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Töö põhiülesanne on analüüsida Eesti tuule kiiruste perioodilist käitumist. 

Vaatlusandmetena on kasutatud EMHI vaatlusjaamade võrgu 2006...2015. aastate tuule 

kiirusi. Vaatlusjaamadeks on valitud rannikualal Pakri ja Virstu, Peipsi ääres asuv 

Tiirikoja ning sisemaal Kuusiku ja Jõgeva. Töös uuritakse, kuidas tuule kiirus varieerub 

vastavalt asukohale aastate, aastaaegade, kuude ja ööpäeva lõikes. Samuti vaadeldakse, 

kuidas korreleeruvad sarnaste asukohtade kiirused ning kas on võimalik ühe 

vaatluskoha kiiruste järgi modelleerida teise punkti kiiruseid. Analüüsi käigus selgus, et 

sisemaa vaatlusjaamade tulemused olid kõige sarnasemad. Esines ka teatud erinevusi, 

kuid lahkuminekud jaamade vahel võivad olla põhjendatavad vaatluskoha omadustega. 

Rannikualade vaatlusjaamade analüüsist selgus, et Virtsu ja Pakri vahel on üsna suured 

erinevused. Analüüsides kümne aasta keskmiste tuule kiiruste andmeid, jõuti 

järeldusele, et kiirus muutus kogu perioodi keskmisest 6...13% ning maksimaalsed 

muutused aastate vahel olid 14...23%. Aastaaegade lõikes oli maksimaalne muutus 

kiirustes 17...21%. Muutus kuude lõikes oli 30...40%. Ööpäeva lõikes oli kõige 

ühtlasem tuule kiirus Pakris ja Virtsus, mis muutus vastavalt 9% ja 14%. Sisemaal oli 

ööpäevane kiiruste muutus suurem, jäädes 30% lähedale. Aastastes ja ööpäevastes 

kiirustes oli tugevaim korrelatsioon Kuusiku ja Jõgeva vahel, aastaaegade lõikes Virtsu 

ja Tiirikoja kiirustes.  

Märksõnad: tuule kiirused Eestis, tuule kiiruse sagedusjaotus, Weibulli jaotus, tuule 

kiiruse perioodilised muutused, tuule kiiruse korrelatsioonid. 
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The main task of this research is to analyse data of periodical fluctuations of Estonian 

wind speeds and changes of behaviour in the different periods of time. The data of this 

research was sourced from Estonian Meteorological and Hydrological Institute and has 

been taken from observation stations network during 2006...2015 and is determined by 

the average speed for each data hour. For observation stations in the coastal area have 

been selected Pakri and Virtsu, at the coast of Peipsi lake located Tiirikoja and inland 

stations Kuusiku and Jõgeva. This research studies how wind speeds vary in different 

locations according years, seasons, months, and days. It also examines how the data is 

correlated at similar locations. The analysis revealed that the inland observation stations 

had the closest results. There were also some differences, but the discrepancies between 

the stations can be derived from characteristics of observation locations. Coastal 

observation stations analysis revealed that between Virtsu and Pakri are quite big 

differences. In conclusion to analysis of ten years average wind speed data was noticed 

that fluctuations of average wind speed in the whole period were 6...13% and maximum 

changes between years were 14..23%. The maximum fluctuations in wind speed 

between seasons were 17...21%. The highest wind speeds were measured in the autumn, 

winter and spring, and the calmest were summer months. The strongest winds were 

present in December and the calmest in August. The fluctuations throughout the year 

was up to 30...40%. The biggest deviations of the average of wind speed during the 

decade was recorder in Tiirikoja where wind speeds varied the most. The most 
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homogenous wind speed during the 24 hour period was registered in Pakri and Virtsu 

where it changed accordingly 9% and 14%. The highest 24 hour change was registered 

in inland stations, ranging close to 30%. After analysing data from all stations it was 

concluded that positive correlation appeared which indicates that the wind speeds 

ranged during studied periods similarly. 

Keywords: Wind Speed in Estonia, Weibull Distribution, Periodic Variations of 

Estonian Wind Speed, Diurnal and Seasonal Variations of Wind Speed, Wind Speed 

Correlation. 
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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleva töö teema on Eesti tuulekiiruste perioodilisuse analüüs. Tuule kiirus on  

muutuv nii ajaliselt kui ruumiliselt. Eesti paikneb Ida-Euroopa lauskmaa loodenurgas 

mereliselt kliimalt mandrilisele ülemineku vööndis, mis kujundab siinset kliimat. Kõige 

suuremaks mõjuks Eesti kliimale on Atlandi ookean ja Läänemeri. Eesti sisealadel on 

aasta keskmine tuule kiirus alla 4 m/s ning rannikualadel üle 6 m/s. Eesti tuuled on 

sesoonselt muutuvad, suurimad tuule kiirused esinevad sügisel ja talvel, tuulevaiksemad 

on suvi ja kevad. Suurim tuule kiirus esineb detsembris ning väikseim juuli- ja 

augustikuus [1]. 

 

Töö põhiülesanne on  analüüsida Eesti tuule kiiruste perioodilist käitumist ja muutumist 

erinevate ajavahemike vältel ning uurida, milliste asukohtade kiirused kõige tugevamini 

korreleeruvad vastavalt uuritud perioodilistele variatsioonidele.  

 

Töö esitab tuule kiiruste ajalise muutumise võrdusandmeid viie asukoha kümne aasta 

kohta. Vaatlusandmetena on kasutatud EMHI vaatlusjaamade võrgu 2006...2015. 

aastate andmeid, mis on määratud keskmise tuule kiirusena iga tunni kohta. 

Mõõtetulemused on registreeritud täisautomaatsete mõõteriistadega, mis võeti Eesti 

meteoroloogiajaamades kasutusele 2003. aasta sügisel. Mõõtmised on teostatud 10 

meetri kõrgusel. Vaatlusjaamadeks on valitud rannikualal Pakri ja Virstu, Peipsi ääres 

asuv Tiirikoja ja sisemaal Kuusiku ja Jõgeva. 

 

Andmete analüüsiks on kasutatud põhiliselt Microsoft Excelit ja MATLAB'i, mille abil 

teostati arvutusi ning kasutati visualiseerimiseks. 

 

Töö koosneb neljast osast. Esimeses osas keskendutakse tuule üldisele olemusele,  selle 

tekkepõhjustele, tuule parameetrite mõõtmiseks kasutatavatele viisidele ning 

kirjeldatakse tuule kasutusvõimalusi energiaallikana. Teine osa kirjeldab töös kasutatud 

andmeid ja nende analüüsimiseks kasutatud valemeid. Kolmas osa koosneb andmete 

analüüsist, kus uuritakse tuule kiiruste ajalist muutumist. Tuule kiirusi on analüüsitud 

lisaks kümneaastastele varieerumistele ka aastaaegade, üksikute kuude ja kellaaegade 
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järgi. Aastaaegade lõikes on tuule kiirused grupeeritud nelja rühma: suvekuud on 

juunist augustini, sügiskuud septembrist novembrini, talvekuud detsembrist veebruarini 

ning kevadkuud märtsist maini. Ööpäeva lõikes on uuritud tuule kiirusi neljas rühmas 

kellaaegade järgi: 00:00...06:00, 06:00...12:00, 12:00...18:00 ja 18:00...00:00. Töö 

viimases osas antakse ülevaade saadud tulemustest ning võrreldakse saadud tulemusi 

korrelatsioonide järgi. 
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1.  TUUL  
 

1.1. Tuule tekkimine 
 

Tuul on õhu liikumine maapinna suhtes, mis tekib õhurõhu vahest erinevate punktide 

vahel. Õhurõhkude vahet põhjustab erinevus päikese kiirgusenergia juurdevoolus, mida 

mõjutab õhu puhtus ja pilvisus. Oluline on ka aluspinnas neeldunud kiirgus, mis sõltub 

albeedost. Õhurõhu erinevus õhtumassides põhjustab gradientjõu, mis paneb õhu 

liikuma madalama rõhu suunas. Lisaks mõjutab õhu liikumist ka hõõrdejõud  ja 

Coriolisi jõud, mis on tingitud Maa pöörlemisest ümber oma telje. Coriolis'i jõud ei 

muuda liikumise kiirust, vaid ainult suunda. Põhjapoolkeral kallutab see jõud iga 

liikumist tema algsuunast paremale ja lõunapoolkeral vasakule. Coriolis'i jõud on 

maksimaalne poolustel, ekvaatoril see puudub. Hõõrdejõud on oma suunalt vastupidine 

õhu liikumine, mis püüab tuule liikumist takistada.  Kui õhu liikumine toimub mööda 

kõverjoont, lisandub veel tsentrifugaaljõud, mille mõju on vaja arvestada, kui tsükloni 

või antitsükloni läbimõõt on 1000 km ja vähem [2].  

 

Vabas atmosfääris, kus hõõrdumine praktiliselt puudub, tasakaalustab Coriolis'i jõud 

gradienjõu ning sellisel juhul toimub õhu liikumine piki isobaare. Niisugust tuult 

nimetatakse gradienttuuleks. Sirgete isobaaride puhul on tegemist geostroofilise 

tuulega. Tuule suuna kujunemisel tuleb arvestada lisaks eelpool nimetatud jõududele ka 

õhu hõõrdumisega aluspinna konaruste vastu. Tuul on seda tugevam, mida suurem on 

õhurõhu gradient ja mida väiksem on hõõrdumisjõud. Tuule puhangulisust põhjustavad 

õhu püstvoolud, mis takistavad rõhtsaid õhuvoole. Lisaks põhjustavad tuule 

puhangulisust ka aluspinna konarused [3]. 

 

1.2. Kohalikud tuuled 
 

Olenevalt kohalikest tingimustest, eelkõige aluspinnast (vesi või maismaa) ja reljeefist, 

kujunevad tuule suunas ja kiiruses välja seaduspärasused, mis on iseloomulikud ainult 

antud kohale. Selliseid tuuli nimetatakse kohalikeks ning nende hulka kuuluvad näiteks 
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briisid ehk rannikutuuled, mäe- ja orutuuled, föön, boora, kõrbetuuled jt. Ka metsa 

ääres, suurte hoonete läheduses ja mujal esinevad kohalikud tuuled. Kohalikke tuuli on 

väga palju ning neid on võimalik jaotada gruppidesse sõltuvalt sellest, milliste 

tingimuste tõttu nad tekivad [3]. 

 

Briisid esinevad mere, ookeanide ning suurte järvede rannikul. Nende tekke põhjuseks 

on maapinna ja vee erinev soojenemine. Päevasel ajal soojendab päike nii maapinda kui 

ka vett. Kuna maapind soojeneb kiiremini kui vesi, siis soojeneb kiiremini ka maapinna 

kohal olev õhk. Soojenenud õhk tõuseb üles ning tekivad vertikaalsed õhuvoolud. 

Sellistes tingimustes tekib õhurõhkude vahe - maapinna kohal on kõrgemal õhurõhk 

suurem, sest isobaarpinnad on soojas õhus kõrgemal. Veepinna kohal, kus on jahedam 

õhk, on õhurõhk kõrgem. Õhu liikumine algab kõrgema õhurõhuga ala poolt madalama 

õhurõhuga ala poole, selle tõttu liigub üleval õhk maapinna poolt vee poole ja vee poolt 

maapinna poole ning nii tekib tuul, mida nimetatakse merebriisiks [3].  

 

Mägede ja küngaste vahetus läheduses puhuvad mäe- ja orutuuled. Päeval soojendab 

päike enam neid mäenõlvu, mis on pööratud päikese poole ja risti päikesekiirtega. 

Vastaspoolsed nõlvad ja oru põhi soojenevad vähem ning tekib õhurõhkude vahe. 

Lõunapoolselt nõlvalt hakkab soe õhk üles tõusma ning asemele voolab jahe õhk varjus 

olevalt nõlvalt ja oru põhjast.  Päeval puhub orutuul piki nõlva üles ning öösel jahtub 

nõlv soojuse väljakiirgamise tõttu rohkem kui ümbruskond ja tekivad mäetuuled [3].  

 

1.3. Tuule kiiruse muutlikkus 
 

Tuule kiirused on muutuvad nii geograafiliselt kui ka ajaliselt. Geograafiline muutus 

tuleneb kindla asukoha kliimast, mida mõjutab eelkõige asukoha laiuskraad, mis on 

seotud päikesekiirguse intensiivsusega. Mistahes ühes klimaatilises piirkonnas võib 

esineda erinevaid tuuli, mis on suuresti tingitud loodusgeograafiast, näiteks maismaa ja 

mere proportsioonist, maa-ala suurusest, mägede ja tasandike olemasolust jne. Samuti 

mõjutab tuulisust ka taimestik, neelates ja peegeldades päikesekiirgust, mis omakorda 

mõjutab pinnatemperatuuri ja niiskust. Suurt mõju avaldab tuule kiirustele ka asukoha 
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topograafia. Oluliselt tuulisemad piirkonnad on mäetipud ja mäed. Lisaks mõjutavad 

tuule kiirust hooned, puud jne [4]. 

 

Mõnes asukohas võib tuulte ajaline muutlikkus varieeruda ühest aastast järgmisesse ja 

isegi aastakümneid või rohkem. Tuule kiirus võib olla pidevas ja väga aeglaselt 

toimuvas pikaajalises muutuses. Sellised pikaajalised muutused võivad olla seotud 

näiteks temperatuuri muutusega (globaalne kliimasoojenemine), mis mõjutab kliimat 

veel järgnevatel aastakümnetel. Lisaks mõjutavad tuulekliimat globaalsed nähtused, 

näiteks El Niño, vulkaanipursetest ja päikesekiirgusest tekkinud muutused atmosfääris 

jt.  Selliseid pikaajalisi muutusi on raske prognoosida ning selle tõttu on keeruline 

ennustada, millised tuule kiiruse muutused võivad mingis asukohas pikema aja vältel 

toimuda [4]. 

 

Lühemaajalised tuule kiiruse variatsioonid on põhjustatud eelkõige sünoptilistest 

muutustest, mida põhjustavad mööda maakera pinda liikuvad madal- ja kõrgrõhu 

frondid, õhutemperatuur, päikesekiirguses ja teised tegurid [4].  

 

1.4. Tuul kui energiaallikas 
 

Tuuleenergiat on kasutatud juba iidsetest aegadest, kui mehaanilise energia jõul liikusid 

laevad ning hiljem võeti kasutusele tuuleveskid. Elektrienergia allikana hakati tuult 

kasutama 19. sajandi lõpuaastatel, kui ameeriklane Charles F. Bush ehitas maailma 

esimese tuuleturbiini ning neid tuulikuid kasutati peamiselt vee pumpamiseks. 20. 

sajandi alguses ehitas Taani insener Poul la Cour kiirelt pöörleva tiivikuga tuuleturbiini, 

millel oli elektri tootmise efektiivsus oluliselt suurem kui varasemalt ehitatud tuulikutel. 

Peamine huvi tuuleenergia vastu arenes 1973. aastal, kui algas ülemaailmne energiakriis 

ja erinevad riigid hakkasid otsima võimalusi alternatiivenergia tootmiseks, alates 1986. 

aastast toimus tuuleenergia ülemaailmne kiire areng [5]. 

 

Tuuleenergia kuulub taastuvate energialiikide hulka. Tuuleenergia on ülemaailmselt 

tuntud ja kiires tempos arenev energiaallikas. Kiire arengu võib põhjusteks pidada 

majanduse kasvu, uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kasvuhooneefekti vähendamise 
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eesmärki [6]. Ülemaailme tuuleenergiavõimusus on kasvanud viimase kümne aasta 

jooksul üle 80 %. Kogu maailmas installeeritud tuuleenergia võimsus on 432 419 MW, 

sh Euroopas 147 772 MW. Tuuleenergia kasutamisel on Euroopa, Aasia järel, teisel 

kohal maailmas.  Maailma liidriks riikide seas on Hiina, millele kuulub 33,6% maailma 

tuuleenergia toodangust, teisel kohal on USA 17,2%-ga. Euroopa suurimaks 

tuuleenergia tootjaks on Saksamaa 10,4%-ga kogu maailma toodangust. Saksamaale 

järgnevad Hispaania, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia [7, 8].  

 

Tuulest saadav energia on suurte õhumasside liikumisest põhjustatud kineetiline 

energia, mida on võimalik tuuliku abil muundada elektri-, mehaaniliseks- ja soojus- ehk 

termiliseks energiaks. Tuuleenergia ehk energiatihedus sõltub õhumassi tihedusest ja 

tuule kiirusest. Õhu tihedus sõltub õhu temperatuurist, kõrgusest, õhu koostisosadest, 

aluspinna karedusest ja õhurõhust. Mida kõrgem on temperatuur ja suurem kõrgus, seda 

väiksem on õhu tihedus ning sõltuvalt sellest väheneb ka energiatihedus. Tuuleenergia 

tihedus avaldub järgmise valemiga [9]: 

Pw=
1
2 ·ρ·v

3 , (1.1.) 

kus Pw on tuuleenergia tihedus W/m2; 

ρ - õhu tihedus kg/m3; 

v - tuule kiirus m/s. 

 

Valemist 1.1 on näha, et kõige olulisem tegur tuuleenergia tiheduses on tuule kiirus. 

Näiteks kiiruse kahekordistumisel, suureneb energiatihedus kaheksa korda ning kiirusel 

25 m/s on tuule võimsus ligikaudu 15 korda suurem kui kiirusel 10 m/s.  Selle tõttu on 

oluline valida tuuleenergia tootmiseks õige asukoht ja uurida vastava koha tuule kiiruse 

andmeid. 

 

1.5. Tuule parameetrite mõõtmine 
 

Ökoloogiliste tegurite järgi on võimalik anda tuulte iseloomule esialgne hinnang, kuid 

täpsemate uuringute jaoks on vaja usaldusväärsete ning täpsete vahenditega mõõdetud 

andmeid.  
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Tuult iseloomustavad suund, kiirus ja puhangulisus. Tuule kiirust mõõdetakse meetrites 

sekundis või iseloomustatakse inglise meremehe Beauforti poolt väljatöötatud skaala 

abil pallides (tabel 1.1) [3]. 

 

Tabel 1.1. Beaufort'i tuule kiiruste skaala [3] 
Beaufort'i 

pallid 
Tuule 

nimetus 
Tuule kiirus, 

m/s Tuule mõju kirjeldus 

0 tuulevaikus 0,0...0,2 suits tõuseb otse üles, veepind on peegelsile 
1 vaikne tuul 0,3...1,5 suits kaldub veidi kõrvale, veepind väreleb 

2 kerge tuul 1,6...3,3 on tunda kerget tuuletõmbust, veepinnal on 
väiksed lained 

3 nõrk tuul 3,4...5,4 puulehed liiguvad, veepinnal on laineharjadel 
vahtu 

4 mõõdukas 
tuul 5,5...7,9 puuladvad painduvad, oskad liiguvad, 

veepinnal on vahused lained 

5 üsna tugev 
tuul 8,0...10,7 peened puud õõtsuvad, meri kohiseb 

6 tugev tuul 10,8...13,8 jämedad puuoskad õõtsuvad, veepinnal on 
rohkesti vahtu 

7 vali tuul 13,9...17,1 
puutüved õõtsuvad, oksad kalduvad, 
laineharjad murduvad, veepind on 

vahuvöödiline 
8 rajutuul 17,2...20,7 oksad murduvad, pikad kõrged lained 

9 torm 20,8...24,4 hooned purunevad, puud murduvad, õhus on 
veepritsmeid 

11 maru 24,5...28,4 tohmikahjustused, merel on kõrge lainetus 
12 orkaan 32,7...36,9 katastroofilised purustused 

üle 12 orkaan, 
taifuun üle 37,0 üleujutused, suured purustused jm 

loodusõnnetused 
 

Skaala võeti kasutusele 1838. aastal Inglise sõjalaevastikus ning mõnekümne aasta 

möödumisel ka rahvusvaheliselt. Beaufort'i skaala on ilma oluliste muudatusteta käibel 

tänapäevani [2]. 

 

Maapinnast kõrgemale tõustes tuule kiirus suureneb, jõudes maksimumini umbes 10 km 

kõrgusel maapinnast. Edasi kahaneb kiirus kuni 20 km kõrguseni, millest kõrgemal 

järgneb uus kiiruse kasv [2].  

 

Igapäevases elus määratakse tuule suunda rumbides (ilmakaare järgi) ning tuule 

suunaks loetakse seda ilmakaart, kustpoolt tuul puhub. Antud asukoha tuule suundade 

iseloomustamiseks koostatakse nn. tuuleroos. Selle jaoks joonistatakse välja kaheksa 
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ilmakaart ning nendele kantakse lõigud, mille pikkus on võrdeline vastavatest 

suundadest puhunud tuulte protsentidega selles ajavahemikus, mille jaoks tuuleroos on 

koostatud. Tuuleroosi keskele joonistatakse ring, mille raadius on võrdeline 

tuulevaikuse esinemissagedusega [2]. 

 

Esialgselt hindasid meteoroloogiajaamade vaatlejad, kellel puudusid mõõtevahendid, 

tuule kiirust neljaastmelise skaala alusel (nõrk, keskmine, kõva tuul ja torm) [10]. 1861. 

aastal võeti kasutusele tuule suuna ja kiiruse määramiseks Wild'i tuulelipp. Tuulelipp 

püstitati mastile 10 m kõrgusele maapinnast. Tuule suuna määramiseks oli tuulelipu 

mastil rumbiline jaotus ning kiiruse mõõtmiseks jaotustega poolkaar. Poolkaare kohal 

liikus metallplaat, mille kaal oli 200 g või 800 g. Vastavalt plaadi raskusele oli tegemist 

kas kerge või raske plaadiga tuulelipuga. Kui tuul oli nõrk, tehti vaatlused kerge 

plaadiga tuulelipu järgi. Kui tuule kiirused olid tugevamad (suuremad kui 14-15 m/s), 

kasutati vaatluste jaoks raske plaadiga tuulelippu. Tuule kiirus määrati plaadi asendi 

järgi poolkaare kohal [3]. 

 

Tänapäeval kasutatakse tuulelippe vähe ning nende asemel on jaamades elektrilised 

anemomeetrid. Anemomeetrite andurid muundavad mehaanilise liikumise energia 

elektrilisteks impulssideks. Tuule kiirust mõõdetakse tiivikuga. Mida tugevam on tuul, 

seda kiiremini tiivik pöörleb. Tuule suunda määratakse kontaktühenduste kaudu 

ringikujulisel anduril. Nagu ka Wild'i tuulelippu puhul, paigutatakse 

anemorumbomeetrite andurid 10 m kõrgusele [3]. 

 

Väliolukorras on tuule mõõtmine võimalik käsianemomeetriga. Tegemist on väikse 

mõõteriistaga, mille põhiosaks on tiivik pöörlevate kopakestega, mis on ühendatud 

loenduriga. Pöörete arvu järgi ühes ajaühikus (sekundis) määratakse ülekandetegurit 

kasutades vastav tuule kiirus m/s. Käsianemomeetreid kasutatakse ka nõrkade 

õhtuvoolude määramiskes (alla 1 m/s). Lisaks on olemas ka induktsioonanemomeetrid, 

mille skaalast saab teha lugemid ilma, et oleks vaja kasutada ülekandetegurit [3]. 
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2. ANDMED  
 

2.1. Analüüsitavad andmed 
 

Käesolevas töös analüüsitud ilmajaamade andmed on esitatud tabelis 2.1. 

 
Tabel 2.1. Meteoroloogiajaamade nimetused ja geograafilised koordinaadid [10] 

Ilmajaama nimetus Geograafiline 
laius 

Geograafiline 
pikkus 

Kõrgus 
merepinnast, m 

Jõgeva meteoroloogiajaam N 58°44´59´´ E 26°24´54´´ 70 
Kuusiku meteoroloogiajaam N 58°58´23´´ E 24°44´02´´ 53 
Pakri meteoroloogiajaam N 59°23´22´´ E 24°02´24´´ 23 
Virtsu rannikujaam N 58°34´22´´ E 23°30´49´´   2 
Tiirikoja järvejaam N 58°51´55´´ E 26°57´08´´ 32 

 

Kõigis viies asukohas mõõdeti tuule kiirust anemomeeteriga WAA151 (Vaisala). 

Tegemist on opti-elektroonilise, kiire reageerimise, madala stardi- ja inertsilävega 

anemomeeteriga. Anumratta peale on paigutatud kolm kergekaalulist koonilise kujuga 

anumat, mis tagavad lineaarsuse terves tööpiirkonnas. Koodiketas, mis on kinnitatud 

anumratta külge varrega, lõikab tuule käes pööreldes infrapuna kiirt 14 korda ühe 

täispöörde kestel, genereerides sellega impulsside ahela fototransistorilt. Väljuvate 

impulsside sagedus on proportsionaalne tuule kiirusega, näiteks 246 Hz = 24.6 m/s [11]. 

 

2.2. Kasutatud valemid 
 

2.2.1. Keskmine tuule kiirus 
 

Keskmise tuule kiiruse leidmisel on kasutatud Microsoft Excelis AVERAGE 

funktsiooni, mis matemaatiliselt väljendub valemiga [9]: 

vk=
1
n vi

n

i=1

 ,  (2.1.) 

kus vk on tuule keskmine kiirus m/s; 

n - mõõtmiste arv; 

v - tuule kiirus m/s. 
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2.2.2. Weibulli jaotus 
 

Selleks, et paremini kajastuksid tuule kiiruse muutused, tuleb andmed grupeerida ja 

esitada esinemissageduse järgi, mille alusel on võimalik leida, kui palju mingi kindla 

kiirusega tuuli esines määratud ajavahemiku jooksul [12]. Selliste andmete järgi on 

võimalik koostada esinemissageduste histogramm. Käesolevas töös on kasutatud 

esinemissageduste leidmiseks StatPlus programmi.  

 

Tuule parameetrite kirjeldamine Weibulli jaotuse abil on üks tihedamini kasutatavaid 

meetodeod. Weibulli jaotus on Pearson'i III klassi jaotuse erijuhtum. Weibulli jaotuse 

järgi saab tuule kiiruste esinemist iseloomustada kahe funktsiooni järgi: 1) 

tõenäosustihedus e. tihedusfunktsioon ja 2) kumulatiivne jaotusfunktsioon. 

Tihedusfunktsioon näitab, millise tõenäosusega mingi tuule kiirus esineb. See avaldub 

valemiga [9]: 

f(v)=
k
c ·

v
c

k-1
·e-

v
c

k

 ,  (2.2.) 

kus f(v) on tõenäosuse tihendusfunktsioon; 

v - tuule kiirus m/s. 

k - Weibulli kujuparameeter; 

c - Weibulli skaalategur m/s. 

 

Kumulatiivse jaotusfunktsiooni abil on võimalik leida aega, mille jooksul on tuule 

kiirus võrdne või väiksem, kui tuule kiirus v. Seega on kumulatiivne jaotusfunktsioon 

tihedusfunktsiooni f(v) integraal  ja avaldub valemiga [9]: 

F(v)= f(v)dv=1-e-
v
c

k
b

a

 ,  (2.3.) 

kus F(v) on kumulatiivne jaotusfunktsioon; 

 

Weibulli kujuparameeter k näitab tuule kiiruse jaotuse laiust. Mida madalam on 

kujuparameeter, seda laiemalt varieerub kiirus ning kõrgema parameetri korral jääb 

tuule kiirus kitsamasse vahemikku. Tavaliselt on kujuparameetri väärtus 1,5...3. 

Skaalategur c näitab tuulisust ehk keskmise kiiruse jaotust. Weibulli parameetrite 
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leidmiseks on mitu meetodit [9]. Käesolevas töös on parameetrite leidmiseks kasutatud 

graafilist meetodit ning vajalikud arvutused ja joonised on teostatud Microsoft Exceli 

abil.  

 

Selleks, et graafilise meetodi abil leida Weibulli parameetrid, tuleb eksponentfunktsioon 

(valem 2.3) teisendada lineaarfunktsiooniks [9]. Kirjutades valemi 2.3 teisel kujul, on 

saadud valem: 

1-F(v)=e-
v
c

k

 ,  (2.4.) 

Et vabaneda valemis 2.4 eksponendist, tuleb valemi mõlemast poolest võtta kaks korda 

naturaallogaritm. Selle tulemusena on saadud valem: 

ln[-ln(1-F(v))]=k ln(v)-k∙ln∙c ,  (2.5.) 

Asetades graafiku x-teljele ln(v) väärtused ning y-teljele ln[-ln(1-F(v))], saadakse 

peaaegu sirge joon.  Microsoft Excelis Trendline abil on saadud regressioonisirge, kus 

kujuparameeter k on selle sirge tõus ja -k∙ln∙c on lõikepunkt, mille kaudu avaldatakse 

skaalategur c (joonis 2.1). 

 

 
Joonis 2.1. Näide Weibulli parameetrite leidmisest graafilise meetodi abil 

 

Jooniselt 2.1 on näha, et determinatsioonikordaja kahe sirge vahel on 0,997. Saadud 

sirge võrrand on y=1,6054x-2,4279. Kujuparameeter on järelikult 1,6054 ja valemi 3.5 

järgi arvutades on skaalateguri väärtus ligikaudu 4,5.  

 

Kui puuduvad piisavad andmed analüüsitava perioodi lõikes, on võimalik ligikaudsete 

arvutuste tegemiseks kasutada ja Rayleight jaotust, mis on Weibulli kaheparameetrilise 
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jaotuse erijuhtum. Põhja-Euroopas on tuultele avatud kohtades Rayleight jaotuse 

keskmiseks väärtuseks 2 [13]. 

 

2.2.3. Korrelatsioon 
 

Erinevate asukohtade tuule kiiruste korrelatsioonikoefitsentide leidmisel on kasutatud 

Microsoft Excelis CORREL  funktsiooni, mis matemaatiliselt väljendub valemiga [14]: 

r=
(xi-x)·(yi-y)
n·σX·σY

 ,  (2.6.) 

kus r on korrelatsioonikoefitsent; 

X, Y - korreleeruvad tunnused; 

xi, yi  - tunnuste väärtused; 

n - tunnuste arv; 

x, y - tunnuste aritmeetilised keskmised; 

σX, σY - tunnuste standardhälbed. 

 
Korrelatsioonikordajate väärtus on vahemikus -1...1. Kui korrelatsioon analüüsitavate 

väärtuste vahel on positiivne, siis tähendab see kasvavat seost: ühe tunnuse väärtuse 

kasvades, suureneb ka teise tunnuse väärtus. Mida suurem on korrelatsioonikoefitsendi 

väärtus, seda tugevam on seos analüüsitavate tunnuste vahel. Negatiivse korrelatsiooni 

puhul on vastupidi. Kui korrelatsioonikordaja väärtus on 0, siis tunnuste vahel seost ei 

ole.   
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3. ANALÜÜS 
 

3.1. Muutused tuule kiirustes aastatel 2006...2015 
 

3.1.1. Jõgeva 
 
Jõgeva kümne aasta keskmine tuule kiirus oli 2,52 m/s. Joonisel 3.1 on kujutatud 

2006...2015 aastate keskmised kiirused. 

 

 
Joonis 3.1. Jõgeva 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused  

 

Suurimad kõrvalekalded kümne aasta keskmisest kiirusest esinesid 2008 ja 2014. aastal. 

2008. aasta keskmine kiirus oli 2,83 m/s, mis on analüüsitud aastate keskmisest 11% 

võrra suurem. Kõige vaiksem tuul oli 2014. aastal, 2,31 m/s, mis on 8% väiksem 

keskväärtusest. Jõgeva keskmiste tuulte maksimaalne kiiruste muutus kümne aasta 

jooksul oli 18%.  

 

Selleks, et leida, millise tugevusega tuuli esines kõige rohkem, on tabelis 3.1 välja 

toodud tuule esinemissagedused erinevate kiiruste järgi. Kuna kiirusega üle 8 m/s esines 

tuuli kümne aasta lõikes tähtsusetu arv, siis on alates sellest kiirusest suuremate 

väärtuste esinemissagedused kokku liidetud. Samuti on kümne aasta andmete põhjal 

leitud Weibulli skaala- ja kujuparameetrid, et uurida, kuidas mõõdetud ja ennustuslik 
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tuule kiirus üksteisest erinevad. Weibulli parameetrid on arvutatud eespool kirjeldatud 

graafilise meetodi abil ning on märgitud tabeli 3.1 viimases veerus. 

 

Kümne aasta lõikes esines Jõgeval kõige rohkem tuuli kiirusega 2...3 m/s, mis 

moodustasid kõikidest kiirustest 23%, Weibulli järgi arvutades oli suurim tulemus 1...2 

m/s tuultel, mis moodustasid 27% (tabel 3.1, joonis 3.2). 

 

Tabel 3.1. Jõgeva tuulekiiruste esinemissagedused  

Tuule kiirus, 
m/s 

Esinemis-
sagedus 

Esinemis- 
sagedus, 

% 

Weibull, 
k=1,68 
c=2,80 

0...1 14433 0,16 0,25 
1...2 20338 0,23 0,27 
2...3 22172 0,25 0,21 
3...4 16149 0,18 0,13 
4...5 8240 0,09 0,07 
5...6 3717 0,04 0,03 
6...7 1585 0,02 0,01 
7...8 591 0,01 0,00 
  >8 255 0,00 0,00 

 

 
Joonis 3.2. Jõgeva 2006...2015. aastate mõõdetud ja arvutatud tuule kiiruste 

sagedusjaotused 

 

Analüüsides Jõgeva tuule kiiruste andmeid, saadi Weibulli järgi arvutades keskmise 

tuule kiiruseks 2,8  m/s, mis on  10% suurem mõõdetud väärtusest. Kujuparameetri 

suuruseks saadi 1,68. 
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3.1.2. Kuusiku 
 

Kuusiku keskmine tuule kiirus uuritud perioodi jooksul oli 2,78 m/s. Sarnaselt Jõgevaga 

esines ka Kuusikul tugevaim tuule kiirus 2008. aastal, 3,06 m/s, olles seega 9% suurem 

kümne aasta keskmisest kiirusest (joonis 3.3). Madalaim kiirus, 2,62 m/s, oli 6% võrra 

väiksem ning esines 2014. aastal. Maksimaalne muutus tuule kiirustes uuritud perioodi 

jooksul oli 14%.  

 

 
Joonis 3.3. Kuusiku 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused  

 

Kuusikul oli kümne aasta jooksul kõige rohkem tuuli kiirusega 2...3 m/s, moodustades 

kõikidest tuultest 23% (tabel 3.2, joonis 3.4). 

 

Tabel 3.2. Kuusiku tuule kiiruste esinemissagedused  

Tuule kiirus, 
m/s 

Esinemis-
sagedus 

Esinemis- 
sagedus, 

% 

Weibull, 
k=1,71 
c=3,04 

0...1 13733 0,16 0,15 
1...2 16027 0,18 0,25 
2...3 19948 0,23 0,24 
3...4 16624 0,19 0,17 
4...5 11171 0,13 0,11 
5...6 5849 0,07 0,05 
6...7 2503 0,03 0,02 
7...8 958 0,01 0,01 
  >8 457 0,01 0,00 
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Joonis 3.4. Kuusiku 2006...2015. aastate mõõdetud ja arvutatud tuule kiiruste 

sagedusjaotused 

 

Weibulli järgi arvutades esines kõige tihedamini tuuli, mille kiirus oli 1...2 m/s ja need 

moodustasid kõikide tuulte seast 25%. Skaalateguri väärtuseks saadi 3,03 m/s, mis 

erineb mõõdetud keskmisest kiirusest 8% võrra. Kujuparameetri väärtus oli 1,71, mis on 

natukene suurem Jõgeva omast.  

 

3.1.3. Virtsu 

 

Virtsus oli keskmine tuule kiirus aastatel 2006...2015 3,48 m/s. Kümne aasta tugevaim 

tuul esines samuti 2008. aastal, kui keskmine kiirus oli 3,91 m/s, olles seega 11% 

suurem (joonis 3.5). Aastate madalaim tuule kiirus oli 2013. aastal, 3,21 m/s, erinedes 

kümne aasta kesmisest kiirusest 8% võrra. Analüüsitud aastate lõikes oli maksimaalne 

muutus keskmises tuule kiiruses 18%. 

 



 22 

 
Joonis 3.5. Virtsu 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused  

 

Kõige tihedamini esinesid Virtsus tuuled, mille kiirus oli 2...3 m/s, moodustades 23% 

kõikidest tuultest (tabel 3.3, joonis 3.6). 

 

Tabel 3.3. Virtsu tuule kiiruste esinemissagedused  

Tuule kiirus, 
m/s 

Esinemis-
sagedus 

Esinemis- 
sagedus, 

% 

Weibull, 
k=1,86 
c=3,93 

0 … 1 5341 0,06 0,08 
1 … 2 13220 0,15 0,18 
2 … 3 19921 0,23 0,21 
3 … 4 18802 0,21 0,19 
4 … 5 13154 0,15 0,15 
5 … 6 8195 0,09 0,10 
6 … 7 4530 0,05 0,06 
7 … 8 2207 0,03 0,03 
8 … 9 1096 0,01 0,01 

>9 1171 0,01 0,01 
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Joonis 3.6. Virtsu 2006...2015. aastate mõõdetud ja arvutatud tuule kiiruste 

sagedusjaotused 

 

Ka Weibulli järgi arvutades saadi tulemuseks, et suurima osa esinemissagedusest 

moodustasid tuuled vahemikus 2...3 m/s. Virtsu tuule kiiruste järgi saadi kujuparameetri 

väärtuseks 1,86 ja skaalategur oli 3,93 m/s, mis erineb mõõdetud  tuule kiirusest vaid 

1% võrra. 

 

3.1.4. Pakri 

 

Pakri keskmine tuule kiirus aastatel 2006...2015 oli 4,47 m/s. Sarnaselt eespool 

analüüsitud asukohtadega esines ka Parkis suurim kiirus 2008. aastal, 4,85 m/s, nõrgim 

tuul oli 2014. aastal, 3,99 m/s (joonis 3.7). 2008. aasta ja kümne aasta keskmise kiiruse 

vahe oli 8% ja 2014. aasta puhul 11%. Suurima ja väikseima tuule kiiruse maksimaalne 

erinevus kümne aasta jooksul oli Pakris 18%. 
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Joonis 3.7. Pakri 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused  

 

Pakris olid kõige tihedamini esindatud tuuled kiirusega 3...4 m/s, mis moodustasid 

kõikidest tuultest 21% (tabel 3.4, joonis 3.8). 

 

Tabel 3.4. Pakri tuule kiiruste esinemissagedused 

Tuule kiirus, 
m/s 

Esinemis-
sagedus 

Esinemis- 
sagedus, 

% 

Weibull, 
k=1,61 
c=4,54 

0 … 1 2684 0,03 0,09 
1 … 2 8657 0,10 0,15 
2 … 3 16434 0,19 0,17 
3 … 4 17425 0,20 0,16 
4 … 5 13100 0,15 0,13 
5 … 6 8902 0,10 0,10 
6 … 7 6139 0,07 0,07 
7 … 8 4498 0,05 0,05 
8 … 9 3466 0,04 0,03 
9 … 10 2353 0,03 0,02 
10 … 11 1623 0,02 0,01 
11 … 12 936 0,01 0,01 
       >12 1367 0,01 0,00 
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Joonis 3.8. Pakri 2006...2015. aastate mõõdetud ja arvutatud tuule kiiruste 

sagedusjaotused 

 

Weibulli järgi arvutades moodustasid suurima osa, 17%, tuuled kiirusega 2...3 m/s. 

Skaalateguri ja keskmise tuule kiiruse erinevus oli 2%. Kujuparameetri väärtuseks saadi 

graafilise meetodi teel 1,61, mis on analüüsitud asukohtade väikseim, mille järgi saab 

järeldada, et Pakris oli kõige laiem tuule kiiruste jaotus. 

 

3.1.5. Tiirikoja 
 

Tiirikoja kümne aasta keskmine tuule kiirus oli 2,13 m/s. Suurim tuule tugevus, 2,43 

m/s, oli 2008. aastal, erinedes analüüsitud aastate keskmisest 12% ja vaikseim tuul, 1,86 

m/s, esines 2013. aastal, olles 13% väiksem (joonis 3.9). 2006...2015 aastate keskmiste 

kiiruste maksimaalne vahe oli seega 23%.  

 

 
Joonis 3.9. Tiirikoja 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused  
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Aastatel 2006...2015 esinesid Tiirikojal kõige rohkem tuuled kiirusega 1...2 m/s, seda 

nii mõõdetud tulemuste kui ka Weibulli järgi (tabel 3.5, joonis 3.10). 

 
Tabel 3.5. Tiirikoja tuule kiiruste esinemissagedused  

Tuule kiirus, 
m/s 

Esinemis-
sagedus 

Esinemis- 
sagedus, 

% 

Weibull, 
k=1,62 
c=2,39 

0...1 17365 0,20 0,24 
1...2 29115 0,33 0,32 
2...3 20704 0,24 0,24 
3...4 11736 0,13 0,13 
4...5 4998 0,06 0,06 
5...6 2056 0,02 0,01 
>6 1655 0,02 0,01 

 

 
Joonis 3.10. Tiirikoja 2006...2015. aastate mõõdetud ja arvutatud tuule kiiruste 

sagedusjaotused 

 

Weibulli järgi arvutades saadi skaalateguri väärtuseks 2,39 m/s, mis erineb keskmisest 

kiirusest 11% võrra. Kujutegur oli 1,62, mis on sarnane eespool uuritud Pakriga. 

 

 

 

 

 



 27 

3.2. Muutused tuule kiirustes aastaaegade ja kuude lõikes 
 

3.2.1. Jõgeva 
 

Suurimad tuule kiirused esinesid Jõgeval kümne aasta jooksul kevadel, olles keskmiselt 

2,72 m/s (joonis 3.11). Kõige tuulevaiksemad olid suvekuud, keskmise kiirusega 2,24 

m/s. Seega maksimaalne sesoonne tuule kiiruse muutus Jõgeval oli  analüüsitud aastatel 

17%. 

 

 
Joonis 3.11. Jõgeva 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused aastaaegade lõikes 

 

Selleks, et uurida, kuidas tuule kiirused varieeruvad erinevate aastate jooksul kuude 

lõikes, on koostatud tabel 3.6. ja joonis 3.12. 

 

Tabel 3.6. Keskmised tuule kiirused kuude lõikes Jõgeval aastatel 2006-2015 

Kuu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2006 

- 
2015 

Keskmine tuule kiirus, m/s 
Dets 3,43 3,52 2,73 2,40 2,99 3,56 2,60 3,19 2,61 3,04 3,01 
Jaan 2,73 3,13 3,53 2,80 1,70 2,81 2,64 2,60 2,30 2,96 2,72 
Veebr 2,10 2,03 3,50 2,34 2,23 2,30 2,20 1,79 2,30 2,50 2,33 
Märts 2,54 2,27 3,06 2,51 2,56 3,49 3,44 2,62 2,89 2,94 2,83 
Apr 2,48 3,60 2,48 2,70 2,31 2,65 2,72 2,75 2,59 3,31 2,76 
Mai 2,52 2,37 2,83 2,75 2,49 2,69 2,63 2,46 2,49 2,32 2,56 
Juuni 2,40 2,46 2,83 2,75 2,78 2,39 2,38 1,86 2,32 2,36 2,45 
Juuli 2,26 2,63 1,96 2,06 1,81 2,18 2,19 2,48 2,00 2,02 2,16 
Aug 2,51 2,19 2,65 1,96 2,17 2,13 2,11 1,87 2,03 1,59 2,12 
Sept 2,23 2,20 2,40 2,30 2,52 2,30 2,39 2,11 1,76 1,79 2,20 
Okt 2,60 2,36 2,97 2,95 2,42 2,48 1,93 2,37 2,48 1,80 2,44 
Nov 2,77 2,93 3,15 2,50 2,89 2,52 2,98 2,67 2,07 2,39 2,69 
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Joonis 3.12. Jõgeva 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused kuude lõikes 

 

Jooniselt 3.12 on näha, et kümne aasta jooksul olid tugevaimad tuuled esindatud 

detsembris, kui keskmine kiirus oli 3,01 m/s. Kõige nõrgemad tuuled olid augustis, kui 

kiirus oli 2,12 m/s. Maksimaalne kõikumine kuude lõikes oli 29%. 

 

Kõige rohkem jääb jooniselt 3.12 silma 2008. aasta, kui näiteks veebruaris oli tuule 

kiirus kümne aasta keskmisest kiirusest 33% suurem. Nõrgemate kiiruste poolest võib 

välja tuua 2010. aasta, kui keskmine kiirus jaanuaris oli 1,7 m/s, olles aastate 

keskmisest 38% võrra väiksem. Samas oli sama aasta juuli tuule kiirus tunduvalt 

tugevam teiste aastate suvekuudega võrreldes. Kõikide aastate jooksul jääb silma 

veebruar, kui tuule tugevus oli oluliselt väiksem kui teistel talvekuudel ning on 

võrreldav pigem suviste kiirustega. 

 

Kümne aasta lõikes on suurimad kiiruste muutused talve-ja kevadkuudel (detsembrist 

aprillini), kui esinesid tugevamad ebaühtlused ja kiiruste kõikumised aastate lõikes olid 

suurimad. Suvekuudel esinesid mõningad märgatavad kõrvalekalded kümne aasta 

keskmisest tuule kiirusest vaid üksikul aastal. 

 

 



 29 

3.2.2. Kuusiku 
 

Kuusiku suurimad tuule kiirused olid talvel, 3,09 m/s, suvekuudel esinesid nõrgimad 

tuuled, olles keskmiselt 2,43 m/s (joonis 3.13). Seega maksimaalne tuule kiiruste 

erinevus aastaaegade lõikes oli 22%, mis on suurem eespool analüüsitud Jõgeva 

tulemusest. 

 

 
Joonis 3.13. Kuusiku 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused aastaaegade lõikes 

 

Analüüsides Kuusiku tuule kiiruste jaotumist kuude lõikes, selgus, et kümne aasta 

jooksul oli suurim kiirus detsembrikuus, 3,45 m/s ning kõige nõrgemad tuuled puhusid 

augustis, olles keskmiselt 2,29 m/s (tabel 3.7, joonis 3.14). Seega kuude lõikes oli 

maksimaalne erinevus oli 34%, mis on samuti suurem kui Jõgeva puhul. 

 

Tabel 3.7. Keskmised tuule kiirused kuude lõikes Kuusikul aastatel 2006-2015 

Kuu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2006 

- 
2015 

Keskmine tuule kiirus, m/s 
Dets 3,74 3,90 3,09 2,73 3,42 4,18 3,25 3,79 3,10 3,24 3,45 
Jaan 2,95 3,51 4,16 2,69 1,85 3,07 3,05 2,94 2,97 3,60 3,08 
Veebr 2,50 2,41 3,80 2,68 2,67 2,54 2,79 2,12 2,97 3,08 2,76 
Märts 2,87 2,69 3,16 2,71 2,80 3,76 3,33 2,66 2,97 3,39 3,03 
Apr 3,02 3,70 2,63 2,74 2,53 2,77 3,04 3,01 2,79 3,24 2,95 
Mai 2,77 2,60 2,78 2,98 2,73 2,93 2,75 2,72 2,60 2,82 2,77 
Juuni 2,49 2,53 2,78 2,89 2,85 2,58 2,65 2,21 2,37 2,88 2,62 
Juuli 2,26 2,78 2,17 2,18 2,27 2,28 2,52 2,58 2,33 2,39 2,38 
Aug 2,70 2,41 2,90 2,05 2,27 2,26 2,15 1,87 2,37 1,89 2,29 
Sept 2,42 2,57 2,45 2,39 2,78 2,33 2,74 2,15 1,89 2,21 2,39 
Okt 2,85 2,47 3,50 3,02 2,63 2,83 2,23 2,68 2,95 1,80 2,70 
Nov 3,27 3,05 3,40 3,17 3,03 2,69 3,27 2,82 2,66 2,89 3,02 
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Joonis 3.14. Kuusiku 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused kuude lõikes 

 

Sarnaselt Jõgevaga erines teistest aastatest 2010. aasta jaanuar, kui keskmine tuule 

kiirus oli kõigest 1,85 m/s. Seega erinevus kümne aasta keskmise tuule kiirusega sama 

kuu lõikes on 40%. Ka Kuusikul oli maksimaalne tuule tugevus 2008. aasta talvel, kui 

jaanuaris ulatus keskmine kiirus 4,16 m/s-ni, olles 26% suurem kümne aasta keskmisest 

kiirusest samal kuul. Nii nagu Jõgeval oli ka Kuusikul aastate jooksul ühtlasem tuul 

suvekuudel, kui ei esinenud olulisi kõrvalekaldeid kõigi aastate keskmisest kiirusest. 
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3.2.3. Virtsu 
 

Sarnaselt eespool analüüsitud asukohtadega esinesisid ka Virtsus kõike tugevamad 

tuuled talvel, kui keskmine tuule kiirus oli 3,76 m/s (joonis 3.15). Kõige tuulevaiksem 

oli samuti suvi, keskmise kiirusega 3,13 m/s. Suve- ja talvekuude erinevus keskmises 

tuule kiiruses oli 17%. 

 

 
Joonis 3.15. Virtsu 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused aastaaegade lõikes 

 

Kümne aasta jooksul oli kõige tuulisem kuu detsember, kui kiirus oli keskmiselt 4,23 

m/s ning kõige nõrgemad tuuled esinesid augustis, 2,97 m/s (tabel 3.8, joonis 3.16). 

Maksimaalne tuule kiiruste erinevus kümne aasta jooksul kuude lõikes oli 30%. 

 

Tabel 3.8. Keskmised tuule kiirused kuude lõikes Virtsus aastatel 2006-2015 

Kuu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2006 

- 
2015 

Keskmine tuule kiirus, m/s 
Dets 5,13 4,76 3,85 3,10 3,92 5,27 3,35 4,50 3,94 4,45 4,23 
Jaan 3,43 4,95 4,96 3,16 2,28 3,78 3,96 3,42 3,37 4,48 3,78 
Veebr 2,66 2,78 4,88 3,17 3,07 3,25 3,46 2,42 3,37 3,57 3,26 
Märts 3,14 3,11 4,15 3,04 3,31 4,40 3,96 2,81 3,66 3,53 3,51 
Apr 3,07 4,86 3,11 3,02 3,08 3,25 3,71 3,18 3,30 4,12 3,47 
Mai 3,25 3,17 3,48 3,68 3,26 3,26 3,50 2,74 3,31 3,31 3,29 
Juuni 3,45 3,34 3,48 3,62 3,64 3,16 3,30 2,90 3,39 3,37 3,37 
Juuli 3,26 3,58 2,95 2,85 3,03 2,62 3,07 3,44 2,53 3,23 3,06 
Aug 2,98 3,14 3,90 3,05 2,81 2,75 2,74 2,57 3,28 2,47 2,97 
Sept 3,26 3,82 2,89 3,63 3,71 3,73 3,58 2,87 2,78 2,91 3,32 
Okt 4,01 3,66 4,72 4,07 4,11 4,01 2,29 3,56 3,39 2,46 3,63 
Nov 4,30 4,41 4,59 3,68 3,74 3,61 3,30 4,07 3,20 3,82 3,87 
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Joonis 3.16. Virtsu 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused kuude lõikes 

 

Jooniselt 3.16 on näha, et kõige suurem kõrvalekalle keskmisest kiirusest oli 2008. aasta 

veebruaris, kui tuule kiirus oli 4,88 m/s, olles seega 33% suurem kümne aasta 

keskmisest tuule kiirusest sama kuu kohta. Kõige tuulevaiksem oli 2010. aasta, kui 

jaanuarikuus langes kiirus 40% võrra madalamale ja oli ainult 2,28 m/s. Nii nagu 

Jõgeval ja Kuusikul esinesid ka Virtsus 2010. aasta juulis tugevamad tuuled kui teiste 

aastate suvekuudel. Virtsu puhul jääb veel silma 2013. aasta, kui tuule kiirus oli märtsis 

ja veebruaris väiksem kui sama aasta suvekuudel. 

 

Kõige suuremad muutused olid talve-, kevad- ja sügiskuudel, kui esinesid erinevate 

aastate jooksul suuremad kõikumised. Alates maist kuni augustini suuri kõrvalekaldeid 

ei esinenud. 
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3.2.4. Pakri 
 

Pakris olid tugevamad tuuled esindatud kõige rohkem sügiskuudel, kui keskmine tuule 

kiirus oli 4,87 m/s (joonis 3.17). Väikseim keskmine tuule kiirus oli suvel, 3,84 m/s. 

Maksimaalne erinevus aastaaegade lõikes oli 21%. 

 

 
Joonis 3.17. Pakri 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused aastaaegade lõikes 

 

Kõige suurema kiirusega tuuled olid Pakris detsembrikuus, kui kümne aasta keskmine 

tuule tugevus oli 5,46 m/s (tabel 3.9, joonis 3.18) ning kõige nõrgemad augustis 3,75 

m/s. Kuude lõikes oli suurim muutus 32%. 

 

Tabel 3.9. Keskmised tuule kiirused kuude lõikes Pakris aastatel 2006-2015 

Kuu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2006 

- 
2015 

Keskmine tuule kiirus, m/s 
Dets 6,80 5,23 4,65 4,16 5,61 5,70 3,97 6,18 5,27 7,05 5,46 
Jaan 5,09 6,17 5,75 5,43 2,99 4,22 4,40 4,72 3,54 5,64 4,80 
Veebr 3,63 3,93 6,49 3,89 4,19 4,53 4,46 3,51 3,54 4,82 4,30 
Märts 4,57 4,41 5,28 3,76 4,25 6,13 5,47 4,69 4,95 4,82 4,83 
Apr 3,90 5,88 3,70 4,04 2,51 3,75 4,63 4,05 3,99 5,52 4,20 
Mai 3,73 3,96 5,00 3,70 4,19 4,20 3,94 3,49 3,82 4,03 4,01 
Juuni 3,87 3,92 5,00 4,01 3,96 3,86 4,01 3,29 3,89 4,66 4,05 
Juuli 4,11 4,38 3,36 3,31 3,47 3,39 3,94 4,29 3,03 4,19 3,75 
Aug 3,41 3,91 4,66 3,79 3,58 3,36 3,78 3,48 3,66 3,51 3,71 
Sept 5,08 4,60 4,31 5,22 4,45 5,09 5,18 4,05 3,87 3,72 4,56 
Okt 4,90 4,62 5,46 5,84 4,78 5,37 4,05 5,16 4,30 4,20 4,87 
Nov 5,55 5,27 5,74 4,06 6,38 5,28 5,61 5,36 3,69 4,92 5,19 
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Joonis 3.18. Pakri 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused kuude lõikes 

 

Sarnaselt eespool analüüsitud tuule kiirustega oli ka Pakris 2010. aasta talvel ja kevadel 

tuule kiirus madalam kui teistel aastatel. Võrreldes teiste aastate sama ajavahemikuga 

oli erinevus umbes 40%. Näiteks veebruaris ja aprillis oli kiirus alla 3 m/s, mis on 

madalam isegi suvekuude kiirusest. Ka Pakris oli 2008. aasta veebruarikuu tuule kiirus 

suurem kui teistel aastatel, ulatudes üle 6 m/s ja olles seega 33% suurem kõikide aastate 

keskmisest kiirusesest.  

 

Suvekuudel oli aastate lõikes kõige ühtlasem kiirus ning olulisi kõikumisi aastate vältel 

ei esinenud. 
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3.2.5. Tiirikoja 
 

Tiirikojal olid tugevamaid tuuled talvel, kui keskmine kiirus ulatus 2,46 m/s (joonis 

3.19). Sarnaselt eespoolt uuritud asukohtadega oli ka Tiirikojal väikseim tuule kiirus 

suvel, olles kümne aasta keskmisena 1,81 m/s. Muutus talve ja suve tuule tugevuses oli 

seega 26%. 

 

 
Joonis 3.19. Tiirikoja 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused aastaaegade lõikes 

 

Kümne aasta jooksul oli kõige tuulisem kuu detsember, kui keskmine kiirus oli 2,9 m/s 

ja väikseima kiirusega, 1,77 m/s, oli august (tabel 3.10, joonis 3.20). Erinevus nende 

kuude kiirustes oli 39%, mis on suurim eespool analüüsitud asukohtadest. 

 

Tabel 3.10. Keskmised tuule kiirused kuude lõikes Tiirikojal aastatel 2006-2015 

Kuu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2006 

- 
2015 

Keskmine tuule kiirus, m/s 
Dets 2,98 3,12 2,98 2,81 2,40 3,41 3,80 2,73 2,35 2,44 2,90 
Jaan 2,47 2,84 3,62 2,72 1,63 2,41 3,21 1,85 2,12 2,51 2,54 
Veebr 1,94 1,77 2,78 1,92 1,89 1,70 1,82 1,46 2,12 2,02 1,94 
Märts 1,82 2,04 2,51 1,96 2,30 2,70 2,21 1,88 2,27 2,63 2,23 
Apr 1,87 2,62 1,59 1,95 1,72 1,90 1,98 2,01 2,00 2,15 1,98 
Mai 2,00 1,94 2,26 2,02 1,72 2,06 1,87 1,62 1,76 2,03 1,93 
Juuni 2,00 2,10 2,26 2,05 2,07 1,70 1,95 1,17 1,64 2,11 1,90 
Juuli 1,84 2,29 1,60 2,00 1,58 1,73 1,78 1,62 1,47 1,75 1,77 
Aug 2,23 1,84 2,27 1,72 1,74 1,71 1,53 1,54 1,77 1,31 1,77 
Sept 1,96 1,93 2,04 1,91 1,87 1,98 2,00 2,01 1,65 1,78 1,91 
Okt 2,38 1,89 2,79 2,43 2,12 2,02 1,81 2,06 2,44 1,52 2,15 
Nov 2,71 2,99 2,97 2,76 2,50 2,19 2,91 2,36 1,97 2,18 2,56 
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Joonis 3.20. Tiirikoja 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused kuude lõikes 

 

Analüüsitud aastate suurim tuule kiirus oli 2008. aasta veebruaris, olles 2,78 m/s, mis 

on keskmisega võrreldes 30% suurem. Tiirikoja puhul jääb silma 2013. aasta, kui 

veebruari- ja juunikuus esinesid väiksemad tuule kiirused kui teistel aastatel samal 

perioodil. 2013. aasta juuni kiirus oli 1,17 m/s, mis on võrreldes kõikide aastate 

keskmisega 38% väiksem. Nii nagu eespool analüüsitud asukohtade puhul, jääb ka 

Tiirikoja puhul silma 2010. aasta väiksemate tuule kiiruste poolest.  

 

Kui eelnevate asukohtade analüüsid näitasid, et suurimad ebaühtlused esinesid pigem 

talvel ja kevadel, siis jooniselt 3.15 on näha, et Tiirikojal oli tuule kiirus ebaühtlane 

terve aasta vältel ning suuri kõrvalekaldeid esines mitmel aastal ka suvekuudel. Seega 

võib järeldada, et Tiirikojal oli aastaringselt kõige ebaühtlasem tuule kiirus. 
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3.3. Muutused tuule kiirustes ööpäeva lõikes 
 

3.3.1. Jõgeva 
 

Jõgeval olid ööpäeva suurimad tuule kiirused vahemikus 12:00...18:00, kui keskmine 

kiirus oli 3,02 m/s (joonis 3.21). Nõrgemad tuuled olid kell 00:00...06:00. Muutus 

ööpäeva lõikes oli seega 32%. 

 

 
Joonis 3.21. Jõgeva 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused ööpäeva lõikes 

 

Analüüsides kümne aasta ööpäevaseid tuule kiirusi, selgus, et Jõgeval tugevnes tuul 

varahommikul 04:00 ajal ning oli suurim keskpäeval 12:00, pärast seda hakkas 

kahanema ning 22:00...03:00 oli minimaalne. Ööpäeva lõikes kestis maksimaalne tuul 

kõigest ühe tunni jooksul ning minimaalse tuule kiirusega oli kuus tundi ööpäevast. 

 

3.3.2. Kuusiku 
 

Kuusiku madalaimad tuule kiirused ööpäeva lõikes olid vahemikul 00:00...06:00, kui 

keskmine kiirus oli 2,23 m/s ning tugevaimad tuuled olid 12:00...18:00, olles keskmiselt 

3,37 m/s (joonis 3.22). Seega oli ööpäevas kiiruste erinevus 34%. 
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Joonis 3.22. Kuusiku 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused ööpäeva lõikes 

 

Sarnaselt Jõgevaga, hakkas tuule kiirus Kuusikul kasvama alates 04:00  ning saavutas 

oma maksimaalse väärtuse vahemikul 11:00...13:00, peale mida hakkas kahanema ja 

21:00...03:00 oli kiirus minimaalne. Kuusikul oli ööpäevas maksimaalse kiirusega kolm 

tundi ööpäevast ja väikseima kiirusega kuus tundi. 

 

3.3.3. Virtsu 
 

Sarnaselt Jõgeva ja Kuusikuga olid Virtsus ööpäeva suurimad tuule kiirused 

12:00...18:00, olles keskmiselt 3,77 m/s (joonis 3.23). Ööpäeva tuulevaiksem periood 

oli 00:00...06:00, kui keskmised tuule kiirused olid 3,23 m/s. Ööpäevane erinevus 

Virtsu tuule kiirustes oli 14%, mis on üle kahe korra väiksem kui Jõgeval ja Kuuskul. 

 

 
Joonis 3.23. Virtsu 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused ööpäeva lõikes 
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Virtsus hakkas tuule kiirus tugevnema 05:00 ning oli maksimaalne 11:00...14:00, peale 

seda hakkas tuul vaibuma ja oli minimaalne alates 21:00...03:00. Virtsus oli 

maksimaalse tuule kiirusega neli tundi ja minimaalse kiirusega kuus tundi ööpäevast.  

 

3.3.4. Pakri 

 

Pakris esinesid tugevamad tuuled päevasel ajal kell 12:00...18:00, kui keskmine kiirus 

oli 4,75 m/s (joonis 3.24). Nõrgimad tuuled olid öösel, vahemikus 00:00...06:00, jäädes 

4,3 m/s ümber. Samuti nagu Virtsus oli ka Pakris tuule kiirus terve ööpäeva jooksul 

ühtlasem. Erinevus minimaalsete ja maksimaalsele ööpäevase tuule kiiruste vahel oli 

9%. 

 

 
Joonis 3.24. Pakri 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused ööpäeva lõikes 

 

Eespool analüüsitud asukohtades hakkas tuul tugevnema varahommikul, kuid Pakris 

kasvas kiirus 08:00 ajal. Suurim kiirus oli vahemikul 12:00...15:00 ning nõrgim 

21:00...07:00. Pakris oli ööpäeva lõikes suurimate tuule tugevustega kolm tundi ning 

üheteistkümnel tunnil oli kiirused minimaalsed. 
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3.3.5. Tiirikoja 
 

Tiirikojal olid tugevaimad tuuled ööpäevas vahemikul 06:00...12:00, kiirusega 2,42 m/s, 

nõrgimad tuuled esinesid 18:00...00:00, olles 1,83 m/s (joonis 3.25). Maksimaalsete ja 

minimaalsete tuule kiiruste erinevus oli seega 24%. 

 

 
Joonis 3.25. Tiirikoja 2006...2015. aastate keskmised tuule kiirused ööpäeva lõikes 

 

Tiirikojal hakkas tuule kiirus kasvama juba alates 02:00 ning on suurim vahemikul 

10:00...13:00. Peale seda hakkas kiirus vähenema ning oli minimaalne 19:00...01:00. 

Maksimaalne kiirusega oli neli tundi ööpäevast ja minimaalse kiirusegaseitse tundi.  
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4. TULEMUSED 
 

4.1. Muutused tuule kiirustes aastatel 2006...2015 
 

Kõigis viies analüüsitud asukohas esines kümne aasta jooksul maksimaalne tuule kiirus 

2008. aastal, olles terve perioodi keskmisest 8...12% suurem. Jõgeval, Kuusikul ja 

Pakris oli kõige tuulevaiksem 2014. aasta, kui tuule kiirused erinesid kümne aasta 

keskmisest 6...11%. Virtsus ja Tiirikojal olid perioodi nõrgimad tuuled 2013. aastal, 

olles 8...13% väiksemad kogu perioodi keskmisest kiirusest. 

 

Analüüsides 2006...2015. aastate keskmisi tuule kiirusi, saadi tulemus, et suurim 

muutus aastate lõikes oli 23% Tiirikojal ja väikseim 14% Kuusikul. Teiste asukohtade 

puhul oli maksimaalse ja minimaalse keskmise tuule kiiruse varieerumine aastate lõikes 

18%.  

 

Analüüsi käigus selgus, et kümne aasta jooksul varieerusid kõige sarnasemalt Jõgeva ja 

Kuusiku tuule kiirused. Kahe asukoha korrelatsioon oli 0,942 (tabel 4.1, joonis 4.1).  

 
Joonis 4.1. Jõgeva ja Kuusiku 2006...2015. aasta keskmiste tuule kiiruste korrelatsioon 

 

Seega on joonisel 4.1 kujutatud sirge võrrandi y=1,0287x-0,3414 järgi võimalik 

arvutada Kuusiku tuule kiiruste põhjal kiirusi Jõgeval.  
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Tabel 4.1. Korrelatsioonikoefitsendid 2006...2015. aastate keskmiste tuule kiiruste järgi 

 Jõgeva Kuusiku Virtsu Pakri Tiirikoja 
Jõgeva     1 - - - - 
Kuusiku 0,94     1 - - - 
Virtsu 0,89 0,93     1 - - 
Pakri 0,76 0,87 0,79     1 - 
Tiirikoja 0,89 0,88 0,80 0,65 1 

 

Mõõdetud ja Weibulli järgi arvutatud erinevus keskmises tuule kiiruses oli Tiirikojal 

11%, Jõgeval ja Virtsus 10%, Kuusikul 8% ja Pakris 1%. Jõgeval, Kuusikul ja Virtsus 

olid kõige tihedamini puhuvad tuuled vahemikus 2...3 m/s, Tiirikojal 1...2 m/s ja Pakris 

3...4 m/s. Weibulli jaotuse järgi saadud tulemused erinesid mõõdetud tulemustest ning 

Jõgeva ja Kuusiku puhul saadi ennustuslikuks kõige tihedamini puhuvaks tuuleks 1...2 

m/s ja Pakri puhul 2...3 m/s. Virtsu ja Tiirikoja mõõdetud ning ennustuslikud tuule 

kiiruse jaotused ühtisid, olles 2...3 m/s. Väikseim kujuparameeter oli arvutuste järgi  

Pakris ja Tiirikojal, vastavalt 1,61 ja 1,62. Seega nendes asukohtades oli tuule kiiruste 

jaotus kõige laiem.  

 

4.2. Muutused tuule kiirustes aastaaegade ja kuude lõikes 
 

Aastaaegade lõikes esinesid tugevaimad tuule kiirused Kuusikul, Virtsus ja Tiirikojal 

talvel, Jõgeval kevadel ning Pakris sügisel, väikseimad tuule kiirused suvel kõigis viies 

asukohas. Maksimaalne muutus aastaaegade lõikes oli 26% Tiirikojal, 22% Kuusikul, 

21% Pakris, 17% Jõgeval ja Virtsus. 

 

Kõige tugevam korrelatsioon aastaaegade lõikes oli Virtsu ja Tiirikoja tuule kiirustes, 

nõrgim aga Pakri ja Jõgeva andmetes (tabel 4.2). 

  

Tabel 4.2. Korrelatsioonikoefitsendid 2006...2015. aastate keskmiste tuule kiiruste järgi 

aastaaegade lõikes 

 Jõgeva Kuusiku Virtsu Pakri Tiirikoja 
Jõgeva     1 - - - - 
Kuusiku 0,95     1 - - - 
Virtsu 0,68 0,83     1 - - 
Pakri 0,56 0,70 0,97     1 - 
Tiirikoja 0,66 0,85 0,98 0,91 1 
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Virtsu tuule kiirused on seega kõige täpsemalt modelleeritavad Tiirikoja andmete järgi 

ning avalduvad järgmise võrrandiga: y=0,9708x+1,4103 (joonis 4.2). 

 

 
Joonis 4.2. Virtsu ja Tiirikoja 2006...2015. aasta keskmiste tuule kiiruste korrelatsioon 

aastaaegade järgi 

 

Analüüsitud andmete alusel oli kõige tuuliseim kuu detsember ja väikseimad kiirused 

esinesid augustis. 

 
Suurim kiiruste kõikumine kuude lõikes oli 39% Tiirikojal. Teiste asukohtade 

maksimaalne erinevus kuude lõikes oli ligikaudu 30%, mille järgi saab otsustada, et 

kõige ebaühtlasemad tuuled olid Tiirikojal. 

 

Kuigi enamjaolt esinesid tugevamad tuuled talvekuudel, siis veebruaris kiirus langes 

ning oli võrreldav suvekuude kiirustega.  

 

Kuude lõikes jäid kõige rohkem silma 2008, 2010 ja 2013 aastad. 2008. aasta veebruaris 

ja jaanuaris toimusid kõigis uuritud kohtades umbes 30%-sed tuule kiiruse kasvamised. 

2010. aasta talvekuudel olid aga umbes 40%-sed vähenemised ning sama aasta 

suvekuudel olid vastupidiselt tugevamad tuuled kui teistel aastatel samal kuul. Tiirikoja 

puhul jäi silma 2013. aasta, kui juuni oli väga tuulevaikne, võrreldes teiste aastatega. 
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Analüüsist selgus, et kõige suuremad kõikumised aastate vältel olid Jõgeval, Kuusikul, 

Pakris ja Virtsus sügisel, talvel ja kevadel. Suvel on tuule kiirus ühtlasem ning aastate 

jooksul esines kõrvalekaldeid keskmisest kiirusest vaid mõnel aastal. Tiirikojal oli 

kiirus terve aasta jooksul ebastabiilsem ning esines palju erinevusi erinevate aastate 

lõikes ka suvekuudel. 

 

Nii nagu aastaaegade järgi on ka kuude kohta eraldi võttes suurim korrelatsioon Virtsu 

ja Tiirikoja tuule kiirustes, nõrgim Pakri ja Jõgeva vahel (tabel 4.3).  

 

Tabel 4.3. Korrelatsioonikoefitsendid 2006...2015. aastate keskmiste tuule kiiruste järgi 

kuude lõikes 

 Jõgeva Kuusiku Virtsu Pakri Tiirikoja 
Jõgeva     1 - - - - 
Kuusiku 0,96     1 - - - 
Virtsu 0,86 0,92     1 - - 
Pakri 0,76 0,83 0,92     1 - 
Tiirikoja 0,82 0,89 0,97 0,92 1 

 

Kuna aastaaegade ja kuude lõikes saadi praktiliselt samad tulemused, siis võib 

järeldada, et piisav on uurida tuule kiiruste muutumist aastaaegade järgi ja ei pea 

käsitlema iga kuu kohta eraldi. 

 

4.3. Muutused tuule kiirustes ööpäeva lõikes 
 

Ööpäeva lõikes esinesid maksimaalsed tuule kiirused Jõgeval, Kuusikul, Virtsus ja 

Pakris vahemikul 12:00...18:00, Tiirikojal aga 06:00...12:00. Kõige suurem muutus 

ööpäevastes kiirustes toimus sisemaal, Jõgeval ja Kuusikul, kus muutus oli vastavalt 

32% ja 34%. Kõige ühtlasem tuule kiirus oli rannikualadel, Pakris oli erinevus ööpäeva 

nõrgimate ja suurimate kiirustes 9% ning Virtsus 14%.  

 

Jõgeval, Virtsus ja Kuusikul hakkas tuule kiirus kasvama varahommikul alates 04:00. 

Tiirikojal aga hakkas tuul tugevnema juba kell 02:00 ning Pakris alles 08:00 ajal. Kuigi  

Ööpäeva lõikes olid muutused viies analüüsitud ajukohas üsna sarnased. Kõige suurem 

erinevus oli Pakri tuule kiiruste ööpäevases muutumises.  
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Sarnaselt analüüsi tulemustega oli tugevaim korrelatsioon ööpäevastes tuule kiirustes 

Jõgeva ja Kuusiku andmetes ning kõige rohkem erines teistest Pakri (tabel 4.4). 

 

Tabel 4.4. Korrelatsioonikoefitsendid 2006...2015. aastate keskmiste tuule kiiruste järgi 

ööpäeva lõikes 

 Jõgeva Kuusiku Virtsu Pakri Tiirikoja 
Jõgeva     1 - - - - 
Kuusiku     1     1 - - - 
Virtsu 0,98 0,98     1 - - 
Pakri 0,78 0,80 0,88     1 - 
Tiirikoja 0,98 0,99 0,98 0,80 1 

 

Jõgeva ööpäevased tuule kiirused on Kuusiku andmete järgi modelleeritavad järgmise 

võrrandiga: y = 0,8778x + 0,0874 (joonis 4.3). 

 

 
Joonis 4.3. Jõgeva ja Kuusiku 2006...2015. aasta keskmiste tuule kiiruste korrelatsioon 

kellaaja järgi 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas töös analüüsiti viie asukoha tuule kiiruste perioodilist muutumist. Töö 

esimeses peatükis käsitleti üldiseid tuule omadusi, muutlikkust, selle mõõtmis- ja 

kasutamisviise. Teises osas on kirjeldatud töös kasutatud andmeid ja valemeid. Kolmas 

peatükk on andmete analüüs kolme erineva kriteeriumi alusel. Vaatluse alla võeti 

kümne aasta tuule kiiruste andmed viies punktis, millest kaks asuvad sisemaal, kaks 

rannikul ja üks Peipsi järve kaldal. 

 

Analüüsist selgus, et kõige väiksemad tuule kiirused esinesid terve perioodi jooksul 

Tiirikojal, mis asub Peipsi järve kaldal ning võiks eeldada, et seal peaksid esinema ka 

suuremad tuuled kiirused, sest vee pinnal on hõõrdumine väiksem. Kuid analüüsist 

selgus, et tuulekiirused on vaatlusvõrgu väikseimad. Sisemaa vaatlusjaamade 

tulemustes esines mõningaid erinevusi, kuid lahkuminekud jaamade vahel võivad olla 

põhjendatavad vaatluskoha omadustega (mäed, mets jne). Rannikualade vaatlusjaamade 

analüüsist selgus, et Virtsu ja Pakri vahel on üsna suured erinevused. Pakris oli aastane 

keskmine tuulekiirus 4,47 m/s, samas kui Virtsus oli see 3,48 m/s. Suurt erinevust 

võrreldes Virtsuga võib põhjustada Pakri vaatlusjaama asukoht, sest see asub kaugele 

merele väljaulatuval poolsaarel ning tänu sellele on Pakri meretuultele igast suunast 

paremini kättesaadav. Samas kui Virstu on mere poolt ümbritsetud saartega. 

 

Analüüsides kümne aasta andmeid, jõuti järeldusele, et kiirus muutus kogu perioodi 

keskmisest 6...13% ning maksimaalsed muutused aastate vahel olid 14...23%. Suurimad 

tuule kiirused olid sügisel, talvel ja kevadel ning kõike tuulevaiksemad olid suvekuud. 

Aastaaegade lõikes oli maksimaalne muutus kiirustes 17...21%. Kõige tugevamad 

tuuled olid esindatud detsembris ja väikseimad augustis. Muutus kuude lõikes oli 

30...40%. Analüüsides muutusi aastaaegade ja kuude lõikes, selgus, et kümne aasta 

jooksul olid kõige ebaühtlasemad kiirused Tiirikojal. Ööpäeva lõikes oli kõige ühtlasem 

tuule kiirus Pakris ja Virtsus, mis muutus vastavalt 9% ja 14%. Sisemaal oli ööpäevane 

kiiruste muutus suurem, jäädes 30% lähedale.  
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Analüüsi käigus selgus, et on võimalik üsna täpselt arvutada tuule kiirusi ühes punktis, 

temaga kõige paremini korreleeruva teise asukoha järgi. Uurides kümne aasta keskmisi 

kiirusi, leiti, et tugevaimad sarnasused esinesid Kuusiku ja Jõgeva andmetes ning ka 

ööpäevane kiiruste muutus oli nende kahe asukoha vahel kõige sarnasem. Aastaaegade 

lõikes oli tugevaim korrelatsioon Virtsu ja Tiirikoja kiirustes. Kõikide analüüside 

käigus erinesid kõige rohkem Pakri tulemused. 

 

Kuna töös kasutatud vaatlusvõrk oli suhteliselt väike, siis on tulevikus võimalik 

käesolevas töös analüüsitud andmed siduda veel teiste asukohtadega ning lisaks 

analüüsida, kuidas perioodilised tuule kiiruse muutused mõjutavad energiatootlikkust 

uuritud punktides.  
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ANALYSIS OF PERIODIC VARIATIONS ABOUT WIND 

SPEED IN ESTONIA 

 

SUMMARY 

 
Periodical fluctuations of wind speeds of five locations were analysed in currant 

research. The first chapter concentrates on general wind characteristics, variability, 

measurement and usage. The second part describes data and formulas used in this 

research. The third chapter is an analysis of data from three different criteria. 

 

Topic of this study were winds speeds in five different locations during 10 year period, 

two of which are located inland, two at the coast and on the shore of Peipsi lake. The 

analysis showed that the wind speeds were the lowest throughout the period at 

Tiirikojal, which is located on the Shore of Peipsi Lake and would be expected that 

there should appear higher wind speeds, because of the lower friction on the water 

surface. However, analysis showed that wind speeds are the smallest of all.  

 

Jõgeva and Kuusiku results of data analysis confirmed the largest correlation in all 

aspects of wind speed periodical fluctuations in these two locations, in a decade, the 

seasons, as well as individual month and day basis. There were also some differences, 

but the discrepancies between the stations may be justified by the characteristics of the 

observation site (forest, mountains, etc.).  

 

The study concluded major differences between Pakri and Virtsu. In Pakri the annual 

average wind speed was 4.47 m/s, while in Virtsu it was 3.48 m/s. A big difference 

comparing to Virtsu might be caused by Pakri observation station location as it is 

located on the peninsula reaching out to the sea and because of that it is affected by the 

strong winds. At the same time Virtsu is surrounded by the chain of islands.  

 

After analysing ten year worth of data was concluded that the rate of change during the 

whole period an average was 6...13% and maximal changes between years were 
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14...23%.  The greatest wind speeds were recorded in the autumn, winter and spring, 

and all the calmest were summer months. The seasons was the maximum fluctuation 

rates were e 17...21%. The strongest winds were present in December and the lowest in 

August. The change throughout the year was 30...40%. By analysing the changes of the 

seasons and the months, it became clear that the most heterogeneous wind speeds in ten 

years were at Tiirikojal.  The most homogenous wind speed in 24 hour period were in 

Pakri and Virtsu, which changed accordingly 9% and 14%. In inland the daily 

fluctuations of speeds was higher, ranging close to 30%.  

 

After analysing data from all stations it was concluded that positive correlation 

appeared which indicates that the wind speeds ranged during studied periods similarly. 

The strongest annual and diurnal correlation observed was between Kuusiku and Jõgeva 

and strongest seasonal between Tiirikoja and Virtsu. The major differences from other 

observation stations were recorded in Pakri. 


