SETOMAA VALDADE ILMASTIK

Eesti territoorium puutub põhjas, läänes ja edelas kokku merega, idas aga suure mandrialaga,
mistõttu võib Eesti kliimat pidada üleminekukliimaks mereliselt mandrilisele (Aruksaar jt.,
1964). Setomaa vallad asuvad Kagu-Eesti piirkonnas, kus Läänemere otsest mõju praktiliselt
enam tunda ei ole. Kontinentaalse õhumassi esinemissagedus on suurem talve teises pooles,
kevadel ja suve esimeses pooles. Aegajalt esineb talvel ja kevadel külma kuiva arktilise
õhumassi sissetunge. Lõunatsüklonid võivad suvel erandkorras kaugele põhja vedada
troopilist õhku. Kagu-Eesti on piirkond, kuhu see jõuab esmajoones ning kus selle mõju on
suurem kui teistes Eesti osades.
Käesolevas uurimustöös on kasutatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI)
poolt 1991-2009. aastal kogutud andmeid. Setomaa valdade lähedale jääb 2 vaatlusjaama:
Võru meteoroloogiajaam ja Mauri (Tuulemäe) sademetemõõtejaam. Mauri (Tuulemäe) asub
Ruusmäe küla, Haanja vallas, Võru maakonnas ja jääb Läti-Eesti riigipiiri lähedale. Mauri
sademetemõõtejaam mõõdab ööpäeva maksimaalset ja minimaalset õhutemperatuuri,
sademete hulka ja teostab lumikatte kirjeldust. Võru meteoroloogiajaam mõõdab Mauri
vaatlusjaamast tunduvalt rohkem parameetreid. Seega, kogu Setomaa valdade ilmastik
kirjeldatakse antud töös ära Võru vaatluspunktis mõõdetud näitajatega, mida võrreldakse
kogu Eesti keskmiste näitajatega. Sademete hulga ja lumikatte kestvuse osas kasutatakse ka
1991-2008. aastate Mauri (Tuulemäe) vaatluspunkti andmeid. 1991-2009. aastate andmeid
võrreldakse kliimanormidega 1961-1990. aastatel. Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon on
võtnud kokkuleppeliseks kliimanäitajate arvutamise perioodide pikkuseks 30 aastat, millest
viimane oli 1961-1990.aastatel. Andmete võrdlemisel kasutatakse lisaks veel Eesti teadlaste
poolt koostatud jooniseid, mis saadud aastakümnete jooksul kogutud andmete töötlemisel –
need joonised on eriti olulised Mikitamäe ja Värska valla ilmastiku kirjeldamisel.
Õhutemperatuur
Võru maakonnas mõõdetud aasta keskmine õhutemperatuur ei erinenud Eesti aasta
keskmisest temperatuurist, kuid seda põhjusel, et aasta keskmine õhutemperatuur kasvab Eesti
alal idast läände ning sellega kaasneb kliima kontinentaalsuse vähenemine ja merelisuse
suurenemine (LISA 1). Kliimanormi näitajate järgi kogu Eesti aastane keskmine
õhutemperatuur oli 5,3°C ja Võru maakonnas 5,2°C. 1966-1998. aastate keskmine
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õhutemperatuur oli kliimanormist veidi kõrgem (5,4°C) nii kogu Eesti keskmisena kui ka
Võrus mõõdetuna (Jaagus, 1999). 1991-2009. aastate keskmine õhutemperatuur oli 6,2°C.
Õhusoojenemine toimub kevadperioodil sisemaal kiiremini kui mere kohal (Jaagus, 1999).
Siis saabuvad soojad õhumassid Eestisse peamiselt kagust ja lõunast (Jaagus, Kagu-Eesti…).
Sellest tulenevalt on kevade saabudes, aprillist juunini Võru maakonna keskmised
õhutemperatuurid kõrgemad, võrreldes kogu Eesti keskmisega (Joonis 1). Seega saabuvad
suveilmad Kagu-Eestisse varem võrreldes näiteks Põhja-Eestiga.

Joonis 1. Keskmised õhutemperatuurid Võrus ja Eesti keskmisena perioodil 1991-2009.

Kliimanormide järgi tõuseb Võru maakonnas õhutemperatuur püsivalt üle 5°C 20. aprilli
paiku, kuid mujal Eestis toimub see mõni päev hiljem (nt. Tallinnas 25.aprill; Tartus ja Pärnus
22.aprill). Suve algus (temperatuur üle 13°C) Võru maakonnas, Mikitamäel ja Värskas algab
oluliselt varem võrreldes muu Eestiga (LISA 2).
Eestis keskmisena ja ka Võru maakonnas on aasta kõige soojem kuu juuli. Kliimanormide
järgi juuli keskmine õhutemperatuur Võru maakonnas oli 16,9°C ja Eestis keskmisena
16,4°C. 1991-2009. aastatel olid vastavad temperatuurid 18,2 ja 17,5°C.
Ka suvel ja sügisel on Kagu-Eestis soojem kui põhja pool, kuid siis muutub vahe väiksemaks.
Talvel on Eestis õhutemperatuur jaotunud aga meridionaalselt, nii et lääne pool on soojem ja
ida pool külmem (Jaagus, Kagu-Eesti…). Suve lõpus ja kogu sügise jooksul õhutemperatuuri
territoriaalne jaotus muutub kevadega võrreldes vastupidiseks. Ilmade jahenemine toimub
sisemaal kiiremini võrreldes rannikuga, mis tähendab, et ilm Kagu-Eestis jaheneb kiiremini
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võrreldes kogu Eesti keskmisega. Samal ajal Mandri-Eesti jaheneb kiiremini, kui Võru
piirkond (LISA 3), sest Võru keskmised õhutemperatuurid on kõrgemad Mandri-Eesti
temperatuuridest ka septembris ja oktoobris. Ööpäevane keskmine õhutemperatuur langeb
Võru piirkonnas alla nulli kliimanormide järgi 22. novembri paiku. Näiteks Väike-Maarjas ja
Jõhvis toimub see veidi varem (16. november) ja Tallinnas hiljem (27. november).
Võru maakonna talved on jahedamad võrreldes kogu Eesti keskmiste talvedega (Joonis 2).
Kõige jahedam kuu nii Eestis keskmisena kui Kagu-Eestis on veebruar. Kagu-Eesti
kõrgustikel (Haanja kõrgustik) on keskmised õhutemperatuurid madalamad kui madalikel.
Suurema absoluutse kõrguse tõttu peaks Haanja kõrgustikul temperatuur olema keskmiselt 12°C madalam. Kuigi kõrgustikel pole ilmajaamad kunagi töötanud, siis vaatluspostides
teostatud maksimum- ja miinimumtemperatuuride ning lumikatte vaatlustulemused
kinnitavad eelöeldut (Jaagus, Kagu-Eesti…).
Lumikate
Frey (1998) andmetel Eestis sajab lund 50-80 päeval aastas. Püsiv lumikate tekib Setomaa
valdades veidi varem, kui mujal Eestis (LISA 4). Misso ja Meremäe vallas toimub see 10.
detsembri paiku, Mikitamäel ja Värska vallas toimub see mõni päev hiljem. Püsiva lumikatte
kestvus Võru maakonnas varieerus EMHI andmetel perioodil 1991-2009 44-136 päeva.
Kadaja ja Tooming (1999) andmetel oli perioodil 1962-1995 lumekestus Võru piirkonnas 120
päeva (LISA 5). Võrust lõunapoole (Misso ja Meremäe vald) lumikatte kestus pikeneb (125
päeva). Perioodil 1963-1996 oli keskmine lumikatte kestus Haanjas ja Mauris 136 päeva,
sellest suusalume (lume paksus vähemalt 10 cm) kestus oli 103-106 päeva. Keskmine
maksimaalne lumikatte paksus oli 42-49 cm. Püsiv lumikate moodustub Haanja kõrgustikul
keskmiselt novembri lõpus või detsembri esimestel päevadel. See on ligemale 10 päeva varem
kui Kagu-Eesti tasandikualadel. Lume täielik sulamine toimub keskmiselt 8.-10. aprilli ajal,
mis on enam kui nädala võrra hiljem Kagu-Eesti madalamatest aladest (Jaagus, KaguEesti…).
Lumerohked kohad Eestis on Pandivere ja Haanja kõrgustiku ümbrus, kus lumikatte kestus on
pikem ja lumikatte paksus tüsedam. Kõrgustikel esineb lumikatet keskmiselt kuu aega enam,
kui on Eesti territoriaalne keskmine (Jaagus, Kagu-Eesti…). Keskmine lume paksus on 30-50
cm (Frey, 1998). Misso ja Meremäe vald asub piirkonnas, kus on Eesti keskmisest rohkem
lund, Värska ja Mikitamäe valdade lume paksus on sarnane Kesk-Eesti lumikatte tüsedusele.
Kõige paksem on Eestis lumikate veebruari lõpus ja märtsi alguses (LISA 6). Lumikatte
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lagunemine Võru maakonnas toimus vahemikus 6. jaanuar - 13. aprill perioodil 1997/981995/96. Kliimanormi järgi on lumikatte sulamiskuupäev 23. märts. Eesti alal toimub kõige
hilisem lumikatte sulamine Misso ja Meremäe valdade aladel, Mikitamäe ja Värska valdade
aladel toimub lume sulamine veidi varem (LISA 7).
Päikesepaiste
Päikesepaiste kestus tundides on Võrus lühem võrreldes kogu Eesti keskmisega.
Kliimanormide järgi paistis Võrus aasta jooksul päikest 1651 tundi ja Eestis keskmisena 1726
tundi. Järgnevate aastate (1991-2009) keskmisena on päikesepaiste kestus pikenenud – Võrus
1706 tunnini ja Eestis keskmisena 1832 tunnini. See moodustab vähem kui poole
maksimaalsest võimalikust päikesepaistest. Suhteliselt suurem on see madalikualadel,
kõrgustikel on suurema pilvisuse tõttu päikest vähem (Jaagus, Kagu-Eesti…). Kõige
päikesepaistelisem kuu on juuli nii Eestis keskmisena kui Võru maakonnas, mis on seletatav
ühelt poolt päeva pikkusega, teiselt poolt aga pilvituse miinimumiga suvel ja maksimumiga
detsembris. Selgeid päevi on saartel ja rannikul soojal aastaajal veidi rohkem, pilves päevi aga
vähem kui sisemaal. Seega päikesepaiste kestus väheneb saartelt ja rannikult sisemaa suunas
(Aruksaar jt. 1964).
Sademed
Sademed on palju suurema territoriaalse varieeruvusega kui õhutemperatuur. Kõige rohkem
sajab tavaliselt Mandri-Eesti läänepoolel alates mõnekümne kilomeetri kauguselt (LISA 8).
Kõige kuivemateks paikadeks on rannikualad. Sademete territoriaalne muutlikkus Eestis
talvisel ajal on suhteliselt väike. Suuremad erinevused tekivad soojal poolaastal. Kevadsuvisel perioodil esineb sademete maksimum Kagu-Eestis ning Setomaa valdade piires
erinevusi pole (LISA 9). Jaheda mere tõttu on Lääne-Eesti märgatavalt sademetevaesem. Suve
teisel poolel ja sügisel, kui meri on jõudnud üles soojeneda, kandub suurima sademetega
piirkond järjest enam merele lähemale ja Ida-Eestis sajab oluliselt vähem, mistõttu Mikitamäe
ja Värska piirkonnas on sademeid vähem võrreldes Misso ja Meremäe vallaga (LISA 10).
Sademete territoriaalset jaotumist enim mõjutavaks teguriks on kohalik reljeef. Kõrgustikel ja
nende tuulepealsetel nõlvadel sajab maha palju suurem sademete hulk kui tuulealustel
nõlvadel ja madalikel. Kuna valdav enamus sademeid toovaid õhumasse saabub Eestisse
edelasektorist, s.o. lääne ja lõuna ilmakaarte vahelt, siis kõrgustike vastavad nõlvad on ka
kõige niiskemad. Samas aga kõrgustike idapoolsemad servaalad on suhteliselt vähemate
sademetega (Jaagus, Kagu-Eesti…).
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Võru maakond ja piirkond Võrust lõuna poole (Mauri) on sademeterikkam, kui Eesti
keskmisena (Joonis 2).

Joonis 2. Keskmiste sademete hulk Võrus ja Eestis keskmisena perioodil 1991-2009 ning
Mauris perioodil 1991-2008.

Võru maakonna sademetenorm on 625 mm, Eestis keskmisena 629 mm. 1991-2009. aastate
keskmisena on sademete hulk Võru maakonnas suurenes 664 mm-ni aastas, Eestis
keskmisena sademete hulk vähenes (585 mm), Mauris mõõdetud aastane sademete hulk (788
mm) ületas Võrus mõõdetud sademete hulga tunduvalt. Sademete hulk varieerus Võrus
keskmiselt kuude lõikes 32-84 mm, kõige väiksem oli sademete hulk aprillis ja kõige suurem
juunis. Mauris mõõdetud keskmised sademed varieerusid 36-101 mm, kõige väiksem oli
sademete hulk aprillis ja kõige rohkem augustis. Sademete hulk taimekasvatuperioodil (maist
septembrini) oli samuti kliimanormide järgi Võru maakonnas suurem (344 mm) võrreldes
Eesti keskmisega (317 mm). Perioodil 1991-2009 sademete hulgad taimekasvatusperioodil
Võru maakonnas ja Eestis keskmisena erinesid vähe, vastavalt 335 ja 330 mm.
Efektiivsed temperatuurid
Väliskeskkonna temperatuur määrab oluliselt taime kasvu- ja arenemisprotsesside
intensiivsuse.

Taimekasvatuses

on

kasutuses

aktiivsete

temperatuuride

summa

-

summeeritakse kasvuperioodil temperatuurid üle 10°C ja efektiivsete temperatuuride summa
(taimedele kasulik soojuse hulk) - summeeritakse kasvuperioodil e. vegetatsiooniperioodil
temperatuurid üle 5°C. Kliimanormide järgi on aktiivsete üle 10°C temperatuuride summa
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aprillist oktoobrini Võru maakonnas on 2053°C, Eestis keskmisena on see madalam 1905°C.
Peale 1990. aastat on aktiivsete temperatuuride summa suurenenud ning 1991-2009. aastate
keskmine aktiivsete temperatuuride summa Võru maakonnas oli 2229°C ning Eestis
keskmisena 2038°C. Efektiivsete üle 5°C temperatuuride summa kliimanorm aprillist
oktoobrini Võru maakonnas oli 1521°C ja Eestis keskmisena 1419°C. Järgnevate aastate
efektiivsete temperatuuride summa suurenes samuti. 1991-2009. aastate summa Võru
maakonnas oli 1672°C ja Eestis keskmisena 1535°C.
Tuul
Eesti tuulekliimat kujundavad kõige enam paiknemine tuultele avatud Läänemere rannikul
ning piirkonnale oma tsüklonite ja antitsüklonite sage vaheldumine, mis põhjustab tuuliseid
ilmu. Mere lähedus põhjustab rannikualade ning sisemaa vahel olulisi erinevusi tuule kiiruses
(LISA 11). Aasta keskmine tuulekiirus ulatub Lääne-Eesti saarestikus ja lagedatel
rannikualadel 10 m kõrgusel maapinnast vahemikku 6-7 m/s, sisemaal aga 2-4 m/s (Kull,
1999). Kõige tuulevaiksemad kuud aastas on Eestis juuli ja august ning kõige tuulisemad
kuud on detsember ja jaanuar, kui saartel on tuule keskmine kiirus üle 7 m/s. Võru keskmine
tuulekiirus perioodil 1991-2009 varieerus 2,1-3,1 m/s, mis on oluliselt aeglasem, kui Eestis
keskmisena (3,0-4,3 m/s) (Joonis 3).

Joonis 3. Keskmised tuulekiirused Võrus ja Eestis keskmisena perioodil 1991-2009.
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Kokkuvõte
Setomaa valdade ilmastik eristub ülejäänud Eesti ilmastikust. Kevadel ja suve alguses on
Setomaa valdade madalamatel aladel ülejäänud Eestiga võrreldes palju soojemad
kliimatingimused (1-2°C kõrgemad õhutemperatuurid; 1-2 nädalat varasem suve alguses).
Kagu-Eesti kõrgustikel on ülejäänud Eestiga võrreldes palju soodsamad tingimused talispordi
viljelemiseks. Sellest annab tunnistust 1-6 nädalat varem algav talv, kuni 2 kuud pikem
lumikatte kestus ja suusalumega periood, suurem lumikatte paksus ja lume kauem püsimine
(keskmiselt 1-2 nädalat) kevadel. Lumikatte režiim loob Kagu-Eesti kõrgustikel erakordselt
soodsad tingimused talispordi ja -turismi viljelemiseks. Võrreldes Eesti teiste piirkondadega,
avalduvad soodsamad looduslikud tingimused seal selle näol, et talve alguses moodustub
lumikate varem, lumikate on paksem, talvised sulad mõjutavad lumeolusid palju vähem ning
kevadel püsib lumi kauem maas. Need eelised tulevad eriti eredalt ilmsiks pehmete talvede
korral, kui mujal püsivat lumikatet sageli ei moodustugi. Kuna aga globaalse kliima
soojenemise toimel peaks pehmete talvede esinemissagedus Eestis tõusma, siis kõrgustike
tähtsus peaks oluliselt kasvama (Jaagus, Kagu-Eesti…). Neid tingimusi saab vaadelda kui
märkimisväärset looduslikku ressurssi spordi, turismi ja puhkemajanduse arendamiseks.
Väikese tuulekiiruse tõttu ei ole tuuleressurss piisav, et Kagu-Eessti piirkonda tuuleparke
rajada. Madalatel tuulekiirustel ei tasu elektrienergia tootmine end ära. Tuulikud tasub ehitada
sellistesse kohtadesse, kus aasta keskmine tuule kiirus on 5…6 m/s. Selliseid kohti on Eestis
palju, kuid perspektiivsemad tuuleenergia kasutamise poolest on kõik Eesti saared: nii suured
kui väikesaared, samuti Mandri-Eesti rannikuala.
Päikesepaiste kestus on Võru maakonnas võrreldes kogu muu Eestiga lühem, mistõttu pole
hetkel perspektiinve selles piirkonnas päikeseenergia kasutamine elektri tootmiseks, eriti veel
seetõttu, et päikesepatareidega Eestis toodetud elektril omahind praegu viis korda kõrgem kui
tuulikutega toodetud elektril. Samuti on talvel, kui kõige rohkem elektrit tarbitakse, päevad
väga lühikesed, seega on väike ka võimalus elektritoodang päikesepaneelidega. Kõige
suurema tarbimisega ajal (talvel) pole päikeseenergiat elektri tootmisel praktiliselt üldse
võimalik kasutada (Rummel, 2008). Lisaks on päikese kiirgusenergia Eestis enamuse aastast
väike: 80% kiirgusenergiast on koondunud suvekuudele – talvekuudel seda praktiliselt polegi
(Tompson, 2007).
Taimekasvatuses avaldavad olulist mõju efektiivsete temperatuuride summad, mis Võru
maakonnas oli suuremad, võrreldes muu Eestiga. Sademete hulgad on samuti suuremad.
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Nende faktorite koosmõju (piisavalt soojust ja niiskust) loovad sobiliku keskkonna
taimekasvatuseks, kuid samas võib sademete rohkus olla ka negatiivse mõjuga soodustades
taimehaiguste teket. Eelpool mainitud kevade ja suve varajane saabumine soodustab pikemat
kasvuperioodi ja suuremat saagikust. Seega on põllukultuuride saagikus piirkonnas
limiteeritud pgem madalast mullaviljakusest kui agro-klimaatilistest ressurssidest. Tüse
lumikate takistab pinnase läbikülmumist, mis on oluline taliviljakasvatuses. Varasem
kasvuperioodi algus loob võrreldes teiste Eesti piirkondadega eelise varajaste saakide
saamiseks. See annab konkurentsieelise suurte sessoonsete hinnakõikumistega kultuuride
(näiteks maasikas) viljelemiseks.
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LISAD
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LISA 1. Aasta keskmine õhutemperatuur perioodil 1966-1998 (Jaagus, 1999).

LISA 2. Keskmine suve alguskuupäev perioodil 1966-1998 (Jaagus, Kagu-Eesti…).
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LISA 3. Keskmised õhutemperatuurid Võru maakonnas ja Mandri-Eesti keskmisena perioodil
1991-2009 (välja on jäetud Pärnu, Kärdla, Kihnu, Kuressaare, Pakri, Ristna, Sõrve, Vilsandi,
Virtsu, Narva-Jõesuu vaatluspunktide andmed).

LISA 4. Püsiva lumikatte tekkimine Eestis (Frey, 1998).

11

LISA 5. Keskmine lumikatte kestus lumeperioodil Eestis perioodil 1962-1995 (Tooming ja
Kadaja, 1999).

LISA 6. Keskmine lumikatte paksus Eestis veebruaris perioodil 1962-1995 (Tooming ja
Kadaja, 1999).
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LISA 7. Püsiva lumikatte lagunemine paljuaastase keskmisena (Jõgi, 1995, Frey, 1998).

LISA 8. Aasta keskmine sademete hulk Eestis perioodil 1966-1998 (Jaagus, 1999).
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LISA 9. Mai keskmine sademete hulk Eestis perioodil 1966-1998 (Jaagus, 1999).

LISA 10. Oktoobri keskmine sademete hulk perioodil 1966-1998 (Jaagus, 1999).
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LISA 11. Aasta keskmine tuule kiirus 10 meetri kõrgusel maapinnast (Kull, 1999)
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