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Eesti esimese riikliku ilmaäpi maale toomise ajalugu

ca 10 aastat tagasi ………
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Kas teil on 
mobiilne 
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ilmaäpp?
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Miks Keskkonnaagentuuri mobiilrakendus (ilmaäpp)?

Äpil on kaks erifunktsiooni:
• Asukohapõhised push-teated ohtlike ilmastikunähtuste hoiatuste 

kohta
• Loodud võimalus Eesti territooriumil viibivatel inimestel osaleda 

ilmavaatlustes

 Ilmaäpi kui uue teenuskanali eesmärgiks on tagada Eesti 
territooriumil viibivatele inimestele õigeaegset 
ilmainformatsiooni, sh tormihoiatused.

 Ilmaäpi abil me soovime populariseerida ilmavaatlusi ning 
tõsta äpi kasutajate teadlikkust ja valmidust ohtlike 
ilmastikunähtuste kohta.



Äpi toimimise eelduseks on 
iOS (versioon 12 ja uuem) või Android (versioon 8 ja uuem) 

operatsioonisüsteemidel

ilmaäpp
peatselt 
kättesaadav 



ilmaäpi
menüü 
valikulehed

 kohtvaatlused (nii meteo- kui ka hüdrovõrgust)
 satelliit- ja radariandmed
 ilmaprognoosid 
 hoiatused ohtlike ilmastikunähtuste kohta
 jne
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Ilmamudel



Ilmaprognoos



Hoiatused



Ilmahoiatused 
otse ekraanile

! Push-teated ohtlike 
ilmastikunähtuste kohta 
tulevad sulle sinu valitud 
asukohtade kohta
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 Ilmavaatlusi saab sisestada olles sisselogitud (FB
või Google konto) kui ka sisselogimata

 Ilmavaatlusi saab esitada tavainimene/-kasutaja ja
ametnik

• Ametnik – Päästeameti ja PPA esindajad, kes
edastavad jääolude infot

Vaatle ilma 
ja jaga infot!



Ilmahuviliste (vabatahtlike) poolt ilmainfo 
edastamine

Vaatle ilma 
ja jaga infot!



Alapealkiri
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Salvestatud/
lemmikud 
kohad



Ilmaäpi nimekonkurss on edukalt lõppenud!

• Ilmaäpile nime leidmise konkurss (25.02-04.03) on 
osake ilmaäpi lansseerimise kampaaniast. Otsisime 
rahvalt inspiratsiooni nimeks, teisalt soovisime iga 
oma postitusega anda edasi põhisõnumit – ilmaäpp
on peagi tulekul!

• Oma postitustega olema jõudnud juba paarkümne 
tuhande inimeseni!



Žürii: 
Keskkonnaagentuuri töötajad 
reklaamiagentuuri töötajad 
ilmahuviliste esindajad 

Riikliku ilmaäpi nimeks on …



Riikliku ilmaäpi nimeks on ILM+

Žürii: 
Keskkonnaagentuuri töötajad 
reklaamiagentuuri töötajad 
ilmahuviliste esindajad 



Ole kursis Eesti täpsema prognoosiga!

Ilmaäpi leiad peatselt Google Play ja App Store



Ilmaäpi leiad peatselt Google Play ja App Store

Oleme teiega #igailmaga


