
Kaugseirega metsaressursi 
arvestuse täpsusest

Allan Sims

juhtivspetsialist



Kaugseire andmed

• Kergesti kõigile kättesaadavad, tasuta

• Vajadus tunda mõõtmise meetodite eripärasid

• Andmed kogutud sõltumatult
• Omavaheline kokkusobimine



Mõõtemääramatus

• Mõõtesuurus sisaldab ka 
mõõtemääramatust
• Satelliidipildil piksel 10 m

• Metoodika analüüs eeldab ka 
võimaliku süstemaatilise vea 
analüüsi



Testala

• 350 x 150 m ala, piksel 10 m.

• Punane – lage ala

• Kollane – küps mets

• Valge joon - piir



Satelliidipilt

• Valevärvi pilt 



Katvus (%)

•
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Kõrgusjaotuse protsentiil

• Kõrgusjaotuse 80-protsentiil



LiDARi meetrikud

• 10 m piksli sees olevate punktide 
kõrgusjaotus



Mõõtemääramatus – juhuslik viga

• Tegelik piir läbib pikslit

• Metsamaal ja mitte-metsamaal 
jaotuvad pikslid võrdselt

• Väiksel pindalal võib olla viga, 
aga suuremal alal vead 
tasanduvad ehk viga on juhuslik



Mõõtemääramatus – süstemaatiline viga

• Piiripealsetel pikslitel katvus 
väiksem
• Puud katavad osaliselt pikslit



Süstemaatiline viga

• Testala eraldise keskmine katvus 
53%

• Alla 50% pindalaga metsas olev 
piksel ei klassifitseerita 
metsamaaks = sellel olevad 
kasvavad puud ei loeta metsa 
tagavaraks



Metsamaa tagavara üldistamine

• Metsamaa piiri 220 000 km

• 10 m piksliga tagavara alla hindamine:
• Umbes 6 miljonit tihumeetrit piiripealsetel pikslitel, mida metsamaaks ei klassifitseerita

• Umbes 6 miljonit tihumeetrit on piiripealsetel metsamaa pikslitel tagavara alla hinnatud

• Kokku umbes 12 miljonit tihumeetrit



Kaugseire andmete asukoha täpsus

• Sentinel-2 satelliidid 
• 786 km kõrgusel
• kiirus 7 km/sekundis

• Projektsiooni teisendus

• Satelliidipildi ja lidari andmed 
omavahel nihkes.

• Raiete tuvastamine satelliidipiltide 
alusel



LiDARi meetrikute sõltumatus

• 10 m piksli sees olevate punktide 
kõrguse jaotus

• Seemnepuud ja üle 2 m uus 
põlvkond
• Kõrgus seemnepuude alusel

• Katvus uue põlvkonna alusel
• Tagavara ülehinnatud



Puistult pikslipõhisele arvestusel

Puistupõhine arvestus

• Puistus oluliselt suurem puude 
arv

• Puu on ühes puistus

• Puistus jaotused alluvad 
seaduspärasustele

Pikslipõhine arvestus

• Ühe piksli sees üksikud puud

• Üks puu mitme piksli piirides
• Üks piksel mitmes puistus

• Diameetri- ja kõrgusjaotused  
mitte reeglipärased



Kokkuvõte

• Pikaajalised prognoosid eeldavad täpseid alusandmeid ja prognoosimudeleid.

• Erinevate andmete kasutusele võtmisega on oluline ka analüüsida andmete ja 
meetodite omadusi, mis võimaldavad objektiivseid tulemusi saada.



• Tänan kuulamast!


