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METOODIKA  

 

Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2018. aasta esimese 8 kuu jooksul aset leidnud 

veeõnnetustes hukkunute kohta. Eraldi on vaadeldud suveperioodi. 

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

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

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

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

Sündmuste olulisemaid näitajaid on võrreldud eelnevate aastate ja perioodidega. 

Ülevaate koostamisel on kasutatud järgmiseid allikaid: PPA poolt sündmuskohal 

koostatud uppunute andmekaardid ja faabulad, päästeinfosüsteemi andmestikus 

PÄVIS kirjeldatud päästjate osalusega sündmused (SOS väljakutse liik-  „Inimene 

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

„Uppumine“) ning EKEI ekspertiisitulemusi veeõnnetustes hukkunute kohta. 

Antud 2018. aasta 8 kuu „Uppunutega veeõnnetused“ koostamisel on kasutatud 

eelnevate aastate koostatud kokkuvõtteid. 
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KOKKUVÕTE  

2018. 8 kuud 

 2018. aasta esimese 8 kuuga uppus Eestis 33 inimest, mis teeb 

keskmiselt 2,51 inimest 100 000 elaniku kohta (2017. aasta 8 

kuuga 2,58). 

 2010-2017 aasta andmeil võib 2018. aasta lõpuks 

prognoosida 46 uppumist, strateegiline sihttase 39. 

 Pooled (48%) uppumistest toimus mere ja piiriveekogudes 

sh iga kolmas uppunu uppus merre (36% kõigist uppunutest). 

 33 uppunust oli 27 meessoost, mis moodustab 82% kõigist 

uppunutest. 

 2018. aasta 8 kuuga uppus 2 last, 2017. aasta 8 kuuga 4 last. 

 Eakad oli uppunutest 12, mis moodustas 36% ehk iga 

kolmanda uppunu. 42% (5) eakatest uppus kalastamisel. 

 Uppunud naistel on kõrgem aritmeetiline keskmine vanus 

kui meestel- vahe 23 aastat. 

 Juba 3 aastat järjest on naiste uppumise 2 sagedasemat põhjust 

olnud suplemine ja vette kukkumine. 

 Suplemisel uppunute arv on kasvav. 

 2018. aasta esimese 8 kuuga olid teadaolevalt 

alkoholijoobes 29% ehk 9 uppunut. Kõik 9 joobes uppunud olid 

mehed, moodustades iga kolmanda uppunud mehe. 

2018 Suvi (juuni, juuli, august) 

 Suvel uppumiste arv on jäänud eelmise aastaga samale 

tasemele 

 Suplemisel uppunute arv on suurenenud (7–lt 11-le), kuid 

joobes suplemistel uppumiste arv vähenenud. 

 Suveperioodil on kõige rohkem uppumisi aset leidnud Lõuna 

PK-s – 8 (44% suvel uppumistest). 

 Pooled suvekuudel uppunud (9) uppusid mere või 

piiriveekogusse. 

 Suveperioodil uppunutest ¾ ehk 72% uppusid juuli kuus. 

 Suveperioodil uppus supeldes 11 inimest, vette kukkumistel ja 

kalastamisel uppus mõlemas 3 inimest. 
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SISSEJUHATUS 

 

2018. aasta esimese 8 kuuga uppus1 Eestis 33 inimest, nendest 16 (48%) mere 

ja piiriveekogus ning 14 (42%) siseveekogudes. Lisaks uppus üks inimest vanni, üks 

tünni ning üks inimene praami trümmi (joonis 1). 

 

Uppunute arv on võrreldav eelmise 2017. aasta 8 kuuga kui uppus 34 inimest, 

mida on selle aastaga võrreldes ühe inimene võrra vähem (33). Suveperioodil aga 

uppus 18 inimest, mis on üks rohkem kui 2017. aastal. 2018. aastal uppus 

suveperioodil üle poolte 54% kõigist 8 kuu uppunutest, siis 2017. uppus 

suveperioodil 17 inimest (moodustades täpselt pooled ehk 50% 8 kuu 

uppunutest). 

 
 

 
Joonis 1. Veeõnnetustes hukkunute arv 2010-2018, 9 kuud ja aasta kokku  

 

 

                                                 
1 Definitsioon: veeõnnetuses hukkunu on inimene, kes veeõnnetuste tagajärjel uppus, suri saadud 

kehavigastuse või tervisekahjustuse (s.h alajahtumine) tõttu sündmuskohal või suri toimunud 

veeõnnetusega otseselt seotud kehavigastuse või tervisekahjustuse tõttu 30 päeva jooksul peale 

sündmust. Veeõnnetuse tagajärjel hukkunuks loetakse ka inimene: kellel vette kukkumise või 

hüppamise järel saadud kehavigastusele või tervisekahjustusele järgnes surm. Samuti loetakse 

vees uppunuks inimene, kelle veekeskkonnas viibimisest või ujumisest tingituna ülekoormuse 

tõttu tekkinud või vallandanud terviserike (insult, infarkt vms) põhjustas surma. Lisaks loetakse 

vees uppunuks inimene, kelle vette kukkumise või hüppamise tagajärjel saadud kehavigastusele 

või tervisekahjustusele järgneb surm. Arvestusse lisatakse ka need uppumissündmused, mis 

leiavad aset mittelooduslikus veekeskkonnas, näiteks basseinid, vannid jm. 
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2010-2017 aasta lõpu 4 kuuga (september- 

oktoober- november- detsember) on uppunud 

keskmiselt 13 inimest, mis teeks 2018. aasta 

uppunute arvuks 46.  

 

 
Joonis 2. Veeõnnetustes hukkunute arv periooditi, aastatel 2010-2018 

 

 

Nagu ka eelmine 2017. aasta 8 kuuga leiti enamus uppunutest Lõuna 

päästekeskuse tegevuspiirkonnast - 39% (13), maakondadest leidis kõige 

rohkem uppumisi astet Harju maakonnas (6) ja Pärnu maakonnas (6). 

 

2018. aasta 8 kuuga ei uppunud keegi Rapla-, Lääne-, Järva- ja Hiiu maakonnas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AASTAT JÄRJEST ON 

SUVEL UPPUNUTE ARV 

JÄÄNUD ALLA 20  
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1 UPPUNUTE LEIDMISKOHAD 

 

33- st 2018. aasta 8 kuu jooksul aset leidnud 

uppumistest toimusid peaaegu pooled ehk 

48% mere ja piiri veekogudes (joonis 3). 

Siseveekogudes uppus 14 inimest, võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga on 

siseveekogudes uppunute arv on vähenenud 

42%, mis on 10 uppumist vähem.  

 
Joonis 3. Uppumise koht, arv ja osatähtsus (jaanuar-august), aastatel 2010-2018 

 

Enim on uppumisi aset leidnud meres – 12 ehk 36% uppunutest (joonis 4). 

Järvedesse on 2018. aasta 8 kuuga elu jätnud 7 (21%) inimest ja jõevetesse – 5 

(15%). Meres uppus kaks korda rohkem inimesi kui eelnevatel aastatel (8 

kuuga). Samas järvedes on uppumisi vähenenud 4 võrra (36%). 

2018. aasta suvekuudel uppus kõige rohkem inimesi just merevees - 7 (39%), 

millele järgnes järved - 4 (22%) uppunuga. 2017. aasta suveperioodil oli meres ja 

järvedes uppunuid vastavalt 5 ja 6. 

 

 
Joonis 4. Uppumised veekogu liigi lõikes, arv (jaanuar-august), aastatel 2016-2018 

 

 

ENIM UPPUMISI LEIDIS 

ASET MERE JA PIIRI 

VEEKOGUDES (2010-2017 

aastatel oli enim uppumisi 

siseveekogudes) 
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2018. aasta 8 kuuga uppusid 5 inimest merevette Pärnumaal (Lääne PK 80% 

uppunutest uppusid merre) ning Tartumaal uppus 3 inimest jõkke.  

 

Suvekuudel leidis 2018. aastal kõige rohkem uppumisi aset Harju maakonnas- 4. 

Lääne-Virumaal, Saaremaal Jõgevamaal ja Viljandimaal uppus suve jooksul kõigis 

neljas maakonnas 2 inimest. 

 

2018. aasta 8 kuuga ei ole uppumisi aset leidnud 4 maakonnas- Hiiu-, Rapla-

, Lääne- ja Järva maakonnas. Kõige enam inimesi uppus Harjumaal (6 ehk 18%) 

ja Ida-Virumaal (6 ehk 18%). Tartumaal ja Saaremaal mõlemas 4 uppumist (joonis 

5). 

 

 
Joonis 5. Veeõnnetustes uppunuid maakondade lõikes 2018 (jaanuar-august) 

 

Päästekeskuste tegevuspiirkondade lõikes on enim uppunuid Lõuna 

tegevuspiirkonnas 13 ehk 39% (2017. aasta 8 kuuga oli samuti Lõuna PK-s kõige 

rohkem uppunuid 13 ehk 38%). Samas võrreldes eelmise aasta (2017) sama 

perioodiga on uppunute arv vähenenud Ida ja Põhja PK-s vastavalt 8-lt 4-le ja 7-lt 

6-le. Lääne päästepiirkonnas uppumiste arv suurenes võrreldes 2017. aasta sama 

perioodiga 6-lt 10-le. 

 

Suveperioodil uppumised on kõikides keskustes jäänud samale tasemele, 

välja arvatud Lõuna PK-s, kus 2018. aastal lisandus üks uppunu (joonis 6). Kõige 

rohkem uppumisi suvekuudel leidis aset Lõuna PK (8). 
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50% suvekuudel uppunutest uppusid 

mere ja piiri veekogusse, millest meres 

leidis aset 7 uppumist ja piirijärvedes 2.  

 

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

(suve kuud) 

 

 

Vaadeldud perioodil (2018. aasta 8 kuuga) uppus Eestis keskmiselt 2,51 

inimest 100 000 elaniku kohta (2017.a 8 kuud 2,58). S.h Lääne PK (4,67) ja Lõuna 

PK (4,10) ning alla eesti keskmise Ida PK (1,99) ja Põhja PK (1,03). 

 

Soome Vabariigis on 2018. aasta 8 kuuga uppunud 74 inimest. 100 000 elaniku 

kohta teeb see 1,34, mis on oluliselt väiksem Eesti vastavast näitajast. 

 

Kui Eestis moodustas suvekuudel uppunute arv 54% 8 kuuga uppunutest, siis 

Soomes uppus suvekuudel 74% ehk ¾ kõigist 8 kuu uppunutest. 

 

 

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). Suvekuudel õhutemperatuuri ja uppunute arvu 

(sh suplemistel uppunute) vaheline seos on joonisel 7.  

POOLED SUVEKUUDEL 

UPPUNUD (9) UPPUSID 

MERE VÕI PIIRI 

VEEKOGUSSE 
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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 uppunutest ehk 72% uppusid juuli kuus. Peamise 

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

 

15 külma perioodil (jaanuar-mai) uppumiste arv on vähenenus võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga 17-lt- 15-le. 

15 külma perioodil uppumiste (jaanuar-mai) peamised põhjused olid: 

kukkumised- 6 (2017. aastal 10);  

jäärajal sõitmine- 4 (2017. aastal 2); 

kalastamine- 3 (2017. aastal 4).  

 

2018. aasta esimese 8 kuuga on kuus uppunud maksimaalselt 6 inimest, 

erandina juuli kus oli 13 uppunut. 2017. aastal oli kõige rohkem uppunuid 

samuti suvekuul – augustis - 11 (joonis 8). 

 

 
Joonis 8. Veeõnnetustes hukkunute arv kuude lõikes, aastatel 2016-2018 
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3 UPPUNU ISIK: SUGU, VANUS, EMAKEEL 

 

2018. aasta esimese 8 kuuga oli 33 uppunust 27 meessoost, mis moodustab 

82% kõigist uppunutest (joonis 9). Võrreldes eelmise aasta (2017) sama 

perioodiga on meeste osakaal uppunutest vähenenud. Võrreldes eelneva aastaga 

suurenes uppunud naiste arv 4-lt 6-le. 2018. aasta 8 kuuga Soome Vabariigis 

uppunutest olid 86% mehed. 

 

Võrreldes eelmise aasta suveperioodiga uppus meesterahvaid arvuliselt 

vähem, naisi aga rohkem (vastavalt 15-lt 14-le ja 2–lt 4-le). 

Suvekuudel uppus 67% kõikidest uppunud naistest. 

 

 
Joonis 9. Uppunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus (jaanuar- august), aastatel 

2010-2018 

 

 

2018. aasta 8 kuuga uppus 2 last, kellest üks uppus vette kukkudes ja teine 

veetornist vette hüppamise tagajärjel.  

 

Enim oli uppunuid 51-60-aastaste hulgas 

-8, millele järgnesid neli vanusegruppi 5 uppumissurmaga (19-30-aastased, 41-50-

aastased, 61-70-aastased ning 71-80-

aastased) (joonis 10). Eakad ehk üle 65-

aastaseid oli uppunutest 12, mis 

moodustas 36% ehk iga kolmas uppunu. 

UPPUS 2 LAST 

IGA KOLMAS UPPUNU OLI 

EAKAS 
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Uppunute üldine vanuseline profiil on jäänud samaks võrreldes 2017. aasta 

sama perioodiga.  

 

Uppunute aritmeetiline 

keskmine vanus on natuke 

tõusnud. Eelmine aasta (2017 

8 kuud) oli uppunute 

keskmine vanus 50-eluaastat, 

2018. aasta on aga 54-

eluaastat. Uppunud lapsi 

arvesse võtmata oleks 

uppunu keskmine vanus sama nii 2017 ja 2018 aastal, jäädes 56-57 eluaasta 

piiridesse. 

 

Meeste aritmeetiline keskmine vanus oli 53-eluaastat (ilma uppunud lasteta), 

2017. aastal aga 3 aastat rohkem 56-eluaastat.  

 

Uppunud naiste aritmeetiline 

keskmine vanus (ilma uppunud 

lasteta) oli 76-eluaastat, mis on 

19 aasta võrra suurenenud 

võrreldes 2017. aasta sama 

perioodiga (2017. aastal 57-

eluaastat). 

 

Uppunud naiste ja meeste keskmistel vanustel on 23-aastane vahe. Mehed 

on 23 aastat nooremad kui naised. 2017. aasta 8 kuuga uppunute meeste ja naiste 

keskmine aritmeetilised vanused olid võrdsed 56-57- aastat. 

 

 
Joonis 10. Uppunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus (jaanuar- august), 2016-

2018 

 

UPPUNUD NAISTEL ON KÕRGEM 

ARITMEETILINE KESKMINE 

VANUS KUI MEESTEL –  

VAHE 23 AASTAT 

UPPUNUTE KESKMINE 

ARITMEETILNE VANUS VÕRDLUSES 

2017 AASTAGA:  

MEESTEL NAISTEL 

-3. a (53) +19 .a (76) 
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13 ehk 36% uppunute emakeel oli eesti keel ning vene keele kõnelejaid oli 

uppunutest 7 (21%). 13 ehk 36% uppunu emakeel on jäänud teadmata (joonis 11).  

 

Päästekeskuste lõikes oli Lääne PK-s kõige rohkem vene emakeelega uppunuid- 3. 

Eesti emakeelega uppunuid oli samuti kõige rohkem Lääne PK -5. Lõuna PK 

territooriumil ei suudetud tuvastada uppunu emakeelt 54% (7) uppunutest ning 

Põhja PK territooriumil 50% (3) uppunute emakeelt. 

 

 
Joonis 11. Uppunute emakeel sugude lõikes arv ja osatähtsus (jaanuar- august), 

aastatel 2016-2018  

 

 

4 UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS 

 

Enamasti saab uppumised jagada kahte eraldi kategooriasse: 

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

kalastamised, paadisõidud, jäärajasõidud.  

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

keskkonnas (nagu vann või koduõueala veekogud jmt) ning avalikus 

keskkonnas (avalikud ja üldkasutatavad veekogud jne). 

 

Eelnevatel aastatel (2016 ja 2017 8 kuuga) leidis aset enamus uppumistest vette 

kukkumiste või libastumiste tõttu – 56%-57%. 2018. aasta 8 kuuga on 

kukkumiste tõttu uppunud 9 inimest, moodustades iga neljanda uppunu. 

 

Juba 3 aastat järjest on naiste uppumise 2 põhjust olnud suplemine ja vette 

kukkumine. 

Suveperioodil on uppumised enamasti arusaadavalt rohkem veekogude 

kasutamise (suplemise) tõttu. 2018. aasta suveperioodil uppus 78% veekogu 

kasutamisel.  
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Joonis 12. Veekogu kasutus või vette kukkumine arv ja osatähtsus (külm periood 

ning suveperiood), aastatel 2016-2018 

 

2018. aasta esimese 8 kuuga on vette kukkumistest uppumisi 

kodukeskkonnas ja avalikus keskkonnas olnud vastavalt 4 ja 5 (joonis 13). 

Võrreldes eelmise aasta (2017) sama perioodiga on kodukeskonnas ja avalikus 

keskkonnas uppumisi poole vähem.  

 

 Kodukeskkonnas uppus 4 inimest, siia alla kuulub vanni, kaevu, tünni, 

basseini ning muudesse kodukeskkonda olevasse veekokku uppumised. 

Üks uppumine oli vanni, üks tünni ning 2 uppumist kodutiiki. Üks nendest 

kodutiiki uppumistest leidis aset väikelapsega.  

 

 2018. aasta 8 kuuga uppus avalikus keskkonnas 5 inimest. Uppunutest 

üle poolte (60%) leidsid aset kevadel. 41-60 aastaseid oli uppunute hulgas 4 

(80%) ning nad kõik olid ka meesterahvad. 5-st 4 uppusid 

siseveekogudesse (3 jõe vetesse). Üle poolte uppumistest leidsid aset 60% 

Lõuna PK. 
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Joonis 13. Veekogu kasutamine ja tegevus ning või vette kukkumise keskkond arv 

(jaanuar-august), aastatel 2016-2018 

 

Suplemise tegevuse alla on liigitatud nii ujumised, vettehüpped ning 

sukeldumised, mille tõttu uppus 2018. 

aasta 8 kuuga 12 inimest, suurenemine 

on olnud 33% võrreldes 2017. aasta sama 

perioodiga ning võrreldes 2016. aastaga 

on aset leidnud poole rohkem uppumisi. 

Suvekuudel uppus 92% (11) suplejatest, nendes 8 juuli kuus. Enamus uppumisi 

leidis aset merevees (45%) ja järvedes (27%). Tõenäoliselt oli joobes 18% uppunud 

suplejatest ning peaaegu pooled (45%) rääkisid emakeelena eesti keelt. 

Suvekuudel suplejate keskmine aritmeetiline vanus on 51-aastat ehk 

uppunute keskmist vanust arvestades 3 aastat noorem (ilma uppunud lasteta 

vahe 6 aastat).  

 

Jaanuarist augustini uppus kokku 6 

kalastajat, 2017. aasta sama 

perioodiga uppus 5 kalameest. 2018. 

aastal 8 kuuga on keskmine kalastades 

uppunu olnud 67-aastane (aritmeetiline 

keskmine) meesterahvas. 33% (2) 

kalastajatest olid alkoholijoobes ning 

teadaolevalt rääkis 2 vene keelt, 2 eesti keelt ning lisaks 2 emakeel on teadmata. 

Kolm kalastajat uppus kaldalt kalastades, kaks kalastajat uppus paadis kalastades 

ning üks uppunu oli jäält kalastaja. Teadaolevalt kasutas päästevesti üks 

kalamees. 

 

Jääpeal masinaga sõitnud veeõnnetuses uppus korraga 4 inimest, pääses 2. 

Eelneval aastal (2017) uppus 2 jää peal sõitnud inimest. Kõik neli uppunut meest 

oli tarvitanud alkoholi. 

 

Päästeameti otseses vastatusalal ehk siseveekogudes uppumisi leidis aset 

2018. aasta 8 kuuga 14 (42%) uppumist (2017. aasta 8 kuuga 24 (71%). 

SUPLEMISEL UPPUNUTE 

ARV ON KASVAV 

KESKMISEST UPPUNUTE (54- 

ELUAASTAT) VANUSEST 13 

AASTAT VANEMAD UPUVAD 

KALASTAMISEL 
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Enim uppumisi siseveekogudes leiab aset kukkumiste 6 (43%) ja suplemiste 6 

(43%) tõttu. 

 

Kui vaadelda 3 aasta (8 kuu) uppumisi kokku keskuste lõikes, siis kõigi keskuse 

(Lõuna PK (22), Lääne (10), Ida PK (9) ja Põhja PK (7)) peamine uppumise põhjus on 

kukkumised.  

Veekogu kasutamise osas on enim uppumisi suplemistest Lõuna PK (11), Põhja PK 

(7) ja Ida PK (4). Lääne uppujate seas on rohkem kalastajaid – 6. 

 

 

5 ALKOHOLIJOOVE 

 

2018. aasta esimese 8 kuuga olid teadaolevalt alkoholijoobes 29% (ilma 

lasteta) ehk 9 (2017. aasta 8 kuud - 57%) uppunut. Kõik 9 joobes uppunud olid 

mehed (joonis 14).  

Suveperioodil oli 18 uppunust 2 ehk 11% 

alkoholijoobes. Külmal perioodil 

(jaanuar-mai) 13-st uppunust üle poolte 

7 (54%) olid joobe kahtlusega. 

 

 
Joonis 14. Uppunute joobeseisund (jaanuar-august), ilma lasteta, aastatel 2010-

2018 

 

Kuigi suplemisel uppunute arv on suurenenud on joobes suplemisel 

uppumiste arv vähenenud (joonis 15). 2018. aasta 8 kuuga uppus 12 (9 neist 

suvekuudel, mis moodustab 61% kogu suvel uppunutest) suplejat, kellest 2 olid 

SUPLEMISEL UPPUNUTE ARV 

ON SUURENENUD, 

JOOBES SUPLEMISTEL 

UPPUNUTE ARV VÄHENENUD 
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alkoholijoobes, 2017. aasta samal perioodil uppus 8 suplejat, kellest 3 olid alkoholi 

tarvitanud.  

 

 
Joonis 15. Suplejate joobeseisund (jaanuar-august), ilma lasteta, aastatel 2014-

2018 

 

2018. aasta 8 kuuga oli enim joobes uppunuid 51-60-aastaste vanusegrupis -

3, mis moodustab iga kolmanda joobes hukkunutest. Joobeseisundis uppunute 

keskmine aritmeetiline vanus on 51 aastat, mis on vähenenud (2017 aasta 

sama perioodil oli vastav näitaja 53 aastat). 

Enim joobes uppumisi leidis aset aga jääl sõitmisest (4), suplemistel (2) ja 

kalastamisel (2) (joonis 16). 

 

Uppunud meestest olid alkoholijoobes 35% kõigist meestest (2018. 8 kuud) 

ehk iga kolmas meessoost uppunu.  

2018. aasta kaheksa kuuga olid 

alkoholijoobes uppunutest 78% eesti 

emakeelega ja 11% vene emakeelega. 

 

KÕIK JOOBES UPPUNUD 

OLID MEHED 

MEESTEST IGA KOLMAS 

UPPUNU OLI JOOBES  
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Joonis 16. Alkoholi joobes uppujate eelnev tegevus, aastatel (jaanuar-august) 

aastatel 2016-2018 

 

Keskuste lõikes oli kõige rohkem alkoholijoobes uppunuid osakaalult Lääne PK-s, 

kus 56% uppunutest olid tarvitanud alkoholi. Põhja PK piirkonnas oli 33% uppunud 

alkoholi tarbinud, Ida PK (25%) ja Lõuna PK (8%). 

 

 

6 MUUD ASJAOLUD 

 

 Ametlikus supluskohas leidis aset 5 (42% kõigist suplemistest) 

uppumissurma. Mitteametlikes ujumiskohtade leidis aset 2 uppumist, neis 

mõlemal olid veekogu lähiümbruses päästevahendid. 

 

 Pealtnägijaid oli teadaolevalt 5 (15%) uppumisega lõppenud veeõnnetusel, 

millest 4 sündmusel üritasid pealtnägijad ka uppunut aidata. 

 

 27 (82%) uppunut leiti uppumise päeval, 2017. aasta 8 kuuga leiti uppumise 

päeval 25 (74%). 

 

 2018. aasta 8 kuuga kutsuti päästjad 171 veekogul toimunud 

õnnetusele, võrreldes 2017. aastaga sama perioodiga (150) on 

veeõnnetuste arv suurenenud. Kõige rohkem väljakutseid oli Põhja 

päästepiirkonnas 37% ehk 64 väljakutset veepäästesündmustele (joonis 

17). 

 

 Päästeamet teostas 8 kuuga 171 veeõnnetuse sündmusele 518 

väljasõitu. Ühele sündmusele 

sõitis keskmiselt 3 masinat. 

 

PÄÄSTEAMET TEOSTAS 171 

VEEÕNNETUSE SÜNDMUSELE 

518 VÄLJASÕITU. 
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Joonis 17. Väljakutsed veeõnnetustele maakondade lõikes 2018 (jaanuar-august) 

 

 

 Kokku päästeti 18-st veeõnnetusest 19 inimest, mis on sündmuste arvult 

kui ka päästetud inimete arvult väiksem kui eelmine (2017) aasta samal 

perioodil (24-st sündmusest 44 inimest). Nendest 19-st pooled (10 inimest) 

päästeti jäält. 

 

 2018.aasta 8 kuuga uppus 5,2 inimest veeõnnetuse kohta, 2017.aasta 8 

kuuga 4,4. 

 

 

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

