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Digitaalne mullastikukaart 1:10 000
• Eesti on üks väheseid riike kus 

peaaegu kogu territoorium on kaetud 
nii detailse mullastikukaardiga

• Alus kõigile detailsematele 
ruumimudelitele ja bilansiarvutustele

• Seadusega kehtestatud piirangud ja 
toetused seotud mullastikukaardiga

• Majandamisotsused põhinevad 
mullastikukaardil ja sellega seostatud 
mullaproovide andmetel



Probleemid mullastikukaardiga
• Asukohatäpsus

o Koostamise tehnoloogia – algul majandite alusplaani valguskoopiad, alates 1961.a. fotoalusplaanid

o Digitaliseerimisel paberkaardid georefereeriti

• Ajakohasus

o Eestis alustati suuremõõtkavalist mullastiku kaardistamist (1:10 000 ja1:5000) 1954. aastal
(plm.maad)

o Suurimad kaardistamise aastamahud olid ajavahemikul 1965-1969.a.

o Täiendavad ja varasemate alade ümberkaardistamised 1970-1976.a. ning põllumajandusettevõtete
haritava maa kvaliteedi inventeerimine viidi läbi 1982-1988. aastal.

o 1988-1990. aastatel tehti looduslike maade mullastiku kaardistamine ja maaparandusobjektide
mullastiku kaardi korrektuur.

o Riigimetsamaade mullastiku kaardistamisega alustati 1976. a. ja lõpetati 1989.aastal. 



Turvasmullad mullastikukaardil

• Turvastunud- ja turvasmullad on  Eestis laialt levinud

o Turvastunud muldade osakaal u. 6,3 %

o Turvasmuldasid 24,6%, sellest madalsoomuldasid 13.8%, 
siirdesoomuldasid 3,7 %, rabamuldasid 5,7% ja lammimuldasid 1,4%

• Kõik need osakaalud põhinevad enne 1990-ndaid koostatud 
kaartidel

• Turvastunud- ja turvasmullad on väga tundlikud hüdroloogilise 
režiimi muutmise suhtes…



Väga õhukeste, õhukeste ja sügavate 

soomuldade esinemine

Pindala, km2

M’, S’, R’ 1295 (13,3%)

M’’, S’’, R’’ 2040 (20,9%)

M’’, S’’, R’’ 6411 (65,8%)

Kokku: 9746



Turvasmuldade tegelikkus

A. Kull 2020. Ökosüsteemide ja nende
teenuste baastasemete hindamine ja 
kaardistamine, sh metoodika
väljatöötamine Keskkonnaagentuurile
(ELME)

Kuivendamata madalsoo- ja 
siirdesoomuldasid säilinud 
vähem kui 10%

Rabamuldasid säilinud ligi 
60%



Turvasmuldade kadu 

mineraliseerumise tõttu

• Madalsoomuldadel kuivendusjärgselt 
15-20 t/ha, hiljem 10-15 t/ha 

• Rabamuldadel kuivendusjärgselt 5-10 
t/ha, hiljem 3-6 t/ha

• „Turvas-ja turvastunud muldade
kordusmääramised mullastikukaardi
täpsustamiseks„ projekt (Alar Astover, Elsa 
Putku, Priit Penu, Tambet Kikas) leidis, et väga 
õhukestel põllu turvasmuldadel tuli kirjeid 
parandada 29% juhtudel ning toetusõigusega 
aladel 21% juhtudel





Lidar paljastab esmase ebakõla…



Lidar aitab täpsustada…
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+ SAR …



Maima jääksoo korrastamine

Kuidas seirata 
ulatuslikel aladel 
mullaniiskust ja 
veetaset?



Kellele oluline?
• Põllumajandus

o Toetusmeetmed, piirangud

• KOV, Siseministeerium
o Planeeringud ja ehituskeeluvööndid üleujutatavatel aladel ning lammimuldadel

• Looduskaitse

• Päästeamet
o Kuivendatud turvasmullad on väga tuleohtlikud, raskesti ligipääsetavad ja -kustutatavad

• Teadus
o Soode seisund ja monitooring, jääksoode korrastamine, täpsemad ainevoogude hinnangud ja mudelid

• Riiklik kasvuhoonegaaside aruandlus


