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PRIA ülesanded

Riiklike toetuste ning EL põllumajanduse ja maaelu arengu 
toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ja 
turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, põllumajandusega 
seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

PRIA peab tagama, et toetuse saamiseks 
vajalikke nõudeid täidetakse. 

Ühtne pindalatoetus ja keskkonnatoetused: 15 000-17 000 taotlejat igal 
aastal.

Toetuste baasnõue on  hoida maad heas põllumajanduslikus 
korras.



Kuidas tagatakse maa heas 
põllumajanduslikus korras säilimist?

Toetuse saamiseks tuleb põld niita, karjatada 
loomi või kasvatada põllumajanduskultuuri;

Toetust makstakse pinna eest, kus taotleja on 
tähtajaks tööd teinud.

Sellest tuleb vajadus  toetuse taotlejate 
kontrollimiseks.

Kontrolli kõige töömahukamad tegevused:

• Põldude pindalade mõõtmine

• Niitmise tuvastamine  



Satelliiditehnoloogial põhinevad  
rakendused taotluste kontrollimiseks

Põllu pindalade mõõtmine satelliidi-piltidelt

PRIA kasutab alates 2005.aastast. Kaugseire maht on iga-

aastaselt kasvanud:

• 2005 1 ala pindalaga 100 km2

• 2016 11 ala kokku pindalaga 2197 km2

Niitmise tuvastamine - arenduses, valmib 2017.

Koostöös PRIAga arendavad:

• IT firma CGI

• Tartu Observatoorium.



Töö maht 2016 aasta näitel

Kaugseire tehnoloogia abil teel tehakse 65-

70%  kontrolliks vajalikest mõõtmistest;

1 kuu jooksul mõõdeti arvutiekraanilt  8805 

põldu (884 taotlust), alternatiiv oleks teha 

sama töö inimestel kohapeal GPSiga;

Nende põldude ümbermõõt kokku on  7736 

km – olemasoleva tööjõuga pole reaalne 

seda töömahtu katta. 



Niitmise tuvastamine - uus arendatav 
rakendus 

Vajadus on saada ülevaade hooldamise seisust üle riigi;

Rakendus võimaldab jälgida kõigi taotlejate tegevusi üle 
Eesti igal aastal;

Võimalused selleks annab Euroopa kosmoseagantuuri  
programm Copernicus;

Kasutatakse  Sentinel seeria satelliidipilte (S1 radar, S2 
optiline, piksel 10m);

Idee ja uuringud Tartu Observatooriumi poolt alates 
2011;

2016 SF projekt „Niitmise kontrolli tuvastamine 
satelliidipiltide abil“. Valmib 2017 lõpuks. 



Projekti oodatav tulemus.

Teenus võimaldab jälgida põldudel biomassi

muutumist kogu vegetatsiooniperioodi jooksul; 

Info laekub kogu Eesti kohta, kevadest sügiseni;

Andmete uuenemine (analüüs) toimub vähemalt 

kord nädalas;

Võimalus klienti preventiivselt teavitada tegemata 

töödest; 

Info olukorrast põllul on kliendile nähtav e- PRIA-s

ja PRIA avalikul veebikaardil. 



Visioon tulemusest (arendamisel)

Liiga vähe biomassi –

vastust veel ei anta. 

Niitmata

Niidetud

50% ulatuses niidetud

Kaardiaken

Metaandmed iga põllu juures



Vajadused seoses niitmise tuvastamise 
rakenduse arendamisega

Eesti avaliku sektori asutustele kasutamiseks 
mõeldud keskne satelliidipiltide jaotuskeskus;

Maa-amet on alustanud SF projekti selle loomiseks;

Jaotuskeskus võimaldab alla laadida ja läbi arvutada 
rakenduses kasutatavate satelliidipiltide andmeid -
osutada teenust mitmele avaliku sektori asutusele;

Ka teistel avaliku sektori asutustel on 
ettevalmistamisel analoogilisi  rakendusi, mis 
kasutaksid satelliiditeenuseid. 



Aitäh!


