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Standardatmosfäär: 

Õhutemperatuur                                               +15° C 

Õhurõhk                                                               1013,25 hPa 
(mb), 760 mmHg 

Õhu tihedus                                                          1,225 kg/m3 

Õhutemperatuuri vert. gradient  11 km-ni     0,65°  C /100 m 

Vaba langemise kiirendus                                   9,8 m/s2                                                         
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Õhurõhu ööpäevane muutumine 

• Iga päev on normaalne õhurõhu tõus ja langus , kõrgpunktiga kell 10.00 ja 22.00  
ning madalpunktiga kell 04.00 ja 16.00. Keskmine rõhu muutus nendel perioodidel 
on ligikaudu 1,3 mmHg, või 0,2 mm Hg tunnis. Seda ei tohiks ilmamuutust 
prognoosides arvesse võtmata jätta. Näiteks õhurõhk muutus 2 mm Hg. Kui sellest 
maha lahutada perioodi kõikumine 1,3 mmHg, on ülejäänud vahe 0,7 mm Hg 
väikese tähtsusega kuuetunnise perioodi kohta. Kui see langus tekkis aga perioodil, 
kui baromeeter peaks normaalselt tõusma 1,3 mm, siis oleks langus juba 
summaarselt 3,3 mm Hg, mis on küllalt oluline tähele panna. 
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     Õhutemperatuur 
 

Temperatuur iseloomustab õhu soojusreziimi. 
Mõõdetakse termomeetriga. Elavhõbe-, 
piiritusetermomeetrid või muud . 
Automaatseks registreerimiseks on termograafid. 
Troposfääris (atmosfääri alumine kiht, kuni 
kõrguseni 11 km) õhutemperatuur tavaliselt langeb 
kõrguse suurenedes. Kui langus on 0,65° C 100 m 
kohta, on langus vastav märgadiabaatsele 
gradiendile. Selline langus on võimalik niiskes õhus. 
Puhtas ja kuivas õhus on langus 1° C 100 m kohta. 
Sellist langust nimetatakse kuivadiabaatseks. 
Õhukihti, milles temperatuur kõrguse muutudes 
jääb muutumatuks, nimetatakse isotermiliseks. Kui 
vertikaalsuunas õhutemperatuur tõuseb, on 
tegemist inversioonikihiga.  

Peeter Volkov  2021 



Peeter Volkov   2021 



Peeter Volkov   2021 



Peeter Volkov   2021 



Peeter Volkov   2021 



Peeter Volkov   2021 



Peeter Volkov   2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              Sademed 
 

• Õhumasside segunemisel tekivad õhus vee faasimuutused. 
Veeaur veeldub veepiiskadeks (kondensatsioon), veepiisad 
võivad ka külmuda (tahkuda). Mõnikord muutub veeaur kohe 
tahkeks, ilma et läbiks kondenseerumise faasi (sublimatsioon). 
Nende protsesside tulemusel tekivad  pilved ja sademed. 

• Õhumasside segunemisega kaasnevad tõusvad õhuvoolud, kus 
õhk on adiabaatiliselt ehk soojusvahetuseta jahtunud 
kastepunktini. 

• Kondenseerumise võib alata juba 75...80% suhtelise niiskuse 
juures, sel juhul on niiske vine, mida võib ka uduvineks 
nimetada. 

• Udu ja uduvine on õhu niisked sumestused, Somp on aga 
tahkete osakeste (tolm, suits) põhjustatud sumestus. 
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Beaufort´i skaala 
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Beauforti skaala on tuule kiiruse (ning tugevuse) 
iseloomustamiseks kasutatav tinglik 12–palliline astmestik, mille 
koostas 1806. aastal Briti admiral Sir Francis Beaufort (1774-1857).  
See skaala on alates 1874. aastast kasutusel riikidevaheliselt ning 
selle on kinnitanud Riikidevaheline Meteoroloogiline 
Organisatsioon. Araabia Ühendemiraatide ilmateenistus pani ette 
kasutada 17-pallilist astmestikku, mis aga laiemat toetust pole 
leidnud. 
Esialgu iseloomustati tuule tugevust selle mõju järgi purjedele. 
Nüüdisajal kirjeldatakse tuule tugevust selle mõju järgi taglasele, 
veepinnale vms. Astmestiku ülapiir pole määratud. 
 
Tuule kiirust ning sellega seotud tugevust saab arvutada 
valemitega: 
1) TM = 0,836(TP-0,5)1,5 
2) TP = 1,12xTMx0,667+0,5 
kus TM - tuule kiirus m/s; TP - tuule tugevus pallides 
 
 

http://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php/Taglas


Beaufort´i skaala 
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Gradientjõud on suunatud õhurõhu languse suunas. 
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Coriolisi efekt 
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Coriolisi efekt ehk Coriolisi jõud *korjol'isi+  on prantsuse matemaatiku ja füüsiku 
Gaspard-Gustave de Coriolis'i järgi nime saanud jõud, mis näivalt mõjub liikuvaile 
kehadele pöörlevas taustsüsteemis. 
See tähendab, et Maa peal liikumise hetkel sirgjooneliselt kiirenduseta liikuvate 
objektide trajektoorid on kõverjooned, kui nad kanda kaardile. Liikuv objekt 
hälbib põhjapoolkeral paremale ja lõunapoolkeral vasakule. Piki ekvaatorit 
liikuvaile objektidele Coriolisi efekt mõju ei avalda. 
Mõju suureneb kaugenedes ekvaatorist pooluste suunas vastavalt valemile 
                                  F=sin φ ,  
 kus φ on liikuva objekti laiuskraad. Coriolisi jõu saame avaldada valemist 
                                  A=2*m*Ω*V*sinφ                                    
 kus m on liikuva keha mass (kg), V tema kiirus (m/s), Ω Maa nurkkiirus (rad/s) 
ning φ objekti paiknemise laiuskraad (°). Maa nurkkiirus näitab, mitme radiaani 
võrra pöördub Maa ühe sekundi jooksul.  
Ekvaatoril on laiuskraad 0, seega Coriolisi jõudu ei esine.  



Coriolisi efekt 

• Coriolisi jõu arvestamisel on suur tähtsus geograafias, satelliitide trajektooride 
arvutamisel jne. Geograafias näiteks on Coriolisi jõu tõttu Eestis valitsevaks 
läänekaartetuuled ja Inglismaa kliima palju pehmem kui Sahhalinil, kuigi nad 
asuvad ligikaudu samal laiuskraadil. Coriolisi jõud loob globaalse keskmiste 
valitsevate tuulte ja hoovuste süsteemi. Samuti põhjustab see Maa poolustele 
lähematel aladel jõgede kallaste erinevat erosiooni, eriti meridiaanidega 
paralleelsetel või nende suhtes väikese nurga all voolavatel jõgedel. 

• Coriolisi jõud mõjutab tuult nii, et tuul pöördub suurema hõõrdetakistusega alalt 
väiksema hõõrdetakistusega alale minnes põhjapoolkeral alati paremale. 
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http://et.wikipedia.org/wiki/Geograafia
http://et.wikipedia.org/wiki/Satelliit
http://et.wikipedia.org/wiki/Trajektoor
http://et.wikipedia.org/wiki/Suurbritannia
http://et.wikipedia.org/wiki/Kliima
http://et.wikipedia.org/wiki/Sahhalin
http://et.wikipedia.org/wiki/Laiuskraad
http://et.wikipedia.org/wiki/Hoovus
http://et.wikipedia.org/wiki/Meridiaan


Coriolisi efekt 
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Coriolisi jõu mõju tuulele 
• Coriolisi jõud (A) tasakaalustab 

gradientjõu(G). 

• Alates 500 m kõrguselt puhub tuul 
praktiliselt piki isobaari, sest 
hõõrdumine on praktiliselt 0. Selline 
tuul on gradienttuul. Ta on kas sirg-
või kõverjooneline hõõrdumisvaba 
tuul.  

• Sirgjoonelist gradienttuult nim. 
geostroofiliseks tuuleks. 

• Väiksematel laiustel kui 15° ei 
kasutata geostroofilise tuule mõistet, 

• ekvaatoril kaotab ta mõtte. 
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Tuule komponendid tsüklonis 

• Tsüklonis lisandub isobaaride 
kõverusest tingitud kesktõukejõud, 
mis on vastupidine gradientjõule, 
gradienttuule vektor on suunatud 
gradientjõu vektori suhtes paremale. 
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Tuule komponendid antitsüklonis 

• Antitsüklonis on kesktõukejõud ja  
gradientjõu vektorid samas suunas ja 
gradienttuule vektor nende suhtes 
paremale. 
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Hõõrdumise mõju tuulele 

 

 

 

 

• Hõõrdejõu lisamine lühendab 
kiirusvektorit ja vähendab seega 
Coriolisi jõudu, tasakaal on nüüd 
kolme jõu koosmõjul, Coriolisi jõud 
ei ole enam suunatud vastupidises 
suunas gradientjõule. 

• Keskmiselt on maapinnal nurk 
gradientjõu vektori ja tuule suuna 
vahel 60° . Kuid eri tingimustes on 
see nurk erinev. Mere kohal kaldub 
tuul gradientjõu vektorist 70°- 80°, 
nõnda on ta üsna lähedane 
isobaaride suunale; maismaa  
kohal kaldub tuul gradiendist 
kõrvale vähem. Kõrvalekalle sõltub 
ka tuule kiirusest ja atmosfääri  
vertikaalsest stratifikatsioonist. 
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Tuul ja isobaarid  
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       Tuule suuna muutus maanina mõjul 
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Düüsiefekt kitsuses 
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Kalda mõju tuulele 
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              Kalda mõju tuulele 

Peeter Volkov  2021 



Takistuse mõju tuulele 
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 Takistuse mõju tuulele 
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Jahi poolt segatud tuul 
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Briis 
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Saarebriis    
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Briisi tekkimise eeldused 

Nähtuse praktiliseks kasutamiseks on vaja teada, mis on meie oludes briisi tekkimiseks vajalik. 

 

Merebriisi tekkimise eeldused: 

Maa - ja veepinna temperatuuride vahe peab olema üle 10 kraadi, põhituul ei tohi olla üle 6…12 

 m/sek  ja inversioon ei tohi takistada vertikaalset õhuvahetust. 

Tekkimise momendil on merebriis enam-vähem risti rannajoonega, pöördudes päeva jooksul  

paremale umbes  5 kraadi tunni jooksul. Merebriisi kiiruseks on meie oludes maksimaalselt 7  

m/sek. 

 

Maabriisi tekkimise eeldused:  

Maa-ja veepinna temperatuuride vahe peab olema üle 10 kraadi, põhituul ei tohi olla üle 3…5  

m/sek  ja   inversiooni ei tohi olla. Tekkimise momendil on maabriis samuti enam-vähem risti  

rannajoonega, pöördudes öö   jooksul umbes 5 kraadi tunnis paremale, kiirus meie oludes  

maksimaalselt kuni 3…4 m/sek 
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Inversioon 
• Inversioon on selge ja sooja päeva järel 

jaheda öö poolt tekitatud õhumassi 
temperatuuri äraspidine käitumine, mille 
tulemusel temperatuur inversiooni 
tekitanud ööle järgneval hommikul pärast 
mõningast kõrguse suurenemisest tingitud 
langemist vahepeal uuesti tõusma hakkab, 
et seejärel kõrguse suurenedes uuesti 
langema hakata. 

• Inversioonikiht paikneb maapinnast paari-
kolmesaja meetri kõrguses ja takistab 
õhuvoolude tõusu ülespoole, õhk 
inversioonikihi all võib olla vines, tolmune. 

• Vertikaalset õhuvahetust ei toimu, ei ole 
briisi ega pilvealuseid pagisid. 

• Inversioonikihi lõhub päeva jooksul 
tugevnev päikesepaiste, mis taastab 
maapinnalt kõrgemale tõusva normaalse 
õhutemperatuuri ühtlase languse. 

•   
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Kareduse mõju 

• Aluspinna kareduse alla käivad antud juhul maapinna pinnavormid (mäed ja orud), 
maapinnal kasvavad taimed, puud ja põõsad ning paiknevad rajatised ja ehitised.  

• Aluspinna karedus mõjutab tuult nii, et tuul pöördub väiksema hõõrdetakistusega 
alalt (siledamalt alalt) suurema hõõrdetakistusega alale (karvasemale alale) minnes 
alati vasemale ja vastupidi – suurema hõõrdetakistusega alalt  väiksema 
hõõrdetakistusega alale minnes alati paremale. 

• Seega muude võrdsete tingimuste juures pöördub tuul: 

• - maalt merele minnes paremale; 

• - külma veega alalt sooja veega alale minnes paremale, 

• - maa pinnalähedastest õhukihtidest kõrgemale tõustes ka paremale. 
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         Tuule pööre erinevate kareduste puhul 
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      Külma ja sooja vee eraldusjoonel puhuv 

tuul 
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Tuule kiirus ja suund sõltuvalt kõrgusest 
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      Tuule muutumine saare mõjul 
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      Erinevate karedustega aluspindade 
eraldusjoon ja tuul  
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      Erinevate karedustega aluspindade 

eraldusjoon ja tuul  
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Pilvedega seotud tuuled. 

• Pilved on vertikaalse õhuvahetuse saadus, nad on lähtekohaks, kust maapinnaga toimuv 
õhuvahetus alguse saab. Niisuguse õhuvahetuse eelduseks on õhumassi ebastabiilsus,  mida 
iseloomustab vertikaalne õhutemperatuuri muutumine, st. õhumassi adiabaatilise jahtumise 
temperatuur langeb kõrgusesse minnes kiiremini, kui seda ümbritseva keskkonna 
temperatuur  (märgadiabaatiline protsess). 

• Pilvede alt saabub vertikaalse õhuvahetuse tulemusel tuul, millel  on allasaabumise hetkel 
pilve kõrgusel oleva tuule suund ja tugevus. See on pilvealune pagi. 

• Sõltuvalt tuul põhjustava pilve kõrgusest võib sellise tuule kiirus olla 1,5 kuni 2 korda suurem 
all valitseva tuule kiirusest ja äikesepilve puhul ka rohkem.  

• Pilvealuse tuule suund on tavaliselt kuni paarkümmend kraadi alloleva tuule suunast 
paremale. 

• Äikesepilve puhul võib suunamuutus olla 70…80 kraadi, kuiva ja märja pagi vaheldumisel aga 
ligi 180 kraadi.  

• Pilve alt alla tooduna säilitavad sellised tuuled  mõne aja jooksul oma esialgse suuna ja 
tugevuse, siis hakkavad nad segunema alloleva tuulega ja lõpuks taastub esialgne suund ja 
kiirus.  See aeg oleneb pilve alumise ääre kõrgusest ja pilve suurusest, st. allatoodava õhu 
massist. Kõigub mõnest minutist kuni mitmekümne minutini suurte äikesepilvede puhul. 
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            Õhuvoolud pilve all 
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Pilvealused pagid ja tuuled 

• Ülalt alla laskuv tuul hajub ümber pilve nii 
ette, külgedele kui ka taha nii, et ta pilve 
esimese osa all lööb vastu vett ja pilve 
tagumise osa all tõuseb üles.  

• Pilve eesosas laskuv liitub ilmasüsteemi 
tuulega, tugevdab teda ja pöörab 
paremale, tagaosas aga ülesminev tuul 
nõrgendab ilmasüsteemi tuult. 
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          Pilvega seotud õhuvoolud 
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Vihmapagi 

• Vihm toob kaasa ülaloleva tuule. 

• Allalangev vihm aurustub ja jahutab õhku, 
mis tiheneb, jahtub ja liigub siis allapoole.  

• Mida kuivem on algselt õhk, seda rohkem 
saavad vihma algamisel pilvest aurustuvad 
piisad teda jahutada, seda külmemaks 
muutub pilve all olev õhk , seda rohkem 
teda koguneb ja seda võimsam on 
vihmaga kaasnev pagi.  

• Tugevama tuulega ala on pilve ees ja 
nõrgema tuulega ala pilve taga (vektorite 
liitmine).  

• Siin ei ole õhuvahetust alt üles, tegemist 
on vihma poolt alla toodud külma õhuga, 
mõju lakkab kõige hiljem siis, kui sadu üle 
jääb. 
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Äikesepilve tuuled 

• Väikesed äikesepilved käituvad ligikaudu 
sama moodi, kui eelpool kirjeldatud 
vihmapilved.  

• Suuremate äikesepilvede puhul pilve 
arengu teatud momendil hakkab pilv ise 
alt  õhku üles imema, eesääre all tekib 
pilve liikumissuunale vastupidine nn “kuiv 
pagi”. Sellele järgneb lühiajaline vaikuse- 
vöönd millele järgneb kuivast pagist veel 
ägedam nn “märg pagi”. 

• Tuule kiirus ja suund pilve erinevate 
servade all on erinev ja kiirgub ümber 
pilve laiali nagu rünkpilvest vihmapilvegi 
puhul. 

• Väikesed ja keskmised äikesepilved 
liiguvad allkihis puhuva tuule suhtes 
paremalt vasakule, kui vaadata tuule 
poole. 

 

Peeter Volkov  2021 



 Kuiv ja märg pagi 
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Mesotsüklon 

•  Ülirünksajupilv on selline rünksajupilv, mis sisaldab endas spiraalset 

kallutatud tõusva õhu sammast, mida nimetatakse mesotsükloniks. See peab 

püsima vähemalt nii kaua, kuni õhuosake jõuab läbida vahemaa pilve aluselt 

selle tipuni ehk ca 10-20 min. Selle läbimõõt on tavaliselt 2-10 km. Kui sellise 

tõusva õhu samba diameeter on väiksem kui 2 km, siis nimetatakse seda 

misotsükloniks . Mesotsüklon pole mistahes mesoskaalas olev tsüklon, vaid just 

konvektsioonipilvedes olev tsüklonaalne pööris. Harva võib mesotsüklonis 

liikuda õhk hoopiski antitsüklonaalselt (põhjapoolkeral) ehk päripäeva. 

Ülirünksajupilv võib tekkida siis, kui on olemas piisavalt potentsiaalset energiat 

(väga labiilne õhumass), et tekiksid tugevad konvektsioonivoolud; nii tugevus- 

kui suunaline tuulenihe ja pööriselisus (vorticity). Viimase võibki tekitada 

eriliigilise tuulenihke koosmõju, aga võib pärineda ka muust allikast. Kui 

rünksajupilved on tekkinud, siis võivad selles olevad konvektsoonivoolud muuta 

mõne horisontaalteljelise pöörise enam vertikaalteljelisemaks, mis tähendabki 

mesotsükloni teket. Lisaks sellele on oluline, et ülirünksajupilvedes asub 

tõusvate õhuvooludega ala eraldi laskuvatest õhuvooludest, mistõttu pilv võib 

püsida mitmeid tunde. Ülirünksajupilvede suurimad ohud on seotud hiidrahe ja 

tornaadodega, kuid ka tugevate pagide ja paduvihmadega, mis võivad 
põhjustada üleujutusi. 
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Vesipüks 

.     Vesipüks ehk pilvesammas on laias tähenduses ükskõik milline tornaado 
vee kohal, olles tavaliselt 100 kuni 600 m läbimõõduga ümber madala 
rõhu keskme pöörlev keeristuul. Kitsas tähenduses on vesipüks 
mittemesotsüklonaalne tornaado vee kohal, mistõttu see maismaale 
jõudes enamasti hajub ja ei tekita kahju, sellest ka vahel kasutatav nimetus 
"hea ilma" vesipüks.  

• Vesipükside tekkimiseks peab õhumassi kihistus olema labiilne, et saaks 
tekkida konvektsioon. Parasvöötmes on vesipükside tekkeks soodsad 
tingimused siis, kui sooja vee kohal on külm õhumass, mistõttu õhu 
vertikaalne liikumine on soodustatud ja arenevad konvektsioonipilved. 
Vesipüks võib hakata arenema juba siis, kui konvektsioonipilv on alles 
rünkpilve staadiumis, st tipp pole jäätunud. Sel juhul puuduvad nii 
sademed kui äike. Kui nüüd tõusev õhuvool haarab endasse mõne 
keerise, nii et see saavutab püstteljelisuse ja ühenduse pilvega, võibki 
tekkida vesipüks. Sellised vesipüksid on üpris ohutud ja lühiealised (alla 20 
minuti). Kui aga vesipüks areneb mesotsüklonist, siis on sel kõik omadused 
ja sama ohtlikkus nagu klassikalisel tornaadol. Seda tüüpi vesipüksid on 
märksa haruldasemad.  
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https://et.wikipedia.org/wiki/Tornaado
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95humass
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvektsioon_(meteoroloogia)&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Parasv%C3%B6%C3%B6de
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvektsioonipilved&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCnkpilved
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84ike


• Vesipüksid ei ime vett üles, küll aga võib vesipüks 
pihustada vett, mistõttu tekib pritsmetest pilv samba 
alumisse ossa. Vesipüksina nähtav pikk ja ümar 
londitaoline moodustis on tegelikult silinderjas pilv. 
Kuna rõhk langeb õhu pöörlemisel, siis tekib veeauru 
kondenseerumine ja näemegi algul lehterpilve teket, 
mis võib lõpuks jõuda veepinnani välja.  

• Eestis on vesipüksid iga-aastased ja tüüpilised saarte 
läänerannikule, kuid üsna sagedased ka Väinamerel, 
Liivi lahel ja Soome lahel. Vesipüksihooaeg on augustis 
ja septembris, kui vesi on soe, aga kohale võivad jõuda 
üpris külmad õhumassid. Mõnikord võivad tekkida 
vesipüksiseeriad, mis tähendab, et korraga tekib mitu 
vesipüksi või tekivad need üksteise järel.  
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20 

Kinnise taevaga udu – taevas ei ole nähtav, 
horisontaalnähtavus on alla 1000 m.  

Läbipaistva taevaga udu – taevas ja pilved on nähtavad, 
horisontaalnähtavus alla 1000 m. 

Maapinna udu- vahetult maa(mere)pinna kohal asuv 
udukiht, mille kõrgus maa kohal ei ole üle 2 m, vee kohal 
kuni 10 m   

Uduvine – horisontaalne nähtavus 1000 kuni 10000 m  
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Tsüklonite ja antitsüklonite teke 

• Parasvöötme tsüklonid käivad käsikäes antitsüklonitega, sest mõlema teke on 
seotud jugavooludega – esimene voolude lahknemisega (tropopausi lähedal), 
mistõttu õhk hakkab kerkima; teine aga voolude koondumisega, sundides õhu 
laskuma. 

•   

• Sageli tekivad tsüklonid seeriatena, st tekivad 5–7 kaupa järjestikku polaarfrondil 
(maksimaalse barokliinsusega ehk õhumasside vastasseisuga vööndis) ja liiguvad 
igaüks eelnenust veidi lõunapoolsemat trajektoori mööda (põhjapoolkeral). 

•   

• Nii parasvöötmetsüklonid kui ka antitsüklonid on Eesti ilmastiku tunnusjoonteks  
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                 Jugavool 
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Tsüklonite tüübid 
• Tsükloneid on mitut tüüpi: näiteks troopikas tekivad soojade ookeanivete kohal troopikatsüklonid, mida 

iseloomustab frontide puudumine, energia ammutamine veeauru kondenseerumisest ja konvektsioonist, 
samuti kompaktsus ja tundlikkus maismaa mõjutuste suhtes. Seevastu keskmistel laiustel, sh Eestis, teevad 
ilma parasvöötmetsüklonid, mis tekivad ja saavad oma energia barokliinsetest protsessidest (õhumasside 
vastasseisust) – seega on neis fronte ja eri omadustega õhumasse, samuti pole nende teke piiratud üksnes 
ookeanialadega. Veel on olemas lähistroopilised tsüklonid (eelmise kahe tüübi vahepealne), 
polaartsüklonid (troopikatsüklonite polaaralade analoog). 

• Parasvöötmetsüklonid tekivad eeskätt keskmistel laiustel, kus on suurim õhumasside vastasseis (kontrast). 
Rohkem esineb neid tsükloneid üleminekuaastaaegadel, eriti sügisel, sest polaaralad jahtuvad, aga 
väikestel laiustel püsib veel soojus – nii on ka kontrast suurem, mis tähendab ühtlasi nende suuremat 
intensiivsust. 

•  Troopilise tsükloni transformatsioon (ümberkujunemine) parasvöötmeliseks on teine põhiline võimalus 
parasvöötme tsükloni tekkimiseks. See protsess leiab aset tavaliselt 30. ja 40. laiustel. 
Ümberkujunemise käigus muutub madalrõhuala energiaallikas, mis on troopiliste tsüklonite puhul 
varjatud soojuse vabanemine keskme ümbruses olevates konvektsioonipilvedes, barokliinsetel 
protsessidel põhinevaks energiaallikaks, samuti saavutab süsteem seotuse külma õhumassiga ja 
frontidega. Lisaks kõigele suureneb transformeeruva süsteemi liikumiskiirus ja selle liikumine algab või 
jätkub läänevoolu tõttu ida või kirde suunas. Nii võivad troopilise Atlandi ookeani kohal tekkinud orkaanid 
jõuda tranformeerunutena ehk siis parasvöötmeliste tsüklonitena ka Euroopasse ja mõjutada isegi Eesti 
ilmastikku.  
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Buys-Ballot´reegel 

• Madalrõhkkonna liikumist saab ennustada järgmiselt: 

 

• Seistes põhjapoolkeral seljaga vastu tuult, jääb madalrõhkkond vaatlejast 
vasakule ettepoole ning kõrgrõhkkond paremale taha. 

 

• Kursivalik oleneb sellest, kas on vaja maksimaalset kiirust või maksimaalset ohutust 
ning mis staadiumis on tsüklon. Üldiselt on tsükloni eesmises osas ja teda põhja 
poolt läbides sõita ohutum, samuti pole siis vaja vahepeal loovida.  Valik oleneb ka 
jahi käiguomadustest ja kasutatavast informatsioonist. 

 

• Kui tsüklon on lõplikult välja arenenud (vahetult enne okludeerumist) on keskmest 
põhja pool tugevate tuultega ala, siis pole võib-olla mõistlik keskmest põhja poolt 
mööduda. 
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Kursi valik madalrõhkkonna läbimisel 
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Parasvöötme tsüklon satelliidilt nähtuna 
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                              Tuul tsüklonis 
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Troopiline tsüklon 

• Troopilised tsüklonid 

• Troopilisi tsükloneid nimetatakse Ameerikas orkaanideks ja Ida-Aasias 
taifuunideks. Parasvöötme tsüklonitega võrreldes on nende läbimõõt väiksem 
(keskmiselt 1000 km), kuid õhurõhk keskmes tunduvalt madalam. Kuna õhurõhu 
gradient on suur, on tuul äärmiselt tugev, puhanguti isegi üle 100 m/s. Selline 
torm purustab oma teel peaaegu kõik, mis ette jääb. Marutuulele lisanduvad eriti 
tugevad paduvihmad, mis tekitavad suurtel aladel üleujutusi. Troopilised 
tsüklonid tekivad ookeanide kohal 5.-25. põhja- ja lõunalaiuse piirkonnas, kus 
pinnavee temperatuur on kõrge (üle +26°C). Tekkinud õhukeerised liiguvad 
üldises idavoolus, kaldudes pooluste poole. Mandrite kohal tsüklonid hääbuvad 
kiiresti, ookeanide kohal võivad aga liikuda isegi parasvöötmesse. 

• Troopilisel tsüklonil on kindel ehitus. Tegu on võimsa õhukeerisega, kus toimub 
õhu intensiivne tõusev liikumine. Kogu tsükloni ala katavad paksud 
rünksajupilved. Keerise keskel on nn tsükloni silm, umbes 50 km läbimõõduga 
tuulevaikne ja selge taevaga ala, kus õhk laskub. Silma ümber on silma sein, 
kuhu on koondunud kõige võimsamad pilved, kus sajab kõige rohkem ja kus on 
kõige tugevam tuul.  
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       Orkaani struktuur 
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Sügavas  tsüklonis või troopilises tormis 

• Orkaanide periood on suve lõpul või sügise alguses, kui ookean on kõige soojem 
kuid õhk hakkab juba jahtuma. 

 

• Orkaani poole vaadates jääb ta tsentrist vasakule ohtlik poolring ja tsentrist 
paremale navigeeritav poolring. 

• Põhjapoolkeral, seistes näoga tuule poole, asub kese 8…10 rumbi paremal. 

• Kui kiudpilvede keskme asukoht, mis tähistab ligineva orkaani keset, jahi kursi 
suhtes ei muutu, liigub orkaan otse peale. 

• Sel juhul tuleb tuul hoida 150…160 kraadi paremas poordis ja liikuda keskme eest 
ära nii kiiresti, kui võimalik. 

• Orkaani taga tuleb käik maha võtta ja liikuda tsentrist eemale ekvaatori poole.  

• Navigeeritavas poolringis hoida tuul lahedas pakstaagis  paremal poordis ja liikuda 
orkaani äärealale nii kiiresti, kui võimalik. 

• Ohtlikus poolringis purjetada paremal halsil tuulde nii tihedalt ja nii kiiresti, kui 
võimalik.  
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Sügavas  tsüklonis või troopilises tormis 
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Orkaan satelliidilt nähtuna 
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Antitsüklon 

• Antitsüklon on kolmemõõtmeline suhteliselt suletud 
tsirkulatsiooniga õhukeeris, milles õhk liigub põhjapoolkeral 
päripäeva ja lõunapoolkeral vastupäeva. Selle keskosas on õhurõhk 
tüüpiliselt kõige kõrgem. Ilmakaardil on antitsüklon piiratud 
vähemalt ühe isobaari (samarõhujoone) või isohüpsiga: 
samakõrgusjoonega, mis näitab, kui kõrgel asub mingi kindel 
isobaar- ehk rõhupind. Antitsükloni väljasopistunud osa 
nimetatakse harjaks ehk kõrgrõhuharjaks. 

• Antitsüklonid on tavaliselt suuremad kui tsüklonid, mistõttu nende 
läbimõõt on isegi kuni tuhandeid kilomeetreid ja liikumine 
aeglasem. Seetõttu paiknevad neis ka isobaarid hõredamalt ja nii on 
tuul nõrgem. Antitsükloni keskosas, aga ka harja teljel, kus 
õhurõhugradient on kõige väiksem, võib valitseda tuulevaikus. Nõrk 
tuul ei pruugi siiski alati olla: vahel satub antitsükloni või selle osaga 
(harjaga) vastasseisu tsüklon või selle lohk ja siis võib antitsükloniga 
olla ka tuuline, harva isegi tormine ilm (nt nn kagutorm). 
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Antitsükloni tekkimine 

• Antitsüklonid tekivad tavaliselt siis, kui tropopausi lähedalt, 
s.o 10–12 km kõrguselt hakkab õhk ulatuslikul alal laskuma. 
See on tugevaim antitsükloni keskosas, kus maalähedane 
rõhk on kõige kõrgem. Niisuguse õhu liikumisega on seotud 
laskumisinversioon, mis muudab õhu kuivemaks (suhteline 
niiskus väheneb) ja takistab pilvede teket. Erandiks on nn 
piirkihi pilved (peamiselt kiht- ja kihtrünkpilved, suvel ka 
madalad rünkpilved), mis on seotud aluspinnaga, st 
maalähedase õhukihi ja selles toimuvate protsessidega, 
olles antitsüklonites sagedased. Kuna sügisel ja talvel on 
keskmistel ja suurtel laiustel jahtumine ülekaalus, siis 
tekivad antitsüklonites sageli udud ja ilm on sombune . 
Ainult väga kuiva, tavaliselt kärekülma õhumassiga on selge 
ilm tagatud.  
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Jugavool 
•  

Jugavoolu all mõeldakse tavaliselt tugeva tuulega kitsaid alasid troposfääri ülaosas ja 
stratosfääri alaosas. Jugavoolud on mõne km paksused, kuid pikkus küünib kuni kümnete 
tuhandete kilomeetriteni ning õhu liikumise kiirus jugavoolu teljes maksimaalselt 700 km/h, 
tavaliselt aga 100-300 km/h. 
Maapealne vaatleja võib visuaalselt jugavoolu aimata teatud pilvede järgi, mis tekivad 
jugavoolu tsüklonaalsel poolel. Pilved kuuluvad ülemiste ja keskmiste pilvede hulka ja on väga 
kiiresti muutuvad välimusega, olles siiski tihti paralleelsete ribadena, mis näivad silmapiiri 
lähedal koonduvat. 
 
Jugavool tekib väga erinevate omadustega õhumasside kokkupuutealal ning see 
juhib tsüklonite ja antitsüklonite liikumist, kus need soodsate tingimuste tõttu sageli ka 
tekivad. Jugavoolu kohal on väiksem või suurem tropopausi katkestuspind, st et tropopaus 
kõrgus muutub hüppeliselt. Reljeefi jmt tegurite tõttu on jugavool sageli väga looklev, kuid 
õhu liikumine toimub põhjapoolkeral siiski läänest itta (kaldumist põhjustab Coriolise jõud). 
Enamasti eristatakse polaarset ja lähistroopilist jugavoolu, mis eraldavad vastavalt polaarset 
ja troopilist ning troopilist ja ekvatoriaalset õhumasse. Lähistroopiline jugavool on palju 
tugevam ja püsivam kui polaarne jugavool. Nendes liigub õhk läänest itta. Jugavoolude 
keskmine asukoht muutub vastavalt aastaajale: suviti asuvad suurematel laiuskraadidel kui 
talviti. Lisaks on olemas veel ekvatoriaalne jugavool, mis asub umbes 20 km kõrgusel 
aluspinnast ja õhuvool on seal idast läände. 

•   
• Eesti jaoks on kõige olulisem polaarjugavool, millega on otseselt seotud 

polaarfront. Viimane põhjustab meie väga muutlikku ja eripalgelist ilmastikku, sest 
polaarfront on väga liikuv ja muutlik. 
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Jugavool 
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Rossby laine 

• Joonisel on kujutatud Rossby lained jugavoolul (hele roosa lint) ning kolmel järjestikusel maakeral on 
näidatud, kuidas lained arenevad - aja jooksul tekib külma õhu (sinine ala) sissesopistus sooja õhku 
(oranž) kuni selleni välja, et viimaks võib külma õhuga ala isoleeritult jääda sooja õhku nagu saareke. 
Sellel alal on laiaulatuslik ja väheliikuv madalrõhkkond. Samal ajal on saarekesest idas ebatavaliselt 
soe ilm. 
 
 

 

• Planetaarne ehk Rossby laine on troposfääri ülaosas läänest itta kulgeva õhuvoolu 
meander. Tavaliselt on neid õhuvoolude lookeid ühel poolkeral korraga 4-5.  Need tekivad 
Coriolisi jõu sõltumise tõttu laiuskraadist (mida väiksem laius, seda nõrgem on Coriolisi 
jõu mõju). Rossby lainetel on ilmale ja ilmastikule otsene mõju, sest need määravad 
polaarfrondi vonklemise.  Meandrite kuju ja asend muutuvad ajas, tavaliselt nihkuvad nad 
vähehaaval läände. 
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Tsirkulatsioon 

• Tsirkulatsioon on suurte ja suhteliselt püsivate õhuvoolude kogum, mille abil 
toimub õhumasside nii horisontaalne kui ka vertikaalne ümberpaiknemine 
maakeral. See muudab ilma ja ilmastiku muutlikuks. 

 

• See, milline tsirkulatsioonivorm on parasjagu ülekaalus, sõltub Rossby ehk 
planetaarlainetest (lained läänevoolus) ja polaarpöörise tugevusest. Kui viimane 
on nõrk, saavad areneda suure amplituudiga Rossby lained. Seetõttu tavapärane 
läänevool (tsirkulatsiooni W-tüüp) asendub põhja- või kaguvooluga (vastavalt C- 
või E-tüüp) ja see tähendab suuri anomaaliaid. 
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Wangenheimi-Girsi klassifikatsioon 

• Selgitab ja aitab mõista siinset ilmastikku ja selle tagamaid. Selles käsituses on (Ida-
Euroopale) iseloomulikud kolm tsirkulatsiooni makrotüüpi (vormi): 

•   

• • vorm W – tsonaalne tsirkulatsioon, õhuvool läänest; 

•   

• • vorm E – poolmeridionaalne tsirkulatsioon, õhuvool idast, kagust ja lõunast; 

•   

• • vorm C – meridionaalne tsirkulatsioon, õhuvool põhjast. 

•   

• C-tüübile on iseloomulik olukord, kus Venemaal on tsüklon, Skandinaavias (või 
Põhjamerel Suurbritannia kohal) aga antitsüklon. E-tüübi korral on Venemaa kesk- 
või loodeosas antitsüklon ja/või Kesk-Euroopa kohal ulatuslik tsüklon. W-tüübi 
korral asub antitsüklon Vahemere regioonis (või meist lihtsalt lõuna pool), nii et 
Atlandi ookeanilt on tsüklonitele tee avatud. 
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Õhurõhk langeb (tuleb arvestada ka õhurõhu normaalset  

ööpäevast muutumist) 
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Õhurõhk tõuseb (tuleb arvestada ka õhurõhu normaalset 
ööpäevast muutumist). 

Peeter Volkov   202q 



Peeter Volkov   2021 



Peeter Volkov   2021 



Muu meteoinfo  

Veetase Eesti rannikumeres 
• http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php 

Ilm 
• http://nautical.hotserv.eu/ 
• http://meteo.physic.ut.ee/ilmatark/ 
• http://www.yr.no/place/Estonia/ 
• http://www.gismeteo.ru/catalog/estonia/ 
• http://www.emhi.ee/index.php?ide=19,394 
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Navtex 

• Navtexi süsteemi kaudu edastatakse meresõiduohutuse infot rannikumerele 

inglise keeles sagedusel 518 kHz. Navigatsioonilise ja hüdrometroloogilise 

teabe edastamine raadio teel sagedusel 518 kHz on vastavuses 

rahvusvaheliste nõuetega.Kaldajaamad, mis edastavad infot, töötavad 

kindla ajagraafiku järgi. Igas saates edastatakse kogu vajalik info.Alates 

01.07.2018.a edastab TallinnRaadio Navtex teated Läänemere NAVTEX F-

ala  (varasemalt U-ala) katmiseks. Sõnumid saabuvad Rootsi 

mereadministratsioonilt e-postiga ja edastatakse läbi Suurupi saatejaama 

Läänemere kuuldavuspiirkonda. Suurupi saatejaam on rahvusvaheliselt 

tunnustatud ning täidab IMO poolt eraldatud alas oma regulaarset 

funktsiooni.Süsteem NAVTEX on GMDSS element ja samaaegselt 

ülemaailmse navigatsiooniliste hoiatuste teenistus. 
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           Navtex Läänemeres 
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                    Tänan tähelepanu eest! 
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