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10 aastaga 3 üleriigilist mõõdistust.

Alates 1. juulist 2018 on tegu 

avaandmetega.



Punktipilvest rastriks (CHM)

Majade 
eemaldamine 

10 m

4 m1:2000 LiDAR andmed

Puhvriga 1:2000
LiDAR andmestik

P90

Puhvriga CHM



Puistu tagavara arvutamine

Lang, Mait; Arumäe, Tauri; Anniste, Johannes (2012). Lennukilidari ja spektraalse kaugseireandmestiku kasutamine metsa peamiste takseertunnuste

hindamiseks Aegviidu katsealal. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 56, 27−41.10.2478/v10132-012-0003-7. 

http://dx.doi.org/10.2478/v10132-012-0003-7


Rastrist vektoriks (metsapiirid)

SAGA-GIS 
tööriistad

Rank filter

Alla 5 piksliga 
tühimike täitmine

5m  1m piksel

Alad h>4m 
GeoTIFF

ETAK-i metsapiirid (roosakad) aastast 1998 ja LiDAR-i

metsapiirid (rohelised) aastast 2014.

ArcGIS tööriistad

Rasterist polügooniks

Polügooni silumine

Alla 500 m2 alade 
eemaldamine

1x1 km lõikamine

Geomeetria 
parandamine

Eksport SHP faili



Rastrist vektoriks (taimkatte muutused)

SAGA-GIS 
tööriistad

Rank filter

Alla 5 piksliga 
tühimike täitmine

Rastrite lahutus

5m  1m piksel

Alad Δh>5m 
GeoTIFF

ArcGIS tööriistad

Rasterist polügooniks

Polügooni silumine

Alla 2500 m2 alade 
eemaldamine

1x1 km lõikamine

Geomeetria 
parandamine

Eksport SHP faili

http://inspire.maaamet.ee/inspiregsh/map?lang=et#/em
bed/a1c0583ceafd77d0/true/true/true/true

2015 2017 

http://inspire.maaamet.ee/inspiregsh/map?lang=et#/embed/a1c0583ceafd77d0/true/true/true/true


Numbrilised näitajad CHM mudeli põhjal (1)

Taimkatte jaotumine kõrguste põhjal.

„Esimene mõõdistus“ on aastate
2008-2011 LiDAR andmete põhjal
arvutatud CHM

„Teine mõõdistus“ on 2017. aasta
lennu andmete (kevad+suvi) ning
ülejäänud alade kohta 2012-2014
aasta andmete põhjal arvutatud CHM.

Arvestatud on kõrguseid üle 2 meetri
maapinnast.
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Erineva kõrgusega taimkattega alad protsentides 
("esimene mõõdistus")
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Erineva kõrgusega taimkattega alad protsentides 
("teine mõõdistus")

2-4 m 4-10m 10-20m 20-30m üle 30m Muu ala



Numbrilised näitajad CHM mudeli põhjal (2)

Taimkatte jaotumine kõrguste
põhjal (maakonniti).

Halduspiiridena on kasutatud
haldusreformi järgseid piire.

Aluseks on võetud 2017. aasta
lennu andmete (kevad+suvi)
ning ülejäänud alade kohta

2012-2014 aasta andmete põhjal
arvutatud CHM.

Arvestatud on kõrguseid üle 2
meetri maapinnast.

* Võru maakonnas on osa alasid
katmata.



Numbrilised näitajad CHM mudeli põhjal (3)

Kahe CHM mudeli omavaheline võrdlus.

Tulemused maakondade ja kõrgusklasside lõikes.

Erinevused näidatud km2.

Halduspiiridena on kasutatud haldusreformi järgseid piire.

* Võru maakonnas on osa alasid katmata.



LiDAR andmed 2017

Klass 18

Klass 18



„Saastunud“ CHM



Taimkatte muutuste vead (eriti 2017)

Kõrguse määramise viga enam kui 5 meetrit.

Esineb kevadel ja enamasti lehtmetsaga kaetud aladel.

Ei tundu olema süstemaatiline vaid juhuslik.



Kokkuvõte

 Eestis on LiDAR andmed nüüdsest avaandmed.

 Korduvmõõtmised annavad võimalusi muutuseid
tuvastada.

 Tähelepanelik tuleb olla alusandmetega, võib
esineda vigu.

 Taimestiku kõrguse arvutamine P90 meetodil ei
anna õigeid tulemusi väiksema piksli suuruse ja
kevadise lennu LiDAR andmete peal.

 CHM rastreid tuleb veel „puhastada“. Soovijaid?



Tänan kuulamast!
Ants Vain
ants.vain@maaamet.ee


