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Laserskaneerimise tehnoloogiline areng on viimastel aastatel pidevas tõusvas joones. Tänu 

laserskaneerimise täpsusele on metsavaldkonna haldajad tundnud huvi, kas sellega on 

võimalik saada täpsemaid tulemusi kiiremini. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kas 

on võimalik hinnata puude juurdekasvu, kasutades selleks 2013. aasta ja 2019. aastal 

mõõdetud skaneerimisandmeid. Kaasiku katseala puistust valiti välja uurimiseks 20 

erinevat puud. Nendest puudest võeti rinnasdiameetri kõrguselt 10 cm pikkusega lõigud. 

Võrreldi kahe erineva meetodiga punktipilvest saadud tulemusi takseerimisandmetega, 

mille tulemuseks leiti, et puude juurdekasvu erinevused jäid vahemikku 0-5 mm 25% 

puudest. Ülejäänud puude puhul tulemuste erinevused kõikusid 10-40 mm vahel. Valitud 

metoodikat ei sobinud individuaalsete puude juurdekasvu leidmiseks. Kõikide katsealuste 

puude punktipilve ja takseerimisandmete põhjal otsiti metsa juurdekasvu. Kõige lähedasem 

tulemus oli 3.1 mm erinevusega. 

Märksõnad: terrestriline laserskaneerimine, punktipilv, CloudCompare, puu juurdekasv 
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Laser scanning technology has seen significant improvements over the last couple of years. 

Thanks to the accuracy of the technology, the forest management department has explored 

the possibility of whether it would be possible to obtain more accurate data by exerting less 

time-consuming effort. The purpose of the Bachelor`s Thesis was to find out if it is 

possible to assess the increment of trees by comparing the 2013 and 2019 laser scan data. 

For experimental purposes, 20 different trees from a birch forest stand were selected to be 

included in the Thesis. Sample cuts with length of 10 cm were taken from the 

aforementioned 20 trees at breast height diameter. Comparing the results from the point 

cloud and the forest assessment, the average increment accuracy varied between 0-5 mm 

on up to 25 % of the trees.To determine the increment of a forest stand when taking into 

account the point cloud and forest assessment figures for the given trees. The closest result 

differed only by 3.1 mm 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev töö uurib võimalust laserskaneerimise abil teostada puude juurdekasvu 

hindamist. Laserskanner on seade, mis saadab välja laserkiire objektile ning selle 

tagasipeegelduse abil mõõdetakse kaugus seadme ja objekti vahel. Seda siis kas 

valguskiiruse või faasinihke mõõtmise abil. Kasutatud Trimble SX 10 skanner suudab 

mõõta kuni 26 600 punkti sekundis. Mõõtmiste tulemusena tekib punktipilv. 

Andmetöötluse käigus saadakse punktipilvest andmeid, mille punkitde kaugused on 1:1 

reaalsuses. 

Metsamajandamine on tähtsal kohal Eestis, seetõttu on vaja metsade ajakohastatud 

takseertunnuste andmeid võimalikult kiirelt ja täpselt. Põhilisi puude juurdekasvu 

määramise viise praeguses metsandusvaldkonnas on kaks: 1) kluppimine –spetsiaalse 

suure nihkkaliiberiga puu läbimõõdu mõõtmine; 2) puu ümbermõõdu mõõtmine 

mõõdulindiga. Mõlemad variandid on aja- ja töömahukad, kuna teoreetiliselt peab kõik 

puud ükshaaval üle mõõtma. Praktika on näidanud, et üldjuhul teostatakse mõõtmistööd 

vaid mudelpuudel (Taimre 1989:84) ning sellega arvutatakse kogu puistu keskmine tulem. 

Teema on valitud sellepärast, et uurida, kas on võimalik leida alternatiivne lahendus 

klassikalistele puude juurekasvu hindamise tehnikale, kasutades selleks laserskaneerimise 

meetodit. Skaneerimine on loomult kiirem, kuna suudab vähese ajaga hankida rohkem 

infot, kui seda tehes käsitsi. Tehnika areng skannerite alal on viimase aja jooksul olnud 

hüppeline ning arhiividest on võimalik leida algseid laserskaneerimise andmeid, mida saab 

kasutada võrdlemiseks tänapäevaste mõõtmistulemustega. Antud töös käsitletud teema on 

aktuaalne eelkõige metsaettevõtetele nende puude juurdekasvu täpsemaks arvestamiseks. 

Samuti on see võimalus geodeetidele enda töövaldkonna laiendamiseks. 

Töö eesmärk on välja selgitada, kas laserskaneerimise abil on võimalik määrata puude 

juurdekasvu võrreldes kahte erinevat punktipilve, mis on tehtud 7-aastase vahega 2013. ja 

2019. aastal, kasutades selleks tasuta tarkvara CloudCompare ja AutoCad Civil 3D 

programme. 
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Uurimistöö koostamisel on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Kirjandusallikateks 

on erinevad teadusartiklid, mis hõlmavad metsa erinevate aspektide skaneerimist ning infot 

laserskaneerimise kohta internetist. Arvandmed on saadud praktilise uuringu teostamisel 

katsemetsast Järvselja metskonnas. Teoreetilises osas on välja toodud laserskaneerimise 

areng, tööpõhimõtted ning erinevate kirjandusallikate ülevaade varasematest metsade 

uurimisest. Töö teises osas on lähemalt seletatud töö metoodika, tulemused ning järeldus. 

 

Uurimistöös püstitati järgmised küsimused: 

 Milline valitud metoodikatest sobib kõige paremini puu juurdekasvu arvutamiseks? 

 Kuidas töötada suuremahuliste andmetega? 

 Kas süsteemi poolt tehtud arvutused sobivad tegelikkusega? 

 

Töö autor soovib avaldada oma tänud juhendajatele Kristina Türk ja Aive Liibuskile 

lõputöö valmimise, kannatlikkuse ja koostöö eest. Samuti soovib autor tänada Mait Langu, 

kes jagas uurimistöö jaoks andmeid ja näpunäited metsanduse valdkonnast. 
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1. TERRESTRILISE LASERSKANEERIMISE OLEMUS JA 

KASUTUSVALDKONNAD 

 

1.1. Terrestrilise laserskaneerimise areng  

 

3D laserskaneerimise arengu alguseks võib lugeda 20. sajandi teist poolt kui tekkis vajadus 

modelleerida erinevaid objekte ja asukohti. Selleks prooviti erinevaid meetodeid, nii 

mehaanilisi skaneerimisi, kui ka puutevaba mudeleid. Viimase takistuseks oli 

arvutitarkvara vähene võimekus, tehnika rohmakus ning aeganõudev ja kallis tööprotsess. 

Tuli seada uued eesmärgid, mis tagaksid töö kiiruse, kolmemõõtmelisuse, värvid, 

võimekuse, täpsuse ning hinna sobivuse. Kontaktipõhised skannerid olid head üksikutel 

juhtudel, kindlate pindade ja tahkete objektide skaneerimiseks, oli just valguse põhjal 

töötavad aparaadid need, mis tõotasid mitmekülgset tööväljundit. Tänu valguse kiiruse 

metoodikale, suudeti skaneerida objekt, mille pinnas oli pehmemast materjalist (Ebrahim 

2014: 5-8). 

Valguskiirusel põhinevaid skannereid võib jaotada kahte gruppi, staatilised ja 

dünaamilised (joonis1). Staatilised ehk kohtkindlalt paigal asetsevad sarnanevad 

tahhümeetrile, mis on kindlalt ühes kohas ning vastavalt oma sätestatud parameetritele 

teostab ümberkaudse skaneerimise. Staatiliste skannerite eeliseks on kõrgem täpsus ja 

punktipilve tihedus. Üldjuhul sobivad need ehituse või objektide skaneerimiseks. 

Dünaamilised ehk liikuval alusel skannerid on paigaldatud näiteks autodele või 

lennumasinatele. Antud variandid on kallimad kuna lisaks skanneritele on neile lisaks vaja 

veel INS ja GPS süsteemi. Eelkõige sobivad need teede ja suuremate alade skaneerimiseks 

(Quintero jt 2008: 12-13). 
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Joonis 1. Staatiline skanner Leica P20 (Ackerley jt. 2016) ja dünaamiline skanner 

(Shumilov jt 2015). 

 

1.2. Terrestrilise laserskaneerimise tööpõhimõte ja kasutamine  

 

Kõiki skannereid ei saa või ei ole otstarbekas kasutada igas valdkonnas. Vastavalt oma 

kauguse mõõtmise efektiivsuse ja täpsuse järgi võib neid jaotada oma töö põhimõtte alusel: 

laserimpulss (time of flight) ja faasinihe (phasemeasuring). Laserimpulss skanner kasutab 

valguskiirt objektide skaneerimiseks (joonis 2). Skanner saadab välja kiire objektile, kus 

kiir põrkub tagasi skannerisse ning kuna valguskiire levik on teada siis on vahemaad 

võimalik arvutada valemi (valem 1.1) põhjal (Kiiman 2013: 16): 

𝐷 =
𝑐 ∗ 𝑡

2 ∗ 𝑛
,                                      (1.1) 

kus 

D = läbitud vahemaa, 

c = on valguse levimise kiirus vaakumis (c ≈ 3*10  m/s), 

t = on kiire edasi-tagasi liikumise aeg (s), 



n=parand kaugusmõõtmisele

Kogu töö käib punkti haaval, seega jõuab aparaat t

Seade on sobilik suurte alade jaoks, kuna kiire kaugus võib ulatuda kuni 1000

Arvestada tuleb faktiga, et mida kaugemale kiir ulatub, seda hõredam punktipilv 

moodustub ja seda suuremaks kujuneb ebatäpsus

 

Joonis 2. Valguskiire skanneri tööpõhimõte (

 

Faasinihke skanner saadab kiire kindla võnkesagedusega objektile ning hoiab seda pidevalt 

aktiivsena. Objektilt tagasi p

võimalik arvutada peegelduva objekti kaugus

põhjal (Kiiman 2013: 17). 

Kus 

λ = lainepikkus (𝜇𝑚), 

c = valguse levimise kiirus vaakumis ( c

10 

parand kaugusmõõtmisele (𝑛≈ 1,00025). 

ö käib punkti haaval, seega jõuab aparaat töödelda 20 000-50 000 punkti sekundis. 

Seade on sobilik suurte alade jaoks, kuna kiire kaugus võib ulatuda kuni 1000

Arvestada tuleb faktiga, et mida kaugemale kiir ulatub, seda hõredam punktipilv 

aks kujuneb ebatäpsus. (Quintero jt 2008:22-24)

 

Valguskiire skanneri tööpõhimõte (Quintero jt 2008:22). 

saadab kiire kindla võnkesagedusega objektile ning hoiab seda pidevalt 

aktiivsena. Objektilt tagasi peegelduval kiirel muutub võnkesagedus, 

võimalik arvutada peegelduva objekti kaugus (joonis 3), mis leitakse valemite

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
,                               (1.2) 

lguse levimise kiirus vaakumis ( c≈ 3*10  m/s), 

50 000 punkti sekundis. 

Seade on sobilik suurte alade jaoks, kuna kiire kaugus võib ulatuda kuni 1000 meetrini. 

Arvestada tuleb faktiga, et mida kaugemale kiir ulatub, seda hõredam punktipilv 

24) 

saadab kiire kindla võnkesagedusega objektile ning hoiab seda pidevalt 

eegelduval kiirel muutub võnkesagedus, mille põhjal on 

leitakse valemite 1.2 ja 1.3 



f0= modulatsioonisagedus (Hz).

𝑅

kus  

R = punkti kaugus (m); 

      m = täisarv lainepikkusi;

       λ = lainepikkus (m); 

       d = faasinihke väärtus. 

Skanneri ulatus on kuni 100 meetrit

välitöödel, rajatiste skaneerimiseks. (Quintero jt 2008:24

 

Joonis 3. Faasinihke skanneri tööpõhimõte

 

1.3. Terrestrilise laserskaneerimise kasutamine met

 

Metsamajanduses on alati tarvis teada, milline seis on metsas 

saamiseks tehakse metsas 

lihtsamaid instrumente nagu kluppimine, mõõdulint ja kõrgusmõõtur.

kõikidelt metsas olevatelt 

arvutatakse metsa keskmine 
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modulatsioonisagedus (Hz). 

𝑅 =  
𝑚 ∗  𝜆 + 𝑑

2
,                           (1.3) 

= täisarv lainepikkusi; 

 

neri ulatus on kuni 100 meetrit, mistõttu sobib seda kasutada pigem sise

rajatiste skaneerimiseks. (Quintero jt 2008:24-26). 

 

. Faasinihke skanneri tööpõhimõte (Quintero jt 2008:24). 

Terrestrilise laserskaneerimise kasutamine metsas 

Metsamajanduses on alati tarvis teada, milline seis on metsas puude 

metsas erinevaid mõõtmistöid. Selleks kasutatakse puu mõõtmisel 

nagu kluppimine, mõõdulint ja kõrgusmõõtur. Andmeid ei kogut

 puudelt, vaid valitakse välja mõned mudelpuud

metsa keskmine tulemus. Skaneerimise tulek turule äratas

obib seda kasutada pigem sise-kui 

  

puude tagavaraga. Info 

erinevaid mõõtmistöid. Selleks kasutatakse puu mõõtmisel 

Andmeid ei koguta 

mudelpuud, mille alusel 

äratas suurt huvi ning 



hakati uurima, kui täpseid tulemusi on võimalik saada. 

puude kõrgused, nende asukoht ja rinnasdiameetri

Puu kõrguse mõõtmine on olukord, mis vajab veel põhjalikumat uurimist. Kuna skanneriga 

ei suudeta kätte saada puu tippu, olgu selle mõjuta

(Liang jt 2016). Puude asukohal uuriti, kuidas puude tihedus ja skan

mõjutab puude tuvastamise võimekust. 

poolt lahknevaid tulemusi (Liang jt 2016)

tuvastada 52-st puust 85 %

2008). 

Samuti on uuritud, kas on võimalik vähendada

ilma, et kannataks tulemus.

hulk suureks ning seda on keerulisem töödelda

puu mudel ning puu diameetri

 

Joonis 4. Puunott ilma punktipilve kärpimata (100%) ning puunoti nähtavus pärast 

punktipilve hõrendamist: b), c) ja d). (Janicka jt 2018)

 

Kõigi tulemuste puhul vähendati punktitiheduse hulka protsendi kujul. 

punktipilve hulka vähendada kuni 30%
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hakati uurima, kui täpseid tulemusi on võimalik saada. Vaadeldi erinevaid aspekte

puude kõrgused, nende asukoht ja rinnasdiameetri kõrguse täpsus (Liang jt 2016).

Puu kõrguse mõõtmine on olukord, mis vajab veel põhjalikumat uurimist. Kuna skanneriga 

kätte saada puu tippu, olgu selle mõjutajaks näiteks tuul või segav

. Puude asukohal uuriti, kuidas puude tihedus ja skan

mõjutab puude tuvastamise võimekust. Erinevate katsete põhjal saadi mitmete 

poolt lahknevaid tulemusi (Liang jt 2016). Ühe jaama skaneerimise tulemusel o

st puust 85 %, kui skaneerimise ala piiranguks oli 60m raadius 

kas on võimalik vähendada skaneerimisel saadud suuri andmemahte, 

et kannataks tulemus. Kuna skaneerimisi tehakse mitmes jaamas

hulk suureks ning seda on keerulisem töödelda. Uuriti kolmel erineval viisil, metsa mudel, 

puu mudel ning puu diameetri (joonis 4) mõjutus. 

 

Puunott ilma punktipilve kärpimata (100%) ning puunoti nähtavus pärast 

endamist: b), c) ja d). (Janicka jt 2018) 

e puhul vähendati punktitiheduse hulka protsendi kujul. 

hulka vähendada kuni 30%-ni on puude siluett tuvastatav (Janicka jt 2018).

erinevaid aspekte, näiteks: 

(Liang jt 2016). 

Puu kõrguse mõõtmine on olukord, mis vajab veel põhjalikumat uurimist. Kuna skanneriga 

s näiteks tuul või segavad oksad 

. Puude asukohal uuriti, kuidas puude tihedus ja skaneerimise ulatus 

saadi mitmete autorite 

skaneerimise tulemusel oli võimalik 

erimise ala piiranguks oli 60m raadius (Litkey jt 

skaneerimisel saadud suuri andmemahte, 

tehakse mitmes jaamas, muutub andmete 

. Uuriti kolmel erineval viisil, metsa mudel, 

Puunott ilma punktipilve kärpimata (100%) ning puunoti nähtavus pärast 

e puhul vähendati punktitiheduse hulka protsendi kujul. Tõestati, et kui 

(Janicka jt 2018). 



 

1.4. Terrestrilise laserskaneerimise täpsus

 

Lisaks puude tavapäraste 

tulemused on võimalik saada, kui võrrelda rinnasdiameetri kõrguse erinevusi käsitsi 

mõõdetud ja laserskanneriga mõõdetud tulemuste vahel. 

vea tulemused jäävad vahemik

Skaneerimise tulemused on paljutõotavad

osutunud üheks murekohaks

kulub selleks põhiline tööaeg

mobiilsemate vahenditega. Üheks teoreetiliseks võimaluseks

aparaadi võrdlemisel olid tulemused samad (joonis 5).

 

 

Joonis 5. Käsiskaneerimise (a) ja terrestrilise sk

2018). 

 

Ainuke erinevus kahe skanneri vahel 

käsiskanneri raadiuse võimekus oli 15 m. Mitme jaama skaneerimi

käsiskanneriga poole vähem aega kui
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Terrestrilise laserskaneerimise täpsus 

Lisaks puude tavapäraste võrade ja asukoha mõõtmistele, oli vaja uurida, kui täpsed 

tulemused on võimalik saada, kui võrrelda rinnasdiameetri kõrguse erinevusi käsitsi 

mõõdetud ja laserskanneriga mõõdetud tulemuste vahel. Ühe jaama skaneerimisega leiti, 

vea tulemused jäävad vahemikku 1,5-2 cm (Liang jt 2016). 

Skaneerimise tulemused on paljutõotavad, aga aeg, mis aparaadi ümbertõstmisele 

kohaks. Suurte metsaalade mõõtmiseks terrestrilis

tööaeg. Uuriti, kas on võimalik terrestriline laserskanner asendada 

mobiilsemate vahenditega. Üheks teoreetiliseks võimaluseks on käsiskanner. Kahe 

d tulemused samad (joonis 5). 

Käsiskaneerimise (a) ja terrestrilise skaneerimise (b) punktipilved (Cabo jt 

kahe skanneri vahel oli raadiuses ja kulunud ajas. Mõõtmiseks kasutatud 

käsiskanneri raadiuse võimekus oli 15 m. Mitme jaama skaneerimi

käsiskanneriga poole vähem aega kui terrestrilise skanneriga (Cabo jt 2018). 

ja asukoha mõõtmistele, oli vaja uurida, kui täpsed 

tulemused on võimalik saada, kui võrrelda rinnasdiameetri kõrguse erinevusi käsitsi 

Ühe jaama skaneerimisega leiti, et 

mis aparaadi ümbertõstmisele kulub on 

ilise laserskanneriga 

uriti, kas on võimalik terrestriline laserskanner asendada 

käsiskanner. Kahe 

aneerimise (b) punktipilved (Cabo jt 

Mõõtmiseks kasutatud 

käsiskanneri raadiuse võimekus oli 15 m. Mitme jaama skaneerimiseks kulus 

skanneriga (Cabo jt 2018).  



Roşca jt (2017) on troopilises metsas võrrel

õhusõidukil oleva skanneri võimekus

sobib paremini metsa skaneerimiseks.

 

 

Joonis 6.  Ühe puu võra lähivõte: terrestriline skaneerimise punktipilv (a), terrestrilise ja 

mehitama õhusõiduki skaneeritud punktipilved kohakuti (b) ja mehitamata õhusõiduki 

skaneerimise punktipilv (c) (Ro

 

Antud töös osutus paremaks 

probleemiks maapinna halb nähtavus okste tõttu

sest mehitamata õhusõiduk

jäid puu varju (Roşcajt 2017)

 

 

14 

roopilises metsas võrrelnud terrestrilise laserskanneri

eri võimekust (joonis 6). Töö eesmärgiks oli uurida, kumb meetod 

sobib paremini metsa skaneerimiseks. 

lähivõte: terrestriline skaneerimise punktipilv (a), terrestrilise ja 

mehitama õhusõiduki skaneeritud punktipilved kohakuti (b) ja mehitamata õhusõiduki 

skaneerimise punktipilv (c) (Roşca jt 2017). 

paremaks terrestriline laserskaneerimise meetod. Eelkõige oli 

halb nähtavus okste tõttu. Erinevused ulatusid kuni 

mehitamata õhusõiduk ei suutnud tuvastada puude jalami asukohti või nõlvakuid, 

2017). 

  

laserskanneri ja mehitamata 

Töö eesmärgiks oli uurida, kumb meetod 

lähivõte: terrestriline skaneerimise punktipilv (a), terrestrilise ja 

mehitama õhusõiduki skaneeritud punktipilved kohakuti (b) ja mehitamata õhusõiduki 

meetod. Eelkõige oli 

kuni paari meetrini, 

ei suutnud tuvastada puude jalami asukohti või nõlvakuid, mis 



 

 

2. MATERJALID JA METOODIKA

 

2.1. Valideeritud katse

 

Valideeritud katseala asub Tartu maakonnas, Kastre vallas, Agali külas

kuulub Järvselja metskonnale. 

 

 

Joonis 7.Katseala asukoht Järvselja metskonnas 
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JALID JA METOODIKA  

katseala 

atseala asub Tartu maakonnas, Kastre vallas, Agali külas

kuulub Järvselja metskonnale.  

Järvselja metskonnas (Maa-ameti geoportaal).

atseala asub Tartu maakonnas, Kastre vallas, Agali külas (joonis 7), mets 

). 



Katseala on 100x100 meetrit

olid tähistatud vaiad L1 kuni L9

üksteisest 30 m kaugusel (joonis

 

 

Joonis 8. Kaasikusse paigaldatud vaiade

ja B, C,D, E, F on skaneerimise asukohad

 

Valitud katseala puistu on kaasik, mille vanus mõõtmistööde ajal 2019. aastal oli 61 aastat, 

kasvukohatüübiks on naadi. Uurimistöö jaoks valiti analüüsimiseks 

selle koor on loomult siledam ja mullastik toitainete rikkam, seega võib eeldada, et kasv on 

olnud piisav mõõtmiseks (joonis 
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eetrit suur, mille piirid olid tähistatud värvitud vaiadega.

L1 kuni L9 ning nurkade tähistused olid N1 kuni N4

joonis 8). 

sse paigaldatud vaiade skeem. N1-N4 on katseala nurgapunktid, L1

on skaneerimise asukohad (Maa-ameti geoportaal). 

Valitud katseala puistu on kaasik, mille vanus mõõtmistööde ajal 2019. aastal oli 61 aastat, 

kasvukohatüübiks on naadi. Uurimistöö jaoks valiti analüüsimiseks kaasiku puistu, kuna 

selle koor on loomult siledam ja mullastik toitainete rikkam, seega võib eeldada, et kasv on 

joonis 9). 

mille piirid olid tähistatud värvitud vaiadega. Ala sees 

ning nurkade tähistused olid N1 kuni N4. L vaiad asusid 

katseala nurgapunktid, L1-L9 

Valitud katseala puistu on kaasik, mille vanus mõõtmistööde ajal 2019. aastal oli 61 aastat, 

kaasiku puistu, kuna 

selle koor on loomult siledam ja mullastik toitainete rikkam, seega võib eeldada, et kasv on 



Joonis 9. Kaasiku puistu. (Kristina Türk pildikogu)

 

Katseala siseselt valiti välja

küljed kajastuvad nii 2013.

laserskanneriga, millega teostatakse võrdlusi

Kõik spetsiifilised andmed lähtuva

mõõtmised viidi läbi samade parameetritega, mida kasutati 2013

skaneerimisel. Lisaks L1- L9 skaneerimis asukohtadele võeti töösse asukohtade B, C, D, E 

ja F skaneerimise andmed, mille mõ

kasutamine võeti aluseks kuna

on moodustuv punktipilv. Teiseks

olnud vajadust, sest ka hõredamas

2018). Viimaks sooviti 

uurimistöös. 
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(Kristina Türk pildikogu) 

i välja osa, mis on 30x 30 meetri ulatuses ning

. aasta kui ka 2019. aasta punktipilves. Varasemad mõõtmistööd

millega teostatakse võrdlusi, tegi Silja Talvik 2013. aastal

Kõik spetsiifilised andmed lähtuvad autori poolt väljastatud aruandest

mõõtmised viidi läbi samade parameetritega, mida kasutati 2013. aasta

L9 skaneerimis asukohtadele võeti töösse asukohtade B, C, D, E 

ja F skaneerimise andmed, mille mõõtmised teostati 2013. aastal. 

kuna skaneerimise ajakulu on sedavõrd pikem, kuivõrd tihedam 

. Teiseks, kuna ala oli suur, siis tihedama punktipilve jaoks 

, sest ka hõredamas punktipilves on võimalik tuvastada puid

 uurida, kas antud skaneerimise tulemused

meetri ulatuses ning puud, millel kõik 

Varasemad mõõtmistööd 

2013. aastal (Talvik 2013). 

aruandest. 2019. aasta 

aasta katseala puude 

L9 skaneerimis asukohtadele võeti töösse asukohtade B, C, D, E 

 Sama parameetrite 

pikem, kuivõrd tihedam 

una ala oli suur, siis tihedama punktipilve jaoks ei 

punktipilves on võimalik tuvastada puid (Janicka jt 

neerimise tulemused avaldab mõju 
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2.2. Kasutatud instrumendid 

 

Mõõtmistööde teostamiseks kasutati elektronskanner tahhümeetrit Trimble SX10 ja 

väliarvutit Trimble TSC7 (joonis 10) Trimble Access tarkvaraga. Trimble SX10 

spetsifikatsioonid on välja toodud LISA 1. 

 

 

Joonis 10. Elektrontahhümeeter skanner Trimble SX10 ja väliarvuti Trimble TSC7 

(Geosoft). 

 

Kindelpunktide mõõtmiseks kasutati R8s (joonis 11) GNSS vastuvõtjat. Mõõtmiseks 

kasutati Trimble TSC7 väliarvutit. 

 

 

Joonis 11. Trimble R8s GNSS vastuvõtja (Geosoft). 
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Töö mõõtmisel kasutati samu parameetreid, mida kasutas 2013. aastal S. Talvik (Talvik 

2013): 

- Skaneerimise nurk oli 360 kraadi horisontaalselt ja 270 kraadi vertikaalselt. 

- Andme resolutsiooniks valiti 8x8 cm 100 meetri kauguselt. 

- Skaneerimise aeg oli umbes 10 minutit. 

- Digitaalsete piltide resolutsiooniks valiti 960x960 px (umbes 900 kB ühe RAW 

pildi jaoks). 

 

2.2.1. Trimble SX 10 ja Leica C10 võrdlus 

 

Tööde teostamiseks kasutati kahe erineva firma instrumente (tabel 1). Mõlemad 

võimaldavad skaneerimise ajal pilte teha ning andmetöötluses (RBG) värve kasutada. 

Erinevus kahe instrumendi vahel seisneb töö võimaluste hulgas. Leica C10 on 

laserimpulss-skanner (LISA 2), mis tuli tootmisesse 2009. aastal. Seade on mõeldud 

spetsiifiliselt skaneerimiste töödeks. Seade võib potentsiaalselt teha 50 000 punkti 

sekundis, mis võimaldab skaneerimistöid teostada väiksema ajakuluga. Trimble SX10 

mudeli võimekus on teha 26 600 punkti sekundis, mis võtab rohkem aega. Trimble SX10 

seevastu on kompaktne mudel, kuna tänu tema tahhümeetri süsteemile on võimalik 

jaamadel kohe määrata vastavad koordinaadid riiklikus süsteemis. 

 

Tabel 1. Trimble SX 10 (Trimble) ja Leica C10 (Leica) aparaatide võimekuse võrdlus  

Skanneri nimi Trimble SX 10 LeicaScanstation C10 
Skanneri tüüp Laserimpulss-skanner 

tahhümeeter 
Laserimpulss-skanner 

Nurga mõõtmise täpsus 
horisontaal/vertikaal 

1" 12" /12" 

Maksimaalne mõõtmiskiirus 26 600 punkti/sekundis 50 000 punkti/sekundis 
Mõõtmise kaugus 600 meetrit 0,1-300 meetrit 
Vaateväli ulatus 

horisontaal/vertikaal 
360°/300° 360°/270° 

Kaal 7,5 kg 11,8 kg 
Akud/akukestvus 1/ sisemine >3 h 

3/sisemine >6-9 h 
2/ sisemine >3,5 h; väline >6 

h (toa temperatuur.) 
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Väliarvuti koos Trimble Access tarkvara juhib ja jälgib kogu tegevust ning visuaalselt 

näitab skaneerimise tulemusi. Leica C10 seevastu peab paigaldama sfäärilisi tähiseid, 

eristatavaid tähiseid või otsima ühiseid objekte, mis on selgesti tuvastatavad igas pilves, et 

neid omavahel ühendada. Leica ScanStation C10 spetsifikatsioonid on välja toodud LISA 

2. 

 

2.3. Kasutatud programmid 

 

Punktipilvede andmete töötlemiseks ning puude juurdekasvu määramisel kasutati mitmeid 

erinevaid programme. 

Trimble Business Center programmi kasutati väliandmete kuvamiseks ja töötlemiskes ning 

sealt eksporditi iga jaam eraldi punktpilvena (laz-formaadis). 

CloudCompare v2.11 programm on mõeldud punktipilvede ja kolmnurk võrgustiku 

töötlemiseks. Eeskätt on see loodud erinevate pilvede võrdlemiseks. Programmiga on 

võimalik punktipilvi omavahel ühendada kolmel erineval viisil:  

1) Füüsilise tõstmisega. Punktipilvi on võimalik liigutada programmis vastavalt oma 

soovile. See aitab ühildada punktipilved sarnasele kujule ning vajadusel sobitada need 

üksteise peale. 

2) 3 punkti meetodil. Valides minimaalselt kolm punkti mõlemast pilvest, millel on 

samasugused asukohad. Süsteem sätib punktide asukohtade põhjal punktipilved omavahel 

kohakuti paika. 

3) Fine registration. Antud süsteem on mõeldud automaatseks pilvede paika seadmiseks 

kasutades ICP (Iterative closest point) algoritmi. Selleks, et algoritm töötaks efektiivselt, 

on vaja ainult kahte punktipilve. Mõlemad punktipilved peavad olema enamvähem samas 

asendis ja suunas. Teiseks on vaja, et mõlemas punktipilves oleks üks või mitu ühist pinda 

(näiteks hoone seinad on samad mõlemas pilves), mille abil saaks punktipilved omavahel 

ühendada (CloudCompare ICP). 
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Punktipilvega moodustunud metsast on mõlemast pilvest samasuguseid punkte leida 

keeruline, sest maapind on ebaühtlane ning mets on ajaga muutunud. Antud töös ei olnud 

võimalik kasutada 3 punkti meetodit pilvede ühildamiseks. Füüsilisel tõstmise pidi 

hoolikalt jälgima et puud oleksid omavahel tsentris igast küljest. See meetod oli ajakulukas 

ning võis rikkuda tõeste andmete väärtust. Puude juurdekasvu määramisel otsustati 

kasutada ICP automaatsüsteemi. 

Autodeks ReCap tarkvara kasutati formaadi muutmiseks CloudCompare ja AutoCad Civil 

3D vahel. CloudCompare tarkvaras ei olnud võimalik punktipilvi salvestada formaati, mis 

oleks võimalik avada AutoCad Civil 3D programmis. Punktipilv tuli avada AutoDesk 

ReCap programmis, kus salvestati need *.rcp formaati, et saaks andmeid avada AutoCad 

Civil 3D-s.  

AutoCad Civil 3D programmis mõõdeti punktipilvest puude diameetrid ja koostati 

erinevaid skeeme ja jooniseid. 

MS Excelis teostati erinevaid arvutusi ning koostati graafik. 

 

2.4. Skaneerimine katsealal 

 

Enne skaneerimise alustamist mõõdeti lagedale alale kaks kindelpunkti. Kindelpunktid 

mõõdeti RTK GNSS-seadmega Trimble R8s. Mõõtmistulemuseks võeti keskmine tulemus 

kolmest initsialiseerimisest, kus iga mõõtmine kestis 30 sekundit. Edasi mõõdeti 

tahhümeetriga kahe kindelpunkti meetodil edasi- ja tagasivaade ning rajati käik katsealale 

ja lõpetati rippuva vaatega. 

Igas jaamas seati instrument tähistatud L-punkti kohale ning teostati edasi- ja tagasivaade. 

Käiguga liiguti (joonis 12) näidatud skeemi järgi. 

 



Joonis 12. Skaneerimise 

ortofoto. 

 

Alati ei õnnestunud instrumenti

Peamiseks segavaks faktoriks oli punkti

osa ala skaneerimist.  
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 liikumisskeem Järvselja kaasiku katsealal.

trumenti seada otse skeemil näidatud punkti kohal

Peamiseks segavaks faktoriks oli punktile liiga lähedal asuvad puud, mis takistasid suur

. Maa-ameti WMS 

punkti kohale (joonis 13). 

liiga lähedal asuvad puud, mis takistasid suure 
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Joonis 13. L punkti (roosaga tähistatud vai) kohale ei saanud aparaati seada (Kristina Türk 

pildikogu). 

 

Sellistel olukordadel valiti tähistatud punkti lähedal 2-3 meetri raadiuses teine koht ning 

mõõdistati prismaga tähistatud L punkt või katseala nurga punkt. Erinevalt varasemast 

tööst, ei teostatud skaneerimist ümber katseala keskmise L5 punkti. Sel korral skaneeriti 

lisaks iga L punktile ka kõik katsealaga piiritletud nurga punktid. Kokku mõõdeti kaasikus 

kolmeteistkümnes jaamas (joonis 14). 

 



 

Joonis 14. Kaasiku skaneeritud punktide asendiplaan.

 

Igas jaamas mõõdeti ligikaudu 8 miljonit punkti. Kokku kõikide jaamade peale saadi 

ligikaudu 104 miljonit punkti. 

 

2.5.  Metsa takseerimi

 

Laserskaneerimise ning takseerimise andmed

2007. ja 2019. aastal saadi 

asukohad võeti 2019. aasta
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. Kaasiku skaneeritud punktide asendiplaan. Maa-ameti WMS ortofoto

amas mõõdeti ligikaudu 8 miljonit punkti. Kokku kõikide jaamade peale saadi 

ligikaudu 104 miljonit punkti.  

etsa takseerimisandmed  

akseerimise andmed (tabel 2), kus olid kirjas mõõtmistulemused

saadi Mait Langi (Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool)

asta punktipilve andmetest. Valiti välja 20 puud, mille L

WMS ortofoto 

amas mõõdeti ligikaudu 8 miljonit punkti. Kokku kõikide jaamade peale saadi 

d kirjas mõõtmistulemused 

(Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool) käest. Puude 

0 puud, mille L-EST97 



koordinaadid määrati täpsemalt 

punktipilvest väljavalitud puud salvestati eraldi 

mitut pilve ühiselt soovitud formaadis salvestada. 

punktipilved ning salvestati 

AutoCad Civil 3D, kus oli võimalik 

takseerimisandmete jaoks. 

 

Joonis 15. Valitud puude asukohad

ameti WMS ortofoto. 

Puude peamiseks valiku kriteeriumiks oli

ümbritsev vegetatsioon ei varja
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koordinaadid määrati täpsemalt AutoCad Civil 3D tarkvara abil (joonis

ud puud salvestati eraldi .laz failina, sest programm 

soovitud formaadis salvestada. Recapi tarkvaras avati valitud

pilved ning salvestati kõik üheks .rcp failiks. Uus valitud puude punktipilv avati

, kus oli võimalik leida puude L-EST

 

. Valitud puude asukohad (valged numbrid) Järvselja kaasiku katsealal. 

kriteeriumiks oli, et kõik küljed oleksid punktipilvega kaetud

ümbritsev vegetatsioon ei varjaks puutüve. 

joonis 15). 2019. aastal 

, sest programm ei võimaldanud 

tarkvaras avati valitud puude 

Uus valitud puude punktipilv avati 

ST97 koordinaadid 

Järvselja kaasiku katsealal. Maa-

ipilvega kaetud ning 
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Tabel 2. Töös uuritud puude L-EST97 koordinaadid, diameetri andmed ning juurdekasv 

  L-EST97 Diameeter (mm)   

Puu nr X Y 2007.a  2013.a 2019.a 

Juurdekasv 
(2013-2019) 

(mm) 
1 695363.8 6464823.1 301 323 345 22 
2 695357.4 6464817.4 270 283.5 297 13.5 
3 695363.3 6464813.4 320 337.5 355 17.5 
4 695360.1 6464812.7 208 219 230 11 
5 695356.5 6464812.6 234 265.5 297 31.5 
6 695349.6 6464808.8 280 300 320 20 
7 695352.3 6464803.2 349 378 407 29 
8 695369.7 6464826.7 247 280.5 314 33.5 
9 695359.7 6464830.9 215 239 263 24 
10 695349.4 6464823.9 253 258 263 5 
11 695340.9 6464820.4 216 239 262 23 
12 695353.2 6464820.2 335 346 357 11 
13 695339.9 6464813.4 191 197 203 6 
14 695344.3 6464800.9 180 190.5 201 10.5 
15 695345.0 6464809.2 192 200.5 209 8.5 
16 695354.9 6464809.6 172 184 196 12 
17 695351.7 6464814.9 228 226 224 -2 
18 695365.8 6464804.6 254 325.5 397 71.5 
19 695366.3 6464815.0 345 355 365 10 
20 695373.6 6464817.6 361 397 433 36 

          keskmine 19.7 
 

Kuna töö võrdlemiseks oli tarvis 2013. aasta seisuga andmed, siis tuli need interpoleerida 

2013 ja 2019 aasta andmetest. 2007. ja 2019. a puude diameetrid lahutati omavahel ning 

tulemused jagati kahega. Saadud jagatise tulemused liideti 2007. aasta puude diameetrile 

lisaks.  

 

2.6. Metsa laserskaneerimise andmed 

 

S. Talvik oli juba varasemalt 2013. aasta punktipilved omavahel ühendanud ja jaamad 

omavahel sidunud. Skaneeritud punktipilv oli tehtud oma kohalikus koordinaatsüsteemis. 



Koordinaadid määrati nii, et punkt

kaldenurga suund L9 suhtes

2019. aasta andmed koguti aug

failina. Andmed imporditi Trimble Business Cent

eraldi punktpilve laz-failina.

selline suur pilve maht osutus arvutile 

 

2.6.1. Laserskaneerimise andmete

CloudCompare 

 

2019. aastal mõõdetud tööde

tulemused. 2013. aasta andmetest valiti 

tihedamalt skaneeritud punktipilvi

maht oli liiga suur, seega tuli neid kärpida. Mõlemad pilvekogud lõigati nende 

skaneerimiste asukohtade keskpunktideni

 

Joonis 16. Kaasiku punktipilved aastast 2013 ja 2019. 
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määrati nii, et punkti L7 koordinaadid oleksid (80

9 suhtes 0°00` (Talvik 2013).  

aasta andmed koguti augustis. Andmed salvestati väliarvutis Trimble

Trimble Business Center programmi ja sealt eksporditi iga jaam 

failina. Algselt oli programmis kõik jaamad koos ühe suure pilvena, 

elline suur pilve maht osutus arvutile liiga suureks. 

Laserskaneerimise andmetetetöötlemine ja arvutamine

töödest valiti jaamade L4, L5, L7, L8 ja 

andmetest valiti jaamad L4, L5, L7 ja L

punktipilvi B, C, D, E, ja F (vt joonis 8). Saadud punktipilve

liiga suur, seega tuli neid kärpida. Mõlemad pilvekogud lõigati nende 

skaneerimiste asukohtade keskpunktideni (joonis 16). 

Kaasiku punktipilved aastast 2013 ja 2019.  

80;20) meetrit ning 

Trimble Access-i.job 

ja sealt eksporditi iga jaam 

kõik jaamad koos ühe suure pilvena, 

arvutamine programmiga 

L4, L5, L7, L8 ja N3 skaneerimise 

L8. Lisaks kasutati 

Saadud punktipilvede 

liiga suur, seega tuli neid kärpida. Mõlemad pilvekogud lõigati nende 

 



Peale pilvede programmi sisestamist

olukord, et 2013. aasta ja 2019

nihkes (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Punktipilvede 2013. a. (sinine) ja 2019. a. (kollane) omavaheline nihe

mõlema punktipilve algne asend. 

asetusmustrid; b) punktipilved on omavahel kohakuti

asukohtade järgi. 

 

2019. aastal skaneeritud punktid olid juba mõõdetud L

2013. aasta punktid olid oma 

kohakuti asetada. Pilvede paremaks ühildamiseks

asetuste markeerimist. Selleks joonistati erinevaid geomeetrilis

mõlemas pilves orienteeruda

ICP süsteemi jaoks oli liiga palju variatsioone, mille alusel 

kasutada ja see oleks muutnud tulemused ebatäpseks.

Samade puude leidmiseks 

kitsamaks. Selle abil oli võimalik välja 

eraldati „segment“ käsklusega

kinnise ala, mille abil oli

ümberkaudsed andmed kustutada
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programmi sisestamist tuli leida pilvekogudest ühised puud

ja 2019. aasta punktipilved olid omavahel asukoha ja nurgaga

Punktipilvede 2013. a. (sinine) ja 2019. a. (kollane) omavaheline nihe

mõlema punktipilve algne asend. Valgete joontega on kujutatud samade puude 

) punktipilved on omavahel kohakuti vastavalt markeeritud puude 

skaneeritud punktid olid juba mõõdetud L-EST97 koordinaat

oma kohalikus süsteemis. Seega ei saanud ne

Pilvede paremaks ühildamiseks kasutati sarnaste 

. Selleks joonistati erinevaid geomeetrilisi kujundeid, et oleks lihtsam 

ruda (vt joonis 17). Punktipilved pidi paika seadma käsitsi, kuna 

ICP süsteemi jaoks oli liiga palju variatsioone, mille alusel automaatsüsteemi

kasutada ja see oleks muutnud tulemused ebatäpseks. 

ks lõigati umbmääraselt kõrguselt ja jalamilt punktipilv

elle abil oli võimalik välja filtreerida 20 puud mõlemast punktipilvest. Puud 

lusega. Kasutatud käskluse abil sai moodustada 

oli võimalik piiritletud ala sees olev objekt välja lõigata 

ümberkaudsed andmed kustutada. 

hised puud. Tööd raskendas 

asukoha ja nurgaga 

Punktipilvede 2013. a. (sinine) ja 2019. a. (kollane) omavaheline nihe: a) 

gete joontega on kujutatud samade puude 

vastavalt markeeritud puude 

koordinaatsüsteemis, aga 

Seega ei saanud neid algul üksteisega 

 mustritega puude 

kujundeid, et oleks lihtsam 

. Punktipilved pidi paika seadma käsitsi, kuna 

automaatsüsteemi ei saanud 

uselt ja jalamilt punktipilved 

0 puud mõlemast punktipilvest. Puud 

 polügonomeetrilise 

sees olev objekt välja lõigata või 
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Puude juurdekasvu arvutamiseks on vaja, et mõlemad punktipilve puud oleksid omavahel 

enam-vähem samas suunas (joonis 18.a). Teiseks on vaja tagada, et mõlemal puul oleksid 

olemas ühine osa, mis punktipilvi kohakuti tõstes kattuksid. ICP automaatsüsteem tõstab 

kaks punktipilve kohakuti nõnda, et mõlemas punktipilves oleks ühine külg (joonis 18.b). 

 

 

Joonis 18. Punktipilve puude paika seadmine lihtsustatud kujul: a) puude algsed 

positsioonid; b) puu paika seadmine ICP automaatsüsteemiga. 

 

Kui punktipilved on omavahel kohakuti, peab tegema mõlemad punktipilved aktiivseks 

ning määrama kummalegi oma rolli. Näitamaks, kumb punktipilv määratakse referentsiks 

ehk „ reference“ ning kumb võrdluseks ehk „compared“ (joonis 19). 



Joonis 19. Punktipilve rolli määramine 

 

Kui punktipilvede rollid on määratud, teostab 

Arvutamise käigus mõõdab võrdlevaks määratud punk

kauguse lähima vastas punktipilve punktidega
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unktipilve rolli määramine referentsiks (kollane) ja võrdluseks

rollid on määratud, teostab programm punktipilvede vahel

Arvutamise käigus mõõdab võrdlevaks määratud punktipilve punktid

punktipilve punktidega (joonis 20).  

võrdluseks (punane). 

ede vahel mõõtmised. 

e punktid ükshaaval oma 
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Joonis 20. Ühe punkti kauguse leidmine kahe erineva punktipilve vahelisel võrdlemisel 

(CloudCompare Cloud-cloud distances). 

 

Enne arvutusi on võimalik määrata, mitme punkti põhjal otsitav oma „tegeliku“ kauguse 

arvutab. Vaikesättena on see seatud 8 punkti põhjal. Seega iga punkt võrdleva punktipilve 

kogus arvutab oma kauguse 8 lähima referentsi pilvepunkti seast. Ja nii arvutab kõikide 

võrdleva punktipilve punktide tegeliku kauguse. Tulemused kajastuvad mitmel kujul: 

1. Kõikide punktide saadud kauguste keskmine tulemus ja standardhälve (joonis 21). 

2. Tulpdiagramm, kus näidatakse, kui palju kordi saadi samu tulemusi igas kauguse 

vahemikus (joonis 21). 

3. Värviskaala kujul, kus saab piltlikult näha, millised on tulemused objekti terves 

ulatuses (joonis 22). 

 



 

Joonis 21. Puu nr 20 mõõtmise tulemused 

 

Histogrammi vasakus ääres püstine telg näitab saadud tulemuste hulka. Alumine telg 

näitab arvutatud punkti kaugust. Joonis 

punkti olid võrdlevas pilves (251). Klassi (40) on võimalik tulemuste hulka laiali venitada

Võrdluse tulemusena on kahe punktipilve keskmine kauguste erinevus 0
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Puu nr 20 mõõtmise tulemused 10 cm pikkuse puulõigu näitel. 

i vasakus ääres püstine telg näitab saadud tulemuste hulka. Alumine telg 

tatud punkti kaugust. Joonis 21 histogrammi pealkirjas näitab numbriliselt, mitu 

punkti olid võrdlevas pilves (251). Klassi (40) on võimalik tulemuste hulka laiali venitada

Võrdluse tulemusena on kahe punktipilve keskmine kauguste erinevus 0

0 cm pikkuse puulõigu näitel.  

i vasakus ääres püstine telg näitab saadud tulemuste hulka. Alumine telg 

histogrammi pealkirjas näitab numbriliselt, mitu 

punkti olid võrdlevas pilves (251). Klassi (40) on võimalik tulemuste hulka laiali venitada. 

Võrdluse tulemusena on kahe punktipilve keskmine kauguste erinevus 0,012  ± 0,008 m.



Joonis 22. Puu nr 20 1

punktipilvede arvutatud kaugus

 

Lisaks histogrammile ja programmi logile kajastuvad tulemused ka värviskaala põhjal. 

(joonis 22). Värviskaala järgi on ära nä

omavahelisel võrdlemisel tekkisid suuremad või väiksemad erinevused. Punane värv 

näitab, kus arvutamise teel oli kõige suurem vahemaa ning sinine toon näitab kõige 

väiksemat saadud erinevust. Antud tulemused o

on selliselt häälestatud. Kirjeldava värviskaala paremas ääres vertikaalses asendis on 

minimalistlikult välja toodud diagramm. See annab visuaalse ülevaate arvutamise teel 

saadud sarnaste tulemuste osakaalust. 

Takseerimise teel saadud tulemused on võetud puu läbimõõdu põhjal. 

tarkvara arvutab ainult kahe punktipilve omavahel lähimate punktide kaugused
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10 cm pikkuse tüve 2019. a. (värviline) ja 201

arvutatud kaugus ja võrdlus (m). 

Lisaks histogrammile ja programmi logile kajastuvad tulemused ka värviskaala põhjal. 

Värviskaala järgi on ära näidatud, kus punktipilvede 2013. a. ja 2019. a. 

omavahelisel võrdlemisel tekkisid suuremad või väiksemad erinevused. Punane värv 

näitab, kus arvutamise teel oli kõige suurem vahemaa ning sinine toon näitab kõige 

väiksemat saadud erinevust. Antud tulemused on meetrites, kuna CloudCompare

on selliselt häälestatud. Kirjeldava värviskaala paremas ääres vertikaalses asendis on 

minimalistlikult välja toodud diagramm. See annab visuaalse ülevaate arvutamise teel 

saadud sarnaste tulemuste osakaalust.  

erimise teel saadud tulemused on võetud puu läbimõõdu põhjal. 

tarkvara arvutab ainult kahe punktipilve omavahel lähimate punktide kaugused

. a. (värviline) ja 2013. a.(valge) 

Lisaks histogrammile ja programmi logile kajastuvad tulemused ka värviskaala põhjal. 

idatud, kus punktipilvede 2013. a. ja 2019. a. 

omavahelisel võrdlemisel tekkisid suuremad või väiksemad erinevused. Punane värv 

näitab, kus arvutamise teel oli kõige suurem vahemaa ning sinine toon näitab kõige 

CloudCompare tarkvara 

on selliselt häälestatud. Kirjeldava värviskaala paremas ääres vertikaalses asendis on 

minimalistlikult välja toodud diagramm. See annab visuaalse ülevaate arvutamise teel 

erimise teel saadud tulemused on võetud puu läbimõõdu põhjal. CloudCompare 

tarkvara arvutab ainult kahe punktipilve omavahel lähimate punktide kaugused (tabel 3). 
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Tabel 3. CloudCompare tarkvaras arvutatud punktipilvede 2013 ja 2019 kaugus ja sellest 

arvutatud juurdekasv 

Puu 
number 

Arvutatud 
kaugus 
(mm) 

Juurdekasv 
(mm) 

1 9 18 

2 18 36 

3 24 48 

4 9 18 

5 16 32 

6 9 18 

7 9 18 

8 11 22 

9 5 10 

10 6 12 

11 6 12 

12 10 20 

13 9 18 

14 4 8 

15 13 26 

16 11 22 

17 11 22 

18 15 30 

19 22 44 

20 13 26 

keskmine 11.50 23.00 
 

Tulemuste võrdlemiseks oli valida, kas takseerimise tulemused jagada kahega või 

punktipilve arvutamise tulemused korrutada kahega. Antud töös korrutati punktipilve 

tulemused kahega (vt tabel 3), et andmed oleks omavahel võrreldavad. 

 

2.6.2. Laserskaneerimise andmete töötlemine ja arvutamine programmis AutoCad 

Civil 3D 

 

AutoCad Civil 3D programmis mõõdeti puude läbimõõtu digitaalselt. Selleks paigaldati 

puude punktipilve ümber ring puude läbimõõdu leidmiseks. Töö käigus selgus, et ühe 

ringiga ei ole võimalik määrata täpselt puu läbimõõtu, sest punktid ei asetse ühel samal 



tasapinnal vaid neist moodustub „kohev“ kiht.

ringikujulised, sirged või piisavalt punktidega kaetud. Lisaks ühe ringi asetamise punktid

keskele võib eksimuse viga 

kaks ringi. Väline ring, 

läbimõõt. Sisemine ring,kus kauguseks on võetud punktide

23). 

 

Joonis 23. Punktipilve kaks võimalikku diameetrit (m). Sisemine ring 

sisemise osa läbimõõt ja välimine ring on 

 

Saadud ringide põhjal arvutati aritmeetiline keskmine. 

aluseks puu diameetri määramisel (tabel 
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tasapinnal vaid neist moodustub „kohev“ kiht. Probleeme tekitas ka see, et

d, sirged või piisavalt punktidega kaetud. Lisaks ühe ringi asetamise punktid

ksimuse viga olla mitme millimeetri ulatuses. Iga puu ümber moodustati 

 kus kauguseks on võetud pinnapealsete punktide võimalik 

kus kauguseks on võetud punktide sisemine äärmine piir (joonis 

. Punktipilve kaks võimalikku diameetrit (m). Sisemine ring 

ja välimine ring on maksimaalne pealispinna läbimõõt.

Saadud ringide põhjal arvutati aritmeetiline keskmine. Ringide keskmine tulemus

seks puu diameetri määramisel (tabel 4). 

  

Probleeme tekitas ka see, et kõik puud ei ole 

d, sirged või piisavalt punktidega kaetud. Lisaks ühe ringi asetamise punktide 

Iga puu ümber moodustati 

on võetud pinnapealsete punktide võimalik 

sisemine äärmine piir (joonis 

 

. Punktipilve kaks võimalikku diameetrit (m). Sisemine ring on minimaalne 

maksimaalne pealispinna läbimõõt. 

keskmine tulemus võeti 
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Tabel 4. AutoCad Civil 3D-s digitaalselt mõõdetud 2013 ja 2019 aastate punktipilvede 

diameetrid ja juurdekasv 

Puu 
number 

2013. a. 
diameeter 

(mm) 

2019. a. 
diameeter 

(mm) 
Juurdekasv 

(mm) 
1 327 329 3 
2 268 282 14 
3 337 345 8 
4 222 218 -5 
5 256 273 17 
6 295 304 9 
7 373 395 23 
8 273 307 34 
9 237 230 -7 
10 259 263 5 
11 239 252 14 
12 330 323 -7 
13 199 205 6 
14 190 234 44 
15 193 207 14 
16 187 191 4 
17 238 220 -19 
18 277 282 5 
19 359 358 -1 
20 384 413 29 

keskmine 9.4 
 

Juurdekasvude arvutamise lahutati 2019 aasta digitaalselt mõõdetud ringist, 2013 aasta 

digitaalselt mõõdetud ringiga. Saadud tulemused võrreldi hiljem takseerimisandmetega. 

 

2.6.3. CloudCompare ja AutoCad Civil 3D mõõdetud andmete võrdlemine  

 

Töö käigus tehti võrdlus kahekümnel erineval puul. Kõikidel valitud puudel lõigati 

punktipilve alampiir rinnasdiameetri 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast. Kuna maapind oli 

ebaühtlane ja alustaimestik takistas ülevaadet, tehti iga puu punktipilve lõikamine eraldi. 

Puudest tehti 20 cm paksused lõigud. Peale lõikude eraldamist sobitati pilved omavahel 

ICP automaatsüsteemiga. Peale sobitamist lõigati mõlemast pilvest korraga nii alumisest 

kui ülemisest äärest 5 cm. Seda oli vaja selleks, et elimineerida punktipilvede pikkuste 

ebaühtlane vahe. Lõpptulemusena saadi 10 cm pikkused lõigud. 10 cm pikkused lõigud 
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valiti seepärast, et takseerimisel mõõdetakse puu juurdekasvu 1,3 m kõrguselt puu tüvelt, 

siis arvestati ± 5 cm veaga, mis võib esineda inimlikul eksimisel. 

Saadud tulemused nii CloudCompare kui ka AutoCad Civil 3D erienvust võrreldi tabel 5. 

Võrldemise aluseks võeti CloudCompare saadud tulemused kui õiged andmed. 

 

Tabel 5. CloudCompare andmed ja AutoCad Civil 3D mõõdetud andmete juurdekasv ja 

nende vahe 

Puu 
nr 

CloudCompare 
andmete 

juurdekasv 
(mm) 

Digitaalselt 
mõõdetud 
juurdekasv 

(mm) 

vahe 
(mm) 

1 18 2.5 16 
2 36 14.0 22 

3 48 8.0 40 
4 18 -4.5 23 
5 32 17.0 15 
6 18 8.5 10 

7 18 22.5 -5 
8 22 34.0 -12 
9 10 -6.5 17 
10 12 4.5 8 

11 12 13.5 -2 
12 20 -7 27 
13 18 6 12 
14 8 44 -36 

15 26 13.5 13 
16 22 3.5 19 
17 22 -19 41 
18 30 4.5 26 
19 44 -1 45 
20 26 28.5 -3 

 

Saadud tulemustest arvutati keskmine ruutviga (valem 1.4) ja standardhälve (valem 1.5). 

Keskmine ruutviga oli 23.1 mm ja standardhälve 18.9 mm. Omavahel andmete võrdlus 

näitas et tulemuste erinevused olid liigselt suured. Erinevused ületasid mitmete puude 

puhul üle 10 mm.  
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2.6.4. Laserskaneerimise andmete valideerimine takseerimise andmetega 

 

Valideerimisel võrreldi takseerimisandmete sobivust laserskaneerimise andmetega. 

Programmiga  CloudCompare  ei saanud andmeid võrrelda, sest ei leidnud lahendust, 

kuidas määrata tarkvaras puude läbimõõte. Kuna 2013. a andmed olid interpoleeritud ning 

need ei sobinud otseseks võrdluseks. Võrdluseks sobisid 2019. aasta andmed, sest sellel 

samal ajal oli tehtud ka takseerimine. Andmeid võrreldi programmiga AutoCad Civil 3D 

digitaalselt mõõtes. Tabelis 6 võrreldi, kui täpselt vastavad omavahel 2019. a. digitaalselt 

määratud puude diameeter ja takseerimise andmed. Tulemuste arvutamisel valiti õigeteks 

andmeteks 2019. a. takseerandmed. 
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Tabel 6. 2019. a. mõõdetud puude läbimõõt takseerimisandmetel ja AutoCad Civil 3D 

andmetel 

Puu nr 
Takseerimis 

andmed (mm) 

Digitaalselt 
mõõdetud 

andmed (mm) 
vahe 
(mm) 

1 345 329 16 

2 297 282 16 

3 355 345 11 

4 230 218 13 

5 297 273 24 

6 320 304 17 

7 407 395 12 

8 314 307 7 

9 263 230 33 

10 263 263 0 

11 262 252 10 

12 357 323 35 

13 203 205 -2 

14 201 234 -33 

15 209 207 3 

16 196 191 6 

17 224 220 5 

18 397 282 116 

19 365 358 7 

20 433 413 21 
 

Kahe võrdleva tulemuse põhjal arvutati keskmine ruutviga (valem 1.4) ja standardhälve 

(valem 1.5). Keskmine ruutviga oli 30.9 mm ja standardhälve oli 26.7 mm. Saadud 

tulemused näitavad, et keskmine valitud ringi ja takseerimise teel saadud andmed  on 

varieeruvad. Viga võis tulla puude ringide määramisel. Lõigatud punktipilvede lõigud 

pealt vaadates olid „kohevad”. Kohevust võis tekitada puude viltune kasv või laseri 

mõõtmise täpsus krobelisel pinnal. Keeruline oli määrata milline punktipilve osa kuulus 

puu ülemise osale ja kumb lõigu alumise osale. Võrdlusesse võis ka sattuda vale puu 

näiteks võib seda arvata puu nr 18 puhul. Parema tulemuse saamiseks tuleb kasutatud 

meetodit detailsemalt uurida ja täiustada. 
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2.6.5. Laserskaneerimise andmete ja takseerimise andmete juurdekasvude 

valideerimine 

 

CloudCompare tarkvaras saadud 10 cm puulõikude mõõtmistulemused ning digitaalselt 

mõõdetud tulemused võrreldi takseerimisandmetega (joonis 24). Takseerimisandmetest 

arvutati välja 2013. aasta ja 2019.aasta vaheline juurdekasv ( vt tabel 2). Takseerimise teel 

saadud andmeid võeti kui õiged andmed erinevatel võrdlemistel. 

 

 

 

 



 
Joonis 24. Erinevatel meetodidel arvutatud puude juurdekasvude võrdlus (2013-2019).
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CloudCompare ja takseerandmete tulemused omavahel erinevad mõnest millimeetrist kuni 

ligikaudu 40 mm-ni. 20-st puust oli 4 puud (puud nr 1, 5, 6 ja 8),mille erinevused olid 

vahemikus 0-5 mm. Antud vahemik moodustab 25% kogu mõõdetud puude hulgast, mille 

puhul andmed sobivad. Ülejäänud juhtudel olid hulga suuremad. Tulemuste põhjal 

arvutati, milline oli mõlema andmete vahe (tabel 7) keskmine ruutviga ja standardhälve. 

Selleks kasutati Gaussi keskmise ruutvea m arvutamise valemit (valem 1.4) ning 

standardhälbe 𝜎 (valem 1.5) valemit. 

𝑚 = ±
(Δ)2

𝑛
                       (1.4) 

kus: 

   (𝛥)- juhuslike vigade ruutude summa 

...n-mõõtmiste arv 

 

𝜎 =
∑(𝑥 − µ)

𝑁
                 (1.5) 

kus: 

   𝑥 n- juhuslik suurus 

   µ- aritmeetiline keskmine 

   𝑁 mõõtmiste arv 
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Tabel 7. CloudCompare andmed ja takseerimisandmete juurdekasvud ja nende vahe 

Puu 
nr 

CloudCompare 
andmetega 
arvutatud 

juurdekasv 
(mm) 

Takseerandmete 
juurdekasv 

(mm) 

Vahe 
(mm) 

1 18 22 4 
2 36 13.5 -22.5 
3 48 17.5 -30.5 
4 18 11 -7 
5 32 31.5 -0.5 
6 18 20 2 
7 18 29 11 
8 22 33.5 11.5 
9 10 24 14 
10 12 5 -7 
11 12 23 11 
12 20 11 -9 
13 18 6 -12 
14 8 10.5 2.5 
15 26 8.5 -17.5 
16 22 12 -10 
17 22 -2 -24 
18 30 71.5 41.5 
19 44 10 -34 
20 26 36 10 

 

Takseerimisandmete ja laserskaneerimise andmete vahe keskmine ruutviga oli 12.1 mm 

ning standardhälve 11.9 mm. Arvutamise käigus jäeti välja puud nr 3, 18 ja 19. Nende 

erinevused olid joonise 23 põhjal liiga suured. Tegemist võis olla, kas takseerimise veaga 

või punktipilves valesti arvutatud süsteemse veaga.  

AutoCad Civil 3D programmiga arvutati 2013 keskmise ringi ja 2019 keskmise ringide abil 

puude diameetrid. Saadud tulemused lahutati 2019. a. puutüve tulemused 2013. a. tüvedest, 

et leida milline oli juurdekasv.  

Jooniselt 24 andmete põhjal võrreldi, millised on juurdekasvu erinevused digitaalselt 

mõõdetud AutoCad Civil 3D punktipilvede ja takseerimisandmete vahel. Tulemuste põhjal 

olid ainult puud nr 3,8 13 ja 15 andmed 0-5 mm erinevusega. Puu nr 14 ja 18 puhul olid 

erinevused kõige suuremad. See võib olla tingitud, kas halvasti määratud puutüvede 
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keskväärtuse arvutamisel või mõõtmisveast looduses. Saadud andmete põhjal arvutati 

digitaalselt arvutatud ja takseerimisandmete vahede (tabel8) keskmine ruutviga (valem 1.4) 

ja standardhälve (valem 1.5). 

 

Tabel 8. Digitaalselt arvutatud ja takseerimisandmete juurdekasv ja nende vahe 

Puu nr 

Digitaalselt 
arvutatud 

juurdekasv 
(mm) 

Takseerandmete 
juurdekasv 

(mm) 

vahe 
(mm) 

1 2.5 22 19.5 

2 14 13.5 -0.5 

3 8 17.5 9.5 

4 -4.5 11 15.5 

5 17 31.5 14.5 

6 8.5 20 11.5 

7 22.5 29 6.5 

8 34 33.5 -0.5 

9 -6.5 24 30.5 

10 4.5 5 0.5 

11 13.5 23 9.5 

12 -7 11 18 

13 6 6 0 

14 44 10.5 -33.5 

15 13.5 8.5 -5 

16 3.5 12 8.5 

17 -19 -2 17 

18 4.5 71.5 67 

19 -1 10 11 

20 28.5 36 7.5 

 

Takseerimisandmete ja AutoCadCivil 3Dsaadud andmete vahe keskmine ruutviga oli 12.9 

mm ning standardhälve 8.6 mm. Arvutamise käigus jäeti välja puud nr 14 ja 18. Puude 

erinevus oli joonis 24 põhjal liiga suured ning võisid kallutada oluliselt tulemusi. 

Viimasena uuriti, millised olid 20 puu põhjal metsa keskmine juurdekasv Võrdlemiseks 

kasutati takseerimisandmete keskmist tulemust, CloudCompare punktipilvede 10 cm 
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lõikude keskmised tulemused ning digitaalselt AutoCadCivil 3D mõõdetud keskmist 

tulemust. 

Takseerimisandmete põhjal oli mõõdetud puude aritmeetiline keskmine metsa juurdekasv 

19.7 mm. CloudCompare mõõdetud andmete põhjal oli keskmine juurdekasv 23 mm. 

AutoCad Civil 3D andmete põhjal oli keskmine juurdekasv 9.3 mm. Kõige suurem 

erinevus oli omavahel võrreldes takseerimisandmed ja AutoCad Civil 3D digitaalselt 

mõõdetud andmeid. Vahe oli 10.4 mm. Antud tulemus moodustab ligi poole 

takseerimisandmete keskmisest juurdekasvust. Kõige sarnasem tulemus 

takseerimisandmetega oli CloudCompare mõõdetud 10 cm pikkuste lõikude puhul. Vahe 

oli 3.3 mm, kus laserskaneerimise andmed oli suuremad.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  

 

3.1. Laserskaneerimise andmete võrdlemine ja analüüs 

 

2013. a. laserskaneerimise ja 2019. a. laserskaneerimise punktipilvede mõõtmised teostati 

samas kaasiku katseala metsas. Puude uurimiseks valiti välja 20 puud, millest peamised 

moodustasid kased. Neist eraldati 10 cm lõigud ning nende põhjal prooviti kahe erineva 

tarkvaraga mõõta puude juurdekasvu.  

CloudCompare tarkvaras tehti puude lõikude eraldamine ja ettevalmistamine. Samu lõike 

kasutati ka tarkvaras AutoCad Civil 3D-s. CloudCompare tarkvaras kasutati automaatset 

ICP-süsteemi. Üksikutel kordadel ei suutnud süsteem puulõikeid omavahel korrektselt ise 

kohakuti panna. Nendel olukordadel pidi käsitsi sekkuma, tõstes punktipilve kas lähemale 

või kohakuti. Andmetöötlus tehti kõikidel puudel ükshaaval, sest terve katsealuste puude 

puhul ei olnud võimalik kasutada korralikult ICP automaatsüsteemi. Sellistel juhtudel 

kajastas tulemus ainult kahe punktipilve keskmise väärtuse. 

Lisaks uuriti CloudCompare tarkvarale, millised on tulemused, kui AutoCad Civil 3D 

tarkvaras mõõta punktipilvede diameetreid digitaalselt. Selleks kasutati samu 10 cm 

punktipilve lõikeid, millega uuriti CloudCompare tarkvaras juurdekasve. Punktipilvedele 

tehti ümber kaks üldistavat ringi. Väline ring oli maksimaalne punktipilvede kaugus ning 

sisemine ring, mis oli minimaalseim punktipilve ulatuse kaugus. Kahe ringi põhjal sai 

keskmise ringi, mille diameetrit kasutati analüüsimiseks. Ringide diameetrite määramisel 

pidi palju üldistama. Mitmed puud olid konarlikud või kaldu kasvanud. Üksikutel puudel 

ei olnud skanner teinud täis ringi peale, mistõttu osad küljed olid punktideta. 

10 cm lõigud olid alampiir, mille abil oli saada tulemusi mõlema metoodika vahel. Kuid 

tulemused võisid kannatada väheste punktipilve punktide kogu üle. 2013 aasta 

punktipilved olid tihedamad, sest tehti selleks eraldi mõõtmised katseala keskel. 2019 aasta 

mõõtmisel seda ei tehtud, vaid mõõdeti laiaulatuslikumalt.  
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3.2. Valideerimise tulemused ja analüüs 

 

CloudCompare abil saadud 10 cm pikkuste lõikude tulemusel olid 0-5 mm erinevused 

kõige rohkem vaid 25% kõikidest katsealustest puudest. Kolme puu puhul oli olid hüpped 

ligikaudu 40 mm vahega. Puudel nr 3 ja 19 olid laserskaneerimise andmed suuremad kui 

takseerimise andmed ning puu nr 18 puhul oli vastupidi. Suur erinevus võis tulla 

arvutamise käigus või puude takseerimise eksimisel. Et leida kui suur mõõtmisviga võis 

olla, kasutati Gaussi keskmise ruutvea valemit ning ka standardhälve valemit. Keskmine 

ruutviga tuli 12.1 mm ja standardhälve 11.9 mm. 

Autocad Civil 3D saadud tulemusid võrreldi samamoodi takseerimisandmetega. Antud 

metoodiga puhul oli samamoodi 25% puudest, mille vahe takseerimisandmetega oli 0-5 

mm vahel. Kõige suurem väljahüpe oli puudel nr 14 ja nr 18. Mõõtmistulemused erinesid 

suurema variatsiooniga kui CloudCompare abil leitud tulemused. Vigade erinevuse 

leidmiseks kasutati samamoodi Gaussi keskmise ruutvea valemit ning standardhälbe 

valemit. Keskmine ruutviga oli 12.9 mm ja standardhälve 8.6 mm.  Kuigi CloudCompare 

mõõdetud tulemuste ruutviga oli väiksem, oli AutoCad-i tulemuste standarhälve väiksem. 

Mõlema meetodi võrdlemisel takseerandmete korral oli puu nr 18 mis ei sobinud 

võrdlusesse. Tegemist võis olla kas vale puu infoga, takseerimise veaga või jäi rohkem 

skaneerimisel varju. 

Suured erinevused võivad tulla mitmest kohast:1) eksliku veaga metsa takseerimisel; 2) 

puudulik andmete ülesmärkimine; 3) veaga koordinaatide edastamisel ning andmed on 

koostatud vale puu kohta; 4) alustaimestiku takistamine puude skaneerimist; 5) pinnase 

vajumine ning skanneri paigast nihkumine; 6) puude paika sättimisel CloudCompare 

tarkvaras ei suutnud süsteemi algorütm leida õiget asendit või alust mille järgi punktipilv 

paika seada.  

Takseerandmete põhjal oli kogu puude keskmine juurdekasv 19.7 mm. CloudCompare 10 

cm pikkuste lõikude aritmeetiline keskmine juurdekasv oli 23 mm. digitaalselt mõõdetud 

juurdekasvud AutoCadCivil 3D abil keskmine juurdekasv oli 9.3 mm. Andmete 

võrdlemisel takseerandmetega, oli kõige väiksema vahega CloudCompare tarkvara abil 
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saadud tulemustega. Erinevus oli 3.3 mm. Vastupidiselt AutoCad Civil 3D proovitud 

metoodikale, oli erinevus 10.4 mm. 

Saadud tulemuste alusel võib väita et antud metoodikat ei sobi puude juurdekasvu 

määramiseks. Mõlema, nii CloudCompare kui ka AutoCad-i teel olid andmete erinevused 

liiga suured. Kogu katsealuste puude hulgast vaid veerand olid sarnaste tulemustega 

takseerimisandmetega. Ülejäänud olukordadel olid juurdekasvude erinevused üle 10 mm. 

Valitud metoodikaid peab tulevikus täiustama ning uuesti katsetama. Kuigi keskmine 

üldjuurdekasvu tulemused oli ligikaudu samad, võis tegemist olla juhusega. Puude 

omavaheliste erinevused olid liiga suured ning antud kõikumine juhuslikult sobis 

takseerimisandmetega. 
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KOKKUVÕTE  

 

Bakalaureuse töö eesmärk oli välja selgitada, kas laserskaneerimisega on võimalik leida 

puude juurdekasvu aastate 2013. ja 2019. andmete põhjal. Andmete kogumiseks teostati 

2019. aastal Järvselja metskonnas kaasiku puistu skaneerimine. Saadud tulemusi võrreldi 

CloudCompare v2.11 programmi abil 2013. aastal samas katsealas S. Talviku poolt 

teostatud andmetega. Uurimistöö käigus kasutati mõõtevahendina Trimble SX 10 

elekrontahhümeeter skannerit. 2013. aastal kasutati Leica ScanStation C10 instrumenti. 

Põhiliseks erinevuseks kahe aparaadi vahel on skaneerimiseks kuluv aeg ja Trimble SX10 

funktsioon mõõta punktid kohe riiklikusse L-EST97 koordinaatsüsteemi. 

Katsete läbiviimiseks valiti mõlemast punktipilve kogust välja 20 puud. Punktipilve 

tüvedelt võeti 10 cm pikkused lõigud, alates puu rinnasdiameetri kõrguselt. 2013. aasta 

punktipilv mõõdeti kohalikus oma süsteemis ja 2019. a. punktipilved mõõdeti L-EST97 

koordinaatsüsteemis. Sellest tulenevalt tekkisid kahe punktipilvel omavaheline nihe. Töö 

käigus selgus, et kahekümne puu juurdekasvu leidmiseks antud meetodid ei sobinud. 

Andmete vahelised erinevused tegelikkusega olid liiga suured. Samuti saadud metsa 

keskmine juurdekasv võis olla juhuste kokkulangemine ning vajab täiendavat uurimist.  

Andmete võrdlemisel selgus et mõlemas programmis ja metoodika puhul esines puid, mille 

juurdekasvude erinevused olid ligi 40 mm. Katsealustest puudest vaid 25 % olid nii 

laserskaneerimise kui ka takseerimise andmed 0-5 mm vahega. Vea hindamiseks kasutati 

Gaussi keskmise ruutvea valemit ning standardhälvet. Väiksem ruutviga saadi 12.1 mm 

kasutades vabavara tarkvara CloudCompare. AutoCad Civil 3D kasutades oli 

standardhälve kahest metoodikas väiksem, 8.6 mm. Metsa üldise juurdekasvu leidmisel 

kasutati kõikide metoodikate põhjal saadud juurdekasvude aritmeetilist keskmist. Kõige 

lähedasem tulemus takseerimisandmetega saadi CloudCompare tarkvaraga ICP meetodiga, 

erinevus oli 3.3 mm.  

Enne tööd seatud uurimisküsimused said kõik vastused. Mõlemad valitud meetodid ei 

sobinud puude juurdekasvu arvutamiseks, sest saadud erinevus takseerimisandmetest 

ületas kohati tegeliku juurdekasvu. Suuremahuliste andmete töötamiseks tarkvaralist 
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probleemi ei tekkinud. Pigem jäi andmete töötlemise võimekus arvuti jõudluse taha. 

Saadud tulemuste põhjal saab väita et antud metoodika ei sobinud. Võrreldes tulemusi 

tegelikkusega, erinesid andmed omavahel suurel määral. 

Kuna laserskaneerimine võiks olla abiks metsa juurdekasvu hindamisel siis edasise 

uurimise jätkamiseks soovitab autor võrrelda, millised on tulemused juhul, kui kasutatakse 

rohkem puid ja tihedamat skaneerimist. Kuna mõlemad 2013. ja 2019. aasta mõõtmised 

teostati suvekuudel, siis tuleks uurida, millised on tulemused kui skaneerimist teostada 

vara kevadel, mil vegetatsioon ei veel kasvama hakanud. Samuti tasuks edaspidi uurida, 

millised on tagajärjed kui katsealuseks võetakse krobelisema koorega puid, näiteks kuusk 

või mänd. Antud töös väljatöötatud metoodikat annaks kindlasti uurida edasi ja täiustada. 
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