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Ei ole ilma ilma ilmata. Kellele meeldivad tuul ja maru, kellele tuulevaikus ja päikesepaiste. Igal piirkonnal on eri ajal oma iseloomulik 

ilm, olenemata sellest, kas me seda tahame või ei. Igasugune ilm kätkeb teatud riske, mida inimesed ei oska või ei tahagi tähele panna. 

Tänapäeval on väga populaarne rääkida kliima soojenemisest ja sellest tulenevatest riskidest. Tegelikult on kliima muutumine pidev 

protsess vahelduvate külmenemiste ja soojenemistega ning seda seni, kuni Päikesel on jõudu meie planeeti soojendada ja kulgevatele 

protsessidele jõudu anda.

Kliima muutused on Eestimaa loodusesse palju jälgi jätnud. Näiteks oosid ja järved Jõgevamaal, suured rändrahnud ja kivikülvid Põhja-

Eestis meenutusena kümnete tuhandete aastate tagusest jääajast. Näiteid võib leida ka lähemast minevikust. Teatavasti oli esimene 

väike jääaeg aastatel 900–300 eKr, väike kliima soojenemise optimum VIII–XIII sajandil ning teine väike jääaeg XIII–XIV sajandil. 

Ebastabiilne ja külm ilm kestis XIX sajandini, kuid ega tolgi ajal soe kuhugi kadunud – külm ja soe olid ikka vaheldumisi. Nii näiteks 

oli 1227/1228. aastal soe ja vihmane talv, 1560/1561. aastal soe talv ning varajane kevad, 1616/1617. aastal soe talv (kirsid õitsesid!). 

1206.–1212. aasta näljahäda seondus külmaga, ka 1745. aasta talv oli erakordselt pakaseline.

Käesolev raamat, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis koostatud samalaadsetest kolmas, on suureks abiks ilmaprotsesside 

mõistmisel ning nendega kaasneda võivate riskide hindamisel. Samuti annab raamat projekteerijatele ja planeerijatele vajalikku teavet 

mitmesugustest riskidest, millele on oluline pöörata suurt tähelepanu. Analüüsitud on kõikvõimalikke ilmariske – äärmuslike ilmaolude 

tekketingimusi, looduskatastroofi  de põhjustatud kahjusid ning abinõusid nende ennetamiseks. Raamat annab ülevaate ekstreemsetest 

ilmanähtustest, nende sagedusest ja territoriaalsest jaotumusest ning tutvustab asjakohaseid mõisteid. Usun, et “Eesti ilma riskid” on 

kasulik lugemisvara ka hüdrometeoroloogiat õppivatele tudengitele ja elupaika valivatele inimestele. Ei saa jätta märkimata, et võrdlus 

mujal maailmas toimunud hüdrometeoroloogiliste katastroofi  dega annab selget tunnistust sellest, kui oskuslikult meie esivanemad 

endale elukoha valisid.

Jaan Saar

EMHI peadirektor

EESSÕNA TEISELE VÄLJAANDELE

“Eesti ilma riskide” esimese väljaande ilmumisest on möödunud kolm aastat. Raamat võeti vastu üsna suure huviga ja soovijatele ei 

ole enam midagi jagada. Paraku on ka ilma ajalugu vahepeal ümber kirjutatud, seda eriti õhutemperatuuri ja sademete osas. Võimaluse 

teatmiku uue, täiendatud ja parandatud trüki ettevalmistamiseks andis EMHI juhtkonna ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus, 

kellele autorid siinkohal tänu avaldavad. Suures osas muutusid sademete, kõrgete õhutemperatuuride ja lumikatte peatükid, sest vahe-

pealsed lumerikkad ning soojade suvedega aastad muutsid põhjalikult seni kirjeldatud olukorda. Kahjuks ei võimalda käsikiri ja tööde 

suur maht kõikide tabelite, jooniste ja analüüside andmestikku pikendada viimaste aastateni. Samas on viidud sisse mitmed olulised 

parandused, mis leiti tähelepanelike lugejate ja lugude autorite poolt pärast esimese raamatu trükkijõudmist. Siinkohal tahaks eriti tänada 

Piia Posti, Milvi Jürissaart, Tiia Pedusaart ja Svea Randmaad. Autorid tänavad ka Kairi Vinti, Natalja Spirinat ja teisi kolleege EMHI-st, 

kes pühendasid palju aega selleks, et muudatused ja parandused tehtud saaks. Palju tänu Inna Koitile, projekti juhile.

Kõigi autorite nimel

Tiina Tammets

raamatu koostaja
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