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Statistiline metsainventuur

Esimene periood 1999-2003
• Abimaterjale oli väga vähe
• Proovitüki asukoht mõõdeti 

lindi ja kompassi abil



Teised maakategooriad

Metoodika Rootsist
Maakategooriad kõrvalprodukt



Rahvusvaheline aruandlus

• Erinevad metsa definitsioonid
Proovitükkidel kirjeldatakse täiendavalt vajalikud tunnused

Nimetus Pindala (miljonit ha)

Eesti 2,33
FRA 2,42

LULUCF 2,44



LULUCF

Maakasutus, selle muutus ja metsandus
• 1990 kuni aruandluse aasta
• SMI-st andmed kõikide kategooriate jaoks:
Metsamaa, põllumaa, rohumaa, märgala 

(sh turbakarjäärid), asustusala, muu ala
• SMI-s alates 2009. aastast

Enamus Euroopa riike kasutab selleks SMI-d

2018 1 2 3 4 5 6 7

2017 F C G W P S O

0 F 2445,71 0,00 0,63 0,03 NO 0,03 0,02

1 C 0,10 1002,51 0,39 NO NO NO NO

2 G 0,06 0,04 275,97 NO NO NO NO

3 W 0,04 NO NO 405,02 NO 0,02 NO

4 P NO NO NO 0,03 18,73 NO NO

5 S 0,55 0,03 0,09 NO NO 346,42 NO

6 O 0,04 0,03 NO NO NO NO 37,42



LULUCF aruandlus

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus
• Alates 01.01.2021:

„Andmete kogumise ja metoodika parandamise lihtsustamiseks tuleks teha geograafilise 
jälgimise abil ning kooskõlas riigisiseste ja liidu andmekogumissüsteemidega
maakasutuse inventuur ja saadud andmetest teatada.“

• Aruandlus GIS põhine
Aastate vahel tegelik muutus vs kaartide parandus



Eesmärk
• Muutunud on ootused:

• Piirkondlikult (maakond, KOV) täpsem statistika
• Detailplaneeringuteks täpsemad kaardid
• Muutuseid kirjeldatakse täpsemalt
• Tulemused võimalikult kiiresti

• Muutunud on võimalused:
• Aerolaserskaneerimine alates 2008
• Landsat 8 (optiline, piksel 30 m) alates 2013, 1 satelliit 16 päeva tsükkel
• Sentinel 1 (tehisavaradar) alates 2014, 2 satelliiti 12 päeva tsükkel
• Sentinel 2 (optiline, piksel 10 m) alates 2015 , 2 satelliiti 12 päeva tsükkel



Multi-source National Forest Inventory

• Esimesena Soome SMI
• Kaugseire andmetele on SMI 

proovitükid maapealseteks 
referentsandmeteks 

• Tulemuseks kaardid (16 m piksel)
• Biomass ja tagavara
• Keskmine kõrgus
• Keskmine diameeter
• Puistu vanus

• Mitte igal aastal uus kaart
Allikas: http://www.metla.fi/



CORINE maakatte kaart

• Aastad
• 1990, 2000, 2006, 2012, 2018

• Kaardistusüksus
• Min. pindala 25 ha
• Min. laius 100 m

• Temaatiline täpsus >= 85%



Satelliidipildid

Pildid kiiresti kättesaadavad

Optilisel segavad pilved ja nende 
varjud

Raiete tuvastamiseks pilvevabad alad



Kaugseire ja raied

• Kasutusel alates 2013. aastast
• Lageraiete kaart kaugseire alusel
• Metsateatised
• SMI-st keskmised raiete mahud hektari 

kohta

• LR ei teostata täpselt metsateatise 
piiri järgi



Kaugseire ja raied

• Aerolidari andmete alusel raie-eelne 
kasvava metsa tagavara

• Kõiki puid ei raiuta



Kaugseire ja raied

• Aerolidari andmete alusel võimalik 
tuvastada lageraietel suuremad 
seemnepuud

• Andmed mitu aastat hiljem

• Täpsem lageraielangi piir

• Täpsemad tulemused mitu aastat 
hiljem



Kaugseire ja raied

• Tehisavaradar (Sentinel 1) 
võimaldab täpsemalt määrata raie 
aega – pilved ei sega

• Võrreldes optilise pildiga ei ole pilt 
nii „selge“



Kaugseire – optiline satelliidipilt

• Pikslid mingite väärtustega
• Vaja maapealseid referentsandmeid

• Ei näe metsa alla
• Näeb maakatet, mitte maakasutust



Kaugseire – aerolidari andmestik



SMI proovitükk

• Täpsemalt mõõdetud andmed
• Kõikidel puudel diameetrid
• Mudelpuudel kõrgused

• Kombineeritakse kaugseire
andmetega



Maapealne laserskanner



Proovitükk ja selle ümbrus



Maapealne laserskanner

• Täpsemad andmed puu kohta
• Tüve maht
• Okste hulk
• Tüve kõverus

• Aruandluse vajadus biomassi kohta
• Kasvavaid puid ei ole võimalik kaaluda



Kaugseire arendused

• Igal aastal uuendatav puuliikide 
kaart (10 m piksel)

• Projekti lõpp 31.07.2020

• Kasutatavad andmed
• Optilised satelliidipildid
• Mullakaart
• SMI proovitükid



Kaugseire arendused

• Igal aastal uuendatavad metsa 
kõrguse ja tagavara kaardid

• Kasutatavad andmed
• Aerolidari andmestik
• SMI proovitükid
• Puuliikide kaart
• Lageraiete kaart



Vanus
• Erivanuselised puistud
• Vanemad puistud

• Mullakaart (KKT -> H100), kõrguse kaart, H100 mudel?



Mustika männikute kõrguse kasv



Kokkuvõte
• Metoodikate arendamine on pidev protsess

• Asjakohaste kättesaadavate andmete kasutusele võtmine
• Vanemate mudelite uuendamine ajakohaste andmete alusel

• Jätkuarendused muude takseertunnuste saamiseks



Tänan kuulamast! 


