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METOODIKA  

 

Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2021. aasta jooksul aset leidnud 

veeõnnetustes hukkunute kohta. Samuti välja tuua ettepanekud ja järeldused 

olukorra parandamiseks. Lisaks vaadeldakse veeõnnetustes hukkunuid koostatud 

persoonade osas. 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 2021. aasta „Veeõnnetustes hukkunud“ koostamisel on kasutatud eelnevate 

aastate koostatud kokkuvõtteid. 
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KOKKUVÕTE  

 

• Viimase kuue aasta suurim veeõnnetuste hukkunute arv – 

60, mis teeb 100 000 elaniku kohta keskmiselt 4,51 inimest 

(2020.a. vastavalt 58 ja 4,36).  

• Koostatud persoonade lõikes uppus 2021. aastal kõige 

rohkem Meelise persoonasid 24 (40%) ja Madise persoonasid 

16 (27%). 

• Aprillis ja mais uppunute arv suurenes just kalastajate ja 

paadiga sõitjate arvelt. 2021. aastal kõige rohkem uppumisi 

toimus juulis kui uppus 15 inimest. Antud kuus kestis 

kuumalaine pool kuud järjest (16 päeva) ning peamine 

uppumise põhjus oli suplemine. Aasta lõpus (oktoober -

november-detsember) suurenenud uppunute arv oli seotud 

uppunud kalastajate tõttu. 

• Sügisel viimase viie aasta suurim uppumiste arv (14). Nagu ka 

varasematel aastatel leiab enim uppumisi aset suvekuudel (24). 

• Kuumadel ilmadel uppus ühes nädalas vähemalt kolm 

inimest. 

• Lähima 5 aasta suurim vene rahvustest isikute uppumiste 

arv (2020.a. 12, 2021.a. 16). 

• Uppunutest 88% olid mehed ning 12% naised (2020.a. vastavalt 

79% ja 21%). Uppus ka kaks last. 

• Iga kolmas uppunu oli eakas. Eakaid uppus 22, 2020. aastal 

uppus eakaid 33. 

• Täiskasvanud uppunute keskmine vanus on 54-eluaastat. 

Võrreldes 2020. aastaga (61-eluaastat) on uppunute keskmine 

vanus vähenenud (7 aasta võrra)  

• Kõige rohkem inimesi uppus 31-40-aastaste grupis (13). 

• Veekogudel tegevuste (suplemine, kalastamine, paadisõit jmt) 

tõttu uppus rekordarv inimesi - 41. Vette kukkumistel 

uppumiste arv on vähenenud. 

• Viimase 10 aasta suurim merevetes uppunute arv - 17. 

• Juba 4 aastat jäljest on üle poolte uppunutest joobes. 2021. 

aastal oli 58 täiskasvanust 35 joobes – 33 olid alkoholijoobes 
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(keskmine alkoholijoove 2,29‰) ja 3 olid narkojoobes. Joobes 

uppujate arv on suurenev. 

• Joobes suplemistel uppumiste arv on suurenenud peaaegu 

poole võrra võrreldes eelmise (2020) aastaga. 

• Peaaegu iga kolmas uppunu uppus suplemisel. Lähiaastate 

suurim suplemisel uppumiste arv (18). 

• Lähiaastate kõrgeim kalastades uppunute arv - 16. 

• Lähima 10 aasta suurim veesõidukiga sõitmisel uppumiste 

arv (6). 

• Veesõidukiga veekogul olnud isikutest (12) kandsid päästevesti 

alla poolte 42% (5). 

• Teadaolevalt 19 uppunul oli terviseprobleeme. 2020.a. oli 25 

inimesel terviseprobleemid. 

• 2021. aasta toimus 293 veeõnnetuse sündmust, 2020. aastal 

(341). Üle poolte veesündmustest oli seotud jääga (168), millest 

enamus oli seotud lastega (65) ja jääl kalastajatega (61). 

• Päästeamet teostas 293 veeõnnetuse sündmusele 777 

väljasõitu. Keskmiselt sõidab ühele veeõnnetusele 2,7 (2020.a. 

2,9) päästemasinat. 

• Kokku päästeti 28-st veeõnnetusest 38 inimest. 2020. aastal 

päästeti 20 veeõnnetusest 29 inimest. Iga kolmas päästetu on 

Madise persoona (34%), samas annab tooni ka Meelise (16%) 

persoona ja päästmist vajad lapsed. 

• Soomes ja Rootsis uppumiste arv tõusis nagu ka Eestis. 

• Soome Vabariigis viimase 10 aasta suurim uppunute arv 

(157). Võrreldes eelmise (2020) aastaga oli Soomes 44 uppumist 

rohkem. 
• Rootsi Kuningriigis uppus 97 inimest, mis on võrreldes 2020. 

aastaga 20 uppumist rohkem. 

• 100 000 elaniku kohta oli uppunuid Eestist (4,51) vähem Rootsi 

Kuningriigis (0,93), Norra Kuningriigis (1,38), Soome Vabariigis 

(2,83) ja Leedu Vabariik (3,94). Eesti vastava näitaja ületas Läti 

Vabariik (5,36). 

• Uppunute arvu suurust on mõjutanud alkohol, ilmastik ja 

koroonaperiood. 
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ETTEPANEKUD JA JÄRELDUSED 

 

• Vene rahvustes uppujate arv on viimaste aastaste vaates 

tõusutrendis. Pooled uppusid just suplemisel. Veeohutuse 

avalikke üritusi planeerida ja läbi viia, kus käivad vene rahvusest 

inimesed ujumas. 

• Alkoholi tarvitanud uppujate arv on suurenev. 

Alkoholipoliitika muutmine, seda nii mõjutades alkoholi 

tarbimisharjumusi ja väärushinnanguid, kui ka alkoholi puudutavat 

seadusandlust. Ennetusmeetmena veel operatiivennetus 

kampaaniate teostamine. 

• Avalikus keskkonnas kukkunute ja uppunute arv on kõrge 

(5 aasta keskm. upub 15 inimest, 2021.a. 12). Koostöös kohalike 

omavalitsusega probleemsete veekogudele, kus on aset leidnud 

uppumisi lahenduste leidmine. 

• Kodukeskonnas uppunute arv on kõrge (5 aasta keskm. upub 

9 inimest, 2021.a. 7). Kodunõustamiste käigus tuvastatud ohtlike 

veekogudel puuduste likvideerimine ehk füüsilise kodukeskkonna 

parandamine. Kodunõustamistel veeohutusprobleemide 

lahendamine koostöös KOV-dega, projektipõhiselt lahendada ning 

„Teeme ära projekti“ raames. 

• Veesõidukiga veekogul olnud isikutest (12) kandsid 

päästevesti alla poolte 42% (5). Päästevesti kandmisega seotud 

seadusandluse üle vaatamine. Samas peab üle vaatama ka koostöös 

kohalike omavalitsutega veesõidukeid rentivate firmade kohustused 

veesõiduki rentimisel, tagades rentija ohutus/turvavarustus jmt. 

• Enamus uppumistest leidis aset enne päästetöid või 

teadmata ajal (88%). See näitab ennetustöö olulisust, et 

inimestel oleks vajalikud teadmised ning oskused iseenda ja 

ligemiste kaitseks. 
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„Töövõidud“ 

• 19-30- aastaste uppumiste arv on 10 aasta uppumiste lõikes 

vähenenud. 

Oma osa on siin veeohutuse koolitusi saanud õpilased, kes on 

jõudnud täiskasvanuikka. Samuti on veeohutuse 

meediakampaaniad olnud suunatud noortematele meestele, kes on 

altimad riskikäitumiseks. Meediakampaaniatega alustati 2010.a. 

ning esimesel 5- aastal oli üks põhifookustest - noored mehed 

(2010.a. uppus antud vanusegrupis 12, 2021.a. 2). 

• Lähima kolme aasta jooksul ei ole olnud ühtegi last, kes oli 

läbinud ennetuse veeohutusprogramme ja uppunud (lähima 

7 aasta jooksul teadaolevalt vaid üks selline uppumine). 

Ennetusprogrammisest on välja jäänud lapsi on kahjuks uppunud 

(ennetusprogrammisest välja jäädud vaimse puude tõttu või isik on 

tulnud välisriigist) Intellektipuudega lastele on välja töötatud 

veeohutuse piktogrammid, mis on kättesaadavad e-koolikotis. Küll 

on uppumisi aset leidud väikelaste hulgas (alla 6-aastased), samas 

algavad ennetusprogrammid enamasti 6-7- aastast. Lastele on 

loodud erinevaid veeohutuskoolitusi: 
o Koolides on lastele ujumisõpe kohustuslik; 

o Veeohutusalane koolitus 1.klassile; 

o Põhikooli ohutusalane koolitus 6.-7.klassile (Kaitse end ja aita teist); 

o Ohutusõpe 5.-17 aastased; 

 

Kampaaniad 

Päästeameti veeohutusvaldkonna ennetuskampaaniad peaksid 

toimuma vastavalt hooajale tulenevalt riskide kasvamisega. 

Kampaaniaid ei saa ette planeerida (aasta või pooleaasta täpsusega), 

vaid need peavad toimuma sesoonselt ning vastavalt õnnetuste arvu 

kasvamise ja sobivate ilmastikutingimuste realiseerumisega: 

• Suvel (juuni-juuli) suplejad (alkohol ja tervislik seisund); 

• Talvel jää ohtlikkuse teemadel (nõrk jää – lapsed ja 

kalamehed); 

• Kevadel jää minekuga (märts-aprill) kalamehed ja 

kukkumised kraavidesse (eakad); 
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• Sügisel kalamehed kahlamispüksid ja jää tulekuga (nov-

dets.) – nõrga jää tundmine. 

 

KESKUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Põhja PK 

2021.a 14 

5.a. kesk. 9 

10.a. kesk. 10 

Lõuna PK 

2021.a  21 

5.a. kesk. 19 

10.a. kesk. 19 

Ida PK 

2021.a  6 

5.a. kesk. 7 

10.a. kesk. 8 

Lääne PK 

2021.a  19 

5.a. kesk. 11 

10.a. kesk. 13 

Kokku 

2021.a  60 

5.a. kesk. 46 

10.a. kesk. 50 

Uppunud 

Põhja PK 

2021.a 51 

5.a. kesk. 56 

10.a. kesk. 52 

Lõuna PK 

2021.a  51 

5.a. kesk. 59 

10.a. kesk. 56 

Ida PK 

2021.a  55 

5.a. kesk. 59 

10.a. kesk. 52 

Lääne PK 

2021.a  57 

5.a. kesk. 56 

10.a. kesk. 55 

Kokku 

2021.a  54 

5.a. kesk. 57 

10.a. kesk. 54 

Vanus 

Põhja PK 

2021.a 8 

5.a. kesk. 5 

10.a. kesk. 5 

Lõuna PK 

2021.a  14 

5.a. kesk. 9 

10.a. kesk. 10 

Ida PK 

2021.a 3 

5.a. kesk. 3 

10.a. kesk. 4 

Lääne PK 

2021.a  10 

5.a. kesk. 6 

10.a. kesk. 6 

Kokku 

2021.a  35 

5.a. kesk. 23 

10.a. kesk. 24 

Põhja PK 

2021.a 4 

5.a. kesk. 3 

10.a. kesk. 3 

Lõuna PK 

2021.a  7 

5.a. kesk. 9 

10.a. kesk. 8 

Ida PK 

2021.a  3 

5.a. kesk. 3 

10.a. kesk. 3 

Lääne PK 

2021.a  8 

5.a. kesk. 5 

10.a. kesk. 5 

Kokku 

2021.a  22 

5.a. kesk. 21 

10.a. kesk. 19 

Joobes

: 

Eakaid 

Põhja PK 
 

Madis   4 

Meelis   4 

Rasmus  2 

Muud   4 

Lõuna PK 
 

Madis   7 

Meelis   6 

Rasmus 3 

Kalju   2 

Maimu   2 

Muud   1 
 

Ida PK 
 

Madis   3 

Meelis   2 

Maimu   1 

Lääne PK 
 

Meelis  12 

Kalju  2 

Madis   2 

Rasmus 2 

Muud   1 
 

Kokku 
 

Meelis  24 

Madis  16 

Rasmus  7 

Kalju   4 

Maimu   3 

Muud   7 
 

Persoonad 
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UPPUNU PROFIIL TEGEVUSE JÄRGI  
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5.a. jooksul – 2017-2021 aastatel 
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SISSEJUHATUS  

 

 

2021. aasta hukkus veeõnnetustes 1  60 inimest, mida on võrreldes eelmise 

aasta (2020) sama perioodiga 2 uppumist rohkem (suurenemine 3%), nendest 37 

(62%) uppus2 siseveekogudes ning mere ja piiriveekogus 21 (35%), mujal (vannis) 

uppus kaks inimest. 

 

Siseveekogudes uppunute arv vähenes 37-ni, mis 

on 7 (16%) uppunut vähem, kui 2020. aastal. 

Mere- ja piiriveekogudes uppus 21 inimest, mida 

on 8 (62%) inimese võrra rohkem kui 2020. aastal. 

Lisaks uppus kaks inimest kodus olevas vannis. 

 

 

 
Joonis 1. Veeõnnetustes hukkunute arv 1994-2021 ja strateegiline eesmärk aastaks 2025  

 
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. 
2 Uppumise all on antud töö raames mõeldud kõiki veeõnnetustes hukkunuid. 
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Joonis 2 Veeõnnetustes hukkunute arv maakondade lõikes, 2021. aastal 

 

Suurem osa uppumistest leidis aset Lõuna ja Lääne päästekeskuste 

tegevuspiirkondades, vastavalt 21 (35%) ja 19 (32%). Maakondadest leidis kõige 

rohkem uppumisi aset Harju (14) ja Tartu maakonnas (9). 

2021. aastal ei uppunud ühtegi inimest 3 maakonnas- Hiiumaal, Jõgevamaal 

ja Lääne-Virumaal. 

 

2021. aastal veeõnnetustes hukkus rohkem inimesi kui 5 aasta keskmisena ja 

10 aasta keskmisena on uppumisurmi aset leidnud (joonis 3). 

 

 
Joonis 3. 2021. aasta veeõnnetustes hukkunud 33 aasta ja 104 aasta keskmisega võrreldes, veekogu 

asukoha liigi lõikes. 

 
3 5 aasta keskmine on arvutatud 2016-2020 aastatest 
4 10 aasta keskmine on arvutatud 2011-2020 aastatest 

50
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60

0 10 20 30 40 50 60 70
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keskmine

5 aasta

keskmine

2021

Veeõnnetustes hukkunute arv kokku

Number: Absoluutarv veeõnnetustes hukkunud 

Värv: 10 000 elaniku kohta veeõnnetustes hukkunud 
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1. ÜLDINFORMATSIOON  

1.1. VEEÕNNETUSTES HUKKUNUTE LEIDMISKOHAD 

 

2021. aasta leidis aset 62% (37) uppumisi 

siseveekogudes, 2020 – 76% (44) (joonis 4). Mere 

ja piiriveekogudes uppus 21 (35%) inimest, 

mis on 8 uppumist rohkem kui 2020. aastal (13 

ehk 22%).  

5 aasta jooksul ei ole nii palju inimesi mere- ja 

piiriveekogudes uppunud.  

 

 
Joonis 4. Veeõnnetustes hukkunute koht, arv ja osatähtsus, aastatel 2010-2021 

 

10 aasta jooksul ei ole nii palju inimesi merevetes uppunud.  

Kõige rohkem kaotati elusid meres – 17. Keskmiselt5 

on uppunud merevetes aastas 8 inimest, mida on 

kaks korda vähem kui 2021. aastal. Tiigi ja järve vetes 

uppus mõlemates 12 inimest nagu ka 2020. aastal (5 

aasta keskmiselt upub antud veekogudesse vastavalt 

6 ja 11). Jõgedesse upub aastas keskmiselt 9 inimest, 

mis ületab 2021. aastal jõgedesse uppunute arvu (10). Vähenenud on kraavidesse 

uppumiste arv (3), võrreldes 5 aasta keskmisega (4) (joonis 5). 

 

 
5 5 aasta keskmiselt, aastatel 2016-2020. 
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Joonis 5. Veeõnnetustes hukkumised veekogu liigi lõikes, aastatel 2016-2021 

 

2021. aasta uppusid merevette 9 inimest Harjumaal, Läänemaal 3, Pärnumaal ja 

Saaremaal mõlemas 2. Tiikidesse uppus Harjumaal 3, Tartumaal ja Viljandimaal 

mõlemas 2 ning Ida-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla- ja Võrumaal üks inimene. 

Järvedesse uppus Ida-Virumaal 3 inimest, Harju-, Tartu- ja Valgamaal kõigis 2 

inimest ning üks inimene uppus Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal. Pärnumaal ja 

Tartumaal jättis elu jõevetes 3 inimest, Läänemaal 2 inimest ning üks inimene nii 

Põlvamaal kui ka Valgamaal. 

 

Kui vaadelda aastatel 2016-2020 veeõnnetustes hukkunuid kokku maakondlikult 

on enim uppumissurmi aset leidnud järvedes – Ida-Virumaal, Järvamaal, 

Põlvamaal, Valgamaal ja Viljandimaal. Merevetes enim uppumisi on aset leidnud 

Harjumaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Hiiumaal ja Saaremaal. 

Jõgedes uppumisi on enim aset leidnud Tartumaal ja Raplamaal ning tiikides 

Võrumaal. Jõgevamaal joonistunud välja kaks veekogu liiki - jõed ja järved 

(mõlemas 6 uppunut). 

 

60 veeõnnetustes hukkumist leidis aset 29 omavalitsuses (2020. aastal 58 

uppumist 39 KOV-is. KOV-ide lõikes kaotasid veeõnnetustes elu Tallinna linnas 9, 

Lääne-Nigula 7, Pärnu linnas 4 ning Alutaguse vallas ja Tartu linnas mõlemas 3 

inimest. 2 uppumissurma leidsid aset: Kambja vallas, Lääne-Harju vallas, Mulgi 

vallas, Otepää vallas, Paide linnas, Põlva vallas, Saaremaa vallas, Tartu vallas Tõrva 

vallas ja Võru vallas (joonis 6). 
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Joonis 6. Veeõnnetustes hukkunud kohalike omavalitsuste lõikes 2021. aastal 

 

 

Uppunute arv suurenes Lääne ja Põhja 

päästekeskustes, võrreldes 2020. aastaga. 

Läänes ületati varasemate 11 aasta uppumiste 

arvud ning Põhja päästekeskuse uppunute arv 

ületas lähima 6 aasta uppumiste arvud keskuse territooriumil. Uppunute arv 

vähenes Ida ja Lõuna päästekeskustes, võrreldes 2020. aasta veeõnnetustes 

hukkunutega. Võrreldes 2021. aasta veeõnnetustes uppumisi 10 aasta ja 5 aasta 

keskmise uppumiste arvuga on toimunud tõus Põhja, Lääne ja Lõuna 

päästekeskustes ning vähenemine Ida päästekeskuses (joonis 7).  

 

Vaadeldes uppunute elukohapõhist keskust siis iga kolmas (32% ehk 6) Lääne 

PK-s uppunu ei elanud Lääne päästekeskuse territooriumil. Keskusest 

väljaspool elanud uppunud moodustasid Idas 17% (1), Põhjas 7%(1), Lõunas 5% (1) 

uppunutest. Peamiselt mujal keskuses uppunud olid pärit Põhja PK-st. 

 

Lõuna PK-s uppus 20 inimest siseveekogudesse (2020.a. 21). Lääne PK toimusid 

pooled (10) uppumised siseveekogudes (2020.a. 11 ehk enamuse). Ida ja Põhja PK-

des uppus kõige rohkem inimesi mere ja piiriveekogudes, vastavalt 4 ja 9 (2020.a. 

Idas 5 ja Põhjas 4). 

 

Tartu 

linn 3 
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2021. aastal hukkus veeõnnetustes Eestis keskmiselt 4,51 inimest 100 000 

elaniku kohta, eelmisel 2020. aastal 4,36 inimest. 

 

 
Joonis 7. Veeõnnetustes hukkunud päästekeskuste lõikes, aastatel 2011-2021 

 

Suurimad antud näitajad keskuste lõikes oli Lääne (8,99) ja Lõuna PK-s (6,66), alla 

riikliku keskmise oli näitaja Põhja (2,30) ja Ida PK (3,15). 

 

Strateegias oli eesmärgiks seatud, et (2020) aasta lõpuks jääb veeõnnetustes 

hukkumiste arv alla <34. Kahjuks uppus 26 inimest rohkem ning strateegiline 

eesmärk jäi täitmata. Strateegilise sihtaseme ületasid kõik keskused, Lääne PK 

11 kukkunuga (sihttase 8), Lõuna PK ületas 8 hukkunuga (sihttase 13), Põhja PK 6 

hukkunuga (sihttase 8) ning Ida PK ületas sihttaseme 1 hukkunuga (sihttase 5). 

 

 

 

1.2. HUKKUNUTE SUGU 

 

 

2021. aastal oli enamus uppunutest meessoost (53), 

mis moodustas 88% kõigist veeõnnetustes hukkunutest 

(joonis 8). Meessoost hukkunute osatähtsus 

uppunutest ei ole 10 aasta jooksul nii suur olnud. Võrreldes eelmise aastaga (2020) 

uppus 7 meest rohkem, suurenemine 15%. Naiste uppumiste arv vähenes 12-lt 7-

le, mida 5 uppunu võrra vähem võrreldes 2020. aastaga. 5 ja 10 aasta keskmisena 

upub naisi 9. 
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Joonis 8. Veeõnnetustes hukkunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus, aastatel 2011-2021 

 

Meesterahvaid uppus kõige rohkem suvel (20), enamus neist suplemisel (12) ja 

vette kukkumise (5) tõttu, lisaks 2 paadiga sõitmisel ja 1 kalastamisel. Samuti 

uppus palju mehi kevadel (14), millest enamuse moodustas kalastamised (6) ja 

vette kukkumisel uppumised (5) ning sügisel uppus (13), kus peamiste põhjustena 

olid samuti kalastamised (6) ja kukkumised (6) (joonis 9). 2020. aastal uppus naisi 

kõige rohkem suvel (4) (suplemistel). 

 

 
Joonis 9. Veeõnnetustes hukkunute sooline osatähtsus ja arv aastaaegade lõikes, aastatel 2020-

2021 

 

 

 

1.3. HUKKUNUTE VANUS 

 

 

2021. aastal oli enim veeõnnetustes hukkunuid 31-40-aastaste vanusegrupis 

(13), millele järgnes 51-60-aastaste grupp, kus uppus 12 inimest. 80-90-aastased 

ja vanemad grupis ei uppunud ühtegi inimest, mis on 5 aasta jooksul esimene kord 

(joonis 10).  

2021. aastal uppus 2 last, 2020. aastal uppus üks laps. 
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Joonis 10. Veeõnnetustes hukkunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus, 2016-2021. 

 

Veeõnnetustes hukkunute aritmeetiline 

keskmine6  vanus 2021. aastal oli 54 eluaastat, 

võrreldes 2020. aastaga (61 eluaastat) on uppunute 

keskmine vanus vähenenud (7 aasta võrra) (joonis 

11). 

 

Täiskasvanud meeste aritmeetiline keskmine vanus oli 52 eluaastat, mis on 

8 aastat madalam kui 2020. aasta uppunud meestel (60 eluaastat).  

 

Täiskasvanud naiste aritmeetiline keskmine vanus oli 68 eluaastat, mis on 2 aasta 

võrra suurenenud võrreldes 2020. aastaga. Samas on naise ja meeste keskmine 

vanusevahe 16 aastat (2020. aastal oli vahe 6 aastat). 

 

 
Joonis 11. Veeõnnetustes hukkunute keskmine vanus sugude lõikes (täiskasvanud), arv, 2011-2021 

 

 

Eakad 7  moodustasid iga kolmanda 

veeõnnetustes hukkunutest ehk 37%. Eakaid 

 
6 Aritmeetiline vanus on võetud täiskasvanutelt, arvestamata uppunuid lapsi (vanuses 0-17 aastat). 
7 Eakas – 60-aastased ja vanemad. 
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uppus 33% vähem kui 2020. aastal. Arvuliselt on vähenes eakate uppumiste 

arv 33 uppunult 22 uppunule (joonis 12). 
 

Teadaolevalt olid 11 eakat alkoholijoobes ja 6 uppunud eakat olid 

terviseprobleemidega. 86% eakatest uppus kodulähedases tuttavas 

piirkonnas. Peamised uppumisele eelnenud tegevused olid kalastamised (8) ja 

vette kukkumised või libastumised (8), lisaks oli 5 juhtu suplemisel ning üks 

uppumine jääl sõitmisel. 
 

Enim uppusid eakad merevetesse (6), tiikidesse (5), jõgedesse (4) ja järvedesse 

(4). 

71% (5) uppunud naistest olid eakad ning 32% (17) uppunud meestest olid 

eakad. 

Joonis 12. Veeõnnetustes hukkunutes eakate (60-aastat ja vanemate) osatähtsus ja arv kogu 

uppunutest, aastatel 2013-2021. 

 

 

1.4. HUKKUNUTE EMAKEEL 

 
 

Uppunutest 41 (68%) ehk 2/3 kasutasid emakeelena teadaolevate eesti keelt, vene 

keele kõnelejaid uppus 16 (27%). Lähima 5 aasta suurim vene rahvustest 

isikute uppumiste arv. Veeõnnetustes hukkus ka üks inglise keele kasutaja 

(joonis 17). 

 

Kampaania 

eakatele 
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Joonis 17. Veeõnnetustes hukkunute emakeel sugude lõikes arv ja osatähtsus, aastatel 2016-2021 

 

 

1.5. ALKOHOLIJOOVE  

 

Juba 4 aastat jäljest on üle poolte veeõnnetustes 

hukkunutest joobes8  (2018.a. 54%, 2019.a. 66%, 

2020.a. 54%, 2021.a. 60%). 2021. aastal oli 58 

uppunud täiskasvanust 35 joobes - 33 olid 

alkoholijoobes ning 3 olid narkojoobes (2020. 

aastal 57-st 31). Keskmine joove oli 2,29‰, 

eelneval aastal (2020.a.) 2,58‰. Kõrgeim joove oli 3,94‰. Alkoholi ja muid 

meelemürke tarbinud uppujate arv on suurenev alates 2015. aastast (14), 

2021.a. (35) (joonis 18). 

 

Joobes uppunutest olid 32 mehed, moodustades 63% uppunud meestest 

(2020.a. 64% meestest). Joobes uppunud naisi oli 3, moodustades 43% uppunud 

naistest (2020.a. 17% naistest).  

 

Suveperioodil oli 24 uppunust üle poolte (13) joobes. Kevadel (11) ja sügisel (8) oli 

joobes uppunuid rohkem kui kained. Talvel oli 3 joobes ja 4 kainet. 

 

Siseveekogudes uppunutest (37) olid joobes 72% (26). Mere- ja piiriveekogudes 

uppunutest (21) olid joobes 45% ehk 9. 

 

Keskuste lõikes joobes uppunuid (täiskasvanud): 

Lõuna PK 21 uppunust 14 (67%), 2020.a.13 (59%); 

Põhja PK 14 uppunust 8 (67%), 2020.a. 7 (54%); 

Lääne PK 19 uppunust 10 (53%), 2020.a. 7 (54%); 

Ida PK 6 uppunust 3 (50%), 2020.a. 4 (44%). 

 
8  Joobes isikute alla on arvestatud kõik, kes olid joobes sh narkojoobes ja isikud, kellel oli 

joobekahtlus. 
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Joonis 18. Veeõnnetustes hukkunute joobeseisund (jaanuar-august), täiskasvanud veeõnnetustes 

uppunud, aastatel 2011-2021. 

 

Kõige rohkem alkoholijoobes inimesi uppus kahes erinevas vanusegrupis 31-40-

aastased ja 41-50-aastased, mõlemas grupis 9 inimest (joonis 20). Alkoholi 

tarvitanud uppunute keskmine aritmeetiline vanus oli 51 eluaastat (2020. 

aastal 55 aastat). 

 

Uppunud kainete tööealiste arv on 2 korda suurem võrreldes 2020. aastaga, 

Samuti on suurenenud joobes tööealise arv, mis suurenes 18-lt 24-ni (joonis 19). 

Vähenenud on nii joobes eakate (13-lt 11-ni) kui ka kainete eakate (20-lt 11-ni) 

arv. 

 
 

Joonis 19.Tööealiste (18-59-aastased) ja eakate (60 ja vanemad) veeõnnetustes hukkunute joove, 

aastatel 2020-2021. 

 

2021. aastal leidis aset enim joobes uppumisi kukkumistel – 12, suplemisel – 11, 

kalastamisel – 8, paadiga sõitmisel – 3 ning 1 jääl sõitmisel (joonis 20). Alkoholi 
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joobes suplemistel uppumiste arv on suurenenud 5 uppumise võrra, kalastamisel 

2 uppumise võrra ning paadiga sõitmisel 2 võrra (võrreldes 2020. aastaga). 2021. 

aastal olid alkoholijoobes uppunutest 69% eesti emakeelega ja 29% vene 

emakeelega. 2020. aastal vastavalt 58% ja 26%. 

 

 

 

 

 
Joonis 20. Joobes veeõnnetustes hukkunute eelnev tegevus (täiskasvanud) ja vanuseline jaotus 

(täiskasvanud), aastatel 2016-2021. 

 

Joobes suplejate uppumiste arv on suurenenud peaaegu poole võrra, 2020.a. 

6, 2021. aastal 11 (joonis 21). Joobes suplejate keskmine vanus oli 43 eluaastat 

(2020.a. 46 aastat), mis on 11 aastat väiksem kui uppujate keskmine vanus (54 

eluaastat). 

 

 
Joonis 21. Veeõnnetustes hukkunud suplejate joobeseisund (täiskasvanud), aastatel 2014-2021. 
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1.6. UPPUMISE AEG  

 

Kõige rohkem uppumisi leidis aset suvel (24). Samas võrreldes 2020. aastaga 

vähenes suvel uppumise arv ühe võrra. Uppumiste arv vähenes ka talvel 10-lt 7-

le. Uppumiste arv tõusis kevadel ja sügisel, vastavalt 1 ja 5 uppumise võrra. 

Vastavalt aastaajale muutub ka veeõnnetustes hukkumise põhjused (joonis 

22). 

 

 
Joonis 22. Veeõnnetustes hukkunud uppumisele eelneva tegevuse ja aastaaegade lõikes, 

aastatel 2019-2021 kokku. 

 

Klimaatiline kevad algas Eestis Keskkonnaagentuuri kohaselt 20 aprillil. Keskmine 

temperatuur oli +4,9C kraadi. 2021. aasta kevadel (märts-aprill-mai) uppus 15 

inimest, mis on lähima nelja aasta suurim uppumiste arv. Peamised 

uppumisele eelnenud tegevused olid kalastamine, kukkumine ja veesõidukiga 

sõitmine. Vaadeldes kolme aasta sündmusi siis enim juhtubki kevadel uppumisi 

kukkumise ja kalastamise tõttu. 

 

Tänavune suvi (juuni-august) 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). 
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2021. aasta suvel uppus 24 inimest (2020.a. 25), kellest enamus uppus 

juulikuus (15). 2020. aastal uppus kõige rohkem inimesi juunis. Peamised 

uppumisele eelnenud tegevused oli suplemine (16) (2020.a. 10) ja veekogusse 

kukkumine/libastumine (5) (2020.a. 8). Lisaks hukkus veeõnnetustes veel 

veesõidukiga sõites 2 inimest (2020.a. 3) ja kalastades 1 inimene (2020.a. 2). 

Vaadeldes kolme aasta sündmusi siis enim juhtubki suvel uppumisi suplemise 

(52%) ja kukkumise (29%) ning paadiga sõitmise (12%) tõttu. 

 

Suvekuudel õhutemperatuuri ja uppunute arvu (sh suplemistel uppunute) 

vaheline seos on joonisel 23. 
 

 

 

Joonis 23. Õhutemperatuur suvekuudel ning uppunute arv ja suplemisel uppunute arv suvekuudel, 

2019-2021 

 

Sügise keskmine õhutemperatuur oli 7,6 °C (norm 7,0 °C). Maapind kattus 

üksikutes kohtades lumikattega esimest korda novembri alguses. Sügisperioodil 

(september-oktoober-november) uppus 14 inimest, mis on 5 uppumise võrra 

suurem kui 2020. aastal. Tegemist on lähima 5 aasta suurima sügisel 

uppumiste arvuga. Uppumiste põhjusteks oli 7 juhul veekogusse kukkumisel 

uppumine (2020.a. 5). 6 uppumist leidis aset kalastamisel (2020.a. 2) ning üks 

uppumine leidis aset suplemisel (siseruumis). Vaadeldes kolme aasta sündmusi 

siis kõige rohkem juhtubki sügisel uppumisi kukkumise ja kalastamise tõttu. 

 

Keskkonnaagentuuri kohaselt saabus klimaatiline talv kõikidele Eesti 

piirkondadele jaanuari kuu viimastel päevadel. Keskmine õhutemperatuur oli – 

jaanuaris -2,9C kraadi, veebruaris -5,7C ja detsembris -4,3C. Talvekuudel hukkus 

7 inimest, kellest enamus uppus detsembris (4). Peamise uppumise põhjused olid 

kalastamine (3) aga uputi ka kukkumise (2), supluse (siseruumides) ja jää peal 

sõitmise tõttu. Vaadeldes kolme aasta sündmusi siis enim juhtubki talvel 

uppumisi kukkumise tõttu aga ka kalastamise tõttu. 
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Aprillis ja mais uppunute arv suurenes just kalastajate ja paadiga sõitjate 

arvelt. 2021. aastal kõige rohkem uppumisi toimus juulis kui uppus 15 inimest 

(joonis 24) Antud kuus kestis kuumalaine pool kuud järjest (16 päeva) ning 

peamine uppumise põhjus oli suplemine. Aasta lõpus (oktoober -november-

detsember) suurenenud uppunute arv oli seotud uppunud kalastajate tõttu. 

 
Joonis 24. Veeõnnetustes hukkunute arv kuude ja aastaaegade lõikes, 5 aasta keskmiselt ja aastatel 

2020-2021. 

 

Keskuste lõikes uppus kõige rohkem inimesi suvel Lõuna PK-s (11), Põhja PK-s (7) 

ja Ida PK-s (3). Lääne PK-s aga uppus kõige rohkem inimesi hoopis sügisel (7) 

ja kevadel (6) (joonis 25). 

 

 
Joonis 25. Veeõnnetustes hukkunute osatähtsus ja arv päästekeskuste ning aastaaegade lõikes, 

aastatel 2019-2021. 
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2. UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS 

 

 

Enamasti saab veeõnnetustes hukkunud 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). Vette 

kukkumiste alla lähevad ka jää peal kõndimisel läbi jää vajumine. 

 

2021. aasta on enamus uppumisi olnud seotud veekogudel olnud 

tegevustega, moodustades 68% (41) uppumistest, mis on lähiaastate kõrgeim 

näitaja.  

 

 
Joonis 26. Veeõnnetustel hukkumised- veekogu kasutamisel ja juhuslikul vette 

kukkumisel/libastumisel, aastatel 2016-2021 

 

 
Joonis 27. Veeõnnetustes hukkumised - veekogu kasutamise tegevused ja vette 

kukkumine/libastumise keskkond, aastatel 2016-2021. 
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2.1. KUKKUMISED/LIBASTUMISED 

 

 

Kukkumiste ja libastamiste tõttu on 2021.a. aset leidnud 19 (32% kõigist 

uppumistest) uppumist, nendest avalikus keskkonnas 12 ja kodukeskkonnas 7, 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kukkumiste tõttu uppumiste arv 

vähenenud 37% (11 uppumise võrra vähenenud). 

 

• Avalikus keskkonnas uppus 12 inimest, (2020.a. 20): 

Keskmine avalikus keskkonnas kukkudes uppuja on 50-aastane mees. 

Pooled uppusid tiiki (6). 73% olid teadaolevalt alkoholijoobes. Avalikkus 

keskkonnas kukkudes uppus ka üks 6-aastane laps. Enamasti need, kes ei 

olnud tarbinud alkoholi olid terviseprobleemidega ning laps. 2021. 

moodustasid pooled avalikus keskkonnas uppunutest Madise 

persoona (joonis 27). 

 

Põhilisemaid ennetusmeetmeid oli välja toodud abivajaja õigeaegne 

märkamine, samuti alkoholi tarvitamise piirang vee ääres, ning ohtude 

märgistus. 

 

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 ning sisse kukkudes kergesti 

välja saada; 

• Ühel sündmusel asub piireteta tiik tee ääres; 

• Üks sündmus on seotud nõrgal jää kõndimisega; 

• Mitmel juhtumi puhul tarvitati eelnevalt veekogu ääres alkoholi; 

• Avalikus keskkonnas kukkumisel uppus üks laps. 

 

Vaadeldes 3 aasta9 uppunuid joonistub välja 

(joonis 28), kaks persoonat Meelis (37%) ja 

Madis (30%). Uppunud on enamasti 

mehed (91%) ning kes on ka joobes (73%). 

Nad kõnelevad nii eesti (54%) kui vene keelt 

(26%). Enamus uppumisi leiab aset suvel 

(33%) ja kevadel (33%). 

 
9 Aastad 2019-2021 
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Joonis 28. Vette kukkumisel veeõnnetustes hukkunud avalikus keskkonnas, persoonade lõikes, 

2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku. 

 

• Kodukeskkonnas uppus 7 inimest (2020.a. 10): 

Üle poolte olid neist joobes ning üle poolte olid neist eakad. 3-l isikul olid 

terviseprobleemid üks oli epilepsiahaige ja teine tarvitas 

vererõhutabelette ning ühel oli psüühilise probleemid. 7-st kaks oli 

naisterahvad. Kodukeskkonnas uppujate keskmine aritmeetiline vanus 

oli 63 eluaastat (2020.a. 75 eluaastat). Uppumised leidsid aset kodutiigis 

(3), kodu lähedases kraavis (2) ning kodus olevas vannis (2). 

 

Üks põhilisemaid ennetusmeetmeid on välja toodud abivajaja õigeaegne 

märkamine. 

 

Vaadeldes 3 aasta kodukeskkonnas uppunuid, joonistub välja Meelise 

persoona (41%) ja eakad, keda esindavad on Maimu (23%) ja Kalju (23%) 

persoonad. Uppunute hulgas nii mehi (68%) kui naisi (32%). Uppunutel on 

nii terviseprobleeme kui ka teatud ealisi eripärasid tervisega. Enamasti 

uputakse kodutiiki (45%) või kraavi (27%). Enamus uppumisi leiab aset 

kevadel (36%), sügisel (23%) ja talvel (23%). 
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Joonis 29. Vette kukkumisel veeõnnetustel hukkunud kodukeskkonnas, persoonade lõikes, 

2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku. 

 

 
 

2.2. SUPLEMISED 

 

 

Teadaolevalt tegelesid enne uppumist suplemisega 18 inimest. Suplemise alla 

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

aastaga (2020) on suplemistel uppumiste arv 

suurenenud 7 võrra. 89% suplemisel 

uppujad hukkusid suvekuudel ülejäänud. 2 

suplemisel uppujat uppusid siseruumis olevas 

basseinis. Lähima 10 aasta suurim vene 

rahvusest (8) suplemisel uppunute arv. 

Jääb silma kaks persoonat – Madise (33%) ja Meelise (28%) persoonad. 

Joobes/joobekahtlusega olid 65% (keskmine joove 2,58‰), nendest 2 

narkojoobes. Enamus suplejatest olid mehed (78%) ning kõige rohkem surmaga 

lõppenud suplemisõnnetusi toimusid järvedes 39%, meres 17% ja jõgedes 17%. 

Täiskasvanud suplejate keskmine aritmeetiline vanus on 51-aastat nagu see 

oli ka aasta varem. Suplemisel uppus ka üks laps.  

18-st 16 sündmusel oli pealtnägijaid ning 

nendest 12 juhul üritati abistada uppujat. 

Teadaolevalt oli 5-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 õhutemperatuur +25,1 kraadi C. 
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Suplemisel uppusid pooled inimesed Lõuna PK-s (9), millele järgnes Põhja PK 4, 

Lääne PK 3 ja Ida 2 uppunuga.  

 

Põhilisemaid ennetusmeetmeid oli välja toodud abivajaja õigeaegne 

märkamine, lisaks enamasti alkoholi tarvitanutele isiku takistamine vette 

minemast ja 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; 

• 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; 

• 2 sündmust leidsid aset siseruumides 

olevates basseinides. 

 

Vaadeldes 3 aasta suplemisel uppunuid, joonistub 

samad persoonad mis 2021. aastal - Madis (36%) ja Meelis (31%). Põhiline 

suplemisel uppuja on meesterahvas (82%). Peamiste tunnustena jääb silma 

mõnuainete (alko ja narko) kasutamine (63%) ja terviseprobleemid (33%). 

Enamasti uputakse järve (44%) või jõkke (23%). Suplemisel uppumised leiavad 

aset suuremjaolt suvel (87%). 

 

 

Joonis 30. Suplemisel uppumised, persoonade lõikes, 2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku. 
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Päästeamet teostas supluskohtades operatiivennetusi ehk OPE-sid 1 473 korral, 

millest 11 teostasid vabatahtlikud. Aasta varem (2020) 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 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 31. Kampaania „Sul on selgroogu.“ 

 

 
 

2.3. KALASTAMISED 

 

 

Kalastamisel uppus 16 inimest, aasta varem leidis aset poole vähem (8) 

uppumisi. 16-st 7 kalastasid kaldalt, sh kolm nendest kontrollisid võrke. 6 

uppusid kalastades veesõidukilt ja 3 uppus kalastades jääl. Päästevesti 

kandsid 4 sh 3 paadist kalastajat. 

Peamise uppujana jääb silma Meelise (63%) 

persoona. 

Pooled ehk 8 olid alkoholijoobes. Uppumised 

leidsid aset peamiselt kahes päästekeskuses – 

Lääne (8) ja Lõuna (5). Uputi peamiselt 
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merevetes (6), järvedes (5) ja jõgedes (4). Keskmine õhutemperatuur uppumise 

ajal oli +6,6 kraadi C. 75% uppunud kalameeste suhtluskeel olnud eesti keel, 25% 

vene keel. Alates 2015. aastast ei ole nii palju uppumisi kalastamisel aset 

leidnud. 2016. aastal leidis aset sama palju kalastamisel uppumisi kui 2021. aastal. 

 

Üks põhilisemaid ennetusmeetmeid oli välja toodud päästevesti kandmine, 

abivajaja õigeaegne märkamine, eelnev ilmastiku jälgimine, lisaks enamasti 

alkoholi tarvitanutele isiku takistamine ning alkoholi tarvitamise piirang vee 

ääres. Lisaks mainiti jääle mineku keeldu ja 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 kalastamisel uppunuid, joonistub välja Meelise persoona, 

mis moodustab suure enamuse – 65% (joonis 32). Üle poolte kalameestest 

olid tarvitanud alkoholi (58%). Kõik uppunud on mehed, kellest enamus olid 

eestlased (65%), vene rahvusest oli 31% uppunud kalastajatest. Alla poolte 

paadis kalastajatest puudus päästevest (12-st 5-l). Enamus uppumisi leiab aset 

kevadel (46%) ja sügisel (31%). Peamiselt uputakse kalastamisel veesõidukiga 

(46%), kaldalt kalastades (42%) ja jäält kalastades (12%). 
 

 

 

 
Joonis 32. Kalastamisel uppumised, persoonade lõikes, 2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku. 
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Päästeamet teostas jääl ohutuse tagamiseks operatiivennetusi ehk OPE-sid 

2 434 korral, millest 18 teostasid vabatahtlikud. Aasta varem (2020) teostati 

ligemale 5 korda vähem (510), millest 12 OPE-t teostasid vabatahtlikud. 
 

 

 

2.4. VEESÕIDUKIGA SÕITMISED 

 

 

Veesõidukiga õnnetustes uppus 6 inimest, 

2020. aasta hukkus 3 inimest. 3 veesõidukilt 

uppunut olid joobes, kuid enamustel (4) 

puudus päästevest. Jääb silma kaks 

persoonat – Rasmuse (33%) ja Meelise (33%) 

persoonad. Keskmine aritmeetiline vanus oli 

veesõidukilt uppunutel 42 eluaastat, mis on 

keskmise uppunu vanusest 12 aastat nooremad. 

 

Olulisemad tähelepanekud: 

• Ühel sündmusel uppus kaks inimest; 

• Ühel juhtumil kukkus veesõiduki juht kukkus vette, ei osanud 

veesõidukile jäänud isik sõidukit juhtida (sõidukilt kukkunut 

abistada), 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 veesõidukiga sõitmisel uppunuid, joonistub välja samuti 

Rasmuse (46%) ja Meelise (31%) persoonad (joonis 33). Üle poolte veesõidukiga 

sõitmisel uppunud olid tarvitanud alkoholi (54%). Neist suuremal osal puudus 

päästevest (13-st 10-l). Enamus uppumisi leiab aset suvel (62%) aga ka kevadel 

(38%). 
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Joonis 33. Veesõidukiga sõitmisel uppumised, persoonade lõikes, 2021.aastal ja aastatel 2019-2021 

kokku. 

 

 

2.5. JÄÄ PEAL SÕITMISED 

 

 

Jää peal sõites uppus üks inimene, eelneval aastal sellistes õnnetustes 

hukkumisi aset ei leidnud. Vaadeldes 3 aasta jää peal sõitmisel uppunuid (2), siis 

mõlemad olid meesterahvad. Üks oli Kalju ja üks Madise persoona. Kõik 

uppumised leidsid aset talvel. 

 

 

 

3. VÕRDLUS VÄLISRIIKIDEGA  

 

 

Soome Vabariigis uppus 2021. aasta 157 inimest, mis on viimase 10 aasta 

suurim uppumiste arv. Võrreldes eelmise (2020) aastaga leidis aset Soomes 44 

uppumist rohkem. 100 000 elaniku kohta teeb see 2,83 uppumist (joonis 34). 

Peamisteks uppumisele eelnenud põhjuseks olid suplemine (24%), õnnetus 

veesõidukiga veekogul (24%) ja läbi jää vajumine (15%). Kahjuks iga kolmas 

uppumise eelnev tegevus jäi teadmata (32%). 

Soomes uppus suvel 37 inimest rohkem kui 

aasta varem ning samuti tõusis uppunute arv 

sügisel (12 inimest rohkem) nagu ka Eestis.  

Soome Vabariigis uppunutest 63% mehed ja 16% 

naised. 
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Läti Vabariigis uppus 100 inimest, mis on võrreldes 2020. aastaga 22 uppumist 

vähem. 100 000 elaniku kohta teeb see 5,36 uppunut. 

 

Leedu Vabariigis uppus 106 inimest, mis on eelmise (2020) aastaga 17 uppumist 

vähem.  

Lätis uppunutest 64% mehed ja 36% naised, uppus ka 3 last. Keskmine uppunu 

vanus oli 46 eluaastat. 100 000 elaniku kohta teeb see 3,94 uppunut, mis on 

esmakordselt Eestist väiksem. 

 

Rootsi Kuningriigis on uppunud 97 inimest, mis on eelmise (2020) aastaga 20 

uppumist rohkem. 100 000 elaniku kohta uppus 0,93 inimest, mis on võrreldes 

Eestiga 5 korda väiksem. 

Rootsis uppus suvekuudel enamus inimesi (60%). Peamisteks uppumisele 

eelnenud põhjuseks olid suplemine (29%), õnnetus veesõidukiga veekogul 

(18%) ning läbi jää vajumine (16%). 

Rootsi Kuningriigis uppunutest 80% mehed ja 13% naised, uppus ka 5 last. 

 

Norra Kuningriigis uppus 75 inimest, mis on 

eelmise (2020) aastaga 13 uppumist vähem. 

100 000 elaniku kohta jättis oma elu veekogus 

1,38 inimest, mis on võrreldes Eestiga 3 korda 

väiksem. 

Norra uppumistest leidis natuke alla poole aset 

suvekuudel (44%). Eakaid 10  moodustasid uppunutest enamuse (60%). 

Peamisteks uppumisele eelnenud põhjuseks olid kukkumine/libastumine (44% 

sh läbi jää vajumine 12%), õnnetus veesõidukiga veekogul (36%) ja suplemine 

(16%). 

Norra Kuningriigis uppunutest 87% mehed ja 13% naised. 

 
 

 

 
Joonis 34. Lähiriikide uppunute arv ja uppunud 100 000 elaniku kohta, 2021 aasta. 

 
10 Antud juhul on eakad 61-aastased ja vanemad. 
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4. ÕNNETUSED VEEKOGUL 

 

 

Päästeamet alarmeeriti 293 veeõnnetuse sündmusele11, milles 24 juhul ei 

suudetud uppuja elu päästa (üks hukkus haiglas). 60 

uppumisest ülejäänud uppumistele (36 ehk 60%), asutuse 

kohalolek ei olnud vajalik või kaasati Päästeametit abi 

osutama (uppunu veest välja toomine, uppunu otsimine). 

Kõige rohkem toimus veeõnnetuse väljakutseid Lõuna 

(35%) ja Põhja PK-des (30%) järgnesid Lääne (24%) ja Ida 

(10%) PK.  

 

 
Joonis 35. Veeõnnetuse väljakutsed, aastatel 2015-2021. 

 

2021. aasta toimus 293 veeõnnetuse sündmust kui 2020. aastal (joonis 35). 

Veeõnnetuste arv vähenes 14% ehk 48 sündmuse võrra. Veesündmuste arv 

suurenes jää lagunemise ajal (märts 55 sündmust), jää moodustamise ajal 

(detsember 58) ja kuumal juulikuul (46) kui 

nauditi veemõnusid. Vähenesid peaaegu 

kõikide vee-äärsete ja veepealsete tegevuste 

tõttu päästjate abi vajavate õnnetuste arv (va 

kalastamiste, signaalrakettide ja kukkumiste arv). 

 

 
11 Veeõnnetuste all on kõik veeõnnetuste väljakused, st ka ekslikud väljakutsed veesündmustele.  
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Joonis 36. Peamised veekogul aset leidnud õnnetuste põhjused 2020. ja 2021. aastal. 

 

2021. aastal oli 168 sündmust jääl, mis on võrreldes aasta varasemaga (2020.a. 

177) samas suurusjärgus. Enamus jää sündmusest olid seotud lastega (65) ja 

jääl kalastajatega (61). Jääl kalastajate tõttu oli peaaegu poole rohkem 

veeõnnetussündmusi kui 2020. aastal (35).  

 

Kalameestega aset leidnud veesündmuste arv suurenes 

66%, kokku oli 68 (2020.a. 41) sündmust, mis oli seotud 

kalameestega, moodustades 23% (2020.a. 12%) kõigist 

veesündmustest. 2021. aastal päästeti 7 kalameest, 

uppus 16 kalameest. 

 

Suplemisega seotud veesündmusi oli 34 (2020.a. 35 sundmust, nendest 15-l oli üks 

osalistest joobes), nendest 13 ehk 38% sündmusel oli supleja joobes. Kokku oli 

4 lastega seotud suplemissündmust, kuhu kaasati Päästeamet. Suplemisel 

päästeti 6 suplejat, uppus aga 18. 

 

Veesõidukiga õnnetusi12 oli 33 (2020. aastal 44), 5 juhul oli tegemist veesõiduki 

rikkega, 9 korral läks veesõiduk ümber või vajus põhja. Kaks sündmust oli seotud 

veesõidukite kokkupõrkega. 2021. aastal päästeti veesõiduki õnnetustel 17 

(2020.a. 15 inimest), nendest 5 olid lapsed. Paadiga sõites uppus 6 (2020. aastal 3) 

(joonis 36). 

 

Kokku oli 74 sündmust, kus üks osapool oli laps/lapsed, moodustades 25% kõigist 

veesündmustest ehk iga neljanda veeõnnetuse (2020.a. 112). 2021. aastal uppus 

kaks last, veeõnnetustest päästeti aga 7 last (2020.a. 11). 

 
12  Veesõiduki õnnetuste alla on nii paadiga, kanuuga, purjekaga, sõudepaadiga, kajakiga, 

jääpurjekaga jmt. Lisaks veesõidukite kokkupõrked veekogudes. 
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Päästeamet teostas 293 veeõnnetuse sündmusele 777 väljasõitu. Keskmiselt 

sõidab ühele veeõnnetusele 2,7 (2020.a. 2,9) päästemasinat. 

Kõige rohkem väljakutseid veepääste-sündmustele oli Lõuna PK-s 104 (35%) ja 

Põhja PK-s 89 (30%), millele järgnesid Lääne PK 71 (24%) ja Ida PK 29 (10%) (joonis 

37). 

 

Elupäästevõimekuse keskmine kohalejõudmise aeg õnnetusele veekogul oli 2021. 

aastal 09:16,6 (mm:ss,0) (2020.a. 08:59,6), mis on 17 sekundit aeglasem kui aasta 

varem (2020): 

Lõuna PK- 08:21,6 (2020.a. 08:21,5); 

Lääne PK- 08:53,6 (2020.a. 09:22,7); 

Ida PK- 09:13,5 (2020.a. 08:25,3); 

Põhja PK- 09:40,4 (2019.a. 09:47,9). 

 

 
Joonis 37. Väljakutsed veeõnnetustele maakondade ja keskuste lõikes 2021. 

 

 

 

4.1. VEEÕNNETUSTES PÄÄSTETUD 

 

Kokku päästeti 28-st veeõnnetusest 38 inimest. 2020. aastal päästeti 20 

veeõnnetusest 29 inimest. 

 

7 veeõnnetusel vajas päästmist rohkem kui üks inimene (maksimaalselt vajas 

päästmist ühel sündmusel 4 inimest). Enamus päästetutest vajasid päästmist 

jõgedest (16) järvedest (12) (joonis 38). Enamasti vajasid päästmist mehed, keda 
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oli uppunute hulgas 84%. Kõige rohkem vajasid päästmist 31-40-aastased, 

antud vanusegrupis oli ka kõige rohkem uppumisi (13) (joonis 38 ja 10).  

 

Enim päästmisi vajasid veesõidukitega sõitjad (15) nagu see oli ka 2020. 

aastal (14). Kõige suurem tõus on olnud aga kalastamisel päästetudes (1-lt 7-

le). Suplemisel vajas päästmist 6 inimest, jääl kõndides ning sinna lõksu jäädes 

vajas päästmist 3 inimest.  

 

 
Joonis 38. Veeõnnetustes päästetud inimeste vanusevahemik, õnnetuse veekogu, eelnev tegevus 

ja sugu, 2020-2021 aastatel. 

 

 

Iga kolmas päästetu on Madise 

persoona (34%), samas annab tooni 

ka Meelise (16%) persoona ning 

päästmist on vajanud ka paljud lapsed. 

Päästetud Madistest 4 tegi 

veesõidukiga lõbusõitu, 3 kalastas, 3 

suples. Päästetud Meelistest 3 tegi 

veesõidukiga lõbusõitu ning 2 kalastas. 

 

 

 
Joonis 39. Päästetud, persoonade lõikes, 2021.aastal. 
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Politsei- ja Piirivalveametil13 oli lahendada 329 (neist jääl 32) merepäästejuhtumit, 

milles vajas päästmist 413 inimest. 2020. aastal toimus 259 merepäästejuhtumit, 

millest päästeti 369 inimest. 

 

 

 

5. PERSOONAD 

 

 

Arendus- ja ennetustöö osakondade ning Tallinna ülikooli uurimismeetodite 

lektori koostööna valmisid riskirühma persoonad (Lisa 1). Persoona kujutab 

endast veeohutuse riskirühmade esindaja elulist koondpilti ehk profiili. 

Riskirühma kuuluvate inimeste sisulised andmed näitavad, kuidas need inimesed 

mõtlevad, millised on nende tavaelu rõõmud ja mured (elustiil), millised on nende 

harjumused ja väärtused, miks nad satuvad õnnetustesse (nn teekond enne 

juhtunud õnnetust) ning kuidas käivitada nende mõtlemisprotsesse 

veeohutusealaste teemade suunas. See omakorda annab võimaluse luua 

reaaleluga haakuvaid ohtudega seotud sõnumeid ja muid ennetustegevusi. 

Persoonad koostasid Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Natalja Lebedeva, 

arendusosakonna analüütik Jaanika Loorberg ning Tallinna Ülikooli 

uurimismeetodite lektor Esta Kaal. 

 

2021. aastal hukkus veeõnnetustes kõige rohkem Meelise persoonasid (40%), 

nagu see oli ka 2020. aastal. Järgnes Madise persoona, keda oli 27% uppunutest 

(2020.a. 22%). Iga kümnenda uppumise moodustas Rasmuse persoona, keda oli 

2020. aastal vaid 2% uppunutest. Järgnevad Kalju ja Maimu persoonad, kes on 

võrreldes aasta varesemaga vähenenud vastavalt 17%-lt 7%-le ja 7%-lt 5-le. 

 

 

Joonis 40. Persoonad, 2020. aastal, 2021.aastal ja aastatel 2019-2021 kokku. 

 

Meelise persoona 

 
13 Andmed pärinevad Politsei- ja Piirivalveameti Arendusosakonna Analüüsibüroost.  
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Meelise persoonasid uppus 24 (2020.a. 21). Peamine uppumisele eelnenud 

tegevus oli kalastamine (10). Kukkumise tõttu uppus 7, nendest 4 avalikus 

keskkonnas ja 3 kodukeskonnas. Samuti uppus 5 Meelise persoonat suplemisel ja 

2 veesõidukiga sõitmisel. Üle poolte olid alkoholijoobes 54%. 5-st veesõidukiga 

veekogul olnud isikust vaid 2 kandsid päästevesti. Peamised veekogud kuhu uputi 

olid meri (8) ja jõgi (7).  

Enamus Meelis persoona uppumisi leiab aset sügisel (10) ja kevadel (8), 2020. 

aastal uppus enim suvel (9). Üle poolte elasid leibkonnas, 38% töötasid ning 33% 

olid pensionärid. Eestlased moodustasid uppunutest 79% ning venelased 21%. 

Pooled Meelise persoonad uppusid Lääne päästekeskuse territooriumil (12). 

 

Madise persoona 

Madise persoonasid uppus 16 (2020.a. 13). Peamine uppumisele eelnenud 

tegevus oli kukkumine/libastumine – 7 juhtumiga, millest 6 leidis aset avalikus 

keskkonnas ja 1 kodukeskkonnas. 6 Madise persoonat uppus suplemisel, samuti 

hukkus 2 kalastamisel ja 1 veesõidukiga sõitmisel. Joobes olid enamus 88%. Igal 

kolmandal uppunul olid terviseprobleemid. 2 veesõidukiga veekogul olnud 

isikut ei kandnud päästevesti. Peamised veekogud kuhu uputi olid tiigid (6) ja 

järved (3). 

Enamus Madise persoona uppumisi leiab aset suvel (10). Pooled uppunud olid 

eestlased (8) ja pooled vene rahvusest (8). 

 

Rasmuse persoona 

Rasmuse persoonasid uppus 7 (2020.a. 1). Peamised uppumisele eelnenud 

tegevused olid paadiga sõitmine (2), suplemine (2) ja kalastamine (2), samuti 

uppus üks inimene veekogusse kukkumisel. Üle poolte olid alkoholijoobes 57%. 

Kõik 3 veesõidukiga veekogul olnud isikut kandsid päästevesti. Peamised 

veekogud kuhu uputi olid järved (3) ja meri (3). 

Enamus Rasmuse persoona uppumisi leiab aset suvel (3) ja kevadel (3). Kõik 

uppunud olid eestlased. 

 

Kalju persoona 

Kalju persoonasid uppus 4 (2020.a. 10). Peamine uppumisele eelnenud tegevus 

oli kalastamine (2), samuti uputi jää peal sõites (1) ja kodukeskkonnas kukkumisel 

(1). Kõik olid pensionärid ning neljast vaid üks oli tarvitanud alkoholi. Peamine 

veekogu kuhu uputi oli tiigid (2). 

Enamus Kalju persoona uppumisi leiab aset sügisel (2) ja talvel (2). 2020. aastal 

aga suvel (4) 

 

Maimu persoona 

Maimu persoonasid uppus 3 (2020.a. 4). Põhilised uppumisele eelnenud 

tegevused olid suplemine (2) ja kodukeskkonnas kukkumine (1). Kõik olid 
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pensionärid ning kolmest vaid üks oli tarvitanud alkoholi. Suvel uppus 2 ning 

sügisel 1 Maimu persoona. 

 

Muude alla on läinud veeõnnetustes hukkunud lapsed vanuses 0-17, samuti kõik 

18- ja 19-aastased ning naisterahvad vanuses 20-74-aastased. 

 

 

 

6. MUUD ASJAOLUD 

 

 

• 2021. aasta uuriti kodunõustamiste käigus ohtlike veekogude kohta, 

kokku teavitati sellistest ohtudest 624 juhul. 333 korral toodi välja, et ligidal 

asuv veekogu on järsu või libeda kaldaga ning 114 juhul oli veekogu 

järsult süvenev. Veekogul oli ohtlik rajatis (lagunev purre, purunenud 

käsipuuga sild, katkine sild jne) 33 juhul. Katkine või katkise luugiga kaev 

oli probleemiks 6 juhul. Kõige rohkem ohtlike veekogusid on tuvastatud 

kodunõustamistel Lõuna päästepiirkonnas (262), Lääne PK-s (181), Ida PK-s 

(114) ja Põhja PK-s (67). 

 

• 36 (60%) uppunut leiti uppumise päeval, 2020. aasta leiti uppumise päeval 

39 (67%). 

 

• Enne päästetöid või teadmata ajal uppusid 53 (88%) uppunutest. 3 

inimest surid haiglas ja üks teel haiglasse ning 3 inimest uppus päästetööde 

ajal. 

 

• 65% olid uppumise hetkel üleriides, 25% ujumisriietes ning ilma riieteta 7%. 

 

 

 

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
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LISA 1 
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