahvas ning ka üks 7-aastane laps. 

Vaadeldes 3 aasta 8 kuu uppunuid joonistub välja (joonis 16), et avalikus 

keskkonnas upub enim keskealisi ja pensionäre (41-80-aastaseid, 84% 

ehk 26), kes on enamasti mehed (94%) ning kes on ka joobes (63%). 

 

 Kodukeskkonnas uppus 8 inimest: 

Kõik kodukeskkonnas kukkudes uppunut olid eakad. Viiel neist olid 

terviseprobleemid ning kolm oli alkoholijoobes. 8-st uppunust oli mehi 

6 ja naisi 2. Kodukeskkonnas uppujate keskmine aritmeetiline vanus oli 

76-eluaastat nagu see oli ka eelneval (2019) aastal. Peamiselt uputi 

kodutiiki (4), kodu lähedasse kraavi (3) ning üks uppumine leidis aset 

eluruumi keldris. 

Vaadeldes 3 aasta 8 kuu kodukeskkonnas uppunuid, joonistub välja üks 

põhiline vanusegrupp, kelleks on eakad – 60 aastat ja vanemad (13), 

uppunute hulgas nii mehi kui naisi. 

 

 
Joonis 16. Veekogu kasutamine ja tegevus ning või vette kukkumise keskkond arv (jaanuar-august), 

aastatel 2017-2020 

 

Teadaolevalt tegelesid enne uppumist suplemisega 11 inimest. Suplemise alla 

on liigitatud nii ujumised, vettehüpped kui ka sukeldumised. Võrreldes eelmise 

aasta (2019) 8 kuuga on suplemistel uppumiste arv jäänud samasse 

suurusjärku. Suvekuudel uppus enamus suplejatest, nagu ka aasta (2019) 

varem (üks supleja uppus väljaspool suplushooaega). Kõik suplemisel uppunud 

eakad olid kained ning kõik tööealised suplejad, kes uppusid olid joobes 
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(keskmine joove 3‰). Enamus 

suplejatest olid mehed (82%) ning 

õnnetused toimusid siseveekogudes 

64% (järves 6, meres 3). Suplejate 

keskmine aritmeetiline vanus on 59-

aastat. 

Suplemisel uppus inimesi igas 

päästepiikkonnas Lõuna PK-s, Ida PK-s ja Lääne PK-s uppus kõigis kolmes 3 inimest 

ning Põhja PK-s 2 inimest. 11-st 10 sündmusel oli pealtnägijaid ning nendest 8 

juhul üritati abistada uppujat. Alkoholi joobes oli 55% ehk 6 inimest. 

Vaadeldes 3 aasta 8 kuu suplemisel uppunuid, joonistub välja 3 vanusegruppi 

(joonis 17): Esiteks joobes noormehed (7-st 6 ehk 86%). Teiseks joobes 

keskealised mehed 41-59 eluaastat (12). Kolmandana eakad 60-eluaastat ja 

vanemad (12), kellest pooled on naised ja pooled mehed. 

 

Veesõidukiõnnetustes uppus 3 inimest. Vaid üks veesõidukiga sõitja oli 

alkoholijoobes, kuid kõigil kolmel puudus päästevest. Keskmine aritmeetiline 

vanus oli paadisõitudel uppunutel 44-

eluaastat, mis on keskmise uppunu vanusest 

16 aastat nooremad. 

 

Kalastamisel uppus 6 inimest, nendest 5 

uppus kalastades paadist. Päästevesti 

kandsid vaid 2 paadist kalastajat ja nemad olid ka ainukesed kained. Ülejäänud 4 

olid alkoholijoobes. 67% uppunud kalastajatest olid eakad ning enamus sündmusi 

leidis aset kevadel. Kolme suhtluskeel oli vene keel ning uppunud kalamehe 3 

suhtluskeel oli eesti keel. 

Vaadeldes 3 aasta 8 kuu kalastamisel uppunuid, joonistub välja vanusegrupp 41-

80 eluaastat (joonis 17). Kalamehed, kellest enamus (71%) on tarvitanud 

alkoholi (14-st 10 olid joobes) ja on eakad (14-st 9 olid eakad). Vene ja eesti 

suhtluskeelega inimesi on uppunutes võrdselt. Paadis kalastades enamasti 

puudus päästevest (8-st 5-l). 

 

 
Joonis 17. Veeõnnetustes uppunute eelnev tegevus ning vanusevahemikud (jaanuar-august), 

aastatel 2018-2020. 
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Kui vaadelda 3 aasta (8 kuu) uppumisi kokku keskuste lõikes, siis kahe keskuse 

(Lõuna PK (26) ja Lääne (10)) peamine uppumise põhjus on veekogusse 

kukkumised. 

Põhja PK uppus 8 inimest nii veekogusse kukkumise kui ka suplemise tõttu. 

Veekogu kasutamise osas on enim uppumisi suplemistest Lõuna PK (12), Põhja PK 

(8), Ida PK (8) ja Lääne PK (6). 

 

Päästeameti otseses vastutusalas ehk siseveekogudes leidis 2020. aasta 8 

kuuga aset 36 (77%) uppumist (2019. aasta 8 kuuga 25 ehk 78%). Enim uppumisi 

siseveekogudes leiab aset kukkumiste 21 (58%) ja suplemiste 7 (19%) tõttu. 

 

 

5. ALKOHOLIJOOVE  

 

2020 aasta 8 kuuga uppunutest olid teadaolevalt joobes/joobekahtlusega 

57% ehk 26 uppunut (2019.a. 8 kuuga 66% täiskasvanutest), keskmine joove oli 

2,65‰, kõrgeim joove oli 5,66‰. Arvuliselt ei ole lähiaastatel (2015-2019), kunagi 

nii palju joobes inimesi uppunud (26) ning alates 2015. aastast on 

alkoholijoobes uppunute arv tõusnud (joonis 18). 

 

Suveperioodil oli 25 uppunust peaaegu pooled ehk 12 inimest joobekahtlusega. 

Külmal perioodil (jaanuar-mai) 22-st uppunust enamus 14 (64%) olid 

alkoholijoobes. 

 

 

 
Joonis 18. Uppunute joobeseisund (jaanuar-august), täiskasvanud veeõnnetustes uppunud, 

aastatel 2011-2020 
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Suplemisel uppunute arv on jäänud eelmiste aastastega (2018.a. ja 2019.a.) 

võrreldes samasse suurusjärku, nagu ka joobes suplemisel uppumiste arv 

(joonis 19). 2020. aasta 8 kuuga uppus 11 (10 neist suvekuudel, mis moodustab 

40% kogu suvel uppunutest) suplejat, kellest 6 olid alkoholijoobes, 2019. aasta 

samal perioodil uppus 10 suplejat, kellest 7 olid alkoholi tarvitanud. 

 

 
Joonis 19. Suplejate joobeseisund (jaanuar-august), täiskasvanud veeõnnetustes uppunud, 

aastatel 2014-2020 

 

2020. aasta 8 kuuga oli enim joobes uppunuid 41-50-aastaste vanusegrupis -

8 hukkunut, mis moodustab iga kolmanda joobes hukkunutest. Joobeseisundis 

uppunute keskmine aritmeetiline vanus on 53 aastat (2019 aasta sama 

perioodil oli vastav näitaja 50 aastat). Uppunud joobes tööealiste arv on samas 

suurusjärgus 2019. aasta sama perioodiga, suurenenud on aga joobes eakate arv 

(5-lt 9-ni). 

 
Joonis 20.Tööealiste (18-59-aastased) ja eakate (60 ja vanemad) joove, aastatel 2019-2020 (jaanuar-

august) 
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Enim joobes uppumisi leidis aset aga 

veekogusse kukkumisel (14), millele 

järgnes suplemistel (6), kalastamisel (4) 

ja veesõidukil (1) (joonis 21). 

 

Uppunud meestest olid 

alkoholijoobes 68% (2019. 8 kuud 75%). 

2020. aasta kaheksa kuuga olid alkoholijoobes uppunutest 58% eesti emakeelega, 

27% vene emakeelega (2019.a. 8 kuuga vastavalt 62% ja 29%). 

 

 
Joonis 21. Alkoholi joobes uppujate eelnev tegevus, täiskasvanud veeõnnetustes uppunud, 

(jaanuar-august) aastatel 2018-2020 

 

Keskuste lõikes oli kõige rohkem alkoholijoobes uppunuid osakaalult Põhja PK-s 

ja Lõuna PK, mõlemas 58% olid tarvitanud alkoholi. Lääne PK-s moodustasid 

alkoholi tarbinud uppunud 56% kõigist uppunutest ning Ida PK-s olid täpselt 

pooled uppunud (3) alkoholijoobes. 

 

 

6. VÕRDLUS VÄLISRIIKIDEGA  

 

 

Võrdluseks Soome Vabariigis uppus 2020. aasta 8 kuuga 93 inimest, millega 

ületati eelmise aasta (2019.a.) uppumised 8 kuuga (2019.a. uppus Soomes 90 

inimest). 100 000 elaniku kohta teeb see 1,684, mis on võrreldes Eestiga ca 2 korda 

väiksem. 

Peamisteks uppumisele eelnenud põhjuseks Soomes Vabariigis olid suplemine 

(22%), läbi jää vajumine (20%) ja õnnetus veesõidukiga veekogul (15%) ning 

iga kolmanda uppumise eelnev tegevus jäi 

teadmata (34%). 

Aasta alguses (jaanuar-märts) oli ka 

Soomes uppunute arvu tõus võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga - uppus 

6 korda rohkem inimesi. Suvekuudel 

                                                 
4  Soome Vabariigi rahvaarv 2020. aasta augusti lõpu seisuga: 

http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2019/07/vamuu_2019_07_2019-08-27_tie_001_en.html 

 

http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2019/07/vamuu_2019_07_2019-08-27_tie_001_en.html
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uppunud moodustasid mõlemas riigis sama suurusjärgu vastavalt Eestis 53% ja 

Soomes 54%.  

Soome Vabariigis uppunutest 73% mehed ja 10% naised. 

 

Rootsi Kuningriigis on uppunud 8 kuuga 68 inimest, sama palju inimesi 

uppus 2019. aastal. 100 000 elaniku kohta uppus 0,66 inimest, mis on võrreldes 

Eestiga 5 korda väiksem. 

Rootsis uppus suvekuudel enamus inimesi (75%). Peamisteks uppumisele 

eelnenud põhjuseks olid suplemine (41%), õnnetus veesõidukiga veekogul 

(25%) ja läbi jää vajumine (13%). 

Rootsi Kuningriigis uppunutest 72% mehed ja 18% naised. 

 

Norra Kuningriigis uppus 8 kuuga 69 inimest. 100 000 elaniku kohta jättis oma 

elu veekogus 1,28 inimest, mis on võrreldes Eestiga 3 korda väiksem. 

Norra 8 kuu uppumistest leidis üle poole aset suvekuudel (57%). Peamisteks 

uppumisele eelnenud põhjuseks olid kukkumine/libastumine (52%), õnnetus 

veesõidukiga veekogul (28%), suplemine (17%). 

Norra Kuningriigis uppunutest 88% mehed ja 12% naised. 

 

100 000 elaniku kohta uppunuid on Eestil võrdväärselt Leedu Vabariigiga (joonis 

22). 

 

Joonis 22. Lähiriikide uppunute arv ja uppunud 100 000 elaniku kohta, 2020 aasta 8 kuuga. 

 

 

 

7. MUUD ASJAOLUD 

 

 

 Ametlikus supluskohas leidis aset 4 (36% kõigist suplemistest) 

uppumissurma. Mitteametlikes ujumiskohtade leidis aset 3 uppumist. 

Kõigil 7 sündmusel oli pealtnägijaid ning 6 sündmusel üritati uppunut 

aidata. 
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 33 (70%) uppunut leiti uppumise päeval, 2019. aasta 8 kuuga leiti uppumise 

päeval 23 (72%). 

 

 2020. aasta 8 kuuga kutsuti päästjad 145 veekogul toimunud 

õnnetusele, võrreldes 2019. 

aastaga sama perioodiga (133) on 

veeõnnetuste arv samas 

suurusjärgus. Kõige rohkem 

väljakutseid veepääste-

sündmustele oli Põhja PK-s 49 

(34%) ja Lõuna PK-s 44 (30%) 

(joonis 23). 

 

 Päästeamet teostas 8 kuuga 145 veeõnnetuse sündmusele 564 

väljasõitu. Ühele sündmusele sõitis keskmiselt 4 masinat. 

 

 
Joonis 23. Väljakutsed veeõnnetustele maakondade ja keskuste lõikes 2020 (jaanuar-august) 

 

 Kokku päästeti 16-st veeõnnetusest 23 inimest, mis on sündmuste arvult 

ja päästetud inimete arvult suurem kui eelmise (2019) aasta samal perioodil 

(15-st sündmusest 20 inimest). 
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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 

 

https://app.recommy.com/SI/SI.aspx?td=qUukMPIwttw=&si=1&st=1

