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Maanteede ja liikluse mõju elusloodusele on 

muutunud kogu maailmas oluliseks probleemiks 

 Mõju loomastikule  

 Liiklusohutus (suurimetajad!) 

 Majanduslik kahju  

 Eluslooduse kaitseks rohevõrgustik ehk 

ökoloogiline võrgustik 

 

 



Uuringu eesmärk -  

selgitada, kas põdraõnnetused juhtuvad 

keskmisest sagedamini maantee ja 

rohevõrgustiku lõikumiskohtades ning 

keskmisest mitmekesisemal maastikul.  



Uuringuala 

 

 

Keskmine rahvastikutihedus: 

30 inimest/km2 

 

43% rahvastikust paikneb Tallinnas 

ja Harjumaal 

 

55% Eesti territooriumist on 

asustamata 
(Statistikaamet 2014) 



Maanteevõrk 
 Keskmine teedevõrgu tihedus 1,3 km/km2 

-  Riigimaanteed 16 489 km  

-     põhimaanteed 1607 km  

-     tugimaanteed 2406 km  

-     kõrvalmaanteed 12 476 km  

- Kohalikud teed (sh maanteed, tänavad, jalg- ja 

jalgrattateed) 23 900 km 

- Era- ja metsateed 18 398 km  

Teede kogupikkus on 58 787 km (Maanteeamet, 1.01.2014) 

 

Põhi- ja tugimaanteed lõikuvad rohevõrgustikuga 907 km 

ulatuses (22, 6% kogupikkusest!). 

 



Keskmised liiklussagedused kõigil riigimaanteedel 

(ANR) ja põhimaanteedel (MR) 2004-2013 

(autot/ööpäevas) *allikas: Maanteeamet, 2008. a kohta andmed 

puudusid 



Rohevõrgustik 

 Rohevõrgustik (ökoloogiline võrgustik) on üle-

euroopalise looduskaitsetähtsusega 

ökosüsteemide, elupaikade, liikide ja nende 

geneetilise mitmekesisuse ning maastike 

kaitseks. 

 

 Osa üle-euroopalisest ökoloogilisest 

võrgustikust (Pan-European Ecological 

Network - PEEN). 



 Rohevõrgustik koosneb rahvusvahelise 

(S>100 km2), riikliku (S>45 km2) and kohaliku 

(S>15 km2) tähtsusega tuumaladest ning neid 

ühendavatest rohekoridoridest. 

 

 Määratletud maakondlike 

teemaplaneeringutega „Asustust ja 

maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, piire vajadusel 

täpsustatud KOV üldplaneeringute 

koostamise käigus. 

 



Eesti rohevõrgustik 



Põder 
 Põder Alces alces on läbi aegade olnud meie 

esivanematele tähtsaks jahiloomaks 

 Eesti alal püsivalt elutsenud alates varasest 

Holotseenist (oletatakse ajutist sisserännet juba 

Pleistotseeni lõpus st üle 11 500 aasta tagasi) 

 Arvukus on läbi aegade tugevasti kõikunud (nt 1925 – 

24 alalist isendit; 1970ndatel ligi 20 000) 

 Hetkel on kohaliku populatsiooni seisund hea; 2015. a 

alguses põtrade ligikaudne arvukus 12 000  

 Igal aastal registreeritakse meie teedel ligi 200 

põdraõnnetust. 



Andmed 

 Uuringus kasutati 3 loomaõnnetuste 

andmebaasi: 

 1. Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 

(1313) laekunud kõnede register;  

 2. Politsei andmebaas inimkannatanutega 

loomaõnnetuste kohta;   

 3. Varalise kahjuga õnnetused (politsei + 

kindlustusfirmad) 

 

KKI 93%, politsei+kindlustus 7% teadete 

koguarvust. 



Andmetöötlus 

 Uuringuperiood 2004 – 2013. 

 Esmalt sõeluti välja põdraõnnetuste kirjed 

(kokku ligi 1900) 

 Õnnetuskoha kirjelduse järgi leiti asukohad 

kasutades Maa-ameti X-GIS Maanteeameti 

kaardirakendust, mõnel puhul kirjeldatud 

objekti leidmiseks ka Google Street View`d 

 Enamikule politsei andmetele koordinaadid 

varasemalt lisatud (kontroll!).  

 Leiti ja eemaldati topeltkirjed. 



Andmetöötlus 

 Enamikel juhtudel oli võimalik leida õnnetuse 

asukoht ja lisada koordinaadid (n=1291) 

 Välja jäid kirjed, kus: 

 - oli võimalik leida teelõik, ent mitte 

õnnetuse juhtumise täpne asukoht (397) 

 - polnud võimalik määrata ei kohta ega 

isegi mitte teelõiku (108) 

 - õnnetus oli juhtunud raudteel (99).  



Geokodeeritud põdraõnnetuste 

asukohtade arv 2004-2013 



 Teedele genereeriti kontrollpunktid 

puhvertsoonidega (815 põhimaanteedel, 

426 tugimaanteedel, kokku 1241) 

nõnda, et nad 
 1) ei kattuks õnnetuskohtade puhvritega,  

 2) ei kattuks üksteisega. 

 Võrdlevate taustaandmetena kasutati 

alade rohevõrgustikuks sobivuse kaarti, 

mis oli arvutatud PEEN võrgustiku jaoks 

(Remm 2000) 



Põdraõnnetuste asukohad ja 

kontrollpunktid 



Ruumianalüüs 
 Ruumianalüüsi tegemiseks kasutati 1291 põdraõnnetuse 

ja 1241 kontrollpunkti andmeid GIS tarkvaras Mapinfo 

Professional. 

 Põdraõnnetuste asukohapunktidele loodi puhvrid (r = 500 

m)  

 Kirjeldamaks puhvertsoonidesse jäävaid maakattetüüpe 

kasutati CORINE LandCover andmeid (2006)  

 Leiti maakattetüüpide pindalaline jaotumine 

puhvertsoonides. 

 Puhvrite jaoks arvutati maastiku mitmekesisuse ja 

ühtluse indeksid (SHDI; SIDI; SHEI; SIEI) ning metsa 

osakaal. 



Tulemused 
 Põdraõnnetuste asukohtade ja kontrollpunktide 

puhvrite jaoks arvutatud mitmekesisuse ja ühtluse 

indeksite väärtuste vahel puudub oluline erinevus.  

 Põhjuseks ilmselt asjaolu, et väärtuste varieeruvus mõlemas 

grupis on kõrge. 

 

 Põdraõnnetuste puhvrites on metsa osakaal oluliselt 

suurem kui kontrollpunktide puhul. 

kontroll PÕ 

n 1241 1291 

st.hälve 0,273 0,325 

keskmine 0,261 0,508 

mediaan 0,180 0,528 



Põdraõnnetuste esinemissagedus võrrelduna 

rohevõrgustikuks sobivate alade paiknemisega  

18,1% PÕ 

juhtus RV 

sobimatutel 

aladel 

32,1% PÕ 

aladel mis RV 

jaoks sobivad 

või väga 

sobivad (>0.9) 



Põdraõnnetuste esinemissagedus võrrelduna 

rohevõrgustikuks sobivate alade paiknemisega  



Märgatav seos liiklussagedusega 



Põdraõnnetuste juhtumise sagedus (õ/km) 

erineva liiklustihedusega maanteelõikudel 

 
805 õnnetust (62,4% põdraõnnetuste koguarvust) leidis 

aset põhimaanteedel 



Veel tähelepanekuid: 

 Põllumaa keskmine osakaal PÕ 

puhvrites on 0,4, KP puhvrites 0,6 

 78 PÕ ja 64 KP puhvris on üks neljast 

sootüübist (kokku PÕ ja KP vastavalt 

1291 ja 1241!) 

 Võrdlus 2011. a rahvaloenduse põhjal 

koostatud 1km x 1km ruutkaardiga: 

pooled PÕst on juhtununud ruutudes, 

kus on ≤ 4 inimest km² kohta, KP puhul 

on see näitaja 8-9 inimest/km² 



 

Aitäh! 

 
Loomaõnnetuse korral helista: 

 1313 (keskkonnainspektsioon), kui tegu suurulukiga  

 1510 (maanteeinfo), kui tegu väikeulukiga 

 

 
  

   




