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Prognoosmudelite osakonna peaspetsialist



Hüdrometeoroloogiline teenindamine

Keskkonnaagentuur esindab 
riikliku jääteenistust Eestis 

Läänemere jääinfo tagamiseks 



Miks ja kellele on jääinfo vajalik

Laevade ning jäämurdjate optimaalse teekonna planeerimine aja- ja kütusekulu kokkuhoidmiseks.

Eluohutus ja pääste: jääle mineku keeld, efektiivsed päästeoperatsioonid.

Laevaõnnetuste ning õlireostuste minimiseerimine talvisel ajal. 



Sünoptiku töö talvisel jääperioodil

• Jääkaart ning jääraport
edastatakse rahvusvahelisse 
võrgustikku 11:00 UTC

• Jääprognoosid
koostatakse vastavalt 
tellimustele

• Jää statistilised arvutused
ülevaade talvise hooaja lõpus

http://www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/

http://www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/


Kasutatav jääinfo

Regulaarsed jäävaatlused Veebikaamerad
Jääproduktid

Satelliitpildid 



Jääkaardi koostamise infosüsteemi loomine

RAIN ELKEN FIE 

Projekti eesmärgid

• Luua uued lahendused erineva, eelkõige kaugseirel põhineva jääinfo
kogumiseks, töötlemiseks ning avalikkusele jagamiseks.

• Uudne jääseire süsteem aitab vähendada riigi kulud talvisel navigatsiooni
perioodil jäämurdmisele ning tagab inimeste ohutu viibimist jääl.



Radaripõhised satelliitandmed (10 m/40 m)

Sentinel-1 SAR (IW/EW)

• Alates 2019. operatiivtöötlus ESTHub platvormil

mõlemas mõõtmisrežiimis. 

• Pilt kättesaadav umbes 5 tundi peale satelliidi
ülelendu.

• Kiire andmetöötlus, kuid skriptide tööle panek 
on väljakutseline tegevus.

• Oleme esimesed ESTHub töötlusressursi 
operatiivkasutajad. 

Tagatud on detailne jääinfo iga ilmaga,
mõõtmisi teostatakse läbi pilvede 

merejää



Optilised satelliitandmed – MODIS/OLCI (300 m)

MODIS Terra/Aqua OLCI Sentinel-3A/-3B 

merejää merejää

jäämerejää
merejää

merejää merejää

Operatiivtöötlus ESTHub platvormilhttps://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts

jää

https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts


Optilised satelliitandmed – VIIRS (745 m) 

Night overview RGB - öösel Overview RGB - päeval

merejää

merejää

merejää

merejää

pilved



Optilised satelliitandmed – MSI (10 m)

Aitab eristada pilvi jääst või lumest

Operatiivtöötlus ESTHub serveril 

Maa-ameti Satiladu

https://satiladu.maaamet.ee/

Jääinfo kõige suurema detailsusega selge ilmaga

pilved
lumi

Sentinel-2 MSI

jää

https://satiladu.maaamet.ee/


Jääproduktide arendamine 

• Algoritmid põhinevad Sentinel-1 SAR andmetele (masinõpe)

• Produktid peavad lihtsustama sünoptiku tööd jääkaardi koostamisel

• Jääkaardi detailsuse lisandväärtus + uued jää produktid 

• Masinõppel põhinevate 
jääproduktide arendamine on 
väljakutse ja tulemuste 
usaldusväärsus sõltub ka 
vaatlusandmete 
kättesaadavusest.

• Jäävaatluste kogumine annab 
lisandväärtust jää produktide 
välja arendamisel.

Välja arendamisel on:

jää tüübid, järvede jää, jää  
paksus, jää nähtused, 
triivjää jms.



Jäävaatluste kogumine 

Veebivorm Ilmaäpp

• Vabatahtlikud jäävaatlejad

• Koostöö partnerid

Jäävaatlused 
QGIS rakenduses 

Jäävaatlused 
interaktiivsel 
veebirakendusel



QGIS jääkaardi rakendus

• Uus sünoptiku tööriist jääkaardi 
koostamiseks georefereeritud kujul. 

• Rakendus on edukalt töösse võetud 
alates 2018. 

• Jääinfo koondatakse ühte 
kaardirakendusse.

• Jääinfo TÄNA, EILE, ÜLEEILE

• SMHI ja FMI kolleegid tunnevad huvi 
arenduse vastu.

RAIN ELKEN FIE 



Jääkaardi veebirakendus (prelive) 

https://jaakwebmapprelive.envir.ee/

https://jaakwebmapprelive.envir.ee/
https://jaakwebmapprelive.envir.ee/
https://jaakwebmapprelive.envir.ee/
https://jaakwebmapprelive.envir.ee/


Jääkaardi projekt annab uued võimalused
jääinfo kogumiseks, paremaks analüüsimiseks 
ning detailsema jääinfo edastamiseks 
avalikkusele ja partneritele.


