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Üldine info:

• Rannajoon ca 4000 km;

• maakerge (kuni 2,8 mm/y);

• meretase võib kõikuda suures 

vahemikus (-1.2...+2,8m);

• tõusu mõõna pole;

• jääkate;

• väga erinevad rannad.



Peamised 
rannatüübid:

Aktiivsed:



Uurimismeetodid:
• Randade muutused erinevates skaalades (vanad kaardid, aerofotod,

GPS, Profiilid, RTK-GPS);

• Katsed värvitud setetega jälgimaks setete transpordi iseärasusi;

• Hüdrodünaamiliste parameetrite mõõtmine (RDCP) meres;

• Lainetuse tingimuste modelleerimine kasutades lihtsaid mudeleid
(SMB). Mudeldada saab nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku



Vanad kaardid, kui usaldusväärsed, kuidas 

kontrollida? (näited ebausaldusväärsetest):

Maaameti kaardirakendus
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Vanad kaardid, kui usaldusväärsed, kuidas 

kontrollida? (näited ebausaldusväärsetest):

Maaameti kaardirakendus



Verstakaart:
Kakumäe 
poolsaar, pank 
nihkub 
meresuunas, 
kuni 30 m 100 
aastaga?
=Absurd

Näide



Vanad kaardid, kui usaldusväärsed, kuidas 

kontrollida? (usaldusväärne, aerofoto baasil):

Maaameti kaardirakendus



Mõningad kontrollnäited
Osmussaare näide (lubjakivi):

• ca. 240 aastaga 
on astang 
seega 
taganenud 17 m
ca. 7 cm/a
keskmiselt.

• Igal aastal 
kulutatakse ühe 
rannajoone 
meetri kohta 
keskmiselt 0.5 
m3 materjali.

RUINS OF THE OLD 
LIGHTHOUSE

• Baltisaksa palaeontoloog K. E Eichwald kirjutas 1840 aastal, et 
Osmussaare tuletorn ehitati 1765 aastal, pangaastangust 15.1 
meetri kaugusele.



• A 15 m kõrgune tuletorn ehitati 1724 a Pakri poolsaarele, 
pangaastangust ca 70 m maapoole. 6 m kõrgem tuletorn 
ehitati samasse kohta 1808 aastal

• 1889 aastal ehitati uus tuletorn 90 m vanast tuletornist 
maapoole, kuna kardeti, et vana torn võib varsti merre kukkuda.

• 275 aastaga taganes pank ligi 70 m, 25 cm/a (6 m3/a meetri 
rannajoone kohta)

Pakri (liivakivi+lubjakivi) näide:



Pakri näide:

• Märts 2008, umbes 14 m 
laiune, 110 m pikk ja 20 m
paksune pangalahmaks kukkus 
merre.

• Isegi kui jätame välja viimase 
varingu, on keskmine 
taganemse kiirus ikka üle 20 
cm/a



• Kordusmõõtmised näitavad, et 1996-2006 aastal taganes 
pangaastang 6 m, keskmiselt ca 0.6 m/a

Kakumäe, liivakivi pank

• 2005 aasta tormiga kukkus merre 2 m laiune lahmakas. 

• 1953 ja 2010 aerofoto võrdlemisel näeme, 
et pangaastang on taganenud ca 40 m (ca 
0.7 m/a, 7 m3/a).

• 1995 ja 2010 aerofoto võrdlemisel 
oli taganemise 0.8 m/a



• Kordusmõõtmised 1998-2011 näitavad, et astang 
taganes selle perioodiga ca 7 m ca 0.5 m/a (2 
m3/a jooksva rannajoone meetri kohta). 

Järve astangu taganemine– vanad luited



Astang Kiipsaarel - eelluited

• Aastane taganemine 
sageli kuni 15 m, > 35 
m3 erodeeritud 
materjali.

• Viimase 14 aastaga 
taganemine kuni 100 
m, ehk siis 7m/a, 17 
m3/a



Koondtabel, aitamaks mõista muutuste võimalikku 
ulatust erinevates keskkondades:

Järve ala, olemuselt pisut sarnane 
aga vähe eksponeeritud, muutused 
suurusjärgu võrra aeglasemad;

Liivakivisse kujunenud 
pangaastangud võivad taganeda 
sama kiirelt, lubjakivist pankade 
puhul on kiirus kordades väiksem.

uuringuala Taganemine 
m/y

Astangu 
kõrgus (m)

Taganemine 
m3/a jooksva 
rannajoone 
meetri kohta

Osmussaar 0.07 5 0.5

Pakri 0.25 25 6

Kakumäe
0.6 10 6

Järve 0.5 3.5 2

Kiipsaare 7 2.5 17

Kiireimad muutused pehmete ja pudedate setete levimusalal, avatud 
avamere lainetusele – Kiipsaare, kuni 7 m/a)



KIIPSAARE 

Ühe ala kujunemislugu:

RDCP



Pikaajalised rannajoone muutused Saaremaal, Harilaiul
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Kelba 

Ühe ala kujunemislugu:

RDCP



Pikaajalised muutused Kelba maasäärel (1900-2008):



Valik muutuste ulatusest eesti eri piirkondades

(erosioon+akumulatsioon)/perioodi ja lõigu pikkus:



Rohkem detailidesse:
Üksiksündmuste uurimine ja tähtsus

• Torm Gudrun, jaanuar 2005

• Torm Berit, november 2012

• Torm Ulli, jaanuar 2013



Tormide välivaatlused:



Tulemused (tuulekiirus, meretase, laine kõrgus)
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2.5 m kõrguse astangu kulutuse kiirus ulatus 0.9 m/h ühe 

rannajoone meetri kohta. Ärakantava liiva maht võis olla umbes 4-

5 m3 1 m rannajoone kohta, enam kui 20 m3 ühe tormiga



16:40 27.nov
18:00 27. nov

ˇ16:30. 28. nov

Mõned pildid (Kiipsaare)

January 2012



2011. Nov. 28.

Mõned pildid (Kiipsaare)



Before UlliPeale Ullit



Veel rohkem detailidesse:
Kivide värvimine:



Settepesad merepõhja või rannale:

1-10 meetri sügavusele ja otse rannale, asukoht määratud 
GPS, RTK-GPS seadmega või püsipoi ja GPS-iga.



Jälgime liikumist peale torme (-10 m, peale talviseid torme)



Jälgime ka nn „massi“ liikumist



Aitab selgusele jõuda randade funktsioneerimise 

iseärasustes, paremini tõlgendada minevikuandmeid.



Mis on juhtunud minevikus?

Kuidas seda eelenevat teadmist ära kasutada?

• Geofüüsikalise meetodi minevikusündmuste 

uurimiseks – georadar (Ground Penetrating Radar)

• 500, 270 ja 100 MHz 
antennid.





Mida me otsime? Kuidas on see võimalik?
Tänud tormidest maha jäävatele jälgedele oleme võimalised määrama 
perioode suurema tsüklonaalse tegevusega, millal need perioodid on 
esinenud ja millise ulatusega sündmusi konkreetses perioodis esines

Rasked mineraalid (tume värv) jälgitav 
randades peale torme, kergemad ja peenemad 
setted kantakse minema, raskemad ja 
jämedamad jäävad alles.



Tormijärgne raskete mineraalide kiht:



Samad kihid on nähtavad puursüdamikes



Meri

Neid näeme ka georadari profiilides= setete ristiränne= 
meresuunas kallutatud kihid=Jäljed tugevatest tormidest

Viirsavid

L i i v



UURINGUALA

Tahkuna

Estonian Landboard map



Eesti Maaamet



meri

Rohkelt meresuunas kallutaud kihte= setete ristiränne = märgid 
ekstreemsetest sündmustest = rohkem liiva = kõrgemad vallid

viirsavid

liiv



Eesti Maaamet



Eesti Maaamet



meri

Viltused kihid puuduvad või väga lühikesed, vallid madalad, sageli 
mattunud turbakihi alla, liiva vähem – loiumad protsessid.

v i i r s a v i d

l i i v



Maaamet

Vaiksed ja tormised perioodid minevikus



Mida need teadmised meile annavad?



Praegused teoreetilised üleujutustasemete väärtused saaks asendada reaalselt 
eksisteerinud sündmustega. Rekonstrueerime mineviku tormi tingimused. 
Saame ajas tagasi minna ca 4000 aastat



Prognoosid  
2063. aastaks

Prognoos on antud 
Kakumäe poolsaare 
tipu kohta. 

Esimene prognoos 
(tagasihoidlik) 
arvestab keskmiste 
ilmastiku oludega 

Teise prognoos 
(agressiivne) kajastab 
kasvavat tormilisust 

50 aastaga hakkavad 
“asjad” alla kukkuma 
tõenäoliselt



Mõned sõnad radarist:









Uppunud paat järvemudas:



Salme laev



Tivoli suur laev, Koge



Tivoli väike laev:



“PILT” betoonpõrandast. Sakid – paneeli raudarmatuur; lai tume ala – raudbetoon tala



Torud




