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Millega tegelen? 

• Doktorant Tartu Ülikoolis 

• Käsil doktoriprojekt, mis jaguneb järgmiselt: 
- ekstreemsademete klimatoloogiline analüüs; 

- võimalikud muutused ekstreemsete ilmanähtuste 
tugevuses ja esinemissageduses 21. sajandil lähtudes 
globaalsete kliimamudelite projektsioonidest; 

- kuuma- ja külmalained Eestis 1950–2016; 

- kuuma- ja külmalainete klimatoloogiline analüüs seoses 
atmosfääri suuremõõtmelise(makro-) tsirkulatsiooniga. 

– – 



Äärmuslikud sademed Eestis 
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Return period of Estonian precipitation extremes  
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Paduvihm rahega 15.07.2014 Lääne-Virumaal – näide 
ekstreemsest sademesündmusest 



 

Tänan kuulamast! 

Teist tüüpi ekstreemne sademesündmus: tugev lumi 17.06.2014 Viljandis. 
Foto: Aivar Aotäht 



Teema aktuaalsus 

• Poliitilis-meteoroloogiline instrument –
eurobaromeeter 

• 2011. a suvel peeti olulisemateks probleemideks:  
- vaesus, toit, vesi jne 64% 

- kliima muutumine 51% 

- majanduslik surutis 

- rahvusvaheline terrorism  

- sõjalised konfliktid. 

– Lisaks on selgunud TLÜ jt kogemuste põhjal, et kliima 
puudutab inimesi vaat et koguni isiklikult. Meeletu huvi ja 
populaarsus kliimaerialade valimiseks! 



• Kliimasoojenemise tõestusi 



• Instrument kliimasoojenemise kindlakstegemiseks – burromeeter 
(1.02.2010 Tõraveres). 

• Ja ligi 6 aastat hiljem – ei 
mingit lund! 



Definitsioonid 

• Kliima 

- Ilmastu, mingi paiga paljuaastane ilmade laad ja rütm; pidevalt muutuv 

atmosfääri seisund, mis avaldub paikkonna ilmastikus  ja on vaadeldav 

pikema ajavahemiku (aastakümnete) ilmade statistikana (ENE). 

- Antud kohale iseloomulik paljuaastane ilmade režiim, mis on tingitud 

päikesekiirguse muundumisest maapinna tegevkihis ning sellega seotud 

atmosfääri ja ookeanide tsirkulatsioonist (Klimatologia, 1989). 

 

• Kliima ehk ilmastu on teatud piirkonnale omane pikaajaline  

keskmistatud ilmade režiim (Vikipeedia). 
- Kliima ≠ keskmine ilm → viimane definitsioon pole hea! 

 

• Globaalne kliima on Maa kliimasüsteemi meteokomponentide  

olekute ansambel, mille nad läbivad pika aja jooksul (kümned  

aastad) (A.S. Monin). Post, 2010, 2015 



Kliimamuutuse 
definitsioonid 

• IPCC – detekteeritav muutus kliima olekus, mis kestab 

ulatusliku perioodi, võib olla nii looduslik kui ka 

inimtekkeline. 

• UNFCCC – muutus kliimas, mis on otseselt või kaudselt 

inimtekkeline, muudab atmosfääri koostist ja mis on lisaks 

loomulikule vaadeldud kliima muutlikkusele. 

Post, 2010, 2015 



Kliimamuutuse definitsioonid 

• Kliimamuutus on pika aja jooksul ilmnev klimaatiliste näitajate  

muutumine (Vikipeedia). 

• Globaalne soojenemine on maapinnalähedase atmosfääri ja ookeanide 

keskmise temperatuuri tõus (Vikipeedia). 

• Climate change is a change in the statistical distribution of weather over 
periods of time that range from decades to millions  of years. It can be a 
change in the average weather or a change  in the distribution of weather 
events around an average (for example, greater or fewer extreme weather 
events).  

• In recent usage, especially in the context of environmental policy, climate 
change usually refers to changes in modern climate. It may be qualified as 
anthropogenic climate change, more generally known as "global warming" 
or "anthropogenic global warming" (AGW). 

• Asjatundjad ei tohiks neid  kolme viimast, s.o kliimamuutust, globaalset 

soojenemist ja inimtekkelist globaalset soojenemist omavahel segi ajada. 

Post, 2010, 2015 



Poolt ja vastu 

+ IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

- NIPCC – Nongovernmental International Panel on 

Climate Change 

• According to the report, “natural causes are very likely to be 
[the] dominant” cause of climate change that took place in 
the twentieth and at the start of the twenty-first centuries.  

• “We are not saying anthropogenic greenhouse gases (GHG) 
cannot produce some warming or have not in the past. Our 
conclusion is that the evidence shows they are not playing a 
substantial role.” (NIPCC, 2011) 

Meidla, 2010–2015 



Ajafaktor ja globaalsed protsessid 
• argipäevane aeg – ajalooline aeg – geoloogiline aeg 

• Erineva “lahutusvõime” arvestamine suurendab hinnangute ja 

interpretatsioonide täpsust. 

 

Meidla, 2010–2015 



Miks uurida Maad kui süsteemi? 

• Muutumine on looduse loomulik olek ja see  

on toimunud ka inimtegevuseta. 

• Kui soovime muutustes lahutada  

“inimtekkelist” ja “looduslikku” osa, tuleb 

looduslik osa määratleda. 

• Inimtegevus ei ole loodusest isoleeritud, 

järelikult mingi mõju on niikuinii olemas, 

kuid see oleneb kliimasüsteemi tundlikkusest. 

Meidla, 2010–2015 



Kliima murdepunktid – mis need on?  

• Kliima murdepunktid (climate tipping points) on 
kliimasüsteemi pöördumatud murdepunktid. 

• Murdepunkti läbimisel läheb kliimasüsteem ühest 
tasakaaluolekust teise – pöördumatu kliimamuutus. 

• Näiteid kaugemast minevikust: globaalsed jääajad (“Snowball 
Earth” – Hilis-Neoproterosoikumi jäätumised, nt Sturtiani 
jäätumine 750–700 milj. aastat tagasi) – neisse sisenemine ja 
väljumine. 

• Tänapäeva võimalike kliima murdepunktide näiteid: igikeltsa 
sulamine, liustike sulamine (Gröönimaa liustike ja Lääne-
Antarktika mandrijää sulamine), Amazonase vihmametsade 
kadumine, India mussooni ärajäämine. 



Globaalse jääaja tulemus –  
globaalne Kasvuhoone  

(Pierrehumbert, 2002; Powell et al., 2001; Kirsimäe, 2013) 



Ilmavaatluste parimad päevad  
( ̴̴250 tegijat – 1980ndad) 

L. Keppart, H. Raudsepp 



 

 

Lisaks: agrometeoroloogilised bülletäänid, 
aastaraamatud, teatmikud 

Vaatlusvõrk tänapäeval 



Kliimamuutus Eestis 

• Kõige olulisemaks kliimanäitajaks võib pidada 
õhutemperatuuri, sest see määrab ära veel mitmed muudki 
keskkonnaolud ja tegurid, nagu lumikatte olemasolu ja selle 
kestuse. 

• Soojenemist on täheldatud eelkõige suurtel laiustel, kus asub 
ka Eesti. 

• Eestis on enim soojenenud talved ja kevaded, kusjuures talve 
keskmine temperatuur on suurim määraja aasta keskmises 
temperatuuris. 

• Seega, millest sõltub talve keskmine temperatuur ja milline 
muutus on seda põhjustanud? 
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Kas ja kuidas on kliima muutunud? 

• Talved on muutunud 
lühemaks 

• Lumekattega päevade arv on 
vähenenud 

• Kevad algab varem 

• Märts on muutunud 
talvekuust kevadkuuks 

• Jne 

Sepp, 2015 



Loodus on muutustele reageerinud 

Postimees 
Raigo Pajula 

• Tähelepanu  peaks  fotol  koonduma  väikesele tammele 
– neid on hakanud ilmuma loodusesse päris palju.  

• Tamm on aga ohtram soojema kliimaga aladel.   

Sepp, 2015 



Erinevate stsenaariumite kiirguslik mõju 

RCP – Representative  

Concentration Pathways 

Keskkonnaagentuur, 2015 



Stsenaariumi valik 

• RCP2,6 – väga optimistlik, hea riikidevaheline 
koostöö, arenenud süsinikupüüdmise 
tehnoloogiad (kliimamuutuse signaal nõrk). 

• RCP4,5 ja RCP6 – mõõdukad, riikide poolt 
olulisi leevendavaid meetmeid eeldavad (RCP6 
kohta piiratud mudeliandmed). 

• RCP8,5 – pessimistlik, nõrk riikidevaheline  
koostöö, valdavalt süsinikul põhinev majandus. 

• Eesti jaoks valiti RCP4,5 ja RCP8,5 

Keskkonnaagentuur, 2015 



Mida see tegelikkuses tähendab? 

Odessa, 

München, 

Kirkwall Orkney saared 

Sepp, 2015 



Atmosfääri tsirkulatsioon Eesti kliima 
mõjutajana 

• Kiirguslikud kliimategurid määravad ära ilma püsiva ja 
sesoonselt muutuva iseloomu, tsirkulatsioon püüab 
seda aga teha muutlikuks. 

• Tsirkulatsiooni iseärasused Eestis: 

- Paiknemine parasvöötme läänetuulte vööndis 

- Atmosfääri mõjutsentrid: Islandi M (talvel), Assoori K (suvel), 
Siberi K (talvel, Vojeikovi telg), Grööni K (talvel) 

- Aktiivne tsüklonaalne tegevus: aastas keskmiselt 132 tsüklonit 
või nende lohku ja 65 antitsüklonit või nende harja. 64% 
päevadest on ilm tsüklonite mõju all, 43 % päevadest aga 
frontide mõjutada.  

 



Eesti asendist tulenevad kliimategurid 

• Põhja-Atlandi mõju, aktiivne tsüklonaalne tegevus 

• Läänemere toime rannikuvööndis 

• Ida-Euroopa lauskmaa suur maismaaosa 

• Põhja-Jäämere mõju arktilise õhumassi kaudu 

• Sellest tulenevad järeldused agrokliima jaoks: 

– Ilmastik on enamasti ebapüsiv ja kiiresti muutuv. 

– Vaatamata väikesele territooriumile esineb suuri erinevusi 
agrokliima näitajates, on suur mikroklimaatiline varieeruvus. 



Valgus- ja kiirgusrežiim 

• Tulenevalt suurest geograafilisest laiusest esineb 
valge ja pimeda aja pikkuse suur sesoonne 
varieeruvus. 

• Valget aega südasuvel 17-18 tundi, talvel 6-7 tundi. 

• Kiirguse suurt sesoonset kontrasti suurendab pilvisus. 



Eesti kliima 

• Kliimatüüpe on Maal palju ja neid saab mitmeti 
klassifitseerida.  

• Köppeni-Geigeri botaanilise klassifikatsiooni alusel on Eesti 
kliimatüüp Dfb – niiske mandrikliima jaheda suvega. 

• Selline kliima on Ida-Euroopa lauskmaal 50.– 60.°N, Lääne-
Siberi lauskmaa lõunaosas, Suur-Järvistu piirkonnas, Lõuna-
Kanadas ja Jaapani põhjaosas.  

• NB! Eesti saari käsitletakse Köppeni järgi Cfb kliimatüübi all. 
See on parasvöötme lääneranniku kliima ning on iseloomulik 
Lääne-Euroopale. 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%B6ppen_Dfb.png?uselang=et 

Eestile sarnane kliima maailmas 
Tegelikult niiske jaheda suvega mandrikliima levik maailmas 



• Aastaringselt valitseb enamasti läänevool.  

• Enamvähem võrdselt valitsevad nii mP kui ka cP, kuid tuleb 
ette nii arktilise kui ka troopilise õhu sissetunge. 

• Keskmine temperatuur suvel +15°…20°C, talvel 0°…-15°C, 
kusjuures aastane temperatuuriamplituud suureneb läänest 
itta. 

• Aastane sademete hulk 500-1000 mm, suurim Sakala 
kõrgustikul. 

• Taimkattes valitsevad segametsad. 

• Päikesekiirguse juurdevoolu suured sesoonsed erinevused. 

• Aktiivne tsüklonaalne tegevus. 

• Ilmastik on väga muutlik ja järsud ilmamuutused. 

Eesti kliimale iseloomulik 



Tsirkulatsiooni makrotüübid 



Talve (XII-III) keskmine temperatuur Tartus 
 (J. Jaaguse TÜ geograafia osakonna juubelikonverentsi ettekandest) 



Mis põhjustab talvede 

soojenemist? 

• Talvisel ajal on soojus enamasti kuskilt mujalt kohale 

toodud. 

• Toojateks on tsüklonid, kusjuures eriti oluline sooja 

importimisel on Atlandi ookeanil tekkinud tsüklonite hulk 

ja nende liikumistee (trajektoor), mille määrab atmosfääri 

üldine tsirkulatsioon. 

• Seega võib oletada, et muutused on toimunud tsüklonite 

hulgas ja/või trajektoorides. 

• Selle küsimusega tegelesid J. Jaagus, M. Sepp ja P. 

Post, kes uurisid 20. sajandi teisel poolel (ajavahemik 

1948-2000) olnud tsüklonite hulka ja trajektoore Kesk-ja 

Põhja-Euroopa kohal. 

 



Mis põhjustab talvede 

soojenemist? 

• Analüüsist selgus, et Põhja-Euroopas on tsüklonite hulk 

suurenenud.  

• Ka Läänemere piirkonda jõudvate tsüklonite hulk on 

suurenenud, kusjuures oluliseks järelduseks on 

tsüklonaalsuse kasv Eestist põhja pool (Soomes). 

• Kuna tsüklonite keskmete trajektoorid on nihkunud 

Eestist põhja poole, siis tähendab see seda, et jääme 

sagedamini madalrõhkondade sooja lõunaossa, kus 

valitseb lääne-ja edelavool. 

• Talvel toob õhuvool edelast ja läänest sooja ja niisket 

õhku. 







 Õhuringlus ja  gaaside 

regulatsioon 

 Kliima regulatsioon 

 Puhvervõime häirimiste  

korral 

 Bioloogiline kontroll 

 Geenipank 

 Vee ringlus ja puhastus 

 Pinnaseteke 

 Lagunemisprotsessid 

 Tolmlemine 

 Toitainete ringlus 

 Toidu tootmine 

 Toorained 

 Elupaik 

 Rekreatsioon 



Fischer et al 2012 Nature 

• Seenhaiguste globaalse leviku 

trendid 

Disease alerts in the ProMED 

database for pathogenic fungi 

of animals and plants (a), and 

the spatial location of the 

associated reports (b).  

c, d, Relative proportions of 

species extinction and/or 

extirpation events for major 

classes of infectious disease 

agents (c) and their temporal 

trends for fungal pathogens (d). 



Aasia tiigersääse (Aedes albopictus) levik Euroopas 
A. albopictus levitab vähemalt 22 viirushaigust, sh Dengue palavikku ja Chikungunya tõbe. 



Uus roosõieliste puude ja põõsaste bakterhaigus: 

viljapuu-bakterpõletik (Erwinia amylovora) 

Laialt levinud 

Juhuslik 

Hiljuti leitud 

Üksikjuhud 

Lokaalne levik 



Tamme äkksurm (Phytophtora ramorum) – uus ohtlik lehtpuude 

seenhaigus 

P. ramorumi levik 

Suurbritannias 
• Avastatud 1995. 

a USAs.  

• Levib kiiresti 

Põhja-Ameerikas 

ja Euroopas (sh 

Poolas, Rootsis 

ja Soomes) 

 

• Eestis avastati 

2012. a rodo-

dendronitel 

• 10 aasta jooksul avastatud ligi tosin uut metsa- 

     haiguse tekitajat Läänemere riikides! 



Aastaajad 

1) Astronoomilised 
2) Meteoroloogilised (kalendrilised): talv (DJV), kevad (MAM),  
suvi (JJA), sügis (SON). Meteoroloogiline aasta: 1.dets – 30. nov. 
3) Klimaatilised: 
                           kevadtalv 
                           varakevad 
                           kevad 
                           suvi 
                           sügis 
                           hilissügis 
                           eeltalv 
                           talv 
4) Fenoloogilised (taime-, agro-, aero-, dendro-, ihtüo-, müko-) 
5) Veekogude klimaatilised aastaajad  (Eesti looduse kalender, 2001)    
6) Sünoptilised (sünoptiliste protsesside järgi) 
7) Psühholoogilised ja sotsioloogilised (meeleolu, tunnetuse jne järgi)                



Klimaatilised aastaajad 







Mis saab edasi? 
• Võtmeküsimusi: 

- Kuidas mõjutab tuleviku kliima Eesti põllumajandust, sh 
taime- ja loomakasvatust?  

- Kas mõjud on pigem negatiivseid või on ka reaalseid 
väljavaateid, kuidas põllumajandus võiks muutuvast 
kliimast kasu lõigata?  

• BioClim-projektis toimus hiljuti asjaosaliste seminar, milles 
kohtusid teadlased ja erinevate osapoolte esindajad 
põllumajandussektorist.  

• Koos arutati kliimamuutuste mõjusid 
põllumajandussektorile ning võimalusi mõjudega 
kohanemiseks.  

• Kuivõrd toidutootmine on üks toidujulgeoleku aluseid ja üks 
EMÜ prioriteete, siis on see ka projektis keskne teema. 



Mis saab edasi? 

• Eesti Keskkonnaagentuur (KAUR) on hiljuti välja töötanud 
kliimastsenaariumid aastani 2100 (sh EURO-CORDEX 
mudelprojektsioonid).  

• Need annavad üldistatud hinnangud tõenäolistele tuleviku 
kliimatrendidele erinevate näitajate lõikes, nagu näiteks 
aastakeskmine õhutemperatuur, sademete hulk, iseloom ja 
sajupäevade arv, lumikatte kestus.  

• Näiteks on täheldatud ja on edaspidigi oodata: 

- sagenenud on edela- ja läänesuunaliste tuulte esinemine; 

- täheldatud on tuule kiiruste kasvu talvekuudel; 

- sademete hulk on suurenenud perioodil oktoobrist märtsini; 

- jäänähete teke on nihkunud hilisemale ning kadumine 
varasemale ajale. 
 



Mis saab edasi? 

• Võib oodata, et tulevikukliima muutub Eesti põllumajandusele 
soodsamaks (üha enam maisipõlde). 

• Pikem vegetatsiooniperiood tähendab ka suuremat 
söödabaasi ja suuremat biomassi, mille tõttu võib mäletsejate 
arv suureneda.  

- kas suurema toodangu järele on nõudlus? 

• Kliimamõjude puhul on ilmne nende keerukus ja vastuolulisus: 
soojemad suved ei pruugi automaatselt tähendada saagikuse 
tõusu kõigi kultuuride puhul.  

• Sarnaselt võime eeldada, et pehmemad talved soodustavad 
karjatatavate loomade aastaringset väljaspidamist ja seega 
näiteks teatavat kokkuhoidu kütte- jm kuludelt.  



Mis saab edasi? 

• Kas soojemate suvede tulekul võime eeldada ka 
kõrgemaid meesaake? 

- Vastus ei pruugi olla ühene, kuna palju sõltub mesilaste 
korjebaasist (meetaimedest) ja mesilaste käitumisest.  

- Kui taimede fenoloogilised tsüklid ja mesilaste 
„korjekalender“ omavahel ühtivad, siis võivad meesaagid 
suureneda, kuid määramatus on siingi tegelikkuses väga 
suur. 



Mis saab edasi? 

• Väga aktuaalseks võib muutuda senisest kõrgem seirevajadus, 
seda eeskätt näiteks uute taimekahjurite ning -haiguste, 
samuti parasiitide ja loomahaiguste puhul (mesilaste 
parasiitide seire praktiliselt puudub Eestis). 

• Taimehaiguste seire puhul võiks abiks olla nn 
amatöörseirevõrgustik (analoogselt linnuseirega), kus 
vabatahtlikud huvilised annavad kaardipõhise info haiguste 
levikust. 

• Põllumajandus on oma olemuselt piisavalt spetsiifiline 
valdkond, mistõttu on üldiste kliimamudelite põhjal raske 
ennustada konkreetseid mõjusid.  

• Kliimakohanemisel võib üldjuhul abi olla ka mõnest lihtsast 
põhimõttest: näiteks kui põllumajandustootjad teadvustavad 
endile senisest enam „tunne-oma-põldu“-printsiipi.  
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Вот так! 

Aitäh kuulamast! 
 

Kalmer Saare foto 


