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Töö eesmärgiks olnud Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide (KKPRT) mõõdetud 
puistukõrguse analüüsimisel ning kontrollimisel lidari kõrgusandmete järgi eristusid 
teistest proovitükkidest keskmisest suurema kõrguste erinevuse tõttu 25 püsiproovitükki. 
Esines nii lidari järgi takseerandmetest kõrgemaid kui madalamaid proovitükke.  

Analüüsi kaasati kõigi 819 püsiproovitüki esimese rinde takseerkõrgused 26-st erinevast 
kasvukohatüübist. Takseerandmed on inventeeritud KKPRT uurimisrühma poolt aastatel 
2009-2014. Lidari kõrgusandmed pärinevad Eesti Maa-ameti regulaarsetelt lendudelt 
aastatel 2009 – 2013. 

Lidari mõõdetud puistu kõrgusena kasutati töös kõrgusjaotuse 95-protsentiili (H95), mille 
korrelatsioonikordaja takseeritud kõrgusega (Htaks) oli 0,975. Takseerandmete ning 
lidarandmete vahel ilmnesid kõigi enamuspuuliikide korral usaldusväärsed ja tugevad 
lineaarsed seosed.  

Töö autori hinnangul õnnestus mitmele proovitükile vastavalt varasemate samalaadsete 
uurimuste kogemustele tuginedes anda usutavad põhjendused kõrguste erinemise 
põhjustest, kuid sellele vaatamata tuleks lõplike otsuste langetamiseks käia probleemsetel 
proovitükkidel  kontrolltakseerimistel. 

Lidari kõrgusandmed sobivad puistu kõrguse hindamiseks väga hästi. Tähelepanelik tuleb 
olla varakevadiste lennuandmete tõlgendamisel ning hõredate või eriilmelise struktuuriga 
puistute kõrguse hindamisel. Oluliseks probleemiks on GNSS (Global Navigation 
Satellite System) asukoha määramise täpsus. 

 

Märksõnad: püsiproovitükid, kaugseire, lidar, puistu kõrgus 
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The purpose of this study is to analyse and check forest inventory data of Estonian 
Network of Forest Research Plots (ENFRP) with lidar data. 25 plots distinguished from 
the dataset by their big height difference between lidar height percentile (H95) and 
inventory height (Htaks). Underestimation as well overestimation of lidar height occured. 

The average height of the first layer dominant species of all 819 permanent plots from 26 
different site types were included in the study. Inventory data was collected by ENFRP 
workgroup during 2009 – 2014. Lidar data was collected by Estonian Land Board during  
the regular topographic flights from2009 to 2013. 

Lidar stand height was defined as the height distributions 95-percentile (H95). The 
correlation coefficient between Htaks and H95 was as high as 0,975. The correlation 
coefficients were strong and reliable for all dominant tree species. 

Based on other similar studies, explanations were given to stand height differences if 
possible, nevertheless control inventory should be carried out on problematic plots in 
order to give final decisions.  

Lidar height data is very fine for evaluating stand height. Attention must be paid 
interpreting stand height on early spring data and in sparse stands or in stands with diverse 
structure. An important issue is GNSS (Global Navigation Satellite System) positioning 
accuracy. 

 

Keywords: permanent sample plots, remote sensing, lidar, stand height 
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SISSEJUHATUS 

 

Metsamajandamine nõuab kaalutletud ja läbimõeldud otsuseid, mille tulemuste või 

tagajärgede nägemiseks kulub aastakümneid. Otsuste langetamine nõuab informatsiooni 

ning metsamajanduses nimetatakse vajalike alusandmete kogumist metsa inventeerimiseks 

(Penman jt 2003). 

Metsa inventeerimine on aega ja tööjõudu nõudev toiming, milleta aga ei ole tänapäeval 

aktiivne metsamajandamine mõeldav. Seda kas või seetõttu, et üle viie hektarilises 

metsakinnistus raie taotlemine eeldab seadusega ka kehtivate inventeerimisandmete 

olemasolu (Metsaseadus 2006, § 11 lg 4-2).   

Metsa inventeerimine sai alguse 18. sajandi lõpul Kesk-Euroopas, ajendatuna kartusest 

küttepuude otsa lõppemise osas (Brack 1997). Aegade jooksul on kasutatud nii võrdlemisi 

subjektiivset puistu silmamõõdulist hindamist kui ka väga töömahukat ja aeganõudvat puistu 

ülepinnalist takseerimist, mille käigus mõõdetakse iga üksiku puu diameeter. 

Enimkasutatavaks puistu hindamise meetodiks on aga nn proovitükkide meetod, mille 

käigus takseeritakse väikesemõõdulised, valdavalt ringikujulised ajutised proovitükid, mille 

mõõtmistulemused kantakse üle samanäolisele suuremale metsaosale, tavaliselt eraldisele 

(Forest Inventory… 2006). 

Tänapäeval kasutatakse järjest enam maapealsete inventeerimiste täiendamiseks ka 

kaugseire võimalusi, mis aitavad vähendada metsamajanduse planeerimiseks tehtavaid 

kulutusi. Üks sellistest kaugseire meetoditest on aerolaserskanneerimine ehk lidar (Light 

Detection And Ranging) (Næsset 1996; Brack 1997). Aerolaserskanneerimise peamised 

eelised teiste meetodite ees on täpsed kolmemõõtmelised (3D) mõõtmistulemused, kõrge 

automatiseerituse tase ning võimalus uurida kiirelt väga suuri alasid. Lidaril on tõusev 

tähtsus keskkonnateadlastele kui kuluefektiivne viis suurel hulgal kõrgresolutsiooniliste 3D 

andmete kogumiseks (Heritage ja Large 2009). Käesoleva töö autori hinnangul on tänases 

kõrgtehnoloogiaküllases ühiskonnas antud teema uurimine igati aktuaalne ja vajalik. 

Eesti Maaülikooli metsakorralduse osakonna eestvedamisel on rajatud Eesti metsa 

kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik (Kangur jt 2013), mille takseerandmed koos Eesti 
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Maa-ameti aerolaserskanneerimisel saadud mõõtmistulemustega moodustavad antud töö 

alusandmed. 

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida puistu kõrguse mõõtmist lidari abil ning hinnata 

saadud andmete vastavust maapealsete takseertulemustega Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkide näitel. Antud teema uurimisele lisab aktuaalsust vajadus kontrollida 

maapealsete takseerandmete õigsust, mis teatud juhtudel on kordusmõõtmistel saadud 

ebaloogiliste tulemuste tõttu küsimärgi alla sattunud. 

Töö autor soovib oma juhendajate kõrval tänada ka Eesti Maa-ametit, kellelt pärinevad lidari 

kõrgusandmed ning Eesti Maaülikooli metsakorralduse osakonna vanemteadurit Mait Langi, 

kes on olnud suureks abiks lidarit puudutavate probleemide lahendamisel. Eesti metsa 

kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku inventeerimine toimub Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse kaasabil. 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

1.1. Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik 

 

Käesolev töö põhineb Eesti Maa-ameti aerolaserskanneri andmetel ning Eesti metsa 

kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku andmetel. Lidari kõrgusandmed on kogutud Eesti 

Maa-ameti poolt aastatel 2009-2013. Proovitükkidel mõõdetud puistu kõrgust kasutatakse 

töös takseerkõrgusena (Htaks) ning lidarkõrgustena kasutatakse lidari punktiparve 

kõrgusjaotuse 95-protsentiili (H95). 

 

 

1.1.1. Proovitükkide rajamine ja mõõtmised 

 

Eesti Maaülikooli metsakorralduse osakonna dotsendi U. Petersoni eestvedamisel alustati 

üle-eestilise metsa kasvukäigu püsiproovitükkide (KKPRT) võrgustiku rajamist 1995. 

aastal. Proovitükid katavad kõik peamised metsatüübid, vanuseklassid ja täiuseastmed ning 

on paigutatud valitud metsaeraldistesse juhuslikult. Kõigil proovitükkidel on määratud lisaks 

puude takseerandmetele ka proovitüki asukohakoordinaadid, millega on tagatud täpselt 

samade puude mõõtmine hilisemate kordusmõõtmiste käigus. Kordusmõõtmised toimuvad 

5-aastase intervalliga. Ringproovitükid on rajatud raadiusega 15, 20, 25 ja 30 meetrit 

selliselt, et esimesse rindesse jääks vähemalt 100 puud. Erandjuhtudel on väga tihedates või 

muudel põhjustel erandlikes puistutes kasutatud ka teisi raadiuseid, kuid mitte väiksemaid 

kui 8m ega suuremaid kui 30m.  

Esialgseks võrgustiku eesmärgiks oli luua alus andmete saamiseks Eesti puistute 

kasvumudelite koostamiseks (Kiviste ja Hordo 2002). Käesoleval hetkel on KKPRT 

võrgustiku proovitükkide metoodikat kasutatud erinevate eesmärkide nimel (Kangur jt 

2013) ning KKPRT laiendatud võrgustikku kuuluvad ka metsade looduslikkuse taastamise 

katsealad (ForMIS teema nr. 6), veerežiimi muutuse jälgimise katsealad Aidu karjääris 

(ForMIS teema nr. 41), metsade looduslikkuse taastamise katsealad Karula rahvuspargis 

(ForMIS teema nr. 42) ja Järvselja ürgmetsakvartali proovitükid (ForMIS teema nr. 47). 
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1.1.2. Proovitükkide üldandmed  

 

Käesoleval hetkel on KKPRT laiendatud võrgustiku andmestikus 819 proovitükki 26st 

erinevast kasvukohatüübist, mille värskeimad mõõtmised või kordusmõõtmised on teostatud 

aastatel 2009-2014 ning mis kõik on käesolevas töös käsitletud. Täpsem proovitükkide 

jagunemine kasvukohatüüpide vahel on esitatud joonisel 1.1. Muud kasvukohatüübid 

jagunevad KL (6) TA (6), MD (4), SN (4), KR (3), LD (3), SJ (3), RB (2), LL (1). Lühendite 

tähendused on toodud Lisas 1. 

 

 

Joonis 1.1 Proovitükkide jagunemine kasvukohatüüpide järgi (sulgudes toodud 

proovitükkide arv vastavas kasvukohatüübis). Lühendite tähendused on toodud Lisas 1. 
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ND (113)

JK (88)

MS (72)
KP (60)

JP (45)

SL (44)

JM (40)

AN (38)

SM (35)

PM (32)

JO (26)

MO (17)

KM (14)

KN (12)

TR (12)
SS (11) Muud (32)
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 Kõige arvukamalt proovitükke (433) asub männi enamusega puistutes, järgnevad kuusikud 

(181), kaasikud (153) ning haavikud (34). Ülejäänud puuliikide osakaal peapuuliigina on 

minimaalne (vt joonis 1.2). 

 

 

Joonis 1.2 Proovitükkide jagunemine peapuuliigiti (sulgudes toodud proovitükkide arv 

vastava peapuuliigiga). Lühendite tähendused on toodud Lisas 1. 
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Proovitükkide üle-eestilist jaotust kujutab joonis 1.3. Enim proovitükke (223) on mõõdetud 

2011. aastal ning vähim proovitükke (128) on mõõdetud 2012. aastal. 

 

 

Joonis 1.3. Proovitükkide paiknemine üle Eesti. Proovitükid tähistatud roheliste punktidega 

 

 

1.1.3. Aerolaseskanner (lidar) Leica ALS50-II 

 

Laserskanneerimine on üks paljulubavamaid tehnoloogiaid puude võrade ja teiste puistu 

karakteristikute hindamiseks, mis on metsainventeerimise seisukohast hädavajalikud 

(Næsset jt 2004). Eesti Maa-amet kasutab alates 2008. aastast korrapärastel aerokaamera 

pildistamislendudel paralleelselt ka aerolidarit, mille abil tehakse maapinna topograafilist 

kaardistamist (Aerolaserskanner (LIDAR) Leica… 2015). Kevadine topograafiline lend 

tehakse 2400 m kõrguselt ning suvine metsanduslik lend 3800 m kõrguselt. Maa-amet 

kasutab oma lendudel laserskannerit Leica ALS50-II (Leica 2007). Skanner töötab lähi-

infrapunases spektripiirkonnas lainepikkusel 1064nm ning peegeldustihedus 2400 m 

kõrguselt lennates on 0,45 p/m2 (punkti ruutmeetri) kohta ning 3800 m kõrguste lendude 

puhul 0,14 p/m2 kohta. See teeb maksimaalseks punktide omavaheliseks kauguseks ~ 2-3 

meetrit (Leica 2007; Metsur 2012). Aerolidari tööpõhimõte seisneb õhusõidukil (enamasti 

lennukil) paiknevas skanneris, mis uuritava objekti suunas saadab välja lähiinfrapunases 
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spektripiirkonnas impulsse. Välja saadetud impulss võib neelduda, hajuda või peegelduda 

tagasi maapinnalt või mõnelt teiselt objektilt (puud, põõsad, linnud). Mõõtes aega impulsi 

välja saatmisest kuni peegeldunud impulsi tagasi jõudmiseni (TOF - time of flight meetod) 

on võimalik välja arvutada peegelduse asukohta maapinnal või muul objektil. Kogu 

skaneerimise kestel tuleb määrata lennuki positsioon maapealse GNSS (Global Navigation 

Satellite System) baasjaama suhtes, et teada lennuki täpset asukohta impulsi lähetamise 

hetkel. Lisaks on tarvis teada lennuki asendit, impulsi lähetusnurka ja atmosfääri andmeid, 

misjärel on nimetatud info põhjal võimalik välja arvutada peegelduste asukohad (Heritage 

ja Large 2009; Metsur 2012). 

Väljasaadetud laserimpulss on koonuse kujuline ja jalajälg 2400 m lennukõrguse korral 

maapinnal on ligikaudu 54 cm läbimõõduga. Lidarimpulsi jalajälje diameetri (AL) 

arvutamiseks kehtib järgmine valem 1 (Baltsavias 1999):  

AL =  D + 2*h*tan(γ/2),                                                                                                         (1) 

kus D – laseri avaarv (cm); 

h – lennukõrgus maapinnast (m); 

γ - divergents ehk laserkiire hajumine (mrad). 

 

Peegelduse tekkimiseks peab laserimpulss tabama maapinda, puud või mõnda muud objekti. 

Kui laserimpulsi jalajälje alla jääb erineva kõrgusega objekte jaguneb impulss osadeks ning 

tekib mitu tagasipeegeldust. Näiteks võib üks osa väljasaadetud laserimpulsist peegelduda 

tagasi puu ladvast, teine puu võrast ning kolmas maapinnalt (Metsur 2012). Maa-ameti 

kasutatav aeroskanner Leica ALS50-II on võimeline salvestama kuni neli peegeldust impulsi 

kohta (Leica 2007). Impulsi jagunemine võib tekkida ka laserkiire osalisest tungimisest läbi 

võra või lehestiku, kuna võras võib esineda nn. auke, kust laserimpulss läbi läheb. Lisaks on 

lehestik lähiinfrapunases spektripiirkonnas poolläbipaistev, mida laserimpulss samuti läbida 

võib (Renslow jt 2000; Falkner ja Morgan 2001; Gaveau ja Hill 2003). Mitme 

tagasipeegelduse olemust väljendab joonis 1.4, kus väljasaadetud impulsist peegeldub tagasi 

3 peegeldust.  



12 
 

 

Joonis 1.4. Ühest väljasaadetud impulsist tekkinud kolm tagasipeegeldust 

 

Järgnevalt on välja toodud Heritage ja Large (2009) kohaselt lidarmõõtmise peamised 

eelised ja puudused: 

Eelised: 

• väga kiire andmete kogumine (kuni 100 000 punkti sekundis); 

• infoküllased andmed, mida saab hiljem kasutada teistel uurimiseesmärkidel; 

• andmete suur ruumiline tihedus ja katvus, mis kaotab andmete interpoleerimise 

vajaduse; 

• konkreetsed protseduurid andmete kiireks ja täpseks kogumiseks; 

• andmete kogumise ja töötlemise rikkalikud võimalused. 

 
Puudused: 

• kallid seadmed ja tarkvara; 

• häired andmete kogumisel teatud aladelt (näiteks peegeldused veepinnalt); 

• lidari kehv kalibreeritus võib põhjustada olulisi vigu andmetes; 

• suurte andmekogude töötlemine on ressursinõudlik (vajalik võimekas 

arvutustehnika ning tarkvara); 
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• laseri madala lainepikkuse kasutuse piiratus madala lainepikkuse kahjulikkuse tõttu 

inimsilmale. 

 

 

1.1.4. Andmete töötlemine 

 

Lidari kõrgusandmed olid salvestatud kaardilehtede kaupa standardsesse LAS 

failivormingusse. Punktiparvede töötluseks rakendati vabavara FUSION/LDV  

(McGaughey 2014). Esimese sammuna filtreeriti mooduliga Groundfilter eeldatavad 

maapinna peegeldused, mille eraldamiseks valiti katseliselt rastri piksli suuruseks 6 meetrit. 

Väga suure piksli suuruse ehk madala ruumilise lahutusvõime korral on oht tasandada 

liigselt maapinna reljeefi. Samuti on liiga suure ruumilise lahutusvõime puhul oht, et ühe 

piksli piiresse jäävad ainult taimestikult tekkinud peegeldused ning ühtegi tegelikku 

maapinnalt peegeldunud impulssi pikslile ei jää. Groundfilter algoritm otsib piksli ulatuses 

kõige madalamaid peegeldusi, mistõttu võidakse tiheda taimkattega alal osad taimkattelt 

tekkinud peegeldused maapinnaks klassifitseerida. Seetõttu on oluline lidarandmete 

töötlemisel ja parameetrite valimisel tutvuda esmalt konkreetse skanneeritava keskkonna 

eripäraga ning lähtuda sellest parameetrite valimisel. Järgmise sammuna koostati eraldatud 

maapinnapunktidest GridSurfaceCreate mooduli abil iga kaardilehe jaoks rasterkujul 

digitaalne maapinna mudel (DEM – digital elevation map) ruumilise lahutusvõimega 4,0 m. 

Kolmanda sammuna lõigati Clipdata mooduli abil laserandmetest välja kõikide 819 

ringproovitüki punktipilved, arvestades nii varem arvutatud maapinnamudelit kui iga 

proovitüki individuaalset raadiust ning proovitüki tsentrikoordinaati. Maapealsete 

takseertunnustega võrdlemiseks rakendati väljalõigatud punktipilvedele Cloudmetrics 

moodulit, mis arvutab punktide kõrguse ja tiheduse põhjal igat punktiparve iseloomustavad 

statistikud (McGaughey 2014). 

 

Takseeritud puistu kõrguste ning lidarandmete põhjal arvutatud puistu kõrguste 

võrdlemiseks kasutati regressioonanalüüsi. Eeltööna koostati takseerkõrguste ja 

lidarkõrguste vahelised korrelatsioonitabelid. Võrreldi korrelatsiooni maapinnal takseeritud 

puistu keskmise kõrguse ja lidari andmetest tuletatud H80, H90, H95 ning H99 vahel. 

Korrelatsioonitabelid koostati nii puuliikide järgi rühmitatud andmetele kui kogu 

andmestikule puuliike eristamata. Seejärel võrreldi rühmitatud puuliikide 

korrelatsioonitabeleid kogu andmestikule koostatud korrelatsioonitabeliga, kust ilmnes, et 
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parim ühtivus takseeritud kõrguste ning lidarkõrguste vahel on takseerkõrguse ja lidar 

punktiparve kõrgusjaotuse 95-protsentiil vahel ning olulisi puuliigist tingitud erinevusi  ei 

esine. Analüüsi käigus tehti kahe tunnuse vaheline hajuvusdiagramm, mis annab tunnuste 

omavahelisest sõltuvusest hea visuaalse ülevaate.  

Joonisele lisati ka lineaarne regressioonijoon koos regressioonivõrrandi ja 

determinatsioonikordajaga. Kahe tunnuse vahel kehtib usaldusväärne lineaarne seos, kui 

mudeli olulisuse tõenäosus on väiksem kui 0,05. Olulise nivoo 0,05 tuleb sellest, et tavaliselt 

kasutatakse metsanduslikes uurimustes usaldusnivood väärtusega 0,95 (Kiviste 2007). 
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2. TULEMUSED 

 

2.1. Puistu kõrguse analüüs 

 

2.1.1. Üldandmestik 

 

Puistu keskmise kõrguse hindamiseks kasutati Arumäe (2011) ning Lang jt (2012) 

kogemustele tuginedes punktiparve kõrgusjaotuse protsentiilil Hq põhinevat lineaarset 

mudelit 2 

H = a + bHq ,                                                                                                                            (2) 

kus q on punktiparve kõrgusjaotuse protsentiil mingil kõrgusel, 

H – puistu kõrgus 

a ja b – hinnatavad parameetrid 

Nimetatud protsentiiliks valiti kõrgusjaotuse 95-protsentiil (H95), millel põhinev puuliike 

mittearvestav mudel näitas suurimat korrelatsiooni puistu takseeritud keskmise kõrguse ning 

keskmise lidarkõrguse vahel (korrelatsioonikordaja r=0,975; olulisuse tõenäosus p>0,001 ).  

Varasemad uurimused on näidanud, et puuliik võib lasermõõtmistest tuletatud metsa 

karakteristikutele mõju avaldada (Nelson jt 1988a; Maclean ja Krabill 1986), kuid ei pruugi 

(Næsset 1997). Aegviidu katseala kogemused näitasid, et lidarandmetest metsa kõrguse 

ennustamise mudel ei olnud Aegviidu uurimuses oluliselt puuliigiomane (Lang jt 2012). 

Samuti leiti antud töö käigus Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku 

andmestiku põhjal, et puistu keskmise kõrguse seos H95-ga ei ole märkimisväärselt 

puuliigiomane. 

Kogu andmestikku hõlmav hajuvusdiagramm joonisel 2.1 tõestab ilmekalt puistu keskmise 

takseerkõrguse ning lidarkõrguse vahelist lineaarset seost. Üks punkt tähistab ühte 

proovitükki. Halli katkendjoonega on joonisel kujutatud lineaarseose sirge x = y ning kollase 

pidevjoonega Htaks ja H95 vahelise seose trendijoon. Determinatsioonikordaja 0,95 viitab 

tugevale lineaarsele seosele.  
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Üksikute proovitükkide puhul on märgata hajuvust üldisest punktiparvest. Nende punktide 

puhul on takseerkõrguse ning lidarkõrguse vahel ebakõla, mis leiavad täpsemat analüüsimist 

järgnevatel lehekülgedel enamuspuuliikide kaupa. 

 

 

Joonis 2.1.  Lidarimpulsside kõrgusjaotuste 95-protsentiilide ja takseeritud puistu keskmiste 

kõrguste vaheline hajuvusdiagramm kogu andmestikule. Lineaarseose x=y sirge on joonisel 

märgitud halli katkendjoonega ning kõrguse seose trendijoon kollase pideva joonega. 

 

 

2.1.2 Kõrguse analüüs männikutes 

 

Männikute puhul oli korrelatsioonikordaja H95 ja Htaks vahel 0,985 (p<0,001). 

Determinatsioonikordaja 0,970 männikute puhul on kõrgem kui teistel puuliikidel , millest 

võiks järeldada, et kõige sobivam männikute kõrguse hindamiseks on H95. Samas selgus 

Lang jt (2012) läbi viidud Aegviidu katsest, et kõige suurem determinatsioonikordaja esines 

kaasikutes ning männikute puhul oli see seos kõige nõrgem.  
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Joonis 2.2. Lidarimpulsside kõrgusjaotuste 95-protsentiilide ja takseeritud puistu keskmiste 

kõrguste vaheline hajuvusdiagramm männikutes. Number tähistab kõrge H95 ja Htaks vahelise 

erinevusega proovitükke. Lineaarseose x=y sirge on joonisel märgitud halli katkendjoonega 

ning kõrguse seose trendijoon kollase pideva joonega. 

 

Teistest enam eristusid andmestikust proovitükkide 250, 439, 440, 441, 442, 1217, 1218, 

1220 ning 1336 kõrgused (vt joonis 2.2). Tabelis 2.1 on toodud problemaatiliste 

proovitükkide kõrguste erinevused.  
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Tabel 2.1. Takseerkõrguse ja lidarkõrguse erinevused männikutes. Htaks=takseerkõrgus, 

H95=lidarkõrgus, ∆H= Htaks ja H95 erinevus, KKT=kasvukohatüüp. Kasvukohatüüpide 

lühendid on toodud Lisas 1. 

Männikud 

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT 

250 20,7 11,8 8,9 KL 

439 15,6 5,8 9,8 SN 

440 9,6 4,4 5,2 SN 

441 6,5 3,0 3,5 RB 

442 9,3 5,3 4,0 KN 

1217 21,2 16,5 4,7 PH 

1218 24,5 17,6 6,9 PH 

1220 21,9 15,7 6,2 PH 

1336 7,8 0,3 7,5 KP 
 

Proovitükkide  439, 440, 441 ja 442 lidarkõrgused olid selgelt väiksemad takseeritud 

kõrgustest. Nimetatud proovitükid asuvad takseerandmete kohaselt sinika, kanarbiku ning 

raba kasvukohatüüpides Endla looduskaitsealal. Jooniselt 2.3a on Maa-ameti aerofotolt 

tuvastatav kitsas kõrgemate puude vöönd, mis  kulgeb kaarjalt proovitükkide 439 ja 440 alt. 

Joonisel 2.3b on kujutatud kõige suurema erinevusega proovitüki 439 lidari punktiparve 

vaadatuna idast, kust ilmneb selgelt, et lidari kõrguspunktid on pärit puistu kõrguse 

seisukohast ülemineku alalt, kus põhjapoolsem osa proovitükist on tuntavalt madalam kui 

lõunapoolsem osa. Väga selgelt ilmestab proovitüki 439 kõrguste erinevuse põhjuseid ka 

proovitüki tsentrist ida suunas tehtud foto (vt joonis 2.3c), kust on näha, et proovitükk asub 

~ 10-15 m kõrguses puistus ning piirneb idast puudeta rabaalaga, milline on eristatav ka 

joonisel 2.3a toodud aerofotol (kollakam osa proovitükist 439 ida suunas). Seega on 

takseeritud idapoolsemat kõrgemate puude vööndit, kuid GNSS veast tingituna on 

lidarandmed pärit läänepoolsemalt alalt, kus algab üleminek madalamale puude vööndile. 

Nii puistu takseerimine kui lidari lend on teostatud 2010. aastal. 
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Joonis 2.3a. Proovitükid 439, 440, 441 ja 442 Endla looduskaitsealal  

Sinijärve ääres. Allikas: (Maa-amet) 

 

 

Joonis 2.3b. Proovitüki 439 lidari punktiparv vaadatuna idast 
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Joonis 2.3c. Foto proovitüki 439 tsentrist ida suunas. Allikas: (KKPRT töögrupp) 

 

Lisaks eristusid männikute andmestikust proovitükid 250, 1217, 1218, 1220 ja 1336. 

Proovitüki 250 (kastikuloo männik) lidari kõrgusjaotuse tulemustesse tuleb suhtuda 

ettevaatlikult, kuna tegu on tavapärasest hõredama ning eriilmelisema puistuga. Lisaks 

paikneb ta veelgi hõredama metsaosa ääres, mistõttu võib väikemgi asukohamääramise viga 

mõjutada lidari kõrgusjaotust märksa olulisemalt (vt joonis 2.4a ja 2.4b). Viimane puistu 

takseerimine on teostatud 2014. a ning lidari mõõdistuslend 2013. a.  

Et proovitüki 249 ning 250 välitööde blankettidele oli lisatud märge „Koordinaadid 

vahetuses“, peab käesoleva töö autor kõige tõenäolisemaks, et nimetatud kahe proovitüki 

andmed on omavahel vahetusse läinud. Kui vahetada nimetatud proovitükkide koordinaadid, 

ühtiksid proovitüki 250 Htaks ja H95 andmed. Jätkuvalt ei ühtiks aga proovitüki 249 andmed. 

Antud proovitükkide ümber tekkinud arutellu lisab segadust asjaolu, et proovitükil 249 on 

eraldatud ka eelmise metsapõlvkonna rinne (E). Täpsemalt jätkub arutelu proovitüki 249 

kohta peatükis 2.1.3. 
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Joonis 2.4a. Proovitükk 250 kastikuloo kasvukohatüübis. Allikas: (Maa-amet) 

 

  

Joonis 2.4b. Foto proovitükist 250. Allikas: (KKPRT töögrupp) 

 

Proovitükkide 1217, 1218 ning 1220 puhul on tegemist pohla kasvukohatüübi männikutes 

asuvate häilraie häiludega (vt joonis 2.5a). Lidari punktiparvelt on tuvastatavad üksikud 

häilul paiknevad puud, samuti on punktiparve järgi võimalik öelda, et lidari hinnangus 

kajastuvad ainult häilul paiknevad puud ning ümbritsevat ehk proovitüki välist metsa ei ole 

kaasatud (vt joonis 2.5b). Lidarandmed ei sobi seega madala täiusega metsaalade kõrguse 

hindamiseks, mida kinnitavad ka varasemad uurimused (Lang jt 2012). Antud juhul oli kõigi 

kolme häilu täius vahemikus 3,7-3,9%. Puistu takseerimine toimus 2013. a ning lidari 



22 
 

mõõdistuslend 2010. a. Kasutades 2008. a takseerimisandmeid, olnuks proovitüki 1217 

kõrgus 20,7 m, 1218 puhul 24,2 m ning 1220 korral 19,8 m, mis ei tooks andmete erinevusse 

olulist muutust ning Htaks ning H95 vaheline erinevus oleks sellele vaatamata 

märkimisväärselt suur. 

 

 

Joonis 2.5a. Pohla männikute häiludes paiknevad proovitükid 

 1217, 1218 ja 1220. Allikas: (Maa-amet) 

 

Joonis 2.5b. Proovitüki 1217 lidari kõrguspunktide pilv. Vasakul pealtvaade, paremal 

diagonaalis ülaltvaade. 

 

Proovitükk 1336 asub Aidu karjääri aladel ning aerofotole kantud GNSS asukoha järgi asub 

keset teed, millelt pärinevad ka lidari peegeldused (vt joonis 2.6). Kuna puistu takseerimine 

on teostatud 2011. a ning lidari mõõdistuslend 2013. a, on teoreetiline võimalus, et antud 

proovitükile on rajatud autotee. Tõenäolisem on aga GNSS asukohamääramisest tingitud 
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viga ning antud proovitükile tuleks teha kontrollkäik, mille käigus selgitada välja tee asukoht 

ning määrata uued ja täpsemad koordinaadid. 

 

 

Joonis 2.6. Proovitükk 1336 Aidu karjääri aladel, GNSS andmete järgi keset teed 

Allikas: (Maa-amet) 

 

2.1.3. Kõrguste analüüs kuusikutes 

 

Korrelatsioonikordaja peegelduste 95-kõrgusprotsentiili ja takseerkõrguse vahel kuusikutes 

oli 0,92, mis oli küll antud töös puistute lõikes kõige madalam, kuid sellele vaatamata oli 

seos tugev ning statistiliselt oluline (p<0,001). Determinatsioonikordaja kuusikute puhul oli 

0,846, mis on sisuliselt sama mis Aegviidu katses (Lang jt 2012). Jooniselt 2.7 ilmneb, et 

lineaarseose sirge x=y (hall katkendjoon) ning kuusikute lidari kõrgusprotsentiili ja 

takseerkõrguse vahelise seose trendijoon (kollane pidevjoon) ristuvad omavahel, mis 

tähendab, et kõrgemate puistute korral on lidar kõrgusi alla hinnanud, kuid madalamates 

puistutes pigem üle hinnanud. 
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Joonis 2.7. Lidarimpulsside kõrgusjaotuste 95-protsentiilide ja takseeritud 

puistu keskmiste kõrguste vaheline hajuvusdiagramm kuusikutes. Number tähistab kõrge 

H95 ja Htaks vahelise erinevusega proovitükke. Lineaarseose x=y sirge on joonisel märgitud 

halli katkendjoonega ning kõrguse seose trendijoon kollase pideva joonega. 

 

Punktiparvest eristuvad selgelt proovitükid 249 ning 254. Tabelis 2.2 on toodud 

proovitükkide 249 ning 254 kõrguste erinevused.  

 

Tabel 2.2. Takseerkõrguse ja lidarkõrguse erinevused kuusikutes. Htaks=takseerkõrgus, 

H95=lidarkõrgus, ∆H= Htaks ja H95 erinevus, KKT=kasvukohatüüp. Kasvukohatüüpide 

lühendid on toodud Lisas 1. 

Kuusikud 

Proovitükk 
Htaks 
(m) H95 (m) ∆H (m) KKT 

249 5,8 19,6 13,8 LL 

254 20,1 14,3 5,8 JK 
 

Proovitükk 249 asub leesikaloo kasvukohatüübis ning 2013. aasta lidari kõrgusjaotuse järgi 

on antud proovitükil asuva puistu kõrgus 19,55 m. 2014. aastal on seal esimese rinde 

kõrguseks takseeritud 5,8 m, diameetriks 8 cm ning vanuseks 67 aastat, kuid lisaks on 

249

254

y = 0,825x + 3,0375

R² = 0,8461

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Li
d

a
ri

 p
e

e
g

e
ld

u
st

e
 9

5
-k

õ
rg

u
sp

ro
ts

e
n

ti
il

(m
)

Takseerkõrgus (m)



25 
 

proovitükil eraldatud 16,5 m kõrgune eelmise metsapõlvkonna (E) rinne. Seega tuleks antud 

proovitükil võrrelda lidarandmetega hoopis E rinnet, mitte 1. rinnet nagu tavaliselt. Et 

lidarandmed pärinevad 2010. a ning viimane takseerimine on teostatud 2014. a tuleks 

võrrelda 2009. a takseerandmeid, mil E rinde kõrguseks oli 16,2 m. Vahe pole suur, kuna 

leesikaloo puistud on hõredad (kinnitab ka aerofoto proovitükist 249 joonisel 2.8a), madala 

tootlikkusega ning boniteediga V…Va (Lõhmus 2004). Lidari punktiparvelt on üsna hästi 

tuvastatavad ka koonilise kujuga kuuskede võrade tipud, mis välistab teoreetilise võimaluse, 

et kõrgusjaotuse kõrgemad punktid võiks olla peegeldunud näiteks 20 m kõrguselt lennanud 

suurelt linnuparvelt. Proovitükk asub Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt 

hallataval eraldisel 26 katastritunnusega 50401:001:0342, mis metsaregistri andmetel on 

arenguklassilt noorendik. 2008. aasta RMK takseerandmete kohaselt esineb esimeses rindes 

86% mändi (D=3 cm, H=2 m) ning 14% kuuske (D=2, H=2). Esimene rinne on 28-aastane 

(2008 andmetel 21 a) ning päritolult istutatud kultuurpuistu. Esineb ka 77 a vanune kuuse 

üksikpuude rinne, mille keskmine kõrgus on 10 m ning keskmine diameeter 16 cm 

(Metsaregister 2015).  

  

Nagu sai mainitud peatükis 2.1.2 suurendab proovitükkide 249 ning 250 kõrguste ümber 

olevat segadust võimalik koordinaatide vahetus nimetatud proovitükkide vahel. Kui siia 

lisada võimalik GNSS asukohamääramise viga ning asjaolu, et mõlemad puistud on 

tavalisest hõredamad ja küllaltki eriilmelised puistusiseselt (vt joonis 2.8b), on pelgalt 

mõõtmisandmete põhjal väga keeruline langetada nimetatud proovitükkide osas adekvaatset 

otsust, mistõttu tuleks antud proovitükkide andmete osas selguse saamiseks võtta ette 

kontrollkäik loodusesse ning esmalt kontrollida proovitükkide koordinaate. Kui 

koordinaadid on õiged ja takseerandmed jäävad samaks, siis võib järeldada, et antud 

proovitükid ei sobi lidariga kõrguse hindamiseks madala täiuse ning eriilmelise struktuuri 

tõttu, mida võimendab võimalik GNSS asukohamääramise viga. 
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Joonis 2.8a. Proovitükk 249 leesikaloo kasvukohatüübis. Allikas: (Maa-amet) 

 

 

Joonis 2.8b. Foto proovitükist 249 lääne suunas. Allikas: (KKPRT töögrupp) 

 

Proovitükk 254 asub jänesekapsa kasvukohatüübis ning lidar on hinnanud antud puistu 

takseerandmetest tunduvalt madalamaks. Puistu on takseeritud 2014. aastal ning 

lidarmõõdistamise lend on tehtud 2013. a. Proovitükk asub autotee ääres (vt joonis 2.9a) 

ning lidari punktipilvest on näha, kuidas väike osa punktiparvest on tõenäoliselt peegeldunud 

tee pealt, kuna sirgjooneliselt eraldatud osal punktiparvest on vaid maapinna peegeldused. 

Seega tingib antud proovitüki madalama lidari keskmise kõrguse GNSS asukohamääramise 
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viga, mistõttu on lidari punktiparv kui proovitükk eraldatud liiga tee äärest, kaasates osaliselt 

autotee (vt joonis 2.9b). 

 

 

Joonis 2.9a. Proovitükk 254 jänesekapsa kuusikus. Allikas: (Maa-amet) 

 

 

Joonis 2.9b. Proovitüki 254 lidarpilve kirdepoolses osas on näha tumesiniseid  

maapinnalt (teeäärelt) peegeldunud punkte 

 
 

2.1.4. Kõrguse analüüs kaasikutes 

 

Korrelatsioonikordaja peegelduste 95-kõrgusprotsentiili ja takseerkõrguse vahel kaasikutes 

oli 0,975 ning determinatsioonikordaja 0,951. Seos on tugev ning statistiliselt oluline 

(p<0,001). Jooniselt 2.10 ilmneb, et kaasikute lidari kõrgusprotsentiili ja takseerkõrguse 

vahelise seose trendijoon (kollane) järgib kenasti lineaarseose sirget x=y (hall katkendjoon).  
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Joonis 2.10. Lidarimpulsside kõrgusjaotuste 95-protsentiilide ja takseeritud 

 puistu keskmiste kõrguste vaheline hajuvusdiagramm kaasikutes. Number tähistab kõrge 

H95 ja Htaks vahelise erinevusega proovitükke. Lineaarseose x=y sirge on joonisel märgitud 

halli katkendjoonega ning kõrguse seose trendijoon kollase pideva joonega. 

 

Hajuvusdiagrammi punktiparvest jäävad enim eemale proovitükid 431, 619, 634, 724, 911, 

957, 960 ja 971, mille kõrguste erinevused on toodud tabelis 2.3. 
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Tabel 2.3. Takseerkõrguse ja lidarkõrguse erinevused kaasikutes. Htaks=takseerkõrgus, 

H95=lidarkõrgus, ∆H= Htaks ja H95 erinevus, KKT=kasvukohatüüp. Kasvukohatüüpide 

lühendid on toodud Lisas 1. 

Kaasikud 

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT 

431 23,6 19,2 4,4 ND 

619 16,7 19,2 2,5 MS 

634 21,3 24,2 2,9 SL 

724 12,6 16,3 3,7 ND 

911 10,9 13,4 2,5 MD 

957 10,6 8,4 2,2 PM 

960 11 7,9 3,1 PM 

971 14,5 10,3 4,2 PM 
 

 Seejuures on märgata, et takseerandmed ja lidarandmed erinevad pigem madalamates 

puistutes ning kõrgemate puistute seosed järgivad paremini lineaarseost. Samas toimub 

lidarandmete eristumine madalamates puistutes nii ala- kui ülehindamise näol. 

Proovitükkide 431, 957, 960 ja 971 puhul hindas lidar puistute kõrgusi 2,2 kuni 4,4 meetri 

jagu madalamaks, kui seda olid takseerandmed. Proovitükk 431 asus naadi kasvukohatüübis 

lageraie raiesmiku kõrval (vt joonis 2.11). Lidarilt saadud madalam kõrgushinnang ei ole 

seotud raiesmikuga piirnemisega. Kuigi lidari punktipilvel on näha proovitüki kõrgusjaotuse 

selge langemine ühest äärest teise, on lidari punktiparve järgi kõrgemad puud raiesmiku 

poolses otsas ning madalamad raiesmikust eemale jäävas osas, mis välistab raiesmiku mõju 

proovitüki lidarandmetele. Mõlemad mõõtmised on teostatud 2010. aastal. 

Lidarmõõdistamise täpseks kuupäevaks on 3. mai ehk aeg, mil lehtpuud pole veel oluliselt 

lehtes. See suurendab lidari kõrgushinnangu alahindamist, kuna laserimpulss võib tungida 

võra sisse ning peegelduda tagasi võra seest mitte võra väliselt piirjoonelt. Impulsi 

võrastikku tungimise tõenäosust või osakaalu on aga raske hinnata, kuna see sõltub nii 

võrastiku struktuurist kui lidari parameetritest (Falkner ja Morgan 2001). 
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Joonis 2.11. Proovitükk 431 asub naadi kasvukohatüübi kaasikus. Allikas: (Maa-amet) 

 

Proovitükid 957, 960 ning 971 hõlmavad kõik osalt lagedat põllumaad (vt joonis 2.12a), mis 

suurendab kõrgusandmete võimalikku erinevust, kuna varasema kogemuse põhjal mõjutab 

harvikutes ja üksikute puudega aladel maapinnalähedaste peegelduste mõju lidari 

kõrgusjaotuse tulemust (Lang jt 2012; Maltamo jt 2014) .Viimast kinnitab ka autori poolt 

läbiviidud kontrollkäik proovitükkidele 960 ning 971, millest selgus, et mõlemad puistud on 

hea aastase kõrguse juurdekasvuga (tegemist on viljakal endisel põllumaal asuvate noorte 

arukaasikutega) ning tõenäoliselt avaldab lidarmõõtmiste tulemustele tuntavat efekti 

maapinnalähedaste peegelduste mõju, kuna juba mai keskpaigas kasvas puudevahelistel 

lagedatel aladel lopsakas rohi (vt joonis 2.12b). Kõrgest rohurindest andsid märku ka 

kuivanud kõrreliste varred, mis kohati olid kuni 1,5 m kõrged. Kahe nimetatud proovitüki 

lidarmõõtmine on teostatud juuni lõpus ning proovitükil 960 juuni alguses, mil lopsakas 

rohurinne põhjustab tõenäoliselt lidari kõrgusjaotuse alahindamist. Suuremat mõju on 

tõenäoliselt avaldanud puistu kõrguse juurdekasv, kuna lidarmõõtmised on teostatud 

vastavalt 3 aastat ning proovitüki 960 puhul 2 aastat enne takseerandmete kogumist. Mõlema 

teguri koosmõjul võib eeldada, et uurimisrühma takseeritud andmed on tõesed ning Htaks ja 

H95 vahelised erinevused on põhjustatud eelnimetatud faktoritest. 
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Joonis 2.12a. Proovitükkide 957, 960 ning 971 paiknemine. Allikas: (Maa-amet) 

 

 

Joonis 2.12b. Foto proovitükist 957 mai kuu keskpaigas annab tunnistust lopsakast 

rohurindest 
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Proovitükkide 724 ja 911 puhul hindas lidar puistute kõrgusi vastavalt 4 m ning 2,5 m 

kõrgemaks, kui seda väidavad takseerandmed. Tegemist on naadi (724) ja madalsoo (911) 

kaasikutega. Proovitükkide lennuajad on vastavalt 2. mai ning 1. mai 2013.a., mis  peaks 

pigem soosima lidari poolt kõrguse alahindamist, kuna puud pole veel lehtes ning lidari 

impulsid peegelduvad suure tõenäosusega puu võrade seest, tungides läbi ülemise võra piiri 

(Gaveau ja Hill 2003; Næsset jt 2004). Proovitükk 724 on takseeritud aasta enne 

lidarimõõtmist ning proovitükk 911 aasta pärast lidari lendu. Nimetatud kahe proovitüki 

puhul võib eeldada takseerija eksimust kõrguse määramisel. Proovitükid 619 ning 634 asusid 

vastavalt madalsoo ning sinilille kasvukohatüübis ning mõlema puhul on lidar samuti 

puistute kõrgusi takseerandmetest kõrgemaks hinnanud. Proovitükk 619 on takseeritud aasta 

enne lidari lendu ning proovitükk 634 on takseeritud samal aastal lidari lennuga. Kõik neli 

nimetatud proovitükki asuvad aerofoto põhjal ühtlases metsas (vt joonis 2.13). 

 

 

Joonis 2.13. Proovitükkide 619, 634, 724 ning 911 paiknemine. Allikas: (Maa-amet) 

 

 

2.1.5. Kõrguse analüüs teiste lehtpuuliikidega puistutes 

 

Ülejäänud lehtpuupuistute kesise valimimahu tõttu on haavikute, lepikute, remmelga 

puistute ning pajupuistu andmed rühmitatud ühisesse andmestikku. Korrelatsioonikordaja 

teistele lehtpuupuistutele oli kõrge (r=0,983) ning seos statistiliselt usaldusväärne (p>0,001). 

Determinatsioonikordaja oli 0,966. Teiste lehtpuuliikide puistute lidari kõrgusprotsentiili ja 
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takseerkõrguse vahelise seose trendijoon (kollane) järgib peaaegu  lineaarseose sirget x=y 

(hall katkendjoon) (vt joonis 2.14). Siiski esineb andmestikus erinevusi lidari 

kõrgushinnangute ning takseerkõrguste vahel. 

 

 

Joonis 2.14. Lidarimpulsside kõrgusjaotuste 95-protsentiilide ja takseeritud 

 puistu keskmiste kõrguste vaheline hajuvusdiagramm teiste lehtpuuliikide korral. Number 

tähistab kõrge H95 ja Htaks vahelise erinevusega proovitükke. Lineaarseose x=y sirge on 

joonisel märgitud halli katkendjoonega ning kõrguse seose trendijoon kollase pideva 

joonega. 

 

Punktiparvest eristuvad enim proovitükid 326, 392, 443, 444, 950 ning 953. Tabelis 2.4 on 

toodud nende proovitükkide kõrguste erinevused ning enamuspuuliik. 
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Tabel 2.4. Takseerkõrguse ja lidarkõrguse erinevused teiste lehtpuuliikide korral. 

Htaks=takseerkõrgus, H95=lidarkõrgus, ∆H= Htaks ja H95 erinevus, KKT=kasvukohatüüp. 

Kasvukohatüüpide lühendid on toodud Lisas 1. 

Teised lehtpuuliigid 

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT Enamuspuuliik 

326 35,2 32,2 3,0 ND HB 

392 34,6 30,7 3,9 ND HB 

443 17,1 19,7 2,6 ND LV 

444 18,5 21,9 3,4 ND HB 

950 8 4,9 3,1 PM RE 

953 7 4,3 2,7 PM RE 
 

Remmelgapuistute kõrgusjaotused olid lidari poolt süstemaatiliselt alahinnatud. Kõrguste 

erinevused olid suuremad proovitükkidel 950 ning 953, mis paiknesid Jõhvi - Tartu maantee 

ääres heinamaal (vt joonis 2.15a). Üheks põhjuseks on kindlasti puistute kõrguse juurdekasv, 

kuna lidari lennud on teostatud 3 aastat enne takseerimist. Lisaks avaldavad peegelduste 

kõrgusjaotuste kvantiilide väärtustele mõju maapinna lähedalt tekkinud peegeldused nagu 

näiteks peegeldused rohu-, puhma-, või põõsarindelt. Eelkõige on mõju arvestatav alumistel 

kvantiilidel ning kõrgusjaotuste ülemistel kvantiilidel ei ole maapinnalähedaste peegelduste 

kaasamise mõju oluliselt märgatav. Kõrgusjaotuste ülemiste kvantiilide korral, nagu antud 

uurimuses kasutatud H95 korral, pole maapinnalähedaste peegelduste mõju arvestatav (Lang 

jt 2012). Erandina võib antud töös välja tuua puistud, mille enamuspuuliigiks on märgitud 

remmelgas. Võrreldes teiste lehtpuupuistutega on remmelgapuistud tavapärasest hõredamad 

ning madalamad. Tegemist on heinamaal kasvava remmelgavõsaga, mille lidarkõrgused on 

süstemaatiliselt madalamad takseerandmetest. Tegemist on maapinnalähedaste peegelduste 

mõjuga, mida antud juhul põhjustab rikkalik ja kõrge rohurinne, milline tavaliselt 

põllumajanduslikust kasutusest väljas olevatel heinamaadel levib. Kontrollkäik 

proovitükkidele 950-953 andis aga hoopis tõestust, et nimetatud proovitükid võib edaspidi 

proovitükkide nimistust välja arvata, kuna kogu proovitükke kattev ala oli värskelt raiutud 

(vt joonis 2.15b). Antud töö käiku muutis see vaid niipalju, et proovitükkidele polnud 

võimalik teostada kontrollmõõtmisi. Varasemad takseermõõtmised kui ka lidarmõõtmised 

on tehtud ajal, mis ala oli veel raiumata. 
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Joonis 2.15a. Remmelga puistute paiknemine. Allikas: (Maa-amet) 

 

 

 

 

Joonis 2.15b. Kontrollkäik proovitükkidele 950-953 näitas, et proovitükkide ala oli hiljuti 

lagedaks raiutud 

 

Eraldi tähelepanu pälvis proovitükk 901 angervaksa kasvukohatüübis, mille kõrgus Htaks 

kohaselt oli 22,1 m ning H95 järgi 22,8 m. Seega oli takseer- ning lidarkõrguse omavahelise 

võrdluse seisukohalt kõik korras, kuid autorit huvitas antud proovitüki puhul tõsiasi, et 

proovitüki enamuspuuliigiks oli märgitud remmelgas. Kohapealse kontrollkülastuse käigus 
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selgus, et antud proovitükil kasvab tõesti 22-meetriseid remmelgaid, kuid see, kas antud 

puuliik ka kogu puistut iseloomustab, on suuresti küsitav. Tegemist oli Tähtvere vallas RMK 

kvartali TT059 (katastritunnus 83101:003:0472) eraldiste 14 ning 15 piiril asuva 

proovitükiga. Autori esmane mulje antud proovitükil oli, et tegemist võiks olla kuuse 

enamusega segametsaga. Viimast kinnitavad ka Metsaregistri (2015) takseerandmed 2012. 

aastast, mille põhjal on eraldis 15 kuuseenamusega (60%) ning eraldis 14 kaseenamusega 

(35%) segamets, kus mõlemas esineb esimeses rindes ka teisi puuliike, kuid remmelga 

osakaal jääb seejuures eraldise 15 puhul 5% juurde ning eraldise 14 korral 10% juurde. Seega 

tekib siinkohal küsimus, kas ja kuidas peaks toimuma proovitüki paigutus või puuliigi valik, 

kui proovitükil on enamuses antud metsatüübile selgelt ebaharilik puuliik, mis ei 

iseloomusta ülejäänud metsaosa ilmet. Joonisel 2.16 on foto nimetatud 20 m raadiusega 

proovitükist, suunaga idast läände. Fotolt on näha, et hiljuti on proovitükil puistu koosseisust 

välja langenud üks suur remmelgas, mis võiks ajendada veelgi antud proovitüki 

enamuspuuliigi ülevaatamist. 

 

 

Joonis 2.16. Rohelise täpiga pildi vasakus osas on kujutatud proovitüki 901 tsenter 
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Teistest suurema erinevusega lidarkõrguste ning takseerkõrguste vahel olid ka proovitükid 

443 ning 444, mis on naadi kasvukohatüübis asuvad hall lepik ning haavik, mille lidari 

kõrgusjaotus on kõrgem kui takseerkõrgus. Oma mõju võivad avaldada ka teised puuliigid, 

kuna aerofotolt joonisel 2.17 on näha, et mõlemal proovitükil kasvab lisaks lehtpuudele ka 

kuuske. Takseermõõtmised ning lidari lend on mõlemal juhul läbi viidud 2010. aastal. 

 

 

Joonis 2.17. Proovitükkide 443 ning 444 paiknemine. Allikas: (Maa-amet) 

 

Proovitükkidel 326 ning 392 puhul on tegemist naadi kasvukohatüübi haavikutega. Mõlemal 

juhul on lidar puistute kõrguse esimesel juhul 3 m ning proovitüki 392 puhul 4 m 

madalamaks hinnanud kui seda esitavad proovitüki takseerkõrgused. Proovitüki 326 täius 

on 36% ning proovitükil 392 68%, mis tähendab, et tegemist on suhteliselt hõredate 

puistutega ning kõrgusejaotustele võivad mõju avaldada ka maapinnalähedased peegeldused 

põõsarindelt (vt joonis 2.18 ja 2.19). Lidarimpulsi läbi võra tungimise mõju võiks antud 

juhul olla pigem väiksem, kuna tegemist on juuni lõpus kogutud lidarandmetega. 

 

 
Joonis 2.18. Proovitüki 326 paiknemine. Allikas: (Maa-amet) 
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Joonis 2.19. Proovitüki 392 paiknemine. Allikas: (Maa-amet) 
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3. ARUTELU 

 

Puistu takseeritud kõrguse ning lidari kõrgusjaotuse vahelistel erinevustel võib olla mitmeid 

põhjuseid. Üheselt ei saa väita, et Htaks ja H95 vahelise suure erinevuse puhul võiks tegu olla 

takseerija mõõtmisveaga. Jälgida tuleb nii takseerimise aastat kui lidarmõõtmiste lennuaega 

ning puistut iseloomustavaid karakteristikuid nagu kasvukohatüüp, vanus, täius ning puuliik. 

Kui takseerimise ja lidarmõõtmise vahel on mitmeaastane ajaline vahe, tuleb puuliigist, 

kasvukohatüübist ning vanusest sõltuvalt otsustada, kas tegu ei ole mitte puistu loomuliku 

kõrguse juurdekasvuga.  

Üks tähtsamaid faktoreid on ka lidarmõõtmise lennuaeg lehtpuude lehtimise seisukohast. 

Maa-amet alustab topograafiliste kaardistuslendudega (2400 m kõrguselt) varakevadel 

esimeste selgete ilmadega pärast lume sulamist, kui lehtpuud pole veel lehte läinud (Metsur 

2012). Kaks peamist põhjust puistu kõrguse alahindamiseks lidariga on esiteks asjaolu, et 

laserimpulss tungib sageli läbi võra välimise piirjoone võra sisse, enne kui tekib piisavalt 

tugev tagasipeegeldus, mille lidar registreeriks (Falkner ja Morgan 2001; Gaveau ja Hill 

2003). Siinkohal suurendab varakevadistel lendudel lehtpuupuistutes lehtede puudumine 

seda võimalust veelgi.  

Teiseks põhjuseks on asjaolu, et laserimpulss lihtsalt peegeldub võra alumistelt osadelt mitte 

tipust (Næsset jt 2004). Viimati nimetatud põhjus tuleneb puu võrade kujust ning 

laserimpulsside tihedusest. Impulsitihedus 0,45 p/m2 (2400 m kõrguselt lennates) ning 0,14 

p/m2 (3800 m kõrguselt lennates) teeb maksimaalseks punktide omavaheliseks 

horisontaalseks vahekauguseks vastavalt 2,5 m ning 3,9 m (Leica 2007). Seega on ilmne, et 

laserimpulss ei pruugi tabada puu kõige kõrgemat tippu. Viimane faktor võib olla 

põhjustatud puu võra koonilisest kujust just okaspuu puistutes, mida kinnitavad ka 

varasemad sellelaadsed uurimused (Nilsson 1996; Næsset 1997; Nelson jt 1988b). 

Lisaks on lehestik lähiinfrapunases spektripiirkonnas poolläbipaistev, mida laserimpulss 

samuti läbida võib (Renslow jt 2000; Falkner ja Morgan 2001; Gaveau ja Hill 2003). Samuti 

tuleb tavapärasest hõredamatel aladel (harvikud või üksikute säilikpuudega metsaosad) 

arvestada kvantiilide väärtuste väikese alahindamisega maapinna lähedaste punktide 
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kaasamise korral (rohu-, puhma- ja põõsarindelt tekkinud peegeldused) (Lang jt 2012; 

Maltamo jt 2014). 

Kõigele vaatamata on puistu lidarmõõtmise näol tegemist väga perspektiivika 

arengusuunaga metsa inventeerimises. Täpsed 3D mõõtmistulemused, kõrge 

automatiseerituse tase ning võimalus uurida kiirelt väga suuri alasid, on argumendid, mis 

kindlasti räägivad aerolaserskanneerimise kasuks. 

Käesolevast tööst selgus, et enim probleeme tekitab GNSS asukoha määramise täpsus, 

mistõttu ei pruugi lidarpilv pärineda täpselt konkreetse proovitüki kohalt. Probleem on seda 

suurem, mida väiksem on proovitükk ning ebaühtlasem on puistu struktuur. Suurte 

metsaalade Anniste ja Viilup (2011) kohaselt on keskmine käsi-GNSS seadme täpsus metsas 

kuni 7 meetrit. Asukohamääramise viga muutub oluliseks, kui tegemist on ebaühtlase ning 

eriilmelise puistuga. Samuti on GNSS täpsusest tulenevalt oluline lagedate, teede ja teiste 

proovitükist eristuvate alade piirnemine proovitükiga. Teiseks problemaatiliseks kohaks on 

lidariga väga hõredate puistute kõrguse hindamine, mida oluliselt mõjutavad 

maapinnalähedased peegeldused. 

Joonisel 3.1 on kujutatud suuremate Htaks ja H95 vaheliste kõrguserinevustega proovitükkide 

paiknemine Eesti kaardil. Kõik 25 enim erinenud proovitükki leidsid analüüsimist käesoleva 

töö tulemuste peatükis ning kokkuvõttev tabel kõigi 25 proovitükki Htaks ja H95 kõrgustega 

on toodud lisas 2. Kuigi jooniselt 3.1 on näha, et problemaatilisi proovitükke leidub üle Eesti 

(v.a. saared), paiknevad need peamiselt Tartumaal ja Jõgevamaal (üksteise lähedal asuvate 

proovitükkide punktid kattuvad osaliselt joonisel, ega paista seega välja).  
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Joonis 3.1. Kõrguserinevustega proovitükkide paiknemine. Proovitükid tähistatud punaste 

täppidega. Allikas: (Maa-amet) 

 
Tabelis 3.1 on toodud problemaatiliste proovitükkide jagunemine maakondade ning leht- või 

okaspuupuistute vahel. Analüüsiti ka võimalikku Htaks ja H95 vahelise erinevuse sõltuvust 

takseerijatest isikuliselt, mis kinnitust ei leidnud. 

 

Tabel 3.1. Problemaatiliste proovitükkide jaotus 

Maakond 
Proovitükkide 

arv 
Lehtpuu 
puistuid 

Okaspuu-
puistud 

Raplamaa 3 0 3 

Jõgevamaa 12 5 7 

Pärnumaa 2 2 0 
Lääne-
Virumaa 1 1 0 

Ida-Virumaa 1 0 1 

Tartumaa 5 5 0 

Läänemaa 1 1 0 

Kokku 25 14 11 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö materjaliks oli kogu Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide 

viimaste mõõtmiste takseerandmed ning Eesti Maa-ameti poolt kogutud lidari 

kõrgusandmed. Inventeerimisandmed on kogutud KKPRT töögrupi poolt ning kokku 

kasutati töös 819 üle Eesti paikneva püsiproovitüki andmeid. Enim proovitükke asuvad 

pohla (128), naadi (113), jänesekapsa (88) ning mustika (72) kasvukohatüübis. Kokku esineb 

26 erinevat kasvukohatüüpi kaheksa erineva enamuspuuliigiga. Valimi väiksuse tõttu on 

summeeritud haava, sanglepa, remmelga, halli lepa ning paju puistuandmed ühise 

nimetajaga „teised lehtpuuliigid“. Lidari mõõdetud puistu kõrgusena kasutati kõrgusjaotuse 

95-protsentiili ning lidarandmed on kogutud Eesti Maa-ameti poolt aastatel 2009 – 2013. 

Töö eesmärgiks oli KKPRT ning Maa-ameti lidarandmetele tuginedes analüüsida lidari 

sobivust puistu kõrguse mõõtmiseks ning kontrollida KKPRT inventeerimisandmeid. 

Takseerandmete ning lidarandmete vahel ilmnesid kõigi enamuspuuliikide korral 

usaldusväärsed ja tugevad lineaarsed seosed. Determinatsioonikordaja kogu ühisele 

andmestikule oli 0,95. 

Esinenud hajuvused punktiparvest olid pigem erandlikud, problemaatilisi proovitükke oli 

kokku 25. Võrdlev tabel nende 25 proovitüki kõrgusandmete kohta on toodud lisas 2 ning 

ülevaatlik joonis nende proovitükkide paiknemise kohta peatükis 3. 

Töö autori hinnangul õnnestus mitmele proovitükile vastavalt varasemate samalaadsete 

uurimuste kogemustele tuginedes anda usutavad põhjendused kõrguste erinemise põhjuste 

kohta, kuid sellele vaatamata tuleks lõplike otsuste langetamiseks käia probleemsetel 

proovitükkidel kontrolltakseerimisel. 

Kokkuvõttes võib öelda, et lidari kõrgusandmed sobivad puistu kõrguse hindamiseks väga 

hästi. Tähelepanelik tuleb olla varakevadiste lennuandmete tõlgendamisel ning hõredate või 

eriilmelise struktuuriga puistute kõrguse hindamisel. Oluliseks probleemiks on GNSS 

asukoha määramise täpsus.  
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Lisa 1. Lühendid 

Lühend Kasvukohatüüp 
PH Pohla 
ND Naadi 
JK Jänesekapsa 
MS Mustika 
KP Kivine puistang 
JP Jänesekapsa-pohla 
SL Sinilille 
JM Jänesekapsa-mustika 
AN Angervaksa 
SM Sambliku 
PM Põllumaa 
JO Jänesekapsa-kõdusoo 
MO Mustika-kõdusoo 
KM Karusambla mustika 
KN Kanarbiku 
TR Tarna 
SS Siirdesoo 

Muud 
KL Kastikuloo 
TA Tarna-angervaksa 
MD Madalsoo 
SN Sinika 
KR Karusambla mustika 
LD Lodu 
SJ Sõnajala 
RB Raba 
LL Leesikaloo 
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Lisa 2. Htaks ja H95 puistu kõrguste võrdlev tabel 

Männikud  

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT  

250 20,7 11,8 8,9 KL  

439 15,6 5,8 9,8 SN  

440 9,6 4,4 5,2 SN  

441 6,5 3,0 3,5 RB  

442 9,3 5,3 4,0 KN  

1217 21,2 16,5 4,7 PH  

1218 24,5 17,6 6,9 PH  

1220 21,9 15,7 6,2 PH  

1336 7,8 0,3 7,5 KP  

Kuusikud  

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT  

249 5,8 19,6 13,8 LL  

254 20,1 14,3 5,8 JK  

Kaasikud  

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT  

431 23,6 19,2 4,4 ND  

619 16,7 19,2 2,5 MS  

634 21,3 24,2 2,9 SL  

724 12,6 16,3 3,7 ND  

911 10,9 13,4 2,5 MD  

957 10,6 8,4 2,2 PM  

960 11 7,9 3,1 PM  

971 14,5 10,3 4,2 PM  

Teised lehtpuuliigid 

Proovitükk Htaks (m) H95 (m) ∆H (m) KKT Enamuspuuliik 

326 35,2 32,2 3,0 ND HB 

392 34,6 30,7 3,9 ND HB 

443 17,1 19,7 2,6 ND LV 

444 18,5 21,9 3,4 ND HB 

950 8 4,9 3,1 PM RE 

953 7 4,3 2,7 PM RE 
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Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendajate kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
_________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendajad on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
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