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Taotluse eesmärgid (1)

 Luua ühiselt arendatav keskkonnauuringute eksperimentaaljaamade võrgustik, 

mis katab integreeritult keskkonnauuringute kolme teadussuunda: 

atmosfääri-, ökosüsteemide, maapõue- ja kliimauuringud, 

bioloogilise mitmekesisuse uuringud, 

merekeskkonna ja sisevete uuringud.

 Keskkonnaobservatooriumi eesmärk on saavutada kvalitatiivne edasiminek Eesti 

keskkonnaseisundi, sh eluslooduse, maismaa- ja veeökosüsteemide, atmosfääri 

ja hüdrosfääri seisundi hindamisel ja muutuste uurimisel. 

 Keskkonnaobservatooriumi oluliseks ülesandeks on maismaa- ja 

veeökosüsteemide, adaptatsiooni küsimused seoses globaalsete muutustega ning 

inimmõjuga, eeskätt ökosüsteemide elurikkuse ja produktiivsuse muutused.



Taotluse eesmärgid (2)
Keskkonnaobservatooriumi tegevuse alaeesmärkideks ja väljunditeks on:

 a) tõsta Eesti keskkonnateaduste konkurentsivõimet alusteaduslikes uurimustes;

 b) suurendada Eesti teadusasutuste atraktiivsust välismaal ning laiendada 

rahvusvahelist koostööd, osalemist rahvusvahelistes koostööprogrammides ja –

võrgustikes, aidates sellega kaasa teadustöö kvaliteedi tõusule;

 c) suurendada Eesti teadusasutuste suutlikkust rakenduslike väljundite andmisel 

ühiskonnale ja ettevõtlusele (sh keskkonnaseire, keskkonnamõjude- ja 

riskihinnangute kvaliteedi tõstmine, loodusressursside kasutamise planeerimine, 

põllumajanduslike ja metsanduslike uuringute toetamine);

 d) Eesti teadusasutuste ühistegevuse oluline suurendamine ühise infrastruktuuri ja 

andmestiku kasutamise läbi, tõstes sellega ka teadus- ja arendustöö kvaliteeti 

keskkonnavaldkonnas, sh interdistsiplinaarsete uurimisrühmade ja –tööde 

arendamine;

 e) luua praktikabaaside võrgustik ühise õppetöö läbiviimiseks kõrgkoolide 

loodusteaduslikel erialadel, tõstes sellega kõrghariduse kvaliteeti nii põhi- kui 

kraadiõppes; aidata kaasa loodusteaduste doktorikoolitusele;

 f) aidata kaasa keskkonnateadlikkuse tõusule ühiskonnas, kasutades rajatavat 

infrastruktuuri huvialaarenduse korraldamisel.



KKOBS: Funktsionaalsus ja teenused (1)

 Järvselja atmosfääri-, biosfääri- ja kliimauuringud:

 Valminud 130 meetri kõrgune SMEAR (Ökosüsteemi ja atmosfääri vastasmõju mõõtmise) 

mast koos madalamate mastidega ja laborihoone koos aerosoolide laboriga (EMÜ ja TÜ 

koostöö) http://smear.emu.ee

 Põhiliseks teenuseks saavad SMEAR jaama korral olla vabalt kättesaadavad andmed: 

meteoroloogilised andmed, atmosfääri lisand ja saastegaaside andmed erinevatelt 

kõrgustelt, gaaside voogude mõõtmised, aerosoolide suurusjaotuste andmed mõõtetuna 

metsa sees ja tornis metsa kohal, aerosooliosakeste voogude mõõtmised. 

 Erinevate gaaside (CO2, H2O, osoon, NOx SO2 CH4 jne) mõõtmine kõrgusprofiilil toimub 

alates 2013, jaama avamine 2015. Andmed on kasutatavad esialgu päringuna EMÜ 

töögrupilt, järgmises etapis integreeritakse ja muutuvad otsitavaks Soome SmartSMEAR

platvormil. 

 Samas teostatavate metsauuringute mõõtmisandmestik on kättesaadav FORMIS 

andmebaasis http://formis.emu.ee

 Rajatud labor Rõka FAHM (Õhuniiskusega manipuleerimise eksperiment) katsealal (TÜ 

https://sisu.ut.ee/fahm1/avaleht). Aparatuursed võimalused (õhuniisutusüsteemid, 

automatiseeritud eksperimendi juhtimine, fooniandmete seiresüsteemid, ilmajaam) on 

kasutusel peamiselt teaduskoostöös (EMÜ, Tartu Observatoorium, TTÜ, Helsingi Ülikool, 

Lundi Ülikool jt.). 

http://smear.emu.ee/
http://formis.emu.ee/
https://sisu.ut.ee/fahm1/avaleht


SMEAR 130m mast (Apna, Järvselja)



Free Air Humidity Manipulation -FAHM

Peale FAHM katseringide
lageraiet 2013
uuenevad hübriidhaavad
vegetatiivselt. Arukase
katsevariantidesse
istutati meristeem-
taimed. Ees paremal 
uus laborihoone.



KKOBS: Funktsionaalsus ja teenused (2)

 Mereuuringud Keri saare jaamas ja laevadel (TTÜ MSI): 

 temperatuuri, soolsuse, klorofülli, hapniku, veeomaduste (hägusus jne), 

ilmajaama andmete (tuul, kiirgus jne atmosfäärist) mõõtmine. Lisanduvad 

hoovuste, lainetuse, CO2, toitainete jm mõõtmised.

 Helsingi-Tallinna laevadel toimuvad temperatuuri, soolsuse ja 

fluorestsentsi mõõtmised Ferrybox süsteemiga on reaalajas 

kättesaadavad portaalis http://ferrybox.msi.ttu.ee/

 Kogu mõõtmisandmestik sh. veesamba profiilid muutuvad kättesaadavad 

MSI portaali kaudu, samuti Copernicus mereteenuse kaudu, EuroGOOS

(BOOS) võrgustikus.

http://ferrybox.msi.ttu.ee/


KERI uurimisjaam
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KERI uurimisjaam



KKOBS: Funktsionaalsus ja teenused (3)

 Teised rajatud uurimisjaamad: 

 Kõiguste mereuuringute jaam Saaremaal – aparatuur ja märglaborid 

mereelustiku uuringuteks (rakendusuuringud Maaeluministeeriumi ja 

Keskkonnaministeeriumi haldusalas);

 Puhtu-Laelatu kompleks, Laelatu Bioloogiajaam (avamine 23 okt) –

laborid taimestiku bioloogilise mitmekesisuse uurimiseks;

 Aparatuurselt võimekuselt edasiarendatud jaamad:

 Võrtsjärve limnoloogiajaam – laborid siseveekogude elustiku uuringuteks;

 Tartu Observatoorium, Tõravere – atmosfääri- ja kliimauuringute 

aparatuur;

 TLÜ Jõhvi uurimisjaam – inimmõju uurimine ökosüsteemile;

 Jpm.



Andmeteenused ja Rahvusvaheline koostöö

 Keskkonnaobservatooriumi erinevad osad on koostööpartnerite 
kaudu seotud Euroopa keskkonnauuringute taristutega, näiteks  
AnaEE, ACTRIS, ICOS.

 SMEAR (metsaökosüsteemi ja atmosfääri vastastoime mõõtmise) 
jaam on integreeritud osa Soome SMEAR jaamade projektist, mis 
on osa ESFRI teekaardist;

 Seitse KK-obs platvormi on liitumisfaasis ESFRI projektiga AnaEE
(Analysis and Experimentation on Ecosystems). AnaEE idee 
sisaldab andmevoogude standardiseerimist ja kättesaadavaks 
tegemist läbi tsentraalse platvormi.

 Taksonipõhine elustiku andmestik on kavas integreerida NATARC
teekaardiobjekti kaudu arendatud PlutoF platvormi ja teha 
kättesaadavaks eElurikkuse portaali kaudu 
http://www.natmuseum.ut.ee/et/content/eelurikkus

http://www.natmuseum.ut.ee/et/content/eelurikkus

