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Sissejuhatus

Ettekandes näitan kuidas ArcGIS Pro ja ArcGIS Online on abiks kliima 
piirkondlike erinevuste kirjeldamisel ja analüüsil.

Erinevate kliima elementide kujutamine kaardil on ülioluline viis anda 
edasi kliima infot erinevatele huvigruppidele nii siseriiklikult kui ka 
rahvusvaheliselt.

2



Ettekande struktuur

• Kliimakaartide ajalugu

• Lumi ja sademed

• Õhutemperatuur ja öökülmad

• Päikesepaiste kestus

• Tuul

• Ohtlikud ilmastikunähtused, tuleohu indeks, linna soojussaared

• Kiirvaade ArcGIS Pro töövahenditele

• ArcGIS Hub: Keskkonnaagentuuri kaardilood
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Kliimakaartide ajalugu

• meteoroloogiliste 
vaatlusjaamade põhjal koostatud 
kliimakaardid

• isotermide kaardid ehk 
temperatuuri samajooned
1865-1915

• isobaarid ehk õhurõhu 
samajooned 1886-1910

• sademete kaardid 1886-1910

• tuulte sagedus 1894-1904

Allikas: 
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR
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Kliimakaartide ajalugu

• jaanuari ja juuli isotermid 
ja tuuleroosid

• öökülmade lõpp ja algus

• aasta sademete hulk

• sademete hulk külmal 
aastaajal

• sademete hulk soojal 
aastaajal

• lumikatte tekkimine ja 
kestus

• taimekasvuperioodi kestus

• päikesepaiste kestus

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR
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Lumikatte paksus (cm)

• ilmateenistuse kodulehel kuvatakse 
igal hommikul talvisel aastaajal ja 
lume olemasolul lumekaart, see 
genereeritakse kodulehele 
automaatselt ja ei kasutata ESRI 
vahendeid

• kui klient soovib lumekaarti 
tagantjärgi koostatakse see ArcGIS
Pro-s

• näiteks 24. veebruar 2010.aasta

• lumikatte paksus (cm) sel päeval oli 
peaaegu enamikes kohtades üle poole 
meetri
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Maksimaalse lumekoormuse jaotus 1991-2016

• lumekoormus arvutatakse lume 
veevaru andmete põhjal

• maksimaalse lumekoormuse 
andmestikke vajavad eelkõige 
ehituskonstruktsioonide 
projekteerijad

• antud näidisest siin kaardil 
puuduvad Väike-Maarja andmed, 
kui lisada Väike-Maarja oleks ka 
see ala tumedama sinise klassi 
kuuluv

• saarte kohta andmed puuduvad 
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Sademed: ööpäeva summa

• ilmateenistuse kodulehel 
kuvatakse igal hommikul 
eelmise (24 h) ööpäeva 
sademete summa kaart

• genereeritakse automaatselt 

• ei rakendata ESRI vahendeid
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Sademed: ööpäeva summa

• kui klient soovib ööpäeva sademete 
kaarti tagantjärgi koostatakse see 
ArcGIS Pro-s

• näiteks 11. augustil 2021. a sadas 
Tartu linnas ekstreemselt palju väga 
lühikese ajaga

• ent sademete mõõtejaamad Tartu 
lähistel ei peegeldanud tegelikku 
sajuhulka Tartu linnas
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Ülisuurt paduvihma kogust 11. augustil Tartu linnas ei 
registreerinud radar ega sademete mõõtjad Tartu ümbruses

https://tehnika.postimees.ee/7317583/padusadu-mida-ei-leia-ilmateenistuse-sajukaardiltArtikli leiab siit: 10

https://tehnika.postimees.ee/7317583/padusadu-mida-ei-leia-ilmateenistuse-sajukaardilt


Sademed: maikuu summa

https://www.ilmateenistus.ee/2021/06/sajune-mai/

Uudise leiab siit: 

• näiteks 2021. aasta maikuu oli 
erakordselt sajune

• Eesti keskmine sajuhulk oli 83 mm, mis 
on 196% normist (norm 42 mm)

• arvestatuna 1961. aastast ei ole nii 
sajust maikuud varem esinenud

• eelmine rekordiliselt sajune mai oli 
1995. aastal, mil Eesti keskmisena 
sadas 81 mm
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Sademed: juunikuu summa

2021. aasta juunikuu sademete summa

• seevastu 2021. aasta juunikuu oli 
eriliselt kuiv

• Eesti keskmise sajuhulgaga 31 mm 
(norm 70 mm).
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Sademed: augustkuu summa

• 2021. aasta augustikuu oli eriliselt 
sajune kuu

• Eesti keskmise sajuhulgaga 121 mm 
(norm 81 mm).
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http://www.ilmateenistus.ee/2021/09/sajune-august/

Uudise leiab siit: 

http://www.ilmateenistus.ee/2021/09/sajune-august/


Õhutemperatuur: näide 2021. aasta suvi

Õhutemperatuuri absoluutne maksimum 23. juunil 2021. a

• tänavune suvi oli läbi aegade kõige
soojem (arvestatuna alates 1922. 
aastast). 

• eelmine rekordiliselt soe suvi oli 
nii 2010 kui ka 2011. aastal.

• suve maksimaalne 
õhutemperatuur 34,6 °C mõõdeti 
23. juunil Narva 
meteoroloogiajaamas. 

• tegemist on uue Eesti juunikuu 
soojarekordiga!
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Õhutemperatuur: näide rekordiliselt soe jaanuar 
2020 versus jaanuarikuu norm 1981-2010

https://www.ilmateenistus.ee/2020/02/soe-jaanuar/Rekordiliselt soe jaanuar 2020 uudise leiab Ilmateenistuse kodulehelt:  

Eesti meteoroloogi aastaraamat 2020 kaardiloo leiab siit: https://arcg.is/0KXjm5
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https://www.ilmateenistus.ee/2020/02/soe-jaanuar/
https://arcg.is/0KXjm5


Öökülmad

Eesti meteoroloogi aastaraamat 2019 kaardiloo leiab siit: https://arcg.is/1811Dr

Viimane öökülm kevadel 2019 Esimene öökülm sügisel 2019
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https://arcg.is/1811Dr


Päiksepaiste kestus
väljavõte kaardiloost Eesti meteoroloogia aastaraamat 2019: https://arcg.is/1811Dr

2018. aasta detsembrikuu päikesepaiste kestus (tundides) Detsembrikuu päikesepaiste kestus 1981-2010 (tundides)17



Tuul: 27. oktoober 2019 

• 27.10.19 hommikul jõudis Rootsi rannikule 
madalrõhkkond 

• päeval liikus torm Eesti kohale ning muutus 
tund-tunnilt järjest jõulisemaks

• kiiresti liikuv ja ägenev madalrõhkkond liikus 
otse üle Eesti Venemaale

• tõi rohkelt vihma ning tõstis mõneks tunniks 
tuule erakordselt tugevaks, seda ka 
lõunapoolsetes maakondades

• Võrus mõõdetud maksimaalsed tuuleiilid 
26,1 (m/s) on viimase 50 aasta tugevaimad

https://lounapostimees.postimees.ee/6812096/rapinas-tormi-tottu-puu-alla-jaanud-mees-suri

Tormi ülevaade Ilmateenistuse kodulehel:  http://www.ilmateenistus.ee/2019/10/28266/

Artikkel postimehes: 
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https://lounapostimees.postimees.ee/6812096/rapinas-tormi-tottu-puu-alla-jaanud-mees-suri


Tuul: 16. veebruar 2020

• lisaks sellele, et 2020. aasta 
jaanuar veebruar märts olid 
erakordselt soojad oli ka 
tormituuli neil kuudel sageli

• näide 2020. aasta veebruarikuust 

• 3 päeva järjest 16.-18.02.2020 
valitsesid tugevad tuuled

• esimesel päeval puhangud 
ulatusid Sõrves kuni 26,9 m/s 

http://www.ilmateenistus.ee/2020/02/15-18-02-20-tormise-ilma-kokkuvote/

Loe 2020. aasta tormi uudist siit: 

19

http://www.ilmateenistus.ee/2020/02/15-18-02-20-tormise-ilma-kokkuvote/


Tuul: 17. veebruar 2020

http://www.ilmateenistus.ee/2020/02/15-18-02-20-tormise-ilma-kokkuvote/
Loe 2020. aasta tormi uudist siit: 

• tegemist oli Atlandilt pärit 
madalrõhkkondadega, mis tõid 
Eestisse tugevad edela-ja 
lõunatuuled

• kaartidel on kujutatud ööpäeva 
maksimaalsed tuulepuhangud 
(m/s)

• puhangud Sõrves kuni 24,0 m/s, 
Kundas 25,1 m/s
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http://www.ilmateenistus.ee/2020/02/15-18-02-20-tormise-ilma-kokkuvote/


Tuul: 18. veebruar 2020

Loe 2020. aasta tormi uudist siit: 
http://www.ilmateenistus.ee/2020/02/15-18-02-20-tormise-ilma-kokkuvote/

• kaks päeva järjest 16.-17.02.2020 
lõõtsunud tormituultele järgnes 
veidi vaiksemate tuultega öö

• seejärjel 18.02.2020 hommikul 
tõusis tuul taas 

• põhjuseks Norra rannikule 
lähenenud uus madalrõhkkond

• puhangud ulatusid Sõrves 24,9 
m/s, Osmussaares 24,5 m/s.
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Tuule kaardi arendus: Arc GIS Pro võimalus

• eelnevatel slaididel näidatud tuulekaardid 
kujutasid vaid ööpäeva maksimaalset 
puhangut (m/s) 

• tulevikus plaanis lisaks tuule kiirusele ka 
tuule suunad kaardile märkida

• kasutades create fishnet tööriista
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Tuule kaardi arendus: ArcGIS Online võimalus

• Ameerika Ühendriikide 
näide

• ArcGIS Online’s olev 
interaktiivne tuule kaart 

• autoriõigused NOAA

NOAA –
Ameerika Ühendriikide 
Kaubandusministeeriumi 
haldusalas tegutsev 
ookeanide, peamiste 
veeteede ja atmosfääri 
olukorra uurimisele 
keskenduv teadusasutus

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=cb1886ff0a9d4156ba4d2fadd7e8a139

Kaarti vaata siit: 
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https://www.arcgis.com/home/item.html?id=cb1886ff0a9d4156ba4d2fadd7e8a139


Ohtlikud ilmastikunähtused: WMO näide

• Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsiooni 
(WMO) näide 

• ekstreemsete ilmasündmuste 
kujutamisest interaktiivsel 
kaardil

• Arendus: tulevikus on plaanis 
interaktiivne kaart koostada 
üksnes Eesti kohta aastate 
kaupa kasutades Arc GIS Online
võimalusi

http://www.ilmateenistus.ee/2019/03/wmo-avaldas-ulevaate-2018-aasta-globaalse-kliima-seisundist/

Loe uudist Ilmateenistuse lehelt: 

Vaata WMO kaarti siit: 
https://wmo.maps.arcgis.com/apps/InteractiveFilter/index.html?appid=49fa8561891049ff9ba16a443edb56a5 24
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Tuleohu kaart

• Ilmateenistuse 
kodulehel kuvatakse 
igal hommikul 
hooajale vastavalt 
tuleohu kaart

• genereeritakse 
automaatselt 

• ei rakendata ESRI 
vahendeid
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Tuleohu kaart

• kui klient soovib tuleohu kaarti 
tagantjärgi koostatakse see ArcGIS
Pro-s

• tuleohu indeks ehk tuleohtlikkuse tase 
sõltub suuresti sademete ja 
õhutemperatuuri käigust
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Tuleohu kaart

• piisavalt suurte sademete puhul 
muutub indeks nulliks ja 
arvutamist alustatakse uuesti

• 2021. aastal tuleohtlikkus Eesti 
metsades oli sajuse 
maikuuaugustikuu ajal pigem 
keskmine või väike

• ent 2021. aasta juuni ja juuli olid 
järgemööda väga tuleohtlikud 
või isegi äärmiselt tuleohtlikud
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Linna soojussaare efekt: Tallinn 25. juuli 2014
Tallinn kannatab suviste kuumalainete ajal tugevalt soojussaare efekti all.
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Linna soojussaare efekt

• soojussaarte hindamise aruanne: 
Soojussaarte hindamine Eesti linnades 2014-2019

• välja antud juunis 2020

• Eesti suuremad linnad
Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu,
Kohtla-Järve, Viljandi, Rakvere

• Landsat-8 satelliitandmestik

• Maapinna temperatuur (inglise k. Land Surface
Temperature - LST) on maapinna 
kiirgustemperatuur. See ei ole tegelik temperatuur 
maapinnal, kuid sellel on tugev seos 
õhutemperatuuriga. Seega saab maapinna 
temperatuur olla soojussaarte näitaja.

Soojussaared Tallinnas, 25. juuli 2014
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Linna soojussaare efekt: aruanne ja andmed

Kaardilugu vaatamiseks ja andmed .SHP failikujul alla laadimiseks 
Keskkonnaagentuuri kaardilugude keskkonnas 
https://keskkonnateadlik-kaur.hub.arcgis.com/

Kaardiloo link: Soojussaarte hindamine
Eesti linnades 2014-2019
https://arcg.is/1ySebL

Kaardirakendus andmete kihthaaval vaatamiseks ja töötlemiseks 
Maa-ameti geoportaalis.
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
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Kiirvaade ArcGIS Pro tööriista kasti

kliima geotöötluse lemmikud 
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ArcGIS Hub: Keskkonnaaegntuuri kaardilood

https://keskkonnateadlik-kaur.hub.arcgis.com/

• uuri kõiki ettekandes 
mainitud kaardilugusid ühe 
lingi alt

• uuri kõiki seni avaldatud 
keskkonnavaldkonna 
kaardilugusid ühes kohas

• lae alla kaardikihte 

• kolm teemat: keskkond, 
vesi, ilm ja kliima
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Aitäh Keskkonnaagentuuri kolleegidele!

Aitäh AlphaGIS-i proffidele!
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