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METOODIKA  

 

Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2018. aasta jooksul aset leidnud 

veeõnnetustes hukkunute kohta. Eraldi on vaadeldud eri aastaaegadel toimunud 

sündmuseid. 

Vaadeldud on andmeid veeõnnetuste kohta, kus tehti kõne hädaabi numbrile või 

Merevalvekeskusele (JRCC). Võimaluse korral on arvesse võetud uppumise aega, kui 

seda välja selgitada ei õnnestunud, siis on arvestatud aeg, millal uppumisest teavitati 

või uppunu leiti, kuna konkreetset uppumise aega on sageli keeruline tuvastada. 

Sündmuste olulisemaid näitajaid on võrreldud eelnevate aastate ja perioodidega. 

Ülevaate koostamisel on kasutatud järgmiseid allikaid: PPA poolt sündmuskohal 

koostatud uppunute andmekaardid ja faabulad, päästeinfosüsteemi andmestikus 

PÄVIS kirjeldatud päästjate osalusega sündmused ning EKEI ekspertiisitulemusi 

veeõnnetustes hukkunute kohta. 

Antud 2018. aasta „Veeõnnetustes hukkunud“ koostamisel on kasutatud eelnevate 

aastate koostatud kokkuvõtteid. 
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KOKKUVÕTE  

 

 2018. aastal oli 43 veeõnnetustes hukkunut, mis teeb 100 000 

elaniku kohta keskmiselt 3,26 inimest. Strateegias oli eesmärgiks 

seatud, et aasta lõpuks ei hukku veeõnnetustes rohkem inimesi 

kui 39. 

 Siseveekogudes leidis aset alla poolte (20) uppumistest. 

 2 aastat järjest on suvekuudel kõige rohkem uppumisi. 

 Uppus üks laps ja üks nooruk. 

 Üle poolte uppunutest olid eakad (22). 

 Uppunud naistel on (20 aastat) kõrgem aritmeetiline keskmine 

vanus kui meestel. 

 Täiskasvanud uppunute keskmisest (60- eluaastat) vanusest 11 

aasta nooremad upuvad suplemisel ja 8 aastat vanemad 

kalastamisel. Vette kukkumistel uppunute keskmine vanus 

(täiskasvanutel) on 66-eluaastat. 

 Enamus uppumisi (58%) leiab aset veekogu kasutamisel nt. 

suplemine, kalastamine jne. 

 Juba 2 aastat järjest on pooled uppunud olnud joobes. 

 Iga kolmas suvel uppunud inimene oli purjus supleja. 

 Üle poolte uppunutest meestest (55% ehk 18) olid 

alkoholijoobes 

 Kodukeskkonnas uppus 5 inimest, mida on 7 uppumise võrra 

vähem kui varasematel aastatel. 

 Päästeamet teostas 249 veeõnnetuse sündmusele 690 

väljasõitu. 

 Veeõnnetustest päästeti 20 inimest, kelle profiil sarnaneb 

uppunutega. 

 Olulisemad märksõnad: eakate inimeste uppumiste 

suurenemine ning merevetes uppumiste suurenemine. 
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SISSEJUHATUS 

 

2018. aastal hukkus veeõnnetustes 1 43 inimest (joonis 1), nendest 20 (47%) 

siseveekogudes ning mere ja piiriveekogus 19 (44%), mujal uppus 4 inimest. 

 

Vähenes siseveekogudes uppunute arv 20-ni, mis on 10 (-33%) uppunut vähem, 

kui 2017 aastal. Mere ja piiriveekogudes uppus 19 inimest, mida on 7 (+58%) 

inimese võrra rohkem kui 2017. aastal. Lisaks uppus 2 inimest vanni, üks tünni ja 

üks inimene praami trümmi. 

 

2017. aasta suvekuudel (juuni-juuli-august) uppus 18 inimest, mis on samas 

suurusjärgus kui 2017. aastal (17). 2018. aasta talvel uppus 9, kevadel ja sügisel 

mõlemas 8 inimest (joonis 2). 

 

Kõige enam kaotati elu merevees - 15, millele 

järgnesid 7 uppunuga nii jõed ja kui ka 

järveveed.  
 

 
Joonis 1 Veeõnnetustes hukkunute arv 1994-2018 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. 

 

IGA KOLMAS UPPUNU 

UPPUS JÄRVE 

IGA KOLMAS UPPUNU 

UPPUS MEREVEES 
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Joonis 2 Veeõnnetustes hukkunute arv aastaaegade lõikes, aastatel 2016-2018 

 

37% (16) uppunutest leiti Lõuna päästekeskuse ja 33% (14) Lääne 

päästekeskuse tegevuspiirkonnast, maakondadest leidis kõige rohkem 

uppumisi aset Pärnu maakonnas (8) ja Harju maakonnas (8). 

 

2018. aastal ei uppunud ühtegi inimest Rapla-, Hiiu- ja Järvamaal. 
 

 

1 VEEÕNNETUSTES HUKKUNUTE LEIDMISKOHAD 

 

Võrreldes kolme viimast aastat on siseveekogudes uppumiste arv ja osatähtsus järk 

järgult vähenenud. 2016. aasta leidis aset 74% (35) uppumisi siseveekogudes, 2017 – 

67% (30) ja 2018. aastal leidis aset siseveekogudes juba alla poolte ehk 47% (20) 

uppumistest (joonis 3). 

 

Mere ja piiriveekogudes uppus 19 (44%) inimest ning võrreldes eelnevate 

aastatega on mere ja piiriveekogude uppunute arv ja osakaal suurenenud – 

moodustades 2016. aastal 17% (8) ja 2017. aasta. 27% (12) uppunutest. 
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Joonis 3. Veeõnnetustes uppunute koht, arv ja osatähtsus, aastatel 2010-2018 

 

Enim on uppumisi aset leidnud meres - 15 ehk 35% uppunutest (joonis 4). 

Võrreldes 2016. aastaga on meres uppumiste arv tõusnud 9 uppumise võrra. 

Järvedes uppunute arv (7 inimest 2018.a.) on vähenenud võrreldes 2016. aastaga 

8 inimese võrra. Järvedes uppunute arv on vähenenud alates 2016. aastast, kui 

leidis aset 15 uppumissurma, 2018. aastal – 7. Jõeveed röövisid sama palju inimesi 

kui järved – 7. Samas tiikidesse uppumiste arv vähenes ning 2018. aasta kaotas 

oma elu tiikides 3 inimest. 

 

 

 
Joonis 4. Veeõnnetustes hukkumised veekogu liigi lõikes, aastatel 2014-2018 

 

2018. aastal uppusid merevees Pärnumaal 6 ja Saaremaal 4 inimest. 

 

Kui vaadelda aastatel 2016-2018 veeõnnetustes hukkunuid kokku maakondlikult 

on enim uppumissurmi aset leidnud jõgedes - Läänemaal, Tartumaal, Jõgevamaal 

ja Raplamaal. Merevetes enim uppumisi on aset leidnud Harjumaal, Lääne-

Virumaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal. Järgneb järvedes uppumised, mida 

on enim aset leidnud Viljandimaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Võrumaal.  

Ida-Virumaal oli sama palju uppunuid järvedes ja vannides ning Järvamaal oli sama 

palju uppunuid järves ja tiigis. 

 

2018. aastal uppus kõige enam inimesi Pärnumaal ja Harjumaal mõlemas 8 

inimest, Tartumaal ja Saaremaal hukkus mõlemas 5 inimest (joonis 5). 
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Joonis 5. Veeõnnetustes hukkunud kohalike omavalitsuste ja päästekeskuste lõikes 2018. aastal 

 

Päästekeskuste tegevuspiirkondade lõikes on enim uppunuid Lõuna 

tegevuspiirkonnas 16 ehk 37% (2017. aastal oli Lõuna PK-s uppunuid 17 ehk 

38%). Teine päästepiirkond kus uppumiste arv vähenes oli Põhja päästepiirkond 

kus uppus 8 inimest (2017. aastal uppus 9 inimest). Samuti vähenes uppumise arv 

Ida PK-s, kus leidis aset 5 uppumissurma (2017. 

aastal uppus 11). 

 

Uppunute arv suurenes Lääne PK, kelle 

tegevuspiirkonnas leidis aset 14 ehk 33% (2017. 

aastal 8 ehk 18%) uppumistest (joonis 6). 

 

Ida PK-s ei leidnud aset ühetegi uppumist siseveekogudes, aasta varem (2017. 

aastal) kaotas elu siseveekogudes 8 inimest. 

Lääne PK suurenes uppumiste arv mere ja piiriveekogudes 11-ni, eelneval aastal 

(2017.a.) uppus merevees 4 inimest. 

2 inimest uppus vähem Põhja päästepiirkonna territooriumi meres ja 2 inimest 

vähem uppus Lõuna PK siseveekogudes. 

IDA PÄÄSTEKESKUSES 

10-AASTA VÄIKSEM 

UPPUNUTE ARV 
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Joonis 6. Veeõnnetustes hukkunud päästekeskuste lõikes, aastatel 2011-2018 

 

2018. aastal hukkus veeõnnetustes Eestis 

keskmiselt 3,26 inimest 100 000 elaniku 

kohta, eelmine 2017. aastal 3,42. 

 

Suurim antud näitaja keskuste lõikes oli 

Lääne PK (6,54), millele järgnes Lõuna PK 

(5,05), alla riikliku keskmise oli näitaja Ida PK (2,49) ja Põhja PK (1,37). 

 

Strateegias oli eesmärgiks seatud, et aasta lõpuks ei hukku veeõnnetustes rohkem 

inimesi kui 39. Keskuste lõikes oli uppunuid strateegilise sihtasemest rohkem 

Lääne PK (sihttase 10) ja Põhja PK (sihttase 7). Lõuna PK oli uppunuid sihttasemega 

võrdselt -16. Ida PK ainukesena suutis vähendada uppunuid (sihtase 6). 

 

Soome Vabariigis oli 2018. aastal veeõnnetustes hukkunud 94. 100 000 elaniku 

kohta teeb see 1,71, aasta varem oli vastav näitaja 1,51. Soomes uppus suplemisel 

25 inimest rohkem kui aasta varem (2018. aastal 32 ja 2017. aastal uppus 8 

suplejat). 

 

2 UPPUMISE AEG 

 

Ilmateenistuse andmetel oli 2018. aasta suvi Eesti keskmisena kuivem, soojem ja 

päikesepaistelisem. Keskmine temperatuur oli juulis kõrgem 19,9 °C (juuli kuus oli 

ka kõige rohkem uppunuid - 13). 

 

KOLMES KESKUSES 

UPPUNUTE ARV VÄHENES 

VÕRRELDES EELNEVA 

AASTAGA 
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Soome Vabariigis uppus suvekuudel 55 ehk 59% kõigist uppujatest, Eestis 

uppus suveperioodil mõnevõrra vähem, mis moodustasid 42% kõigist uppunutest 

(18). 

 

Suvekuudel õhutemperatuuri ja uppunute arvu (sh suplemistel uppunute) 

vaheline seos on joonisel 7. 

 

 
 
Joonis 7. Õhutemperatuur suvekuudel ning uppunute arv ja suplemisel uppunute arv suvekuudel, 

2016-2018 

 

Suveperioodil uppus kokku 18 inimest, mida on eelmise (2017) aastaga võrreldes 

üks inimene rohkem. ¾ suvel uppunutest ehk 72% uppusid juuli kuus. Peamise 

uppumisele eelneva tegevusena 11 inimest suples (2017. aastal 7). Kalastades 

uppus 3, samuti uppus kukkumise tõttu 3 inimest ning 1 uppumise põhjus 

teadmata. 

 

Kevadperioodil (märts-aprill-mai) uppus kokku 8 inimest, mis on 2 uppumise võrra 

vähem kui 2017. aastal. 4-le inimesele sai saatuslikuks vette kukkumine. 2 inimest 

uppus kala püüdmisel, lisaks üks inimene suplemisel ja üks paadisõidul. 

 

Sügisperioodil (september-oktoober-november) uppus kokku 8 inimest, mis on 3 

uppumise võrra vähem kui 2017. aastal. Uppumiste peamiseks põhjuseks oli 

veekogusse kukkumisel uppumine (4). Samuti uppus 1 inimene suplemisel ning 

kolme uppumise põhjus jäi teadmata. 

 

Talveperioodil (detsember-jaanuar-veebruar) nagu ka suve perioodil tõusis 

uppunute arv, talvel uppus kokku 9 inimest, mida on eelmise (2017) aastaga 

võrreldes 2 uppumist rohkem. Lisaks 4-le jäärajal sõitnud ja selle tõttu uppunud 

inimesele hukkuti veel vette kukkumisel (3) ja kalastamisel (2). 
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Joonis 8. Veekogu kasutamisel või veekokku kukkumisel uppumised aastaaegade lõikes, aastatel 

2016-2018 

 

2018. aastal kõige rohkem uppumisi toimus juulis kui uppus 13 inimest (joonis 9). 

Veebruaris uppus 6 inimest, millest ühel 

sündmusel uppus 4 inimest. 2017. aastal oli 

kõige rohkem uppunuid augustis - 11, 

millele järgnes oktoobrikuu 7 uppunuga. 

 

 

 
Joonis.9. Veeõnnetustes hukkunute arv kuude ja aastaaegade lõikes, aastatel 2016-2018 

 

2018. aasta uppus kõige rohkem inimesi suvekuudel (18). Suvekuudel 

uppunute arv suurenes võrreldes 2017. 

aastaga ühe uppumise võrra. 

Aastaaegade lõikes oli suvekuudel kõige 

rohkem uppumisi Lõuna PK-s (8), millele 

järgnes Põhja PK (4) ja Lääne PK (3) kui ka Ida 

VIIMASE 3 AASTAGA ON 

UPPUNUTE ARV JÄÄNUD 

SUVEKUUDEL ALLA 20 

2 AASTAT JÄRJEST ON 

SUVEKUUDEL KÕIGE 

ROHKEM UPPUMISI 
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PK (3). Enam- vähem sama palju oli keskuses uppunuid ka 2017. aastal.  

2018. aastal oli arvuliselt Lõuna päästepiirkonnas suvel ja kevadel ning Lääne 

päästepiirkonnas sügisel ja talvel kõige rohkem uppunuid võrreldes teiste 

keskustega (joonis 10).  

 

 

 
Joonis 10. Veeõnnetustes hukkunute osatähtsus ja arv päästekeskuste ning aastaaegade lõikes, 

aastatel 2016-2018 

 

 

3 VEEÕNNETUSTES HUKKUNUNUTE ISIK: SUGU, VANUS, 

EMAKEEL 

 

2018. aastal oli 43 uppunust 34 meessoost, mis moodustab 79% kõigist 

veeõnnetustes hukkunutest (joonis 11). Võrreldes eelmise aastaga (2017) vähenes 

uppunud meeste arv ja osakaal 38-lt 34-ni, 

vähenemine -11%. Naiste uppumiste arv 

suurenes kahe uppunu võrra võrreldes 2017. 

aastaga. 

 

2018. aastal oli Soome Vabariigis 94 uppunut, 

kellest 84% olid mehed ja 16% naised. Võrreldes Eesti Vabariigis uppunutega on 

naiste osakaal suurem ja uppunud meeste osakaal väiksem. 

 

UPPUS ÜKS LASPS JA 

ÜKS NOORUK 
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2018. aastal hukkus veeõnnetustes üks tütarlaps ja üks nooruk. 

 

 
Joonis 11. Veeõnnetustes hukkunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus, aastatel 2010-2018 

 

2018. aastal uppus naisi kõige rohkem (4) suvel (suplemisel 3). Meesterahvaid 

uppus samuti kõige rohkem suvel (14), enamus nendest suplemisel- 8, lisaks 3 

kalastamisel ja 3 vette kukkumise tõttu uppumised (joonis 12). 

 

 
Joonis 12. Veeõnnetustes hukkunute sooline osatähtsus ja arv aastaaegade lõikes, aastatel 2016-

2018 

 

Alates 2013. aastast on eakate ehk 60 ja vanemate uppumiste osakaal järk-järgult 

suurenenud. Kui 2013. aastal moodustasid eakad 27% uppunutest (iga neljanda), 

2018. aastal 51% ehk üle poolte uppunutest. 6 aasta jooksul on kõige rohkem 
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eakaid uppunuid just 2018. 

aastal - 22. Peamiste uppumisele 

eelnenud tegevusena 7 uppus 

vette kukkumise tõttu, 6 kalastades, 4 suples, 1 jääraja sõidus ja 1 paadisõidus ning 

teadmata jäi kolm eaka inimese uppumist. 

 
Joonis 13. Veeõnnetustes hukkunutes eakate (60-aastat ja vanemate) osatähtsus ja arv kogu 

uppunutest, aastatel 2013-2018 

 

2018. aastal oli enim uppunuid 71-80- aastaste vanusegrupis, kelle hulgas uppus 

10 inimest (4 nendest sügiskuudel). 8 inimest uppus 51-60- aastaste vanusegrupis 

hulgas (joonis 14). 

 

Uppunute aritmeetiline keskmine vanus 2018. aastal oli 57- eluaastat, 2017. 

aastal aga 52-aastat, samas uppunus 2018.a. kaks last, 2017.a. aga 4 last. Kui 

aritmeetilist keskmist vaadelda vaid täiskasvanutel on keskmine uppunute 

eluaastad tõusnud 60-eluaasta peale.  

 

Meeste aritmeetiline keskmine 

vanus oli 55-eluaastat, mis on 

tõusnud võrreldes eelmise (2017) 

aastaga nelja aasta võrra. 

Uppunud täiskasvanute meeste 

keskmine vanus oli 56- eluaastat. 

 

Naiste aritmeetiline keskmine vanus oli 67-eluaastat, mis on 8 aasta võrra 

suurenenud võrreldes 2017. aastaga. Uppunud täiskasvanute naiste keskmine 

vanus oli 76- eluaastat. 

 

ÜLE POOLTE UPPUNUTEST OLID 

EAKAD 

UPPUNUD NAISTEL ON 20 AASTAT 

KÕRGEM ARITMEETILINE 

KESKMINE VANUS KUI MEESTEL 
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Joonis 14. Veeõnnetustes hukkunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus, 2016-2018 

 

Uppunutest 15 (35%) kasutasid emakeelena teadaolevate eesti keelt, vene keel 

kõnelejaid uppus 8 (19%). Uppus ka Läti kodanik Väike-Emajõel. 2018. aasta 

uppunutest jäi teadmata 19 uppunu emakeel (joonis 15). Iga kolmanda uppunu 

emakeel on teadmata. 

 

 
Joonis 15. Veeõnnetustes hukkunute emakeel sugude lõikes arv ja osatähtsus, aastatel 2016-2018 

 

 

4 UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS 

 

Enamasti saab uppumised jagada kahte eraldi kategooriasse: 

1) Need uppumised, mis on aset leidnud veekogu kasutusel nagu näiteks 

suplused, kalastamised, paadisõidud, jäärajasõidud jmt.  

2) Vette kukkumised on jagatud nende toimumise koha järgi- koduses 

keskkonnas (nagu vann või koduõueala veekogud jmt) ning avalikus 

keskkonnas (avalikud ja üldkasutatavad veekogud jne). 
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Suve ajal oli enamus uppumisi veekogu kasutamisel – 14 uppumist 18-st. 2017. 

aastal uppus suveperioodil veekogu kasutamisel 8 inimest (joonis 16). Vette 

kukkumiste /libastumiste tõttu uppumiste arv on vähenenud 12 uppumise võrra 

võrreldes 2017. aastaga. 

 

 
Joonis 16. Veekogu kasutus või vette kukkumine arv aastaaegade lõikes, aastatel 2016-2018 

 

Enamus uppumisi leiab aset veekogu 

kasutamisel 58% (25) kõikidest uppumistest, 

2017. aastal uppus veekogu kasutamisel 42% 

uppunutest. 

 

 

Suplemisel uppus 13 inimest, võrreldes 2017. aastaga uppus suplemisel 5 

inimest rohkem (suplemise tegevuse alla liigitatud nii ujumised kui ka vettehüpped 

(4) ja sukeldumised (1)). Suvekuudel uppus neist 11 suplejat, enim juuli kuus - 8 

(2017. aastal uppus suvekuudel 7 suplejat) (joonis 17). 

Enamus uppumisi leidis aset merevees (46%) ja järvedes (31%). Üle poolte (54% 

suplejatest oli joobes ning 46% 

rääkisid emakeelena eesti keelt. 

Täiskasvanud suplejate keskmine 

aritmeetiline vanus on 49-aastat ehk 

uppunute keskmist vanust 

arvestades 11 aastat noorem. 

Sugude lõikes vaadelduna uppusid 

keskmise vanusega 40-aastased 

mehed ja 73-aastased naised. 

 

2018. aastal uppus kokku 7 kalastajat, 2017. aasta sama perioodiga uppus 9 

kalameest. Kaldalt kalastades uppus 3 kalameest, veesõidukilt kalastades uppusid 

– 2 inimest ning jäält kalastades samuti 2 inimest.  

Keskmine kalastades uppunu on 68-aastane (aritmeetiline keskmine) 

meesterahvas sh on kalastades uppunute keskmine vanus 8 aastat kõrgem kui 

uppujate üldine vanus. Nendest 7 uppunud kalamehest 5 olid alkoholi joobes 

ning teadaolevalt rääkis 2 vene keelt, 2 eesti keelt ning lisaks üks läti keelt. 2 

uppumist leidsid aset nii meres, järves kui ka jões. 

TÄISKASVANUD KESKMISEST 

UPPUNUTE (60- ELUAASTAT) 

VANUSEST 11 AASTA NOOREMAD 

UPUVAD SUPLEMISEL JA 8 AASTAT 

VANEMAD KALASTAMISEL 

ENAMUS UPPUMISI LEIAB 

ASET VEEKOGU 

KASUTAMISE TÕTTU - 58% 

UPPUMISTEST 
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Üks paadiga veekogul viibinud kalamees kasutas päästevesti. 

 

Jää peal sõitmise tõttu uppus 4 inimest ja seda kõik ühel sündmusel. Eelneval 

aastal (2017.a.) nõudis jääl sõitmine kaks inimelu. 06.02.2018 aset leidnud 

sündmusel viibis autos 6-ne seltskond, kellest uppus 4. Kõik 4 uppunud 

meesterahvast olid alkoholi tarvitanud. 

 

Üks inimene hukkus ka paadisõitu tehes, 2017. aastal ei hukkunud ühtegi 

inimest paadisõitu tehes aga 2016. aastal uppus 2 inimest paadiga sõites. 

 

 
Joonis 17. Veekogu kasutamine uppumisel aastaaegade lõikes, aastatel 2016-2018 

 

Vette kukkumiste või libastumiste tõttu uppus 14 inimest. Kahel eelneval 

aastal (2016 ja 2017) on vette kukkumiste tõttu olnud kõige rohkem uppumisi 

vastavalt 28 ja 26. 
 

2018. aastal on vette kukkumistest uppumisi avalikus keskkonnas 9 ja 

kodukeskkonnas 5, 2017. aastal vastavalt 14 ja 12 uppumist (joonis 18). 

 

Kodukeskkonnas uppus 5 inimest, siia alla kuulub vanni, kaevu, tünni ning 

muudesse kodukeskkonda olevasse veekokku uppumised (40% nendest tiiki). Üks 

väikelaps (alla 7-aastased) uppus kodukeskkonnas, kui olid jäetud vaid 

hetkeks järelevalveta. Laps vajus läbi kodutiigi jää ja uppus. 

 

Kaks uppunut olid naised ja kolm olid 

mehed. Kaks olid neist eakad ning kolme 

uppunu emakeel oli vene keel. 

2016. ja 2017. aasta uppus kodu-keskkonnas sama palju inimesi - 12. 

 

2018. aastal uppus avalikus keskkonnas 9 inimest. 60-aastaseid ja vanemaid 

(eakaid) oli uppunute hulgas 5 (56%) ning uppunute aritmeetiline keskmine 

AINUKE VÄIKELAPS UPPUS 

KODUKESKKONNAS 
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vanus 67- eluaastat. 78% uppunutest olid meesterahvad. 9-st uppumisest 4 leidis 

aset Lõuna PK territooriumil. 

 

 
Joonis 18. Vette kukkumise keskkond uppumisel aastaaegade lõikes, aastatel 2016-2018 

 

Kui vaadelda 3 aasta uppumisi kokku keskuste lõikes, siis kahe keskuse (Lõuna PK 

(29) ja Ida PK (13)) peamine uppumise põhjus on kukkumised. Põhja PK 

territooriumil on vette kukkumisi ja veekogu kasutamisel uppumisi võrdselt 12. 

Lääne PK uppujate seas on rohkem veekogu kasutajaid – 17 (enim kalastajaid - 7, 

suplejaid – 5, jäärajal sõit – 4, paadiga sõitjaid - 1). Veekogu kasutamise osas on 

enim uppumisi suplemistest Lõuna PK-s 12 ja Põhja PK-s 7 ning uppumisi 

kalastamisest oli enim Lõuna PK-s 11 ja Lääne PK- s 7. 

 

Vaadeldes Päästeameti otsest vastutusala ehk siseveekogudes uppumisi on 

2018. aastaga aset leidnud 20 uppumist, mis moodustab alla poolte 

uppumistest ehk 47%. Eelmine aasta 2017. aastal leidis aset 45 uppumistest 30 

siseveekogudes ehk 67%. Enim uppumisi leiab aset siseveekogudes just 

kukkumiste tõttu 45% (9), millele järgneb suplemised, mille tõttu uppus 30% (6) 

ning kalastades hukkus 20% (3) siseveekogudes uppunutest. 

 

 

5 ALKOHOLIJOOVE 

 

Juba 2 aastat jäljest on peaaegu pooled 

uppunud joobes (46%). 2018. aastal oli 41 

täiskasvanust 19 tarvitanud alkoholi nagu ka 

2017. aastal. 

 

Üle poolte uppunutest meestest (55% ehk 18) olid alkoholijoobes, uppunud 

naistest olid 13% alkoholijoobes. 

 

JUBA 2 AASTAT JÄRJEST ON 

POOLED UPPUNUD OLNUD 

JOOBES 
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Suveperioodil oli 18 uppunust pooled (9) alkoholijoobes. Peaaegu pool (47%) 

alkoholijoobes uppunutest hukkus just suvekuudel. 

 

Mere- ja piiriveekogudes uppunutest (19) olid alkoholijoobes 53% ehk 10. 

Siseveekogudes uppunutest (18) olid alkoholi tarvitanud 44% (8). 

 

Keskuste lõikes alkoholi joobes uppunuid (täiskasvanud): 

Lääne PK 13 uppunust 9 (69%); 

Põhja PK 8 uppunust 5 (63%); 

Lõuna PK 15 uppunust 4 (27%); 

Ida PK 5 uppunust 1 (20%). 

 

 

 
Joonis 19. Veeõnnetustes täiskasvanud hukkunud ja nendest joobekahtlusega osakaal, aastatel 

2010-2018 

 

Joobes suplejate uppumiste arv tõusis 3-lt 7-le. 

(joonis 20). 2017. aastal oli joobes suplemisel 

uppunuid vähem kui suplemisel uppunuid kes olid 

kaineid (täiskasvanuid). 2018. aastal uppus 7 

alkoholijoobes suplejat, millest 6 leidsid aset suvel 

ning moodustasid 33% kogu suvel uppunutest. Iga 

kolmas suvel uppuja oli purjus supleja. 

 

IGA KOLMAS SUVEL 

UPPUJA OLI PURJUS 

SUPLEJA 
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Joonis 20. Uppunud suplejate joobeseisund (täiskasvanud), aastatel 2014-2018 

 

Kõige rohkem alkoholijoobes inimesi uppus kolmes vanusegrupis 19-30-aastased, 

41-50-aastased ja 51-60-aastased, kõigis neis 4 inimest. Joobes uppunute 

keskmine aritmeetiline vanus on 51-eluaastat (2017. aastal 53-eluaastat). 

 

2018. aastal leidis aset enim alkoholijoobes uppumisi suplemisel – 7, kalastamisel 

– 5, jäärajasõitmisel - 4 ning kukkumisel - 2 uppumissurma (joonis 21). Alkoholi 

joobes kukkumistel uppumiste arv on vähenenud 10 uppumise võrra. 2018. 

aastal olid alkoholijoobes uppunutest 47% eesti emakeelega ja 11% vene 

emakeelega. 

 

 

 
Joonis 21. Alkoholi joobes uppujate eelnev tegevus (täiskasvanud) ja vanuseline jaotus 

(täiskasvanud), aastatel 2015-2018 
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6 ÕNNETUSED VEEKOGUL JA NENDEST PÄÄSTETUD 

 

2018. aastal kutsuti päästjad 249 veekogul toimunud õnnetusele, võrreldes 

2017. aastaga on veeõnnetuste arv suurenenud 39%. Kõige rohkem õnnetusi 

veekogul oli Põhja ja Lõuna päästepiirkondades vastavalt 96 (39%) ja 81 (33%) 

päästesündmust. 

 

 
Joonis 22. Peamised veekogul aset leidnus õnnetuste põhjused ja nendest jääl sündmuste 

põhjused, aastal 2018  

 

Enamus sündmusi, millele Päästeamet reageerib on seotud külma ajaga ja jääga, 

mis moodustavad üle poolte veeõnnetuse sündmustest (56% ehk 140). 

 

Kokku oli 78 sündmust, kus üks osapool oli 

laps/lapsed, moodustades 31% kõigist 

veesündmustest, nendest 66 oli seotud lastega jääl 

ehk iga nelja veesündmus (27%). 2018. aastal uppus 

2 last, veeõnnetustest päästeti samuti 2 last. 

 

Kalameestega sündmusi oli kokku 45 sündmust, moodustades 18% kõigist 

veesündmustest, antud sündmustest päästeti 5 kalameest. 2018. aastal uppus 7 

kalameest. 

 

Suplemisega seotud veesündmusi oli 29, nendest 

peaaegu pooltel (14) sündmustel oli supleja joobes. 

Kaks sündmust oli madratsiga suplema läinud 

lapsega. Kokku oli 7 lastega suplemissündmust kuhu 

kaasati Päästeamet. Suplemisel uppus 2018. aastal 13 

inimest ehk iga teine. Veeõnnetustest päästeti 5 

suplejat. 

 

IGA KOLMAS 

VEESÜNDMUS OLI 

SEOTUD LASTEGA 

POOLTEL 

SUPLEMISE 

SÜNDMUSTEL OLI 

SUPLEJA JOOBES 
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17 sündmust oli masina vette sõitmist (14) või läbi jää vajumist (3), milles uppus 

kokku 4 inimest. 

 

Päästeamet teostas 249 veeõnnetuse sündmusele 690 väljasõitu. Keskmiselt 

sõidab ühele veeõnnetusele 2,8 päästemasinat. 

 

Elupäästevõimekuse keskmine kohalejõudmise 

aeg õnnetusele veekogul oli 2018. aastal 10:13,1 

(mm:ss,0) (2017.a. 10:10,8): 

Lääne PK- 08:33,9 (2017.a. 11:07,1); 

Lõuna PK- 10:10, 6 (2017.a. 10:36,7); 

Ida PK- 10:38,8 (2017.a. 08:34,4); 

Põhja PK- 10:59,1 (2017.a. 09:36,0). 

 

Kokku päästeti 19-st veeõnnetusest 20 inimest. 2017. aastal oli päästetuid 

peaaegu poolsada ehk 49. 

 

 
Joonis 22. Veeõnnetustes päästetud inimeste vanusevahemik, õnnetuse veekogu, eelnev tegevus 

ja sugu, aastal 2018 

 

Nii uppunuid kui ka päästetuid oli kõige rohkem 

meres (uppunuid 15 ja päästetuid 9). Enamasti 

vajavad päästmist mehed (75%), keda oli ka 

2018. aasta uppunute hulgas (79%). Päästetud 

naiste hulgas on ka kaks 9-aastast tüdrukut (üks 

triivis madratsiga merele ja teine jäi eraldunud 

jääpangale lõksu. 

Iga neljas päästetu on olnud 41-50-aasta 

vanuselises vahemikus. Iga viies päästetu oli eakas (60-aastat ja vanem). 

Pooled päästetutest kas kalastasid (5) või suplesid (5), samuti moodustas 

uppunutest peaaegu pooled (47%) suplemisel (13) ja kalastamisel (7) hukkunud. 

PÄÄSTEAMET TEOSTAS 

249 VEEÕNNETUSE 

SÜNDMUSELE 690 

VÄLJASÕITU. 

VEEÕNNETUSTES 

PÄÄSTETI 20 INIMEST: 

PÄÄSTETUTE PROFIIL 

SARNANEB 

UPPUNUTEGA 
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Aga ka jääl leidis aset 5 inimese päästmine – 2 nendest vajusid jääl kõndides läbi 

jää, üks jäi jääpangale lõksu ning 2 päästeti jääsõidul (viimases õnnetusel uppus 

4). 

 

Päästetute sugu, eelnenud tegevus ja sündmuste toimumise veekogud on 

sarnased veekogus uppunutega. Päästetute profiil sarnaneb enamjaolt 

uppunutega, suurim erinevus on ealine – päästetakse nooremaid ja upuvad 

ealiselt vanemad. 

 

Politsei- ja Piirivalveametil2 oli lahendada 286 (neist jääl u 34) merepäästejuhtumit, 

milles vajas päästmist 598 inimest. 2017. aastal toimus 278 merepäästejuhtumit, 

millest päästeti 426 inimest. 

 

 

7 MUUD ASJAOLUD 

 

 Suplemiseks mitte-ettenähtud kohtades leiti üle poolte supelnud 

uppunutest 61% (2017. aastal 75%). Ametlikus supluskohas leidis aset 5 

(38%) uppumissurma. Mitteametlikes ujumiskohtade leidis aset 3 uppumist, 

neis 2 olid veekogu lähiümbruses päästevahendid. 

 

 Pealtnägijaid oli teadaolevalt 6 (14%) uppumisega lõppenud veeõnnetusel 

ning 4 juhtumil üritasid pealtnägijad uppunut aidata. 

 

 37 (86%) uppunut leiti uppumise päeval (2017. aastal 69%). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

                                                 
2 Andmed pärinevad Politsei- ja Piirivalveameti Arendusosakonna Analüüsibüroost.  

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

