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• Kaevandusloa omanikul on kohustus maksta

maavara kaevandamisõiguse tasu riigile kuuluva

maavara kaevandamise, kasutamise või

kasutuskõlbmatuks muutmise eest.

• Maavara kaevandamisõiguse tasumäärad (tonni

või kuupmeetri kohta) kehtestab määrusega

Vabariigi Valitsus.

• Kaevandusest välja võetud maavara mahuaruanne

koos deklaratsiooniga esitatakse kord kvartalis.

Kaevandatud maavara maht määratakse

instrumentaalmõõdistusel (mille läbiviimise aluseks

on marksheidermõõdistamise kord).

TAUST - Kaugseire kasutusvõimalus maksude kontrollimisel 

tuleneb Eestis kehtivas maksusüsteemist



 Vastavalt Eesti Maksuseadusele teostab Maavarade kaevandamisõiguse tasude 

deklareerimise õigsuse kontrolli Keskkonnaameti keskkonnatasubüroo.

• Kontrollimaks maavarade ressursitasude laekumise õigusust aga ka 

kaevandusloa tingimustest kinnipidamist oleks vaja kvartaalset

ülevaadet:

1. Millistes mäeeraldistes tööd toimuvad

2. Milline on kaevandatud maavara maht

Radarsatelliit seire:

Kvartaalne ülevaade 

mäeeraldistest kus toimuvad 

tööd. 

Aerolidari seire:

Aerolidari mõõdistustest kaevandatud 

maavarade mahu hinnangud iga kahe 

aasta tagant vastavalt Maa-Ameti

lennuplaanile.

KAUGSEIRE võimalused



Kuidas radarsatelliitseiret on võimalik kasutada kvartaalsete hinnangute 

saamiseks

• Koostada Sentinel-1 andmetelt muutuste tuvastamine aegrida kaevandusaladel 6 või 12 

päevase tsükliga.

• Muutuste tuvastamise aluseks on kahe pildi vaheline koherentsus (sarnasus) mäeeraldisel.

Sarnasus on 

alles- muutust EI

tuvastatud

Sarnasus piltide vahel 

on kadunud- tuvastati 

muutus

Sentinel_1 

Pilt_1

Sentinel_1 

Pilt_2

Koherentsus (sarnasus) pildipaari vahel 

kaevandusalal



• Satelliitinfo on kättesaadav iga 12 päeva järel ja andmetest on 

võimalik koostada muutuste aegrida läbi aasta.

Näide: Mediaankeskmine koherentus arpillist – oktoobrini turba

kaevandusalal, võrdlusena mahajäetud kaevandusala ja puutumatu 

ala (lageraba näitel)

Allikas: „Detecting peat extraction related activity with multi-temporal

Sentinel-1 InSAR coherence time series“ Tauri Tampuu, Jaan Praks, Ain Kull,  Rivo Uiboupin, 

Tanel Tamm, Kaupo Voormansik. Submitted to Elsevier preprint



Lisaks turbaaladele on võimalik hinnata tööde toimumist ka teistes avatud 

maardlates. Näide liivamaardlast:

Muutuste tuvastus 

(koherentsus) põhjal

Punane näitab tööde 

toimumise ala 



Kaevandustööde kvartaalsed ülevaated

Teenuse võimalik ülesehitus 

Sentinel-1 pildipaaridelt koherentsuse hindamise operatiivtöötluse 

ülesseadmine EstHub platvormile kogu Eesti ulatuses.

Koherentsuse sidumine mäeeraldiste kaardikihiga-

mediaankeskmise koherentsuse hindamine kõigile avatud 

mäeeraldisele.

Väljund ametniku töölauale - vastavalt soovile kas Excel tabel 

mäeeraldiste nimistuga kus vaadeldud kvartalis tööd toimusid või

kaardirakenduse kujul kus märgitud alad millel tööd toimusid.

Tööde toimumist kinnitava läviväärtuse määramine

koherentsus < määratud läviväärtus=> mäeeraldisel toimusid tööd



Väljund kaardina

Mäeeraldise 
nimetus/nr

Kaevandustööd I kv

Kaugseire
andmed

deklaratsioon
i põhjal

Mäeeraldis_1 Jah Ei

Mäeeraldis_2 Jah Jah

Mäeeraldis_3 Ei Ei

Mäeeraldis_4 Jah Jah

….

…..

Väljund tabelina

Probleemide korral=> Märgukiri ettevõtjale

https://qgiscloud.com/AgeA/Maardlad_seire/?bl=mapnik
&l=Testala%2CTood_tuvastatud_periood_1%2CMaeeraldis
ed_testalal&t=Maardlad_seire&e=2752293%2C7976728%
2C3158693%2C8176224

https://qgiscloud.com/AgeA/Maardlad_seire/?bl=mapnik&l=Testala,Tood_tuvastatud_periood_1,Maeeraldised_testalal&t=Maardlad_seire&e=2752293,7976728,3158693,8176224
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