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Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2015. aasta jooksul aset leidnud 

uppumissurmade kohta siseveekogudes ja meres ning piiriveekogudes. Eraldi 

on vaadeldud suplusperioodil ehk juunist augustini (k a) toimunud sündmuseid. 

Vaadeldud on andmeid veeõnnetuste kohta, kus tehti kõne Häirekeskuse 

numbrile või Merevalvekeskusele (JRCC). Analüüsimisel on arvesse võetud aeg, 

millal uppumisest teavitati või uppunu leiti, kuna konkreetset uppumise aega on 

sageli keeruline tuvastada. Sündmuste olulisemaid näitajaid on võrreldud 

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

„Õnnetus veekogul“, „Uppumine“) ning EKEI ekspertiisitulemusi veeõnnetustes 

hukkunute kohta. 

 

KOKKUVÕTE 

 Uppus keskmiselt 2,6 inimest 100 tuh elaniku kohta (Soomes — 1,7). 

 Uppunute arv vähenes eelkõige suvekuudel uppunute arvelt. 

 Veekogu liigi lõikes vähenes uppunute arv siseveekogudesse 

uppunute arvelt.  

 Viiendik uppunutest olid kalamehed, ükski uppunud kalamees ei 

kasutanud turvavarustust. Samuti ei olnud neist ükski alkoholijoobes.  

 Kõige enam inimesi uppus jõgedesse (11), neist 5 Narva jõkke. 

 Sarnaselt 2014. aastale, leiti 35% uppunutest ujumisriietes, aluspesus 

või riieteta (suvel uppunutest — 62%). 

 Uppusid kaks 10-aastast last koos neid valvanud lapsevanema ning 

appi rutanud pealtnägijaga. 

 Selget vanuseklassi riskirühmana ei ole võimalik eristada. 

 Naiste osatähtsus uppunute hulgas suurenes. 

 Kolmandik (32%) uppunutest olid alkoholi- või narkojoobes, neist 

omakorda 45% raskes või üliraskes joobes. Suveperioodil uppunutest 

olid joobes 23%, varasematel aastatel on suvel uppunutest joobes 

olnud ligikaudu pooled. 
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SISSEJUHATUS 

2015. aastal uppus1 Eestis 39 inimest (joonis 1): 19 siseveekogudes ning 15 

meres ja piiriveekogudes. Üks inimene uppus veekeskuse basseinis ja 4 

kodus vannis. Et tagada võrreldavust eelnevate aastatega, on 

edaspidisest võrdlusest kõrvale jäetud vannis uppunud ja üks 

siseveekogus uppunu, kelle kohta ei ole usaldusväärset infot  ning kõik 

võrdlused on tehtud 34 uppunu kohta. 

Võrreldes 2014. aastaga uppus 2015. aastal ligi poole võrra vähem inimesi (33 

inimese ehk 49%2 võrra vähem), sh 27 (59%) inimest vähem siseveekogudesse ja 

6 (29%) vähem merre/piiriveekogusse. Seega uppunute arv siseveekogudesse 

vähenes aastaga kaks korda kiiremini kui mere/ piiriveekogudesse uppunute 

oma ehk uppunute arv vähenes asukoha järgi eelkõige siseveekogude 

arvelt. 

 

 

Joonis 1. Uppunute arv 1994-2015 ja strateegiline eesmärk aastaks 2025 

                                                 
1 Definitsioon: Veeõnnetuse tagajärjel uppunu 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. 

Vees uppumine võib olla seotud nii tahtmatult põhjustatud sündmusega kui olla teadlikult asetleidnud 

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

tagajärjel saadud kehavigastusele järgneb surm. Arvestusse lisatakse ka sündmused, mis leiavad aset 

väljaspool veekogusid, näiteks basseinid, vannid jm. Andmete hulka arvestatakse ka välismaalastega 

asetleidnud sündmused, s.o kõik Eesti territooriumil vees uppunud inimesed, sõltumata kodakondsusest ja 

elukohariigist 
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Suveperioodil (juunist augustini ka) uppus 13 ehk 38% aasta vältel 

uppunud inimestest kokku. Eelmise viie aasta keskmisena jagunesid soojal- ja 

külmal perioodi uppunud enam-vähem võrdselt, kuid 2015. aastal uppus 

ligikaudu kaks uppunut kolmest külmal perioodil ehk et uppunute arv vähenes 

eelkõige suvekuudel uppumiste arvelt. 

Jõgedesse jättis oma elu 11 inimest, 9 inimest uppus merre. Suplemiseks 

mitteettenähtud kohtadest leiti ligi pooled ehk 47% (16) uppunutest (2014. 

aastal — 57%). 29% (10) uppunutest leiti Lõuna päästekeskuse (PK) 

tegevuspiirkonnast. 9 inimest uppus Ida-Virumaa ning 6 Harjumaa veekogudes. 

Uppunutest olid 28 ehk 82% mehed. 8 inimest olid väliste tunnuste järgi vette 

sattunud juba tunduvalt varem enne nende leidmist, neist 3 leiti suvel. 

Oli üks nelja hukkunuga õnnetus, kui uppusid kaks last ja neid päästma läinud 

kaks meest ehk et kaks inimest uppusid teiste elu päästes. 

 

UPPUNUTE LEIDMISKOHAD 

34-st uppumisest toimus 19 ehk 56% siseveekogudes. Kuigi alates 2010. 

aastast on siseveekogudes uppumiste osatähtsus uppunute koguarvust pidevalt 

langenud ja 2014. aastal see korraks suurenes, siis 2015. aastal on liikumine 

uuesti võrreldes eelnevate aastatega langustrendis. Uppumiste arvu on 

mõjutanud eelkõige siseveekogudes uppunute arvu muutumine, meres ja 

piiriveekogudes uppunute arv ja osatähtsus oli eelneval neljal aastal pigem 

stabiilne ning 2015. aastal suurenes oluliselt (joonis 2). 

 

Joonis 2. Uppunute osatähtsus ja arv veekogu koha lõikes, 2010-2015 
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Aasta jooksul uppunutest uppusid veidi enam kui kolmandik suvekuudel (juunist 

augustini k.a) - 13 inimest ehk 38% koguarvust (2014. aasta samal perioodil 31 ehk 

67%). Suvel uppunutest uppusid 7(54%) siseveekogudesse, varasematel aastatel on 

antud näitaja olnud ligikaudu 70%.  

Kõige enam uppunuid leiti jõgedest - 11 ehk 32% ja merest - 9 ehk 26%, 

Järvedesse (sh paisjärved ja nimega järved karjäärides) uppus 6 ehk 18% (joonis 

3).  2014. aastal leiti kõige enam uppunuid järvedest (22 ehk 33%),  2013. aastal 

jõgedest ja tiikidest (kummastki 15 ehk kokku enam kui pooled uppunud) ning 

2012. aastal merest (14 ehk 26%). 2015. aastal uppunud 2 last uppusid samuti 

jõkke. 

2015. aasta suvekuudel uppus kõige enam inimesi samuti jõgedesse – 8 ehk 62% suvel 

uppunutest ja mis on 73% kõigist aasta jooksul jõgedesse uppunutest. 

 

Joonis 3. Uppumise veekogu liikide lõikes (arv), 2010-2015 

 

2015. aastal uppus maakondade lõikes kõige enam inimesi Ida-Virumaal (9 

ehk 26%) ja Harjumaal (6 ehk 18%), sh Tallinnas 5 (joonis 4). Ühtegi inimest ei 

uppunud Lääne-Virumaal, Viljandimaal ja Raplamaal. 

Päästekeskuste (PK) tegevuspiirkondade lõikes oli kõige enam uppunuid Lõuna 

PK tegevuspiirkonnas (10 ehk 29%), 2014. aastal oli seal samuti kõige enam 

uppunuid – 36%. Siseveekogudesse uppunute arv vähenes kõigis PK 

tegevuspiirkondades.  

11-st jõkke uppunust 6 (55%) uppusid Ida PK tegevuspiirkonnas. 9-st merre 

uppunust 4 (44%) uppusid Lääne PK tegevuspiirkonnas. 
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Joonis 4. Uppunute arv ja jaotus veekogu liigi järgi maakonniti, 2015 

 

Suvel uppunute arv vähenes kõikides PK tegevuspiirkondades, kuid Ida PK 

tegevuspiirkonnas suurenes sooja perioodil uppunute osatähtsus võrreldes eelneva 

aastaga (joonis 5). 

 

Joonis 5. Uppunute arv ja osatähtsus suplus- ja külmal perioodil päästekeskuste 

tegevuspiirkondade lõikes, 2010-2015 
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2015. aastal uppus Eestis keskmiselt 2,6 inimest 100 000 elaniku kohta (2014. 

aastal – 5,1), päästekeskuste lõikes oli antud näitaja järgmine: 

Ida PK — 4,4, 

Lääne PK — 4,3, 

Lõuna PK — 3,1,  

Põhja PK — 1,0. 

Võrdluseks: Soomes uppus 2015 aastal 94 inimest, mida on 58 inimese ehk 38% 

võrra vähem kui 2014. aastal.  Suvekuudel uppus 43 inimest ehk 46% koguarvust 

(Eestis — 38%). Soomes vähenes suvekuudel uppunute arv 24 inimese võrra ehk 

36% (Eestis 18 inimese võrra ehk 58%). Uppumisele eelnenud tegevuste lõikes 

toimus Soomes vähenemine kõikide põhjuste osas, va vette kukkumised, kui 

uppunute arv suurenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga poole võrra. 2015. 

aastal uppus Soomes 100 tuhande elaniku kohta 1,72 inimest (Eestis vastab 

sellele suhtarvule 23 uppunut). 

Suvekuudel uppus kõige enam inimesi Ida-Virumaal (6). Järvamaa 5 uppunut uppusid 

kõik suvel. 

Korduvad uppumiste asukohad (joonis 6): 

 5 inimest jätsid oma elu Narva jõkke, kõik nad uppusid suvel. Üks 

õnnetus nõudis 4 inimese elu, kui uppusid kaks 10-aastast tüdrukut ning 

neid päästma läinud isa ja juhuslik pealtnägija. 

 2 inimest uppusid Kopli lahes, mõlemal juhul oli tegemist külmal ajal 

joobes supelnuga.  

 2 inimest uppusid Tahkuranna vallas, neist üks meres ja teine kraavis.  

 Viimase 6 aasta jooksul on teadaolevalt kõige enam inimesi oma elu 

jätnud veeõnnetustes, mis toimusid Emajõel (19), Narva jõel (16), Peipsi 

järvel (9) ja Pirita jõel (7). Emajões on vaadeldud perioodil igal aastal 

uppunud 1kuni 6 inimest. 

Tuttavas veekogus või kodukohas uppus teadaolevalt 15 inimest ehk 

44% (suvekuudel – 3 ehk 23% suvel uppunute koguarvust). 
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Joonis 6. Uppunute leidmiskohad, 2015 

 

UPPUMISE AEG 

Ilmateenistuse andmetel oli 2015. aasta suvi normist veidi jahedam ning 

kuivem. Suve keskmine õhutemperatuur oli 15,7 °C (norm 16,0 °C). Kõige 

jahedam kuu oli juuni, keskmise õhutemperatuuriga 13,9 °C (norm 14,4 °C). 

Kõige sajusem kuu oli juuli. Kõige soojem ja kuivem kuu oli august, keskmise 

temperatuuriga 17,1 °C (norm 16,3 °C). Õhutemperatuuri ja uppunute arvu seos 

on joonisel 7. 

 

Joonis 7. Uppunute arv ja õhutemperatuur suvekuudel, 2010-2015 
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Suvel juunist augustini uppus kokku 13 inimest, mida on 18 (58%) inimese 

võrra vähem võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Üle poole (62%) suvel 

uppunutest uppusid juulis, eelneval kahel aastal oli selleks kuuks august. Juuni 

on viimasel kuuel aastal olnud suvekuudest kõige väiksema uppunute arvuga 

kuu, v.a 2011. aasta (joonis 8). 

 

Joonis 8. Uppumiste kuuline jaotus, 2010-2014 

 

Suvel uppunud 13 inimestest 12 uppusid soojematel suvekuudel ehk juulis ja 

augustis. Teadaolevalt tegelesid suvekuudel uppunutest enne uppumist 7 

suplemisega ja 1 vettehüpetega (73% kõigist ujudes uppunutest) (joonis 9). 

2014. aastal uppus 25 ujumise või vettehüpetega tegelenud inimest, neist 23 ehk 

92% suvekuudel.  Juulis toimus ka nelja uppunuga õnnetus Narva-Jõesuus Narva 

jões. 

Kevadel (märts-mai) ja sügisel (september-detsember) uppus kokku 21 

inimest. Seda on 15 inimese võrra vähem (42%) kui eelneva aasta samal 

perioodil. Sellele vaatamata vähenes 2015. aastal uppunute arv pigem 

soojal perioodil uppunute arvelt. Teadaolevalt oli viimati külmal ajal nii vähe 

uppunuid 2011. aastal, mil oli vaadeldud perioodil samuti 21 uppunut.  

 



 

10 

 

 

Joonis 9. Külmal ja soojal perioodil uppunute võrdlus uppumisele eelnenud 

tegevuse lõikes, arv ja osatähtsus (tegevusest kokku), 2015 

 

UPPUNU ISIK: SUGU, VANUS, EMAKEEL 

2015. aastal olid 34 uppunust 28 (82%) mehed ja 6 (18%) naised (joonis 10). Kui 

peale nelja aastat iga-aastast suurenemist 2014. aastal naiste osatähtsuse 

uppunute hulgas korraks vähenes, siis 2015. aastal oli trend jälle 

suurenemise suunas.  

Suvekuudel uppunutest oli mehi 9 ehk 69% suvel uppunutest ja 32% aasta jooksul 

uppunud meeste üldarvust). Naisi uppus suvel 4 (67% aasta jooksul uppunud 

naistest). 2015. aasta suvel oli naiste osatähtsus uppunutest erakordselt suur - 

ligi kolmandik (31%). 4-st uppunud naistest 3 tegelesid enne uppumist ujumisega: 2 

tüdrukut uppus Narva jões ja 1 naine veekeskuse basseinis. 

2015. aasta põhjal võib järeldada, et mehed uppuvad pigem külmal perioodil 

(2015. aastal kolmest uppunud mehest kaks) ning naised soojal perioodil (2015. 

aastal kolmest uppunud naisest 2). 
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Joonis 10. Uppunute sooline jaotus, arv ja osatähtsus, 2010-2015 (aasta kokku 

ning suplusperioodil) 

 

Erinevalt eelnevatest aastatest ei eristunud 2015. aastal ei ükski vanuseklass 

oluliselt teistest. 62% uppunutest kuulus vanuseklassi 41-70 eluaastat. Üle 

70-aastaste osatähtsus, mis 2012.-2013. aastal moodustas ca viiendiku kõigist 

uppunutest, jäi eelneva aastaga samale tasemele (9%). Ühe uppunu vanus jäi 

teadmata (joonis 11). Uppunute aritmeetiline keskmine vanus oli 50 eluaastat 

(2014. aastal — 47). 

Kuni 18-aastaseid (k.a) lapsi ja noori uppus 2 (2014. aastal uppus sellises 

vanuses lapsi 6). Kaks 10-aastast tüdrukut uppusid Narva jões koos neid 

päästma rutanud isa ja juhusliku pealtnägijaga. Erinevalt eelnevast 5 aastast, ei 

uppunud 2015. aastal ühtegi alla 7-aastast last. 

Suvel uppunutest pooled (7 ehk 54%) olid vanusevahemikus 19-50-eluaastat (2014. 

aastal 58%, 2013. aastal 40%). 
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Joonis 11. Uppunute vanuseline jaotus, arv ja osatähtsus (aastast), 2010-2015 

 

Uppunud meeste vanus jäi vahemikku 23-76 eluaastat, ka teadmata vanusega 

uppunu oli mees (joonis 12). Uppunud meeste aritmeetiline keskmine vanus oli 

51-eluaastat (2014. aastal — 46). 

Uppunud naiste vanus jäi vahemikku 10-78 eluaastat. Aritmeetiline keskmine 

vanus oli naistel 43-eluaastat (ilma lasteta — 56, 2014. aastal — 55). 

Uppunu keskmine vanus suureneb — enam ei eristu alla 40 – aastased. 

 

 

Joonis 12. Uppunute sooline ja vanuseline jaotus, 2015 

 

Eeldatavalt kõnelesid 18 ehk pooled (53%) uppunutest emakeelena eesti keelt, 

12 (35%) vene keelt, 2 soome keelt ja 2 uppunu puhul ei ole see teada (joonis 13). 

Varasematel aastatel on eesti keelt kõnelejate osatähtsus olnud suurem — 

ligikaudu 63% kõigist uppunutest. Emakeelena vene keelt kõnelenud uppunute 

osatähtsus oli 35%, eelnevatel aastatel oli see 11-25%. 
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Venekeelsete uppunute osatähtsus on viimase 5 aasta andmetel oluliselt 

suurenenud, suvekuude uppunutest moodustasid nad 2015. aastal juba 

ligi poole. 

Kahest uppunud soome kodanikust üks kukkus narkojoobes Tallinnas 

Admiraliteedi basseini, teine soomlane uppus meres peale üle jahi parda 

kukkumist. 

 

 

Joonis 13. Uppunute emakeel aastas kokku ja suvekuudel (arv ja osatähtsus 

perioodi koguarvust) 2011-2015 

 

UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUS 

Ujumisriietes, aluspesus või riieteta leiti 12 ehk 35% inimestest (sarnaselt 2014. 

aastale), neist 11 (32%) tegelesid teadaolevalt suplemise või vettehüpetega 

(joonis 14). Suvel uppunutest olid ujumisriietes või aluspesus 8 uppunut. 

Suplejatest olid teadaolevalt alkoholi- või narkojoobes 5 (45%) inimest (kõigist 

aasta jooksul uppunutest olid joobes 11).  
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Joonis 14. Uppumisele eelnenud tegevus, arv ja osatähtsus, 2014-2015 

 

Teadaolevalt tegelesid suvekuudel uppunutest enne uppumist suplemise või 

vettehüpetega 8 inimest (62% suvel uppunutest). Neist 3 uppus ametlikus 

ujumiskohas (Erastvere järv, Narva jõgi Narva linnas ja Atlantis H2O Aquapargi 

bassein) ning 5 mitteametlikus ujumiskohas, mida sellegipoolest traditsiooniliselt 

ujumiseks kasutatakse (Narva jõgi Narva-Jõesuus, Külitse paisjärv). Juulis toimus ka 

nelja uppunuga õnnetus Narva-Jõesuus Narva jões. Joobes olid teadaolevalt 2 suvel 

uppunud suplejatest (kokku oli suvel 3 joobes uppunut). 2014. aasta suvekuudel 

tegelesid enne uppumist suplemise või vettehüpetega 74% uppunutest. 

Kalastamise käigus uppus 7 inimest, kellest 4 tegelesid kalastamisega mootor- 

või aerupaadist. Neist 2 uppusid merel — Reigi lahes ja Toila sadama lähedal ning 

üks Pärnu jõel ja üks Lämmijärvel. Kolmel korral ei viibinud uppunu paadis 

üksinda ja teised paadis olnud pääsesid kas ise kaldale või päästeti. Küll üks 

päästetutest suri hiljem haiglas alajahtumise tõttu. 

Lisaks paadist kalastanutele vajus üks kalamees Reiu sadamast mootorsaaniga 

kalastama  sõites läbi jää. 2 kalameest uppus kaldalt kalastades — üks uppus 

segastel asjaoludel Narva karjääris Väike-Kadastiku järves ja teine takerdus 

Kaabna järve kaldalt võrke kontrollima minnes enda kalavõrkudesse.  

Uppunud kalameeste vanus jäi vahemikku 47—68-eluaastat. Mitte ükski 

uppunud kalameestest ei kasutanud turvavarustust, ühel korral avastati 

päästevestid ümberläinud paadi alt. Kuigi 2 kalameest uppusid külmadel kuudel, 

siis ülejäänud 5 kalamehe elu, kes uppusid pigem soojal aastaajal, oleks võinud 

päästevesti kasutamine päästa. 

Veesõidukiõnnetustes uppus 6 inimest: lisaks 4 kalamehele ka 2 veespordiga 

tegelenud meest. Neist üks oli Soome kodanik, kes kukkus Kärdla sadama juures 

üle jahi parda merre ja uppus vaatamata sellele, et õnnetusel oli pealtnägija. 

Teine oli Peraküla rannast kajakiga merele läinud mees, kes kandis küll 
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päästevesti, aga tema elu see päästa ei suutnud ja kes leiti alles 10 päeva peale 

vette minekut. 

Alkoholijoobes ei olnud teadaolevalt ükski uppunud kalameestest ja/või 

veesõidukiga uppunutest. 

Koos seltskonnaga viibisid enne uppumist kaldal 7 ehk 21% uppunutest (2014. 

aastal — 38%), neist alkoholi tarvitati 3 (43%) seltskonnas. Suvekuudel uppus 6 

inimest, kes eelnevalt koos seltskonnaga kaldal aega veetsid (46% suvel uppunutest), 

neist 2 olid ka alkoholijoobes. 

 

ALKOHOLIJOOVE 

2015. aastal uppunutest olid teadaolevalt alkoholi- või narkojoobes 11 ehk 

32%, mis on teadaolevalt väiksema alkoholijoobes uppunutega aasta (joonis 15). 

Kõik nad olid mehed, vanuses 23- kuni 61-eluaastat, neist 4 uppusid 

suplusperioodil (23% suvel uppunutest kokku) ning 3 talvel.  

Ligi pooled ehk 5 joobes uppunutest uppusid Harjumaal, neist 4 Tallinnas 

(Tallinnas uppuski kokku 4 inimest: Lasnamäel Pirita jões, Kesklinnas 

Vanasadama admiraliteedi basseinis, Põhja-Tallinnas Stroomi rannas ja Kopli 

lahes). 

Teadaolevalt tegelesid 11-st  joobes uppunust 5 (45%) enne uppumist 

suplemisega, neist 2 suvel. 

Suvekuudel leitud uppunutest olid tõenäoliselt joobes 3 ehk 23% suvel 

uppunutest. 

 

Joonis 15. Alkoholijoobes uppunud (aasta kokku ja suplusperioodil), arv ja 

osatähtsus, 2010-2015 
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11-st alkoholi- või narkojoobes uppunust olid raskes või üliraskes 

alkoholijoobes 5 ehk 45% (2014. aastal — 51%). 

7 uppunud kalameest ja  2 veesõidukilt uppunud inimest teadaolevalt joobes ei 

olnud (2014. aastal olid 16-st uppunud kalastajast joobes pooled — 8 ehk 50%).  

 

MUUD ASJAOLUD 

 Suplemiseks mitteettenähtud kohtadest leiti ligi pooled ehk 47% 

uppunutest (2014. aastal — 57%). Neljandik ehk 26 % (9) uppunutest leiti 

mitteametlikest suplemiskohtadest, mida traditsiooniliselt siiski 

ujumiseks kasutatakse (2014. aastal — 22%). Ametlikest ujumiskohtadest 

leiti 4 uppunut (12% kõigist uppunutest). 5 uppunu ehk 15% kohta 

vastavad andmed puuduvad (joonis 16). 

Suplusperioodil uppus sarnaselt 2014. aastale ligi neljandik uppunutest 

ametlikes supluskohtades (23%) ning mitteametlikes ehk traditsioonilistes 

ujumiskohtades 38% suvel uppunutest kokku (2014. aastal 42%). 

Suplusperioodil upub viimaste aastate näitel ca 60% ametlikes või 

traditsioonilistes ujumiskohtades, mida on tunduvalt rohkem aasta 

keskmisest, kui ca 35% uppunutest leitakse ametlikes või 

traditsioonilistes uppumiskohtadest. 

 Veekogu lähiümbruses olid esmased päästevahendid olemas 

teadaolevalt ainult 2 juhul (Emajõgi Tartus klubi Tallinn juures ning Toila 

sadamas).  
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Joonis 16. Uppunud suplemiseks ettenähtud/mitteettenähtud kohtade lõikes, 

aasta kokku ning suplusperioodil (arv ja osatähtsus), 2014-2015 

 

 

 Tuttavas veekogus/piirkonnas uppus 15 inimest ehk 44% (2014. aastal 

— 66%). 

 22 uppunut (65%) olid enne leidmist politseis tagaotsitavaks 

kuulutatud või otsisid lähedased neid taga (2014. aastal — 66%). 

 Pealtnägijaid oli teadaolevalt 8 (26%) uppunuga(-tega) lõppenud 

veeõnnetusel (2014. aastal — 28%). Neist 6 korral  püüdsid pealtnägijad 

ka uppunut abistada, ühel korral uppus ka uppujat päästma läinud mees. 

 Kuigi uppumine oli teada, ei leitud uppunud isikut samal päeval veest 17 

korral (50%)  (2014. aastal — 46%). 

 2 veel elusana veeõnnetusest päästetud (mõlemad toodi veest välja 

pealtnägijate poolt) inimest surid vahetult peale õnnetust haiglas. 

 

  

VÄLJAKUTSED VEEÕNNETUSTELE JA PÄÄSTETUD 
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2015. aastal kutsuti päästjad 166 veekogul toimunud õnnetusele, seda oli 24% 

vähem kui 2014. aastal (219). Kõige enam väljakutseid oli Lõuna PK 

tegevuspiirkonnas (63 ehk 38% koguarvust) (joonis 17). Võrreldes eelneva 

aastaga vähenes veeõnnetustele väljakutsete arv kõigis päästekeskuse 

tegevuspiirkondades, neist kõige enam Lääne PK tegevuspiirkonnas (33%). Kui 

2010. aastal hukkus inimene keskmiselt igas teises veeõnnetuses kuhu olid 

kaasatud päästjad, siis vahepealsetel aastatel on antud näitaja iga aastaga 

paranenud. 2014. aastal uppus üks inimene keskmiselt 3,3 veeõnnetuse kohta 

ja 2015. aastal 4,9. 

Uppunuga veeõnnetustel käisid päästjad 23 korral, sh ühel korral jõudis 

esimesena sündmuskohale vabatahtlik merepääste, ülejäänud kordadel 

päästjate abi vaja ei olnud ning sündmuskohal käisid politsei ja kiirabi. 

Esmareageerija jõudis uppunuga veeõnnetusele keskmiselt 14 minutiga.  

Veeõnnetustest päästeti 12 inimest  (2014. aastal 18 inimest), sh 7 

siseveekogudest, neist 4 Emajõest. Kümnest veeõnnetusse sattunust suudeti 

päästa 3. 

 

Joonis 17. Väljakutsed veeõnnetustele, 2015 

 


