
Milline suveilm tuleb?  

Ain Kallis, klimatoloog, 26. mai 2004  

 

Eesti kuumarekord 35,6 °C oli 1992. aasta augustikuus ja vaevalt tänavunegi suvi seda purustada suudab. 

Samas pole põhjust karta, et juulikuus tuleks ahju kütta, nagu see juhtus Eestimaal 1825. aastal. 

Pole seda suve vaja enam oodata – ta on juba käes, hõiskasid tuhanded kaasmaalased võidukalt veel 

Euroopa päeva, s.t. 9. mai hommikul. Pealegi hulga kenam kui mõnel Vahemeremaal: päike muudkui 

siras, sooja oli ka ligi kolmkümmend pügalat – mida see linlase hing veel ihkab!? Roomas ja Ateenas olid 

ilmad mai algul õige nirud: sooja vaid 15–18 kraadi, Hispaania kuurortides aga muudkui ladistas sadada! 

Teine ehk Maa-Eesti aga ihkab vett, vihma. Lohutuseks võib muidugi öelda, et hullemat 2002. aasta 

põuast vaevalt et tuleb. Siis püstitas ilmataat ju rekordeid, mida on peaaegu võimatu ületada: näiteks ei 

sadanud Valgamaal neljakümne päeva kestel tilkagi vihma! Mäletate küll – murukasvatajate elu oli sama 

mugav kui kiilaspeadel – polnud vaja midagi pügada ning marke tuli kinnitada ümbrikele nööpnõelaga. 

Meie suvesid on tavaliselt rohkem kirutud kui kiidetud. Puškingi kirjeldas põhjamaist suve kui lõunamaa 

talvede karikatuuri. Mõni ütleb, et meie kõige soojem aastaaeg koosneb vaid mõnest kehvast 

suusailmast. Teiselt poolt võib vastu vaielda – mis külmast võib siin rääkida, kui peaaegu igal jumala 

suvel on (vähemalt viimastel aastakümnetel ) esinenud päevi, kui õhusoe ületab 30 kuumapügalat ja vee 

temperatuur meres-järvedes püsib nädalaid üle 25 kraadi. 

Ainult et meie ilmad on väga muutlikud. Näide jällegi tänavusest maist: kuu esimene kümmepäevak oli 

väga soe, jäi maha vaid 1993. aasta lehekuu algusest, edasi keeras külmale, nii nagu mais tavaks. Hea 

vähemalt, kui lund sadama ei hakka, aga on sedagi juhtunud. 1975. aastal isegi 29. mail! 

Taolisi ilmakäänakuid võib leida Eestimaa ajaloos küllaga. Professor Sulev Vahtre kirjeldab raamatus 

«Inimene ja ilm» eelmise sajandi suvesid. 1825. aasta juuli oli sedavõrd külm, et tuli ahju kütta, augustis 

sadas koguni lund. Neli aastat hiljem püsis soodes jää suve läbi. 1822. aastal «ollid ilmad meil liig 

pallawad. Egiptuse-ma, mis wägga pallaw ma on, ei tunne suremad pallawust». 

Meie aja kõige kõrgem õhutemperatuur 35,6 °C on mõõdetud 11. augustil 1992. aastal Võrus. Euroopa 

rekordist (50 °C Sevilla, Hispaanias) ning maailmarekordist (57,8 °C Liibüa) jääb see näit muidugi kaugele 

maha. Õnneks. 

Keskmine suvi peaks Tartu kandis olema taoline: juuni keskmine õhutemperatuur 15,1 °C (mitte nagu 

1999. aastal 19,2 °C või 1962. aastal, kui oli vaid 12,2 °C). Keskpäeval tõuseks soojus varjus 20,4 kraadini, 

öösel langeks keskmiselt 9,8 pügalani. Vihma peaks sadama üheksa päevaga 62 mm, päikest oleks 

säramas 265 tundi. Juulikuu näitajad on muidugi märksa paremad, august peaks keskelt läbi sarnanema 

juuniga. 

Ja ongi suvi läbi. 



 

Viimaste suvede kuumarekordeid 

1997: 1. juuli Pärnus 31,6 °C 

1998: 15. juuni Narvas 32,7 °C 

1999: 6. juuli Võrus, 15. juuli Narvas 33,0 °C 

2000: 22. juuni Kuusikus 29,1 °C 

2001: Võrus 17. juuli 33,8 °C 

2002: 31. juuli Valgas, 1. august Võrus 31,9 °C 

2003: 30. juuli Lääne-Nigulas 33,3 °C 

 

Eesti suvede ilmarekordeid 

Soojarekordid 

Mai 32,3 °C 20. mail 1992 Võrus 

Juuni 33,5 °C 7. juunil 1988 Võrus 

Juuli 35,2 °C 30. juulil 1994 Võrus 

August 35,6 °C 11. augustil 1992 Võrus 

 

Külmarekordid 

Mai -8,5 °C 8. mail 1953 Jõgeval 

Juuni -3,5 °C 15. juunil 1957 Narvas 

Juuli +0,5 °C 6. juulil 1992 Jõgeval ja 

7. juulil 1951 Kuusikul 

August -2,5 °C 29. augustil 1966 Kuusikul 

Allikas: EMHI 

 


