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85 AASTAT EESTI VABARIIGI HÜDROMETEOROLOOGIAT
Jaan Saar
EMHI peadirektor
jaan.saar@emhi.ee

Eesti riiklik hüdrometeoroloogia teenistus sündis XX sajandi teisel
kümnendil keerulistes ajaloolistes oludes. Äsja oli lõppenud I Maailmasõda,
Venemaal kukutas endise korra punane revolutsioon ning väikesed rahvusriigid
püüdsid saavutada iseseisvust, pidades viimaseid lahinguid selle nimel.
Noor Eesti Vabariik, kes oli edukalt võitnud Vabadussõja Nõukogude
Venemaa vastu, samuti Saksa okupatsiooni vastu, hakkas astuma esimesi samme
omavalitsuse suunas. Ja seda tehti kiires tempos. 23. detsembril 1918 loodi Vägede
Ülemjuhataja Institutsioon ja juba 23. aprillil 1919 tuli kokku Asutav Kogu. Seda
päeva tähistas pidulikult ka tänane Riigikogu.

Ajaloolisest seisukohast vaadatuna ei ole ilma ja merevaatlustes midagi
uut ega erakorralist. Nii näiteks on esimene Tallinna ilmanähtusi käsitlev
kirjeldus 16. septembril 1724 toimunud tormi kohta. Süstemaatilised
ilmavaatlused said alguse aastast 1805. Seega järgmine aasta on jälle
juubelihõnguline.
Tulles nüüd tagasi aastasse 1919, selgub, et ilmaküsimused olid nii tähtsal
kohal, et Sõjavägede Ülemjuhataja, kes oli olnud ametis vähem kui 5 kuud, kinnitas
14. mail loodava Mereobservatooriumi koosseisu, kuhu kuulus 12 töötajat, nende
hulgas juhataja, ilmade ettekuulutaja, ilmade ettekuulutaja abi jne. 14. mail
Ülemjuhataja poolt kinnitatud koosseisu alusel nägi päevavalgust Merejõudude
juhataja päevakäsk nr. 612 18. maist 1919, milles Rannavalve, Side- ja
Päästejõudude

valitsuse

alla

kuuluv

Meteoroloogia

jaam

nimetati

ümber

Mereobservatooriumiks. Sellele päevakäsule kirjutas alla Merejõudude juhataja
asetäitja asekapten Saltza. Mereobservatooriumi juhatajaks määrati Tartu ülikooli
prof. E. Schoenberg, kuid juba juulis 1919 sai tema asemel observatooriumi
juhatajaks Karl Frisch. Nii olulist sündmust ei jätnud ka ajakirjandus kajastamata,
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seejuures edestades oluliselt ametlike asjade käiku. Nii kirjutab ajaleht “Vaba Maa”
juba 19. veebruari numbris, et nagu kindlast allikast kuuleme, awatakse Tallinnas
lähemal ajal mereministeeriumi poolt mereobservatoorium…ülesandeks on Tallinnas
meteoroloogilisi ja aeroloogilisi vaatlusi korraldada ja ilmasid ette kuulutada. Peale
selle on observatooriumi ülesandeks meile õiget kella-aega wälja arvata. Samasuguse
teate toob samal päeval ära ka “Tallinna Teataja” ja jätkab seda teemat oma 24. aprilli
numbris.
Sellele järgnes juba uue juhataja päevakäskude laviin. Nädal hiljem, 24. mail,
päevakäsuga nr. 1 kinnitati järgmised meteoroloogiajaama teenijad:
Vladimir Ivanov – instrumentide osakonna juhataja ja merejaamade inspektor
Karl Frisch – hüdrometeoroloog
Erhard Bollmann – revident
Aleksander Pikker – mehhaanik
jne. Töö alguseks loeti 14. mai 1919.
Päevakäsuga nr. 2 26. maist kinnitati sünoptikuks endine Tartu Ülikooli
ilmade

observatooriumi

assistent

Voldemar

Kurrik

ja

aeroloogiks

Meteoroloogiajaama ülema abi August Tõllassep töö algusega 15. mai 1919.
Ja veel üks Päevakäsk nr. 10 13. juunist, kus nõutakse, et igahommikused
vaatlused ka selsamal ajal sünniks, kui teistes Euroopa kohtades ja peale kohaliste
vaatluste veel igal hommikul kell 8.40 kõikide instrumentide lugemist korratakse.
Oluline on ka Päevakäsk nr. 29 25. juulist, mis on juba välja antud uue
juhataja Karl Frischi poolt, milles öeldakse.
ilmade ettekuulutus käesolevaks päevaks peab hiljemalt kell 8.30 hommikul
kokku seatama
ettekuulutus järgmiseks päevaks peab kella 12 valmis olema ja selle
kaardid ära saadetama jne.
Edaspidi võttis juba Wabariigi Walitsus meteoroloogia oma kontrolli alla, kus
9. aprillil 1920 hüdrograafia ja mereobservatooriumi küsimuse arutamiskomisjoni
otsuse alusel Sõjavägede Ülemjuhataja Päevakäsuga nr.161 20. aprillist 1920 annab
korralduse
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Mereobservatoorium

ühes

tarviliste

abinõudega

üle

anda

tarvitamiseks Tartu ülikoolile
üks aeroloog läheb Lennuwäkke
Tartu tähetorn wõttab enda peale tunniaja teadete andmise ja ilmade
ettekuulutamise. Järgmise päeva ilmateadet kohustab tähetorn kella
neljaks kõigile rannapunktidele teatama.
Hüdrograafia osakond jätta Merejõudude juhataja juurde.
Mereobservatooriumi eksistentsi lõpetab Päevakäsk nr. 305 19. maist, kus
öeldakse, et käsen Mereobservatoorium lõplikult likwideerituks ja Tartu ülikoolile
üleantuks lugeda 8-st maist s.a. arwates, millele kirjutas alla Sõjaministri eest
Kindralstaabi kindral-major Larka. Seda sündmusi ei jäta märkimata ka “Tallinna
Teataja” oma 10. aprilli numbris.
Oluline osa EMHI eelkäijana on Tartu Observatooriumil, asutatud 1865
aasta detsembris. 1920. aastal, kui Mereobservatoorium likvideeriti, oli selle
direktoriks Georg Konrad Koch (juhatas1918 – 1925), edasi Kaarel Kirde (Karl
August Frisch) (juhatas1925- 1941)
!940. aastal nimetati okupatsioonivõimude poolt Tartu Meteoroloogia
Observatoorium ümber Geofüüsika Observatooriumiks ja loodi Eesti NSV
Hüdrometeoroloogiateenistuse Valitsus asukohaga Tallinnas. Ülemaks määrati
J. Dzogan (juhatas 1941-1942). Sel ajal mindi üle kolmelt vaatlusajalt (7,13, 21)
neljale (1, 7, 13, 19).
!942. aastal, Saksa okupatsiooni ajal, nimetati Hüdrometeoroloogiateenistus
ümber Hüdrometeoroloogia Instituudiks ja direktoriks August Velner. Instituut
allus Hariduse direktoraadile. Direktor August Velner pidas oma kureeritava
instituudi peaülesandeks antud momendil vaatluskohtades oleva varustuse arvele võttu
ning hüdroloogiliste ja meteoroloogiliste vaatlusjaamade tegevusse rakendamist.
1944. aastal viidi 1941. aastal loodud Meteoroloogiateenistus üle Punalipulise
Balti laevastiku koosseisu.
10. oktoobril 1946. aastal Võttis ENSV Ministrite Nõukogu vastu määruse nr.
274 “Eesti Vabariigi Hüdrometeoroloogiateenistuse organiseerimisest, mille alusel sai

85 aastat Eesti Rahvuslikku Ilmateenistust
Eesti NSV Hüdrometeoroloogiateenistuse Valitsusest otseselt ENSV Ministrite
Nõukogule alluv asutus, kuigi juhtiv osa jäi Moskvale. Sama määrus otsustas panna
…Hüdrometeoroloogiateenistusele ja võrgule kohustuse teenindada riiklikke asutusi,
majanduslikke ja ühiskondlikke organisatsioone, kindlustada hüdrometeoroloogiliste
andmetega partei ja valitsusorganeid, põllumajandusministeeriumit, tsiviillennundust,
raudteevalitsust,

riiklikku

ehitusorganisatsioone,

merelaevandust,

punaarmeeväeosi

kalurikooperatiive

vabariigi

ja

territooriumil

…

–artelle,
tegeliku

hüdrometeoroloogilise olukorra informatsiooniga, ennustada ilma, uurida Eesti
merede, veekogude ja kliima režiimi, hoiatada ohtlike hüdrometeoroloogiliste
nähtuste eest, populariseerida rahvamajanduse organisatsioonide ja elanikkonna
hulgas hüdrometeoroloogilisi teadmisi ja nende tähendust vabariigi elus.
Esimeseks sõjajärgseks Hüdrometeoroloogiateenistuse ülemaks oli Grigori
Portnov (1947-1949). Asukohaks oli Rahvakohtu 4. Hoolimata sellest, et
ülalnimetatud

määrus

kohustas

kohalikke

võimuorganeid

Hüdrometeoroloogiateenistusele ja tema võrgule igakülgset abi osutama, oli
reorganiseerimise periood raske – puudus oli korteritest, ametiruumidest, kimbutas
kaadrite, aparatuuri ja seadmete nappus. Vaatlusvõrk oli halvasti varustatud
tööruumide, instrumentide ja mõõteriistadega. Samal ajal valitsus püüdis igati kaasa
aidata hüdrometeoroloogia arengule. 1948. aastal toodi Põllumajandusministeeriumi
alt üle agrometeoroloogia.
1949. aastal määrati Hüdrometeoroloogiateenistuse ülemaks Aleksander
Smirnov,

erialalt

hüdroloog

(1949-1967).

See

oli

ajavahemik,

kus

hüdrometeoroloogiateenistus täienes struktuuriliselt, samuti laienes ja täiustus
vaatlustemaatika. Oluline oli Tartu Aktinomeetriajaama avamine 1950. aastal. 1956.
aastal moodustati Tallinna Hüdrometeoroloogia Observatoorium, mille esimeseks
direktoriks sai Elmar Maanvere, Tartu Ülikooli kasvandik. 1966. aastal toimus
üleminek kaheksale vaatlusajale ( 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 tolleaegse Moskva aja
järgi), mis sai ka aluseks kaasaegsele vaatlussüsteemile.
1967. aastal, peale Smirnovi traagilist hukku liiklusõnnetusel, sai uuesti
Hüdrometeoroloogiateenistuse ülemaks

Grigori Portnov

(1967-1992). Tema

juhtimise ajal laienes oluliselt hüdrometeoroloogiline vaatlusvõrk ning tegevus
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keskkonnakaitselises sfääris. Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu määrusele 235,
13.07.1973, moodustati 1974. aastal Observatooriumi koosseisus looduskeskkonna
saastumise vaatluse ja kontrolli osakond, mille koosseisu kuulus ka hüdrokeemia
komplekslabor. 1980. aastal sai sellest osakonnast Looduskeskkonna saastumise
Kontrolli Keskus.

Seoses uute ülesannetega nimetati 1979. aastal senine

Hüdrometeoroloogiateenistus

ümber

Hüdrometeoroloogia

ja

Looduskeskkonna

Kontrolli Vabariiklikuks Valitsuseks (HLKVV). Oluliselt raskendas HLKVV tegevust
osakondade laialipaisatus mööda linna ja sagedane kolimine ühest kohast teise. 1947.
aastal alustati Rahvakohtu 4-s, 1984. aastast olid põhilisteks asukohtadeks Toomkooli
9 ja Liivalaia 9 ning alates 1996. aastast Rävala 8. Omast majast ja lõplikust asukohast
esialgu võib ainult unistada.
Seoses määrusega riiklikust atmosfääriõhu kaitse riiklikust kontrollist, asutati
1983.aastal HLKVV koosseisus Riiklik Atmosfääriõhukaitse Inspektsioon. Samal
aastal

ühendati

ka

Tallinna

Observatoorium

ja

Tallinna

Ilmajaam

Hüdrometeoroloogiakeskuseks.
Enam-vähem sellisel kujul eksisteeris HLKVV kuni iseseisva Eesti Vabariigi
taastamiseni. Tänane Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI)
moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega 1.X 1991 Keskkonnaministeeriumi
haldusalas ja tema peadirektoriks kinnitati prof. Peeter Karing (1992-2001). Tema
õlgadel lasus raske ülesanne – taastada rahvuslik ilmateenistus. Sisuliselt tähendas see
seda, et tuli minna nõukogudeaegsetelt laiaulatuslikelt programmidelt üle Eesti
Vabariigile vajalikele täpselt formuleeritud ülesannetele, s.t. kohandada Instituudi töö
uutes tingimustes olemasolevate võimalustega. Seda pidi aitama ellu viia Instituudi
töö reorganiseerimine ja struktuuri muutus. Põhialuse moodustasid kaks keskust –
Meteoroloogiakeskus ning Teadus- ja arenduskeskus.
Instituudi töö reorganiseerimiseks rahvusriigi ilmateenistuselt nõutavale
tasemele andsid suure panuse naaberriigid Soome ja Rootsi, kelle kogemusi,
nõuandeid, tehnilist ja finantsabi instituut edukalt kasutas. Laienes rahvusvaheline
koostöö,

Eesti

Vabariik

ühines

1992.a.

Ülemaailmse

Meteoroloogia

Organisatsiooniga, kuhu alaliseks esindajaks määrati instituudi peadirektor. Käivitusid
mitmed koostöö programmid.
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2001. aastal määrati Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi uueks
peadirektoriks Jaan Saar, kelle juhtimisel tegutseb instituut tänaseni. Uued
tingimused

instituudi

finantseerimisel,

andmekäitluse

valdkonnas,

samuti

informatsiooni nõudluses vajasid ka instituudi töö järjekordset ümber korraldamist.
Tänane instituut koosneb 12-st kindlaid funktsioone ja eesmärke omavast osakonnast,
kus osakonna juhatajat võib tituleerida sisuliselt selle osakonna direktoriks, kes
vastutab kindlate ülesannete täitmise eest. Sellega on püütud luua tingimused, kus
kõik osakonnad vastutavad võrdväärselt instituudi eduka töö eest. Nii ei teki olukorda,
kus keegi on kellegi teenindaja ja ei vastuta millegi eest.
Samal ajal on kõigil peaeesmärk üks - olla maailmatasemel mõõtetehnika,
kaasaegse tehnoloogia ja tippspetsialistidega rahvuslik ilmateenistus, kes tagab Eesti
Vabariigi sotsiaalsete, majanduslike, strateegiliste, riikliku julgeoleku ja elanikkonna
vajaduste rahuldamise meteoroloogilise ja hüdroloogilise informatsiooni järele ning
Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kokkulepete täitmise meteoroloogia ja hüdroloogia
vallas. Selleks töötatakse käesoleval ajal välja ka instituudi strateegiat aastani 2010.
Tänaseks on oluliselt hoogustunud koostöö naabritega, mille näiteks on
Soome, Rootsi, Läti ja Leedu ilmateenistuste direktorite regulaarsed nõupidamised,
spetsialistide visiidid ja kogemuste vahetus. Osaleme Ecometi ja Eumetsati
nõupidamistel, lõpujärgus on ühinemine Euroopa Keskmise Pikkusega Prognooside
Keskusega.
Kõiki instituudile pandud ülesandeid täidab tänase seisuga 268 töötajat, sealhulgas
meteoroloogia valdkonnas
tippspetsialiste

-4

sünoptikuid , sealhulgas lennumeteoroloogia alal

- 27

tehnikuid ja vaatlejaid

- 83

hüdroloogia valdkonnas
tippspetsialiste

- 20

tehnikuid ja vaatlejaid

- 56

muudes vajalikes tehnilistes valdkondades tippspetsialiste

- 22
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Instituudi

vaatlusvõrgu

moodustavad

23

jaama,

nende

hulgas

12

meteoroloogiajaama, 9 meteoroloogia- ja hüdroloogiajaama, 3 spetsialiseeritud jaama,
neist 1 aeroloogiajaam, 1 järvejaam, 1 soojaam, 6 sademete mõõtejaama ning 52
hüdromeetriajaama.

85 aastat Eesti Rahvuslikku Ilmateenistust
METEOROLOOGILISE VAATLUSVÕRGU ARENG EESTIS
Ain Kallis, Ergo Pärn
EMHI Ilmavaatluste osakond
kallis@aai.ee
ergo.pärn@emhi.ee
Ilm ei tunne riigipiire ega riigikorda. Tartu füüsikaprofessor G. F. Parrot
kirjutas 1815. aastal oma füüsikaõpikus: “Et oleks loota rikkalikku saaki atmosfääri
tundmaõppimisel, peaksid kõik riigid tsiviliseeritud maailmas liituma, et rajada
meteoroloogiline ühendus, milleks oleksid maailma arvukais punktides vaatlusjaamad
ning peale selle keskbüroo, kuhu koondataks kõik vaatlused. …Ainult nii,
katkematute, väga paljudes kohtades neli korda päevas läbiviidavate vaatluste abil
võib see viia soovitud resultaadini.” [1]
18. sajandi lõpul – 19. sajandi algul toimusid ilmavaatlused süsteemitult,
kindla organisatsiooni ja järelvalveta. Esimeseks enam-vähem süstemaatiliseks
vaatlusseeriaks võiks pidada Tallinnas brigadir Jacob Brecklingi poolt 1774.a.
jaanuarist kuni 1777.a. aprillini teostatud vaatlusi.[2]. Tuntumaks on saanud
astronoom Ivanovi ilmavaatluste seeria Tallinnas (1805-1813). Teistes linnades
alustati vaatlusi märksa hiljem (Tartus 1822, Viljandis 1824). Kauaaegse tööga jäävad
Eesti meteoroloogia ajalukku koduõpetaja Friedrich Schieferdecker (34 aastat
vaatlusi) ning Paldiski kohtufoogti Carl Kalki kõrgekvaliteedilised vaatlused (51
aastat!).
Sajandi keskpaiku alustati Eestimaa Kirjandusliku Seltsi

initsiatiivil

koordineeritud ilmavaatlusi reas kohtades. Vaatlejaile saadeti trükitud plangid,
vaatluste aegadeks määrati kell 8, 15 ja 22. Aastal 1853 oli vaatluspunkte juba 16.
1865. aasta detsembris toimus oluline sündmus Eesti kliima uurimise ajaloos – alustas
tööd Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium, mis hakkas Arthur Joachim
Oettingeni juhtimisel koordineerima kogu Eestis tehtavaid mõõtmisi ning teaduslikku
uurimistööd. 1868. aastast loodi ka sademete vaatlusjaamade võrk.
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Üleminek ühtsele vaatlusmetoodikale
Alates

1870.

aastast

hakati

Venemaal

meteovaatlustes

kasutama

meetermõõdustikku. Vaatlusaegadeks kinnitati kõikjal kell 7, 13 ja 21. “Asjata oleks
siin seda rõhutada, et vaatlusi tuleb minuti peal teha, mitte aga mõni minut enne või
pärast vaatlemiseks määratud aega. Vaatluste tegemise teiseks tähtsaks tingimuseks
on, et vaatlusriistad selleks kõlbulikud oleksid, et nad oleksid enne järele katsutud, kas
nende näitamised küllalt õiged on” [3].
1871. aastal oli jaamade arv esimese 119 aasta (1805 – 1924) kohta
maksimaalne – 18. [4]
Põhijaamade hulka loeti tollal Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva-Jõesuu, Vilsandi,
Sõrve, Pakri ja Kõpu jaamad.
1904. aasta on oluline aeg Eesti päikesekiirguse uurimise ajaloos: Tartus
alustati

prof. Boriss Sreznevski poolt esimesi kiirguse mõõtmisi Hvolsoni

aktinomeetriga. Seitse aastat hiljem pandi tööle ka Callendari aktinograaf. Samuti
hakati tegema spetsiaalseid pilvisuse vaatlusi. Sobiva ilmaga uuriti kõrgemaid
õhukihte kuni 1500 meetri kõrguseni Kuznetsovi meteorograafi abil, mis läkitati
taevasse “tuulemadude” (tuulelohede) abil.
Eesti iseseisvusperiood
1919. aastal loodud Mereobservatooriumil oli ees raske ülesanne taastada
ilmavaatlusvõrk. Kui 1919. aastal töötas 7 jaama, siis 1921. aastaks oli nende arv
suurenenud

15le

ning

1930.

aastaks

29le.

Enamus

vaatlejaist

töötas

sademetevaatlusjaamade võrgus vabatahtlikult, põllutöökoolides olid vaatlejaiks sageli
õpilased. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium andis perioodiliselt välja
mahukat “Eesti meteoroloogia aastaraamatut” (ilmus aastani 1937).
Aastad 1940 kuni 1992
Suured muudatused kaasnesid riigikorra muutustega järgnevail aastail. Tartu
Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium allutati Hüdrometeoroloogia Teenistuse
Valitsusele, kolmelt vaatlusajalt (kell 7, 13, 21) mindi neljale vaatlusajale (kell 1, 7,
13 ja 19). (Saksa ajal muudeti see jällegi endiseks).
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1950. aastal suurenes meteojaamade arv 34ni, seda peamiselt rannikujaamade arvel.
Neil aastail võeti vaatlusvõrgus kasutusele Tretjakovi tüüpi sademetemõõtjad.
Ühetaolised ja võrreldavad sademete andmed pärinevad alates 1966. aastast, kui
mõõdetud sademete hulgale lisati märgumisparand (teatavasti kuni 0,2 mm vett jääb
sademetenõusse ja ei jõua mõõduklaasi).
1950. aastate algul alustati päikesekiirguse mõõtmisi Tartus, Tiirikojal,
Kuusikul ja Toomal. Kahes esimeses jaamas jätkuvad need tänaseni.
Suur muudatus toimus 1966. aastal, kui meteoroloogiavaatlusi hakati tegema 8 korda
ööpäevas ühtsetel vaatlusaegadel: kell 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 ja 21 Moskva aja
järgi.
Automatiseerimisperiood
1993. aastal külastasid Eestit WMO peasekretär Obasi ning ÜRO
Keskkonnaprogrammi ekspertrühm. Viimased märkisid oma hinnangus spetsialistide
kõrget taset ning soovitasid varustada meteoroloogilised jaamad tänapäevasema
mõõteaparatuuriga.
332 aastat pärast ilmselt maailma esimese töötava automaatilise ilmajaama
valmistamist inglaste Hooke’i ja Wreni poolt [5] alustatigi EMHIs vaatlusvõrgu
automatiseerimisega. Selle sammu tingis peale aja jooksul amortiseerunud
ilmajaamade tehnilise baasi ka nõudmine kvaliteetse meteoroloogilise informatsiooni
järele reaalajas.
Esimesed Vaisala MILOS-520 tüüpi jaamad paigutati 2001. aasta lõpul. 2004.
aasta lõpuks on plaanis paigaldada 23. jaam.
2004. aasta algul töötas EMHI meteoroloogilises vaatlusvõrgus
12 meteoroloogiajaama (Pakri, Jõhvi, Väike-Maarja, Kuusiku, Lääne-Nigula, Türi,
Jõgeva, Viljandi, Tartu -Tõravere, Võru, Valga ja Haapsalu);
9 meteoroloogia- ja hüdroloogiajaama (Kunda, Narva-Jõesuu, Ristna, Virtsu,
Vilsandi, Pärnu, Kihnu, Sõrve ja Ruhnu);
1 aeroloogiajaam – (Tallinn-Harku);
1 järvejaam–(Tiirikoja);
1 soojaam – (Tooma);
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peale nende 6 sademetemõõtejaama, 25 hüdromeetriajaama, ning 3 rannikumere
hüdroloogiajaama
2001. aastal arvati Tartu -Tõravere meteoroloogiajaam 30 nn päikesekiirguse
ülemaailmse baasjaamade võrku (BSRN – Baseline Surface Radiation Network).
Baasjaamad loodi selleks, et siduda maapealseid kiirgusmõõtmisi satelliitidelt
tehtavatega ning Maa kiirgusrežiimi pikaajaliste muutuste jälgimiseks.
Seitse jaama (Tallinn-Harku, Kunda, Ristna, Türi, Pärnu, Tartu-Tõravere, Valga)
kuuluvad RBSN (Regional Basic Synoptic Network) ja kolm jaama (Tartu-Tõravere,
Tallinn-Harku, Vilsandi) RBCN (Regional Basic Climatological Network) jaamade
hulka.
Tallinn-Harku

kuulub

rahvusvahelisse

kõrgemate

õhukihtide

sondeerimisjaamade ning Tartu-Tõravere GCOS (Global Climatological Observing
Station) jaamade hulka.
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HÜDROLOOGILISE VAATLUSVÕRGU ALGAASTAD EESTIS
Alvina Reihan, Juta Kuik, Liidia Klaus, Olga Kovalenko
Hüdroloogiaosakond
Alvina.reihan@emhi.ee
Rannikumere hüdroloogiline vaatlussüsteem
Eesti on mereriik ja seetõttu hakati rannikumere loodusolude vastu tõsist huvi
tundma juba poolteist sajandit tagasi. Läänemere idaosa, eriti Soome ja Liivi lahe
rannikuvete süstemaatilist uurimist alustas Venemaa XVIII sajandi keskpaiku, varsti
pärast seda kui ta oli Põhjasõja järel need alad endaga liitnud. Esialgu pöörati
tähelepanu rannajoone ja mere sügavuste kaardistamisele. Nende tööde tulemusel
ilmus 1757.a. admiral A.I.Nagajevi koostatud Läänemere atlas, mille juurde kuuluv
lootsiraamat trükiti 1789.aastal. Seoses mere järkjärgulise taganemisega, hakati
Rootsis XVIII sajandil huvi tundma Läänemere veetasemete vastu, Stockholmis
alustati veetaseme registreerimist 1774.a, kuid mõõtmised olid ebaregulaarsed.
Vaatluste kvaliteet paranes seal 1825.aastast, seega veetasemete vaatlusvõrk hakkas
välja kujunema XIX sajandi esimestel aastakümnetel (Mardiste, ….).
Teise sadamana Venemaal hakati veetaset süstemaatiliselt mõõtma Tallinnas
juba aastail 1805-1810. Veetaseme mõõtmise tulemused alates 1.jaanuarist 1806.a
säilitatakse EMHI andmefondis. Veeseisu määrati kindlasti juba 1805.a., sest
nimetatud aasta kolme viimase kuu kokkuvõtetes on toodud Tallinna ekstreemsed
veeseisud. Veeseisu (kolm korda päevas) ja meteoroloogilisi näitajaid mõõtis
sõjasadamas astronoom Ivanov. 1806.- 1809.a. avaldati veetasemete mõõtmise
kokkuvõtteid admiraliteedi poolt ka trükis. Iga aasta kohta toodi veetaseme
korduvused (keskmine, üle keskmise, alla keskmise) kuude kaupa ja kuude
ekstreemsed veeseisud. Originaaltabelite järgi otsustades lõppesid vaatlused 1810.a.
märtsis( Mardiste….).
Veeseisu kui meresõidu ja eriti sadamate kasutamise suhtes olulist näitajat
registreeriti teisteski sadamates. Näiteks, kirjeldades 1806.a. sõidu põhjal mõningaid
Läänemere sadamaid, iseloomustab tüürimeeste kooli direktor Korobko veetaseme
kõikumisi Pärnus. Tugevate edela- ja läänetuultega tõusvat vesi seal kuni kolm jalga,
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kestvate tormidega aga kuni 8 jalga, s.o. umbes samapalju, kui seni kõrgeima täpselt
fikseeritud veeseisu ajal Pärnus 1967.a. oktoobris (+250 cm).
Tallinna madala ees hakati alates 1864.aastast jäävabal ajal ankrus seisvalt
tulelaevalt “Revalstein” 1879 aastal kolm korda päevas veetemperatuuri mõõtma
(Mardiste….).
Kalapüügi suurenemine sundis huvi tundma ka kalavarude ja neid määravate
keskkonnategurite vastu. Seetõttu olidki 1870.a. Kielis asutatud Saksa Merede
Teadusliku Uurimise Komisjoni ja Rootsi esimesed Läänemere-ekspeditsioonid kohe
komplekssed (veetemperatuur, soolsus, plankton). Kieli komisjoniväljaannete mõjul
korraldas Tartu Ülikooli zooloogiaprofessor M.Braun ekspeditsiooni Soome lahele, et
uurida soolsuse muutumist avamerel ida suunas ja selgitada mereselgrootute leviku
sõltuvust soolsusest. Kasutades peamiselt tollilaevu, tehti 19.juunist 10.novembrini 39
päeval mõõtmisi. Tähtsam tööpiirkond oli Tallinna laht ning Aegna saare ja Tallinna
madala ümbrus, kuhu sõideti

korduvalt. Läänes ulatus ekspeditsiooni marsruut

Tahkuna poolsaareni, Matsalu laheni ja Väikese väinani, idas Hara laheni. Uuringute
programmi kuulusid hüdrometeoroloogilised mõõtmised ja põhjaloomastiku proovide
kogumine. Määrati pinna ja sügavamate veekihtide temperatuuri, soolsust, samuti
õhurõhku, tuule suunda ja tugevust ning õhutemperatuuri. Kõigis 140 vaatluspunktis
mõõdeti vee temperatuuri, enamikust võeti ka proove vee soolsuse määramiseks.
Soome lahes ja Tahkuna poolsaarest põhja pool tehti mõõtmisi kuni 50 sülla (umbes
90 m) sügavuseni. Naissaarest läänes 77 m sügavuselt saadud veeproovist määras
ülikooli keemiaprofessor C.Schmidt 13 iooni ja 11 soola. See oli esimene Soome lahe
süvavee analüüs.
M.Brauni ekspeditsioon andis esmakordselt selgema ettekujutuse veetemperatuuri ja
soolsuse jaotumusest Soome lahes ja Väinameres, Tallinna lahega piirnevas mereosas
ka nende ajaloolisest muutumisest. Ekspeditsioon täiendas oluliselt teadmisi
Läänemere idaosa hüdroloogilistest tingimustest ja faunast (Mardiste….).
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Laevasõidule ohtlike madalate tähistamiseks kasutati tulelaevu, millel tehti ka
hüdrometeoroloogilisi vaatlusi. Tallinna madala e. Tallinna kivi juurde paigutati
1864.a. kolmemastiline purjekas “Revalstein”, Hiiu madala juurde 1898.a.
kolmemastiline aurik “Neckmangrund” ja Vilsandist edelasse 1905.a. tulelaev
”Sarõtšev”. EMHI Andmekogude osakonnas säilitatakse Tallinna madala vaatluste
materjale aastaist 1859-1914 v.a. aastad 1861, 1864, 1872, 1878 ja 1881-1901.
1879.aastast mõõdeti 4 x päevas veetemperatuure ja korrapäraselt ka hoovusi
(Mardiste ).
Kui avamere uurimine teistes maades jätkus pidevas tõusujoones, siis esimene
tõeliselt kompleksne Vene ekspeditsioon Läänemerel teostus alles pärast pikemat
vaheaega 1908. aastal. Põhiline tööpiirkond oli mere avaosa Gotlandi saare ja
Kuramaa vahel ning Liivi laht. Kõigis punktides mõõdeti pinnakihi ja süvavee
temperatuuri ning võeti veeproove soolsuse, hapniku ja teiste gaaside määramiseks.

Vanimad Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi fondis säilinud
süsteemsed rannikuvaatluste seeriad pärinevad 1842 aastast, mil veetaseme mõõtmisi
tehti Tallinna sadamas 3 korda ööpäevas kohaliku aja järgi kell 7, 13 ja 21.
Süstemaatilisi veetemperatuuri mõõtmisi alustati Eesti rannikul aastatel 1887 - 1889
(Sõrve - 1887, Tallinna sadam, Tahkuna, Vainloo, Vilsandi, Osmussaar, Ruhnu 1898, Virtsu, Narva–Jõesuu - 1899).
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Rannikumere hüdroloogilistest näitajatest on kõige rohkem andmeid
kogunenud jää kohta. Jää, kui meresõitu piirava teguri üle on võimalik leida
kirjapanekuid juba sajandeid enne korrapäraste vaatluste alustamist. Sadama, rae,
kaubanduskompaniide jt. dokumentides on andmeid Tallinna lahe jääoludest XIV-XV
sajandil, tihedamalt aga alates XVI sajandist. Jäänähteid pandi regulaarselt kirja XIX
sajandi algusest Tallinna sadamas ja sama sajandi 60.-70. aastatel tuletornide juures.
1869.a. esitas Vene Geograafia Selts üleskutse palvega koguda andmeid veekogudel
jää tekkimise ja kadumise kuupäevade kohta (Mardiste….).
Tänapäeval koosneb EMHI rannikuvaatlusvõrk 13 vaatluspunktist.
Regulaarsed merevaatlused tehakse Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni
(WMO) juhendi järgi Meteoroloogia- ja Merehüdroloogia seirejaamades 4 korda
ööpäevas kl. 00, 06, 12, 18 Greenwichi ajas (GMT) ja rannikuseirejaamades 2 korda
ööpäevas 06 ja 18 GMT. Vaatlusprogrammis on meretaseme (määratakse mõõdulati
skaalalt), tuule suuna (kraadides) ja kiiruse (m/sek), õhutemperatuuri (Cº),
veetemperatuuri (Cº) ja soolsuse mõõtmised, lainetuse, nähtavuse ja jääolude
vaatlused (visuaalselt). Rannikuvaatlusi kasutatakse Meteoroloogiakeskuses mere
prognooside koostamisel.
Vaatlusandmed kontrollitakse hüdroloogiaosakonnas ja säilitatakse EMHI
andmefondis.
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JÄRVEDE hüdroloogiline vaatlussüsteem
Eestimaa on tuntud oma suurte ja väikeste järvedega. Esimesed andmed
järvede hüdroloogilisest režiimist ilmusid XIX sajandi keskpaiku teadlaste Sievers
(1854) ja Grevingk (1869) töödes. Sellest ajast alustati statsionaarseid vaatlusi:
1876.a. avati veemõõdupost Võrtsjärvel Rannu-Jõesuu külas. Ta töötas ühe aasta.
Uuesti avati post 1921. aastal ja töötab siiamaani. 1879. aastal avati veemõõdupost
Ülemiste järvel. 1922.aastal publitseeriti Ülemiste järve veerežiimi ülevaade (Wellner,
1922). Peale nende kahe järve teostati statsionaarseid vaatlusi erinevatel aegadel
Vagula, Saad-, Pangodi, Püha-, Karu-, Harku, Viljandi ja Rõuge-Suurjärvel ning
Suurlahel.
Narva veehoidla režiimi uuritakse alates 1955. aastast Krivasoo ja
Hüdroelektrijaama Veehaardeehituse postidel. Hiljem avati vaatluspost Kulgu
sadamas.
Eraldi tuleks peatuda Peipsi järve vaatlustel. Esimesed Peipsi järve kirjeldused
pärinevad XIX sajandi esimesest poolest, kuigi uurimised olid tehtud varem: esimene
ekspeditsioon töötas 1851-1852.a. akadeemik K.E. Baeri ja hiljem N. Danilevski
juhtimisel, 1895.a. I.Spindleri juhtimisel. Need ja ka uuringud Narva jõel, olid
majandusliku suunitlusega – järve kalavarude korrastamine, vee reguleerimine, Narva
jõe veejõu kasutamine jne.
1902-1906 aastatel töötas Peipsi järvel Venemaa Teedeministeeriumi
uurimisrühm E.Königu juhtimisel, kes tegid suure töö Narva jõe ja Peipsi järve
uurimisel. Ta esitas kava Narva jõe laevatatavaks muutmiseks, Peipsi järve veepinna
alandamiseks (üleujutuste vähendamise eesmärgil) ja tegi arvutused Narva jõe veejõu
kasutamiseks. Siis, 1902 a. rajatigi esimesed hüdromeetriaseirejaamad Vasknarvas ja
Praagas ning Venemaa poolel Budovitši ja Bolšaja Listovka. Kahjuks on osa
algperioodi andmeid kaduma läinud. 1920-1921 a. arenes hüdroloogiline võrk Peipsi
järvel: avati vaatluspost Mustvee linnas ja Lisjo asulas Vene poolel. 1926.a. avati post
järve kirdeosas Kuritsek’i külas, mis viidi 1942.a. üle Narva jõele ja sai nime
Vasknarva II (Vasknarva I oli vaatluspost Narva jõel).
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1920-ndate aastate lõpus avati hüdroloogiapostid Zalita saarel ja Gdovka jõe suudmes
(Ustje külas), 1946-1947.aa. – Mehikoormas, Värskas ja Kodaveres. 1964.a. need
postid suleti.
Kokku töötas Peipsil erineval ajal 19 hüdromeetria vaatlusjaama.
Hüdroloogilised

tööd

avajärvel

algasid

1949.aastal

(siis

moodustatigi

meteoroloogiajaama baasil Tiirikoja Järvejaam). 1951-1962.a. teostati järvel
aurumisvaatlusi. Kasutati ujuvat aurumisseadet, aga alates 1954.aastast teostatakse
aurumisvaatlusi jaama meteoväljakul aurumismõõteliga GGI-3000.
Tänapäeval töötab Peipsi järvel 3 statsionaarset vaatlusjaama ning avajärvel
teostatakse vaatlusi 7 mõõtmisvertikaalil ja ühel termilisel profiilil.
Vaatlusjaamades mõõdetakse aastaringselt veetaset, veetemperatuuri, talvel jää
paksust ja jälgitakse jääolusid.
Avajärvel toimuvad mõõtmised jäävabal perioodil (aprill või mai- okt. või nov.) jaama
ekspeditsioonilaeval:
-

veetemperatuur vee pinnakihis laeva käigul

-

veetemperatuuri vertikaalne jaotumine

-

vees lahustunud hapniku mõõtmine vee pinna- ja põhjalähedases kihis

-

vee läbipaistvus ja värvus

-

lainetus ( kõrgus ja suund)

-

pinnakihi hoovuse suund ja kiirus (ujukiga)

-

meteoroloogilised vaatlused (õhutemperatuur, sademed, tuule suund ja
kiirus

talvel (jaanuar-märts, kui jääolud võimaldavad)
-

jää ja lume paksus

-

veetemperatuuri vertikaalne jaotumine

-

vee läbipaistvus ja värvus.

-

vees lahustunud hapniku mõõtmine vee pinna- ja põhjakihis

Alates

2002.aastast

korraldatakse

Peipsil

Eesti-Vene

keskkonnaseire

ühisekspeditsioone. Tööde aluseks on “Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku
kasutamise alase koostöö kokkulepe” (Moskva, 1997) ning “Piiriveekogude ja
rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon” ( Helsingi, 1992).
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JÕGEDE hüdroloogiline vaatlussüsteem
Eestis on pikaajalised traditsioonid ja suur kogemus jõgede hüdromeetriliste
vaatluste alal. Esimesed vaatlused olid visuaalsed ja nende kohta võib leida kirjeldusi
vanadest väljaannetest. Arvatakse, et Narva joa vee-energia kasutamine algas juba XV
sajandil. Spetsialiseeritud ja süstemaatilisi uurimistöid alustati 18. sajandi teisel
poolel. Tartu Ülikooli prof. Arthur von Oettingen asutas 1865. a. Tartu
meteoroloogiajaama. Nimetatud asutus rajas 1866.a (või 1867.a) Suur-Emajõel Tartus
Kivisilla juures veemõõteposti süstemaatiliste hüdroloogiliste vaatluste teostamiseks
(Juske, 1991). 1879.a avati veemõõtepost Ülemiste järvel. 1902.a tegutses Eestis juba
10 veemõõduposti. Alguses olid need uuringud põhimõtteliselt ühe eesmärgiga uurida veekogude laevasõidu ja vee-energia kasutamise võimalusi. Vaatlused piirdusid
ainult veetaseme mõõtmistega. Vooluhulkade mõõtmine oli juhuslik, süstemaatiliselt
alustati seda alles XX sajandi alguses.
Eesti ühtse hüdromeetria vaatlusvõrgu loomist jõgedel ja järvedel alustas
August Velner. Tema poolt läbiviidud hüdroloogilisi uuringuid ning üldistusi tuleb
hinnata suure teaduslik-praktilise väärtusena. Hiljem tegid Eesti hüdroloogia
arendamiseks palju hüdroloogid K.Hommik, T.Eipre, A.Kask, K.Arukaevu jt.

1923.a. Uurimise rühm sõiduvalmis

85 aastat Eesti Rahvuslikku Ilmateenistust
Kui 1922.a töötas Eestis 15 veemõõteposti, siis 1937.a lõpuks oli
vaatlusvõrgus 89 veemõõteposti (neist 3 limnigraafiga), 10 sademetemõõtjat, 3
lumekatte paksuse ja lume tiheduse mõõtjat ning 6 veetemperatuuri mõõtepunkti.
Peale Narva HEJ-i projekti valmimist 1921.a lõpul asutati Narvas Sisevete Büroo, mis
allutati Teedeministeeriumile ja viidi 1924.a sügisel koos personaliga Narvast
Tallinna.

1923.a. Uurimise rühm Tartus (Tartu linna all, linnaheinamaa)

Büroo

peaülesanne

oli

koguda

andmeid

maaparanduse,

vee-energia

kasutamise, laevasõidu ja teiste veemajanduse valdkonda kuuluvate praktiliste
küsimuste lahendamiseks. Eesti hüdroloogiline vaatlusvõrk oli tiheduse poolest tollal
üks arenenumaid Euroopas. Veemõõtepostides registreeriti igapäevased keskmised
veetasemed, mõõdeti vooluhulki ja veetemperatuure ning registreeriti jäänähteid.
Kogutud vaatlusandmete alusel koostati vooluhulga kõverad ja arvutati igapäevased
keskmised vooluhulgad. Vaatlusandmed avaldati perioodilistes aastaraamatutes. Tänu
sellele oli juba kolmekümnendate aastate lõpul võimalik teha statistilisi arvutusi
jõgede äravoolu režiimi kohta.

85 aastat Eesti Rahvuslikku Ilmateenistust
Vabariigi Valitsuse otsusega 29.juunist 1929 .a likvideeriti Sisevete Büroo ja
selle koosseis viidi üle Põllutööministeeriumi katastri ja Maakorralduse osakonna
Maaparanduse Ametisse, kus August Velner jätkas endise Sisevete Uurimise Büroo
tegevust (Teaduse..., 1992). Alates 1939.a. kuni 1941.a. anti Sisevete Büroo
funktsioonid üle Põllumajandusministeeriumile ja 27. jaanuaril 1941 a. - Eesti
Hüdrometeoroloogiateenistuse

Valitsusele

Hüdrometeoroloogiateenistuse

Valitsus,

(1946
mille

aastast

nimetusega

hüdroloogiaosakonna

ENSV

juhatajaks

määrati A.Velner). Nimetatud asutus reorganiseeriti 1.novembril 1991.a. Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiks, mis tegutseb siiani ja korraldab
hüdroloogilisi

vaatlusi

Eesti

territooriumil.

1920-ndatel

aastatel

rajatud

hüdromeetriavõrk saavutas oma apogee 1936…1938. aastal, mil veemõõtepostide arv
oli 105 ja sademete mõõtjate arv oli 122.

1936-38.aa. Hüdromeetriline prof. Keila jõel (mõõtmise ajal)
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1944.a. oli Eestis 76 vaatlusposti. Peale Teist Maailmasõda võeti ette
vaatluspunktide ratsionaliseerimine. Eriti hea vaatlusvõrgu areng saavutati 70-ndatel
aastatel (avati 25 vaatlusposti), postide arv oli 106 ja sademete mõõtjate arv 109 (vt.
joonis 2.).

1980ndad.a. Vääna – Hüüru vaatluspost
Oluline on märkida, et 1949 aastal asutati Mustvee järveposti (avatud 1920.a) baasil
Tiirikoja järvejaam ja 1950 aastal spetsialiseeritud Tooma soojaam. Sellest ajast
alustati kuivenduse mõju uurimist äravoolule, teadusuuringuid soodes ja järvedel.
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Käesoleval ajal (01.01.2004) töötab Eestis 37 seirejaama jõgedel ja
ojadel, 5 - järvedel ja 7 - soodes. Üldarvust on niinimetatud reeperposte 17,
informatsioonilisi – 15. Pidevalt mõõdetavad elemendid on pinnasevee tase,
veetemperatuur ja jääpaksus, jõgede vooluhulk, sademed ja aurumine
veepinnalt.
EMHI hüdroloogiaosakond täidab Riikliku Hüdroloogiateenistuse
funktsioone. Teenistuse eesmärgiks on anda ülevaade veeressurssidest.
Aktiivne väikeste hüdroelektrijaamade taastamine mõjutab nii veerežiimi kui ka
kvaliteeti.
Lähtudes ülaltoodust võib käesolev pinnavee hüdromeetriavõrk tagada
andmetega hüdroprognooside koostamist ja veeressursside arvestamist ca 60%
Eesti territooriumist, kuid see ei ole piisav kõikide ülesannete lahendamiseks.
Nimelt: EV rahvusvaheliste kohustuste Läänemere ja Soome lahe (HELCOM)
kaitse ja piiriveekogude konventsiooni täitmiseks, info vahetamiseks (European
WATERNET, EUROSTAT, HELCOM, BALTEX) ja inimeste elu ohutuse
tagamiseks merel (NAVTEX jt.) jne
Vastavalt

EMHI

hüdromeetrivõrgu

Arengukavale

planeeritakse

hüdromeetrijaamade arvu suurendamist 2010.aastaks. Neist 26 saavad olema
automaatjaamad (joon. 2).
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1936-1938.aa. Hüüru pais ja ülemine veemõõtja

1928.a. Leivajõgi limnigraaf
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1999.a. Purtse - Lüganuse

1929.a. Kulgu veemõõtja Kulgu jõel
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PÕGUSALT ILMAPROOGNOOSIDE AJALOOST EESTIS
Merike Merilain
EMHI ilmaprognooside osakond
merike@emhi.ee

Kreeka filosoof Aristoteles kirjeldab oma 4. sajandil e. Kr. ilmunud vanimas
ilmaraamatus ,,Meteorologica,, tuult kui Maa hingamist.
Ilmaprognoose võiks sel juhul ka sõnastada kui planeedi hingamise kirjeldust, sest mis
see prognoos muud on kui õhu liikumise äraarvamine nii horisontaal- kui
vertikaalsuunas.
USA ilmateenistuse kodulehelt leitud lauseke annab seose ka meie põhjamaise
ilmaga ja see sõnab: “Kui sulle ilm ei meeldi, oota minutike ja see muutub”. Sisu on
peaaegu sama, kui eesti põlisel tarkusel: “ei tasu vana armastuse järel joosta, oota
pisut ja tuleb uus”.
Võib-olla ongi see nii eluline tarkus aastakümneid kinni hoidnud ka ilmasse
armunuid. Millega siis seletada, et igal maal leidub inimesi, kes terve oma elu on
pühendanud selle nii muutliku kiindumuse teenimisele.
Nii ongi ilmaprognooside ajalugu ühelt poolt oma eesmärgile pühendunud
inimeste lugu ja teisalt tehnoloogia ning teaduse arengulugu.
Üks esimestest ilmale pühendunuist Euroopas oli Inglise ilmateenistuse rajaja
admiral Robert Fitzroy, aastal 1853. Temale kuulub ka esimese tormihoiatuse
ilmutamise au 1861.a, millele järgnesid regulaarsed ilmaennustused ajalehes The
Times. Ilmaennustajana ja meremeeste elu säästjana ei leidnud see vapper mees nagu
mitmed hilisemad järelkäijad mitmetes maades ei au ega kuulsust, pigem naerualuseks
sattumist.
Eestis võib ilmaennustuse algusest rääkida seoses Boriss Sreznevski
kutsumisega Tartu ülikooli 1894.a. Loendamatute tegude kõrval, mida see energiline
mees meteoroloogia vallas korda saatis, tegi ta ka sünoptilisi uurimistöid Venemaa
merede kohta, sealhulgas ka Läänemere kohta. Ka püüdis Sreznevski üldsusele ilma
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ennustada tolleaegse hõreda vaatlusvõrgu (10…14 jaama ) baasil ja tedagi tabas pigem
Tartu linnarahva pilge kui heakskiit. B.Sreznevski töötas Tartus 1918.aastani.
Nüüd ongi paras koht pöörduda käesoleva kokkutuleku ajendi juurde.
Juba eelmistes ettekannetes mainitud Merevägede juhataja päevakäsud, panid aluse ka
eestikeelsele ilmaennustusele värskelt sündinud vabariigis.

!

"

#
Ilmaennustamiseks tuli koguda ilmaandmeid vaatlusjaamadest. Eestis olid
jaamad sel hetkel vaid Tallinnas ja Tartus, lisaks saadi telegramme 20 Soome ja
Skandinaavia jaamast, peagi lisandus ka Island ja Fääri saared, seejärel Hamburgist,
Kopenhaagenist, Pariisist.
Sünoptikud kandsid ilmatelegrammid ilmakaartidele. Iga päev tehti 3
isobaaride, 3 isallobaaride ja 3 isotermide kaarti. Ilmade ennustamine baseerus
õhurõhu uurimisel, st. kõrg- ja madalrõhualade jälgimisel. Prognoos koostati keskmise
ilma järgi tsükloni või antitsükloni üksikutes osades.
Rahvale selgitati ilmateenistuse vajalikkust Tallinna Teatajas: Igas riigis,
mõistagi, ka Soomes ja teistes põhja maades, Skandinaawia riikides, on olemas
meteoroloogia keskasutused (Meteorologische Zentralanstalt), mis ei olene mitte et
ülikoolist, et teaduste-akadeemiatest, waid otsekohe walitsusest, mille walwe alla ta
käib. Nende asutuste ülesandeks on riigis olewate meteoroloogiliste asutuste
korraldus, asutamine ja järelwalwus, ilmade ettekuulutamine ja igasuguste ilmadesse
puutuwate uurimiste ettewõtmine ning õige kellaaja wäljaarwamine, hronomeetrite
korrashoidmisega. Selle juures peetekse laialdast ühendust, saadakse meteoroloogilisi
teateid mitte üksi omalt maalt waid ka mujalt, nagu näit. Soomes, kus Rootsist,
Norrast, Daanist, Islandi ja Fareri saartelt ning Inglismaalt saadakse met.
telegramme. Sarnane ühendus tuleks ka Eestis teaduslises ja sõjalises otstarbes sisse
seada, olgugi et see ehk palju maksma läheks. Oleks ju meie siis korralik mereriik,
kui teaksime ette iga tormi, selle suuruse, kestwuse, jõu ja sihi!
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Samal 1919.a. määrati mereväe observatooriumi direktoriks Karl Frisch, pärast
1935.a. eestistatud Kaarel Kirde.
Järgmine

teade

1920.a.

aprillist

teatab

juba

mereobservatooriumi

likvideerimisest ja kogu sisseseade ja ülesannete üleandmisest Tartu ülikoolile.
Tartus jätkus ilmaennustamine samade inimeste kaasamisega. Enne 30-ndaid ja 30ndail on ilmakaartidele alla kirjutanud A. Ohu, A. Nurklik, E. Maanvere. 1937.a. kanti
kaartidele juba 160 ilmajaama andmeid.
Tähtis edasiminek toimus 1933.a., mil hakati rakendama Norra Bergeni
koolkonna troposfääri õhumasside ja frontide teooriat. Hilisemal tuntud kodumaisel
klimatoloogil Kaarel Kirdel on samuti teeneid ilmaprognooside arengus.
Tema kaitses Hamburgis doktoriväitekirja inversiooni pindadest vabas
atmosfääris 1921, edasi on uurinud temperatuurihälbeid Tartus ja nende mõju
pikaajalisele ilmaprognoosile, õhurõhu muutuste perioodilisust, ühte põnevamaid
teemasid sünoptilises meteoroloogias nagu tsüklonite regeneratsioon. Selles
valdkonnas käsitles tsüklonite taas süvenemist külma õhu sissetungil tsükloni
tagalasse.
Juhtivaks meteoroloogiks oli sel ajal ka Johannes Letzmann, kelle peamine
uurimistöö käsitles tänaseni mõistatuslikke trombe.
Üldsusele avaldati ilmaprognoose alates 1920.a. ajalehes ,, Postimees,,. 1930.a. algas
prognooside levitamine ringhäälingu kaudu. Tormituule hoiatusi meresõiduks ja
kaluritele edastati telegraafi teel. Alates 1923.a. paljundati ja saadeti posti teel
tellijatele ja ametiasutustele iga päev ilmakaarte.
Sõja-aastatel läks ilmateenistuse juhtimine Hamburgi Hüdrometeoroloogia
Observatooriumi juhtimise alla. Ilmateated muutusid sõjasaladuseks.
Sõjasaladuseks jäid üldsusele prognoosid kuni 1946.a, mil 10.aprillil anti välja ENSV
Ministrite Nõukogu määrus ENSV Hüdrometeoroloogilise Valitsuse moodustamise
kohta, sama aasta juuli algul loodi prognooside osakond, mis 1952.a sai ametlikult
Tallinna Ilmajaama nime. See nimetus käibib rahva hulgas tänini, eriti populaarne
interneti kommijate hulgas. Aasta aastalt suurenes prognooside arv ja nende tarbijate
arv.
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Koostati Eesti, Peipsi järve ja Läänemere prognoose 12-36 tunniks.
Alates 1950.a. koostati metsade tuleohu prognoose.
Alates 1953.a.loodi pikaajaliste prognooside grupp. Ilma ennustati Moskvast
saabunud skeemide alusel kuni kuuks ajaks ette.
Alates 1954.a Läänemere tsentraliseeritud teenindamine, alates 1956.a. ka ingliskeelne
teenindamine.
Alates 1957.a. alustas tööd esimene fototelegraafi aparaat, millega sai vastu
võtta analüüs- ja prognooskaarte Moskvast, jääkaarte Leningradist, kuid aeg-ajalt ja
vahel lausa regulaarselt püüti raadio teel kinni ka Rootsi, Inglise ja Saksa
ilmateenistuse prognooskaarte.
1971.a.

alustati

numbriliste

ilmaprognooside

tegemist

tolleaegsetel

hiigelarvutitel riiklikus statistika peavalitsuses. 80-ndail aastail saadi Eesti 24 punkti
kohta arvutustulemused juba 2 korda ööpäevas. Arvutist saabus meteoroloogiliste
väljade prognoos resolutsiooniga 300x300 km, õhutemperatuuri maksimumi ja
miinimumi, laus- ja hoogsademete hulga, äikese ja tuule kiiruse prognoos 49
Baltimaade punkti kohta.
1972.a.alustati

kalalaevade

teenindamist

rannikumerel

6-tunniste

prognoosidega 13 rannapiirkonnas.
1975.a. alates töötas ilmasatelliitide vastuvõtupunkt, umbes samast ajast ka
meteoroloogiline radar.
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Töö sidesõlmes 70-ndate lõpus.

.
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Alates 1978.a. töötas suuremate purjeregattide ja sealhulgas Moskva
olümpiamängude ajal Pirita olümpiakeskuses 3-4 liikmeline operatiivgrupp.
Tuuleprognoosi koostamine, eriti merebriisi arvestamine oli edukas tänu eelnevalt
tehtud kogu Tallinna lahte katnud vaatlustele ning selle töö teaduslik analüüs, mille
põhiraskuse kandis sünoptik Sirje Vilms.

Mereilma arutelu meteoprognooside osakonnas 1970.aastal.
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Sünoptikute grupp Pirital olümpia purjeregati ajal 1980.a.
Alates 1981.a. Läänemere rahvusvaheliselt kooskõlastatud teenindamine ilmaja hüdroprognoosidega NAVTEX süsteemis.
1983.a.mindi üle automaatsele ilmatelegrammide ilmakaartideks joonistamise
süsteemile Tsüklon- AP4-Minsk-32 – AP4 – digigraaf, mis mõistagi vähendas
käsitsitöö mahtu. Arvuti ise oli hiigelsuur, täites 10 m2 suuruse põrandapinna.
Sõjajärgsetel aastatel töötasid sünoptikutena S.Savitski, J.Jevdokimova,
V.Jasthenko, M.Kolesnikova, J.Plisthenko, N.Lavrov.
Tõelisteks rahvalemmikuiks said aga 1950 lõpust ,60-ndaist, 70-ndaist
esimesed eestikeelsed hääled ilmateatega eetris Pilvi Kirsi-Tomberg, Helve OhakKotli, Ene Linno, Aina Laas, Sirje Vilms, Ilme Klementi.
Eesti ilmateenistusele on kogu oma tööelu pühendanud ka Rimma Razumova,
Galina Suhhova, Jelena Maltseva. J. Maltsevale kuulub ka numbriliste prognooside
pioneeri roll kodumaises ilmateenistuses.
Nende suurepäraste eeskujude najal ja ka otseselt õpetust saanutena on tänaste
sünoptikute põlvkonnas aastatepikkust tööd jätkamas Merike Merilain, Valentina
Judakova, Svetlana Maslova, Nadezda Pavlova.
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Uued tuuled hakkasid puhuma alates Eesti taasiseseisvumisest ja EMHI
moodustamisest. Nagu teisteski Eesti elu valdkondades olid esimesed sõbrakäe
ulatajad ülemere naabrid - Soome ja Rootsi ilmateenistus. Ilmaprognooside vallas
toimus kardinaalne muutus 1993.a., mil läks käiku BALTMET projekt, SMHI
varustas 3 Balti riiki tolleaegsete kiirete arvutitega, sideliin Norrköping-Riia ja selle
lingid Tallinna ning Vilniusse tagasid peaaegu kogu SMHI prognostilise info
saabumise ka Läänemere idakaldale. Algasid sünoptikute regulaarsed väliskoolitused
numbriliste prognoosmudelite, satelliidi- ja radariinfo kohta. Kõige suurema panuse
selles vallas on andnud SMHI, FMI, DWD ja 90-ndate teisest poolest EUMETSAT.
Alates 1998.a. ,oli EMHI-l otstarbekam jätkata otsesideliiniga Tallinn-Helsingi ja
sellest ajast alates on EMHI otseselt ja kaudselt tundnud Soome ilmateenistuse
abistavat kätt. Sünoptikud teevad koostööd suviste äikesetormide ja nendega seotud
purustuste äraarvamiseks peamiselt radariinfo põhjal.
Alates 2000.a. on operatiivkasutuses ilmaradar, mis on hindamatuks abiks
hoogsadude ja äikesega seotud nähtuste äraarvamiseks.
Alates 2003.a. oktoobrist on operatiivkasutuses EMHI, Tartu Ülikooli ja FMI
ühisprojekti

teel

valminud

Eesti

oma

kõrge

resolutsiooniga

numbrilise

prognoosmudeli HIRLAM tulemused.
Ees seisab koopereerumine Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskusega, see
võimaldab tõsta prognooside usaldusväärsust ja pikendada prognoositavat ajaperioodi
10 ööpäevani.
Ees seisab ka koopereerumine EUMETSAT-iga, sest isegi kogu maailma
maapinnalähedaste ja aeroloogiliste vaatluste koguarv 13 758 jaamast ja laevast
moodustab vaid 4 % geostatsionaarsetelt ja geopolaarsetelt satelliitidelt saadavast
infost kogu atmosfääri kohta.
Prognooside õigustuvus järgmiseks ööpäevaks on pärastsõjajärgselt 70 %
paranenud 60-ndate lõpul 80-85 %, 80-ndail 90% lähedaseks, 90-ndate keskpaigast
95 % lähedaseks. Stabiilselt kõrge on olnud viimase kümnendi hoiatuste õigustuvus,
kusjuures aastas koostatud hoiatuste üldarv on ligilähedaselt 400 piires.
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Hoiatuste õigustuvus % 1995-2003.a.(kajastab õigete hoiatuste suhtarvu kõigi antud
hoiatuste kohta )
aasta

1995 1996 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Eesti

92

86

100

97

96

93

96

98

99

Meri

90

95

92

92

97

95

94

95

89

Tallinn 81

83

97

82

90

87

80

90

82

Peipsi

85

80

90

79

82

88

89

92

71

100
95
90
85
80

Eesti
Meri

75

Tallinn

70

Peipsi

65
60
55
50
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

keskm.

Lähitulevikus võiks osa EMHI ilmaennustusi välja näha selliselt, vt. joonis 1,
õigemini osa erilistest tarbijatest nagu Tartu Maraton ja Maanteeamet, saab juba
praegu analoogset pilti.
Tulles tagasi Aristotelese juurde ja tänapäeva, sõnastab WMO 50.
aastapäevaks üllitatud kogumik rahvuslike ilmateenistuste ülesande poeetilisel kujul:
ilmateenistuste võrk teeb olulist tööd, andmaks meile teadmiste hapnikku ja teenuseid,
mis laseks Maal ja elul, mida see hoiab, edasi hingata.
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Ilmaprognoos Tallinnas 1.03.kell 17.00-3.03. kell 08.00, 2004.a.

Eelhoiatus: homme päeval hakkab sadama lund ja lörtsi, tekib jäidet, tuul pöördub õhtuks põhja- ja kirdesse ja tugevneb
14-17 m/s, hakkab tuiskama, õhutemperatuur langeb.
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Tingmärgid

Selge

Lörts

Vähene pilvisus

Tuisk

Vahelduv pilvisus

Udu

Pilvisus tiheneb

Vine

Pilvisus tiheneb, hakkab vihma
sadama
Pilvisus tiheneb, hakkab lund
sadama

Äikesevihm
Selge, öösel

Vihmasadu tiheneb

Hoovihm

Lumesadu tiheneb

Hooglumi

Jäide, teepinna jäätumine
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Eesti Rahvusliku Ilmateenistuse rajamise alusdokument
(originaali koopia, Eesti Riigiarhiiv, fond nr. 495, nimistu nr. 6,
säilik nr. 287, lk.111)
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Eesti Rahvusliku Ilmateenistuse rajamise alusdokument

(ärakiri originaalkäsikirjast, Eesti Riigiarhiiv, fond nr. 495, nimistu nr. 6,
säilik nr. 287, lk.111)
MEREJÕUDUDE JUHATAJA
Päewakäsud
-----------------------------------18 mail 1919 a.
N0 612
Rannawalve, Side ja Päästejõudude walitsuse alla kuuluwa Meteoroloogia jaama
nimetan ümber Mereobserwatoriumiks, mis minu alla kuulub. Ühtlasi avaldan 14 mail s.a.
Sõjawägede ülemjuhataja poolt kinnitatud Mereobserwatoriumi koosseisu:
-------------------------------------------------------------------------------------------JärjeAmeti nimetus.
Arw.
Palga
korra
norm.
Märkused.
No
-------------------------------------------------------------------------------------------1.
Juhataja…………………………………....1
850
2.
Ilmade ettekuulutaja……………………....1
850
(kõrgema haridusega).
3.
Tema abi (kõrgema haridusega)………..…1
800
4.
Instrumentide . . .
Juhataja ja merejaamade insp.
(kõrgema haridusega)…………………..…1
800
5.
Täheteadlane (kõrgema haridusega)……...1
800
6.
Hydrometeorolog-waatleja……………….1
600
7.
Aerolog-waatleja………………………….1
600
8.
Rewident………………………………….1
650
9.
Mehanik…………………………………..1
800
----------------Kokku:
9
10.
Kirjutajad………………………….……..2
50-400 Eraisikud
11.
Rahwawäelasi…mitmesugusteks
töödeks…………………………………...3
120
12.
Telegrafist………………………………..1
500
----------------Kokku: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------No 613
Nimetan professor Schöneberg`i Mereobserwatoriumi Juhatajaks, teenistuse aega temale 14
maist s.a. arwates.
Alla kirjutanud Merejõudude juhataja asetäitja asekapten Saltza
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