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HÜDROMEETRIAVÕRK

≈ 54 äravoolujaama erinevatel jõgedel, sh Saaremaa ja Hiiumaa  

≈ 7 veetaseme jaama jõgedel, järvedel, veehoidlatel 

≈ 15 mereveetaseme seirejaama, sh Saaremaa, Hiiumaa, Ruhnu

≈ Peipsi järve akvatooriumi seire (veekvaliteedi seire ja 
hüdroloogilised vaatlused)

≈ Tooma sooseire (meteoroloogilised ja hüdroloogilised 
vaatlused)





ILM JA VESI (JA MAAPÕU)

≈ Pikad, „ilusad“ ja kuivad suved = vähe vett? Üldiselt küll, aga…

≈ Lumine talv = suur suurvesi? Mitte tingimata

≈ Erakorralised ilmastikunähtused üha tihenevas tempos = 
üleujutused ja põuad? Mitte päris

≈ Suur sadu = kohene üleujutus? Üldjuhul mitte

≈ Kõrge veetase = palju vett? Oleneb…



ILM JA VESI (JA MAAPÕU)

≈ Äkiline sula talvel kui maa on külmunud, võib põhjustada 
ootamatu üleujutuse

≈ Suur sula kevadel, millele on eelnenud pehme talv ja kuiv suvi, 
võib kaduda kui „vits vette“

≈ Kõrge veetase ei pruugi tähendada suurt vooluhulka ja suure 
vooluhulgaga ei kaasne alati väga kõrget veetaset

≈ Ilm muutub kiiresti, vesi (veetase, vooluhulk) reageerib 
aeglaselt



ILM JA VESI 2019

≈ Erakorraline veebruar ja märts – kaks või kolm suurvett 
olenevalt jõest

≈ Mitte kõige kuivem kevad ja suvi, kuid valdavalt väga 
madalad veetasemed

≈ Sügis. Vihma justnagu on olnud, veetase ei taha kerkida

≈ Peipsi järv stabiilselt madalseisus, tänaseni



NB! Graafikul on operatiivandmed



ILM JA VESI 2019

≈ Normist soojemad 
veebruar, märts, aprill, 
mai, juuni, august

≈ 9 kuu keskmine normist 
1,3 kraadi soojem

≈ Normist kuivemad aprill, 
juuni, juuli, august

≈ 9 kuu keskmine normist 
3,1 mm kuivem



ILM JA VESI 2019

≈ Uued pikaajalised veetaseme kuumiinimumi rekordid
≈ Arbavere, Audru, Kirumpää, Kloostrimetsa, Separa, Taheva

≈ Mitmel jõel ligilähedane uuele miinimumile

≈ Madalseis pikaajaline

≈ Emajõel Rannu-Jõesuu-Tartu lõigul alates juuli lõpust alla kriitilise 
veetaseme navigatsioonikaardi nulli järgi, Veeteede Ameti püsihoiatus 
tänaseni

≈ Uued pikaajalise veetaseme kuumaksimumi rekordid
≈ Sauga-Nurme, 13-14.06.2019 veetase tõusis 24 tunniga üle 2 meetri



Pärnu-Sauga ilmajaamas sadas 13. juuni õhtul ühe tunniga 48,7 mm vihma – seda ilmanähtust saab 
juba nimetada loodusõnnetuseks, kirjutab ilmateenistus viimaste päevade äikeseilmasid selgitavas 
ülevaates. Pärnu-Saugal esinenud sajust tuli 19 mm vihmavett alla kümne minutiga, mis on 26 
protsenti juuni sajunormist.

Lisaks võimsale sajuhulgale lõõtsus Pärnu-Sauga ilmajaama andmetel sealkandis ka tugev tuul, 
tugevamad iilid ulatusid üle 30 m/s. 

/…/
https://www.err.ee/952516/vihmavalingud-turil-ja-parnumaal-votsid-loodusonnetuse-mootmed

Vihmavalingud Türil ja Pärnumaal 
võtsid loodusõnnetuse mõõtmed
ERR ILM 14.06.2019 14:46

Neljapäeval Pärnu külje all ning Türil maha 
sadanud vihmavee hulk oli nii suur, et 
ilmateenistuse teatel võib taolist nähtust 
nimetada juba loodusõnnetuseks.



NB! Graafikul on operatiivandmed



LÜHI-PIKK VAADE TAGASI

≈ Tähelepanek 1
≈ Viimaste aastate II kvartal (aprill, mai, juuni) on olnud pikaajalisest 

kvartalikeskmisest veevaesem, ehk kvartali keskmine äravool on 
moodustanud vaid 60…70% pikaajalisest keskmisest II kvartali 
äravoolust

≈ Ja seda viimased kuus aastat järjest
≈ Vihjeks, aprill on „tüüpiliselt“ olnud suurveekuu, kuid viimastel 

aastatel on suurvesi nihkunud pigem märtsikuusse



LÜHI-PIKK VAADE TAGASI



LÜHI-PIKK VAADE TAGASI

≈ Tähelepanek 2
≈ Kas siis eelnevast tulenevalt on I kvartal (jaanuar, 

veebruar, märts) muutunud veerohkemaks? 
≈ Vastus viimase kuue aasta kohta on „jah“, ehk I kvartali 

keskmine äravool on moodustanud 110…160% (!) 
pikaajalisest I kvartali äravoolust



LÜHI-PIKK VAADE TAGASI

≈ Tähelepanek 3
≈ Mitte nii selgelt ei eristu trendid III 

ja IV kvartalil
≈ 2013…2015 ja 2018 aastad olid 

pikaajalisse keskmisse suhestudes
veevaesed, 2010…2012 ja 2016-
2017 aastad aga veerohked

≈ Nende aastate keskmiseks teeb 
kokku 105% ehk ligilähedane 
pikaajalisele keskmisele, õige pisut 
sellest suurem



LÜHI-PIKK VAADE TAGASI

≈ Tähelepanek 4
≈ Sama loogika kumab läbi ka veetasemetest

≈ Viimane nö korralik suurvesi oli aastal 2013 ja sealt alates ei 
eristu kevadise suurvee sesoonsus enam graafikul nii selgelt –
veetasemed on ühtlustunud aastaringselt

≈ Suvised madalvee perioodid on küll näha, kuid suurveetippe 
on rohkem kui kord aastas ja tipud pole enam nii tipus



LÜHI-PIKK VAADE TAGASI



PIKK VAADE TAGASI



PIKK VAADE TAGASI

≈ Tähelepanek 5
≈ Absoluutsed rekordid on jäänud 

eelmisse sajandisse, pigem isegi 
eelmise sajandi esimesse poolde

≈ Siiski ei ole meil vett vähemaks 
jäänud vaid pigem õige pisut juurde 
tulnud

≈Tartu ja Kasari jõe näitel on aasta-
keskmine vooluhulk kergel 
tõusujoonel



Muutuste ootel? 
Kõik on pidevas 

muutumises

Kõik on 
omavahel 

seoses

Vesi on elu 
alus



AITÄH! 


