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METOODIKA  

 

Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2017. 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 (SOS väljakutse liik-  „Inimene 

kadunud veekogul“, „Inimesed uppumisohus“, „Leitud uppunu“, „Õnnetus veekogul“, 

„Uppumine“) ning EKEI ekspertiisitulemusi veeõnnetustes hukkunute kohta. 

Antud 2017. aasta „Uppunutega veeõnnetused“ koostamisel on kasutatud „2013. 

aasta uppunute analüüs“, „Uppunutega veeõnnetused, 2014“, „Uppunutega 

veeõnnetused, 2015“, „Uppunutega veeõnnetused, 2016.“ 
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KOKKUVÕTE  

 

 2017. aastal oli 42 veeõnnetustes hukkunut, mis teeb 100 000 

elaniku kohta keskmiselt 3,19 inimest. 

 Enamus uppumisi leiab aset vette kukkumiste või libastumiste 

tõttu - 60% uppumistest. 

 Uppus 4 last, kellest 3 olid alla 6–aastased. 

 Eakad moodustasid iga kolmanda uppunu. 

 Uppunud naistel on kõrgem aritmeetiline keskmine vanus kui 

meestel. 

 Keskmisest uppunute (52- eluaastat) vanusest 11 aasta 

nooremad upuvad suplemisel ja 12 aastat vanemad 

kalastamisel. 

 83% kodukeskkonnas uppunutest olid kas eakad või väikelapsed. 

 Uppunute osas on joobe osatähtsus kasvav (täiskasvanud), 2017. 

aastal- 50%. 

 Joobes suplejate uppumiste arv on vähenemisel. 

 Viimase 3 aastaga on uppunute arv jäänud suvekuudel alla 20. 

 Kolme aastaga on suplemisel ja kalastamisel uppunud sama 

palju inimesi. 

 Suvel ja kevadel upub peaaegu sama palju inimesi (3 viimase 

aasta keskmisena). 

 Päästeamet teostas 179 veeõnnetuse sündmusele 603 

väljasõitu. 
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SISSEJUHATUS 

 

2017. aastal hukkus veeõnnetustes 1 42 inimest (joonis 1), nendest 30 (71%) 

siseveekogudes ning 9 mere ja piiriveekogus ning 3 inimest uppus mujal. 

 

Vähenes siseveekogudes uppunute arv 30-ni, mis on 5 (17%) uppunut vähem, kui 

2016 aastal. Mere ja piiriveekogudes uppus 9 inimest, mida on ühe inimese võrra 

rohkem kui 2016. aastal. Lisaks uppus üks inimene vanni, üks tünni ja üks 

mahutisse. 

 

2016. aasta suvekuudel (juuni-juuli-august) uppus 17 inimest, mis on rohkem kui 

2015. aastal (13) ja 2016. aastal (10). 2017. aasta kevadel uppus 10, sügisel 8 ja 

talvel 7 inimest (joonis 2). 

 

Kõige enam kaotati elu järvevees - 12, millele 

järgnesid 6 uppunuga nii jõed ja kui ka 

mereveed.  
 

 
Joonis 1 Veeõnnetustes hukkunute arv 1994-2017 ja strateegiline eesmärk aastaks 

2025  

                                                 
1 Definitsioon: veeõnnetuses kukkunu on inimene, kes õnnetuse tõttu veekeskkonnas 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. Definitsioon lähtub eelkõige uppumisest kui surma põhjusest. Vees 

uppumine võib olla seotud nii tahtmatult põhjustatud sündmusega kui olla teadlikult aset leidnud 

riskikäitumise tagajärg. Samuti loetakse vees uppunuks inimene, kelle vette kukkumise või 

hüppamise tagajärjel saadud kehavigastusele või tervisekahjustusele järgneb surm. Arvestusse 

lisatakse ka sündmused, mis leiavad aset väljaspool veekogusid, näiteks basseinid, vannid jm.  

IGA KOLMAS UPPUNU 

UPPUS JÄRVE 
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Viimese kolme aasta keskmiselt uppus 

suvel (13 inimest) ja kevadel (12 inimest) 

peaaegu sama palju inimesi.

 
Joonis 2 Veeõnnetustes hukkunute arv aastaaegade lõikes, aastatel 2015-2017 

 

40% (17) uppunutest leiti Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnast, 

maakondadest leidis kõige rohkem uppumisi aset Ida-Viru maakonnas (9) ja Harju 

maakonnas (8). 

 

2017. aastal ei uppunud ühtegi inimest Valga maakonnas ning Pärnu 

maakonnas. Uute maakonna piiride vaates ei olnud uppumisi Valga ja Lääne 

maakonnas. 2 uppumist oli endistes Lääne maakonna valdades Lihulas ja 

Hanilas, mis ühinesid Koonga ja Varbla vallaga Lääneranna vallaks ning otsustasid 

Pärnu maakonna kasuks. 
 

 

1 VEEÕNNETUSTES HUKKUNUTE LEIDMISKOHAD 

 

2017. aasta aset leidnud uppumistest 71% (30) leidis aset siseveekogudes, 

võrreldes eelmise aastaga (2016) ei ole toimunud olulist muutust siseveekogudes 

uppunute osatähtsuses - 74% (joonis 3). 

 

Mere ja piiri veekogudes uppus 9 inimest, mis on suurem uppumiste arv (sh ka 

osakaal koguarvust) võrreldes 2016. aastaga.  

SUVEL JA KEVADEL UPUB 

SAMA PALJU INIMESI 
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Joonis 3. Veeõnnetustes uppunute koht, arv ja osatähtsus, aastatel 2010-2017 

 

Enim on uppumisi aset leidnud järvedes - 12 ehk 29% uppunutest (joonis 4). 

Jõgedes uppunute arv on vähenenud alates aastast 2014, kui leidis aset 16 

uppumissurma, 2016. aastal – 6. Merevette uppunute arv on vähenenud alates 

2013. aastast (14), 2016. aastal jättis elu merevetesse 6 inimest, samapalju 

inimelusid röövisid 2017. aastal ka jõeveed.  

 

 

 
Joonis 4. Veeõnnetustes hukkumised veekogu liigi lõikes, aastatel 2010-2017 

 

2017. aastal uppusid Jõgevamaal kõik 4 inimest järveveesse ning Harjumaal 3 

inimest merevetesse.  

Kui vaadelda aastatel 2010-2017 veeõnnetustes hukkunuid kokku maakondlikult 

on enim uppumissurmi aset leidnud jõgedes - Ida-Virumaal, Tartumaal, 

Jõgevamaal ja Raplamaal. Järgneb järvedes uppumised, mida on enim aset leidnud 

Viljandimaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Järvamaal. Merevetes enim uppumisi on 

aset leidnud Harjumaal, Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal. 

Maakondadest on tiikides uppunud kõige rohkem Võrumaal ja Lääne-Virumaal. 

 

Kõige enam inimesi uppus Ida-Virumaal (9 ehk 21%) ja Harjumaal (8 ehk 19%) ning 

Tartumaal (6 ehk 14%) (joonis 5). 
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Joonis 5. Veeõnnetustes hukkunud kohalike omavalitsuste ja päästekeskuste 

lõikes 2017. aastal 

 

Päästekeskuste tegevuspiirkondade lõikes on enim uppunuid Lõuna 

tegevuspiirkonnas 17 ehk 40% (2016. aastal oli Lõuna PK-s uppunuid 22 ehk 

47%). Teine päästepiirkond kus uppumiste arv vähenes oli Lääne PK, kelle 

tegevuspiirkonnas leidis aset 7 ehk 17% (2016. aastal 11 ehk 23%) uppumistest 

(joonis 6). Uppunute arvu suutsid vähendada Lõuna ja Lääne päästekeskus. 

Uppunute arv suurenes võrreldes eelmise aastaga (2016) Ida ja Põhja 

päästekeskustes, vastavalt Ida PK 10 ehk 24% (2016. aastal 7 ehk 15%) ja Põhja PK 

8 ehk 19% (2016. aastal 7 ehk 15%). 

 

Lääne PK vähenes uppumisi nii piiri ja mere veekogudes kui ka siseveekogudes. 

Siseveekogudes uppumisi vähendasid veel Põhja PK ja Lõuna PK.  

Vaadeldes päästekeskusi siseveekogus uppunute arvuga on kõige vähem 

uppumisi aset leidnud Põhja PK ja Lääne PK mõlemas 4 uppumist, Ida PK – 8 

uppumist, kõige rohkem siseveekogudes uppumisi toimus Lõuna PK 

tegevuspiirkonnas -14. 

Piiri ja mere veekogudes suutsid peale Lääne PK uppunute arvu vähendada Ida 

PK. 
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Joonis 6. Veeõnnetustes hukkunud päästekeskuste lõikes (uute keskuste 

piiridega), aastatel 2010-2017 

 

2017. aastal hukkus veeõnnetustes Eestis keskmiselt 3,19 (koos vannidega) 

inimest 100 000 elaniku kohta, eelmine 2016. aastal 3,57. 

 

Suurim antud näitaja keskuste lõikes oli Lõuna PK (5,36), millele järgnesid Ida PK 

(4,86) ja Lääne PK (3,25), alla riikliku keskmise oli näitaja Põhja PK (1,39). 

 

Soome Vabariigis oli 2017. aastal veeõnnetustes hukkunud 83 inimest. 100 000 

elaniku kohta teeb see 1,5, mis on 2 korda väiksem kui Eesti vastav näitaja. 

 

 

2 UPPUMISE AEG 

 

Ilmateenistuse andmetel oli 2017. aasta suvi Eesti keskmisena normist veidi 

jahedam ja pisut kuivem. Keskmine temperatuur oli ainult augustis kõrgem kui 

2016. aastal.  

 

Soome Vabariigis uppus suvekuudel (34) ehk 41% kõigist uppujatest, mis on sama 

osatähtsusega Eestis suveperioodil uppunutega keda oli 40% (17). 

 

Suplemisel uppunute keskmist õhutemperatuur ja suplemisel uppunute arvu 

vaheline seos suvekuudel on joonisel 7.  
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Joonis 7. Suplemisel uppunute arv ja suplemisel uppujate keskmine 

õhutemperatuur suvekuudel, 2015-2017 

 

Suveperioodil (juuni-juuli- august) uppus kokku 17 inimest, mida on eelmise (2016) 

aastaga võrreldes 70% rohkem. 2/3 suvel uppunutest ehk 65% uppusid augusti 

kuus. Viimased kolm suveperioodi (2015-2017) on uppunute arv jäänud alla 20.  

10 inimesele sai saatuslikuks veekokku kukkumine (2016. aastal 1). Peamise 

uppumisele eelneva tegevusena 6 inimest suples (2016. aastal 5) ning üks uppus 

kalastas (2016. aastal 2) (joonis 8). 

 

Kevadperioodil (märts-aprill-mai) uppus kokku 10 inimest, mis on poole vähem kui 

2016. aastal, kui leidis aset 20 uppumist. 6-le inimesele sai saatuslikuks vette 

kukkumine. 2 inimest uppus kala püüdmisel. Üks inimene suplemisel ja üks 

jäärajasõidul.  

 

Sügisperioodil (september-oktoober-november) uppus kokku 8 inimest, sama 

palju inimesi uppus ka 2016. aastal. Nagu ka eelmine (2016) aasta oli uppumiste 

peamiseks põhjuseks veekogusse kukkumisel uppumine (5). Samuti röövisid 

sügisperioodil inimelusid veekogul kalastamised – 3.  

 

Talveperioodil (detsember-jaanuar-veebruar) uppus kokku 7 inimest, mida on 

eelmise (2016) aastaga võrreldes 29% vähem. Lisaks 4-le vette kukkumisel 

uppumisele hukkusid inimesi veel kalastamisel (2) ja jäärajal sõitmisel (1).  

 

 



 

10 

 

 

 
Joonis 8. Veekogu kasutamisel või veekokku kukkumisel uppumised aastaaegade 

lõikes, aastatel 2015-2017 

 

2017. aastal kõige rohkem uppumisi toimus 

augustis kui uppus 11 inimest. Veebruaris 

ning aprillis uppus mõlemas kuus 5 inimest 

(joonis 9). 2016. aastal oli kõige rohkem 

uppunuid aprillis - 11, millele järgnes mai 

kuu 6 uppunuga. 

 

 

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

2015-2017 

 

2017. aasta uppus kõige rohkem inimesi suvekuudel (17). Suvekuudel 

uppunute arv suurenes võrreldes 2016. aastaga 7 uppumise võrra. 2016. aastal oli 

uppunuid kõige rohkem kevadel -20. 

Aastaaegade lõikes oli suve kuudel kõige 

rohkem uppumisi nii Põhja PK-s (4), Lääne 

PK-s (3) kui ka Lõuna PK-s (7). Ida PK-s uppus 

suvel ja kevadel mõlemal 3 inimest. 2017. 

aastal oli arvuliselt Lõuna päästepiirkonnas 

VIIMASE 3 AASTAGA ON 

UPPUNUTE ARV JÄÄNUD 

SUVEKUUDEL ALLA 20 

2017. AASTAL UPPUS 

KÕIGIL AASTAAEGADEL 

VETTE KUKKUMISE TÕTTU 

KÕIGE ROHKEM INIMESI 
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suvel, sügisel ja talvel kõige rohkem uppunuid võrreldes teiste keskustega (joonis 

10).  

 

 

 
Joonis 10. Veeõnnetustes hukkunute osatähtsus ja arv päästekeskuste ning 

aastaaegade lõikes, aastatel 2015-2017 

 

 

3 VEEÕNNETUSTES HUKKUNUNUTE ISIK: SUGU, VANUS, 

EMAKEEL 

 

2017. aastal oli 42 uppunust 35 meessoost, mis moodustab 83% kõigist 

veeõnnetustes hukkunutest (joonis 11). Võrreldes eelmise aasta (2016) aastaga 

suurenes uppunud meeste arv ja osakaal 33-lt 35-ni, suurenemine 6%. Naiste 

uppumiste arv vähenes poole võrra (7) võrreldes 2016. aastaga. 

 

2017. aastal oli uppunud meeste (83%) ja 

naiste (17%) osakaal oli võrdne nii Soome 

Vabariigis kui ka Eesti Vabariigis. 

 

2017. aastal hukkus veeõnnetustes 4 

last. 

 

 

UPPUS 4 LAST, KELLEST 3 

OLID ALLA 6–AASTASED 
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Joonis 11. Veeõnnetustes hukkunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus, aastatel 

2010-2017 

 

2017. aastal uppus naisi kõige rohkem (3) sügisel (kukkusid veekokku ja uppusid). 

Meesterahvaid aga uppus kõige rohkem suvel (15), enamus nendest (9) vette 

kukkumise tagajärjel uppumised (joonis 12). 

 

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

aastatel 2015-2017 

 

2017. aastal oli enim uppunuid 51-60- 

aastaste vanusegrupis, kelle hulgas 

uppus 9 inimest (6 nendest suvekuudel). 

EAKAD MOODUSTASID IGA 

KOLMANDA UPPUNU 
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7 inimest uppus 2 vanusegrupis: 61-70- aastaste ja 71-80- aastaste hulgas (joonis 

13). Pensionäre ja üle 65-aastaseid ehk eakaid oli uppunutest 14, mis 

moodustas 33% ehk iga kolmanda uppunu. 

 

2017. aastal uppus enim inimesi vanuseklassis 51- 80-aastat kokku 23 inimest, mis 

moodustab 55% kõigist uppunutest (2016. aastal moodustas samas 

vanusevahemikul 57% kõigist uppunutest). 

 

Uppunute aritmeetiline keskmine vanus 2017. aastal oli 52- eluaastat, 2016. 

aastal aga 56-aastat, samas ei uppunud 2016. aastal ühtegi last. Kui aritmeetilist 

keskmist vaadelda ilma lasteta on keskmine uppunute eluaastad tõusnud 

58-eluaasta peale.  

 

Meeste aritmeetiline keskmine 

vanus oli 51-eluaastat, mis on 

tõusnud võrreldes eelmise (2016) 

aastaga ühe aasta võrra. Ilma 

lasteta on uppunud meeste 

keskmine vanus 57- eluaastat.  

 

Naiste aritmeetiline keskmine vanus oli 59-eluaastat, mis on 10 aasta võrra 

vähenenud võrreldes 2016. aastaga. 

 

 
Joonis 13. Veeõnnetustes hukkunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus, 2014-

2017 

 

Peaaegu pooled uppunud 20 (48%) kasutasid emakeelena teadaolevate eesti 

keelt, vene keel kõnelejaid uppus 9 (21%). Uppus ka Läti kodanik Emajõel. 2017. 

aasta uppunutest jäi teadmata 12 uppunu emakeel (joonis 14). Peaaegu iga 

kolmanda uppunu emakeel on teadmata. 

UPPUNUD NAISTEL ON KÕRGEM 

ARITMEETILINE KESKMINE 

VANUS KUI MEESTEL 
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Joonis 14. Veeõnnetustes hukkunute emakeel sugude lõikes arv ja osatähtsus, 

aastatel 2015-2017 

 

 

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). 

 

Enamus uppumisi leiab aset vette 

kukkumiste või libastumiste tõttu 2017. 

aastal moodustasid need 60% (25) 

kõikidest uppumistest, sama suur 

kukkumistel uppumiste osakaal oli ka 2016. 

aastal.  

 

Suve ajal oli enamus uppumisi vette kukkumisel – 10 uppumist 17-st. 2016. aastal 

uppus suveperioodil vette kukkumise tõttu vaid üks inimene (joonis 15). 

Varasematel aastatel on just veekogu kasutamisel (peamiselt suplemisel) 

uppunud kõige rohkem inimesi. 

 

 
Joonis 15. Veekogu kasutus või vette kukkumine arv aastaaegade lõikes, aastatel 

2015-2017 

ENAMUS UPPUMISI LEIAB 

ASET VETTE KUKKUMISTE 

VÕI LIBASTUMISTE TÕTTU 

- 60% UPPUMISTEST 
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2017. aastal on vette kukkumistest uppumisi avalikus keskkonnas 13 ja 

kodukeskkonnas 12, 2016. aastal vastavalt 16 ja 12 uppumist (joonis 16). 

 

Kodukeskkonnas uppus 12 inimest, siia alla kuulub vanni, kaevu, kraavi, basseini 

ning muudesse kodukeskkonda olevasse veekokku uppumised (25% nendest tiiki). 

Kõik kolm väikelast (alla 6-aastased) uppusid kodukeskkonnas, kui olid jäetud 

vaid hetkeks järelevalveta. Kaks last kukkusid kodu ligidal olevasse veekogusse 

(järv ja jõgi) ning üks laps uppus basseini, kui tormituul oli magava lapse käruga 

eluhoone akna alt basseini lükanud. 

 

Üle poolte täiskavanud uppunutest (5) olid 

alkoholijoobes ning 58% olid neist eakad. 

75% kodukeskkonnas uppunutest olid 

meesoost (sh lapsed). 2016. aasta uppus 

kodukeskkonnas sama palju kui 2017. aastal (12).  

83% kodukeskkonnas uppunutest olid kas eakad või väikelapsed. 

 

Ida ja Lõuna PK-s uppus mõlemas 4 inimest ning Lääne ja Põhja PK-s mõlemas 2 

kodukeskkonnas uppunud inimest. 

 

2017. aastal uppus avalikus keskkonnas 13 inimest. Uppunutest üle poolte 

(62%) olid alkoholijoobes. 65- aastaseid ja vanemaid (eakaid) oli uppunute hulgas 

4 (31%) ning uppunute aritmeetiline keskmine vanus 54- eluaastat. 85% 

uppunutest olid meesterahvad. 62% avalikus keskkonnas uppumistest on aset 

leidnud suvekuudel. Peaaegu pooled uppumistest leidsid aset 46% Lõuna PK. 

 

 
Joonis 16. Vette kukkumise keskkond uppumisel aastaaegade lõikes, aastatel 

2015-2017 

 

Suplemisel uppus sama palju inimesi kui 2016. aastal -7 (suplemise tegevuse 

alla liigitatud nii ujumised kui ka vettehüpped). Suvekuudel uppus neist 6, enim 

augusti kuus 4 (2016. aastal uppus suvekuudel 5) (joonis 17). 

83% KODUKESKKONNAS 

UPPUNUTEST OLID KAS 

EAKAD VÕI VÄIKELAPSED 
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Enamus uppumisi leidis aset järvedes (71%) ja merevees (29%). Peaaegu iga 

kolmas supleja oli joobes ning 71% rääkisid emakeelena eesti keelt. Suplejate 

keskmine aritmeetiline vanus on 41-aastat ehk uppunute keskmist vanust 

arvestades 11 aastat noorem. 

 

2017. aastal uppus kokku 8 

kalastajat, 2016. aasta sama 

perioodiga uppus 10 kalameest. 

Veesõidukilt kalastades uppusid 

pooled - 4, jäält kalastades 2 ja 

kaldalt kalastades 2 kalameest.  

Keskmine kalastades uppunu on 64-aastane (aritmeetiline keskmine) 

meesterahvas sh on kalastades uppunute keskmine vanus 12 aastat kõrgem 

kui uppujate üldine vanus. Nendest 8 uppunud kalamehest 3 olid alkoholi 

joobes ning teadaolevalt rääkis 3 vene keelt, 3 eesti keelt ning lisaks üks läti keelt. 

Pooled uppumistest leidsid aset siseveekogudes. 

Teadaolevalt ei kasutanud päästevesti mitte ükski kalamees. 

 

Jääpeal lõbusõitu tehes uppus 2 inimest. Eelneval kahel aastal ei ole jää peal 

lõbusõitude tegemine inimelusid nõudnud. Üks meestest oli pensionär ja teine 

töötu ning üks meestest oli tarvitanud alkoholi. 

 

 
Joonis 17. Veekogu kasutamine uppumisel aastaaegade lõikes, aastatel 2015-2017 

 

Kui vaadelda 3 aasta uppumisi kokku keskuste lõikes, siis kolme keskuse (Põhja PK 

(13), Lõuna PK (29) ja Ida PK (12)) peamine uppumise põhjus on kukkumised. Lääne 

uppujate seas on rohkem veekogu kasutajaid (enim kalastajaid - 9, paadisõit - 3 

suplemisi vaid - 2). Veekogu 

kasutamise osas on enim 

uppumisi suplemistest Lõuna PK-

s 10, Põhja PK-s 7 ja Ida PK-s 6 

KOLME AASTAGA ON SUPLEMISEL 

JA KALASTAMISEL UPPUNUD 

SAMA PALJU INIMESI 
 

KESKMISEST UPPUNUTE (52- 

ELUAASTAT) VANUSEST 11 AASTA 

NOOREMAD UPUVAD SUPLEMISEL 

JA 12 AASTAT VANEMAD 

KALASTAMISEL 
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ning uppumisi kalastamisest Lõuna ja Lääne PK-s mõlemas 9, Ida PK-s 4 ja Põhja 

PK- s 3. 

 

Vaadeldes Päästeameti otsest vastutusala ehk siseveekogudes uppumisi on 

2017. aastaga aset leidnud 33 uppumist. Enim uppumisi siseveekogudes leiab 

aset kukkumiste tõttu 67% (22), millele järgneb suplemised, mille tõttu uppus 15% 

siseveekogudes uppunutest ning kalastades hukkus 12%. 

 

 

5 ALKOHOLIJOOVE 

 

2017. aastal olid alkoholijoobes pooled (19) uppunutest (2016. aastal 43%) 

(joonis 18). 2015. aastast alates on joobes uppunute osatähtsus olnud kasvav. 

 

Meestest üle poolte (55% ehk 17) uppunutest olid alkoholijoobes, uppunud 

naistest olid 29% alkoholijoobes.  

 

Suveperioodil oli 17 uppunust 11 alkoholi joobes, mis moodustab 65% suvekuudel 

uppunutest. Üle poolte (58%) alkoholi 

joobes uppunutest uppus just 

suvekuudel. 

 

Siseveekogudes uppunutest (26) olid 

alkoholi tarvitanud 65% (17). Mere ja 

piiriveekogudes uppunutest (9) olid 

alkoholijoobes 22% (2). 

 

Keskuste lõikes alkoholi joobes uppunuid (täiskasvanud): 

Ida PK 10 uppunust 6 (60%); 

Lõuna PK 15 uppunust 8 (53%); 

Põhja PK 7 uppunust 3 (43%); 

Lääne PK 6 uppunust 2 (33%). 

 

UPPUNUTE OSAS ON JOOBE 

OSATÄHTSUS KASVAV 

(TÄISKASVANUD): 

2015 – 38% 

2016 – 43% 

2017 – 50% 
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Joonis 18. Veeõnnetustes hukkunute joobeseisund (täiskasvanud), aastatel 2010-

2017 

 

Joobes suplejate uppumiste arv on 

vähenemisel (joonis 19). 2014. aastal uppus 17 

(61% kogu suvel uppunutest) suplejat, kes olid 

alkoholijoobes. 2017. aastal uppus 2 

alkoholijoobes suplejat, mis moodustasid 13% kogu suvel uppunutest. 

 

 
Joonis 19. Uppunud suplejate joobeseisund (täiskasvanud), aastatel 2014-2017 

 

JOOBES SUPLEJATE 

UPPUMISTE ARV ON 

VÄHENEMISEL 
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Kõige rohkem alkoholijoobes inimesi uppus 51-60-aastaste vanusgrupis (7) nagu 

ka eelmisel (2016) aastal (6). Joobes uppunute keskmine aritmeetiline vanus on 53-

eluaastat. 

2017. aastal leidis aset enim alkoholijoobes uppumisi vette kukkumise tõttu – 13, 

kalastamisel – 3, suplemisel – 2 ning jäärajasõitjal-1 uppumissurma (joonis 20). 

2017. aastal olid alkoholijoobes uppunutest 53% eesti emakeelega ja 21% vene 

emakeelega. 

 

 
Joonis 20. Alkoholi joobes uppujate eelnev tegevus (täiskasvanud), aastatel 2015-

2017 

 

 

6 MUUD ASJAOLUD 

 

 Veeõnnetustes hukkunutest 11 olid pensionärid, 8 töötavat inimest. 

Teadaolevalt oli 9-l uppunul probleeme füüsilise või vaimse tervisega. 2 

uppunut elasid hooldekodus (Võisiku ja Lustivere). 

 

 Suplemiseks mitte-ettenähtud kohtades leiti üle poolte uppunutest 

71% (2016. aastal 57%). Ametlikus supluskohas leidis aset 2 (29%) 

uppumissurma – Stroomi rand ja Külliste paisjärv. Mitteametlikes 

ujumiskohtade leidis aset 3 uppumist, neis 2 olid veekogu lähiümbruses 

päästevahendid. 

 

 2017. aasta teostas Politsei- ja Piirivalveamet 43 otsingu –ja 

päästeoperatsiooni (SAR operatsiooni2). 

 

 Tuttavas veekogus/piirkonnas uppus 19 inimest (45%). 

 

 Pealtnägijaid oli teadaolevalt 12 (29%) uppumisega lõppenud veeõnnetusel, 

kellest iga kolmas üritas uppunut aidata. 

 

 3/4 uppunutest ehk 31 (74%) uppunut leiti uppumise päeval (2016. aastal 

76%). 

 

                                                 
2  SAR (merepääste) operatsioon – ohuolukorra seisund, mis nõuab otsingu- ja päästetööde 

alustamist ning läbiviimist. 
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 Kokku päästeti 27-st veeõnnetusest 48 inimest, nendest 48-st 19 inimest 

päästeti jäält. 

 

 Enamasti pidid päästjad veeõnnetustel uppunud inimese välja tooma, siis 

2 inimest surid peale veeõnnetust haiglas ning üks inimene 

päästetööde ajal. 

 

 2017. aastal kutsuti päästjad 179 veekogul toimunud õnnetusele, 

võrreldes 2016. aastaga on veeõnnetuste arv vähenenud 15%. Kõige 

rohkem väljakutseid oli Lõuna päästepiirkonnas 38% ehk 68 väljakutset 

veepäästesündmustele. 

 

 Päästeamet teostas 179 veeõnnetuse sündmusele 603 väljasõitu. 

 

 Elupäästevõimekuse keskmine kohalejõudmise aeg õnnetusele veekogul oli 

2017. aastal 11:29,7 (mm:ss,0): 

Ida PK- 09:58,1;  

Lääne PK- 10:10,2; 

Põhja PK- 11:55,4 

Lõuna PK- 12:22,6. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

PÄÄSTEAMET TEOSTAS 179 

VEEÕNNETUSE SÜNDMUSELE 

603 VÄLJASÕITU. 

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

