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Mida teeb PRIA?

• PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Infosüsteemide Amet;

• PRIA tegevuse eesmärk on maaelu arengu toetamine.

• Selleks:

• menetletakse erinevaid toetusi

• hallatakse registreid, mida on vaja toetuste menetlemiseks. 

• Nende toimingute tulemuseks on toetuste maksmine põllumeestele. 
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Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandustavade toetus 

• Toetuse eesmärk on säilitada maa heas põllumajanduslikus korras;

• Maa säilib heas korras, kui seal:

• kasvatatakse põllumajanduskultuuri, 

• või niidetakse/karjatatakse rohumaid, et need ei võsastuks ja seal ei 

leviks ebasoovitav taimestik. 

• Kõiki tegevusi, mille eest toetust makstakse, tuleb kontrollida;

• Selleks, et toetused saaks õigel ajal välja maksta, tuleb seada 

tegevustele tähtajad;

• Niitmist on võimalik kontrollida praegu ainult kohapealse kontrolli teel. 

See on väga töömahukas!
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Senine kontrolli võimekus arvudes

• Rohumaadele taotletakse toetust ca. 470 000 hektaril üle Eesti. 

• Taotlejaid 2016.a. kokku ~15 000;

• Kohapealse kontrolli käigus kontrolliti 2016 aastal ca. 70 000 ha;

• Sellest niitmata leitakse tavaliselt alla 1%. Kuid see 1% on 

hektarites kuni 700 ha;

• Järelikult kogu Eesti rohumaade peale võib niitmata põlde olla kuni 

4700 ha! 

• Ühtse pindalatoetuse ühikumäär (2015) –115,65€ hektari kohta;

• Järelikult: 4700*115,65 = 543 555€ jagu rikkumisi aastas!

Selle summa peaks ju saama need farmerid, kes tööd teevad, mitte 

need, kes ei tee!
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PRIA vajadus

• Saada ülevaade niitmise tegelikust seisust üle Eesti;

• Tõsta niitmise kontrolli võimekust;

• Distsiplineerida taotlejaid oma tööd korralikult tegema;

• Maksta toetusi sellele, kes tööd korralikult teeb.
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Kuidas satelliitkaugseire meid aitab?

• Ülevaatlik pilt suurest maa-alast 

• Satelliidid näevad ka raskesti ligipääsetavaid kohti

• Muutuste tuvastamine maapinnal

• Täpselt kalibreeritud pildid

• Järjest tihenevad aegread

• Erinevate sensorite kombineerimine
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Kas satelliitseire saaks aidata PRIA-l niitmist 

kontrollida?

PRIA esitas küsimuse Tartu Observatooriumi teadlastele:

• Kuidas saada operatiivset teavet üle kogu Eesti. Kas põld on niidetud 

või mitte?

• Seega on uurimisala terve Eesti ja taotlejaid 15 000-17 000.

Teadlased vastasid:

• Tuleb uurida biomassi muutusi;

• Selleks on vaja satelliidipiltide aegridasid. 
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Biomassi muutuste tuvastamine rohumaadel

• Kas selleks on välja töötatud metoodika?

• Optiline kaugseire – vegetatsiooniindeksid. NDVI. 

• NDVI väärtus 0...1, muutub biomassi muutudes. 

• Limiidiks pilvkate. 

• Radarkaugseire – millised parameetrid?

• Sõltumatus päikesevalgusest

• Signaal läbib pilvi
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Rohumaade kaugseire rakendusuuringud 

(Voormansik 2016)

• 2011-2016 – Regio ja Tartu Observatooriumi radarkaugseire 

töörühm eesotsas Kaupo Voormansikuga

• Kuidas muutuvad radarsatelliitide (SAR) piltide parameetrid 

rohumaadel, kui heina niidetakse?

• Välitööd niitmata ja niidetud põldudel üle Eesti;

• 4 suuremat välitööde seeriat (2011 Matsalu ja Ihaste, 2013 –

Rannu, 2015 – Rannu, 2016 – Rannu);

• Mõõdeti:

• Rohu kõrgus;

• Märg biomass (ka kuiv biomass 2013, 2015);

• Mullaniiskus.
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Fotod: Tartu Observatoorium (2016)



Tartu Observatooriumi uurimistöö tulemused 

(Voormansik 2016)

• Interferomeetriline ja polarimeetriline koherentsus on põhilised põllu 

niitmist või mitteniitmist iseloomustavad parameetrid;

• Interferomeetriline – saadakse kahe või enama radaripildi faasi võrreldes

• Polarimeetriline – saadakse ühe pildi kahe radarikanali omavahelisel 

võrdlemisel

• Niitmise usaldusväärseks tuvastamiseks on vaja tihedaid aegridu:

• 11 päevane samm töötab, 22 ja 24 päevane samm – keeruline.

• Metoodika töötab paremini kui osa rohtu on jäetud pärast niitmist 

maha.
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Mis on SATIKAS?

• SATIKAS – SATelliidIandmete KAsutamise Süsteem;

• Tartu Observatooriumi teadustööl põhinev, ESA satelliidipiltide 

Sentinel-1 ja Sentinel-2 piltidelt automaatselt niitmist tuvastav 

infosüsteem

• Kasutab parandina ka Riigi Ilmateenistusest tulevaid meteoroloogilisi 

andmeid

• Liidestub teiste PRIA infosüsteemidega automaatse infovahetuse 

võimaldamiseks

• Arenduses alates 2016. aasta juunist
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• PRIA – tellija, kasutaja-poolne tarkvaraarenduse tugi, nõuete 

esitamine ja konsulteerimine 

• CGI Eesti – infosüsteemi SATIKAS programmeerimine ja liidestamine 

PRIA olemasolevate infosüsteemidega

• Tartu Observatoorium – niitmise tuvastamise metoodika 

väljaarendamine ja niitmise tuvastamise „mootori“ programmeerimine

• Projekt on rahastatud Euroopa Liidu regionaalarengu fondist.

SATIKAS projekti osapooled
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Mida teeb SATIKAS?

• Laeb automaatselt alla Sentinel satelliidipildid;

• Sentinel-1 (radar) ja Sentinel-2 (optiline)

• Kõik Eesti ala katvad pildid maist oktoobrini

• Pärib PRIA teistest süsteemidest vektorkujul uusimad taotluse all 

olevad põllud;

• Arvutab satelliidipilte omavahel võrreldes tõenäolised niitmise 

kuupäevad kõikidel põldudel;

• Radari- või optiliste parameetrite alusel, parandiks meteoandmed

• Edastab tulemused kasutajatele

• PRIA töötajatele (Läbi PRIA süsteemide EAGIS, TAKS)

• Taotlejatele (PRIA avalik veebikaart ja e-PRIA teenus ‘Minu Põllud’) 

17



Mis väärtust lisab SATIKAS kasutajatele?

• Niitmise tulemuste kuvamine kõikidel taotlusalustel heinamaadel üle 

Eesti

• Uus kiht terve Eesti kohta iga 3-6 päeva tagant

• Väärtus PRIA töötajatele: 

• Niitmise tähtaegadest kinnipidamise jälgimise võimaldamine

• Kohapealse kontrolli planeerimise võimaldamine

• Väärtus taotlejatele:

• Distsiplineerib 

• Annab ülevaate töö seisust

• Väärtus ühiskonnale:

• Loob läbipaistvust ja objektiivsust
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Näide: niitmistulemuste kuvamine PRIA avalikul 

veebikaardil
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Näide: ühe põllu aegrea vaade
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SATIKAS projekti ajakava

• 6. juuni 2016 – analüüsi, välitööde ja tarkvaraarenduse algus

• 30. september 2016 – detailanalüüs valmis

• 1. mai 2017 – SATIKAS prototüüpversioon töös

• aprill-oktoober 2017 – suuremahuline testimine reaalsete andmetega, 

viimistlus ja juurutamine

• 30. november 2017 – SATIKAS töös ja juurutatud
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Tulevik

• Niitmise tuvastamine on ainult üks rakendus („SATIKA jalg“);

• Kultuuride tuvastamine? Võsastumise tuvastamine?  

• Niitmise kontrolli metoodika valideerimine Euroopa Komisjonis;

• Metoodika ja rakenduse eksport teistesse Euroopa riikidesse;

• Põllumajandustoetuste mahud, taotlejate arv ja eeldatav kokkuhoid  

enamustes riikides tuleks kordades suurem kui Eestis.

22



Aitäh!

Martin Jüssi

martin.jussi@cgi.com

+372 56 466 997

mailto:Martin.jussi@cgi.com

