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KAUGSEIRE RITA PROJEKT

 „KaugseireRITA“ projekti üldine eesmärk on arendada välja meetodid (teenuste 
prototüübid) satelliitidega kogutud andmete kasutamiseks avaliku sektori teenustes. 

 Projekti tööpakett „VESI“ keskendub teenustele, mis on suunatud vee(taseme) kaugseire 
informatsiooni kasutamisele riigi teenustes. 

 Üleujutuste seire satelliitpltidel sisemaal ja rannikul. 

 Soode niiskus režiimi jälgimine. 

 Maardlate seire.

 Veetaseme seire kasutades altimeetria andmeid (tänase seminari teema)



KAUGSEIRE VÕIMALUSED 

 Tänu EU ja ESA Copernicus programmile on kaugseire andmeid külluses.

 „Data-rich-but-information-poor“

 Sentinel-1 ja Sentinel-2 andmetel põhinevate prototüüp teenused 
demonstreerivad, millist informatsiooni on võimalik saada kaugseire 
andmetest ja kuidas selle info kasutamine aitab parandada riigi teenuseid 

 Prototüüpide arendamisel lähtuti olemas olevatest riigi teenustest ning 
tuvastati kohad teenustes, kus kaugseire andmete kasutamine annaks 
lisandväärtust. 

 Sentinel-1 ja -2 andmetel põhinev satelliitkaugseire võimaldab: 

 jälgida üleujutatud alade pindala ja selle muutust ajas kõrge 
ruumilise lahutusega.

 jälgida soode niiskureziimi.

 kaardistada turvasmuldasi.

 seirata avamaa kaevandusi. 

Niiskureziimi muutlikus soosAvamaa maardlate seire



VÕIMALUSED ÜLEUJUTUSTE SEIRES, 
NIISKUSREŽIIMI JÄLGIMISEL JA AVAMAA 
MAARDLATE SEIRES 

 Sateliitidelt pärinev täpne ja operatiivne, aga ka statistiline, informatsioon 
üleujututud alade kohta on oluliseks täienduseks mitmetes teenustes/tegevustes: 
 hüdroloogiline operatiivseire 
 ruumiline planeerimine (korduva suurvee piiri määramine) 
 metsade/elupaikade seire 
 kriisihaldamine ja ekstreemsed sündmused 
 kliimamuutustega kohanemine 

 Satelliitandmete kasutamine soode niiskusrežiimi jälgimisel pakub uusi võimalusi
 elupaikade seires

 Satelliitkaugseire avamaa kaevanduste seires pakub innovaatilisi lahendusi 
 maavara ressursitasude kontrollimisel
 turbamaardlate seire praktilisel rakendamisel

Üleujutuste ruumiline operatiivinfo Korduva suurvee piiri 



SEMINARI TEEMAD

 Üleujutuste ulatuse kaardistamise ja soode niiskusrežiimi seminar 

 „Üleujutuste kaardistamise metoodika ja selle usaldusväärsuse hinnang“, Age Aavaste 
(TalTech Meresüsteemide instituut)  

 „Üleujutuste kaardistamise prototüübi võimalikud rakendused erinevates riigi teenustes“, 
Liis Sipelgas (TalTech Meresüsteemide instituut)

 „Kaugseire andmete lisandväärtus turvasmuldadega alade täpsustamisel ja niiskusreziimi
muutuste jälgimisel“, Ain Kull (TÜ, ökoloogia ja maateaduste instituut)  

 „Radarkaugseire kasutusvõimalused maardlate seires ja maavara ressursitasude 
kontrollimisel ”, Liis Sipelgas ( TalTech Meresüsteemide instituut)



EELMISE SEMINARID TEEMAD

 Veetaseme seminar (mai 2020)

 „Copernicuse veetaseme andmed“, Sander Rikka (TalTech Meresüsteemide 
instituut)  

 „Järvede veetase kaugseirega – hüdroloogilise seire täiendamine“, Aive Liibusk 
(EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituut)

 „Veetaseme kaugseire andmed veekogu ökoloogilise seisundiklassi määramisel“, 
Ave Ansper (TÜ, Tartu observatoorium)  

 „Kaugseire andmete kasutamine veetaseme prognoosi täpsustamiseks”, Urmas 
Raudsepp ( TalTech Meresüsteemide instituut)


