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SISSEJUHATUS 

 

Looduskatastroofid on enamasti ettearvamatud ja võivad inimestes põhjustada nii 

materiaalseid kui ka psüühilisi kannatusi. Käesolev töö on kirjutatud tormist, mis leidis 

aset aastal 2005. Tormiga kaasnes ka suur üleujutus, mis oli kõige laastavam Pärnus ja 

Pärnumaal. Kuna üleujutus toimus jaanuarikuus, on seda hakatud kutsuma jaanuaritormiks. 

2005. aasta jaanuaritorm oli lähimate aastakümnete üks suurimaid torme Eestis. 

Töö eesmärgiks on anda lühiülevaade jaanuaritormi faktoloogiast ja tekkimise põhjustest. 

Kuna inimeste vanus, teadmised, sotsiaalne taust ja iseloom on erinevad, siis on ka nende 

reaktsioonid traumaatilisele sündmusele erinevad. Sooviti teada saada jaanuaritormi 

kogenud inimeste emotsioonidest ja tegevustest. Uurimisgruppe oli kaks: 8.-9. klassi 

õpilased ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetajad, lapsevanemad, muud täiskasvanud. 

Küsitlusele vastas 137 inimest. Uuritutele esitatud küsitluses oli 13 küsimust. 

Esimeses peatükis käsitletakse tormide anatoomiat: tormide prognoosimise võimalusi, 

tõusu ja mõõna. 

Teine peatükk hõlmab Eestit tabanud tormide faktoloogiat. Räägitakse tormi põhjustanud 

tsüklonitest, ohtlike tuulte statistikast, Eesti rannikumere kõrgeimatest veetasemetest, 

merevee tasemest ja atmosfääri tsirkulatsioonist. Lühiülevaade antakse ka 2005. aasta 

jaanuaritormi kahjustustest ja kriisikomisjoni tegevusest. 

Kolmandas peatükis analüüsitakse ankeetküsitluse „2005. aasta jaanuaritorm“ tulemusi. 

Lisana on võimalik tutvuda Pärnu 2005. aasta jaanuarikuu veetaseme kaardiga ja Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikooli geograafia õpetaja Urmas Leki fotodega tormiaegsest Pärnust. 
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1.TORMIDE ANATOOMIA 

 

Torm on tuul, mille tugevus on BEAUFORTI skaala järgi 9-11 palli (kiirus 20,8- 32,6 m/s) 

ehk 75 - 118 km/ h. 11–pallist tuult (kiirus 28,5-32,6 m/s) nimetatakse ka maruks. 

Harilikult kaasnevad tormiga merel tugev lainetus ja maismaal füüsilised kahjustused – 

kahjustada saavad hooned, puud kas murduvad või kistakse koos juurtega välja 

(tuuleheide). Enamasti saab torme seostada tsüklonite liikumisega. (Naan, 1976) 

1.1. Tormide prognoosimise võimalused 

Ajast aega on inimesed looduse märkide järgi püüdnud torme ette ennustada, et neist eluga 

pääseda. Tänaseks päevaks on maakera eri paigus intensiivne töö ilmamudelitega viinud 

selleni, et info erakordselt ägedate tsüklonite kujunemise ja liikumisteede kohta on 

muutunud järjest usaldusväärsemaks. See annab võimaluse inimesi saabuvast tugevast 

tormist kuni 24 tundi ette hoiatada. Erandina vajavad ära märkimist Läänemerel tekkivad 

kohalikud tsüklonid. Mõned neist on pärit suisa Eesti külje alt või liiguvad otse üle Eesti. 

Sageli küpsevad need väikesed tsüklonid Põhja-Euroopat katva võimsa madalrõhkkonna 

hõlma all. Saanud soojaportsu näol lisadopingu, annab vana õhukeeris elu uutele. Nende 

täpset sünnimomenti, energiavaru ning edasist liikumiskiirust ja -trajektoori on raske 

täpselt ennustada. Sellises olukorras annavad ka juhtivad ilmamudelid tihti erinevaid 

prognoose. Kehtivatesse tormihoiatustesse tuleb aga alati suhtuda tõsiselt ja seda hoolimata 

hetkeolukorra rahulikkusest. (Tammets, 2008) 

Eesti kohta on tormihoiatused kättesaadavad Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi 

kodulehel www.emhi.ee (Ibid) 

Tsüklonite liikumist ning nende poolt tekitatud tuuli on nüüdisajal võimalik üsna täpselt 

prognoosida, seega ka veepinna tõusu või langust mitmeid päevi ette näha. Nagu 

tsunamide puhul, on veetõusu prognoosil oluline roll nii lainete omadustel kui ka 

konkreetsete merealade geomeetrial. Peamine probleem on mitte niivõrd tulvavee kõrguse 

hindamine, kuivõrd vee meelevalda sattuva täpse koha määratlemine. Elanike 

evakueerimine ja strateegiliste objektide ajutine kaitsmine tulvavee eest on üsna kallis. 

Inimesed tahaksid päris kindlad olla, kas meri just nende kodu ohustab. (Soomere, 2005) 
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Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudil on Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 

käimas suured uuendused. Nimelt paigutatakse Eesti rannikule kaheksa seirejaama ning 

juba olemasolevates jaamades vahetatakse välja aegunud tehnika. Nii peaks edaspidi olema 

välditavad näiteks 2005. aasta jaanuaritormi sarnased juhtumid, mille põhjustatud 

ulatuslikud üleujutused paljud inimesed vetevangi jätsid.  (Hästi tehtud) 

Kui Sõrve jaam peaks registreerima  Liivi lahes veetaseme ohtliku tõusu, saab sellest 

aegsasti Pärnusse teate saata, et oldaks valmis ebamugavusteks. Info liigub siis kiiresti 

edasi Päästeametile, kes omakorda teavitab kohalikke inimesi. (Hästi tehtud) 

1.2. Tõus ja mõõn 

Paljudes kohtades, nii avaookeani kui sisemerede rannikul, ollakse harjunud sellega, et 

meri tõuseb ja mõõnab kindlas rütmis. Tõusu- ja mõõnalaineid ehk loodeid, pikimaid 

laineid, mis Maa ookeanides regulaarselt esinevad, põhjustab Maa asendi muutumine 

Päikese ja Kuu suhtes. Kui kogu meie planeeti kataks vaid vesi, oleks nende pikkus pool 

Maa ümbermõõdust ehk kuni 20 000 kilomeetrit. Tõusu ja mõõna käitumine on 

üksikasjadeni tuntud. Kõrgeimat ja madalaimat veeseisu ning nende saabumise aegu 

osatakse üsna täpselt välja arvutada. Kohtades, kus veetase märgatavalt muutub, on nende 

prognoosimine igapäevane rutiin ning vastav informatsioon teadetetahvlitel kõrvuti bussi- 

ja rongisõiduplaaniga. Kuigi tõusu-mõõna amplituud võib mõnes kohas olla suurem kui 

veetõus kõige hullemates üleujutustes, ei saa nähtused, mille põhjused ning käitumine nii 

ajas kui ruumis on täpselt teada, olla mõistlike olendite jaoks katastroofide põhjuseks. 

(Soomere, 2005) 

Küll on aga ohtlik see, et igapäevane tuul ja õhurõhk võivad muidu rahulikus rütmis 

hingava veepinna vahel kiskja kombel käituma panna. Nende koosmõjul tungib meri peale 

vaiksel, kuid veel hirmsamal moel kui mõne veealuse maavärina järel. Üleujutuste korral 

tungib vesi sisemaale pikaks ajaks ning ellujäämise šansid on märksa väiksemad, kuigi 

veetase võib olla palju madalam tsunami kõrgusest. Läheduses lihtsalt ei pruugi olla kuiva 

kohta, kuhu põgeneda. Ja juba meetrisügavune vesi tapab peaaegu kõik kuiva maa 

olevused. (Ibid) 

Mere poolt tulvav vesi on seotud ennekõike pinnalainete tekkimist võimaldava 

fundamentaalse omadusega veepinna võimega oma asendit muuta. Ent rannaäärsete alade 

ulatuslik üleujutus sünnib siiski mitme haruldase kombinatsiooni korral. Palju sagedamini 
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tuleb uputusi ette hoopis sisemaal ning seetõttu, et vesi ei jõua vabalt merre voolata. Kuigi 

see on juba teine teema, on huvitav tõdeda, et jõgede üleujutusi juhivad osaliselt samad 

füüsikaseadused, mis vähendavad tsunami ohtlikkust sisemaal. Vee voolamist ebatasasel 

alal dikteerivad nimelt hüdraulika seadused. (Soomere, 2005) 

1.3. Tuul ja lained 

Tuul tekib õhurõhu vahest erinevates kohtades.Tuult iseloomustavad näitajad on kiirus, 

suund, puhangulisus, tugevus. Tuule tugevust hinnatakse tuule mõju järgi esemetele ( 

puud, purustused ) või tuule tekitatud lainetusele. Tormine tuul ehk rajutuul on tugevusega 

8 palli Beauforti skaala järgi, tuule kiirus võib olla 17,2 - 20,7 m/s. Kui tuule tekitatud 

hoovus on suunatud ranna poole, kipub vesi ranna lähistel kuhjuma. Ühendatud anumate 

seaduse kohaselt tuul justkui kogu aeg tõstaks tasapisi vett „avamere“ anumast „ 

rannalähedasse“ anumasse. Püsiva tuule korral tõuseb vesi ranna lähistel seni, kuni 

veetaseme erinevustest põhjustatud voolamine sügavamate vee kihtides tasakaalustab tuule 

poolt ranna suunas aetava veemassi. (Ibid) 

Tuul tugevusega 25 m/s võib Pärnu lahes tõsta vee kuni 1,6 meetrit kõrgemale Liivi lahe 

keskmisest. Ebasoodsaim tuule suund Pärnu jaoks on lõuna-edel ehk kompassi järgi 

ligikaudu 220 kraadi. Taani meteoroloogia instituudi hinnangul oli tuule suund Gudruni 

külaskäigu ajal Liivi lahel veidi soodsam: tormi algul ligikaudu suunast 240 kraadi ning 

lõppfaasis täpselt läänest. Otseselt tuule poolt põhjustatud veetõus Pärnus Liivi lahe 

veetaseme suhtes oli tõenäoliselt 1-1,2 meetri ringis. Veepind oli nii Liivi lahes kui Soome 

lahes tõepoolest kõvast kaldus. Hoovuste tööle aitavad jõudumööda kaasa ka tavalised 

tuulelained. (Ibid) 

Harilikult arvatakse, et lained tulevad ja lähevad, aga vesi jääb paigale. Madalas vees aga 

muutuvad lained järsemaks ning murdlained kannavad edasi märkimisväärse hulga vett. 

Tuulelainete roll veetaseme tõusus on suurim siis, kui lained liiguvad täpselt ranna suunas. 

Suhteliselt väikese kaldega rannas on lainete tekitatud veetaseme tõus rannajoonel 

ligikaudu 1/5 lainete kõrgusest vahetult enne nende murdumist. (Ibid) 

Gudrun tõi oletatavasti Pärnu lahe avaossa üle 2 meetri kõrgused lained, mis vahetult 

murdumise eel ulautusid 3 meetrini. Seega võis mõnedes rannalõikudes murdlainete mõjul 

tõusta veetase kuni 60 sentimeetrini. Tõus 30 sentimeetri ringis oli tõenäoline kogu Pärnu 

lahe idaosas. (Ibid) 
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2. EESTIT TABANUD TORMIDE FAKTOLOOGIA 

 

Aastal 2005 oli Läänemerel torm, mida peetakse viimase saja aasta võimsaimaks. Kuna 

torm leidis aset jaanuaris, on seda hakatud kutsuma jaanuaritormiks. Jaanuaritorm tõi 

endaga kaasa ka massiivse uputuse, mil veetase tõusis 295 sentimeetrit üle Kroonlinna 

nulli ja oli Pärnus rekordkõrgusega. Pärnu linnavalitsus kuulutas ranna rajooni, Raeküla 

ning Vana-Pärnu katastroofi piirkonnaks. (Roosaar, 2005) 

Vesi tungis Pärnus ligi 700 majja. Inimesi evakueeriti umbes 300. Kokku ulatusid valitsuse 

hinnangul jaanuaritormi kahjud 749 miljoni kroonini.  (Jaanuaritorm 2005) 

Viimati oli sedavõrd tugev torm Pärnumaal aastal 1967, kuid siiski jäi toona olnud torm 

tugevuselt alla jaanuaritormile. 2005. aasta tormi ja üleujutuse 8.-9. jaanuaril põhjustas ka 

Põhja-Euroopat laastanud torm. Iirimaal tekkinud tsüklon Gudrun (Erwin) liikus üle Rootsi 

lõunaosa Läänemere poole ja tõi endaga kaasa orkaani tugevusega tuulepuhanguid. 

Orkaanituulte tugevuseks mõõdeti kuni 37 meetrit sekundis. Tsükloniga kaasnev õhurõhu 

langus ja tormituuled olidki meie rannikualade veetaseme tõusu peamisteks põhjustajateks. 

(Tammets, 2008) 

2.1. Eestis tormi põhjustavad tsüklonid 

Eesti asub Läänemere rannikul, olles avatud valitsevatele läänekaare tuultele. Sage madal- 

ja kõrgrõhkkondade vaheldumine muudab ilma heitlikuks, paisutades tuule tihti tormiks. 

Tormituuli on kõige rohkem talve alguskuudel novembrist jaanuarini. Läänekaarest 

saabunud ägedad madalrõhkkonnad on põhjustanud 83 % kogu aasta tormituultest. Kui 

talvisel ajal tugevnev Siberi kõrgrõhuala laieneb Läänemere äärde, põhjustavad Eestis 

tormituuli Atlandilt saabuvad madalrõhkkonnad, mis ründavad vastasseisvat 

kõrgrõhumüüri. Selline olukord seisneb 12% tormituulte korral, kusjuures tegemist on 

pikemaajalise tormiga, milles valitsevad lõunatuuled. (Ibid) 

2005. aasta 7. jaanuaril tekkiski äge tsüklon Atlandi ookeani 50. laiuskraadidel soojas ja 

niiskes õhumassis, millele omakorda andsid lisaenergiat tavatult soojad veteväljad. Suure 

kontrastina suundus Gröönimaalt samal ajal lõuna poole külm kuiv arktiline õhk. Ägedas 

vastasseisus nägi ilmavalgust maruline keeris, mis üle Iirimaa Skandinaaviasse tormas. 

Jätkus õhurõhu kiire langus ja tsükloni ägenemine. 8. jaanuaril raputasid Briti saari, Taanit, 
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Põhja-Saksamaad ja Lõuna- Rootsit marutuuled, mille maksimaalsed puhangulised 

kiirused tõusid Taanis 41-46 m/s. (Tammets, 2008) 

9. jaanuari hommikuks jõudis tormikeeris Põhjalahele ja ründas Balti riike, paisutades 

Eesti rannikuvetes tormised edelatuuleiilid kiiruseni 30-38 m/s. Tuule maksimaalne 

puhanguline kiirus oli Kihnus 38 m/s, Ruhnus 34 m/s ja Vilsandil 33 m/s. Õhurõhu kiire 

langus ja tugev tuul kergitasid merevee taseme Eesti läänerannikul erakordselt kõrgele. 

Pärnus registreeriti kõrgeimaks piiriks 275 cm üle keskmise taseme. Merevesi tungis Eesti 

lääneranniku mitmes kohas rannaäärsetesse majadesse, mistõttu evakueeriti umbes 1000 

inimest. 9. jaanuari jooksul jätkas tsüklon teed üle Soome Laadoga järve poole. Ka Eesti 

mandriosas paisus tuul tormiks, ulatudes puhanguti kuni 29 m/s. Ulatuslike tormimurde 

tuli ette Lõuna-Eestis. Tuhandete elektrikatkestuste, ulatuslike metsamurdude ning 

üleujutuste tekitatud majanduslik kahju ulatus 700 (seitsmesaja) miljoni kroonini. (Ibid) 

2.2. Ohtlike tuulte statistika  

Maailma mastaabis toimunud tormidega võrreldes on Eesti võrdlemisi rahulik paik. 

Viimase 25 aasta kõige tugevamad tormipuhangud on tõusnud vaid 38 m/s. Seni võib XXI 

sajandi tormitiitli anda kogu Eestit räsinud 2005. aasta 9. jaanuari tormile, kui tuule 

puhanguline kiirus tõusis saartel 38 m/s ja sisemaal 29 m/s. Orkaani tugevusega tuuled 

seiskavad tavapärase tegevuse. Samas mõjutavad ka märksa väiksema tugevusega tuuled 

nii inimtegevust kui ka looduskeskkonda. Eestis küündib tuule keskmise kiiruse ööpäeva 

maksimum üle 10 m/s. Kõige tõenäolisemalt võib seda juhtuda Lääne-Eesti saartel ja 

rannikul. Kõige rohkem on tormipäevi detsembris. 27 aasta jooksul oli neid keskmiselt 10 ( 

kümnel) päeval, veidi vähem jaanuaris 8 ( kaheksal) päeval. Suvekuudel on tormipäevad 

Eestis haruldased. Seevastu juba eriti ohtliku kiirusega tuult 25 m/s ja sellest tugevamat 

tuulepuhangut võib ette tulla igas kuus, sagedamini küll talvekuudel (ühel-kahel päeval 

kuus). Eestis on tuule puhangulise kiiruse maksimaalsed suurused 1981. 2007. aastatel 

olnud kõige suuremad jaanuaris, küündides 28 m/s; nii oktoobri, novembri kui ka 

detsembri rekord on 34 m/s. (Ibid) 

2.3. Eesti rannikumere kõrgeimad veetasemed ja nende esinemise 

tõenäosus 

Kolm viimast kõige suuremat veetaseme tõusu mõõdeti Eestis 1967. ja 1969. aasta sügisel 

ning 2005. aasta jaanuaris. 2005. aasta jaanuaritormi ajal saavutas merevee tase rekordilise 
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kõrguse Narva-Jõesuus, Tallinnas, Ristnas ja Pärnus. 85 (kaheksakümne viie) aasta jooksul 

on Pärnu maksimaalne veetase ületanud kroonlinna 0-punkti 2 (kahe) meetri võrra 2 

(kahel) aastal - 1967. aastal ja 2005. aastal. Enamjaolt on merevee taseme tõus alla meetri 

ja eriti ohtliku kõrgusega veetaset on Eestis harva. 2 ( kahe) meetrise tõusu tõenäosus on 

kõige suurem Pärnu lahes, kuid ka seal on see alla 1%. Pärnu lahe loodusgeograafiliste 

tingimuste tõttu esineb seal ohtlikku veetaseme tõusu sagedamini kui mujal Eestis. 

Ohustatud aladeks on Tõstamaa-Audru ja Häädemeeste-Võiste rannikuala ning Pärnu linn. 

(Tammets, 2008) 

2.4. Merevee tase ja atmosfääri tsirkulatsioon 

Kuigi merevee tase on aastati väga erinev, näitab selle keskmine väärtus aasta jooksul 

selgelt väljakujunenud olukorda. Jaanuarist märtsini veetase langeb ning jääb madalaks 

maikuuni, kuigi aprillis toimub madalaveelistes kaldapiirkondades taseme mõningane tõus. 

Juunist septembri- oktoobrini veetase tõuseb, novembris langeb veidi ja detsembris tõuseb 

uuesti. Nii on merevee tasemel aasta jooksul kaks maksimumi ja kaks miinimumi, 

kusjuures kevadine miinimum ja sügisene maksimum on rohkem silmatorkavamad. 

Üksikuil aastail veetaseme kõikumise keskmine režiim muutub: maksimaalne ja 

minimaalne tase on kas varem või hiljem. See sõltub antud aasta hüdroloogilisest ja 

meteoroloogilisest režiimist. Viimasel ajal on ka olnud talviseid veetaseme tõuse, mis 

võivad olla tingitud sagedastest soojadest talvedest. Atmosfääri tsirkulatsiooni 

kirjeldamisel eristatakse üldiselt tsüklonaalset ja antitsüklonaalset ilmatüüpi. (Ibid) 

Läänemere piirkonnas tugevneb antitsüklonaalse ilmatüübi puhul õhuvool kirdest ja idast, 

mis põhjustab vee äravoolu läbi Taani väinade. Läänemerel on sel juhul veetase kõige 

madalam, kuna järsult tõusnud õhurõhk surub veepinda allapoole. Tsüklonaalse ilma puhul 

on merevee tase tihti kõrge. Ohtlikemateks tsükloni liikumiskiiruseteks on Läänemerel 70-

90 km/h ja Soome lahes 55-75 km/h. Tsükloni liikumisel muutub tuule suund, see mõjutab 

oluliselt Läänemere veetaseme kõikumist: edelatuul soodustab veetaseme tõusu Pärnu 

lahes, lükates vett Liivi lahest Pärnu lahte, lääne- ja loodetuul põhjustavad vee juurdevoolu 

Soome lahte, ida- ja kirdetuul toovad aga kaasa keskmise veetaseme languse. Kõige 

suurem on merevee tõus Pärnu piirkonnas edela- ja läänetuule korral. Tsüklonaalne 

aktiivsus Läänemerel on suurem sügistalvisel perioodil septembrist jaanuarini. Sügisesed 

tsüklonid on ulatuslikud ja aktiivsed ning põhjustavad tugevaid tuuli ja sageli veetaseme 

tõusu. Seetõttu on Eesti rannikul enamik ohtlikke veetaseme tõuse just sügisel. (Ibid) 
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2.5. Kas Pärnu pääses kerge ehmatusega? 

Kui lüüa kokku veetõusu põhjustavad erinevad komponendid (tuul- 100-120 sentimeetrit, 

õhurõhk - 40 sentimeetrit, murdlained - 30-60 sentimeetrit), suutnuks Gudrun veetaset 

Pärnu ümbruses tõsta 1,7-2,2 meetrit. Tegelikult mõõdeti aga 2,74 meetrit. Puuduval 

komponendil, mis põhjustas lõviosa pahandustest ning katastroofihõngulise olukorra kogu 

Lääne-Eestis, on banaalne selgitus. Gudrun saabus nimelt hetkel, mil Läänemere veetase 

oli tänu eelmistele tormidele väga kõrge - Pärnu kandis ligikaudu 70-80 sentimeetrit üle 

pikaajalise keskmise. Selles osas pole põhjust isegi rääkida prognoosist - võinuks lihtsalt 

internetist vaadata Pärnu sadamat tormieelsel nädalal. Aga ikkagi olid seekord taevased 

väed Eesti poolel. Tuul puhus Pärnu jaoks suhteliselt soodsast suunast. Kui tuul oleks 

ebasobival hetkel pööranud veidi rohkem lõuna poole, oleks Tahkuranna rahvas võibolla 

pääsenud natuke kergemalt, kuid Pärnus võinuks lisanduda veetõusule veel 30-40 

sentimeetrit otseselt tuule arvelt ning 10-20 sentimeetrit kõrgemate ning veidi teisest 

suunast saabuvate lainete tõttu. Pärnus läks hästi ka selles mõttes, et Liivi lahe seišhide 

mõju veetasemele oli seekord üsna tagasihoidlik. (Soomere, 2005) 

Kui nüüd mingi torm on Läänemere veemassi mere ühte serva kuhjanud, hakkab vesi 

raskusjõu mõjul liikuma tasakaaluasendi poole nii nagu tsüklonite lahkumisel või 

hajumisel nende poolt tekitatud kõrgendikes paiknev vesi. Tormiaju ulatus on enamasti 

kümneid või sadu kilomeetreid ehk mitukümmend korda enam Läänemere sügavusest, 

mistõttu tekib kiiresti liikuv pikk laine. Väiksemates poolsuletud ja suletud veekogudes 

peegeldub enamasti osa pikast lainest teiselt rannalt tagasi. Sageli tekib vee loksumine 

mere ühest servast teise nii nagu tavalises vannis. Selliseid loksumisi hüütakse 

omavõnkumisteks ehk seišhide. Nende perioodid Läänemeres on kuni 40 tundi ning Liivi 

lahes ligikaudu 5 tundi. Üleujutuste puhul võib eelmise tormi poolt tekitatud seišh, kui see 

jõuab kohale just järgmise tormi ajal, oluliselt suurendada veetaseme tõusu. (Ibid) 

Järgmise tormi puhul ei pruugi aga olukord nõnda soodne olla. Läänemere keskmine 

veetase võib tormistel perioodidel ulatuda peaaegu 1 meetri võrra üle pikaajalise keskmise. 

Läänetuulte tugevnemine tähendab, et keskmine veetase Eesti rannavetes võib üldse 

kümmekonna sentimeetri võrra tõusta. Sobiva tuulemustri korral lisavad Liivi lahe 

omavõnkumised maksimaalsele veetõusule vahetevahel päris mitukümmend sentimeetrit. 

Toodud arvud hoiatavad, et mõni Gudruni kaksikõde võib kõigi ebasoodsate asjaolude 

kokkulangemisel tõsta veetaseme Pärnus peaaegu 4 meetrini. Praeguste kliimatoloogiliste 
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tingimuste korral on võimalikud ka mõnevõrra tugevamad tormid, nii et tegelikult on 

veetõusul ruumi veel päris palju. (Ibid) 

Kui veetase püstitas 1967. aasta augustis eelmise rekordi, oli vesi kõrge vaid paar tundi. 

2005. aastal püsis kõrgvesi ligi pool päeva. Varasem rekord meenutab üksikut laineharja, 

mis analoogiliselt madalamat sorti tsunamiga teeb märjaks ja hirmutab, aga tugevat ja 

tervet inimest ei tapa. Gudrun aga tekitas palju tunde püsinud kriitilise olukorra, kus mere 

meelevalda jäänud inimeste suurim oht oli alajahtumine. Seni on eksperdid arvanud, et 

erakordelt kõrge veetase Eesti rannavetes on suhteliselt kiiresti mööduv sündmus. Gudruni 

teod sunnivad seda arusaama korrigeerima. (Soomere, 2005) 

Rannaäärsete alade kaitseks tsunamide ja tulvavee eest on investeeritud astronoomilisi 

summasid. Põhimõtteliselt saab valida kahe lahenduse vahel. Ohustatud alasid püütakse 

sageli kaitsta kõrgete tammidega. Neid on mõtet rajada juhul, kui maksimaalne veetase on 

hästi teada ning kaitstav ala on kompaktne. Pärnus pole kumbki tingimus täidetud. Kui 

tammidele orienteerumine on liiga riskantne (ja tammide purunemine on mõistagi eriti 

ohtlik, sest siis ei pruugi evakuatsioon enam õnnestuda), ehitatakse elutähtsad objektid nii 

kõrgetele alustele, et tulvavesi nendeni ei ulatu ning ollakse valmis evakueeruma. Ka 

Pärnus tundub olevat loogiline orienteeruda strateegiliste objektide kaitsmisele või 

modifitseerimisele, madalamates piirkondades paiknevate ehitiste kohta käivate normide 

täpsustamisele ning vajadusel efektiivsele evakuatsioonile. (Ibid) 

Jaanuaritorm andis hea õppetunni selle kohta, et adekvaatne prognoos saab tugineda ainult 

korralikel algandmetel. Kuigi veetaseme mõõtmine Pärnus on kestnud alates 1893. aastast 

ning Pärnu sadama vastavad andmed on juba mitmel aastal reaalajas kõigile nähtavad, on 

usaldatava prognoosi jaoks tarvilik operatiivne teave märksa laiemalt merealalt. Seetõttu 

on igati tervitatav keskkonnainvesteeringute keskuse hiljutine otsus toetada Eesti 

rannikumere veetaseme operatiivse jälgimise süsteemi loomist. Nii teoreetiline baas kui ka 

valmidus osaleda sellise süsteemi käivitamises on olemas mitmes teaduskollektiivis. Vaba 

veepinna dünaamika ja pikkade lainete teooria on üks TTÜ Küberneetika Instituudi 

mehaanikateadlaste prioriteete. Liivi lahe ja Väinamere dünaamikat on põhjalikult 

analüüsitud nii TÜ Eesti Mereinstituudis kui ka TTÜ Meresüsteemide Instituudis; viimane 

osaleb juba aastaid Läänemere operatiivokeanograafia koostöövõrgustikus. (Ibid) 
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2.6. 2005. aasta jaanuaritormi kahjustused 

Pärnu linnast ujutati üle umbes 8 (kaheksa) km
2
 suurune ala. Veetase oli kõrge linnas ja jõe 

suudmes, Vallikääru ümbruses ja Kontserdimaja juures. Uputas Ringi tänaval, Tammsaare 

puiesteel, Mai rajoonis, Raekülas, Vana-Pärnus. Üleujutatud olid ka Sauga jõe kaldad. 

(2005. aasta jaanuaritorm) (vt lisa 1) 

Pärnu maakonnas oli veetase kõrge Häädemeeste ning Tahkuranna valla mereäärsetel 

aladel, Munalaiu ja Liu piirkonnas. Kihnu elanikud kogunesid saare kõrgemasse ossa, sest 

loode- ja põhjaosa olid vee all. (2005. aasta jaanuaritorm) 

Pärnu elanike abistamisel ja evakueerimisel osalesid Scoutspataljoni 44- ning 34- 

liikmeline pioneerüksus Tapalt. Päästetöödel osales ka 100 kaitseliitlast. Jaanuaritormi 

tagajärgede likvideerimise katteks andis Eesti riik 264,5 miljonit krooni ning Euroopa 

Liidust laekus 20 miljonit krooni. (2005. aasta jaanuaritorm) 

2.7. Pärnu kriisikomisjoni tegevus jaanuaritormi ajal 

Jaanuaritormi ajal loodi erakorraline kriisikomisjon, kelle ülesandeks oli abivajajaid aidata 

ning leida kiired lahendused kriisiolukorra parandamiseks. Kriisikomisjoni töö tulemusena 

moodustati evakueerimisrühmad, kelle ülesandeks oli inimeste suusõnaline teavitustöö 

ning abivajajate evakueerimine. Elanikkonda teavitati ohust nii raadio vahendusel kui otse 

majast majja käies. Päästetöid teostasid inimesed päästeametist, piirivalvest, politseist ja 

Kaitseliidust, kasutati autosid, paate ja muud päästetehnikat (Jaanuaritorm 2005) 

Kriisikomisjoni esimehena töötanud Toomas Kivimägi on väitnud, et enne jaanuaritormi ei 

oldud sellises suurusjärgus tormiks korralikult ette valmistatud. Kriisiolukordi oldi 

modelleeritud vaid paberil, kuid see erines palju reaalsest olukorrast.  (Kuusma, 2005) 

(Jaanuaritorm 2005) 

2.8. Üleujutustega seotud riskide hindamine 

Üleujutustega seotud riskide hindamine ja võimaluste otsimine nende maandamiseks algas 

pärast seda, kui Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu olid 23. oktoobril 2007 võtnud 

vastu üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta käiva direktiivi. See pani Euroopa 

Liidu igale liikmesriigile kohustuse hinnata üleujutusohuga seotud riske, koostada ohu- ja 

riskikaardid ning riskide maandamiskavad. Üleujutusohuga seotud riskide esialgse 
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hinnangu aruanne valmis keskkonnaministeeriumil 2011. aastal. Dokumendi kokkuvõte 

märkis, et Eesti kontekstis peetakse üleujutuseks eelkõige sademete (vihm, lumesulavesi) 

tõttu üle kallaste tõusvat vooluveekogu ja mereveetaseme tõusu (torm), ning nimetas ka 

riskipiirkonnad. Neid sai klassifitseerimise alustest lähtuvalt kokku paarkümmend. On 

oluline, et asetleidnud üleujutustega seoses ei ole põhjust arvata, nagu ei võiks need 

korduda. Sellest tulenevalt on igati asjakohane pöörata tähelepanu olulistest üleujutustest 

lähtuvate riskide maandamisele. Maandamiskavad ehk konkreetsed plaanid selle kohta, 

kuidas üleujutuste tehtud pahandusi ära hoida või vähemalt leevendada, peavad valmima 

2015. aasta kevadeks. (Keskonnaministeerium, 2014) 

Eesti lääneranniku merevee taseme tõusu tulevikus võib mõjutada läänetuulte 

suurenemine, ent praegu ei ole piisavalt alust arvata, et sellest tulenev tõus oleks 

märkimisväärne. Pärnu kandi elanike jaoks on kindlasti olulisem veetõusu perspektiiv 

lähema kümne aasta lõikes. See tähendab aga kindlasti arvestamist võimalusega, et 

vähemalt korra nimetatud ajavahemiku jooksul kummitab Pärnu lahe äärset territooriumi 

2,09 meetrini küündiv veetaseme tõus. Selline üleujutus ei pruugi tulla homme ega 

ülehomme, ta võib esineda kümne aasta pärast, kui siiski, kuid selleks, et vähendada 

kahjusid seoses üleujutustega  peame olema selleks valmistunud. Pärnumaalt on 

riskipiirkonnad Pärnu linn ning osa Audru, Häädemeeste ja Tahkuranna vallast. 

Üleujutusohu piirkonnad ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid näitavad 

veetaseme tõenäolist tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ja kirjeldavad ka võimaliku 

uputuse potentsiaalseid kahjulikke tagajärgi, kaartidest arvatakse kasu tõusvat mitmes 

vallas. Eelkõige kohalikele omavalitsustele planeeringute koostamisel, kuid neist võib kasu 

olla eraisikutelgi, kes plaanivad eluaset rajada või soetada üleujutusohu 

riskipiirkondadesse.(Ibid)  
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3. KÜSITLUSE „2005. AASTA JAANUARITORM“ ANALÜÜS 

 

Küsitlus viidi läbi Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 8.-9. klassi õpilaste, õpetajate ning 

väljaspool kooli töötavate ja õppivate inimeste seas, kes siiski on seotud eelmainitud 

kooliga. Küsitlusele vastas 137 inimest, neist 88 olid naissoost ja 46 meessoost. Kõik 

vastajad elasid Pärnu linnas või Pärnu lähiümbruses, kuid osa neist ei viibinud konkreetsel 

ajahetkel kodus. Siiski puutusid nad kõik mingil määral tormi ja üleujutusega kokku, kas 

järgmisel päeval koju jõudes või siis hiljem linnas jalutades või suvilat/maakodu 

külastades. (vt lisa 2) Otseselt koges jaanuaritormi 75 inimest (55,97% vastajatest). 

Uuritutele esitati 13 küsimust. 

 

Kas te teadsite ette looduskatastroofi peatsest saabumisest? 

73 vastajat (59% koguarvust) väitis, et nad olid täiesti teadlikud katastroofi peatsest 

saabumisest, kuid enamus vastajatest siiski ei osanud või ei tahtnud uskuda tormi nii suures 

ulatuses saabumisse. 48 inimest (41%) ei olnud sellest kuulnudki. Üllatavalt suur hulk 

inimesi, sest hoiatusi anti edasi üsna aktiivselt meedia kaudu ja Pärnu ei ole  nii väike koht, 

et informatsioon ei leviks. Võib-olla aga ei pööranud inimesed sellele lihtsalt tähelepanu 

või olid katastroofi toimumise hetkel liiga noored ja praegu lihtsalt ei mäleta kõike väga 

selgesti. 
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Kust saite informatsiooni saabuvast looduskatastroofist? 

82 inimest (55%) sai otsest informatsiooni meedia vahendusel. Erinevaid meediakanaleid 

kuulati/vaadati/loeti korduvalt. Ülejäänud osa vastajatest ei saanud informatsiooni meedia 

vahendusel, vaid suheldes oma sugulaste, tuttavate ja/või naabritega. Sugulastelt sai 

informatsiooni saabuvast looduskatastroofist 25 vastajat ehk 17% ja tuttavatelt 28 ehk 

19%. Naabritelt said vastajad informatsiooni kõige vähem, kõigest 13 inimest, mis 

moodustab kogu vastajate arvust 9%. (vt diagramm 1) 

 

 

Diagramm 1. Saabuvast katastroofist informatsiooni saamise viisid 
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Kas tundsite hirmu saabuva tormi ees? 

Enamik vastajaid ei tundnud saabuva tormi ees hirmu või kartsid saabuvat 

looduskatastroofi ainult natuke. Väga suurt hirmu tundis siiski 6 inimest (6% vastajatest), 

vähem kartis 15 inimest (14%). Kõige suurem osa vastajatest tundis hirmu natuke, selliseid 

vastajaid oli 45 (41%), aga oli ka neid, kes ei tundnud tormi ees üldse hirmu, sest ilmselt ei 

teadnud nad saabuvast tormist midagi või ei osanud nad seda karta, kuna puudus varasem 

kogemus. Nad olid ka võib-olla liiga noored. Selliseid vastajaid oli 43 (39%.). Mida 

vanemasse vanuserühma inimene kuulus, seda rohkem tundis ta saabuva ees hirmu. (vt 

diagramm 2) 

natuke
41%

palju
14%

väga palju
6%

üldse mitte
39%

Kas tundsite hirmu saabuva tormi ees?

 

Diagramm 2. Saabuva tormi ees hirmu tundmine 

Kuidas valmistusite tormiks ja üleujutusteks? 

Küsimusele vastasid kõik küsitletud isikud väga erinevalt. Väga suur osa küsitluses 

osalenud isikutest ei valmistunudki saabuvaks looduskatastroofiks. Palju oli ka neid 

vastajaid, kes lihtsalt ei mäletanud oma vähese vanuse pärast seda protsessi või ei viibinud 

tormiaegsel perioodil kodus. Meessoost ja naissoost vastajate vahel erinevus puudus.  



17 

 

Näited kooliõpilaste vastustest: 

 Ma olin nelja aastane ja ma ei mäleta sellest mitte midagi! 

 Mina olin vanaema juures,vanemad kodus. 

 Mitte kuidagi, läksime randa seda vaatama. 

 Ei mäleta, ma olin siis 5-aastane. 

 Mitte mingil moel. 

 Ei elanud Eestis sel ajal veel... 

  Olime perega reisil. 

 8. klassi tüdruk: Viisime hinnalisemad asjad teisele korrusele.  

 9. klassi tüdruk: Panime batuudi hoovis kinni, et tuul ära ei viiks, kõik puukuuride 

ja garaažide uksed kinni. 

 7. klassi tüdruk: Ostsime palju küünlaid,varusime vett,laadisime akusid.  

 8. klassi poiss: Võtsime elektri välja.  

Küsimustikule vastanud täiskasvanud isikute seas oli neid, kes saabuvaks tormiks otseselt 

ette ei valmistunud, kuigi suurem osa vastajatest siiski teadis tormi saabumisest ja 

vähemalt psüühiliselt valmistusid selleks ette. Oma ettevalmistusi ja tegusid kirjeldasid 

mitmed isikud ka väga pikalt. Tormiks ja üleujutusteks põhjalikumalt valmistujad olid 

eelkõige need, kellel oli varasem negatiivne kogemus. 4 vastajat valmistus loodusega 

võitlemiseks ülipõhjalikult. 

Näited täiskasvanute vastustest: 

 Parkisime auto nii, et vajadusel saaks ära sõita. 

 Ei valmistunud, sest elan korrusmaja 2. korrusel. Koristasin vaid rõdult lahtised 

asjad ära. 

 Ei valmistunud, olin Tartus, kuid muretsesin Pärnus asuva abikaasa pärast ja 

jälgisin sündmusi pidevalt raadio ja televiisori vahendusel. 
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 Tikud, küünlad, vee varusime, toitu varusime. 

 Varusime küünlaid juhuks, kui elektrit pole. Muud ettevalmistust ei teinud. 

 Midagi spetsiaalselt koju ei ostnud. Ootasin ja vaatasin, mis saama hakkab. Istusin 

toas, elektrit niikuinii ei olnud. Rahustasin kassi, kes oli üsna paanikas. 

 Kodu oli korras, sest elan Paikusel oma majas, aga kui tulin tööle, ei saanudki 

minna, sest vesi oli põlvini, osa inimesi sõitis paatidega töö juurde. 

 Kogu väärtusliku kraami viisime teisele korrusele. Oli varasem üleujutuse 

kogemus, kus vesi tuli tuppa. 

 Sõitsin suvekoju, viisin paremad asjad teisele korrusele, osa jõudsin linna kaasa 

võtta. 

 Kindlustasime ja tihendasime uksed -aknad (keldril). Kiletasime garaažiukse. 

Seadsime töökorda veepumba. Tõstsime keldris kõrgemale hoidised. Tõime 

eluruumidesse talvekartulid, sügavkülmikud, muud keldris olnud kraami. 

Kaminaruumis olnud pehme mööbli viisime ülemisele korrusele. Samuti 

esikukappides olnud jalatsid, riided. 

 Tegin keldri hoidistest tühjaks. Otsisin välja taskulambi, küünlad. 

 Olime valmis vahetama elukohta (ajutiselt ka tegime seda). 

 Ma ei osanud selleks valmistuda. 

 Varusime patareisid, küünlaid ja toitu. 

 

Kirjeldage tormi, millisena te seda nägite? 

Kuna antud sündmus toimus enam kui üheksa aastat tagasi, on selge, et õpilased käisid siis 

esimeses klassis ja olid umbes seitsmeaastased. Seetõttu nende üldised arusaamad tormist 

ja sellele mõtlemine on loomulikult piiratud. 
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Laste tormimeenutusi analüüsides on tajutav eelkõige hirmutunne, mis on edasi antud ühe-

kahe lühikese näite varal. Valdavateks näideteks olid vesi, mis tõusis ja midagi üle ujutas 

ning tugev tuul. 

Täiskasvanute meenutused tormist on küllaltki pikad ja analüütilised. Valdavateks pole siin 

mitte ainult torminähtuste (tuul, vesi) loetelu, vaid ka tormist tingitud ebamugavused ja 

mure selle pärast, mida torm võib lähimas tulevikus korda saata. 

Peamisteks ebamugavusteks olid elektrivoolu katkemine, hirm võimaliku aknaklaaside 

purunemise ja katuse purunemise ees. Vee tõusu seostati täiskasvanute meenutustes 

peamiselt võimalike kahjudega, mida vesi võiks majadesse tungides korda saata. Kuid 

huvitaval kombel võib täiskasvanute vastuste stiili analüüsides sealt välja lugeda ka mingit 

kummalist vaimustust võimsate loodusjõudude ees. 

Tormi oli lühemalt või pikemalt kirjeldanud 76% ankeedile vastanutest. Oli pikki kirjeldusi 

ja ka lühemaid. Kooliõpilaste seas oli tormi kirjeldusi jällegi vähe, mis on tingitud laste 

väikesest vanusest tormi ajal. Väga palju oli õpilaste vastusteks kirjutatud „ei mäleta“. 

Sellele vaatamata oli ka päris korralikke pikemaid vastuseid. 

Näiteid kooliõpilaste vastustest: 

 Tugev tuul, paar meetrit jäi puudu, et vesi oleks majas olnud. 

 Kui me olime maja katusel, siis oli näha, et terve tänav oli vett täis. 

 Tuul oli väga tugev ja elekter läks ära. 

 Kõva tuul ja puud olid paindes. Kõik, mis on lahtine, lendas minema. 

 Ma kartsin väga..olin toas, nutsin koos oma vennaga, siis tuli ema ning viis meid 

vanaema majja .Kui astusin uksest välja, oli vesi juba peaaegu põlvedeni. 

 Nägin, kuidas vesi meie hoovi tuli, mäletan, et meil oli vesi toas ja läksime naabrite 

juurde teisele korrusele. 

 Kuna elan jõe ääres, siis tuli vesi väga kaugele üle kallaste, majast jäi puudu 

umbes 6 meetrit. Keldrisse tuli vett väga palju sisse. 
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Täiskasvanud vastasid sellele küsimusele peaaegu kõik väga pikalt. Nende seas oli ka väga 

põhjalikke kirjeldusi. 

Näited täiskasvanute vastustest: 

 Maha langenud puude kõrvaldamisega olid tegevad nii päästeteenistuse kui ka 

kohaliku teemeistripunkti töötajad. Helistajaid oli nii palju, et Eesti Energia 

riketenumbriga oli võimatu ühendust saada. Mõni aeg olime nii elektrita kui ka 

telefoni- ja internetiühenduseta. Selline lausa paanika tekkis, et mis siis saab, kui 

tervisega midagi juhtub. Meie tee oli täiesti läbimatu. Kuna meie maja asub 

suhteliselt kõrgemal alal, üleujutus meile tuppa ei jõudnud. Mühinat, kohinat ja 

raksumist oli küll palju... 

 Naabermajalt rebis tuul katuse. Voolu ei olnud. Sellest teatada avariitelefonile oli 

võimatu, kuna liin oli pidevalt üle koormatud. Puud kaardusid. Rannalähedased 

tänavad olid vett täis, ega olnud läbitavad ei jalgsi ega autoga. 

 Elame neljandal korrusel ja meie akende taga lendasid katused ja muu selline 

kraam, mida tuul õhku tõstis. Puud murdusid. Tammsaare tänavale tuli vesi ja 

maja ümbrusesse ka. Üks suur puu kukkus üldse vette. Väga masendav vaatepilt oli. 

Tuul oli väga vali. Kui elekter ära läks, läks ka külmaks... 

 Tuul peksis oksi vastu klaase, kartsin, et aken läheb katki. Nägin, kuidas vesi tuli 

suure hooga meie maja poole, jõudis isegi hoovi ja keldrisse, kuid tuppa mitte. 

 Veetõus, undav tuul, pimedus, paadiga sõitvad päästjad, kes küsisid, kas me tahame 

kodust lahkuda. 

 Vesi aina tõusis kõrgemale, siis voolas sulinal keldrisse ja lõpuks ukse alt tuppa. 

 Nägin, kuidas mõlemal pool Terviseparadiisi möllasid umbes 2 meetri kõrgused 

lained. 

 Hirmus looduse stiihia. Kõige ebameeldivam oli kiire veetõus. 

 Käisime tormisel öösel linnas vaatamas Tammsaare pst oli juba osaliselt läbimatu. 

Koju jõudes leidsime, et majani jõudmiseks oli tarvis liikuda reieni vees. Vesi tõusis 

kiiresti ja öösel kell 2 oli maja ees veetase täiskasvanud mehele rinnuni. Lained 
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hakkasid üle uksele tehtud takistuse tuppa loksuma. Tuul undas, lained kohisesid, 

männid mühisesid... 

 Ei suutnud midagi teha, vaatasin paaniliselt telerit ja aknast välja. Puud olid 

peaaegu pikali. Vesi tuli mere poolt väga kiiresti maja poole. Abituse tunne tekkis. 

 Torm oli pühapäeval, juba ööl vastu pühapäeva. Nägin, kuidas merevesi oli ca 20 

cm kõrguselt üle ujutanud Tammsaare tänava (elan seal kortermajas). Öö jooksul 

vesi tõusis ja hommikuks nägin, kuidas Kanali tänaval pargitud autod olid peaaegu 

üleni vee all. Meie maja küljest tuli ära tükk katust,  mis peksis öö läbi vastu mu 

köögiakent. Tuul oli suur. Elektrit polnud. Akna all oli vist maksimaalselt 1,2 

meetrit vett - miljonivaade merele! 

 Vihma sadas, tuul oli väga kõva, ümberringi mühises ja kohises. Elasime siis 

Audrus ja merekohin oli väga kõvasti kosta, nagu oleks vesi väga lähedal. Käisime 

ka Pärnu linna tunginud vett vaatamas. 
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Mis said kahjustada? 

7% vastajatest märkis, et neil sai tormi või üleujutuse tõttu kahjustada kelder. Neid, kellel 

kannatada sai enam - kodu, maja või korter oli 20 ehk 17%. 21%-l  vastajatest said 

kahjustada auto, töökoht, suvekodu vm. Neid inimesi oli 26. Eelmisest natukene suurem 

protsent moodustus neist, kellel sai kahjustada tänav, kus nad elasid/elavad. Neid vastajaid 

oli 33 ehk 27%. Kõige rohkem said tormi tõttu kahjustada vastanute sõprade, sugulaste ja 

lähisugulaste kodud. Selle variandi valis vastamisel 34 inimest ehk 28% vastajatest.(vt 

diagramm 3) 

Diagramm 3. Tormi ja üleujutuste tulemusel tekkinud kahjud 

 

Milline nägi välja tormijärgne kodu, tänav? 

Antud küsimuse vastused olid väga erinevad ning need, kes kirjeldasid tormijärgset kodu 

või tänavat kasvõi mingil määral oli 79% vastajatest. Õpilased tegid seda jällegi lühidalt 

ning „ei tea“ oli väga paljudel vastuseks. Loomulikult oli ka neid, kes kirjeldasid 

tormijärgset kodu või tänavat pikemalt. Õpilaste vastustes domineerisid peamiselt faktide 

konstateeringud. Peamised märksõnad oli siin jällegi vesi ja tuul.  

Näited kooliõpilaste vastustest: 

 Igal pool olid puud,oksad maas ja kraavid olid üle ääre. 
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 Vesi ulatus sõiduteeni( elasime vanasti mere ääres) ja ka kõnniteeni. 

 Põrand ja põrandal olevad asjad olid kahjustunud. 

 Tänavad olid üle uputatud ja maja esimesel korrusel oli ka palju vett. 

 Puud majade peal ja maas. 

 Puud pikali, elektripostid maas ja vesi keldris. 

 Katus lendas pealt ära, puuoksad olid igalpool. 

 Puid täis, naabrite laud oli meie hoovis, katuse tükid, kõike võimalikku. 

 Midagi õudsat ei olnud, kuna kelder on kõik betoonist ja tähtsat kraami seal ei 

olnud. 

 All korrusel oli vett, põrand oli rikutud, tänaval olid puud maas. 

Täiskasvanute seas oli rohkem neid, kes vastasid pikalt ja kirjeldasid ülidetailselt oma 

tormijärgset kodu või tänavat, aga oli ka neid, kes ei kirjutanud midagi või siis olid nende 

vastused napisõnalised. Peale tuule ja vee olid siin uuteks märksõnadeks ka tormiga 

tänavatele paiskunud jääpangad ja voolukatkestused jm. Isegi kirjeldavatest vastustest võis 

peaaegu alati tunda muret selle pärast, millal normaalne elu jälle taastub. Samuti võis 

vastustest välja lugeda täiskasvanute paratamatut leppimist võimsate loodusjõududega. 

Keegi vastas koguni, et esimest korda elus tekkis tal austus looduse ees. 

Näited täiskasvanute vastustest: 

 Paari meetri kõrgused jääpangad katsid tervet jõepoolset osa. Hirmutav pilt. 

 Autod olid poolenisti vee all. Politsei oli sulgenud tänavaid. Kõikjal oli tuule 

murtud puid: pargis ja teedel. Elektrijuhtmed ripnesid tuules... 

 Kõikjal tänaval vedeles suuri jääkamakaid, pilliroo sodi, jõulukuusk keskväljakul 

oli murdunud, palju oksi tänavatel, puud olid juurtega maa seest välja kistud. 

 Kõik oli vee all, naabrite auto oli uppunud, teiste naabrite puuriit oli meie õuele 

ujunud. 

 Laiali oli läinud puuriit ja prügikastid. Suured jääkamakad tänaval. 

 Elektriliinid ripnesid maas, katuse tükid vedelesid tänaval, palju oli katkiseid puid, 

mis olid tee peale kukkunud... 

 Suured puud olid alleedel ja parkides ripakil maas, saemehed tegutsesid, elektrikud 

olid ametis.... 
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 Tööd jätkus pikalt, eelkõige koristamistöid. Suuri  purustusi ei olnud, kuid vesi 

jõudis siiski tuppa. 

 Kui valgeks läks (u kell 9 hommikul) oli akendest näha vaid vesi. Mööda Merekalda 

tänavat sai sõita paadiga. Vesi kandis laiali naabrite küttepuud. Laintes loksus 

pilliroosodi ja prügi, mida inimesed olid metsatukka visanud. Kelder ja maja 

esimene korrus olid märjad, vesi põrandatel... 

 Masendav, vesi ulatus põrandalt 20-30 sentimeetrini. 

 Maja katus oli katki ja maja ees langes puu. Voolu ei olnud. 

 Hommikul oli veetase veel kõrge, siis hakkas vaikselt langema. Suur kortermaja 

prügikast oli mööda hoovi teise otsa sõitnud, hoovimurus olid sügavad vaod. Kui 

õigesti mäletan, oli hoov täis prügi ja suuri jääkamakaid. Paneelmaja katuse alt oli 

maha kukkunud 2 suurt majapaneeli, pool suure kortermaja katusest oli küljest 

lahti. 

 Kodu ümbrus oli täis katuselt maha kukkunud plekki-pappi, puurisu, kuid ühtegi 

pikali puud ei olnud. Natuke kaugemal Papiniidu-Mai ristmikust mere poole olid 

karjamaal väga massiivsed jääkamakad. Tekkis aukartus looduse ees. 

 

Millised olid teie tormijärgsed materiaalsed/psüühilised kahjud? 

Kooliõpilaste vastused olid suhteliselt lühikesed ja kesised, mille põhjustas nende vähene 

vanus tormi ajal. Suurem osa vastas sellele küsimusele „ei olnud“, aga oli siiski ka teisi 

vastuseid. Täiskasvanud vastasid ka seekord pikalt ja põhjalikult, mis andis hea ülevaate, 

millised olid tormijärgsed kahjud ja ka seda kui suured need kahjud olid. 

Näited kooliõpilaste vastustest: 

 Meil läks ainult trepi käsipuu katki. 

 Majal lendas pool katust ära. 

 Penoplasti tükid ulpisid ringi. 

 Pidime põranda ära vahetama jne. 

 Paar väikest asja läks õues katki, nt lillepott. 

 Materiaalsed kahjud: keldris olid seinad katki. 

 Terve kodu alumine korrus oli läbi vettinud, hoov oli rikutud. 
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 Korter, mida minu pere üürib, oli vee all ja pidid vahetama ära kõik põrandad ja 

vaibad mis seal olid ja seinad ka. 

Näited täiskasvanute vastustest: 

 Väga suured. 

 Auto parandus, keldri puhastamine. 

 Keldris olnud toit tuli ära visata. Hirm on siiani, kui räägitakse, et tuul läheb 

tugevaks. 

 Kahjud õnneks väga suured polnud. Rattad tõstsime 3. korrusele ja sellega 

päästsime need. Hirm oli sellise looduse stiihia ees. 

 Pidime mitmeks päevaks kolima ämma juurde. Väikese beebiga oli see 

suhteliselt tülikas. Üldiselt läks kergelt. 

 Nägime vaeva kogu öö oma kodu kaitsmisel- loopisime ämritega vett majast 

välja, korjasime lappidega põrandatelt, pumpasime pumba abil. See oli 

füüsiliselt väga kurnav, lisaks hirm, hommiku poole ka lootusetuse tunne. 

Samas tugev koostöö (pere kaks põlvkonda koos). 

 Ei oska hinnata, maja oli kindlustamata. Põrand läks vahetamisele, ahju sai 

parandada. 

 Katus tuli parandada, kuid sai hakkama kodus olemas oleva materjaliga. 

 Materiaalne kahju väljendus selles, et maja katuse parandamiseks lisati 

ühistuarvetele veel üks pangalaen, mis suurendas otseselt minu 

kommunaalmaksusid. Psüühilisi kahjusid polnud, ehmatus oli suur, samas ei 

mõistnud ma tormi reaalset ohtu enda elule. Seega oli ka omamoodi põnev 

kogemus ja on mida kunagi lastele rääkida. Keldris said mingid asjad märjaks, 

aga midagi väärtuslikku seal niikuinii ei olnud. 

 Kahju oli inimestest, kelle materiaalsed kahjud olid väga suured. Meie 

lähisugulaste alles värskelt remonditud maja uus põrand ja ahi muutusid ühe 

korraga tõelisteks murelasteks. 
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Hinnake teile tekkinud kahjustusi 5-palli süsteemis. 

 

Tekkinud kahjustused ei olnud ülisuured, sest vastajaid, kes hindasid oma kahjustusi 

vaid ühe palliga, oli kõige rohkem. Selliseid vastajaid oli 57, mis moodustab kogu 

vastajate arvust 54%. Inimesi, kelle kahjustus oli väärt 2 palli, oli 18 (17%) ning 

inimesi, kelle kahjustusi sai hinnata 3 palliga, oli 19 (18%). Kõige vähem oli kahjustusi 

4- ja 5-palli väärtuses. Neid, kes hindasid kahjustusi 4 palliga, oli 8, mis moodustas 

vastajatest 8% ning neid, kelle kahjustused olid 5-pallised, oli 4, mis moodustab 

vastajate arvust 4%.(vt diagramm 4) 

 

  

       Diagramm 4. Tekkinud kahjude hinnang 
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Kas teil tekkis tahtmine elukohta muuta? 

 

Kuna paljude vastajate kahjustused olid küllaltki väikesed, siis neid, kes oma elukohta 

peale tormi muuta tahtsid, oli väga vähe. Neid, kelle kahjustused olid suured ning kellel 

peale tormi tekkis tahtmine elukohta muuta, oli 4 (4%). Neid, kes olid peale 

looduskatastroofi mõelnud kolimisele, oli 8 (7%). Kõige rohkem oli vastajaid, kes 

peale tormi soovisid oma kodus edasi elada, neid oli 102 ehk 89% vastajatest. Ilmselt 

oli see tingitud tühistest kahjustustest, mis aja jooksul lihtsalt meelest lähevad. Paar 

inimest mainis, et kodu müümise mõttest ei ole nad siiani loobunud, sest üleelamine oli 

ikka väga kole. Paraku oma kodust, eriti kui see asub mere või jõe ääres, loobumine ei 

ole materiaalselt ega psüühiliselt väga kerge.(vt diagramm 5) 

 

 

Diagramm 5. Tormijärgne soov elukohta muuta. 

Kas teie pere vajas välist abi? Millist? 

Suur osa õpilastest vastas, et nende perel välist abi tarvis ei läinud, neid oli 56. Kaks 

vastajat vastas, et nende perel oli abi vaja. 
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Näiteid kooliõpilaste vastustest: 

 Jah, rahalist, inimjõudu koristamiseks. 

 Jah, läksime teise kohta elama mõneks ajaks. 

Täiskasvanute vastustest lugesime, et paljud peale tormi välist abi ei vajanud ning neid 

vastajaid oli 26. 5 vastajat vajas välist abi. 

Näiteid täiskasvanute vastustest: 

 Sõbrad-sugulased aitasid põrandat vahetada. 

 Kõrvalhoonete remondiks saime kindlustuselt raha. 

 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli juhtkond leidis võimaluse toetada. 

Kolleegide abi- pilliroo jm vee toodud prahi koristamise talgud maja ümbert. 

Ülejäänuga tulime toime oma pere jõul. 

 Sugulased aitasid. 

Kas linnavalitsus pööras piisavalt tähelepanu kannatajate 

abistamisele? 

Seda küsimust kooliõpilastele ei esitatud, kuna lapsed ei pööranud tõenäoliselt sellisele 

asjale tähelepanu, tavaliselt tegelevad selliste probleemidega täiskasvanud inimesed 

ning lapsi sellistesse arutlustesse väga ei kaasata. 

13 inimest vastas sellele küsimusele „ei tea“ ning „ei oska öelda“, sest neil puudus 

otsene kokkupuude tormi kahjustustega ning ka sõprade-sugulaste vara otseselt 

kahjustada ei saanud. 5 vastajat leidis, et kannatajad ning abivajajad said piisavalt abi 

ja 3 vastajat arvas, et abivajajateni abi ei jõudnud, nende arust polnud abi piisavalt. 

Mõningad vastasid aga pikemalt: avaldasid arvamust ning rääkisid enda kogemustest. 

Näited täiskasvanute vastustest: 

 Pakuti abi evakueerimiseks. Ma ei lahkunud kodust. 
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 Jah, tulime toime, ent materiaalset tuge oleksime vajanud enam. Et tegime uputuse 

eel väga suure eeltöö oma vara kaitsmiseks, ei kannatanud me väga suurt kahju. 

Siiski oli väga tore, et linnavalitsus leidis võimaluse toetada. 

 Usun, et pööras. Inimesed ise ei suhtunud asjasse piisava tõsidusega. Mindi lihtsalt 

magama ja hommikul tõustes olid mõnel jalad vees. 

 Ei tea. Minu sugulased, kelle maja kannatas, küll abi ei saanud. Kindlustus vist 

maksis mingi summa. 

 Tuttavate jutu järgi oli suhtumine kannatajatesse erinev - osad evakueeriti, osad 

pidid ise hakkama saama, sama oli kahjude hüvitamisega. 

 Arvan, et ka linnavalitsusele tuli see ootamatult. Kindlasti oleks saanud abistada 

veel. Sellele küsimusele oskavad kannatajad paremini vastata. 

 Ei usu, neil ju kogu aeg raha vähe. 

 Minul suuri muresid polnud (aga tuttavatel ehk küll). Suurem abi tuli vist ikka 

päästekomandolt. Linn vist kutsus kokku kriisikoosolekuid ja plaanis abistamist, 

seega minu silmis pööras küll. 

 Raske öelda, kuid mida nad ikka oleksid rohkemat teha saanud. Elu oli otseselt 

ohus siiski vähestel. Materiaalne kahju oli muidugi paljudel suur, kuid kõik oli 

siiski sõltuvuses ka sellest, kas hooned olid kindlustatud. 
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KOKKUVÕTE 

 

Torm on tuul, mille tegevus on BEAUFORTI skaala järgi 9 - 11 palli ( kiirus 20,8 – 32,6 

m/s). Harilikult kaasnevad tormiga merel tugev lainetus ja maismaal füüsilised 

kahjustused. Ajast aega on inimesed looduse märkide järgi püüdnud torme ette ennustada, 

et neist võimalikult valutult pääseda. Intensiivne töö ilmamudelitega on viinud selleni, et 

info erakordselt ägedate tsüklonite kujunemise ja liikumise kohta on muutunud järjest 

usaldusväärsemaks. See annab võimaluse inimesi saabuvast tormist u 24 tundi ette 

hoiatada. 

Tuul tugevusega 25 m/s võib Pärnu lahes tõsta vee kuni 1,6 meetrit kõrgemale Liivi lahe 

keskmisest. Ebasoodsaim tuule suund Pärnu jaoks on lõuna-edel ehk kompassi järgi 

ligikaudu 220 kraadi. Taani meteoroloogia instituudi hinnangul oli tuule suund Gudruni 

nime kandva tormi ajal Liivi lahel veidi soodsam – ligikaudu 240 kraadi. Iirimaal 2005. a. 

jaanuaris tekkinud tsüklon Gudrun liikus üle Rootsi lõunaosa Läänemere poole ja tõi 

endaga kaasa orkaani tugevusega tuulepuhanguid, mille tugevuseks mõõdeti kuni 37 

meetrit sekundis. Gudrun tõi oletatavasti Pärnu lahe avaossa üle 2 meetri kõrgused lained, 

mis vahetult murdumise eel ulatusid 3 meetrini. 

2005. aasta jaanuaritorm tõi endaga kaasa ka massiivse uputuse, mil veetase tõusis 295 

sentimeetrit üle Kroonlinna nulli ja oli rekordkõrgusega just Pärnus. Pärnu linnast ujutati 

üle umbes 8 km
2
 suurune ala. Veetase oli kõrge linnas ja Pärnu jõe suudmes, Vallikääru 

ümbruses ja kontserdimaja juures. Uputas Ringi tänaval, Tammsaare puiesteel, Mai 

rajoonis, Raekülas, Vana-Pärnus ja Sauga jõe kallastel. 

Jaanuaritormi ajal loodi erakorraline kriisikomisjon, kelle ülesandeks oli abivajajaid aidata.  

Küsitluslehele “2005. aasta jaanuaritorm“ vastas 137 inimest, kes kõik elasid tormi ajal 

Pärnus või Pärnu lähiümbruses.  

59% vastajatest väitis, et nad teadsid saabuvast looduskatastroofist ja infot saadi kõige 

rohkem meedia vahendusel. Saabuva tormi ees tundis väga suurt hirmu kõigest 6% 

vastajatest. Mida vanemad olid inimesed, seda rohkem nad kartsid, sest vastav 

tormikogemus oli varasemast olemas. 
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Tormiks ja üleujutuseks põhjalikult valmistujaid ei olnud väga palju – 4 vastajat kirjeldas 

siiski oma tegevusi ülipõhjalikult. Tassiti mööblit, kiletati uksi – aknaid, tehti tühjaks 

keldreid jm. Hirmu tunti eelkõige vee tungimise pärast majja, katuste ja akende 

purunemise ees. Kodumaja või korter sai tormis kannatada 17% - l vastajatest, kuid vaid 

4% vastas, et on kindlalt otsustanud oma kodu müüa või vähemalt kaaluvad seda. 

Erinev oli lapsi (nüüdseid kooliõpilasi) ja täiskasvanuid puudutav vastuste stiil. Kui laste 

vastustes domineerib torminähtustega seotud faktide konstateering, siis täiskasvanute 

puhul on määrav võimaliku tulevase kahju hindamine ja hirm selle ees, mida torm võiks 

veel korda saata. 

2005. aasta jaanuaritorm oli hirmutav loodusnähtus, mis ei jätnud ükskõikseks mitte 

kedagi. 
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Foto 1. Pärnu Kanali tänav 2005. aasta jaanuaris. (Urmas Leki erakogu) 

 

 

Foto 2. Tammsaare pst 2005. aasta jaanuaris (Urmas Leki erakogu) 
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Foto 3. Kanali tänav 2005. aasta jaauaris (Urmas Leki erakogu) 

 

 

Foto 4. Tammsaare puiestee 2005. aasta jaanuaris (Urmas Leki erakogu) 
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Foto 5. Pärnu rannarajoon 2005. aasta jaanuaris (Urmas Leki erakogu) 


