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METOODIKA
Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2021. 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 2021. aasta 8 kuu „Veeõnnetustes hukkunud“ koostamisel on kasutatud
eelnevate aastate koostatud kokkuvõtteid.
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KOKKUVÕTE
2021. 8 kuud






















2021. aasta 8 kuuga uppus Eestis 43 inimest, mis teeb keskmiselt 3,23
inimest 100 000 elaniku kohta (2020. aasta 8 kuuga uppus 47 inimest, mis
teeb 3,54 inimest 100 000 elaniku kohta). Uppumiste arv on tõusnud
võrreldes 3 ja 10 aasta perioodi keskmise uppunute arvuga.
2018-2020 aasta andmeil võib 2021. aasta lõpuks eeldada 51 uppumist,
strateegiline sihttase 34.
Kahel erineval veeõnnetussündmusel on uppunud korraga 2 inimest.
Päästeameti otseses vastutusalas ehk siseveekogudes leidis 2021. aasta 8
kuuga aset 25 (58%) uppumist (2020. aasta 8 kuuga 36 ehk 77%).
47 uppunust oli 37 meessoost, mis moodustab 86% kõigist uppunutest
(2020.a. 8 kuuga uppus 39 meest mis moodustas 83% kõigist uppunutest).
Eakate uppumisi leidis aset poole vähem (12) kui võrrelda eelmise aasta
(2020) sama perioodiga (25).
Keskmine uppunu oli 51-aastane. Täiskasvanud uppunute üldine
vanuseline profiil on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga muutunud
nooremaks. Uppunud naistel oli kõrgem aritmeetiline keskmine vanus kui
meestel- vahe 19 aastat (2020.a. 8 kuuga keskmine vanus oli 60-eluaastat
ning naiste ja meeste vanusevahe oli 11 aastat).
Kõige rohkem inimesi uppus 31-40-aastaste vanusegrupis (12), mis on
läbi aastate kõrgeim hukkunute arv antud vanusegrupis. Võrreldes
eelmise aasta (2020.a.) sama perioodiga aga poole rohkem (5).
Uppus kaks last (2020. aastal uppus üks laps).
Vene emakeelega inimeste uppumiste arv on tõusutrendis (2019.a. 8k
– 7, 2020.a. 8k – 10, 2021.a. 8k – 11).
Veekogudel tegevuste tõttu (suplemine, kalastamine, paadisõit jmt)
uppus rekordarv inimesi – 31 (72%). 2020.a. 8 kuuga uppus 21 (49%).
Iga kolmas uppus meres, 10 aasta jooksul ei ole nii palju inimesi (15)
merevetesse uppunud. Võrreldes aasta varasemaga suurenes merre
uppumiste arv 6 võrra.
Vette kukkumisel uppunute arv vähenes poole võrra (2020. aasta 8
kuuga 23 ja 2021. aasta 8 kuuga 12 uppunut).
Lähiaastate kõrgeim kalastades uppumiste arv. Kalastamisel uppus 8
inimest, aasta varem sama ajaga 6 inimest.
8-st paadis viibinud uppujast ei kandnud päästevesti pooled (2020.a. 8
kuuga 8-st 6-l ei olnud päästevesti).
2021. aasta 8 kuuga olid teadaolevalt joobes/joobekahtlusega 56% ehk
23 uppunut. (2021.a 8 kuuga oli joobes 57% (26) uppunutest).
Soome ja Rootsi jõudsid 8 kuuga oma eelmise aasta uppunute arvuni.
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Suplemisel uppus Norras 21%, Soomes 29%, Rootsis 32% ja Eestis 37% (8 kuu
uppunutest).
Enim inimesi uppus 8 kuu jooksul Soomes 120 (100 tuh elaniku kohta 2,16),
Lätis 85 (4,51), Leedus 85 (3,12), Rootsis 84 (0,81), Norras 57 (1,06) ja Eestis 43
(3,23).
Päästeamet teostas 179 veeõnnetuse sündmusele 622 väljasõitu (2020. aasta
8 kuuga teostati 145 veeõnnetuse sündmusele 564 väljasõitu).
Kokku päästeti 26-st veeõnnetusest 37 inimest (2020. aasta 8 kuuga 15-st
sündmusest 20 inimest).
Uppunute arvu suurust on mõjutanud alkohol, samuti on oma mõju
olnud ilmastikul koroonaperioodil.

2021 Suvi (juuni, juuli, august)












Suvekuudel uppus 25 inimest, sama palju inimesi uppus ka aasta varem
(2020). Üle poolte (58%) uppumistest on aset leidnud suvekuudel.
Suvel uppumiste arv on suurenenud võrreldes 3 aasta keskmise ja 10
aasta keskmisega.
Kuumadel ilmadel uppus ühes nädalas vähemalt 3 inimest. Läbi aegade
soojem suvi, kus leidis aset ka kaks kuumalainet.
Suplemisel uppunute arv on suurenenud võrreldes lähiaastatega (20152020), nagu ka joobes suplemisel uppumiste arv.
Suplemisel uppujatest pooled olid vene rahvusest (8).
2021. aasta suveperioodil uppus kõige rohkem inimesi järvedesse (8) ja
merevetesse (7), nagu see oli ka eelneva aasta suvel (järvedes 7 ja meres 6).
Suveperioodil on kõige rohkem uppumisi aset leidnud Lõuna
päästepiirkonnas – 11 (44% suvel uppumistest) (2020.a. uppus Lõuna PK-s
suveperioodil 10 inimest ehk 40% suvel uppunutest).
Suveperioodil oli täiskasvanutest 12 inimest joobes/joobekahtlusega
ehk 52%, 2020. aasta 8 kuuga aga täpselt pooled ehk 50%.
Eakatest pooled uppusid suvekuudel (6) (2020.a. 8 kuuga samuti
peaaegu pooled (48%) ehk 25-st 12).
Suveperioodil uppus supeldes 16 inimest, vette kukkumistel 6 ja
paadisõidul 2, kalastades uppus 1 inimene. (2020.a. uppus supeldes 10
vette kukkudes 8 ning paadiga sõitmisel 3, kalastades 2 ning 2 juhtumil jäi
suitsiidkahtlus).
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SISSEJUHATUS
2020. aasta 8 kuuga veeõnnetustes hukkunud 1 Eestis 43 inimest, mida on
võrreldes eelmise aasta (2020) sama perioodiga 4 uppumist vähem, kuid 2019.
aastaga võrreldes 11 uppunu võrra
suurem.
43-st
veeõnnetuses
hukkunutest kaks olid lapsed.
Kahel erineval veeõnnetussündmusel
on uppunud korraga 2 inimest.

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

Suvekuudel uppus 25 inimest, sama palju inimesi uppus ka aasta varem (2020).
Üle poolte (58%) uppumistest on aset leidnud suvekuudel (joonis 2).
2018-2020 aasta lõpu 4 kuuga (september-detsember) on uppunud keskmiselt 8
inimest, mis teeks 2021. aasta eeldatavaks uppunute arvuks 51. Strateegiline
sihttase 2021.aastal on alla 34 veeõnnetuses hukkunu.

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
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Joonis 2. Veeõnnetustes hukkunute arv periooditi, aastatel 2010-2021

Veeõnnetustes hukkumiste arv on tõusnud,
võrreldes 2021. aasta (8k) uppunute arvu 3
aasta keskmisega ja 10 aasta keskmisega on
uppumiste arv suurenenud vastavalt 2 ja 5
uppunu võrra (joonis 3). Suvel uppumiste arv
on suurenenud võrreldes 3 aasta keskmisega
3 uppunu ja 10 aasta keskmisega võrreldes 4
uppunu võrra.
8 kuud 2021

25

8 kuud 2020

25

3 aasta keskmine (8 kuud)
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10 aasta keskmine (8 kuud)
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Suvel seeõnnetustes hukkunud

10

43
47
41
38
20

30

40

50

60

Veeõnnetustes hukkunute arv 8 kuud kokku

Joonis 3. 2020-2021. aasta ja 8 kuuga veeõnnetustes hukkunud 32 aasta ja 103 aasta keskmisega
võrreldes.

Päästeameti otseses vastutusalas ehk siseveekogudes leidis 2021. aasta 8
kuuga aset 25 (58%) uppumist (2020. aasta 8 kuuga 36 ehk 77%). Enim uppumisi
siseveekogudes leiab aset suplemiste 11 (44%), kukkumiste 8 (32%) ja kalastamisel
4 (16%) tõttu

2
3

3 aasta keskmine on arvutatud 2019-2021 aastatest 8 kuu seisuga
10 aasta keskmine on arvutatud 2012-2021 aastatest 8 kuu seisuga
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1. ÜLDINFORMATSIOON
1.1. VEEÕNNETUSTES HUKKUNUTE LEIDMISKOHAD
2021. aasta 8 kuu jooksul aset leidnud uppumistest (43) toimus siseveekogudes 25
(58%) ning mere- ja piiriveekogudes 17 (40%) (joonis 4). Võrreldes aasta varasemaga
(2020.a. 8 kuuga) on siseveekogudes uppunute arv vähenenud 44% (11 juhtu vähem).
Mere- ja piiriveekogudes uppunute arv suurenes 7 võrra.

Joonis 4. Uppumise koht, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2011-2021

Kõige enam uppunuid leiti merevetest 15
(35%), järvevetes kaotas elu 8 (19%), tiikides 7
(16%) ja jõgedes 7 (16%). Võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga (2010.a. 8 kuud) suurenes
merre uppumiste arv 6 võrra ja jõgedes ühe
võrra. Vähenesid järvedesse, tiikidesse ja
kraavidesse uppumiste arv suurenes vastavalt 2,
4 ja 4 uppumise võrra (joonis 5).
Merre uputi enim paadiga sõitmisel (5), kalastamisel (4) ning suplemisel (3) ja
kukkumisel (3). Tõusu üks põhjustest on 2 mitme hukkunuga sündmust ning
merevee madal temperatuur, samas õhusooja väga palju, seetõttu jäi vetikate
õitsemine hilisemasse aega.
2021. aasta suveperioodil uppus kõige rohkem inimesi järvedesse (8) ja
merevetesse (7), nagu see oli ka eelneva aasta suvel (järvedes 7 ja meres 6).
Järgnesid tiigid 4, jõeveed 3, kanal 2 ja üks kraavi uppunuga.
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Joonis 5. Uppumised veekogu liigi lõikes, arv (jaanuar-august), aastatel 2019-2021

2021. aasta 8 kuuga uppusid merevette 8 inimest Harjumaal, Läänemaal 3 ja
Saaremaal 2. Tartumaal jättis elu jõevetesse 3 inimest ning Läänemaal 2 inimest.
Järvedesse uppus 2 inimest nii Harjumaal, kui ka Tartumaal ja Valgamaal.
Tiikidesse uppus Harjumaal 2 inimest. Kanalisse uppus 2 inimest Tartumaal.
79-st kohalikust omavalitsusest 23-s (29%) (2020.a. 8 kuuga 31) leidis aset
uppumine (joonis 6). 10 aasta jooksul ei ole Tallinnas olnud nii palju
veeõnnetustes hukkunuid kui 2021.a. 8 kuuga (8).

Tartu
linn 3

Joonis 6. Veeõnnetustes uppunuid kohalike omavalitsuste lõikes 2021 aasta (jaanuaraugust)

Kõige enam inimesi uppus Harjumaal (13 ehk 30%) ja Tartumaal (8 ehk 19%) ning
Läänemaal oli 7 (16%) uppumist (joonis 7).
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2020. aasta suvekuudel leidis kõige rohkem uppumisi aset Harjumaal (8) ja
Tartumaal (6), millele järgnesid Ida-Virumaa ja Põlvamaa, kus suve jooksul uppus
mõlemas maakonnas 3 inimest. 2 inimest uppus nii Läänemaal kui ka Valgamaal
ning üks inimene uppus Pärnumaal.

Joonis 7. Veeõnnetustes uppunuid maakondade ja päästekeskuste lõikes 2021 (jaanuaraugust)

Päästekeskuste tegevuspiirkondade lõikes leidsid aset kõige rohkem uppumisi
(35% ehk 15) Lõuna päästepiirkonnas. Absoluutarvudes suurenes uppunute arv
kahes keskustes - Põhja PK ja Lääne PK piirkondades mõlemas vastavalt ühe
uppumise võrra. Ida ja Lõuna PK piirkondades vähenes uppunute arv vastavalt 2
(6-lt 4-le) ja 4 uppumise võrra (19-lt 15-le).
Suveperioodil suurenesid uppumiste arvud Lõuna ja Põhja keskustes võrreldes
eelmise (2020.a.) aastaga, uppunute arv vähenes aga Ida ja Lääne PK-s. Enim
uppumisi leidis aset Lõuna PK (11), millele järgnesid Põhja PK (8) ning 3 uppumist
oli nii Lääne PK kui ka Ida PK-s (joonis 8).
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Joonis 8. Suvekuudel (juuni-august) veeõnnetustes hukkunud päästekeskuste lõikes, aastatel 20142021.

Vaadeldud perioodil (2021. aasta 8 kuuga) uppus Eestis keskmiselt 3,23
inimest 100 000 elaniku kohta (2020.a 8 kuud 3,54). Eesti keskmist ületasid
Lääne PK (5,20) ja Lõuna PK (4,76) ning alla Eesti keskmise Ida PK (2,10) ja Põhja PK
(2,13).

1.2. HUKKUNUTE SUGU
2021. aasta 8 kuuga oli 43 uppunust 37 (86%) mehed ja 6 (14%) naised.
Veeõnnetustes uppunud meeste arv vähenes 2 võrra, kuid meeste osatähtsus
uppumistes suurenes (2020.a. 8 kuuga 39 ehk 83%). Uppunud naiste arv vähenes
2 võrra 8-lt 6-le ning osatähtsus vähenes 17%-lt 14%-le (joonis 9).
Suvekuudel uppunutest oli mehi 22 ehk 88% ja naisi 3. Võrreldes eelmise aasta
suveperioodiga uppus mehi 1 võrra vähem ja naisi 1 võrra rohkem.
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Joonis 9. Uppunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2011-2021

1.3. HUKKUNUTE VANUS
Täiskasvanud uppunute keskmine vanus on 51 eluaastat, võrreldes eelmise
aasta (2020.a.) sama perioodiga (60 eluaastat) on keskmine vanus langenud
peaaegu 10 aastat.
Täiskasvanud uppunute üldine vanuseline profiil on võrreldes 2020. aasta
sama perioodiga muutunud nooremaks.
Veeõnnetustes hukkus 2 last. 2020. 8 kuuga uppus üks laps.
Meeste aritmeetiline keskmine vanus oli 48 eluaastat, mis on 10 aasta võrra
vähenenud võrreldes 2020.a. sama perioodiga (58 eluaastat) (arvestatud vaid
täiskasvanud).
Naiste keskmine vanus oli 67 eluaastat, mis on kahe
aasta võrra vähenenud võrreldes 2020.a. sama perioodiga (69 eluaastat)
(arvestatud vaid täiskasvanud).
Uppunud
naiste
ja
meeste
keskmistel vanustel on 19-aastane
vahe, (2021. aasta 8 kuuga oli vahe
11 aastat).
2021. aasta 8 kuuga uppus kõige
rohkem inimesi 31-40-aastase
vanusegrupis (12), mis on läbi
aastate kõrgeim hukkunute arv antud vanusegrupis. Võrreldes eelmise aasta
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(2020.a.) sama perioodiga aga poole rohkem (5). Samas suurusjärgus oli
uppunuid 51-60-aastaste hulgas (9), 2020. 8 kuuga uppus 8 inimest. 7 uppumist
leidis aset veel 71-80-aastaste hulgas (2020. 8 kuuga 9) (joonis 10).

Joonis 10. Uppunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), 2019-2021

Eakate 4 uppumisi leidis aset poole vähem kui võrrelda eelmise aasta (2020)
sama perioodiga (joonis 11). Eakad moodustasid uppunutest 28% ehk iga neljas
uppunu oli eakas. Teadaolevalt oli 5 uppunud eakal terviseprobleemid ning
enamus uppunutest elasid leibkonnas (9) ja õnnetus juhtus nende jaoks
tuttavas piirkonnas (11). Peamine uppumisele eelnenud tegevus oli suplemine
5 juhuga (2020 8 kuuga samuti 5), vette kukkumine või libastumine – 3 juhtu nagu
ka kalastamisel ning jääl sõitmisel 1. 2020 aasta 8 kuuga uppus enim eakaid
kukkumisel/libastaumisel – 13.

Joonis 11. Veeõnnetustes hukkunutes eakate (60-aastat ja vanemate) osatähtsus ja arv kogu
uppunutest (jaanuar-august), aastatel 2013-2021

4

Eakad on 60- aastased ja vanemad
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1.4. HUKKUNUTE EMAKEEL
Eeldatavalt kõneles 29 uppunutest emakeelena eesti keelt, vene keelt 11, inglise
keelt 1 ning 2 uppunu puhul on emakeel jäänud teadmata (joonis 12).
2021. aasta 8 kuuga on uppunud 11 vene keelt rääkivat inimest, mis moodustab
iga neljanda uppunu (2020.a. 8 kuuga 10 ehk iga viies uppunu). Vene
kõnekeelega uppumiste arv on tõusutrendis.
Eesti emakeelega uppunuid päästekeskuste lõikes oli kõige rohkem Lõuna PK-s ja
Lääne PK-s, kus mõlemas uppus 11. Põhja PK-s 6 uppunut ning Ida PK-s 1
kasutasid emakeelena eesti keelt. Kõige rohkem vene emakeelega uppunuid oli
Põhja PK-s (5), Lõuna PK-s (3) ning Ida PK-s (3). Omavalitsuste lõikes Tallinnas (5) ja
Tartus (3).

Joonis 12. Uppunute emakeel, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2017-2021

1.5. ALKOHOLIJOOVE
2020 aasta 8 kuuga uppunutest olid teadaolevalt joobes/joobekahtlusega
56% ehk 23 uppunut, mis on küll 3 joobes inimest vähem kui aasta varem (2020.a.
8 kuuga 57% täiskasvanutest), kuid alkoholijoobe osatähtsus jäi samasse
suurusjärku (joonis 13). Keskmine joove oli 2,3‰, kõrgeim joove oli 3,94‰. Üks
inimene oli lisaks alkoholijoobele ka narkojoobes.
Suveperioodil oli täiskasvanutest 12 inimest joobes/joobekahtlusega ehk
52%, 2020 aastal aga täpselt pooled ehk 50%.
Külmal perioodil (jaanuar-mai) olid uppunud täiskasvanutest alkoholijoobes 11
(61%), 2020. aastal aga 14 ehk 64%.
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Joonis 13. Uppunute joobeseisund (jaanuar-august), täiskasvanud veeõnnetustes uppunud,
aastatel 2011-2021

Suplemisel uppunute arv on suurenenud võrreldes lähiaastatega (20152020), nagu ka joobes suplemisel
uppumiste arv (joonis 14). 2021. aasta 8
kuuga uppus 16 (sh üks laps suplejat) (kõik
suplemisel uppumised leidsid aset suvel),
kellest 9 olid alkoholijoobes, 2020. aasta
samal perioodil uppus 11 suplejat, kellest 6
olid alkoholi tarvitanud.

Joonis 14. Suplejate joobeseisund (jaanuar-august), täiskasvanud veeõnnetustes uppunud,
aastatel 2014-2021
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2021. aasta 8 kuuga oli enim joobes uppunuid 31-40-aastaste vanusegrupis 8 hukkunut, mis moodustab iga kolmanda joobes hukkunutest, 2020. aasta 8
kuuga oli enim joobes isukuid 41-50–aastaste grupis samuti 8. Joobeseisundis
uppunute keskmine aritmeetiline vanus on 47 aastat (2020 aasta sama
perioodil oli vastav näitaja 53 aastat). Uppunud joobes tööealiste arv on samas
suurusjärgus 2020. aasta sama perioodiga, suurenenud on aga kainete
tööealiste uppumise arv (4-lt 10-ni) (joonis 15). Vähenenud on aga nii joobes
eakate (9-lt 4-ni) kui ka kainete eakate uppumiste arvud (16-lt 8-ni).

Joonis 15.Tööealiste (18-59-aastased) ja eakate (60 ja vanemad) joove, aastatel 2020-2021 (jaanuaraugust)

Enim joobes uppumisi leidis aset suplemistel (6), millele järgnes veekogusse
kukkumisel (5), kalastamisel (4), veesõidukil sõites (2) ja jääl sõites (1) (joonis 16).
Uppunud meestest olid alkoholijoobes 60% (2020. 8 kuud 68%).
2021. aasta kaheksa kuuga olid alkoholijoobes uppunutest 70% eesti emakeelega,
26% vene emakeelega (2020.a. 8 kuuga vastavalt 58% ja 27%).

Joonis 16. Alkoholi joobes uppujate eelnev tegevus, täiskasvanud veeõnnetustes uppunud,
(jaanuar-august) aastatel 2019-2021

Keskuste lõikes oli kõige rohkem alkoholijoobes uppunuid osakaalult Lõuna PK,
kus 67% (10) olid tarvitanud alkoholi. Lääne PK-s moodustasid alkoholi tarbinud
uppunud 55% (6) kõigist Lääne uppunutest ning Ida PK-s olid täpselt pooled
uppunud (2) alkoholijoobes. Põhja PK-s olid 38% (5) joobes.
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1.6. UPPUMISE AEG
Vastavalt aastaajale muutub ka veeõnnetustes hukkumise põhjused (joonis
17).

Joonis 17. Veeõnnetustes hukkunud uppumisele eelneva tegevuse ja aastaaegade lõikes,
aastatel 2018-2020 kokku.

Keskkonnaagentuuri kohaselt saabus klimaatiline talv kõikidele Eesti
piirkondadele jaanuari kuu viimastel päevadel. Keskmine õhutemperatuur oli 2,7C kraadi, mis on keskmisest jahedam. Talvekuudel – jaanuaris ja veebruaris
hukkus 3 inimest, mis on võrreldes aasta varasemaga peaaegu 3 korda vähem.
Peamise uppumise põhjused olid jääl sõitmine, kukkumine ja kalastamine.
Vaadeldes kolme aasta sündmusi siis enim juhtubki talvel uppumisi
kukkumise tõttu aga ka jääl sõitmise tõttu.
Klimaatiline kevad algas Eestis Keskkonnaagentuuri kohaselt 20 aprillil. Keskmine
temperatuur oli +4,9C kraadi. 2021. aasta kevadel uppus 15 inimest, mis on
lähima nelja aasta suurim uppumiste arv kevadel. Peamised uppumisele
17

eelnenud tegevus oli kalastamine, kukumine ja veesõidukiga sõitmine. Vaadeldes
kolme aasta sündmusi siis enim juhtubki kevadel uppumisi kukkumise ja
kalastamise tõttu.
Tänavune suvi oli Keskkonnaagentuuri andmetel läbi aegade soojem (suve
keskmine õhutemperatuur oli 18,6 °C), suve
maksimaalne temperatuur oli +34,6 C kraadi. Oli
kaks kuumalainet:
 Esimene kuumalaine (18.06-23.06);
 Teine kuumalaine (02.07-18.07).
Uppunute arvu suurenemisele võis lisaks
ilmale kaasa aidata veel jätkuv koroonaaeg.
Suvekuudel õhutemperatuuri ja uppunute arvu (sh suplemistel uppunute)
vaheline seos on joonisel 18.

Joonis 18. Õhutemperatuur suvekuudel ning uppunute arv ja suplemisel uppunute arv suvekuudel,
2019-2021

Suvel (juuni-august) uppus kokku 25 inimest, kellest enamus juulikuus (15).
2020. aastal uppus kõige rohkem inimesi juunis. Peamised uppumisele eelnenud
tegevused
oli
suplemine
(16)
(2020.a.
10)
ja
veekogusse
kukkumine/libastumine (8) (2020.a. 8). Lisaks hukkus veeõnnetustes veel
veesõidukiga sõites 2 inimest (2020.a. 3) ja kalastades 1 inimene.
Vaadeldes kolme aasta sündmusi siis enim juhtubki suvel uppumisi suplemise,
kukkumise, veesõidukiga sõitmise ja kalastamise tõttu.
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Joonis 19. Veeõnnetustes hukkunute arv kuude lõikes, aastatel 2020-2021, ning 3 aasta keskmisena
(2018-2020).

2. UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS
Enamasti saab uppumised jagada kahte eraldi kategooriasse:
1) Need uppumised, mis on aset leidnud veekogu kasutusel: suplused (sh
vettehüpped, sukeldumised), kalastamised, veesõidukiga sõidud,
jäärajasõidud.
2) Vette kukkumised on jagatud nende toimumise koha järgi- koduses
keskkonnas (nagu vann või kodu õueala veekogud jmt) ning avalikus
keskkonnas (avalikud ja üldkasutatavad veekogud jne).
2021. aasta 8 kuuga on enamus uppumisi olnud
seotud
veekodudel
olnud
tegevustega,
moodustades 72% (31) uppumistest, mis on
lähiaastate kõrgeim näitaja. Suveperioodil (juuniaugust) moodustab samuti enamuse (76%) veekogu
kasutamisega seotud uppumised (25-st 19).
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Joonis 16. Veekogu kasutamine ja juhuslik vette kukkumine/libastumine (jaanuar-august), aastatel
2016-2021

2.1. KUKKUMISED/LIBASTUMISED
Kukkumiste ja libastamiste tõttu on 2021.a. 8 kuuga aset leidnud 12 (28%)
uppumist, nendest avalikus keskkonnas 9 ja kodukeskkonnas 3, võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga on kukkumiste tõttu uppumiste arv vähenenud 92% (11
uppumise võrra vähenenud).


Avalikus keskkonnas uppus 9 inimest, (2020.a. 8 kuuga 15):
Keskmine avalikus keskkonnas kukkudes uppuja on 49-aastane mees.
9-st 6 uppusid siseveekogudesse (4 tiigi vetesse ja 2 kraavidesse). 63% olid
teadaolevalt alkoholijoobes. Üle poolte avalikus keskkonnas kukkumise
tõttu uppumisi leidis aset Põhja PK (5) 56%.
Avalikkus keskkonnas kukkudes uppus üks
6-aastane laps. Enamasti need, kes ei olnud
tarbinud
alkoholi
olid
eakad
sh
terviseprobleemidega ning laps
Üks põhilisemaid ennetusmeetmeid oli
välja toodud abivajaja õigeaegne märkamine, samuti
tarvitamise piirang vee ääres, ning ohtude märgistus.

alkoholi
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Olulisemad tähelepanekud:
 Ühe juhtumi puhul astus isik sadama kailt alla märkamata, et kai
lõpeb. Antud juhtum ei ole ainulaadne ja sadama basseinidesse
kõndimisi on aset leidnud ka varsematel aastatel. Enamasti
puuduvad piirded ja hea valgustus;
 Mitmel juhtumi puhul tarvitati eelnevalt veekogu ääres alkoholi;
 Avalikus keskkonnas kukkumisel uppus üks laps.
Vaadeldes 3 aasta5 8 kuu uppunuid joonistub välja (joonis 16), et avalikus
keskkonnas upub enim keskealisi (41-50-aastaseid - 26%) ja pensionäre
(32%), uppunute hulgas on olnud ka 2 last (6%). Uppunud on enamasti
mehed (97%) ning kes on ka joobes (68%). Nad kõnelevad nii eesti (56%)
kui vene keelt (29%). Enamus uppumisi leiab aset suvel (47%) ja kevadel
(44%).



Kodukeskkonnas uppus 3 inimest (2020.a. 8 kuuga 8):
Ainuke uppunud eakas oli kaine, ülejäänud kaks tööealist olid joobes.
2-l alkoholijoobes isikul olid terviseprobleemid üks oli epilepsiahaige ja
teine tarvitas vererõhutabelette. 3-st üks oli naisterahvas.
Kodukeskkonnas uppujate keskmine aritmeetiline vanus oli 57 eluaastat
(2020.a. 8 kuuga 76 eluaastat). Uppumised leidsid aset kodutiigis, kodu
lähedases kraavis ning üks uppumine leidis aset vannis.
Üks põhilisemaid ennetusmeetmeid on abivajaja õigeaegne märkamine
ning alkoholi tarvitamise piirang vee ääres.
Vaadeldes 3 aasta 8 kuu kodukeskkonnas uppunuid, joonistub välja üks
põhiline vanusegrupp, kelleks on eakad – 60 aastat ja vanemad (81%),
uppunute hulgas nii mehi kui naisi. Uppunutel on nii terviseprobleeme kui
ka teatud ealisi eripärasid tervisega. Enamasti uputakse kodutiiki (50%) või
kraavi (31%). Enamus uppumisi leiab aset kevadel (50%), suvel (25%) ja
talvel (25%).

Joonis 20. Vette kukkumine kodu või avalikus keskkonnas uppumised, vanusevahemike lõikes
(jaanuar-august), 2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku.

5

Aastad 2019-2021
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2.2. SUPLEMISED
Teadaolevalt tegelesid enne uppumist suplemisega 16 inimest. Suplemise alla
on liigitatud nii ujumised, vettehüpped kui ka sukeldumised. Võrreldes eelmise
aasta (2020) 8 kuuga on suplemistel uppumiste arv suurenenud 5 võrra. Kõik
suplemisel uppujad hukkusid suvekuudel. Suplemisel uppujatest pooled olid
vene rahvusest (8).
Joobes/joobekahtlusega
olid
60%
(keskmine joove 2,59‰) ning pooltel
suplemisel uppujal oli terviseprobleemid
(sh krabihood, epilepsia jmt). Enamus
suplejatest olid mehed (75%) ning
õnnetused toimusid järvedes 44%, meres 19% ja jõgedes 19%. Täiskasvanud
suplejate keskmine aritmeetiline vanus on 51-aastat (2020. aastal 59-aastat).
Jääb silma kaks selget uppunute gruppi noored joobes mehed ja eakad (mehed
ja naised) Suplemisel uppus ka üks laps.
16-st 14 sündmusel oli pealtnägijaid ning nendest 10 juhul üritati abistada
uppujat. Teadaolevalt oli 4-s õnnetuspaigas oli olemas rannavalve.
Tervisega probleeme oli samuti pooltel suplemisel uppunutest (krampide
teke, epilepsia, varasem insult, südameprobleemid, nägemispuue jmt).
Suplemisel uppumise ajal oli keskmine temperatuur +24,5 kraadi C.
Suplemisel uppus pooled inimesed Lõuna PK-s (8), millele järgnes Põhja PK 4 ning
Ida ja Lääne PK-s uppus mõlemas 2 inimest.
Üks põhilisemaid ennetusmeetmeid oli välja toodud abivajaja õigeaegne
märkamine, lisaks enamasti alkoholi tarvitanutele isiku takistamine vette
minemast, samuti alkoholi tarvitamise
piirang vee ääres. Lisaks mainiti ohtude
märgistust (nt kus vesi läheb kiiresti
sügavaks).
Politsei- ja Piirivalve ametnikud märkisid
veel 2 meedet juhtumitele:
 Ühel juhul veekogu ala piirata
ligipääsuks – kuna tegemist oli ehitusobjektil oleva (tekkinud) veekoguga;
 Teisel juhul veekogule turvakaamerate abil kontrolli teostamine reaalajas,
antud veekogus on varasematel aastatel (nt 2016.a. 2 uppumist) olnud
samuti uppumisi.
Markantsemad uppumised:
 Inimene, kes ei osanud ujuda läks appi uppujale, kes päästeti, kuid
antud appi tõttaja uppus;
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Isik tahtis õpetada kaaslast ujuma, kes seda ei osanud, tõmmates teda
sügavasse vette. Veest suudeti välja tuua vaid isik, kes ei osanud
ujuda;
Suplemisel uppus ka üks laps.

Vaadeldes 3 aasta 8 kuu suplemisel uppunuid, joonistub välja 3 vanusegruppi
(joonis 21): Esiteks joobes noormehed 19-40 eluaastat (9). Teiseks joobes
keskealised mehed 41-59 eluaastat (15). Kolmandana eakad 60 eluaastat ja
vanemad (12), kellest pooled on naised ja pooled mehed. Enamus uppumisi leiab
aset suvel (92%).

Joonis 21. Suplemisel uppumised vanusevahemike lõikes (jaanuar-august), 2021.aastal ja aastatel
2019-2021 kokku.

Päästeamet teostas supluskohtades operatiivennetusi ehk OPE-sid 1 473 korral,
millest 11 teostasid vabatahtlikud. Aasta varem (2020) 8 kuuga teostati ligemale
kolm korda vähem (558), millest 16 OPE-t teostasid vabatahtlikud.
Suvel
oli
samuti
ennetuskampaania
„Sul
on
selgroogu“, mis oli Päästeameti,
Politsei- ja Piirivalveameti ning
Transpordiameti ühiskampaania
alkoholi
tarvitamise
ning
autorooli või ujuma minemise
vastu (joonis 22).

Joonis 22. Kampaania „Sul on selgroogu.“
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2.3. KALASTAMISED
Kalastamisel uppus 8 inimest, aasta varem sama ajaga 6 inimest. 8-st 5
kalastasid kaldalt, sh kaks nendest kontrollisid võrke. 2 uppusid kalastades
veesõidukilt ja 1 uppus kalastades jääl. Päästevesti kandsid 3 sh 2 paadist
kalastajat. Pooled ehk 4 olid alkoholijoobes. Kalastades uppunuid olid enim
pensionieelikute (51-59-aastasete) ja eakate hulgas (60 ja vanemad). Uppumised
leidsid aset vaid kahes päästekeskuses – Lääne (59 ja Lõuna (3). 2021. aasta 8
kuuga on kõigi uppunud kalameeste suhtluskeel olnud eesti keel. Keskmine
õhutemperatuur uppumise ajal oli +7,9 kraadi C. Alates 2015. aastast ei ole nii
palju uppumisi kalastamisel aset leidnud.
Üks põhilisemaid ennetusmeetmeid oli välja
toodud abivajaja õigeaegne märkamine,
eelnev ilmastiku jälgimine, lisaks enamasti
alkoholi tarvitanutele isiku takistamine ning
alkoholi tarvitamise piirang vee ääres.
Lisaks mainiti ohtude märgistust (nt tihe veetaimestik).
Olulisemad tähelepanekud:
 Ühes veeõnnetuses hukkus 2 inimest;
 3 hukkunud kalamehel olid jalas kahlamispüksid;
 Kahele paadist kalastajale, kes kandsid päästevesti, sai saatuslikuks
tormine ja külm meri. Tuule kiirus iiliti kuni 15 m/s, vee temperatuur
+10 kraadi juures;
 Ühes veekogus oli väga paks veetaimestik, mis takistaks vees
liikumist, kui sinna sattuda.
Vaadeldes 3 aasta 8 kuu kalastamisel uppunuid, joonistub välja 2 vanusegruppi
pensionieelikud (51-59-aastased 38%) ja eakad (60-aastat ja vanemad 38%)
(joonis 23). Üle poolte kalameestest olid tarvitanud alkoholi (16-st 9 olid.
Enamus uppunutest olid eestlased (75%). Pooltel paadis kalastajatest puudus
päästevest (8-st 4-l). Enamus uppumisi leiab aset kevadel (75%).

Joonis 23. Kalastamisel uppumised vanusevahemike
lõikes (jaanuar-august), 2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku.
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Päästeamet teostas jääl ohutuse tagamiseks operatiivennetusi ehk OPE-sid
1 505 korral, millest 8 teostasid vabatahtlikud. Aasta varem (2020) selliseid
tegevusi ei teostatud.

2.4. VEESÕIDUKIGA SÕITMISED
Veesõidukiga õnnetustes uppus 6 inimest, 2020. aasta 8 kuuga hukkus 3
inimest. Vaid kaks veesõidukiga sõitjat oli alkoholijoobes, kuid enamustel (4)
puudus päästevest. Enamus uppunuid on noored mehed (31-40-aastased),
keskmine aritmeetiline vanus oli veesõidukitel uppunutel 42 eluaastat, mis on
keskmise uppunu vanusest 9 aastat nooremad.
Olulisemad tähelepanekud:
 Ühel sündmusel uppus kaks inimest;
 Ühel juhtumil kukkus veesõiduki juht kukkus vette, ei osanud
veesõidukile jäänud isik sõidukit juhtida, sarnane juhtum on aset
leidnud ka varsematel aastatel;
 Üks veesõiduki laenutaja sõitis keelatud alasse olles ilma
päästevestita,
õhutemperatuur
oli
+31,8C
kraadi,
samas
veetemperatuur vaid +13C kraadi.
 Kahele veesõidukiga sõitjale, kes kandsid päästevesti, sai saatuslikuks
tormine ja külm meri. Tuule kiirus merel 9,3 m/s iiliti 13,5 m/s, vee
temperatuur +4 kraadi C juures ning õhutemperatuur vaid +2,5 kraadi
C;
Vaadeldes 3 aasta 8 kuu veesõidukiga sõitmisel uppunuid, joonistub välja
noored mehed (19-40-aastased 54%), keda upub kõige rohkem (joonis 24).
Peaaegu pooled veesõidukiga sõitmisel uppunud olid tarvitanud alkoholi (13-st 6
olid joobes). Neist suuremal osal puudus päästevest (13-st 10-l). Enamus
uppumisi leiab aset suvel (62%) aga ka kevadel (38%).

Joonis 24. Veesõidukiga sõitmisel uppumised vanusevahemike lõikes (jaanuar-august), 2021.aastal
ja aastatel 2019-2021 kokku.
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2.5. JÄÄ PEAL SÕITMISED
Jää peal sõites uppus üks inimene, eelneval aastal (2021.a. 8 kuuga) sellistes
õnnetustes hukkumisi aset ei leidnud. Vaadeldes 3 aasta 8 kuu jää peal sõitmisel
uppunuid, siis kõik olid joobes ja meesterahvad. Kõik uppumised leidsid aset
talvel.

3. VÕRDLUS VÄLISRIIKIDEGA
Võrdluseks Soome Vabariigis uppus 2021. aasta 8 kuuga 120 inimest, millega
ületati eelmise aasta (2020.a.) uppumised 8 kuuga (2020.a. uppus Soomes 113
inimest). 100 000 elaniku kohta teeb see 2,166.
Peamisteks uppumisele eelnenud põhjuseks Soomes Vabariigis olid suplemine
(29%), õnnetus veesõidukiga veekogul (19%) ja läbi jää vajumine (10%) ning
iga kolmanda uppumise eelnev tegevus jäi
teadmata (38%).
Suvekuudel uppunud (81) moodustasid
68% kõigist 8 kuu uppunutest, enamus
neist juunis (30) ja juulis (45).
Soome Vabariigis uppunutest 61% mehed
ja 16% naised (23% teadmata).

Rootsi Kuningriigis on uppunud 8 kuuga 84 inimest, millega ületati eelmise
aasta (2020.a.) uppumised 8 kuuga (2020.a. uppus Rootsis 77 inimest). 100 000
elaniku kohta teeb see 0,81, mis on võrreldes Eestiga 4 korda väiksem (2020. aasta
8 kuuga oli vahe 5 kordne).
Rootsis uppus samuti suvekuudel enamus inimesi (69%). Peamisteks uppumisele
eelnenud põhjuseks olid suplemine (32%), läbi jää vajumine (15%) ja õnnetus
veesõidukiga veekogul (11%).
Rootsi Kuningriigis uppunutest 79% mehed ja 14% naised.
Norra Kuningriigis uppus 8 kuuga 57 inimest. 100 000 elaniku kohta jättis oma
elu veekogus 1,06 inimest, mis on võrreldes Eestiga 3 korda väiksem.

Soome
Vabariigi
rahvaarv
2020.
aasta
https://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2021/08/index_en.html
6

augusti

lõpu

seisuga:
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Norra 8 kuu uppumistest leidis üle poole aset suvekuudel (50%). Peamisteks
uppumisele eelnenud põhjuseks olid
õnnetus veesõidukiga veekogul (37%),
kukkumine/libastumine (25%), suplemine
(21%) ja läbi jää vajumist (14%).
Norra Kuningriigis uppunutest 88% mehed ja
12% naised. 62% uppunutest olid eakad
(61-aastase ja vanemad).
Leedu Vabariigis uppus 8 kuuga 85 inimest ning see teeb 100 000 elaniku kohta
3,12, mis samas suurusjärgus Eestiga (3,23). Suvel leidis aset 61% kõigis 8 kuu
uppumistest.
Läti Vabariigis leidis 8 kuuga aset 85 uppumissurma, mis teeb 100 000 elaniku
kohta 4,51 inimest. Suvel leidis aset 41% kõigis 8 kuu uppumistest.

Joonis 25. Lähiriikide uppunute arv ja uppunud 100 000 elaniku kohta, 2021 aasta 8 kuuga.

4. MUUD ASJAOLUD



2021. aasta 8 kuuga uuriti kodunõustamiste käigus ohtlike veekogude
kohta, kokku teavitati sellistest ohtudest 380 juhul. 191 korral toodi välja, et
ligidal asuv veekogu on järsu või libeda kaldaga ning 72 juhul oli
veekogu järsult süvenev. Veekogul oli ohtlik rajatis ( lagunev purre,
purunenud käsipuuga sild, katkine sild jne) 14 juhul. Katkine või katkise
luugiga kaev oli probleemiks 4 juhul. Probleemidega veekogudest
pooled asuvad Lõuna päästepiirkonnas.
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23 (53%) uppunut leiti uppumise päeval, 2020. aasta 8 kuuga leiti uppumise
päeval 34 (72%).



53% olid uppumise hetkel üleriides,
30% ujumisriietes ning ilma riieteta
9%.



2020. aasta 8 kuuga kutsuti
päästjad 179 veekogul toimunud
õnnetusele, võrreldes 2020. aastaga
sama perioodiga (145) on veeõnnetuste arv 34 sündmuse võrra suurem.
Kõige rohkem väljakutseid veepääste-sündmustele oli Lõuna PK-s 68 (38%)
ja Põhja PK-s 51 (28%) (joonis 26).



Päästeamet teostas 8 kuuga 179 veeõnnetuse sündmusele 622
väljasõitu. Ühele sündmusele sõitis keskmiselt 2,9 masinat.

Joonis 26. Väljakutsed veeõnnetustele maakondade ja keskuste lõikes 2021 (jaanuar-august)



Kokku päästeti 26-st veeõnnetusest 37 inimest, mis on sündmuste arvult
ja päästetud inimete arvult suurem kui eelmise (2020) aasta samal perioodil
(16-st sündmusest 23 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
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