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Kaugseirega on Eestis eelnevalt uuritud vaid  Peipsit ja Võrtsjärve. Ülejäänud järvi ei ole 

varem kaugseire abil uuritud, kuna siseveekogude seireks pole varasemate satelliitide 

sensorite spektraalne ja ruumiline lahutus olnud piisav.  2013. aastal alustas missiooni 

Landsat 8, mille pardal oleva sensori OLI lahutusvõime on 15 x 30 meetrit. Töö 

eesmärgiks on tuvastada, kas kaugseire abil on võimalik Eesti erinevates järvedes 

veekvaliteeti hinnata. 2014. ja 2015. aastal koguti pilvevabadel satelliidi ülelennu 

päevadel veeproovid ning laboris mõõdeti klorofüll a, koguheljum ja värvunud 

lahustunud orgaaniline aine. 2013. aasta Peipsi kontaktmõõtmiste tulemused saadi Tuuli 

Soometsa käest. Töös kasutati Landsat 8 OLI sensori L2 andmeid, mis töödeldi 

vabatarkvara programmis SeaDAS. Antud programmi abil leiti klorofüll a 

kontsentratsioonid, mida võrreldi kontaktmõõtmiste käigus saadud andmetega. Lisaks 

Peipsile ja Võrtsjärvele uuriti ka Kokora Mustjärve, Verevi järve, Harku järve ja Äntu 

Sinijärve. Saadud OLI klorofüll a kontsentratsioonid sobisid in situ andmetega, olgugi, et 

kahe aasta jooksul oli vaid üksikuid sobilikke mõõtmispäevi. Harku järve ja Äntu 

Sinijärve kohta tulemused puuduvad, kuna satelliit neid ei tuvastanud.   

Tulemused näitavad, et kaugseire andmed sobivad hästi tavamonitooringut täiendama, 

andes võimaluse kontaktmõõtmiste käigus märkamata jäänud vetikaõitsenguid tuvastada.   

Märksõnad: kaugseire, Landsat 8, väikejärved,  klorofüll a 
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Lake Võrtsjärv and Lake Peipus, the two biggest lakes in Estonia, are the only Estonian 

lakes that have been studied using remote sensing because the spectral and spatial 

resolution of previous satellite sensors has been insufficient for examining smaller lakes. 

In 2013 Landsat 8 started its mission with the Operational Land Imager (OLI) sensor on 

board, the spatial resolution of which is 15 x 30 meters. The goal of this thesis is to find 

out whether it is possible to determine the quality of water in different Estonian lakes 

using remote sensing. In 2014 and 2015 water samples were collected on cloudless 

satellite flyover days and Chlorophyll a, TSS and CDOM was measured in the laboratory. 

The in situ results for Lake Peipus in the year 2013 were obtained from Tuuli Soomets.    

In the research paper the raw data from the Landsat 8 sensor was processed into L2 data in 

SeaDAS freeware software. This software was used to determine the concentration of 

chlorophyll a which was then compared to the corresponding results obtained in situ. In 

addition to Lake Peipus and Lake Võrtsjärv Kokora Mustjärv, Lake Verevi, Lake Harku 

and Äntu Sinijärv were also tested. The obtained OLI concentration of chlorophyll a 

matched with the data obtained in situ, despite there having been only a few suitable test 

days during the 2 years. There is no data on Lake Harku and Äntu Sinijärv as they were 

not identified by the satellite. The results indicate that the data obtained by remote sensing 

can successfully be used to supplement conventional monitoring as it provides the 

opportunity to identify algal bloom that may have gone unnoticed during in situ tests. 
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SISSEJUHATUS 

 
Eestis on ligikaudu 1200 järve, mille pindala ületab 1 hektarit.  Riikliku keskkonnaseire 

programmi on  kaasatud lisaks Võrtsjärvele, Peipsile ja Narva veehoidlale ka väikejärved, 

mida on seiratud alates 1994. aastast (Väikejärvede seire, Keskkonnainfo, 2016). Üldiselt 

saadakse veekogude seisundi kohta teavet kontaktmõõtmiste abil,  proovide kogumise ja 

laboratoorse analüüsimise käigus. Siseveekogude kaugseire kujunes välja 1970. aastatel 

paralleelselt ookeanide kaugseirega, kuid selle arengut pidurdas algusaastatel spetsiaalsete 

satelliitsensorite puudumine. Tänapäeval on tänu uutele ja täiustatud tehnoloogiatele 

hakatud järjest enam kaugseiret järvede uurimisel kasutam (Bukata, 2005). 

Satelliitandmetega on võimalik saada detailsemat teavet kohtadest, kuhu muidu ligipääs 

puudub, tuvastada märkamata jäänud fütoplanktoni õitsenguid vms, mida tavaseire käigus 

pole avastatud. Pikalt on kasutatud ENVISAT´i pardal olevat MERIS (Medium Resolution 

Imaging Spectrometer) sensorit, mis on siseveekogude seireks piisava spektraalse ja 

ruumilise lahutusega. Nüüdseks on MERIS töö lõpetanud, kuid 2013. aastal alustas 

missiooni Landsat 8 pardal olev OLI sensor ning 16. veebruaril 2016. aastal saadeti 

orbiidile Sentinel-3A/OLCI (Alikas jt., 2014; Verpoorter et al., 2014; SENTINEL-3 OLCI 

Introduction, 2016).   

 

Passiivses kaugseires on vee optiliste omaduste määramisel kasutatav spektri nähtav osa 

390-740 nm. Selles vahemikus asuvad kaugseire abil määratletavad optiliselt aktiivsete 

ainete (OAA) neeldumis- ja hajumispoorkonnad (Mobley, 1994). OAA on fütoplankton, 

mineraalne-, orgaaniline heljum ning veeorganismide poolt toodetud või veekogude 

kallastelt sisse uhutud lahustunud orgaaniline aine (Reinart, 2005). Siseveekogude 

veetüübis mõjutavad vee optilisi omadusi lisaks fütoplanktonile ka „kollane aine“ ning 

heljum (IOCCG, 2000). Kaugseire abil on kõige sagedamini uuritud klorofüll a, mis 

võimaldab hinnata eutrofeerumise mõju veekogudele (Ferreira et al., 2011).  
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Töö eesmärgid: 

 Leida Landsat 8 kaugseire sensori OLI L2 piltidelt väikejärved ja nende klorofüll a 

andmed  

 Võrrelda Landsat 8 kaugseire sensori OLI L2 klorofüll a andmeid 

kontaktmõõtmistel saadud tulemustega 

 Analüüsida Landsat 8 kaugseire OLI sensori klorofüll a andmete kasutamise 

võimalikkust erinevates järvedes 

 

Töö põhihüpotees on: Landat 8 OLI sensori L2 klorofüll a andmed sobivad 

kontaktmõõtmisel saadud andmetega ning seda sensorit saab kasutada OAA väärtuste 

leidmiseks erinevates järvedes.  

 

Käesoleva töö teostamiseks koguti veeproove 2014. aasta juulist oktoobrini Võrtsjärves, 

Kokora Mustjärves, Äntu Sinijärves, Verevi järves ja Harku järves. Lisaks määrati 

taustandmed (ilmastikuolud, läbipaistvus Secchi ketta abil). Hiljem mõõdeti veeproovides 

klorofüll a, heljumi ja värvunud lahustunud aine kontsentratsioonid. Peipsi laboratoorsed 

andmed 2013. aastast saadi Tuuli Soometsa käest.  Satelliitandmete saamiseks laeti alla 

Landsat 8 OLI sensori andmed ning töödeldi neid vabatarkvara SeaDAS abil.  

 

Avaldan tänu juhendajale Tuuli Soometsale, kes leidis minu juhendamiseks aega, andis 

kasulikke nõuandeid, varustas andmete ja kirjandusallikatega ning Lea Tuvikesele, kes oli 

suureks abiks ja toeks. Lisaks soovin tänada Limnoloogiakeskust, Evi Lille ja Tartu 

Ülikooli Eesti Mereinstituudi kaugseire ja mereoptika osakonda vajalike laboritarvikute 

kasutamise võimaluse eest.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE   

1.1. Optiliselt aktiivsed ained veekogudes 

  

Looduslikus vees leidub nii lahustumata kui ka lahustunud osakesi. Need osakesed on 

optilisest seisukohast väga olulised ning varieeruvad kontsentratsiooni osas erinevate 

looduslike veekogude lõikes. Looduslike vete optilised omadused võivad puhta vee 

omadustest erineda olulisel määral. 

Osa veepinnale langenud valgusest peegeldub tagasi atmosfääri, osa murdub ja tungib 

vette. Vee omaduste määramisel kasutatakse spektri nähtavat osa, lainepikkusega 390-740 

nm. Veekeskkonnas sügavuse suurenedes kiirgus nõrgeneb, kuna toimub kiirguse 

neeldumine ja hajumine. Veesambast tagasi hajunud valgus võimaldab uurida vees olevate 

ainete kontsentratsioone. Kiirgust neelavad veekeskkonnas küll ka vee enda molekulid, 

kuid vesi ise on nõrk hajutaja. Puhtas vees neeldub valgus enim punase ja infrapunase 

spektri osas, kuid sügavamale ulatub sinine ja ultravioletne osa. Hajutades rohkem 

lühilainelist kiirgust näib puhas vesi sinisena. Peamiselt põhjustavad kiirguse hajumist 

optiliselt aktiivsed ained, OAA. OAA koosneb värvunud lahustunud orgaanilisest ainest, 

VLOA-st (coloured dissolved organic matter, CDOM), fütoplanktonist ja heljumist (Kirk, 

1994; Nõges, 1993; Arst, 2003; Arst, 2011).  

 

1.1.1. Värvunud lahustunud orgaaniline aine ehk „kollane aine“ 

 

Enamik orgaanilisest ainest veesambas on üldjuhul lahustunud kujul (Kallio, 1999). Võib 

eristada kahte orgaanilise aine liiki: allohtoonne - orgaaniline aine, mis on väljaspool 

veekogu tekkinud või hiljem sinna sisse kantud, ning autohtoonne - veekogus endas 

sünteesitud ained (Kirk, 2011). Lahustunud orgaanilise aine (LOA) põhiosa, umbes 80%, 

moodustavad humiinained, mis pärinevad peamiselt valgalalt, kuid osaliselt tekib neid ka 

veekogus endas (Tuvikene jt, 2003; Steinberg, 2003). Humiinainete sisaldusest sõltub vee 

värvus ning läbipaistvus, kuna need osakesed on tavaliselt pruuni värvusega ning 

muudavad vee värvuse kollakaspruuniks. Limnoloogias nimetatakse LOA värvunud osa, 

mida optikas  nimetatakse „kollaseks aineks“, värvunud lahustunud orgaaniliseks aineks 

(VLOA) (Bricaud et al., 1981; Kirk, 2011). „Kollase aine“ tõttu jõuab veekogus kõige 

sügavamale spektri punase osa valgus, sinine ja ultravioletne (lühema lainepikkusega) 



9 
 

valgus neeldub kõige kiiremini, mistõttu näib vesi kollakana (Brönmark & Hansson, 1998; 

Arst, 2003; Paavel, 2004). Nii autotroofide kui ka heterotroofide elutegevusel satub vette 

kergestilagunev LOA. Fotosünteesiprotsessis tekkinud orgaanilisest ainest eraldub 

ligikaudu 15% vette LOA-na (Nõges, 1993). Vees olevat lahustunud orgaanilist ainet 

suudavad kasutada nii bakterid kui ka fütoplankton. Põhilisteks tarbijateks ja lagundajateks 

puhastes vetes on bakterid (Nõges, 1993). 

 

1.1.2. Fütoplankton ja klorofüll a 

 

Fütoplankton koosneb mikroskoopilistest, vabalt hõljuvatest organismidest, ning asub 

ülemises valgustatud veekihis. Vee optilised omadused on mõjutatud fütoplanktonist, kuna 

fütoplanktoni rakud on tugevad nähtava valguse kiirgusneelajad, mistõttu omavad tähtsat 

rolli neeldumisvõime määramisel looduslikes vetes (Mobley, 1994). Fütoplanktonis 

neeldub valgus tänu pigmentidele. Klorofüllid a, b, c ja karatenoidid erinevad oma 

molekuli ehituse ja neeldumismaksimumi asukoha poolest valgusenergia spektris. Kõige 

tähtsamaks pigmendiks on klorofüll a, mida esineb lisaks kõikidele rohelistele taimedele 

ka vetikates ja sinivetikates ning mille neeldumismaksimumid on 440 ja 675 nm juures. 

Täiendpigment klorofüll b on omane rohevetikatele - selle neeldumismaksimumid 460 nm 

ja 640 nm juures. Klorofüll c on enimlevinud räni- ja pruunvetikates,  krüsofüütides ja 

dinoflagellaatides ning tema neeldumismaksimumid on 440 nm ja 630 nm. Lisaks 

tüüpilistele pigmentidele osaleb fotosünteesis veel teisigi täiendpigmente, millede 

neeldumismaksimum jääb tavaliselt 500 - 600 nm piirkonda (Nõges, 1993; Paavel, 2004). 

Klorofüll neelab enim sinist ja punast valgust, mistõttu on kõrgete 

klorofüllikontsentratsioonidega veekogud inimsilmale roheka värvusega (Arst, 2003). 

Klorofüll a kontsentratsioon moodustab hinnanguliselt vetika rakkude biomassist 2% ja 

5% kuivkaalust (Brönmark & Hasson, 1998). Fütoplankton hajutab üldiselt valgust rohkem 

kui neelab ning hajutamine on suurem spektri punases osas (Brönmark & Hansson 1998; 

Kirk, 2011). 

 

Neeldumisefektiivsus on fütoplanktonil tugevalt seotud klorofüll a kontsentratsiooniga. 

Fütoplanktonis ei ole pigmendi molekulid ühtlaselt jaotunud, vaid on koondunud 

väikestesse nn „pakikestesse“.  Sellist jaotust kutsutakse „pakkimisefektiks“ (ingl. k. 
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package effect) ning võib tekitada neeldumisefektiivsuse langust suuremate 

kontsentratsiooniväärtuste korral (Mobley, 1994).  

 

  

1.1.3. Heljum 

 

Heljumiks nimetatakse vees hõljuvaid surnud organisme ja mineraalseid osakesi. Mitte-

elavat vees hõljuvat tahket ainet nimetatakse detriidiks. Detriit pärineb mikroorganismidest 

ja veetaimedest, kuid seda kandub veekogudesse ka mulla erosiooniproduktidega või 

reoveega (Arst, 2003). Anorgaanilised osakesed sisaldavad mineraale, nt savi, aleuriidi 

osakesi, liiva, vahel ka rauasadet, kaltsiumkarbonaati ja mangaanhüdroksiidi (Paavel, 

2008). Heljumis toimub valguse neeldumine sarnaselt kollase ainega - seda neeldub 

rohkem sinises ja ultravioletses osas, kusjuures heljum hajutab valgust umbes sama palju 

kui neelab (Kirk, 2011). Sarnaselt kollase ainega on heljumi määramine keeruline, kuna 

koostis võib varieeruda küllaltki suurel määral, mistõttu on tema erineeldumis- ja 

erihajumiskoefitsientide määramise tulemused väga erinevad. Heljumi hulga kasvades 

veekogus suureneb pikalainelise kiirguse hajumine ning vee värvus omandab piimja 

varjundi (Arst, 2003; Paavel, 2004). 

 

1.2.  Kaugseire  

 

Maailmas on 117 miljonit järve, kuid kui siiamaani on regulaarset seiret nende uurimiseks 

teostatud vaid väga väikesele osale nendest, siis seda hakatakse järjest rohkem tegema. 

Kaugseire võimaldab saada järjepidevaid andmeid nii atmosfääri, maapinna kui ka 

veekogude kohta, andes teadlastele unikaalse ajalis-ruumilise mõõtme, mida muul viisil 

oleks praktiliselt võimatu saavutada. Satelliitkaugseire võimaldab saada detailset teavet 

kohtadest, kuhu tavapärase kontaktmõõtmise sooritamiseks ligipääs puudub (Arst, 2003; 

Verpoorter et al., 2014). 

Optilise kaugseire kaks peamist mõõtmisemetoodikat on aktiivne, mille langev valguse 

allikas on tehislik, ning passiivne, mille valgusallikas on päike (IOCCG, 2000; Arst, 2003). 

Aktiivse kaugseire puhul salvestavad sensorid pinnale suunatud ja sealt tagasi peegeldunud 
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elektromagnetilise energia vooge. Passiivse kaugseire korral jõuab päikesekiirgus Maale 

ning puutub kokku uuritava objektiga, misjärel muutub kiirgusspekter ja peegeldub 

objektilt tagasi, ning sensor registreerib tagasipeegelduva kiirguse. Igal objektil on 

iseloomulik spektraalne tunnuskõver, mille abil saab informatsiooni erinevate objektide 

omaduste kohta (IOCCG, 2000).  

Veekaugseire abil on võimalik saada informatsiooni veepinna kõrguse, temperatuuri, laine 

kõrguse, üleujutuste, rannajoone muutuste, setete transpordi ja vee värvuse kohta (IOCCG, 

2000). Vee värvus on otsene indikaator vee kvaliteedi määramisel, kuna veele 

iseloomuliku värvuse annavad talle veekogu pinnale langenud kiirguse neeldumis- ja 

hajumisomadused, mida mõjutavad vees sisalduvad osakesed. Veekaugseires on võimalik 

kasutada mikrolaine- ja infrapunakiirguse piirkondasid, kuid vee kvaliteeti määravaid 

optiliselt aktiivseid aineid uuritakse vaid nähtava valguse (390-740 nm) spektrivahemikus. 

Nähtav valgus on ainus osa elektromagnetilisest spektrist, mis tungib veesambasse ja 

peegeldub tagasi sensorini (Dekker et al., 2001; Bukata, 2005; Jensen, 2007).  

Vee värvus veekogus on eelkõige mõjutatud vees leiduvatest optilistest ainetest, mis 

neelduvad ja hajuvad veesambasse tunginud kiirgusest. Neist kiirgustest saab mõõta 

veepinna kohalt peegeldusspektri. Kaugseires lähtutakse vee optilistest omadustest 

(VLOA, klorofüll a, heljum), mis võimaldab vee kvaliteeti mõjutavate parameetite põhjal 

teha järeldusi nii veekogu toitelisuse kui ka vee kvaliteedi kohta. Siseveekogude, 

ookeanide ja merede uurimiseks kasutatakse kaguseires erinevaid meetodeid - eristatakse 

kahte veetüüpi, Case 1 ja Case 2. Esimene tüüp iseloomustab puhtamat ja selgemat 

veekogu, nt ookean,  milles optiliselt aktiivsete ainete sisaldus on minimaalne. OAA’ks on 

Case 1s põhiliselt fütoplankton ja selle elutegevuse tagajärjel tekkinud laguproduktid, mis 

on peamisteks mõjuriteks vee optiliste omaduste kujunemisel. Case 2 tüüpi veekogude 

jaoks on loodud sensorite tehnilised parameetrid nagu spektraalne ja radiomeetriline 

lahutusvõime ning spektraalkanalite asetus, mis võimaldavad järvede täpsemat 

monitooringut (IOCCG, 2000; Bukata, 2005; Laanen, 2007; Ligi jt, 2014; Kangro & 

Asuküla, 2014).   
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1.3.  Kaugseire kasutamise võimalused siseveekogude uurimiseks 

 

Keskkonna kaugseire kosmosest sai alguse 1972. aastal, kui NASA esimene ökoloogiale 

suunatud Maa ümber tiirlev satelliit (ERTS-1) alustas oma tööd. Hiljem nimetati satelliit 

ümber Landsat-1ks. Landsat´i sensorid olid algselt konstrueeritud maismaa 

monitooringuks, kuid tänapäeval kasutatakse neid järjest rohkem ka veekogude seireks 

(Bukata, 2005).  

 

ERTS-1 kasutuselevõtust on möödunud üle 30 aasta - nüüdseks on välja töötatud juba 

spetsiaalsed merekeskkonna uurimiseks kohandatud sensorid, nt CZCS (Coastal Zone 

Color Scanner), OCTS (Ocean Color and Temperature Scanner), SeaWiFS (Sea-Viewing 

Wide Field-of-view Sensor), POLDER (Polarization and Directionality of Earth’s 

Reflectances), MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer), GLI (Global 

Imager) ja MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer). Nendest viimane on ainus 

multispektraalne satelliitsensor, mis on suunatud ranniku- ja siseveekogude seirele 

(Bukata, 2005). Kuigi MERIS on esimene piisavalt tundlik sensor siseveekogude 

kaugseires, töötab see ruumilise lahutusega 300-1200 m. Sellise lahutusega saab küll 

uurida suuri siseveekogusid, kuid ei ole piisav valdava osa järvede monitooringuks. 

Arvestades enamike järvede suurust ja satelliidi ruumilist lahutust, võiks sobida järvede 

monitooringuks varasemad Landsat seeria satelliidid, mille ruumiline lahutus on 30 m, 

kuid satelliitide tundlikkus on vee kvaliteedi parameetrite hindamiseks liiga nõrk (Alikas jt, 

2014; Kutser jt, 2014).  

 

Veekaugseires eristatakse tulemeid neljas erinevas tasandis (Level 0-3). Nendest Level 1 

(L1)  tulemid on geofüüsikalised, töötlemata toorandmed, mis vajavad edasist töötlemist. 

Level 2 (L2) hõlmab veekvaliteedi produkte, mille abil saab määrata OAA 

kontsentratsioone (SeaDAS, Help 2016)  

 

Hetkel on kasutatud järvede seireks Kutser jt GeoCover Circa 2000 produkt, mis on tehtud 

Landsat 7 piltidest. „Töötades välja keerulisema metoodika, mis koosneb piirväärtuste 

leidmisest vee ja maa eristamiseks, peakomponentide analüüsist, vektoriseerimisest 

(järvede kaldajoone leidmisest) ning mägede ja pilvede varjude eemaldamise protseduurist, 

milleks kasutatakse digitaalset kõrgusmudelit“ (Kutser jt, 2014). Lisaks Landsat-7’le 

alustas 2013. aasta algul oma missiooni Landsat-8 (Landsat Science − Landsat-8, 2015). 
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1.3.1. Landsat 8 ja sensor OLI 

 

Landsat 8 alustas oma missiooni 11. veebruaril 2013. Satelliidi pardal paiknevad sensorid 

OLI (Operational Land Image) ja TIRS (Thermal InfraRed Sensor) on võimekamad ja 

parema tehnoloogiaga võrreldes eelnevate Landsat´idest. OLI sensori parameetrid on 

spetsiaalselt kohandatud ranniku- ja sisevete uurimiseks - sensor mõõdab nähtavat kiirgust, 

infrapunast kiirgust ja lühilainelist infrapunakiirgust (Landsat Science − Landsat-8, 2015). 

Sensori OLI spektraalkanalid on sarnased Landsat 7 ETM+ sensorile, kuid täiustatud kahe 

uue spektraalkanaliga. Uuteks kanaliteks on nähtava sügavsinine kanal (band 1), mis on 

spetsiaalselt kohandatud vee ressursside ja rannikumere uurimiseks. Teisena on lisatud uus 

infrapunane kanal (band 9), mis avastab kiudpilvi. Uuele kvaliteedikontrolli kanalile on 

lisatud ka kõikide andmete tulemused, andes teavet erinevate iseärasuste kohta nagu 

pilved, lumi ja vesi.  OLI sensori lahutusvõime on 15 X 30 meetrit (Landsat Science − 

Landsat-8, 2015; USGS: Landsat Missions, 2015).  

 

1.4.  Väljakutsed optilises kaugseires 

 

Kaugseire laialdast kasutamist piiravad lisaks tehnilistele probleemidele, mis tulenevad 

põhiliselt sobivate sensorite puudumisest, ka atmosfäär, ilmastik ja teaduslikud probleemid 

(Kutser jt, 2014).  

 

Vee kaugseires on peamiseks tulemuste mõjutajaks atmosfäär. Kuna vesi on oma olemuselt 

väga tume objekt ja 90% sensorini jõudvast signaalist pärineb atmosfäärist, on ranniku- ja 

siseveekogude kaugseires kõikidele satelliitpiltidele vaja rakendada 

atmosfäärikorrektsiooni. Seda arvestamata jättes hindaksime rohkem atmosfääri kui vee 

koostist (Kutser et al., 2005; Kratzer & Vinterhav, 2010). Meie laiuskraadidel on segav 

faktor veel ilmastik, vähendades kaugseireks vajalike pilvevabu päevi. Lisaks tuleb 

arvestada maismaa naabrusefektiga, kaldalähedaste veepikslite puhul on osa vee kohal 

mõõdetud signaalist pärit hoopis naabruses asuvalt maismaalt. Selliseks puhuks puudub 

siseveele sobilik atmosfäärikorrektsiooni metoodika (Kratzer & Vinterhav, 2010; Kutser jt, 

2014). 
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Kui veekogud on üldiselt kosmosest vaadates musta värvi ja maismaa heledam, siis 

tumedad okasmetsad, pilved ja mägede varjud võivad kõrgelt vaadeldes paista sarnase 

heledusega kui järved. Samas, kuna suure heljumisisaldusega ja madalaveelised järved on 

oma heleduse poolest omakorda sarnased maismaaga, siis selline olukord muudab 

võimatuks eristada järvi ja maismaad üksnes heleduse piiriväärtuse põhjal. Veeõitsengud, 

eriti tsüanobakterite pinnakogumid ja kaldataimestiku ohtrus muudavad järvede vee spektri 

sarnaseks maismaa heledusspektritega (Verpoorter et al., 2012; Kutser jt, 2014). Kutser jt 

(2014) ja Verpoorter et al. (2012) on välja töötanud spetsiaalse metoodika, mis aitab 

kaugseire abil tuvastada järvi, võimaldades eristada pildil olev müra veekogudest. 

Metoodika hõlmab endas piiriväärtuste leidmist vee ja maa eristamiseks, peakomponentide 

analüüsi, vektoriseerimist (järvede kaldajoone leidmiseks) ning mägede ja pilvede varjude 

eemaldamise protseduuri, milleks kasutatakse digitaalset kõrgusmudelit. Käesolev 

metoodika sisaldab jõgede tuvastamise ja eristamise protseduuri, kasutades matemaatilisi 

meetodeid ning GIS’i tarkvara rakendusi ning seda kasutati loendamaks kokku kõik 

maailma järved (Verpoorter et al., 2014).  

 

Ookeanide kaugseirega koos alustati paralleelselt ka järvede kaugseirega, kuid teaduse 

arengut siseveekogude veeoptikas pidurdas spetsiaalsete satelliitsensorite puudumine. 

Vaatamata sellele, et varasemates uuringutes kasutati Landsat´i pardal sensoreid MSS 

(Multispectral Scanner) ja  TM (Thematic Mapper), olid need siiski mõeldud eelkõige 

maakatteseire rakendamiseks. Juba 1974. aastal hinnati Landsat andmete põhjal klorofülli 

kontsentratsiooni Ontariose järves, Kanadas. Peaaegu kaks aastakümmet hiljem jõudis 

Dekker koos oma kaastöölistega (Dekker et al., 1991), olles kasutanud optilist 

modelleerimist ning satelliidiandmeid, järeldusele, et Landsat´i süsteeme ei saa klorofülli 

ja heljumi eristamiseks üldiste algoritmide abil kasutada. Varasem edu saavutati ilmselt kas 

lokaalselt või läbi juhuslike suhete vee omaduste vahel. 90ndate keskel suurenes 

tähelepanu taas satelliitidele. Tänu teaduse arengule loodi uusi töötavaid optilisi mudeleid 

nii ookeani- kui ka magevete uurimiseks. Tänapäeval on veekaugseires ilmne puudujääk 

siseveekogude optiliste andmete järele – peamiselt kogutakse andmeid ookeanidest. 

Optiliselt aktiivsete ainete vahelised kontsentratsioonid ja suhted magevetes võivad teatud 

juhtudel nõuda natuke teistmoodi lähenemist optiliste omaduste mõõtmiseks. Järvede 

uuringuid kaugseire abil on pidurdanud ka rahvusvahelise koostöö nappus. Globaalseid 

uuringuid viiakse läbi suhteliselt vähe, kuna siseveekogude vee kvaliteet on enamasti 
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lokaalne või riiklik probleem, töörühmad on tavaliselt väikesed, uuritakse vaid kindlat 

tüüpi järvi, ning enamasti puudub sobiv rahastus (Dekker, 1993; Tassan & Ferrari 1995; 

Strömbeck, 2001;  Kutser jt, 2014).   

 

1.5.  Eestis tehtud järvede veekaugseire uuringud  
 

Eestis on umbes 1200 järve, mille pindala on üle 1 hektari. Nende järvede pindala kogu 

territooriumist on alla 4,8%. Väikejärved moodustavad sellest omakorda 8,4%, ülejäänud 

on Peipsi, Võrtsjärv ja Narva veehoidla. Alates 1994. aastast on väikejärvede seire 

kuulunud Eesti riiklikku keskkonnaseire programmi. Seiratavad valdkonnad on 

hüdrokeemia, füto- ja bakterplankton, suurselgrootud, suurtaimestik ja kalastik (Ott & 

Kõiv, 1999; Väikejärvede seire, 2015).  

Eestis on varem kaugseire kasutamise võimalusi siseveekogude seireks ja seisundi 

määramiseks uurinud Arst, Reinart, Alikas jt ning Kutser jt. Enim on uuringuid teostatud 

satelliidil ENVISAT paiknenud sensoriga MERIS, mis oli esimene siseveekogude seireks 

sobiv sensor, omades piisavat spektraalset ja ruumilist lahutust (Alikas & Reinart, 2008; 

Koponen et al., 2008; Alikas jt, 2014). MERIS’e piltidelt on näha lisaks Peipsile, 

Võrtsjärvele ja Narva veehoidlale ka 14 väiksemat järve. Ometigi on satelliitkaugseirega 

uuritud vaid Peipsi- ja Võrtsjärve. Peipsi ja Võrtsjärve eeliseks kaugseire andmete 

testimisel teiste järvede ees on nende suurus, rannajoone homogeensus ning 

kontaktmõõtmiste käigus kogutud piisav andmebaas (Alikas & Reinart, 2008).  

2014. aastal avaldati artiklitekogum „Kaugseire Eestis 2014“, mis sisaldab erinevaid 

artikleid nii maismaa kui ka veekogude kohta. Alikas jt on publitseerinud teose „Satelliidi-

info kasutamise võimalused veekogude seisundi määramiseks Eesti suurtes järvedes“ 

(Alikas jt, 2014). Eelmainitud uuringu alusel on järeldatud, et MERISe andmete klorofüll a 

sisalduse, fütoplanktoni biomassi ja vee läbipaistvuse tulemid sobivad tavaseiret 

täiendama, andes parema ajalise ja ruumilise katvuse.  
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2. MATERJAL JA MEETODID 

2.1. Järvede kirjeldused 

2.1.1. Peipsi järv 

 

Peipsi järv, pindalaga 3555 km2, on suuruselt neljas järv Euroopas. See paikneb Eesti-Vene 

piiril (keskpunkti geograafilised koordinaadid: N 56°08´ kuni 59°13´ N ja E 25°36´ kuni 

30°16´) (Jaani, 2001) ning koosneb kolmest osast: Peipsi Suurjärv ehk Peipsi sensu stricto 

(keskmine sügavus 8,3 m), Pihkva järv (~4 m) ja neid ühendav kitsas Lämmijärv (2,5 m). 

Peipsi on madal järv, mille keskmine sügavus on 7,1 m ja maksimaalne sügavus 15,3 m, 

kuid need arvud kõiguvad suuresti kevadiste suurvete ja suviste madalseisude tõttu ning 

aastane veetaseme kõikumine on 1,4 m. Eesti piiridesse jääb Peipsi järvest 1570 km2 

(44%) (Habermann jt, 2008; Alikas & Reinart, 2008). Peipsi järves ei kujune stabiilset 

termilist kihistust, kuna järv on madal ning tuultele ja lainetusele avatud. Peipsi järv on 

unikaalne veekogu mille VRD tüüp on 7 ehk Peipsi. Eesti järvetüpoloogia kohaselt on 

Peipsi suur kihistumata eutroofne järv, mille vesi on keskmise kareduse ja madala kuni 

keskmise humiinainete sisaldusega (Jaani, 2001). Vesi vahetub järves ligikaudu 2 korda  

aastas (Raukas  jt, 1995). Sechi kettaga mõõdetud vee läbipaistvus varieerub suviti 0,4 kuni 

4,8 m vahel ning klorofüll a kontsentratsioon on 1,8-37 mg m−3 (Arst et al., 2008b). Vee 

värvus on Peipsis rohekaskollane ja vesi on üsna sogane võrreldes mereveega ning OAA 

oluliseks näitajaks on hõljumirohkus, milles suur osakaal on mineraalsel hõljumil. 

Lämmijärves ja Pihkva järves on nii koguhõljumi hulk kui ka lahustunud orgaanilise aine 

(huumusaine) kontsentratsioon suurem kui Pepsi s.s. osas, muutes vee värvuse Pihkva 

järves pruunikaskollaseks. Peipsi s.s. osas varieerub eufootilise kihi paksus 1,9-10,9 m 

ning Lämmi- ja Pihkva järves vahemikus 1,5-6,3 m. Peipsis tungib kõige sügavamale 

punane valgus, mille lainepikkus on 625–750 nm (Reinart, 2008). Järv on avaveeperioodil 

enamasti hapnikurikas, kuid hapnikupuudus võib tekkida põhjalähedases veekihis, kui 

järvepind on jääga kaetud, enamasti detsembrist aprillini (Kangur & Möls, 2008). 
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2.1.2. Võrtsjärv 

 

Eesti suurim sisejärv on Võrtsjärv, mille pindala on 270 km2 ja keskmine sügavus 2,8 m 

(suurim sügavus 6,0 m) (Järvet, 2003). Võrtsjärv asub Kesk-Eestis (keskpunkti 

geograafilised koordinaadid: N 58°15´7´´ E 26°1´47´´) (Tamre, 2006). Võrtsjärv seguneb 

suvel läbi, ta on pruunikas-kollaka värvusega ning kuulub kalgiveeliste eutroofsete ehk 

kalgiveeliste rohketoiteliste vete hulka ning tema VRD tüüp on 6  (Tamre, 2006). Vee 

läbipaistvuse esimesed mõõtmised tehti Võrtsjärves 1911. aastal Secchi kettaga. 

Mõõtmised näitasid, et vee läbipaistvus oli jäävabal ajal enamasti ühe meetri ringis, 

erandkordadel poolteist meetrit. 1966. aastal algasid igakuised mõõtmised, mis toimuvad 

siiani (Reinart & Nõges, 2003). Secchi ketta näit varieerub jäävabal ajal 0,3-1,6 m (Arst et 

al., 2008). Kõige sagedamini mõõdetud vee läbipaistvus on 0,9 m (Nõges jt, 2003). 

Võrtsjärve vee läbipaistvus mõõdetuna Secchi kettaga on kõige suurem talvel, kui see võib 

ulatuda isegi 3 meetrini. Vee läbipaistvus on tavaliselt kõige väiksem septembris, kui järve 

veetase on aasta madalaim ja lainetuse mõju põhjasetetele suurim. Jäävabal ajal, eriti 

tormide ajal, kui vees on rohkesti setetest pärit heljumit, võib Secchi ketas silmist kaduda 

juba 10-15 cm sügavusel (Tuvikene jt, 2003). Võrtsjärves tehtud mõõtmiste ajal on saadud 

eufootilise kihi paksuseks 1,6-3,2 meetrit (Reinart & Nõges, 2003). Kõigi optiliselt 

aktiivsete ainete kontsentratsioon on Võrtsjärves paljude teiste Eesti järvedega võrreldes 

suur, klorofüll a varieerub jäävabal ajal 20-102 mg m−3 (Reinart & Nõges, 2003). Sügavuse 

suurenedes nõrgenevad nähtava spektri servadele jäävad sinine ja punane valgus teistest 

kiiremini ning kõige sügavamale tungib Võrtsjärves rohekaskollane valgus, mille 

lainepikkus on 560-660 nm (Reinart, 2000). Võrtsjärve vesi kuulub häguste vete hulka, kus 

nii kiirguse nõrgenemis- kui ka peegeldustegur on suur (Reinart & Nõges, 2003).  

 

2.1.3. Harku järv 

 

Harku järv paikneb Põhja-Eesti rannikumadalikul, Tallinna läänepiiril (keskpunkti 

geograafilised koordinaadid: N 59°25´0´´ E 24° 37´6. Harku järv asub kõigest 3 km 

kaugusel merest. Järve pindala on 1,63 km2 ja keskmine sügavus 1,6 m (suurim sügavus 

vaid 2,5 m) (Keskkonnaregister. Harku järv, 2015). Järve vesi soojeneb ja seguneb põhjani. 

1996.-2005. aastatel teostatud mõõtmistel saadi suviseks Secchi ketta läbipaistvus  0,1-1,0 

m, talvel on see suurem, ulatudes kuni 1,3 meetrini (Mäemets, 1977; Erm et al., 2002; Arst 

et al., 2006; 2008a). Harku järve bio-optilisi omadusi mõõdeti 1999.-2000. aastatel. VLOA 
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sisaldus Harku järves oli kahe aasta mõõtmiste põhjal 12 kuni 35 mg l-1. Vaatamata kollase 

aine kõrgele kontsentratsioonile domineerib Harku järves aastalõikes fütoplankton. 

Klorofüll a kontsentratsiooni väärtus on 54-389 mg m-3 (Arst et al., 2006; 2008). 

Ökoloogiliselt on Harku järv reostustundlik, madalaveeline järv, mida suure 

toiteainetesisalduse ja vähese veevahetuse tõttu ähvardab kinnikasvamine (Kakum, 2005). 

Harku järve limnoloogiline tüüp on hüpertroofne ehk liigtoiteline (Ott & Kõiv, 1999) ning 

VRD tüüp on 2 ehk keskmise karedusega kihistumata veega järv (Tamre, 2006). 

Veevahetus toimub Harku järves aastas 5 korda (Keskkonnaregister. Harku järv, 2015).  

 

2.1.4. Kokora Mustjärv 

 

Mustjärv on sage järvenimi, mis tähistab enamasti tumedaveelist veekogu. Kokora 

Mustjärv asub Pala-Alatskivi ürgorus (Eesti Entsüklopeedia, 2003) (keskpunkti 

geograafilised koordinaadid N 58°37´18´´ E 27°3´30´´). Järve teatakse veel nimedega 

Alatskivi Mustjärv ja Savastvere Mustjärv. Järve suurus on 23,8 ha ja keskmine sügavus 5 

m (suurim sügavus 8 m). Vesi vahetub järves 5 korda aastas. Kokora Mustjärve 

limnoloogiline tüüp on hüpertroofne ehk liigtoiteline ja VRD järgi on ta keskmise 

karedusega kihistunud järv (Keskkonnaregister. Kokora järved: Mustjärv ja Kuningvere 

järv, 2015). Suur hüpolimnioni ulatus ja mittetäielik segunemine kevadel või sügisel võib 

põhjustada järves kehvi hapnikutingimusi (Kõiv jt, 2011). Järve vesi on pruunikas-

roheline, aluseline (pH 8,3), keskmise mineraal- ja orgaanilise aine sisaldusega. 

Varasemaid andmeid klorofüll a, heljumi ega lahustunud orgaanilise aine kohta pole. 

 

2.1.5. Äntu Sinijärv 

 

Äntu Sinijärv on Eesti kõige läbipaistvama veega järv, pindala 2,1 ha (Keskkonnaregister. 

Veekogu: Sinijärv (Äntu Sinijärv). 2015). Järv asub Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas, 

Äntu külas (keskpunkti geograafilised koordinaadid N 59°3´47´´ E 26°14´27´´). Veetüübilt 

kuulub Äntu Sinijärv väga kareda veega järvede hulka (VRD 1) ja limnoloogilise tüübi 

alusel on ta alkalitroofne e allikatoiteline järv. Eestis on vähe uuritud kalgiveelisi järvi. 

Kõige rohkem sellest VRD tüübist on teada Äntu Sinijärve kohta, mis on olnud ka 1992-

1995. a. riiklikus seireprogrammis (Ott, 2010). Veevahetus järves toimub 4 kuni 10 korda 
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aastas (Keskkonnaregister. Veekogu: Sinijärv,  2015). Vee läbipaistvus ulatub põhjani, mis 

kõige sügavamas kohas on mõõdetud 8 m ja keskmine sügavus on 3,5 m (Arst, 2003). 

Klorofüll a kontsentratsioon on Äntu Sinijärves 1,1 mg m-3 ja värvunud lahustunud 

orgaaniline aine 1,1 mg l-1. Eufootilise kihi paksus võiks olla Äntu Sinijärves 27-36 m, kui 

järv oleks sügavam (Nõges, 2000). Äntu Sinijärves, kus vee läbipaistvus ulatub põhjani, 

mõõdetakse Secchi ketta sügavust horisontaalselt, saadud tulemuseks on 13-15 m (Arst, 

2003). Veevärvus on rohekas-helesinine või sinakasroheline ja järv on suvel kihistunud 

(Mäemets, 1977).  

 

2.1.6. Verevi järv 

 

Verevi järv on hüpertroofiline kalgiveeline järv (VRD 3), mis on olnud üks reostatumaid 

järvi Lõuna-Eestis. Verevi järv asub Elva linna lääneserval (N 58°13´51" E 26°24´25"), 

tema pindala on 12,6 ha. Järve keskmine sügavus on 3,6 m ja suurim sügavus ulatub 11 m. 

Järves asuv väikese pindalaga sügavik on oma halva veevahetusega üks olulisemaid 

hapnikudefitsiidi põhjustajaid (Laugaste, 1994; Keskkonnaregister. Verevi järv, 2015). 

Verevi järv on unikaalne nii Eestis kui ka mujal maailmas. On teada, et Verevi järves ei 

segune kevadeti veekihid. Järvel on vaid üks segunemine, mis toimub sügisel (Ott et al., 

2005). Lisaks on teada, et järve vesi vahetub veerikastel aastatel vaid üks kord ja veevastel 

aastate 0,37 keskmiselt 0,67 korda. Vesi vahetub vaid ülemises kihis, põhjalähedase kihis 

vesi saab vahetuda vaid siis, kui valitseb homotermia (Laugaste, 1994). Vee värvus on 

Verevi järves tavaliselt rohekaskollane või kollakasroheline. Alates 1994. aastast on 

uuritud Verevi järve nii optilisi omadusi kui ka valgusolusid (Reinart et al., 2005). Secchi 

kettaga on mõõdetud vee läbipaistvust 1994.-2001. aastatel ning tulemuseks on saadud 

0,65-4,1 m. Klorofüll a kontsentratsioon Verevi järves näitab suurt variatsiooni, 5,9-10123 

mg m-3. „Kollase aine“ kontsentratsiooni varieeruvus ei ole nii suur kui klorofüllil, 

1994.2001. aastal oli see 1,5-8,6 m-1.  Heljumi kontsentratsiooniks on saadud Verevi järves 

1,0-310 g m-3. Verevi järv on optiliselt kompleksne veekogu tänu ümbruses olevate rohkete 

optiliselt aktiivsetele järvedele, mis mõjutavad Verevi järve (Reinart et al., 2005). 
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2.2.  In situ ja laboratoorsed mõõtmised  
 

Magistritööks vajalike andmete kogumine toimus 2014. aasta juuli lõpust kuni septembri 

lõpuni ning 2015. aasta aprillist juunini viies Eesti järves: Võrtsjärv (ametlik seirepunkt 

Limnoloogiakeskuse lähedal 58°12'43.6"N 26°06'18.8"E); Harku järv (59°25'01.5"N 

24°37'28.5"E); Kokora Mustjärv (58°37'10.8"N 27°03'48.9"E); Äntu Sinijärv 

(59°03'41.9"N 26°14'29.8"E); ja Verevi järv (58°13'48.8"N 26°24'21.8"E) (Joonis 1). 

Mõõtmised toimusid satelliidi ülelennuga samadel päevadel. Igast järvest võeti veeproov, 

millest määrati hiljem laboris klorofüll a, koguheljumi (orgaaniline- ja mineraalne heljum) 

ja värvunud lahustunud orgaanilise aine kontsentratsioonid. Lisaks proovidele tehti ka 

märkmed ilmastiku kohta (pilvisus, lainetus, tuulisus) ja mõõdeti Secchi ketta abil vee 

läbipaistvus. Peipsist koguti veeproove kolmest erinevast proovipunktist: Peipsi 1 

58°52'02.6"N 26°59'16.0"E; Peipsi 2 8°51'24.7"N 27°05'36.8"E; ja Peipsi 3 58°50'13.1"N 

27°18'28.0"E) 2013. aastal (Joonis 1). Peipsi laboratoorsed mõõtmised teostati Tuuli 

Soometsa poolt alltoodud meetoditega.  

 

Joonis 1 Mõõtepunktide asukohad. 

2.2.1. Klorofüll a kontsentratsiooni määramine 

 

Klorofüll a kontsentratsiooni saamiseks filtreeriti laboris integraalsed veeproovid läbi 

Whatman GF/F filtrite (poori suurus 0,7 μm). Hiljem klorofüll ekstraheeriti filtritelt 96% 

etanooliga ning saadud lahust analüüsiti spektrofotomeetriliselt (ISO 10260, 1992 (E)) 

(Hitachi U-3010). Klorofülli pigmentide kontsentratsiooni määramisel kasutati Jeffrey ja 

Humphrey (1975) poolt väljatöötatud metoodikat. 
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2.2.2. Värvunud lahustunud orgaanilise aine kontsentratsiooni määramine  

 

Värvunud lahustunud orgaanilise aine (VLOA) kontsentratsiooni saamiseks filtreeriti 

laboris sügavuti integraalsed veeproovid kaks korda läbi 0,45 μm poorisuurusega GF/F 

filtri. Filtreeritud vett mõõdeti Hitachi U-3010 spektromeetriga lainepikkuste vahemikus 

190–800 nm spektraalse resolutsiooniga 1 nm. Saadud nõrgenemiskoefitsiendi spektrile 

rakendati hajumise korrektsioon ning seejärel arvutati spektraalne neeldumiskoefitsient a, 

millest on võimalik leida vajalikke lainepikkuseid (Davies-Colley & Vant, 1987).  

Kasutatud  lainepikkus käesolevas töös 400 nm. 

 

2.2.3. Heljumi kontsentratsiooni määramine 

Integraalselt võetud proovivee heljumi kontsentratsiooni määramiseks kasutati eelnevalt 

kaalutud ja 105° juures eelküpsetatud filtreid (GF/F poori suurusega 0,45 μm). 

Läbisegatud proovivesi filtreeriti eelküpsetatud filtritele ning seejärel kuivatati filtreid 

ahjus 105° juures üks tund, misjärel filtrid kaaluti. Seejärel kuivatati filtreid veel 550° 

juures 30 minutit, ning kaaluti uuesti. Heljumi kontsentratsioon saadi kahe kaalu vahe ja 

filtreeritud veehulga suhtena. Arvutati nii kogu-, mineraalne- kui ka orgaaniline heljum. 

 

2.3.  Satelliitandmete töötlemine 
 

Käesolevas töös laeti andmebaasist Global Visualization Viewer (http://glovis.usgs.gov) 

alla Landsat 8 OLI sensori esimese tasandi satelliittulemite (L1) pildid (LANDSAT 8 (L8) 

DATA USERS HANDBOOK, 2015). Satelliitandmed on ajavahemikust 2014. aasta juuli 

lõpust kuni septembri lõpuni ja 2015. aasta mai ning juuni pilvevabadest päevadest. Peipsi 

andmed on 2013. aasta maist oktoobrini. Satelliitpiltide töötlemiseks kasutati spetsiaalset 

vabavara tarkvararakendust SeaDAS, mis on välja arendatud BEAM Earth Observation 

Toolbox and Development Platform’ist ning mille abil saab satelliiditulemeid töödelda, 

visualiseerida ja analüüsida. SeaDAS sisaldab endas tuge NASA Ocean Biology 

Processing Group´i poolt välja antud digitaaltoodetele, mis hõlmab endas 

andmetöötlusvõimekust, mis lubab kasutajatel andmeid erinevatel tasemetel töödelda 

(näiteks Tasemest 0 kuni Tasemeni 3 (SeaDAS Help, 2015).   

http://glovis.usgs.gov/
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SeaDAS tarkvara kasutades rakendati programmis L1 sisendfailist teise tasandi 

satelliittulemite (L2) saamise jaoks detailsemaid töötluse valikuid, kuvades vaid 

veepikslid, resolutsiooniga 250 m – 250 m, Ciotti ja Bricandi (2006) metoodika (l2gen),  

bio-optilised näitajad. Saadud L2 failidest leiti koordinaatide abil käesolevas töös 

kasutatud järvede asukohad ning saadi klorofüll a tulemused antud pikslil (SeaDAS Help, 

l2gen, 2015). Standardtulemite hulka kuuluvad lisaks klorofüll a kontsentratsioonile ka 

nõrgenemiskoefitsient (Kd), kaugseire peegeldustegur (Rrs443) ja aerosooli optilise paksuse 

kogutransmissioon (aot_865). 

Antud töös kasutati SeaDAS tarkvara abil saadud L2 andmeid, mille standardtulemustes oli 

OAA ainult klorofüll a. Heljumi ja VLOA konsentratsioonid puudusid standardtulemustes.  
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3. TULEMUSED 

3.1. Klorofüll a satelliitmõõtmiste (OLI) ning in situ tulemused 

 

Global Visualization Viewer andmebaasist laeti alla Landsat 8 esimese tasandi 

satelliittulemi (L1) pildid, mille töötlemiseks kasutati vabavara tarkvara programmi 

SeaDAS. SeaDAS on eeltöötluse tegemiseks ja satelliiditulemite visualiseerimiseks 

mõeldud tarkvara, mille abil on võimalik saada klorofüll a andmeid.  

Optilise kaugseire suurimaks probleemiks on ilmastik. Pilvine taevas satelliidi ülelennul 

vähendab tulemuste hulka (Kutser jt, 2014). Näiteks 12. augustil 2014. aastal olid 

kiudpilved Eesti kohal ning tulemusi L1 ja L2 satelliiditulemites ei ole. Samuti puuduvad 

andmed Harku järve ja Äntu Sinijärve kohta. 

Klorofüll a (Chl a, mg m-3) mõõdeti Võrtsjärves, Kokora Mustjärves, Äntu Sinijärves ja 

Verevi järves 2014. aastal juulist septembrini ning 2015. aastal juunikuus satelliidi 

ülelennu päevadel, kella 9:00-10:00 ajal, kui  taevas oli  pilvitu või 5-10 % pilves. Harku 

järves mõõdeti  2014. aastal Chl a juulist spetembrini ning 2015. aastal aprill-maini.  

Saadud kaugseire klorofüll a tulemused sobituvad hästi saadud in situ andmetega (Joonis 

2). Kõikide järvede tulemuste jaoks oli korrelatsioonikoefitsient väga hea, R2 = 0,98. Kõige 

kõrgema korrelatsioonikoefitsiendi andisid tulemused Verevi järves R2 = 0,997. 

Võrtsjärves ja Kokora Mustjärves näitavad tulemused samuti tugevat korrelatsiooni (R2 

vastavalt 0,93 ja 0,97).  Madalaim tulemus saadi Peipsi järves (R2 = 0,33) (Joonis 2).  

Kuigi mõõtmispunktidega Peipsi 1 ja 3 olid korrelatsioonikoefitsiendid samuti tugevad (R2 

vastavalt 0,81 ja 0,94) siis Peipsi 2 mõõtepunkti in situ tulemused ei ühtinud 

satelliittulemustega (R2 = 0,07).   
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Joonis 2 Mõõdetud (in situ) ja satelliitandmetelt tuletatud (OLI) klorofüll a (Chl a) 

kontsentratsioonide korrelatsioon uuritavates järvedes. 

 

Võrtsjärv oli ainus järv 2014. aastal uuritud veekogudest, milles saadi kõikidele in situ 

mõõtmistele vastavad satelliitandmed. Võrtsjärve satelliittulemused: Chl a oli juulis 20,96 

mg m-3 (in situ: 19,88 mg m-3), augustis 35,18 mg m-3 (in situ: 30,72 mg m-3) ning 

septembri alguses 26,12 mg m-3 (in situ: 24,70 mg m-3), tõusis septembri lõpus 40,44 mg 

m-3-ni (in situ: 31,57 mg m-3) (Joonis 3). 2015. aastal Võrtsjärve saadi tulemus vaid ühel 

korral. Satelliiditulemus oli 52,15 mg m-3 (in situ: 50,36 mg m-3) (Joonis 3).  

.  

Joonis 3 Klorofüll a satelliitmõõtmiste (OLI) ning in situ kontsentratsioonid Võrtsjärves.  
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Nii Kokora Mustjärves kui ka Verevi järves puuduvad mõningate mõõtepäevade jaoks Chl 

a L2 satelliitmõõtmise andmed. Tulemused saadi Kokora Mustjärves kolmel korral. Juuli 

lõpus saadi Landsat 8, OLI sensori andmete järgi 5,75 mg m-3 (in situ: 6,28 mg m-3), 

augustis 10,62 mg m-3 (in situ: 12,60 mg m-3) ning septembri lõpus 14,87 mg m-3 (in situ: 

15,54 mg m-3). Kolmel mõõtmispäeval ei olnud võimalik tuletada OLI sensori andmeid 

Chl a jaoks (Joonis 4).  

 

Joonis 4 Klorofüll a satelliitmõõtmiste (OLI) ning in situ kontsentratsioonid Kokora 

Mustjärves.  

 

Verevi järves saadi klorofüll a andmed OLI sensoriga 2014 aastal juulis 40,92 (in situ: 

38,73 mg m-3), augustis 136,78 mg m-3 (in situ: 126,81 mg m-3), septembri alguses 35,16 

mg m-3 (in situ: 32,43 mg m-3) ning septembri lõpus 45,67 mg m-3 (in situ: 39,06 mg m-3) 

(Joonis 5). 2015. aastal saadi klorofüll a kontsentratsiooniks satelliitanalüüsi tulemusena 

7,26 mg m-3 (in situ: 10,54 mg m-3). In situ klorofüll a kontsentratsioon 12. augustil 

mõõdeti 107,33 mg m-3, kuid satelliitandmed puuduvad (Joonis 5).  

0

5

10

15

20

25

2
7

.0
7

.1
4

2
7

.0
8

.1
4

2
7

.0
9

.1
4

2
7

.1
0

.1
4

2
7

.1
1

.1
4

2
7

.1
2

.1
4

2
7

.0
1

.1
5

2
7

.0
2

.1
5

2
7

.0
3

.1
5

2
7

.0
4

.1
5

2
7

.0
5

.1
5

C
h

l a
, m

g 
m

-3

Kokora Mustjärv

OLI

in situ



26 
 

 

Joonis 5 Klorofüll a satelliitmõõtmiste (OLI) ning in situ kontsentratsioonid Verevi järves. 

 

2013. aastal alustas Landsat 8, pardal OLI sensor, oma missiooni. Sellest aastast pärinevad 

ka Peipsi in situ klorofüll a kontsentratsiooni andmed. Satelliitpiltidelt saadud andmed 

Peipsi 1 mais oli 16,52 mg m-3 (in situ: 18,07 mg m-3),  juunis 28,85 mg m-3 (in situ: 21,84 

mg m-3) ja oktoobris on 31,02 mg m-3 (in situ: 26,51 mg m-3) (Joonis 6). Peipsi 2 

satelliitandmed olid mais 25,28 mg m-3 (in situ: 22,89 mg m-3), juunis saadi tulemuseks 

28,73 mg m-3 (in situ: 22,42 mg m-3) ja oktoobris 27,45 mg m-3 (in situ: 18,67 mg m-3). 

Peipsi 3 OLI andmed mais olid 15,21 mg m-3 (in situ: 19,58 mg m-3), juunis 25,86 mg m-3 

(in situ: 27,95 mg m-3) ja oktoobris 19,51 mg m-3 (in situ: 21,08 mg m-3) (Joonis 6).  

 

Joonis 6 Klorofüll a satelliitmõõtmiste (OLI) ning in situ kontsentratsioonid Peipsi järves 
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Harku järves mõõdeti in situ klorofüll a 2014. a ja 2015 a. 2014. a 27. juulil klorofüll a 

kontsentratsioon 84,34 mg m-3, kusjuures septembriks tõusis 216,27 mg m-3-ni (Joonis 7). 

2015. aastal mõõdeti klorofüll a Harku järves kaks korda, 23. aprillil ja 24. mail. Aprilli 

lõpus saadi tulemuseks 97,29 mg m-3 ja mai lõpus 36,14 mg m-3 (Joonis 7). Secchi ketta 

mõõdetud vee läbipaistvus vähenes (Lisa 1) klorofülli tõusuga. Satelliitandmed Harku järve 

jaoks puuduvad. 

 

Joonis 7 Mõõdetud klorofüll a kontsentratsioonid (Chl a) Harku järves.  

Äntu Sinijärv on allikatoiteline järv, mida iseloomustab madal fütoplanktoni biomass ja 

klorofüll a hulk (Arst, 2003). Äntu Sinijärves mõõdeti 2014. aastal kõrgeim Chl a 

kontsentratsioonid juulis (4,16 mg m-3) (Joonis 8). Seejärel olid tulemused ühtlasemad, 

1,02 - 1,76 mg m-3 (Joonis 8). Satelliitandmed Äntu Sinijärve jaoks puuduvad.  
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Joonis 8 Mõõdetud klorofüll a kontsentratsioonid (Chl a) Äntu Sinijärves.  

 

3.2. Värvunud lahustunud orgaaniline aine 
 

Värvunud lahustunud orgaanilise aine neeldumiskoefitsiendi väärtused lainepikkusel 400 

nm, aCDOM(400), spektraalsed väärtused mõõdeti 2014. aasta suvel Võrtsjärves, Kokora 

Mustjärves, Harku (1 mõõtmine ka 2015. aastal) järves ning Äntu Sinijärves, ning 2013. 

aastal Peipsi järve kolmes mõõtmispunktis (Joonis 9).  

 

Joonis 9 VLOA neeldumiskoefitsiendi aCDOM(400) miinimum, maksimum ja keskmine 

väärtus uuritud järvedes. 
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VLOA näitaja varieerus kõige suuremalt Peipsi järves (4,76 - 12,23 m-1) (Joonis 9; Lisa 2). 

Värvunud lahustunud orgaanilise aine neeldumiskoefitsiendi väärtused Peipsi järves on 

2013. aastast. Peipsi järves saadi tulemused kolmest kohast (Peipsi 1; 2; 3). Mõõtekohas 

Peipsi 1 saadi keskmiseks aCDOM väärtuseks 400 nm juures 9,09 m-1. Peipsi 2 keskmine 

tulemus oli 8,12 m-1. Peipsi 3 värvunud lahustunud orgaanilise aine neeldumiskoefitsiendi  

keskmised väärtused saadi 400 nm juures vastavalt 8,03 m-1. Kõige kõrgemad aCDOM(400) 

väärtused olid üldjuhul juunis, välja arvatud Peipsi 1 punktis, kus oli kõrgem väärtus mai 

kuus (Lisa 2). 

Teistes järvedes oli aCDOM(400) väiksema varieeruvusega. Kõrgem keskmine aCDOM(400) 

oli veel Kokora Mustjärves ja Verevi järves, keskmised väärtused vastavalt 6,54 m-1 ja 6,97 

m-1. Harku järves oli aCDOM(400) kogu suve üsna stabiilne (4,04 - 4,94 m-1), kuid keskmise 

tõstis üles aprilli lõpus mõõdetud kõrge aCDOM(400) tase (7,22 m-1) (Joonis 9; Lisa 2).  

Kõige stabiilsem oli aCDOM(400) Võrtsjärves ja eriti Äntu Sinijärves. Võrtsjärves saadi 

keskmine aCDOM(400) 3,05 m-1 (min 2,69 ja max 3,53 m-1).  Allikatoitelises Äntu Sinijärves 

olid aCDOM(400) väärtused eriti väikesed, varieerudes vaid 0,3 ja 0,53 m-1 vahel (Joonis 9; 

Lisa 2). 

 

3.3.  Heljum 
 

Võrtsjärves, Kokora Mustjärves, Äntu Sinijärves, Verevi järves ja Harku järves määrati 

koguheljum, ning sealhulgas orgaaniline ja mineraalne heljum 2014. ja 2015. aastal; 

Peipsis aastal 2013. 
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Joonis 10 Keskmise orgaanilise ja mineraalse heljumi kontsentratsioonid, ning orgaanilise 

heljumi osakaal koguheljumist (%) uuritud järvedes. 

 

Kõrgeimaid heljumi kontsentratsioonid olid Harku järves (Joonis 10). Koguheljumi hulk 

Harku järves 2014. aasta suve jooksul varieerus - juuli lõpus oli see 42,50 mg l-1, tõustes 

augustis 51,52 mg l-1-ni, misjärel langedes septembri alguseks 39,00 mg l-1 peale ning taas 

tõustes septembri lõpuks 56,00 mg l-1-ni (Lisa 3). Septembris oli orgaanilise heljumi 

osakaal koguheljumis suur, mis oli arvatavasti seotud fütoplanktoni suvise 

õitsenguperioodi lõppemisega ja vetikarakkude suremisega (Lisa 3). 2015. aastal mõõdeti 

koguheljumi hulk Harku järves kaks korda - 23. aprillil ja 24. mail. TSS tulemusteks saadi 

aprilli lõpus 37 mg l-1 ning mais 21,00 mg l-1(Lisa 3). Keskmiselt orgaanilise heljumi 

osakaal oli sarnaselt Võrtsjärvega 70% ligi (Joonis 10). Võrtsjärve TSS hulk oli juunis 

14,40 mg l-1 ning saavutas maksimumi augustis 22,40 mg l-1, langedes septembri alguses 

18,40 mg l-1 peale, kuid septembri lõpuks tõusis taas 19,20 mg l-1-ni (Lisa 3).  

 

Kõige väiksemad heljumi konstentratsioonid olid keskmiselt Kokora Mustjärves ja Äntu 

Sinijärves, samas orgaanilise heljumi oskaal oli Kokora Mustjärves pea poole suurem 

(92%, mis on kõrgeim kõigist uuritud järvedest) kui Äntu Sinijärves (57,5%, madalaim 

uuritud järvedest) (Joonis 10). Kokora Mustjärves koguheljumi hulk suve jooksul pidelvalt 

tõusis, 2,50 mg l-1-lt 6,60 mg l-1-ni (Lisa 3). Äntu Sinijärves mõõdeti koguheljumi hulgaks 

juuli lõpus 0,46 mg l-1, saavutades maksimumi septembri alguses, 1,40 mg l-1,  ning 

laskudes septembri lõpus väärtuseni 0,75 mg l-1 (Lisa 3). 
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Nii Peipsi kui Verevi järvede keskmise orgaanilise heljumi osakaalud küündisid üksteisele 

sarnaselt 80% lähedale ning ka kontsentratsioonid olid sarnased, vaid mineraalset heljumit 

oli Peipsi järves keskmiselt rohkem (Joonis 10). Peipsi  s.s. osas mõõdeti koguheljumi hulk 

2013. a maist oktoobrini ning kolmest kohast. Peipsi 1 TSS hulk oli mais 17,80 mg l-1, 

langedes juunis 5,20 mg l-1 peale ning tõustes oktoobri alguseks 9,20 mg l-1-ni. Peipsi 2 

mõõtepunkti koguheljumi hulk oli sarnane Peipsi 1 koguheljumile, kuid veidi madalam. 

Mais mõõdeti 14,40 mg l-1, juunis 5,80 mg l-1 ning oktoobris 7,80 mg l-1. Peipsi 3 

(rannikust kaugeima punkti) tulemused olid eelmisest kahest mõõtmispunktist madalamad 

- mais mõõdeti koguheljumiks 5,80 mg l-1, juunis langes see 5,60 mg l-1 peale, misjärel 

oktoobris taas tõusis väärtuseni 7,60 mg l-1(Lisa 3). Verevi järve koguhõljumi hulgaks 

mõõdeti juulis 9,71 mg l-1, tõustes maksimumini augusti alguses (11,33 mg l-1), misjärel 

langes septembri alguses väärtuseni 7,33 mg l-1. Sarnaselt Võrtsjärvele tõusis ka Verevi 

järves koguheljumi hulk septembri lõpus (8,00 mg l-1) (Lisa 3).  
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4. ARUTELU     
 

Vee läbipaistvus järves enamasti väheneb suve jooksul seoses optiliselt aktiivsete ainete 

kontsentratsiooni tõusuga (Kirk, 2011). Antud töös mõõdeti klorofüll a, heljumit ja 

värvunud lahustunud ainet. Kõige suurem klorofüll a ja heljumi hulk kontaktmõõtmistel 

saadi Harku järves ning kõige madalam Chl a kontsentratsioon, VLOA  ja heljumi 

kontsentratsioonid mõõdeti Äntu Sinijärves (Joonis 7-10). OAA tulemused uuritud 

järvedes näitavad vee läbipaistvuse ja OAA hulga seost.  

OLI andmete alusel saadi OAA iseloomustamiseks vaid klorofüll a andmed. Saadud 

tulemused sobisid tavamonitooringu käigus saadud andmetega. Tänu Landsat 8 ja OLI 

sensori heale lahutusvõimele (15 x 30 meetrit) (Landsat Science − Landsat-8, 2016) saadi 

satelliitandmeid koguda ka väiksemate järvede kohta kui Võrtsjärv ja Peipsi. Tulemused 

leiti lisaks Eesti suurematele järvedele veel Kokora Mustjärve ja Verevi järvedest. 2014. 

aastal mõõdeti Landsat 8 ülelennul Harku järvest neli ning teistest järvedest viis tulemust. 

2015. aastal teostati kontaktmõõtmised aprillist juulini, mille vahemikus oli Harku järve 

proovide võtmiseks vaid kaks sobilikku päeva ning teiste järvede in situ andmete jaoks 

vaid üks kord. Käesoleva töö teostamiseks jälgiti täpselt Landsat 8 ülelennupäevi, et 

samaaegselt nendega võtta veeproovid. Kuigi ühel neist päevadest, 2014. a 12. augustil, oli 

Kesk-Eestis pilvisus ca 20%, näitas satelliitpilt selle päeval seiratavate järvede kohal 100% 

pilvkatet. Kaugseirepildilt saadi töötluse käigus info, et antud hetkel, kui ülelend toimus, 

oli Põhja- ja Lääne-Eestis praktiliselt pilvevaba ja teine Lõuna- Ida-Eestis pilvine.  

Järvede valim koostati erineva pindalaga ja erinevatest järvetüüpidest, et selgitada välja, 

kas Landsat 8 OLI sensoriga on võimalik hinnata veekvaliteedi näitajaid. Valimisse valitud 

Äntu Sinijärve ja Harku järve ei leitud L2 piltidelt. Võttes arvesse, et Äntu Sinijärv on 

Eesti üks selgeima veega järv, mille läbipaistvus ulatub põhjani, võib oletada, et OLI 

sensor mõõtis järve põhja ja liigitas selle maismaaks. Harku järve kui tugevalt 

eutrofeerunud ja kõrge klorofüll a kontsentratsiooniga veekogu ei tuvastanud satelliit 

ilmselt sellepärast, et sensor tuvastas järve pikslid metsana või maismaana. Puuduvate 

Kokora Mustjärve ning Verevi järve koordinaatide pikslite kohal näitasid L2 andmed 

pilvisust. Kokora Mustjärves saadi 2014. aastal Chl näidud OLI sensorilt (Joonis 4) veidi 

väiksemad kui in situ. Tulemused  erinesid 0,53 - 1,96 mg m-3 võrra.  Verevi järve OLI 
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klorofüll a kontsentratsioon (Joonis 5) osutus mõnevõrra kõrgemaks kui kontaktmõõtmiste 

puhul (2,14 - 9,97 mg m-3), va 2015. a, kui see oli 3,28 mg m-3 madalam. 

Eestis on kaugseire abil enim uuritud Peipsit ja Võrtsjärve. Eelise annab järvede suurus, 

rannajoone homogeensus ning piisav ja pikaajaline in situ andmebaas (Alikas jt, 2008). 

Tulemused näitavad kontaktmõõtmiste ja satelliit-info head sobivust. 

Võrtsjärve OLI sensori klorofüll a kontsentratsiooni tulemid saadi kõikide proovipäevade 

kohta (va 12.august). 2014. ja 2015. aastal osutusid OLI satelliitandmete tuletatud 

väärtused (Joonis 3) kõrgemateks (1,08 - 8,87 mg m-3) kui kontaktmõõtmisel. Kõrgemaid 

klorofüll a kontsentratsiooni andmeid on saadud ka varasemates teadusuuringutes, nt 

Alikas jt, 2014.  

Peipsi kontaktmõõtmiste andmed pärinevad 2013. aasta maist oktoobrini (Joonis 6), 2013. 

a alustas ka Landsat 8 missiooni. Peipsi in situ andmed pärinevad kolmest erinevast 

mõõtmispunktist (Peipsi 1; Peipsi 2; Peipsi 3) ning tulemused saadi kõikidel 

proovipäevadel. Klorofüll a kontsentratsiooni in situ tulemused, va mais, olid OLI 

andmetest madalamad (Joonis 6). Mais mõõdeti kontaktmõõtmisega 1,55 mg m-3 võrra 

kõrgem tulemus kui OLI sensoriga. Teistel kuupäevadel varieerusid tulemused 4,51-7,01 

mg m-3 vahel. Punktis Peipsi 2 saadi OLI sensoriga Chl a kontaktmonitooringu käigus 

kõrgemad väärtused, erinedes 2,39 - 8,78 mg m-3 võrra. Peipsi 3 2013. aasta 

satelliitandmed olid in situ tulemustest madalamad, 1,57 - 4,37 mg m-3 võrra.  Kõige 

sarnasemad olid Peipsi satelliitandmete tulemused ja in situ Peipsi 3. Suuremad erinevused 

in situ ja kaugseire andmetes võisid tuleneda ebatäpses proovivõtu punkti leidmisel L2 

satelliitpildil. Suvel on näha Peipsile omane sinivetikate õitseng, lisaks saab Peipsi järves 

eristada kevadist ja sügisest fütoplanktoni õitsengut (Laugaste et al., 2008).  

 

Kõikide järvede puhul (va Peipsi 2 mõõtepunkt) näitasid mõõtmistulemused ja satelliidilt 

saadud andmed väga tugevat korrelatsiooni (R2 = 0,81-0,997). Ja isegi kui kaasa arvata 

Peipsi 2 punkt on kõikide järvede keskmine korrelatsiooni koefitsient R2 = 0,98. Mis on 

äärmiselt hea tulemus, kuid seejuures tuleb muidugi silmas pidada andmete vähesust 

(Joonis 2).  

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada satelliitandmete kasutamise võimalikkus 

väikejärvede uuringutel. Eelnevalt on Eestis uuritud kahte suuremat järve ning saadud 

kaugseiret kasutades häid tulemusi. Kaugseire abil on võimalik saada ülevaade sellistest 
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veekogudest, kuhu tavaseirega ei jõuta. 2010. aastaks ei olnud Soomes 95% VRD vaatluse 

alla kuuluvaid järvi klassifitseeritud (Koponen et al., 2012). Lisaks on võimalik Peipsis 

fütoplanktoni õitsengut paremini tuvastada satelliitandemete abil kui tavamonitooringu 

meetoditega (Alikas jt, 2014).  

Kui varasemalt takistas kaugseire kasutamist väiksemate järvede peal piisava 

resolutsiooniga sensorite puudumine, siis 2013. aastal missiooni alustanud Landsat 8 

pardal olev OLI sensori lahutusvõime oli juba 15 x 30 meetrit (SeaDAS Help, 2016), mis 

on väikeste järvede monitooringuks juba täiesti piisav. Lisaks järvede suurusele huvituti 

käesolevas töös ka Landsat 8 ja OLI sensori võimekusest L2 andmete saamisel erinevate 

järvetüüpide puhul. OLI L2 piltidelt leiti väikejärvedest Kokora Mustjärv ja Verevi järv, 

mille OLI klorofüll a kontsentratsioon (Joonis 4; 5) andmed sobisid ka kontaktseire 

omadega.  

Suurimaks probleemiks kaugseire rakendamisel meie laiuskraadil on sobivate 

uuringupäevade leidmine. Satelliitandmete omandamiseks on satelliidi ülelennu ajaks vaja 

pilvitut taevast (Bukata, 2005). Olgugi, et Landsat 8 teeb Eestist ülelennu ca kuuel korral 

kuus (Landsat 8 Acquisition Calendar, 2016), oli 2014. aasta  juunist oktoobrini uuringute 

jaoks vaid 4-5 sobilikku päeva. 2015. aastal juhtus satelliit aprillist juuni lõpuni üle 

lendama vaid ühel korral.  

Autor jõudis järeldusele, et kuigi kaugseire kasutamine eraldiseisvalt veel hetkeseisuga 

väga suure ja väga väikese klorofüll a kontsentratsiooniga järvedes ei sobi, aitaks 

pikemaajalisem vastavate andmete kogumine ja andmebaasi täiendamine kindlasti kaasa 

järvede seisundist parema ülevaate saamisele.   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tuvastada kaugseire kasutamise võimalikkus veekvaliteedi 

näitajate hindamiseks erinevates Eesti järvedes. Töös uuriti Landsat 8 OLI sensori L2 

ümbertöötluse läbinud algtulemuste põhjal klorofüll a kontsentratsiooni neljas Eesti 

väikejärves ja kahes suurjärves. OLI L2 andmete ümbertöötluseks kasutati vabatarkvara 

programmi SeaDAS.  Saadud OLI tulemusi võrreldi kontaktmõõtmiste käigus saadud 

andmetega.  

 

Töö praktiline osa teostati 2014. aasta juulist kuni septembri lõpuni ning 2015. aasta 

aprillist juunini. Koguti veeproovid Võrtsjärvest, Kokora Mustjärvest, Äntu Sinijärvest, 

Verevi järvest ja Harku järvest. Veeproovid võeti vaid nendel päevadel, mil Eesti kohal 

toimus Landsat 8 ülelend, ning mil kella 9:00-10:00 vahel valitses pilvevaba taevas. Lisaks 

märgiti üles taustaandmed ja mõõdeti Secchi ketta abil vee läbipaistvus. Hiljem mõõdeti 

laboris klorofüll a, koguheljumi (sh orgaaniline- ja mineraalne heljum) ja värvunud 

lahustunud orgaanilise aine kontsentratsioon.  

 

Esmalt uuriti Landsat 8, OLI sensori L2 ümbertöödeldud andmetelt, kas väiksemad järved 

on leitavad ning sisaldavad ümbertöödeldud infot. L2 satelliitpiltidelt leiti väikejärvedest 

Kokora Mustjärv ja Verevi järv. Kokora Mustjärve L2 andmed olid leitavad 2014. ja 2015. 

aastal kuuest proovipäevast kolmel ning Verevi järve puhul viiel korral. Osadel 

satelliitpiltidel oli järvepiksli kohal ilmselt pilvisus. Äntu Sinijärve ja Harku järve ei 

tuvastatud L2 piltidel üldse. Võrtsjärve kohta saadi satelliidiandmed kuuest proovipäevast 

viiel ning Peipsi järvest saadi 2013. aastal  L2 tulemused kõikide päevade kohta.  

 

Vabatarkvara SeaDAS abil leiti L2 andmetest klorofüll a kontsentratsioonid. Käesolevas 

töös uuriti, kas kaugseire abil saadud tulemused on võrreldavad tulemustega, mis on 

saadud kontaktmõõtmistega. Võrtsjärve in situ ja satelliitandmed ühildusid hästi (R2 = 

0,93), erinedes maksimaalselt 8,87 mg m-3 võrra. Kuigi Peipsi järves absoluutsed 

erinevused olid sarnased Võrtsjärvele (erinevus kuni 8,78 mg m-3) siis kehv 

korrelatsioonikoefitsient Peipsi 2 mõõtepunktis viis alla ka keskmise R2. Väga häid 

tulemusi andis L2 andmed klorofüll a jaoks Verevi järve ja Kokora Mustjärves (vastavalt, 
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R2 = 0,997 ja 0,97). Tulemuste in situ mõõtmiste vahel oli nihe oli Kokora Mustjärves 0,53 

- 1,96 mg m-3 ja Verevi järves 2,14 - 9,97 mg m-3.  

 

Tulemuste põhjal võib öelda, et saadud OLI klorofüll a andmed lähevad üldjuhul hästi 

kokku kontaktmõõtmiste käigus saadud tulemustega. Kaugseire kasutamise puuduseks 

Eestis on eelkõige ilmastik. Landsat 8 OLI sensori ülelennud toimuvad küll umbes 6 korda 

kuus, kuid uurimistööks sobivaid päevi oli näiteks 2014. aasta juunist kuni oktoobrini 

kokku vaid 4-5. Lisaks, L2 piltidelt ei ole tuvastatavad väga suure ega väga väikese Chl a 

kontsentratsiooniga järved. Kokkuvõttes, kuigi satelliidi L2 piltidel on väiksemad järved 

tänu heale lahutusvõimele üldiselt hästi  nähtavad ja hinnatavad ning saadud andmed 

sobivad in situ mõõtmiste andmetega, siis liialt kõrge või madala klorofüll a 

kontsentratsiooniga järved võivad jääda tuvastamata. Pikemaajalised ja põhjalikumad 

uuringud võiksid anda püstitatud hüpoteesi paikapidavusele parema hinnangu ning anda ka 

kindlamaid vastuseid küsimusele, miks kõik järved ei ole satelliidipildil tuvastatavad. 
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EFFICIENCY OF REMOTE SENSING TO ASSESS 

CHLOROPHYLL A CONCENTRATIONS IN DIFFERENT 

ESTONIAN LAKES 

Summary 
 

The goal of this thesis was to assess the possibility of remote sensing to estimate water 

quality indicators in different Estonian lakes. In this thesis 4 small and 2 big Estonian lakes 

were tested for Chl a concentration using processed L2 data from Landsat 8 OLI sensor. 

Processing of the L2 data was done in freeware software called SeaDAS. Obtained results 

from the OLI sensor were compared to the results obtained in situ. 

The practical part of the research was conducted during the period from July 2014 until the 

end of September and April to June 2015 by collecting water samples from Võrtsjärv, 

Kokora Mustjärv, Äntu Sinijärv, Lake Verevi and Lake Harku. Lake Peipus in situ was 

taken May 2013 until the end of October. The water samples were collected only on the 

cloudless days when Landsat 8 was overflying Estonia. 

In addition, background data were recorded and water transparency measured with the 

Secchi disc. Later, the concentration of TSS (both organic and mineral suspended solids), 

Chlorophyll a and dissolved organic matter (CDOM) was measured in the lab.  

At first it was determined whether smaller lakes can be identified at all on the L2 data 

derived from the Landsat 8 OLI sensor and whether these images are good enough for 

obtaining the needed information on Chl a. Kokora Mustjärv and Verevi, that were 

identified on the L2 satellite images. The L2 data of Kokora Mustjärv were identifiable on 

3 and the data of Lake Verevi on 5 occasions out of the 6 sample days. Some of lake pixels 

on the satellite images seemed to have been covered by clouds. Both, Lake Äntu Sinijärv 

and Lake Harku were not identifiable on the images at all. 

The results obtained from satellite images and in situ were quite similar in regards to 

Võrtsjärv and Lake Peipus, differing maximally by 8.87 mg m-3 for Võrtsjärv and by 8.78 

mg m-3 for Lake Peipus. The same way were similar the L2 Chl a data from Verevi and 

Kokora. 

Based on these results, it can be said that the Chlorophyll a data obtained from the OLI 

sensor can be quite similar to that obtained in situ. 
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In Estonia, one of the biggest hindering factors for using remote sensing is the weather. 

Despite Landsat 8 over-passed Estonia six times in a month, during the five-month period 

from June to October in 2014 there were only 4-5 days that qualified for research. In 

addition, lakes of excessively large and small Chl a concentration were not identifiable on 

the satellite images either.    

The hypothesis of this research paper will remain partially unproved as, despite the good 

resolution that allows smaller lakes to be identified on the images and that the data 

collected both in situ and from the satellite imagery are quite similar, the fact is that lakes 

with an excessively low/high Chl a concentration were not found at all.   
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LISAD 

Lisa 1. Taustaandmed mõõtmiste ajal. Pilvisus, lainekõrgus ja Secchi sügavus mõõtmiste 

ajal Võrtsjärves, Harku järves, Kokora Mustjärves, Verevi järves ja Äntu Sinijärves 2014. 

aastal  

Kuupäev Pilvisus 

(%) 

Lainekõrgus (cm) Sechhi 

sügavus (m) 

    Võrtsjärv   

27.07.2014 5 0 0,58 

3.08.2014 0 5 0,74 

12.08.2014 50 30-50 0,40 

4.09.2014 40 20-30 0,73 

20.09.2014 0 20-30 0,74 

12.06.2015 0 5 1,25 

    Verevi järv   

27.07.2014 5 5.okt 1,12 

3.08.2014 0 10 1,05 

12.08.2014 60 20 1,3 

4.09.2014 10  10 1,23 

20.09.2014 0 5-10  0,91 

12.06.2015 5 5 1,28 

    Kokkora Mustjärv 

27.07.2014 5 5 põhjani 2,18 

3.08.2014 0 0 1,62 

12.08.2014 85 15-20 1,30 

4.09.2014 5 10 1,18 

20.09.2014 0 5 1,20 

12.06.2015 0 5 1,85 

    Äntu Sinijärv   

27.07.2014 0 0 põhjani 2,14 

3.08.2014 0 0 põhjani 2,05 

12.08.2014 85 0 põhjani 2,20 

4.09.2014 85 0 põhjani 2,06 

20.09.2014 85 0 põhjani 2,11 

12.06.2015 85 0 põhjani 2,18 

    Harku järv   

25.07.2014 0 0 0,30 

10.08.2014 5 10 0,30 

11.09.2014 65 0 0,35 

27.09.2014 65 50-60 0,20 

23.04.2015 10 10 0,60 

25.05.2015 15 20-30 0,65 
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Lisa 2. VLOA neeldumiskoefitsiendi aCDOM(400) väärtused uuritud järvedes. 

 

  

 
Kuupäev 

aCDOM(400) 
(m-1)  

 
Kuupäev 

aCDOM(400) 
(m-1)  

VÕRTSJÄRV 

27.07.2014 3,53 

HARKU 

JÄRV 

25.07.2014 4,94 

03.08.2014 3,27 10.08.2014 4,79 

12.08.2014 2,69 11.09.2014 4,14 

04.09.2014 3,02 27.09.2014 4,04 

20.09.2014 2,74 23.04.2015 7,22 

VEREVI 

JÄRV 

27.07.2014 8,52 

KOKORA 

MUSTJÄRV 

27.07.2014 7,74 

03.08.2014 6,99 03.08.2014 6,60 

12.08.2014 6,99 12.08.2014 5,65 

04.09.2014 6,08 04.09.2014 6,40 

20.09.2014 6,27 20.09.2014 6,32 

 16.05.2013 8,76 

ÄNTU 

SINIJÄRV 

27.07.2014 0,51 

PEIPSI 1 19.06.2013 11,26 03.08.2014 0,38 

 04.10.2013 7,24 12.08.2014 0,53 

 16.05.2013 12,23 04.09.2014 0,44 

PEIPSI 2 19.06.2013 7,36 
20.09.2014 0,30 

 04.10.2013 4,76 

 16.05.2013 11,33    

PEIPSI 3 19.06.2013 6,40    

 04.10.2013 6,34    
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Lisa 3. Orgaaniline heljum ja mineraalne heljum uuritud järvedes. 

 

  

 
Kuupäev 

Org. heljum  

(mg l-1)  
Min. heljum 

(mg l-1) 
Koguheljum 

(mg l-1) 

VÕRTSJÄRV 

27.07.2014 9,60 4,80 14,40 

03.08.2014 11,60 5,60 17,20 

12.08.2014 16,40 6,00 22,40 

04.09.2014 13,60 4,80 18,40 

20.09.2014 15,60 3,60 19,20 

12.06.2015  17,20           13,60 30,80 

VEREVI 

JÄRV 

27.07.2014 7,71 2,00 9,71 

03.08.2014 8,67 2,67 11,33 

12.08.2014 9,00 1,00 10,00 

04.09.2014 4,20 3,00 7,33 

20.09.2014 6,67 1,33 8,00 

12.06.2015 5,00  1,00 6,00 

KOKORA 

MUSTJÄRV 

27.07.2014 1,83 0,00 1,83 

03.08.2014 2,50 0,00 2,50 

12.08.2014 4,00 0,00 4,00 

04.09.2014 6,20 0,40 6,60 

20.09.2014 6,00 0,60 6,60 

12.06.2015  3,00 1,00 4,00 

ÄNTU 

SINIJÄRV 

27.07.2014 1,60 0,20 1,80 

03.08.2014 0,00 0,46 0,46 

12.08.2014 0,00 1,14 1,14 

04.09.2014 1,00 0,40 1,40 

20.09.2014 0,62 0,12 0,75 

12.06.2015 0,20  0,20  0,40 

HARKU 

JÄRV 

25.07.2014 27,50 15,00 42,50 

10.08.2014 45,00 6,25 51,25 

11.09.2014 29,00 10,00 39,00 

27.09.2014 41,00 15,00 56,00 

23.04.2015 22,50 14,50 37,00 

25.05.2015         14,50             6,50 21,00 

PEIPSI 1 16.05.2013 7,40 10,40 17,80 

19.06.2013 - - 5,20 

04.10.2013 8,20 1,00 9,20 

PEIPSI 2 16.05.2013 7,40 7,00 14,40 

19.06.2013 - - 5,80 

04.10.2013 7,20 0,60 7,80 

PEIPSI 3 

16.05.2013 4,40 1,40 5,80 

19.06.2013 - - 5,60 

04.10.2013 - - 7,60 
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