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Kui põllumajanduslik maa jääb sööti, hakkab üksikutel aladel esinema võsastunud 

piirkondi. Peamiselt kasutatakse selliste alade tuvastamiseks kaugseirel saadud andmeid 

nagu näiteks ortofotod, satelliitpildid ning aerolaserskaneerimisel (ALS) saadud info. Et 

välja selgitada, kui hästi sobib ALS võsastunud alade tuvastamiseks, püstitati töö 

eesmärgiks tuvastada Ahja valla põllumajanduslikul maal kasvavat puittaimestikku, 

kasutades ALS andmeid. 

Eesmärgi saavutamiseks kasutati Maa-ameti ALS andmeid ning tulemuste kontrolliks 

ortofotosid. Andmete töötlemine viidi läbi kahes etapis: ortofotodelt võsastunud alade 

digitaliseerimine ning ALS andmete töötlemine. Ahja valla põllumajandusliku maa 

piiride andmed saadi kahest erinevast andmebaasist: Eesti topograafiline andmekogu 

(ETAK) ning Põldude Registri ja Informatsiooni Amet (PRIA). ALS andmete 

analüüsimiseks koostati taimestiku kõrguse mudel ning mudelist filtreeriti välja viies 

erinevas kõrgusklassis puittaimestik, mis kasvab põllumajanduslikul maal.  

Andmete analüüs viidi läbi kolmes etapis: põllumajandusliku maa üldandmete analüüs, 

ALS andmete analüüs ning ALS-i ja ortofotodelt digitaliseerimise võrdlus ja analüüs. 

Kõik analüüsid teostati kolme grupi lõikes: ETAK-i põllumajanduslik maa, PRIA 

taotlemata põllumassiivid ja PRIA taotletud põllumassiivid. ALS andmetega tuvastati 

ETAK-i kogupindalast võsastunud alasid 9,3%. PRIA taotletud põllumassiividel 

tuvastati kogupindalast 3,2% võsastunud alasid ning PRIA taotlemata põllumassiividel 

6,0%. 
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When arable land is abandoned shrubs are starting to appear. Usually, the following 

remote sensing techiques are used to monitor shrubs: orthophotos, satellite images and 

airborne laser scanning data. The aim of this thesis was to evaluate the suitability of 

airborne laser scanning data for shrub monitoring purposes on arable land in Ahja 

parish.  

For this reason airborne laser scanning data and orthophotos were used. Data processing  

were conducted in two pahases: shrub digitalization from orthophotos and processing 

airborne laser scanning data. Two different databases were used as basis for arable land 

in Ahja parish: from Estonian National Topographic Database (ENTD) and from 

Estonian Agricultural Register and Information Board’s database (EARIB). Normalized 

canopy height model was constructed using airborne laser scanning data. This model 

was divided into five height categories for analysing purposes. 

Data analysis was carried out in three steps: firstly, general analysis of arable land 

information; secondly, airborne laser scanning data analysis; and thirdly, comparison of 

normalized canopy height model with areas digitized from ortophotos. Three different 

group of data was analysed: data of arable land from ENTD and from EARIB. Latter 

was divided into two: arable land with agricultural support and without agricultural 

support. Based on airborne laser scanning method and processed data, shrubs cover 

9,3% of arable land based on ENTD’s data and 3,2% of EARIB’s agricultural land with 

support and 6,0% of EARIB’s agrucultural land without support.  
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Sissejuhatus 

 

Maakasutusest hakkasid eestlased elatuma juba pronksiajal (Ratt 1985) ning selleta ei 

saa me tänapäevani hakkama. Lihtne maakasutus on praeguseks ajaks muutunud 

põllumajanduseks, kus kasutatakse juba kõrgtehnoloogilisi seadmeid. Siiski pole 

muutunud põllupidamise põhitõed. Seega kui põllumajanduslik maa jääb sööti, siis 

hakkab üksikutel aladel esinema võsastunud piirkondi. Võsastunud alade tuvastamiseks 

ei ole veel kindlat ja toimivat metoodikat välja töötatud, kuid sellega tegelevad mitmed 

teadlased. Peamiselt kasutatakse selliste alade tuvastamiseks kaugseirel saadud andmeid 

nagu näiteks ortofotod, satelliitpildid ning aerolaserskaneerimisel (ALS) saadud info. 

Käesolevas uurimustöös kasutatakse ALS andmeid, et leida võsastunud põllumaade 

alasid. Eestis tegeleb peamiselt puittaimestiku tuvastamisega põllumaalt 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). PRIA kasutab puittaimestiku 

tuvastamiseks ortofotodelt digitaliseerimist, mis on aega- ning täpsustnõudev töö. Seda 

tööd aga saaks lihtsustada, kui oleks võimalik automatiseerida ALS andmete 

kasutamine puittaimestiku tuvastamiseks põllumajanduslikult maalt.  

Uurimustöös kasutatakse võsastunud alade tuvastamiseks Maa-ametilt saadud ALS 

andmeid ning ortofotosid. Katsealaks on valitud Ahja valla piiresse jääv 

põllumajanduslik maa. Andmete töötlemist teostati kahes etapis: digitaliseerimine 

ortofotodelt ning ALS andmete töötlemine. Mõlemas etapis tuvastati Ahja valla 

põllumajanduslikul maal kasvavat puittaimestikku. Töö lõpus võrreldi kahe andmehulga 

kaudu arvutatud võsa pindala ning analüüsiti, kumba meetodit on kasulikum kasutada.  

Sarnaselt käesolevale tööle on Eestis uurinud ALS andmete sobivust põllumajanduslikul 

maal kasvava võsa tuvastamiseks ka Mait Lang, kes on kirjutanud artikli teemal „A 

simple method for mapping woody plant cover in agricultural fields using airborne 

lidar―.  
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Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on tuvastada Ahja valla põllumajanduslikul maal 

kasvavat puittaimestikku, kasutades selleks ALS andmeid. Töö on vajalik, kuna Eestis 

puudub ülevaade mahajäetud haritavast maast. Töö eesmärgi täitmiseks: 

 uuriti põllumajanduslikule maale puittaimestiku tekkimise põhjuseid; 

 tutvuti eelnevalt tehtud töödega; 

 uuriti ALS teoreetilisi aluseid; 

 tutvuti programmiga ESRI ArcMap; 

 digitaliseeriti ortofotodelt Ahja valla põllumaale kasvanud puittaimestikku; 

 töödeldi ALS andmed; 

 võrreldi ortofotolt ja ALS saadud andmeid. 

Töö teoreetilises osas uuriti põllumajanduslikule maale puittaimestiku kasvamise 

põhjuseid nii Eestis kui Euroopas. Kirjeldati meetodeid põllumaade võsastumise 

tuvastamiseks erinevate kaugseire andmetega. Samuti arutleti nii ALS teoreetiliste 

aluste kui rakenduste üle: ALS-i komponendid, ALS-i kasutamine taimestiku mõõtmisel 

ning ALS andmete kogumisest ja töötlemisest Maa-ametis.  

Empiirilise osa alguses on antud ülevaade uurimustöö objektist, Ahja vallast, ning 

uurimustöös kasutatud andmetest. Kasutatud andmetena on kirjeldatud ortofotosid, ALS 

andmeid, PRIA põllumassiivide piirid ning Eesti topograafilisest andmekogust (ETAK) 

pärit põllumaa piirid. Kirjeldatud on põllumajandusliku maa võsastumise uurimise 

metoodikat. Kõige lõpuks on välja toodud uurimustöö tulemuste analüüs ning 

järeldused. Töös on 25 joonist ja 7 tabelit. 

Töö autor tänab magistritöö valmimisele kaasa aidanud juhendajaid Natalja Liba ning 

Ants Vain’u, kes olid abiks omapoolsete nõuannete ja kommentaaridega.  
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1. Põllumaade võsastumine 

 

1.1. Võsastumisest Eestis ja Euroopa Liidus 

 

Peterson-i ja Aunap-i (1998) uurimustöö kohaselt toimusid strukturaalsed muutused 

Eesti majanduses ja põllumajanduses aastal 1991, kui vabaneti Nõukogude Liidu võimu 

alt ning maa omamises tekkis taas eraomandi vorm. Erastamine lõppes aastaks 1995 

ning selleks ajaks oli 50% erastatud põllumaadest eraisikute käes. Ülejäänud 50% 

erastatud põllumaast kuulus põllumajandusega tegelevatele firmadele. Erastamine viis 

selleni, et aastaks 1995 oli kasutamata põllumaad 20 korda rohkem kui enne 1991. 

aastat. Autori arvates võis kasutamata põllumaa tekkimisel olla mitu põhjust. Esiteks ei 

suudetud kindlasti nelja aastaga erastada põllumaad saja-protsendiliselt. Seega jäid 

omanikuta põllumaad kasutusest välja ning nendel hakkas kasvama looduslik taimestik, 

mis pikema aja vältel muutub puittaimestikuks. Puittaimestiku kasvu põllumaale 

käsitletakse selle uurimustöö käigus kui võsastumist. Teiseks ei olnud pärast 

Nõukogude Liidu võimu alt pääsemist maaomanikel enam kohustust põllumaad harida, 

kuna kadusid kolhoosid. 

Aastatel 1990–1993 oli Peterson-i ja Aunap-i (1998) väidete kohaselt kõige rohkem 

põllumajandusmaad maha jäetud Ida-Viru maakonnas, kus mahajätmise protsent oli üle 

60%. Seda seostatakse pideva põlevkivi kaevandamisega, mis sai alguse juba 1918. 

aastal ning on hõivanud suurema osa Ida-Viru põllumaast. Kõige väiksem oli 

põllumaade mahajätmise protsent (vähem kui 30%) Kesk-Eestis. Lang (2013) on välja 

toonud, et aastatel 1999–2001 suurenes Eestis põllumaade hulk ja vähenes rohumaade 

hulk. Põllumaa hulga suurenemisele on kindlasti hoogu juurde andnud Euroopa Liidu ja 

Eesti riigi antavad toetused, mida saab maaomanik läbi PRIA endale taotleda. Seeläbi 

on võimalik maaomanikul saada toetus isegi siis, kui põldu ei harita vaid niidetakse 

korra aastas heinamaalt heina. See aga tagab juba põllumajandusmaa säilimise. 2003. 
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aastal deklareeriti PRIA andmetel 1232 tuhat ha maad. 2009., 2010., ja 2011. aastatel 

taotleti toetust Euroopa Liidu fondidest vastavalt 1127, 973 ja 953 tuhandele ha maale. 

Käesoleva töö autori arvates võib taotletud maa vähenemine olla põhjustatud mitmest 

tegurist. Põllumaa võib olla maha jäetud, inimesed on kolinud maale ning põllumaadele 

toetusi enam ei taotleta või on leitud mingi alternatiivne sissetulek. Maade kohta, 

millele pole toetust taotletud, info puudub ja nende seisukord on teadmata (Lang 2013).  

Euroopas on riike, kus maade mahajätmist on dokumenteeritud ning nendest saab teada, 

et see nähtus on esinenud nii keskajal, 19. sajandil, mil tööstus arenes, kui ka pärast II 

maailmasõda (Gellrich ja Zimmerman 2007). Uutes Euroopa Liidu riikides, nagu Balti 

riigid, on maade mahajäetuse probleem esile kerkinud hiljuti. Üks põhjustest võib olla 

postsotsialistliku majandustegevuse tagajärg. Renwick et al. (2013) kohaselt on maade 

mahajätmine mitmetasemeline protsess, mis on peamiselt põhjustatud elujõulisuse 

vähenemisest ja väikese ulatusega põllumajandussüsteemist. Selle põhjuseks võivad olla 

looduslikud piirangud nagu näiteks halb ligipääsetavus, maa väärtuse alanemine, 

sotsiaal-majanduslikud faktorid ning demograafiline struktuur. Zaragozía et al. (2012) 

on maade mahajätmise põhjused tinglikult jaganud kolme gruppi (olulisuse järjekorras): 

1. sotsiaal-majanduslikud tegurid – muutused turgudel, rahvastiku liikumine, 

tehnoloogia arenemine, põllumaale ligipääsetavus, põllupidaja(te) vanus; 

2. maade väärkasutamine, mis võib viia mulla degradeerumiseni, üleujutusteni ja 

produktiivsuse languseni; 

3. füüsilised tegurid – maapinna kõrgus, geoloogiline aluspind, maapinna kalle, 

orientatsioon, viljakus, mulla sügavus ja teised looduslikud tegurid, mis limiteerivad 

põllumajandust. 

 

Zaragozía et al. (2012) toob välja indikaatorid, mis soodustavad põllumaade 

võsastumist. Nendeks on teede, aedade ja niisutussüsteemide lagunemine, mis on 

pikaajalised protsessid – need kõik raskendavad põllu harimist või teevad selle 

võimatuks. Valdavalt on maade mahajätmine mittesoovitav protsess ning põhilised 

tegurid, mis seda soodustavad, on: 

 mulla erosioon ja kõrbestumine; 

 veevarude vähenemine; 
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 bioloogilise mitmekesisuse ja kohanenud liikide vähenemine; 

 kultuurilise väärtuse vähenemine (traditsioonilised põllumajandusvõtted). 

 

Mahajäetud põllumaad mõjutavad ka nende naabruses asuvaid aktiivses kasutuses 

olevaid maid. Mahajäetud põllumaadelt levivad kõrvalolevatele põllumaadele näiteks 

umbrohud. Põllumaade umbrohtumise protsessi on kirjeldanud Lauringson et al. (2000) 

ja ta väidab, et umbrohtumise algstaadiumis hakkavad kasvama üheaastased taimed 

ning hiljem juba mitmeaastased. 4–6 aasta pärast hakkab põllumaa võsastuma. 

Peamised puuliigid, mis mahajäetud põllumaal kasvama hakkavad, on arukask, hall lepp 

ning paju. Võsastumise kiirus oleneb sellest, kui kaugel asub mets põllumaast. Mida 

lähemal on lehtpuumets, seda kiirem on ka põllumaa võsastumine. 1998. ja 1999. aastal 

Eestis tehtud vaatluste järgi võib järeldada, et mahajäetud põllumaa kattub aastas 5-10% 

ulatuses võsaga. Looduslikult tekkinud metsa peab rohkelt hooldama ning puidu 

tootmine on seal peaaegu olematu, kuna puud on kasvanud ebasoodsates tingimustes. 

Seega soovitab Lauringson et al. (2000) maatükid, kus ei toimu enam 

põllumajanduslikku tegevust, kohe metsastada või viia energiavõsa alla.  

Zaragozia et al. (2012) on kirjutanud, et põllumaade mahajätmine on üks suuremaid 

maaga tekkinud muutusi just Euroopa Liidu Vahemereäärsetes maades. Maade 

mahajätmise põhjused on tihti seostatud Euroopa Liidu poliitikaga, suurenenud 

linnastumisega, globaliseerumisega ja kõrbestumisega. Tulevased 

sotsiaalmajanduslikud muutused Euroopa Liidus suurendavad põllumaade mahajätmist 

veelgi (Rounsevell et al. 2006). Et maade mahajätmist piiritleda, tuleb poliitikutel ja 

maakorraldajatel probleemi tõsiselt suhtuda. Vaja on koguda detailset, kirjeldavat ja 

kvantitatiivset informatsiooni, et aru saada maakasutuse muutustest ning selle põhjustest 

ja mõjust keskkonnale (Verburg et al. 2006). Tänu asjakohasele informatsioonile on 

poliitikud paremini ettevalmistunud, et taastada maa väärtuse kahanemist, mis võib 

toimuda pärast maade mahajäetust.  

Võsastunud maa väärtust saab tõsta, muutes selle taas põllumajanduslikult kõlblikuks 

maaks. Seda peabki tulevikus rohkem tegema, kuna maailmas on rahvastiku arv järjest 

kasvamas. Seega on vaja rohkem põllumaad, et toota inimestele toiduaineid. Juhul kui 

võsastunud põllumaad jäetakse sööti, peab praegune põllumaa toitma järgnevatel 

aastakümnetel rohkem inimesi. Olgugi, et aretatakse välja seemneid, mille tootlikus on 
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üha suurem, ei pruugi ka nendest abi olla, vähendamaks ülemaailmset toidupuudust. 

Seega, et tulevikus inimesed nälga ei jääks, peab praeguse võsastunud põllumaa taas 

harimiskõlblikuks muutma.  

Põllumaade võsastumine toimub igal pool Euroopas, mõnes riigis rohkem, mõnes 

vähem. Ka Eesti riigi põllumajanduslikul maal toimub võsastumine. Hiljutised uuringud 

puuduvad, kuid varasemalt tehtud uuringutest tuli välja, et üheksakümnendate alguses 

oli kõige rohkem mahajäetud põllumaad Ida-Viru maakonnas ning kõige vähem Kesk-

Eestis. Põhjuseid, miks põllumaade võsastumise protsess toimub, on mitmeid: 

looduslikud piirangud nagu näiteks halb ligipääsetavus, maa väärtuse alanemine, 

sotsiaal-majanduslikud faktorid ning demograafiline struktuur. Mahajäetud põllumaad 

on negatiivse iseloomuga, kuna sinna hakkab tahtmatult kasvama umbrohi, mis aastate 

pärast kujuneb võsaks. Umbrohi levib ka naaber põllumaadele ning kahjustab 

põllukultuure, mis seal kasvavad. Sellel ja paljudel muudel põhjustel ongi vajalik 

põllumajandusliku maa võsastumise protsessi uurida ning leida sellele lahendus. 

Järgmises alapeatükis on kirjeldatud, kuidas erinevate kaugseire vahenditega on 

suudetud uurida metsade levikut põllumajanduslikule maale.  

 

 

1.2. Põllumaade võsastumise uurimine kaugseire vahenditega 

 

Selles alapeatükis on välja toodud mitmete erinevate põllumaa võsastumist uurivate 

uurimustööde metoodika ning tulemused. Käsitletud on töid, mis uurivad 

põllumajandusliku maa võsastumist. Tänapäeval saadakse kõige enam informatsiooni 

võsastumise kohta ortofotodelt, temaatilistelt kaartidelt, digitaalsest maakatastrist ning 

satelliitpiltidelt (Mesas-Carrascosa et al. 2012). Käesolevas töös on üheks 

informatsiooniallikaks ortofotod, sest nende kasutamisel on omad eelised, mida 

kirjeldatakse hiljem. Lang (2013) on uurinud satelliitpiltide sobivust metsade 

tuvastamisel. Metsa tuvastamiseks peavad satelliitpildid olema tehtud hilisel talvel, kui 

lumi on veel maas ja päike piisavalt kõrgel. Selle meetodi kasuks räägivad väikesed 

kulud. Kõige suurema probleemi satelliitpiltide kasutamisel tekitavad pilved, mis 
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võivad katta satelliitpiltidel suured alad. Pilvede tõttu võivad põllumajandusliku maa 

monitooringul märkamata jääda võsastunud alad. Seega on satelliitpiltide kasutamisel 

põllumajandusliku maa võsastumise uurimine raskendatud.  

Satelliitpiltidest tõhusam on kasutada võsastunud alade tuvastamiseks ortofotosid, sest 

neil on parem resolutsioon (Mesas-Carrascosa et al. 2012). Ortofotosid on kasutatud 

nähtuste klassifitseerimiseks juba aastakümneid, kuigi ka siin on omad puudused. 

Ortofotodel olevate päikese põhjustatud varjude tõttu ei suudeta rohumaalt eristada seal 

kasvavaid puid (Bujan et al. 2012). Suurte puude ja objektide varju võivad jääda 

lühemad puud, mis põllumaal kasvavad. Varjud ortofotol võivad tekitada 

põllumajandusmaa monitooringul valeinformatsiooni, kuna monitooringu üheks 

eesmärgiks on leida rohumaalt taimestik s.h. võsa, mis segab põllumaa harimist. Mesas-

Carrascosa et al. (2012) on öelnud, et kasutades ainult ortofotosid, ei saavutata parimaid 

põllumaade monitooringu tulemusi. Seega on ta välja pakkunud, et lisaks ortofotole, 

kust saadakse spektraalne info, tuleks kasutada ka aerolaserskaneerimisest (ALS) 

saadud geomeetrilist infot. 

Szostak et al. (2013) pühendub oma töös maakatte muutuste protsessi hindamisele – 

peamiselt metsa laienemisele põllumaale. Selleks kasutati ortofotosid ja ALS-st saadud 

infot. ALS on moderne kaugseire tehnoloogia, kus kogutakse 3D infot ja saadakse 

täpset infot maapinna kõrguse ja taimestiku struktuuri kohta. 3D punktipilv sisaldab 

kirjeldavat infot nagu XYZ koordinaadid, intensiivsus ja tagasipeegeldumiste arv. Kui 

punktipilve filtreerida ja klassifitseerida õigete meetoditega, saadakse täpsed digitaalsed 

maapinna- (DTM) ja pinnamudelid (DSM). Selles uurimustöös tehti katset 

automatiseerida ALS punktipilve töötlemist ning ühendada see ruumilise analüüsiga 

geoinfosüsteemis (GIS). Kasutati meetodit nimega OBIA (objekt based image analysis) 

ehk objektipõhine pildi analüüs. OBIA meetodis kasutatakse pikslite klassifikatsiooni, 

loogilisi ühendusi ja pikslite grupi geomeetriat, tuvastamaks ortofotodelt erinevaid 

seoseid pikslite vahel. Esmalt segmenteeritakse sarnased pikslid värvuse ja tekstuuri 

järgi ning seejärel hakatakse kindlaks tegema, mis maakasutusega võib tegemist olla.  

Eelnevalt kirjeldatud uurimustöö on läbi viidud Kesk- ja Lääne-Poolas. Maakate 

koosneb seal mitmesugustest metsadest ja tiikidest. Ala valiti, kuna seal on palju 

looduslikult kasvanud metsa. Aastal 2007 tehti seal piirkonnas aerolaserskaneerimist 
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ning samal ajal tehti ka aerofotod. Uurimusalal oli kokku 68 maatükki ning uurimustööd 

alustati visuaalse kontrolliga ortofotodelt. ALS andmete töötlemise käigus 

klassifitseeriti maapinna punktid ning moodustati normaliseeritud digitaalne 

pinnamudel (nDSM). nDSM saadakse DSM-st ja DTM-i lahutamisel. Taimestiku 

pikslid, mis saadi, jagati kõrguse järgi kolme klassi. Kõige viimase etapina kasutati 

OBIA meetodit, kus kasutati nii ortofotode kui ka ALS-i andmeid. OBIA meetodiga 

klassifitseeriti taimestiku kõrgust ja maakasutust. 

Tulemused GIS-s, ALS andmetes ja OBIA-s olid väga sarnased. Mets oli kõige rohkem 

laienenud põllumaale (27,3%), seejärel karjamaale (4,4%) ja kõige vähem luhtadele 

(1,7%). Selle uurimustöö eesmärk oli automaatselt määrata taimestiku klasse kasutades 

selleks ALS ja ortofotodelt saadud infot. Töö tõestas, et maakasutuse kaardistamise 

manuaalse töö saab asendada automatiseeritud võtetega, ning ALS ja ortofotode koos 

kasutamine toob veelgi täpsemaid tulemusi.  

Ka Bujan et al. (2012) on oma töös välja toonud, et maade monitooringul tuleks 

kasutada paralleelselt nii ortofotosid kui ALS-st saadud andmeid. ALS andmetest 

saadakse maapinna kõrgus ja intensiivsus, mis on vajalikud iseloomustamaks erinevaid 

taimi ja maapinda. Kuid ainult ALS andmete kasutamine ei pruugi eesmärgi täitmiseks 

olla piisav. Näiteks on raske vahet teha lähestikku olevate tiheda taimestiku ja majade 

vahel. Majade ja taimestiku kõrgus võivad olla samad, samuti võib olla sarnane esimese 

ja viimase peegelduse vahe. Seepärast kasutataksegi ALS andmetele paralleelselt 

ortofotosid. Kasutades aerolaserskaneerimise andmeid koos ortofotodega, saadakse 

usalduslikku infot, mida kasutada metsade uurimisel. Metsanduslike ortofotode pealt 

saab kindlaks teha taimestiku klassifikatsiooni puude liikide kaupa ning ALS infost saab 

puude kõrguse. Kahe andmehulga sidumisel on isegi võimalik ette ennustada põlema 

süttinud metsas tule levikut. Ortofotodelt on võimalik määrata metsa seest üksikuid 

puuvõrasid ning ALS infoga saab kujutada selle puuvõra kuju ja kõrgust. Seega kahe 

infoallika koos kasutamine on kasulikum tuvastamaks põllumajanduslikult maal 

võsastumist, kui neid kasutada eraldi.  

Valbuena et al. (2011) on oma töös kirjeldanud aerofotode ja ALS koos kasutamist ning 

sellest tulenevaid ohte. Nende kahe infoallika kasutamisel tuleb suurt tähelepanu 

pöörata asukoha täpsusele. Arvestama peab atmosfääri refraktsiooniga ja Maa 
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kumerusega. Aerofotod on tehtud lennuvahendilt ning nende projektsioon tuleb muuta 

ortogonaalseks. Selle töö käigus tuleb arvestada topograafiliste paranditega, pildi 

sisemise ja välise orientatsiooniga (Baltsavias ja Käser 1998). Aerofoto 

ortogonaalprojektsiooni viimisel rakendatakse mitmeid parandeid. Peamised tegurid, 

mis moonutusi tekitavad, on aerofoto kaamera peakiire kaldenurk ja maastiku reljeef. 

Eelnevalt mainitud parandid sõltuvad pildi fookuskaugusest, radiaalkaugusest 

projektsioonitsentrist objektini ja vertikaal elemendi kõrgusest. Reljeefist tingitud 

moonutusi parandatakse DEM-i abil, seega DEM-i kvaliteet mõjutab ortofotole kuvatud 

objektide asukohta. Täpsed asukohad saadakse, kui on kasutatakse „ranget― DEM 

mudelit.  

Lang (2013) on teinud uurimustöö, mille eesmärgiks oli koostada metoodika põldudele 

tekkiva puittaimestiku kaardistamiseks. Selle uurimustöö andmed on pärit aastast 2010 

ja on kogutud Maa-ameti poolt. Lennatud on üle Järvselja katsemetsa. Laserkiire suurus 

maapinnal oli 0,54 m ja keskmine punktitihedus oli 0,34-0,60 tagasipeegeldust 

ruutmeetri kohta. ALS andmetest moodustati 100-ruutmeetrised vaatlusalad ning iga ala 

kohta arvutati taimestiku katvus. Ökoloogialeksikoni (1992) järgi on katvus ühe 

taimeliigi isendite maapealsete elusate osadega hõivatud pindala ja prooviruudu pindala 

suhe ning seda väljendatakse protsentides või pallides. Paralleelselt 

aerolaserskaneerimise andmetega kasutati valevärvi (CIR-NRG) ortofotosid, kus on 

kokku pandud NIR, RED ja GRN (lähiinfrapuna, punase ja rohelise) kanalid. 

Ortofotodel märgiti visuaalselt alad, kus põllumaal kasvasid puud või võsa ning arvutati 

iga katseala kohta katvus. Tulemuste analüüsis võrreldi ortofotolt ja ALS-i andmetest 

saadud taimestiku katvust. Tehti järeldused, et ALS andmeid saab kasutada metsastunud 

põllumaa määramiseks. Seda enam, et ALS andmete töötlust saab edukalt teha 

vabavaraga ja välikontroll ei ole vajalik. Seega on välja töötatud meetod väga 

efektiivne. Selle meetodi puuduseks võib aga nimetada ebapiisavat võimet teha vahet 

puudel ja majadel.  

Hellesen ja Matikainen (2013) on uurinud rohumaade võsastumist Taanis, kus see on 

suur probleem ning infopuuduse tõttu on maade mahajätmist raske hinnata ja 

kaardistada. Väga vähe on kaugseire meetodeid, millega on võimalik kaardistada 

võsastumist. Enamus nendest klassifitseerivad võsastumist kuival või kõrbestunud alal. 

Võsastumist on keeruline ortofotodelt kaardistada, kuna pisikesed taimed jätavad noorte 
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puudega samasuguse spektraalse jälje. Kasutades ortofotole lisaks ALS andmeid on 

võsastumist oluliselt lihtsam määrata. 

Selles uurimustöös tehti katse 14 ruutkilomeetrise alal ning kasutati jällegi nii 

ortofotosid kui ka ALS andmeid. Katsealal oli põllumajanduslikku maad, tiike ning 

mahajäetud maad, kus kasvasid pajud. ALS andmed saadi 300 m kõrguselt lennult 

helikopteriga. Punktitihedus oli kõrge, kuni 38 punkti ruutmeetrile. Andmed viidi las-

faili kujule, mis sisaldas esimesi, viimaseid ja keskmiseid peegeldusi. Ortofotodena 

kasutatid CIR (colour-infrared) fotosid, kus piksli suurus oli 0,5 m. Katseid tehti kaks: 

ainult orofotolt klassifitseerimine ning klassifitseerimine ortofoto ja ALS abil. ALS-st 

saadud punktide klassifikatsioon tehti programmiga TerraScan. Katsealast tehti nii 

DSM kui ka DTM mudel. Nende kahe mudeli tegemise eesmärk oli saada nDSM. ALS 

punktide miinimum kõrguseks võeti 1,8 meetrit maast, et välistada autosid ja loomi. 

Maksimum kõrguseks määrati 40 meetrit, kuna üle selle Taanis puud ei kasva. nDSM-i 

piksli suuruseks oli 0,5 m ning see jaotati kolme klassi: maapind, puud ning ehitised.  

Tulemustes oli näha, et klassifikatsioon paranes märgatavalt, kui orotofotole lisada ALS 

andmed. Üleüldine täpsus paranes 82 protsendilt 96, 7 protsendini ning puude ja võsade 

puhul paranes täpsus 81,8 protsendilt 93,7 protsendini. Kuna võsade ja rohumaade 

spektraalkarakteristikud on ortofotodel samad, siis ongi sinna juurde vaja ALS-st 

saadud kõrgusandmeid.  

Enamus eelnevalt kirjeldatud uurimustest kasutasid võsastumise tuvastamiseks 

automatiseeritud võtteid. Töö automatiseerimine kiirendab kindlasti protsessi ning 

välistab ka inimtekkelised vead. Tabelist 1 on näha, et ainult üks eelnevalt kirjeldatud 

meetoditest kasutas ainult satelliitpilte. Peamiselt on võsastunud põllumaade uurimisel 

kasutatud ALS andmeid koos ortofotolt saadud andmetega, kuna see meetod annab 

kõige paremad tulemused. Selle meetodi puhul täiendavad ühed andmed teisi ning 

nende kahe andmehulga koos kasutamisel saadakse väga edukalt kätte põllumaal kasvav 

võsa. Siiski on vaja selle meetodi kasutamisel jälgida, et nii ortofotolt kui ka ALS 

saadud andmed oleksid õiged. Lisaks on automatiseeritud võtted kiiremad ja 

saavutatakse täpsemaid tulemusi.  
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Tabel 1. Eelnevad põllumaade võsastumise tuvastamiseks tehtud uurimustööd, nende 

eesmärgid ning kasutatud andmed 

Uurimustöö autor Töö eesmärk Kasutatud kaugseire andmed 

Szostak et al. (2013) 
metsade laienemine 

põllumaale 
ortofoto (OBIA)+ALS andmed 

Bujan et al. (2012) metsade uurimine ortofoto+ALS andmed 

Lang (2013) 
põldudele tekkiva 

puittaimestiku kaardistamine 
ortofoto+ALS andmed 

Hellesen ja Matikainen (2013) rohumaade võsastumine ortofoto+ALS andmed 

Lang (2013) metsade tuvastamine satelliitpildid 

Mesas-Carrascosa et al. (2012) põllumaade monitooring ortofoto+ALS andmed 

Tabelis 2 on võrreldud kaugseirel saadud andmeid, mida põllumajandusliku maa 

monitooringul on võimalik kasutada. Igal andmeallikal on oma plussid ning miinused ja 

eesmärgi täitmiseks tuleb valida endale kõige sobivam. Valdavalt kasutatakse 

põllumajandusliku maa monitooringul ALS andmeid ja ortofotosid koos.  

Tabel 2. Erinevate kaugseire andmete plussid ja miinused 

Kaugseire 

andmed 
Plussid Miinused 

ortofoto hea resolutsioon 
päikesest tekkinud varjud jätavad 

vajaliku info välja 

satelliitpilt väikesed kulud 
pilvedest tekkinud varjud võivad katta 

suured alad 

ALS saadakse objektidele kõrgused ei saada spektraalset infot 

ALS+ortofoto 
saadakse nii spektraalne kui 

gemeetriline info 
kulukas 

Metsade levikust põllumajanduslikule maale on uurimisi tehtud palju. Need, mis 

eelnevalt välja toodud on, kasutavad valdavalt kahte infoallikat: ALS andmed ning 

ortofotod. Ka käesolevas uurimustöös kasutatakse neid samu kaugseire andmeid. 

Peatükis 2 on kirjeldatud ALS komponente ning pikemalt on lahti seletatud, kuidas saab 

ALS andmeid kasutada taimestiku mõõtmisel. 
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2. Aerolaserskaneerimise teoreetilised alused 

 

2.1. Aerolaserskaneerimise komponendid  

 

Aerolaserskaneerimine on aktiivse kaugseire süsteem, mis kasutab laserkiirt, et 

mõõdistada objekte. ALS on võimalik kasutada väga erinevate eesmärkidel: 

 koridoride mõõdistamine (näiteks maanteed, raudteed, torustikud, veeteed); 

 elektriliinide kulgemise mõõdistamine; 

 digitaalsete maastikumudelite loomine, eriti metsastel aladel; 

 rannikualade mõõdistamine; 

 looduskatastroofide tagajärgede mõõdistamine; 

 linnade 3D mudelid; 

 liustike mõõdistamine. (Wehr ja Lohr 1999) 

 

Wehr ja Lohr (1999) kirjutavad oma uurimustöös, et laserkiir saadetakse saatjast välja 

ning mingi osa sellest peegeldub tagasi sensorile. ALS-süsteemid mõõdavad vahemaad 

sensori ja mõõdistatava objekti vahel, kasutades selleks laserkiire teeloleku aega. ALS-

süsteem koosneb lisaks laserile veel skaneerimismehhanismist, GNSS (Global 

Navigation Satellite System) ja IMU (Inertial Measuring System) mõõteseadmetest. 

GNSS-i on vajalik, et teada saada sensori absoluutne asukoht koordinaatsüsteemis. IMU 

abil mõõdetakse sensori suhteline käitumine ruumis (kaldenurgad, pöördenurk ja 

kiirendusvektorid nende suundades). ALS-mõõdistuse tulemuseks on punktipilv, kus 

igal mõõdistuspunktil on 3-mõõtmeline koordinaat (X, Y ja Z), intensiivsusväärtus, 

skaneerimisnurga suurus ning palju muid parameetreid (Ackermann 1999).  

Wehr ja Lohr (1999) toob välja, et ALS-süsteemides kasutatakse laserkiirt, kuna nende 

energiatase on kõrge ning kontsentreeritud lühikesele ajavahemikule, mis teeb kauguse 
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mõõtmise täpseks. Kasutuses on peamiselt kahte tüüpi ALS-süsteemid: impulsslaseritel 

ja CW (continuous wave) laseritel põhinevad süsteemid. Impulsslaserid kiirgavad 

lühikesi kõrge energiaga laserimpulsse, CW laserid aga kiirgavad pidevalt ja 

katkematult energiat. Peamiselt on kasutusel impulsslaseritel põhinevad süsteemid, sest 

nende poolt kiiratav energiahulk on kõrge ja kontsentreeritud kitsale ajavahemikule.  

Kauguse mõõtmisel sensorist objektini kasutatakse kahte meetodit. Esimene meetodi 

puhul mõõdetakse aega, mis kulub laserimpulsi jõudmiseks sensorist objektini ja tagasi. 

Teades valguskiirust vaakumis, saame mõõdetud aja kaudu arvutada distantsi, mida 

laserkiir selle aja jooksul läbib (tL): 

     
 

 
,      (1) 

kus R on vahemaa sensori ja objekti vahel ning c on valguskiire levimise kiirus 

vaakumis. Kuna laserkiir liigub selle aja jooksul sensorist objektini ja tagasi, tuleb õige 

distantsi saamiseks jagada läbitud vahemaa pooleks. Skemaatiliselt on teeloleku aja 

kaudu kauguse määramise printsiip ära toodud joonisel 1.  

 
Joonis 1. Impulsslaseriga valguskiire teeloleku aja mõõtmine. AT ja AR on vastavalt 

väljasaadetud ja vastuvõetud amplituudid. R on vahemaa saatja ja objekti vahel ning tL 

on valguskiire teeloleku aeg (Wehr ja Lohr 1999) 
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Joonisel 1 on näha, et AT kujutab endast väljasaadetud laserimpulsi amplituudi. Saatjast 

kulgeb see objektini ning objektist peegeldub vastuvõtjasse. Peale seda registreeritakse 

laserimpulsi tagasituleku amplituud AR ning saadakse laserkiire teeloleku aeg tL, mis on 

teele saadetud ja tagasipeegeldunud laserimpulsi vahe. 

Teiseks meetodiks on faaside vahe mõõtmine. See süsteem on keerukam ning enamasti 

kasutusel terrestriliste laserskannerite puhul või siis ALS-süsteemides, mis on mõeldud 

mõõtma lühemaid distantse. Küll on aga kauguse mõõtmine selle meetodi puhul täpsem. 

Põhimõte seisneb välja saadetud ja vastu võetud signaalide omavahelises võrdlemises. 

Kuna seda meetodid antud uurimustöös ei kasutatud, siis sellel ka pikemalt ei peatuta. 

ALS-süsteemid kasutavad ka erinevaid skaneerimismehhanisme, millede abil laserkiirt 

jaotatakse mõõdistusalale kindlate vahemaade järgi. Erinevad skaneerimismehhanismid 

moodustavad erinevaid mustreid. Peamised neli skaneerimismehhanismi on toodud ära 

joonisel 2.  

 
Joonis 2. Peamised skaneerimise süsteemid, mida kasutatakse aerolaserskaneerimisel. 

Ülevalt vasakult päripäeva: võnkuv peegel, Palmer'i skanner, fiiberskanner ja pöörlev 

polügoon (Wehr ja Lohr 1999) 
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Olenevalt kasutatavast skaneerimismehhanismist, moodustub laserpunktidest erinev 

muster:  

 võnkuv peegel - sinusoidaalne joon (kahesuunaline skaneerimine); 

 pöörlev polügoon ja fiiberskanner - paralleelsed jooned (ühesuunaline skaneerimine); 

 Palmeri skanner - elliptiline jälg. 

 

Maapinnale jäänud muster ei sõltu ainult skaneerimise mehhanismist, vaid ka 

lennusuunast ja -kiirusest ning maapinna kujust. Ackermann (1999) toob välja, et suur 

mõõtmiskiirus on ALS-i puhul eriti tähtis. 1000 m kõrguselt skaneerides ulatub 

punktide tihedus maapinnal 1st punktist 20 m
2 

peale kuni 20 punktini 1 m
2 

peale. 

Tegelik punktide tihedus oleneb ALS-i tüübist ning suhtest lennukiiruse, pulsisageduse, 

skaneerimisnurga ja lennukõrguse vahel. 

ALS-l saadud koordineeritud punktide kasutusvõimalusi on mitmeid, alustades 

koridoride mõõtmisest kuni liustike mõõdistamiseni. ALS-süsteemid mõõdavad 

vahemaad sensori ja mõõdistava objekti vahel ning selleks on kaks meetodit: ühe puhul 

mõõdetakse aega, mis kulub laserimpulsi jõudmiseks sensorist objektini, ning teise 

meetodi puhul mõõdetakse faaside vahet. ALS-süsteemidel on erinevad 

skaneerimismehhanismid ning igaühel neist on erinev skaneerimismuster. ALS-ga 

saadakse mitmeid miljoneid koordineeritud punkte, mille üks kasutusviis on uurida 

majanduslikult väärtuslikku metsa.  

 

 

2.2. Aerolaserskaneerimise kasutamine taimestiku mõõtmisel 

 

Lisaks majanduslikule väärtusele omab mets ka olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse 

ning pinnase ja veevarude kaitse seisukohalt (Mesas-Carrascosa et al. 2012). Seega on 

oluline võimalikult täpne ja ajakohane info taimestikust ja selle muutumisest (Tsui et al. 

2013). Erinevaid antropogeenseid ja looduslikke sündmuseid, mis mõjutavad 

maakasutust, nagu karjatamine, metsaraie, tulekahjud, on kirjeldanud oma töös 

Richardson ja Moskal (2011). Nad väidavad, et metsasid õigesti hooldades saavad 
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inimesed ka ise palju ära teha, et nad säiliks. Kuid selleks on vaja informatsiooni 

metsade tihedusest, kõrgusest ning maapinna erisustest. Kaugseire on andmete 

kogumiseks kõige sobilikum meetod, kuna suudab lühikese ajaga ja vähese vaevaga 

katta suure maa-ala. Autori arvates on kaugseire taimestiku uurimisel ka arvatavasti 

kõige odavam lahendus. Just tänu tema kiirusele ja suurele maa-ala katvusele. 

Alternatiiviks oleks uurida taimestiku kasvu kohapealsete vaatlustega või mõõtmistega, 

aga see võtab liialt palju aega ning selleks on vaja ka palju inimressurssi. Praegusel ajal 

tegeletakse palju inimtööjõu mahukuse vähendamisega ning erinevate tegevuste 

automatiseerimisega.  

Üheks enamlevinumaks kaugseire meetodiks on satelliitpildid, aga pilvede tõttu on 

kasutusel ka teistsugused meetodid - alternatiivina kasutatakse SAR (Synthetic Aperture 

Radar) ja InSAR (Interferometric SAR) andmeid, kuna radartehnoloogia suudab mõõta 

ka pilvede alt (Tsui et al. 2013). Richardson ja Moskal (2011) on ühe kaugseire 

probleemina välja toonud metsa sees olevad üksikud puud, mille kohta on infot vaja. 

Nende üksikute puude eristamine teistest puudest on raske, kuna metsas on puud 

üksteisele väga lähestikku. Seda probleemi on suudetud lahendada ALS andmete 

kasutamisega, kuid selle meetodi kasutamisel peab ALS andmed jagama üksikute 

võrade andmeteks. Selle meetodiga on suudetud leida teatud üksikuid puid koguni 

metsa seest. Keerukamates metsades on mitu kihti puid ning lühemad puud asuvad 

pikemate all. Sellisel juhul võivad lühemate puude võrad jääda tuvastamata. Mida 

tihedamad metsad, seda väiksem on kaugseire andmete täpsus. Richardson ja Moskal 

(2011) on oma töös kirjeldanud Saksamaal tehtud uurimustööd keerukate ja tihedate 

metsadega. Selle katse tulemusena tuvastati tihedast metsast lühemaid puid vaid 26–35 

protsenti. Lühemate puude leidmine pikemate alt ei ole selle uurimustöö käigus 

probleem. Kuna eelnevalt tutvustatud uurimustöö autoril ei ole vaja teada, kas lühemad 

puud eksisteerivad pikemate all. Kui ALS andmetega saadakse kätte taimestik, mis 

põllumajanduslikul maal kasvab, siis on selle uurimustöö eesmärk saavutatud. Ei ole 

tähtis teada saada, mitu rinnet seal kasvaval puittaimestikul on. Valdavalt kasvab 

põllumajanduslikul maal noor võsa, mis ei ole mitme rindeline.  

Viimase kahekümne aasta jooksul on erinevates maailma osades uuritud palju ALS-i 

kasutamist metsastel aladel. Esimene katsetus tehti juba Nõukogude Liidu ajal, kus 

prooviti ALS andmetest saada puude kõrgust. Varsti järgnes katsetus Põhja-Ameerikas. 
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Euroopas tegelesid selle küsimusega esimesena põhjapoolsed riigid nagu Soome ja 

Norra, kus kasutatakse ALS süsteeme väga edukalt metsade uurimisel. (Montaghi et al. 

2013) 

ALS suudab tänu laserkiire jagunemisele mõõta taimestiku struktuuri. Seetõttu on ALS 

andmed leidnud laialdast kasutust just metsandusvaldkonnas. Kui soovitakse ALS 

andmetest eraldada ainult maapinda, on taimestik segav faktor (Vain 2008). Näiteks on 

Ackerman (1999) teinud uurimustöö Euroopa metsade kohta, kus on välja toodud, et kui 

võtta arvesse ainult nadiirist tehtud mõõdistusi, siis tüüpilise Euroopas kasvava okas- ja 

lehtpuumetsade puhul suudab laserkiir taimestikust läbi tungida ainult 20-40% juhtudel. 

Lehtpuumetsade puhul kasvab see talvel 70%-i. 

Aerolaserskaneerimisest metsaga kaetud aladel on uurinud ka Montaghi et al. (2013). 

Ta kirjutas, et ALS andmed annavad võimaluse ennustada metsade karakteristikuid 

nagu näiteks puude kõrgus ja tüve diameeter. Mõõtmine toimub suurel alal ja 

tulemuseks saadakse metsastunud alast 3D punktipilv. Metsastunud alasid uuritakse 

ALS andmetega kahel meetodil: ulatusliku ala meetod ja üksiku puuvõra meetod. 

Uuritavate alade kohta tehakse rasterkaart või kasutatakse punktipilvi. Nii on võimalik 

saada infot nagu metsa kõrgus, maht ning biomass. Üksiku võra meetod uurib vaid 

üksikuid puid metsa alal. Ka siin kasutatakse rastrit või punktipilvi, et välja joonistada 

polügoone üksiku puu jaoks või 3D puu profiiliks. Põllumajandusliku maa 

monitooringuks kasutatakse ulatusliku ala meetodit, kuna see annab autorile infot, mida 

ta vajab.  

Washingtonis on Richardson ja Moskal (2011) teinud uurimuse, mis hõlmas 3 erineva 

tihedusega metsasid. Uurimustöö eesmärgiks oli ALS-st saadud andmetest määrata 

metsade tihedust ja kõrgust. Seda infot oleks hea kasutada, kui soovitakse ennustada 

metsatulekahjude levikut. Uurimustöö jaoks kasutati kaugseire andmeid ning lisaks 

koguti andmeid kohapealt. Katsealadeks võeti erinevad 0,04 ha suurused metsa ringid. 

Iga ringi kohta tehti kohapealse vaatluse põhjal kirjeldus – pandi kirja puude liigid, 

kõrgus, diameeter ning mõõdeti ka surnud puude asukoha koordinaadid. ALS-andmeid, 

mida kasutati, oli kahte sorti, mis erinesid punktitiheduse ja sensorite poolest. Mõlemast 

andmehulgast moodustati pinnamudel. Mudeli koostamisel ei kasutatud kõrgusandmeid, 
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mille väärtus maapinnast oli väiksem kui 1,83 meetrit. Nii ei jäänud mudelile madalaid 

põõsastikke ja taimestikku. Taimestik jaotati kõrgusklassidesse.  

Kõige paremini tuvastati pikemate puude võrad ning seetõttu sai ka pikemate puude 

tiheduse ALS andmetest kätte. Lühikeste puude võrad jäid kättesaamatuteks, kuna nad 

jäid pikemate puude alla. Lühikesed puud moodustasid lehtede kogu, kust oli võimatu 

eristada üksikute puude võrasid. See probleem suudeti lahendada, kui kasutati 

peegelduste jaotusinfot. Kuigi ka teine ja kolmas peegeldus ei pruugi pikemate puude 

lehtedest läbi tungida. Laserkiir jõuab lühemate puudeni seal, kus on hajusamad alad. 

Neid alasid on metsades aga liiga hõredalt ning seetõttu ei saada usaldusväärset 

andmehulka. Richardson ja Moskal (2011) pakuvad välja, et lühemad puud oleks 

võimalik tuvastada: 

 kasutades väga tihedat punktikogu; 

 kasutades eriti väikest laserkiirt; 

 skaneerides mitme nurga alt; 

 tehes mitu lendu ühest kohast. 

 

Kahe erineva punktitiheduse andmetega saadi tulemused täpselt samad. Seega ei ole 

puude tiheduse määramisel tähtis punktide suur tihedus. Arvatavasti tuleneb see 

puuvõradest tehtud mudeli lihtsuses. Ka väheste punktidega suudetakse puuvõrad välja 

joonistada. Samas ei pruugi see lihtne mudel töötada kõikides metsades, sest selle 

uurimustöö käigus oli tegemist peamiselt okaspuu metsadega.  

Ka Florida rahvuspargis on oldud probleemi ees, kuidas saada metsadest ülevaadet. 

Seda probleemi on oma artiklis kirjeldanud Zhang et al. (2013). Valdav osa 

informatsioonist tuleb suuremahulistest aerofotodest või siis kohapeal vaadeldes 

(Rutchey et al. 2008). Mõlemad tööd on väga aega ja raha nõudvad. Proovitud on multi- 

ja hüperspektraalsete sensoritega pilte. Hüperspektraalsete fotode tõhusust suudeti ka 

tõestada, aga see on väga kulukas. Seega nüüdseks on välja kujunenud meetod, kus 

kasutatakse OBIA-t, ortofotosid ja ALS andmeid. ALS andmed muudetakse 

samasuurteks piksliteks, kui on ortofotol. Seejärel võrreldakse piksleid omavahel.  

Tabelis 3 on tehtud kokkuvõte eelnevalt kirjeldatud uurimustöödest. Näidatud on töö 

autor, eesmärk, andmed ning tulemus. Kõik uurimused on kasutanud ALS andmeid ja 
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uurinud ALS kasutamist metsades. Tulemustest on näha, et lühemaid puid tuvastatakse 

pikemate alt vähesel määral.  

Tabel 3. ALS-i kasutamine metsade uurimisel erinevates teadustöödes 

Autor Eesmärk Andmed Tulemus 

Richardson ja 

Moskal (2011) 
tuvastada kõrgemate 

puude alt lühemaid 
ALS lühemaid puid tuvastatid 26-35% 

Ackermann 

(1999) 
uurimus Euroopa 

metsadest 
ALS 

okas- ja lehtpuumetsades tungib 

laserkiir läbi 20-40% juhtudel 
Richardson ja 

Moskal (2011) 
määrata metsade tihedust ALS 

tuvastati pikemate puude tihedus, 

lühemad jäid kättesaamatuks 

Kaugseire andmete abil on võimalik saada metsade kohta palju informatsiooni nagu 

näiteks metsade tihedus ja kõrgus. Suureks probleemiks on metsade puhul teine rinne, 

mis ei paista esimese rinde alt välja. Euroopa okas- ja lehtpuumetsades läbib laserkiir 

esimese rinde ainult 20–40% juhtudel. See ei ole probleemiks põllumajandusliku maa 

monitooringul, kuna seal on võsa vaid ühe rindeline. Põllumaa monitooringu eesmärgi 

täitmiseks ei ole tähtis teada saada mitme rindeline võsa seal on, vaid kas põllumaal on 

toimunud võsastumine.  

 

 

2.3. Aerolaserskaneerimine Maa-ametis 

 

Oma kodulehel (Kõrgusandmed 2014) on Maa-amet välja toonud, et alates aastast 2008 

kasutatakse lendude ajal lisaks aerokaamerale ka -laserskannerit ALS50-II, mille 

komponendid on toodud joonisel 3. Seega saadakse lennatud alast lisaks piltidele ka 

kõrgusinfo. Lendamiseks kasutatakse ümberehitatud lennukit Cessna Grand Caravan 

208B-d, mis on Maa-ameti kasutuses samuti aastast 2008.  
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Joonis 3. Aerolaserskanneri ALS50-II komponendid. 1) juhtarvuti 2) laseri plokk 3) 

laserskanner 4) operaatori ekraan 5) piloodi ekraan 6) piloodi ekraan 2 7) 

kinnitusplaadid (Metsur 2012) 

Maa-ameti poolt kasutatavad ALS50-II parameetrid on järgnevad: 

 laserkiire skaneerimismuster: sinusoidaalne; 

 opereerimise kõrgus: 200 - 6000m maapinnast; 

 maksimaalne peegli võnke sagedus: 90Hz; 

 maksimaalne impulsi sagedus: 20-150kHz, mitmikpulss; 

 peegelduste arv: 4 (esimene, teine, kolmas, viimane); 

 maksimaalne vaateväli - FOV: 0-75º (kogunurk); 

 kalde stabilisatsioon: automaatselt kohanduv, ulatus = 75º; 

 salvestus andmekandja: 300GB HDD; 

 töötab olenemata valgustingimustest. (Aerolaserskanner (LIDAR) Leica ALS50-II 

2014) 

Eestimaa kaeti ALS andmetega esimest korda aastatel 2008–2011. Aastal 2012 alustati 

nö. uut ringi. Joonisel 4 on kujutatud ALS andmestiku kogumine aastate lõikes. Kuna 

ALS andmeid kogutakse neljaaastase intervalli tagant, annab see hea võimaluse uurida 

selle aja sees toimunud muutuseid taimkattes. Käesolevas uurimustöös kasutatakse Ahja 
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valla kohta käivaid andmeid aastast 2011, seega saaks seal muutuseid uurida alles 2015. 

aastal. Kordusmõõtmisest saaksime teada, kui palju ja mis suunas on toimunud 

muutused põllumajandusliku maa võsastumisel. (Kõrgusandmed 2014) 

 
Joonis 4. Maa-ameti poolt lennatavad alad aastate lõikes (Maa-amet 2014) 

Maa-ameti kodulehel (Kõrgusandmed 2014) on kirjutatud, et ALS-i tulemuseks 

saadakse kõrguspunktid, millest umbes pooled on maapinna punktid. Laserpunktidele 

saadakse plaanilised koordinaadid L-EST97 süsteemis ning kõrgused BK77 süsteemis. 

Üle-eestilise lennu korral on mõõdistuskõrguseks 2400 meetrit. See, kui tihedalt on 

punkte maapinal ning mis on punkti diameeter maapinnal, oleneb lennukõrgusest. 

Tabelis 4 on ära toodud Maa-ameti poolt lennatavate andmete punktitihedus ja laserkiire 

suurus maapinnal kolme peamiselt kasutatava lennukõrguse puhul. Sealt on näha, et 

andmetel, mida kasutatakse käesolevas töös, on punktitihedus maapinnal 0,45 p/m
2 

ning 

punkti suurus maapinnal on 0,54 meetrit.  

Tabel 4. Aerolaserskaneerimise parameetrid erinevatel kõrgustel 

Lennukõrgus, m Punktitihedus maapinnal, p/m
2 Punkti suurus maapinnal, m 

1440 1,56 0,33 

2400 0,45 0,54 

3900 0,14 0,86 
Allikas: Metsur 2012 

Maa-ameti ALS-i andmetöötlusprotsessi on uurinud oma töös Grünthal (2013) ning see 

on kokkuvõtvalt esitatud joonisel 5. Esimeseks etapiks on lennuprojekti koostamine, 

mis valmib vastavalt mõõdistusala iseärasustele ja soovitud tulemustele. Kui 

lennuprojekt on valmis, siis laetakse see sensorite juhtimistarkvarasse, kus seda saavad 

jälgida nii operaator kui ka lennuki piloot. Kui mõõdistuslennud tehtud, arvutatakse 

IPAS Pro ja Grafnav tarkvara abil lõplik lennutrajektoor (SPET), mis imporditakse 
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ALS50 Post Protsessorisse. Seal seotakse lõplik lennutrajektoor, laserskannerist saadud 

kaugused ning nurgad ühiseks koordineeritud punktipilveks.  

 
Joonis 5. Maa-ameti aerolaserskaneerimise andmetöötlus protsess (Gruno 2012) 

Maa-ameti kodulehelt (Kõrgusandmed 2014) võib veel välja lugeda, et 

aerolaserskaneerimisel salvestatud kõrguspunktid läbivad automaatse klassifitseerimise. 

Selle käigus omistatakse igale punktile väärtus, mis näitab, kas tegemist on maapinna 

või mõne muu nähtusega. Lennukõrgusel 2400 m on punktid klassifitseeritud 

järgmiselt: 

 klass 1- klassifitseerimata; 

 klass 2- maapind, mis ei sisaldu klassis 8; 

 klass 7- müra; 

 klass 8- maapinna hõrendatud punktid (plaaniline kaugus >20 või kõrgusvahemik 

±0,3); 

 klass 14- suuremate veekogude pind. (Kõrgusandmed 2014) 

Automaatset punktide klassifitseerimist, mida Grünthal (2013) oma töös kirjeldab, 

kontrollitakse üle manuaal-visuaalse korrigeerimisega. Rõhuasetus on selle töö käigus 

pööratud maapinda kujutavate punktide õigele klassifikatsioonile. Maa-amet täiustab 

pidevalt punktipilvede klassifitseerimise algoritme. Kogu punktipilvest on keskmiselt 

60% klassifitseeritud maapinnaks. Samas ei saa öelda, et mida rohkem on maapinnaks 
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klassifitseeritud punkte, seda täpsem on maapinna kujutamine. Aastal 2008 saadi kõige 

rohkem klassifitseeritud maapinna punkte.Vaadates neid TIN (Triangulated Irregular 

Network) mudeli abil on näha, et mitmes kohas on taimestik klassifitseeritud 

maapinnaks. Andmete kvaliteeti vähendavad taimestik, klassifitseerimise ebatäpsused 

ning see, et lennuplokkide vahel ei pruugi lennuribade asend olla kõige parem (Gruno 

2012). 

Maa-amet-i kodulehel (Kõrgusandmed 2014) on kirjas, et kõrgusandmed on saadaval 

nii LAS kui ka XYZ formaadis. Kuna andmete maht on suur, siis levitatakse neid 

1:2000 Eesti põhikaardi lehtede kaupa. Seega igal lehel on kujutatud ühte 

ruutkilomeetrit. Punktide arv terve Eestimaa peale on üle 21 miljardi ning keskmiselt on 

ühe kaardilehe peal 456700 punkti.  

Maa-ameti lendude tulemusena saadakse nii ortofotod, kui ka ALS andmed 

samaaegselt. Lendamiseks kasutatakse ümberehitatud lennukit Cessna Grand Caravan 

208B-d. Eestimaa kaeti esimest korda ALS andmetega aastatel 2008–2011, seega 

saadakse ALS andmed ühe ala kohta iga nelja aasta tagant. ALS-st saadud andmed ning 

ortofotod on kõigile vabalt kättesaadavad v.a. erafirmad. Läbi WMS-teenuse on 

ortofotod kättesadavad kõigile. Maa-ametilt saadud ALS andmete abil hakatakse 

järgmises peatükis tuvastama põllumajandusliku maa võsastumist.
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3. Põllumajandusmaa võsastumise monitooring 

aerolaserskaneerimise andmete põhjal 

 

3.1. Uurimustöö objekt ja kasutatud andmed 

 

Magistritöö uurimisobjektiks valiti Ahja vald, mis asub Lõuna-Eestis ning mille pindala 

on 72,2 ruutkilomeetrit (joonis 6). Töö käigus uuriti valla põllumajandusliku maa 

võsastumise olukorda.  

 
Joonis 6. Ahja valla asukoht Eesti kaardil (üleval vasakus nurgas). Ahja vald kaetud 

las-failidega. Punasega Ahja valla administratiivpiir, kollasega põllud, mis ühtivad nii 

PRIA kui ETAK-i andmebaasis. Sinisega on mittekattuvad alad  
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Uurimustöö läbiviimiseks kasutatud andmed on järgmised: 

 Maa-ametist saadud 25 cm piksli suurusega ortofotod aastast 2011. RGB fotod on 

tehtud aerokaameraga Leica ADS40-SH52 kõrgusel 2400 meetrit; 

 aastal 2011 Maa-ameti poolt kogutud ALS andmeid, lennukõrgusel 2400 meetrit. 

Aerolaserskaneerimine oli tehtud aerolaserskanneriga Leica ALS50-II. Las-

formaadis andmed katsid tervet Ahja valda (joonis 6). Joonisel 6 on näidatud las-

failide ruudustik (1x1 km). Ahja valla katsid ära kokku 121 las-faili. Iga fail kujutab 

endast 1 km
2
 suurust maa-ala. Punktide keskmine omavaheline kaugus oli 1,6 meetrit 

ning keskmine punktitihedus oli 0,45 p/m
2
; 

 ETAK-st pärit haritava maa piirid Ahja vallas aastal 2011 (joonisel 6 kollasega). 

Piirid olid shp-formaadis; 

 PRIA põllumassiivide piirid Ahja vallas 2011. aastal (joonisel 6 sinisega). 

Põllumassiivide piirid olid jaotatud kahte gruppi: toetusi taotlevad ning toetusi 

mittetaotlevad põllumassiivid. Need piirid olid samuti shp-formaadis.  

 

Joonisel 6 on sinisega märgitud põllumajanduslik maa, kus ETAK-i ja PRIA alad 

omavahel ei kattu. Kollasega on tähistatud põllumajanduslik maa, mille piirid ühtivad 

mõlemas andmebaasis. Autori arvates võib piiride mittekattumise taga olla mitu 

põhjust: esiteks võib olla see tulnud sellest, et andmebaasides defineeritakse 

põllumajanduslikku maad erinevalt. Teiseks võib see tuleneda sellest, et ETAK-i 

andmed on vananenud.  

 

3.2. Põllumajandusliku maa võsastumise uurimise metoodika 

 

Põllumajandusliku maa võsastumise uurimiseks on käesolevas töös kasutatud Maa-

ametilt saadud ortofotosid ning ALS andmeid. Uurimustöö läbiviimiseks oli töö jagatud 

kaheks erinevaks etapiks: ortofotode interaktiivne töötlemine ning ALS andmete 

töötlemine. Joonisel 7 on kokkuvõttev metoodika kirjeldus, kus on välja toodud kaks 

peamist osa ning nende alapunktid. Kirjeldatud metoodika valiti toetudes eelnevalt 

tehtud uurimustöödele ning nende tulemustele. ALS andmeid kasutati, et 
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automatiseerida puittaimestiku tuvastamist põllumajanduslikult maalt. Ortofotod olid 

peamiselt võrdlus- ning taustinformatsiooniks. 

 
Joonis 7. Võsastumise tuvastamise metoodika kirjeldus. Punasega märgitud kaks 

peamist metoodika osa  

Uurimustöös alustati ortofotode interaktiivsest töötlemisest. Selleks laeti Maa-ameti 

ortofotod WMS teenusena (http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?) alla programmi 

ESRI ArcMap. Kuna uuritav objekt oli Ahja valla põllumajanduslik maa, kuvati 

ortofotole nii ETAK-i kui ka PRIA põllumajandusliku maa piirid, mis on kujutatud 

joonisel 8.  
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Joonis 8. Ahja valla põllumajandusliku maa piirid kuvatud ortofotole (kollasega). 

Punasega on kuvatud Ahja valla administratiivpiirid. Taustaks Maa-ameti 2011. aasta 

ortofoto 

Nende piiride sees märgistati ortofotol alad, kus puud ja põõsad on kasvanud 

põllumajanduslikule maale. Digitaliseerimise lihtsustamiseks tehti Ahja valla 

põllumajandusliku maa ümber nn. mask, mis on näidatud joonisel 9. Mask kattis kinni 

kõik alad, mis ei olnud põllumajanduslik maa.  
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Joonis 9. Ahja vallale kuvatud nn. mask, mis kattis kinni kõik mittepõllumajandusliku 

maa. Taustaks Maa-ameti 2011. aasta ortofoto 

Kokku digitaliseeriti 3047 polügooni. Lisaks visuaalsele tulemusele saadi andmetabel, 

kus oli kirjas kõikide digitaliseeritud alade pindala hektarites. Joonisel 10 on välja 

toodud digitaliseeritud võsade pindalaline jaotus viies erinevas pindala vahemikus. 

Jooniselt 10 on näha, et peamiselt jäävad digitaliseeritud võsade pindalad 0,001-0,09 

hektari vahele. Ülejäänud digitaliseeritud puittaimestiku pindalade klassid on olulises 

vähemuses. Kõige väiksem digitaliseeritud pindala oli 0,0003 ha ning kõige suurem 

digitaliseeritud ala oli 21,6 ha. Keskmine võsastunud ala pindala, mis digitaliseeriti oli 

0,13 ha. Joonisel 11 on näha mõned ortofotolt digitaliseeritud alad. Digitaliseerimisel ei 

võetud arvesse puude ja põõsaste kõrgust. Ära märgistati alad, kus oli näha, et ei toimu 

enam põllumajandusliku maa harimist.  
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Joonis 10. Digitaliseeritud võsastunud alade pindalade jaotus. Pindalad on tabelis 

hektaritena  

 
Joonis 11. Väljavõte ühest ortofotolt digitaliseeritud alast. Punasega on digitaliseeritud 

puittaimestik, mis kasvab põllumajanduslikul maal. Kollasega ETAK-i piirid, 

helesinisega PRIA piirid. Taustaks Maa-ameti 2011. aasta ortofoto 

ALS andmete töötlemist alustati normaliseeritud digitaalse pinnamudeli (nDSM) 

loomisest, kus maapind on väärtusega 0 ning taimestiku kõrgused on antud maapinna 

suhtes. Selleks kasutati kolme vabavara programmi: QGIS, LasTools ning Fusion. Kõik 

eelnevalt nimetatud programmid töötavad käsurealt ning need kirjeldati ära Windows 

DOS käskudega eraldi failis.  
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Las-failide töötlemist alustatid puhvri moodustamisega. Iga 1x1 km kaardilehe ümber 

moodustati puhver 8-st ümbritsevast kaardilehest (joonis 12). Joonisel 12 on näidatud 

mustaga, milliseid naaberfaile kasutatakse keskmise rohelise 1x1 km las-faili puhvri 

loomiseks.  

 
Joonis 12. Las-failile 8-st ümbritsevast las-failist ümbritseva puhvri loomine. 

Rohelisega on keskmine 1x1 km raster, mille ümber puhver luuakse 

Puhvri loomine on vajalik, et ei tekiks valesid piksleid kaardilehe äärtesse, kus võib 

punkte olla hõredamalt ning punktide kõrgus võib seetõttu olla arvutatud valesti. Samuti 

parandab see punktide klassifitseerimist taimestikuks ja majadeks keskmise ruudu 

äärealadel. 

Järgmises etapis klassifitseeritakse kõik 9 kaardilehte. Klassifitseerimise käigus 

arvutatakse igale punktile, mis ei ole maapinna klassi punkt (vt. pt. 2.3), kõrgus 

maapinnast. Selle tulemusena saadakse taimestiku normaliseeritud kõrgus maapinna 

suhtes. Klassifitseerimise käigus jagatakse ka taimestiku ja majade punktid eraldi 

klassidesse. Hilisemas andmetöötluses eemaldatakse las-failidest majadeks 

klassifitseeritud punktid.  
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Järgnevalt liidetakse kõik 9 kaardilehte üheks suureks failiks ning moodustatakse 

kõrgusraster. Rastri suuruse valimiseks katsetati mitmeid variante: 2x2, 3x3 ja 5x5. 

Paremad tulemused tulid rastri suurusega 5x5, mille tõttu kasutatigi seda edaspidisel töö 

tegemisel. Igale rastrile arvutati kõrgus, võttes punktide kõrgusjaotusest, mis jäid 5x5 

meetrit rastri sisse, 80 protsentiil. 80% protsentiili on soovitanud taimestiku kõrguse 

määramiseks kasutada Lang et al. (2012). Joonisel 13 on piltlikult välja joonistatud, 

kuidas rastrile kõrgus arvutatakse. 

 
Joonis 13. 5x5 rastrile kõrguse arvutamine. Rastri sees on ALS-e punktid, millelt 

arvutati 80 protsentiili punktide kõrgusjaotusest 

Viimase etapina lõigatakse kõrgusrastrist välja ainult keskmine 1x1 km ala. Eelnevalt 

kirjeldatud protsessi korrati kõikide Ahja valla kohta käivate las-failidega. Tulemuseks 

saadi 121 tif-faili, mille töötlemist jätkati programmis ESRI ArcMap 10.2.1. 

Kõrgusrastri töötlemine tehti ESRI enda väljaantud õpetuse järgi, kus on kirjutatud ALS 

andmete töötlemisest metsastel aladel (ESRI 2011). Tif-failide nn. kokku sulatamise 

tulemusena saadi nDSM mudel Ahja valla kohta (joonis 15). Joonisel 14 on nDSM-i 

mudelist väljalõige, mis on kuvatud 3D vaates. Jooniselt 14 on maapinna punktid 

kuvatud roosa värvusega ning nende kõrgusväärtuseks on null. Kollasega on näidatud 

taimestiku punktid, milledele on arvutatud kõrgus maapinna suhtes. 
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Joonis 14. 3D vaates nDSM. Roosaga on kujutatud maapind ning kollasega seal peal 

kasvav puittaimestik 

 
Joonis 15. Las-failide töötlemise tulemusena saadud nDSM mudel 

Normaliseeritud maapinnamudelil on kujutatud taimestiku kõrgused maapinnast. 

Loodud mudeli rastrite väärtused on kujutatud kümnendarvudena, aga need muudeti 

täisarvulisteks väärtusteks. Rastri väärtuste täisarvuliseks muutmist oli vaja, kuna 
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ArcMap ei ole võimeline tegema järgmisi uurimustöö jaoks vajaminevaid samme 

kümnendarvudega. Joonisel 16 on kujutatud üks digitaliseeritud ala nDSM-l ning 

kõrgused on kujutatud täisarvulistena. Jooniselt 16 on näha, et miinimum kõrgus on 0 

meetrit (maapind) ja maksimum kõrgus umbes 19 meetrit.  

 
Joonis 16. Väljavõte nDSM mudelist, mis on täisarvuliste väärtustega. Punasega on 

kujutatud ortofotolt digitaliseeritud võsa 

Uurimustöö tulemuse jaoks oli vaja tuvastada puittaimestik ETAK-i ning PRIA 

andmebaasides oleval põllumajanduslikul maal. Selleks tuli lõigata tervet Ahja valda 

kujutavad rastermudelit põllumajandusliku maa piiridega. Piiridega lõigatud mudeleid 

tuli kokku kolm: 

 ETAK-i piiride järgi lõigatud põllumajandusliku maa mudel; 

 PRIA taotletud põllumassiividega maa mudel; 

 PRIA mittetaotletud põllumassiividega maa mudel. 

 

Joonisel 17 on kujutatud PRIA mittetaotletud põllumassiividega lõigatud mudeli 

väljalõige. Joonisel 17 on näha punasega põllumassiivide piirid ning piiridest väljapoole 

rasterpilti enam ei ole. See valge on ala, mida uurimustöös vaja ei lähe. Sinisega on 

kujutatud ortofotolt digitaliseeritud puittaimesti  
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Joonis 17. PRIA mittetaotletud põllumassiivide piiriga lõigatud rasterpilt 

Et lihtsustada rasterpiltide lugemist, kustutati rasterpildilt ära maapinna rastrid, kuna 

nende väärtuseks oli null. Tulemuseks saadi rasterpilt, kus oli kujutatud vaid taimestiku 

rastrid, mis asusid põllumajanduslikul maal. Rastrite kõrgused algasid ühest meetrist. 

Joonisel 18 on rasterpildist väljavõtet, kus on kujutatud ühel PRIA põllumassiivil 

kasvavat taimestikku.  

 
Joonis 18. ALS andmetest välja sorteeritud võsastunud ala, mis kasvab PRIA toetusi 

mittetaotlenud põllumassiivil 

Peale 0 kõrgusega maapinna eemaldamist, tekkis ülevaatlik pilt põllumajanduslikul 

maal kasvavast puittaimestikust, mille kõrgus varieerus 1 meetrist kuni 26 meetrini.  
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3.3. Uurimustöö tulemuste analüüs ja järeldused 

 

Andmete analüüs tehti kolmes etapis: põllumajandusliku maa üldandmete analüüs, ALS 

andmete analüüs ning ALS-i ja ortofotodelt digitaliseerimise võrdlus ja analüüs. Kõik 

analüüsid tehti kolme grupi kohta: ETAK-i põllumajanduslik maa, PRIA taotlemata 

põllumassiivid ja PRIA taotletud põllumassiivid.  

Põllumajandusliku maa üldandmete analüüs 

Tabelis 5 on välja toodud üldised andmed kolme erineva grupi kohta ning joonisel 19 

on üldinfo toodud välja visuaalselt. Tabelist 5 on näha, et PRIA andmebaasi järgi on 

Ahja vallas pindalaliselt 2 korda rohkem põllumajandusmaad kui ETAK-i andmebaasi 

järgi. 

Tabel 5. Üldinfo Ahja valla põllumajandusliku maa kohta 

Üldinfo põllumaj. maa kohta PRIA taotlemata  PRIA taotletud  ETAK  

põllumaj. maa arv, tk 241 360 167 

põllumaj. maad kokku, ha  3334,38 2687,85 3271,95 

keskmine põllumaj. maa suurus, ha  13,84 7,47 19,59 

min. põllumaj. maa suurus, ha  0,32 0,31 0,04 

max. põllumaj. maa suurus, ha  161,63 93,42 629,74 

Miinimum põllumajandusmaa suurus on ETAK-i andmebaasides märgatavalt väiksem, 

kui PRIA andmebaasides. Samas kui maksimum põllu suurus on ETAK-i 

andmebaasides mitu korda suurem. Autori arvates saab ka siit järeldada, et põllumaa on 

kahes andmebaasis erinevalt defineeritud. Tabelist 5 tuleb ka välja, et PRIA taotlemata 

põllumassiivi keskmine suurus on suurem kui taotletud. Eeldada võiks, et suurte 

põldude peale just taotletakse toetusi, sest neid on parem hooldada ning suurema pinna 

pealt tuleb rohkem toetust. Tabelist on ka näha, et aastal 2011 on Ahja vallas rohkem 

taotlemata maad kui taotletud maad.  
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Joonis 19. Üldinfo Ahja valla põllumajandusliku maa kohta 

ALS andmete analüüs 

ALS andmete analüüs tehti taimestiku kõrguse järgi. Kuna ortofotode pealt palja 

silmaga taimestiku kõrgust määrata ei saa, analüüsiti ortofotolt digitaliseeritud andmed 

vaid pindala põhiselt nagu on öeldud peatükis 3.2. Et rasterandmetest võimalikult 

lihtsalt tulemusi saada, tehti nendest viis erinevat kihti, mis olid jaotatud taimestiku 

kõrguse klasside järgi. Taimestiku kõrguse klasse oli 5 tükki: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 ja 

21-. Joonisel 20 on näidatud ühe PRIA põllumassiivi rasterpilt, kus on kuvatud 

taimestik kõrgusega 1-5 meetrit, 6-10 meetrit ja 11-15 meetrit.  

 
Joonis 20. Taimestik kõrgusega 1-5 meetrit (rohelisega), 6-10 meetrit (kollasega) ja 11-

15 meetrit (punasega) PRIA taotlemata põllumassiivil. Sinisega ortofotolt 

digitaliseeritud puittaimestiku piirid 
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Lisaks rasterpildile saadi ka andmetabel, kus on kirjas, kui palju erineva kõrgusega 

rastreid põllumassiividel on. Kuna oli teada, et rastri küljepikkus on 5 meetrit, tuli ühe 

rastri pindalaks 25 ruutmeetrit, mille kaudu sai arvutada pikslite arvu järgi kogu 

kõrgusklassi pindala. Arvude lihtsamaks mõistmiseks teisendati ruutmeetrid hektariteks. 

Sama protseduur tehti viie kõrgusklassiga ning kolme erineva põllumajandusliku maa 

piiridega. Tabelis 6 on välja toodud hektariliselt, kui palju on igast kõrgusklassis 

põllumajanduslikul maal kasvavat puittaimestikku ning lisaks on väljendatud 

protsendiliselt võsastunud ala suurus kogu põllumajandusmaa pindalast. Joonisel 21 on  

puittaimestiku kõrgusklasside kaupa moodustatud tulpdiagramm. 

Tabel 6. ALS-i andmetest saadud ning kõrgusklasside järgi jaotatud võsastunud alade 

pindala. Sulgudes on protsendiline väärtus kogu põllumajandusmaast 

Võsa kõrgus, m PRIA taotlemata, ha PRIA taotletud, ha ETAK, ha 

1-5 118,08 (3,54%) 54,72 (2,04%) 154,97 (4,74%) 

6-10 75,05 (2,25%) 23,48 (0,87%) 111,38 (3,40%) 

11-15 6,60 (0,20%) 5,35 (0,20%) 32,11 (0,98%) 

16-20 1,55 (0,05%) 1,60 (0,06%) 4,68 (0,14%) 

21- 0,26 (0,01%) 0,25 (0,01%) 0,70 (0,02%) 

kokku võsastunud 201,54 (6,04%) 85,40 (3,18%) 303,84 (9,29%) 

Tabelist 6 on selgelt näha, et taimestikku kõrgusega 1-5 meetrit on põllumajanduslikul 

maal kõige rohkem. Arvestava väärtuse annab ka taimestik kõrgusega 6-10 meetrit. 10-

st meetrist kõrgemat taimestikku esineb põllumajanduslikul maal vähe. On üksikud 

alad, kus põllumaal kasvab kõrge puittaimestik, mida saab juba metsaks nimetada. Need 

alad enamasti asuvad ETAK-i haritaval maal ning mõni ka PRIA taotlemata 

põllumassiivil. PRIA taotletud põllumassiividel pole ühtegi sellist suuremat ala, kus 

oleks taimestik kõrgem, kui 10 meetrit. Kõrgema puittaimestiku protsent tuleb 

peamiselt metsade äärtest. Autori arvates esineb ETAK-i haritaval maal ja PRIA 

taotlemata maal 10-st meetrist kõrgemat taimestiku rohkem seepärast, et nendel aladel 

puudub pidev kontroll. 

ETAK-i kogupindalast moodustab võsastunud ala 9,29%, mis on rohkem kui PRIA 

taotlemata ja PRIA taotletud põllumassiividel. PRIA taotletud põllumassiividel esineb 

kogupindalast 3,18% võsastunud alasid ning PRIA taotlemata põllumassiividel 2 korda 

rohkem ehk 6,04% võsastunud alasid. Kuigi pindalaliselt on PRIA põllumaad rohkem 

(vt. tabel 5), on võsastunud alasid nendel vähem, kui ETAK-i põllumaadel. PRIA 
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taotletud põllumaadel on arvestava protsentuaalsusega vaid 1-5 meetrine taimestik, 

mida on 2,04%. Autori arvates on 1-5 meetrine taimestik sellise kõrgusega, mida on 

veel lihtne põllumaalt eemaldada. Seega saab põllumajandusliku maa kiiresti ja lihtsalt 

tagasi kasutusele võtta. See, et taotletud põldudel eksisteerib vähem võsastunud alasid, 

oli autori arvates ette aimatav, sest toetusi taotlevad põllumaad peavad võsast puhtad 

olema. Kuna aga mõned toetust taotlenud põllud jäävad kontrollimata, on täiesti 

võimalik, et üksikud on kergelt võsastunud. Kõrgemat taimestikku on küllaltki vähe, 

seega saab öelda, et metsa on põllumaale kasvanud minimaalselt.  

 
Joonis 21. ALS andmetest saadud võsastunud alad viies erinevas kõrgusklassis. 

Horisontaalsel teljel on võsa kõrgus meetrites ning vertikaalsel teljel on hektarid 

ALS-i ja ortofotodelt digitaliseeritud alade võrdlus ja analüüs 

Ortofotodelt digitaliseerimise tulemusi analüüsiti pindalade kaudu. Iga 

põllumajandusliku maa (ETAK, PRIA taotlemata ja taotletud) kohta arvutati 

digitaliseeritud võsastunud alade pindala. Joonisel 22 on näidatud üks PRIA 

põllumassiivil digitaliseeritud võsastunud ala. 
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Joonis 22. Rohelisega märgitud digitaliseeritud võsastunud ala, mis asub PRIA 

põllumassiivi piirides (punasega) 

Järgmiseks võrreldi kolmes grupis digitaliseeritud taimestiku pindalasid ALS-st saadud 

andmetega. Tabelis 7 on hektarites välja toodud, kui palju on digitaliseeritud võsastunud 

alasid ja kui palju ALS-ga tuvastatud võsastunud alasid. Tabelist näeb, et nii ortofotolt 

digitaliseeritud kui ka ALS-st saadud aladega on PRIA taotletud põllumaadel tulemus 

ligilähedane. Vahe tuli vaid 0,84 hektarit. Joonisel 23 on tulpdiagrammina välja toodud 

kui palju võsastumist tuvastati ALS andmetega ning kui palju ortofotolt digitaliseerides.  

Tabel 7. Ortofotolt digitaliseerimisega ning ALS-ga tuvastatud võsade pindalad ja 

nende vahe 

Ortofoto ja ALS pindade vahe PRIA taotlemata, ha PRIA taotletud, ha ETAK, ha 

ALS tuvastatud võsastumine 194,99 81,18 296,72 

ortofotolt digitaliseeritud võsastumine  232,92 82,02 331,49 

ortofoto ja aerolaserskaneerimise vahe  37,93 0,84 34,77 

Tabelist 7 on näha, et PRIA taotlemata ja ETAK-i põllumaadel on kahe meetodi vahe 

sarnane. Sellel, miks on kahe andmehulga pealt tuvastatud võsa vahe PRIA taotletud 

põllumassiividelt väiksem, võib autori arvates olla mitu põhjendust:  

 pindalaliselt on PRIA taotletud põllumassiividel vähem võsa kui teistel gruppidel. 

Sellepärast on ka digitaliseerimisel operaatori viga väiksem; 

 PRIA taotletud põllumaadel moodustavad võsa peamiselt metsaääred ning nendel on 

digitaliseerimise viga väiksem, kui põõsastikel või keerukatel puittaimestiku aladel; 
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 PRIA taotletud põllumaadel piirnevad võsastunud alad metsadega või on 

korrapärase kujuga  

Joonis 23. ALS-ga tuvastatud ning ortofotolt digitaliseeritud võsastunud alade pindalad 

hektarites 

Pindalaliselt on nii PRIA taotlemata kui ka ETAK-i põllumaadel ALS tuvastanud 

vähem taimestikku kui digitaliseerides. Autori arvates võib see tuleneda mitmest 

asjaolust: 

 ALS tuvastab põllumaa võsastunud ala, seal kus ta kasvab. Digitaliseerides 

märgistatakse ära terve ala, kus võsa kasvab, kaasa arvatud maapind põõsaste ja 

puude vahel; 

 digitaliseerimise käigus tekivad tunnetuslikud vead, kuidas keegi piire määrab. 

Nii PRIA taotlemata kui ka ETAK-i põllumaadel on tuvastatud võsa palju rohkem, kui 

PRIA taotletud põllumaadel. Autori arvates mõjutab tuvastatud võsa rohkus kahe 

kaugseire meetodi umbes 35-38 hektarilist vahet. Mida rohkem on põllumaal kasvavat 

võsa, seda suurem on digitaliseerimisel tekkinud vea tõenäosus. Digitaliseerides suuri 

alasid, kaasame rohkem pindala, mis on puude ja põõsaste vahel. Autori arvates tuleb 

kahe meetodi vahe peamiselt sealt.  
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ETAK-i ja PRIA põllumaa piiride analüüs 

Käesolevas uurimustöös kasutati kahe erineva andmebaasi põllumajandusliku maa piire: 

ETAK ja PRIA (vt. joonis 6). Jooniselt 6 on näha, et kahe andmebaasi piirid paljudes 

kohtades ei kattu. Lugedes Maasikamäe et al. (2014) aruannet, siis võib teada saada, et 

andmebaasides on põllumaa erinevalt defineeritud. Joonisel 24 on välja toodud haritava 

maa definitsioon ETAK-i ja PRIA andmebaaside järgi.  

 
Joonis 24. ETAK-i ja PRIA andmebaaside järgi defineeritud haritav maa (Maasikamäe 

et al. 2014 alusel koostanud autor) 

Võrreldes kahe andmebaasi definitsioone, tuleb välja, et ETAK-i andmebaasis ei ole 

defineeritud põllumajanduslikku maad. ETAK-i andmebaasis on selle asemel 

defineeritud haritav maa, kui põllumajanduslikult kasutatav maa ja sööt (näiteks põld ja 

aianduslik maa). PRIA andmebaasis ei ole defineeritud haritavat maad, vaid on 

põllumajanduslikult kasutatav maa (näiteks põllumaa, püsirohumaa, lühiajaline 

rohumaa) ja kasutatav põllumajandusmaa (näiteks põllumaa, püsirohumaa). Seega 

järgmiseks on mõlema andmebaasi järgi ära defineeritud põllumaa ja põld, mis on 

toodud joonisel 25. 
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Joonis 25. ETAK-i ja PRIA definitsioon põllule ja põllumaale (Maasikamäe et al. 2014 

alusel koostanud autor) 

Jooniselt 25 on näha, et mõlemas andmebaasis on defineeritud sõna põld, kuid PRIA 

andmebaasis on lisaks põllule defineeritud ka põllumaa. Seega hõlmab PRIA oma 

põldude ja põllumaaga rohkem kõlvikuid, kui ETAK-i põld.  

Eelolevast kahest tabelist tuleb välja põhjus, miks on Ahja vallas PRIA andmebaasi 

järgi haritavat maad rohkem, kui ETAK-i andmebaasi järgi ning miks kahe andmebaasi 

piirid ei kattu. Kui ETAK-i järgi on haritav maa see, kus kasvavad lühiealised ja 

pikaealised kultuurid, siis PRIA loeb haritavaks maaks, lisaks eelnevale, ka loodusliku- 

ja püsirohumaa, tingimusel, et nad on heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras. 

Lisaks on kaks andmebaasi erineva eesmärgiga ja hõlmavad erinevaid maa-alasid. 

ETAK hõlmab kogu Eestit, aga PRIA hõlmab infot temale huvipakkuvast alast. PRIA 

tegevusvaldkonnaks on Euroopa Liidu ja riiklike toetuste jagamine, seega puudub 

PRIA-l teave haritava maa kohta, mille kohta ei ole esitatud taotlusi (Maasikamäe et al. 

2014).  

Autori arvates võivad kahe andmebaasi piirid erineda ka nende vanuse poolest. 

Uurimustöös kasutatud ETAK-i andmebaasi andmed pärinevad hoopis aastast 2006. 

Kui nüüd vaadata aasta 2013 andmeid, siis on mõned põllumaa piirid parandatud 

aastatel 2012 ning 2013. Kuigi suuremat muutust põllumaa piirides toimunud ei ole. 

Paar üksikut kohta, kus põllumaa ei ole enam registreeritud põllumaaks, kuid valdavalt 
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on piirid samad. Autori arvates tuleb kahe andmebaasi erinevus valdavalt põllumaa 

definitsioonist.  

Järeldused ja arutelu 

Uurimustöö eesmärgiks oli tuvastada Ahja valla põllumajanduslikul maal kasvavat 

puittaimestikku, kasutades selleks ALS andmeid. Võrdlusena oli kasutatud ortofotodelt 

digitaliseeritud piire. Kui valida, kas võsa tuvastamiseks kasutada ALS-i või 

digitaliseerimist ortofotolt, siis autori arvates võiks seda teha ALS andmetega, sest siis 

jõuab eesmärgini kiiremini. ALS andmetele lisaks võiks kasutada kindlasti taustinfoks 

ortofotosid, et ALS-ga saadud andmeid kontrollida.  

Võsastunud alade digitaliseerimine ortofotolt võttis Ahja vallas 3 nädalat. ALS saadud 

punktpilve on võimalik töödelda päeva või kahega. Lisaks saab ALS andmetest lihtsalt 

taimestiku kõrgust määrata. Pelgalt ortofotodelt pole võimalik määrata taimestiku 

kõrgust. Selleks tuleb kasutada fotogramm-meetrilist meetodit, kus ortofotodest 

moodustub kolmemõõtmeline kujutis. Fotogramm-meetrilise meetodi kasutamise 

miinuseks on see, et see on aeganõudev ning kõik inimesed ei pruugi näha stereoefekti. 

ALS-i kasuks räägib see, et tuvastatakse taimestik reaalselt seal, kus ta asub. Seega jääb 

ära digitaliseerimisel juurdetulev pindala, kus tegelikult ei kasva põõsaid ja puid. 

Paljusid taimestike gruppe silm ortofotolt ei erista, mõned pisemad puud ja põõsad 

jäävad suurte varju. Ka selle probleemi lahendab ALS. Inimesele kahesilma vahele 

jäävad objektid tulevad ALS andmetest siiski välja, seega jääb ära inimese eksimise 

faktor. 

ALS-ga saadud tulemustel on autori arvates ka üks miinus. ALS tuvastab võsa ka seal, 

kus on metsaääred. Ortofotolt digitaliseerides ei märgistata metsaäärseid alasid, kus on 

näha vaid suurte puude ja põõsaste lehed ning võrastikud. ALS-ga aga tekivad metsade 

äärtesse ribad, kus on tuvastatud taimestikku, sest laserkiir peegeldub seal tagasi suurte 

puude võradelt ning lehtedelt, mis ulatuvad põllumajandusliku maa peale. Autori 

arvates võiks seda probleemi lahendada puhvriga, mis eemaldab ALS-l saadud andmed 

metsade äärtest. Kuna seda käesolevas uurimustöös ei kasutatud, siis võiks edaspidi 

seda võimalust kasutada ning võrrelda saadud tulemusi. Metsade ääres olevad suurte 

puude võrad ei lähe põllumajanduslikul maal kasvava puittaimestiku alla.  
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Kui juurelda ETAK-i ja PRIA andmebaasides olevate põllumaa piiride üle, siis autor ei 

eelistaks ühele andmebaasile teist. Nende kahe andmebaasi eesmärgid on täiesti 

erinevad ning ka andmete kogumise viis neisse on erinev. Seega, järgmistes töödes 

eelistada kas ühte või teist, sest need piirid ei ole praegusel ajal võrreldavad. 

Andmebaasides võiks muidugi mõisted defineerida üheselt, sest siis saaks ühe 

andmebaasi andmete järgi kontrollida teist. Üks erinevuse põhjuseid võib olla ka 

andmete erinev vanus. ETAK-i andmebaasis on enamus põllumaa piire aasta 2006 

seisuga, kuid PRIA andmed on pärit aastast 2011. PRIA uuendab oma põllumaa piire 

igal aastal. 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tuvastada Ahja valla põllumajanduslikul maal kasvavat 

puittaimestikku, kasutades selleks ALS andmeid. ALS-ga saadud tulemuste võrdluseks 

ning taustinfoks kasutati ortofotolt digitaliseerimist. Digitaliseerimisel ja ALS andmete 

töötlemisel kasutati Maa-ameti ortofotosid ning ALS andmeid. Kaugseire andmed 

töödeldi programmidega ESRI ArcMap, Lastools, QGIS ning Fusion. Uurimustöö viidi 

läbi Ahja valla põllumajandusliku maa piirides. Põllumaa piirid jagunesid kolmeks: 

PRIA taotletud põllumassiivid, PRIA taotlemata põllumassiivid ning ETAK-i haritav 

maa. Esimesena viidi läbi võsastunud alade digitaliseerimine ortofotodelt. Selle töö 

käigus märgistati visuaalselt ortofotode pealt kõrgemate puude ja põõsastikega alad, mis 

asusid põllumaal.  

ALS andmete töötlust alustati nDSM mudeli loomisest. Selle jaoks kasutati kolme 

programmi, mis töötavad käsurealt. Käsuridade rakendamisel loodi esmalt 9 las-failiga 

puhver, et eemaldada failide äärtes olevaid punktide kõrguse vigu. Peale puhvri loomist 

arvutati igale ALS-ga saadud punktile kõrgus maapinnast ning klassifitseeriti. Kõige 

viimase etapina moodustati kõrgusraster ning saadi iga las-faili kohta üks tif-fail. Tif-

failid nn. sulatati üheks nDSM mudeliks, kus maapinna kõrguse väärtus oli null. 

Maapind kõrguse väärtusega null kustutati mudelist. Järele jäi vaid Ahja valla piirides 

kasvav taimestik, miinimum kõrgusega 1 meeter. Kõige viimase etapina lõigati kogu 

Ahja valla taimestikust välja see taimestik, mis kasvab vaid põllumajanduslikul maal.  

Põllumajanduslikul maal kasvavat puittaimestikku võrreldi kolmes erinevas grupis: 

PRIA taotletud põllumassiivid, PRIA taotlemata põllumassiivid ning ETAK-i põllumaa. 

Uurimustöö tulemuste analüüs tehti kolmes osas: põllumajandusliku maa üldandmete 

analüüs, ALS andmete analüüs ning ALS-i ja ortofotodelt digitaliseerimise võrdlus ja 

analüüs. Põllumajandusliku maa üldandmete analüüsist on näha, et PRIA andmebaasi 

järgi on Ahja vallas pindalaliselt 2 korda rohkem põllumajandusmaad kui ETAK-i 
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andmebaasi järgi. ALS andmete analüüsi tulemusena jaotati Ahja valla 

põllumajanduslikul maal kasvav puittaimestik viite erinevasse kõrgusklassi: 1-5, 6-10, 

11-15, 16-20 ja 21-. Tulemustest on näha, et kõige rohkem esineb põllumajanduslikul 

maal 1-5 meetrist puittaimestikku. Arvestava väärtuse annab ka taimestik kõrgusega 6-

10 meetrit. ETAK-i kogupindalast moodustab võsastunud ala 9,3%. PRIA taotletud 

põllumassiividel esineb kogupindalast 3,2% võsastunud alasid ning PRIA taotlemata 

põllumassiividel 2 korda rohkem ehk 6,0%. 

Analüüsiti ka ortofotolt ja ALS-ga tuvastatud puittaimestiku tulemusi. Välja toodi 

võsastunud alad, mis tuvastati ALS-ga, ning need, mis tuvastati ortofotodelt. Tulemusi 

võrreldes tuli välja, et ortofotolt digitaliseerides on võsastunud alade pindala suurem. 

Autori arvates tuleb see sellest, et digitaliseerides märgistatakse ära terve ala, kus 

puittaimestik kasvab. ALS andmetest tuleb puittaimestik välja aga seal, kus ta reaalselt 

kasvab ning puude ja põõsaste vahel olev pindala jääb välja. Seega tuleks 

põllumajanduslikult maalt puittaimestiku tuvastamiseks kasutada ALS-i, et saada 

tulemusi kiiremini ja täpsemalt. 

PRIA ja ETAK-i andmebaasi põllumaa piire võrreldes selgus, et need ei kattu. Autori 

arvates tuleb see peamiselt sellest, et erinevad andmebaasid defineerivad põllumaad 

erinevalt. ETAK-i järgi on põld see, kus on ühe- või mitmeaastased kultuurid. PRIA 

andmebaaside järgi loetakse põlluks aga ka looduslikke- ja püsirohumaid, kui need on 

hooldatud. Lisaks võib erinevus tulla ka sellest, et ETAK-i andmed Ahja valla kohta on 

valdavalt pärit aastast 2006, kuid PRIA andmed on pärit aastast 2011. 5 aastaga võivad 

põllumaal toimuda suured muutused. Autori arvates ei ole kahe andmebaasi põllumaa 

piirid võrreldavad, kuna nende definitsioonid põllumaast ei lähe kokku ning ka 

andmebaaside eesmärgid on erinevad.  

Autori arvates sobib ALS võsastunud alade tuvastamiseks ning seda võiks kasutada ka 

järgmiste valdade põllumajandusmaa monitooringuks. See, kas kasutada monitooringul 

ETAK-i või PRIA põllumaa piire, oleneb töö eesmärgist ning otstarbest. ALS-ga saadud 

tulemuste põhjal saab ka öelda, kui kõrge on puittaimestik. 
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