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Sissejuhatus
Maa-amet on üks suurimaid riiklikke kaarditootjaid Eestis ning rahvusvaheliselt arvestatav partner nii karto- 
graafia kui ka geoinfosüsteemide valdkonnas. Selles vallas on kogutud ka rahvusvahelist tunnustust. 
Näiteks 2013. aastal võitis Maa-ametis valminud Eesti põhikaardi Põltsamaa kaardileht rahvusvahelisel 
konkursil 800 kaardi seas esikoha suuremõõtkavaliste trükikaartide kategoorias, olles auhinnasaajate seas 
ainus Euroopa esindaja. Võitja valikul hinnati muuhulgas tarkvara kasutamise oskust, kaardil talletatud info 
selgust ja kasutajasõbralikkust.

Kõik Maa-ameti kaardid ja topograafilised andmed on avalikud ning neid saab tasuta kasutada Maa-ameti 
geoportaali kaudu.

Põltsamaa kaardilehe kujunduse põhiautorid on Anu Kaljula ja Carmen Jaeski. Fragment võidutööst

Mida aga kõnelevad esimesed teadaolevad kaardid Eesti ala väidetava asukoha kohta, miks on Rootsi võim 
Eesti jaoks kartograafia vallas oluline, millal ja millega seoses toimus üks esimesi Eesti kohanimede õige-
kirja alaseid diskussioone, mis aitas kujuneda eestikeelsel maailmapildil, millal eestlased ise kaarte tegema 
hakkasid, mida võib pidada Eesti omariiklusaegse kartograafia alguseks? Muuhulgas neile küsimustele 
püüab vastata siinne lühike ülevaade.
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Varsti pärast Bremeni Adama kroonika valmimist 
jõudis Eesti maailmakaartidele, milleks olid  
T-O-kaardid (rataskaardid ehk mungakaardid), kus  
O-kujulises maailmaookeanis paiknev maismaa 
jagati kolmeks kontinendiks: Aasiaks, Euroopaks 
ja Aafrikaks. Neil kaartidel on tolle aja kristliku 
maailmapildi kohaselt põhi vasakul, lõuna paremal, 
ida ülal, lääs all ja kaardi keskel alati Jeruusalemm. 
Tegemist on skemaatiliste kujutistega keskaja 
Euroopa inimeste teadmistest maailma kohta. 
Eesti ala koosneb sellistel kaartidel tavapäraselt 
saartest. Eesti saared Taraconta (Taarakond) ja 
Rifargica (Rebala) asuvad nii Mainzi Heinrichi 
(1110) kui ka Herefordi (ca1300) maailmakaardil 
Tanaise (Doni) jõe lähtest ida pool. Tanaise jõge 
peeti tollal Euroopa piiriks, seega paiknes Eesti ala 
keskaegsete teadmiste kohaselt Aasias.

Kuni 17. sajandini tehti Eesti ala kohta kaarte mujal
Veel 16. sajandi alguses põhines info Põhja-Euroopa kohta peamiselt antiik- ja keskaegsetel kirjeldustel 
ning seda piirkonda on kujutatud vähestel tolleaegsetel kaartidel. Läänemere-äärne suhtlus toimus noil 
aegadel peamiselt meritsi, nii peeti mere ääres paiknevaid kohti saarteks.

Siinse kandi rahvastest ja nende uskumustest oli lääne- ja lõunapoolses Euroopas piiratud ning kohati 
fantastiline ettekujutus. Saksa vaimulik Bremeni Adam mainis oma 11. sajandi lõpul kirjutatud krooni-
kas „Hamburgi kirikuvürstide andmed” Eestit kui saart nimega Aestland insula, kus “… ei usuta kristlaste 
jumalat”. Selle asemel “...austavad nad draakoneid ja linde, kellele nad ohverdavad kaupmeestelt ostetud  
inimesi. Neid vaadatakse enne hoolikalt, et nad oleksid terved ja et draakon ohvrit tagasi ei lükkaks.” Eesti 
ala pidas ta suureks saareks, millest saab meritsi igalt poolt mööda sõita. 

Eesti ala mitu sajandit kestnud peamiselt kaudsetel andmetel põhinenud 
jõudmise kaartidele saab kokku võtta geograafi ja kartograafia ajaloo uurija 
Heino Mardiste sõnadega: „Uute kaartide koostamisel kasutati seniseid kaarte 
ning kaugemate maade kohta koguti teavet veel kaupmeeste, meresõitjate 
ja muude rändurite käest. Sellistest ebakindlatest allikatest tekkis vigu, eriti 
nimedes, mis kandusid ühest trükitööst teise. Vahel saadi nime kirjapildist valesti 
aru, vahel rändas väina keskele märgitud asula nimi teisele rannikule ja mõnikord 
ei tabatud ära, et veidi erinevad nimekujud tähendavad üht ja sama kohta ning 
uuel kaardil olid sama nime variandid kirjas juba kaks või kolm korda.“

T-O-kaart aastast 1075
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Sitsiilia kuninga Roger II õukonnas tegutsenud 
araablasest geograafi al-Idrisi araabiakeelne 
70-osaline maailmakaart (1154) koos kirjeldustega 
oli silmapaistvamaid geograafiaalaseid saavutusi 
keskajal. Kaardile jõudis ka Eesti ala, sealhulgas 
mõni (küll vaieldav) kohanimi. Tolleaegsetel 
araablaste koostatud kaartidel on lõuna ülal, 
põhi all ja kaardi keskel asub moslemite püha linn 
Meka. Eesti paikneb kaardil seega kohas, kus on 
tegelikult Araabia poolsaar või Aafrika. Nimekuju 
Astlanda osas on ajaloolased enamasti ühel meelel. 
Kokkuleppele ei jõuta selles, kas Astlanda tähistab 
Eestit või kogu Läänemere rannikut kuni muistse 
Preisimaani. Arvatavasti on kaardile märgitud 
Bernu (Pärnu jõgi)  ja Anhel (Hanila). Araabiakeelne 
originaalkaart ei ole kahjuks säilinud, meie teame 
sellest tänu 12.–15. sajandil tehtud koopiatele. 
Kaardil on Eesti alal märgitud ka koht, mille üks 
võimalik nimekuju on qlwry või qlwn, mida 
osa asjatundjaid peab Kalewenyks/Koluvaniks/
Kolõvaniks ehk Tallinna endiseks nimeks. ’Kalev’ 

Fragment Prantsusmaa Rahvusraamatukogus (Bibliothèque 
Natonale de la France) olevast al-Idrisi araabiakeelsest  „Tabu-
la Rogeriana“ koopiast (ca 1300), millel on võimalik Tallinn, 
Hanila ja Pärnu jõgi

tähendas ennemuiste vägilast, ülikut või vanemat. Osa uurijaid arvab, et kaardil on märgitud Koluvere või 
Kallavere. Leidub ka oletus, et araabia keelest tõlkimisel või ümberkirjutamisel sai t-st g (araabia keeles on 
mõlemad tähed väga sarnased) ja õige nimekuju on tlwn ehk Taliuin, Tali-linn (kindlus, mida kasutati vaid 
talvel). Vaidlus jätkub.

Ebstorfi maailmakaart (ca 1239–1250) on suu-
rim 13. sajandist teada olev ja (koopiana) säilinud 
maailma kaart, millel on kujutatud Läänemere ida-
kallast. Aasia ja Euroopa vahel on Tanaise (Doni) 
jõgi ja jõest alamal Kristuse parem käsi, mille all 
Liivimaa linna Riia (Riga Livonie civitas) lähedal 
paiknevad vastristitute saared Ripharrica (Rebala) 
ja Taraconta (Taarakond). Eesti ala on paigutatud 
lühikeste talvepäevade ja pikkade talveööde piir-
konda. Taraconta lähedal on tekst polaarpäevast 
ja -ööst, nii et sellel kaardil asume juba kindlalt  
Põhja-Euroopas.

Ebstorfi  kaardi fragmet (Eesti asub Jeesuse käe all)

Tallinn?

Pärnu jõgi?
Hanila?
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13. sajandist pärit Ebstorfi kaardi reproduktsioon

Olulisteks geograafilisteks allikateks Eesti ala kohta on 13. sajandil koostatud Läti Henriku „Liivimaa 
kroonika“ ja „Taani hindamisraamatu“ („Liber Census Daniae“) Eestimaa nimistu, mis sisaldavad arvukalt  
Põhja-Eesti kohanimesid ja külade loetelusid.
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13. sajand tähistab Eesti ala lõplikku õhtu-
maade ja läänekristliku Euroopa osaks  
saamist. 

14. sajandil hakati Vahemeremaades koostatud 
meresõidukaartidel kujutama ka Läänemerd. 
Vanim teadaolev portolaan ehk kompasskaart 
pärineb aja vahemikust 1306–1321. Kaardi koostas 
Genova geograaf ja kartograaf Petrus Vesconte 
veneetslase Marino Sanudo koostatud teose 
„Liber secretorum fidelium crucis“ jaoks. Keskaja 
maailmakaardile ehk mappa  mundile kohaselt 
on keskpunktiks Jeruusalemm ja kaart on põhja 
asemel orienteeritud itta. Kaardilt leiab kohanimed  
Estonia ja Liuonia. Eesti ala asub kaardil all vasakul. Fragment P. Vesconte kaardist

Estonia
Liuonia

P. Vesconte kaart, ca 1321
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Taani õpetlane Claudius Clavus koostas 1427. 
aastal põhjamaid kujutava uue kaardi. See kaart 
on kadunud, kuid säilinud on hilisemaid trüki-
versioone, millest vanim pärineb aastast 1482. 
Skandinaavia on esmakordselt näidatud (küll 
veidra kujuga) poolsaarena ja Läänemeri on 
iseseisev meri. Claudius Clavus on kujutanud ka 
Liivimaad, kuid puuduvad lahed ja Eesti saared. 
Kaardil ei leidu Eesti ala kohanimesid.

Veneetsia munk Fra Mauro (vend Mauro) koostas 
maailmakaardi (mappa mundi), mis võttis kokku 
suurema osa tolleaegseid geograafiaalaseid 
teadmisi ja sisaldas tuhandeid tekste ning 
illustratsioone. Kaart valmis umbes 1450. aastal, 
olles seni ilmunud maailmakaartidest kõige 
täpsem. 15. sajandi kompassid olid orienteeritud 
lõuna-põhjasuunas, seega asub lõuna kaardil 
põhjas. All paremal asuv Põhja-Euroopa, sh 
Läänemeri (Sinus Germanicus) ja seda ümbritsev 
piirkond on ka sellel kaardil võrreldes muude 
Euroopa piirkondadega kõige ebatäpsem.

Fragment Nancy Munitsipaalraamatukogus (Bibliothèque  
municipale de Nancy) olevast C. Clavuse kaardi ainsast käsi-
kirjalisest eksemplarist. Läänemeri asub all paremal

Fra Mauro kaardi fragment
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Fra Mauro maailmakaardi koopia aastast 1804
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N. Germanuse kaart aastast 1482

Saksa kartograaf Nicolaus Ger-
manus avaldas aastal 1482  
trükis Kreeka õpetlase Klau-
dios Ptolemaiose 2. sajandil 
koostatud „Cosmographia“; ta 
täiendas Ptolemaiose kaarte,  
kasutades selleks mh Clavuse 
kaarte ja kirjeldus raamatut. Vast 
seetõttu ongi Germanuse Põh-
jala kuju kaardil sarnane Clavuse  
omaga. Tegemist on esimese 
trükis ilmunud Skandinaavia 
kaardiga. Läänemere idaranni-
kul on kahes kohas kirjas Liuo-

Baierlasest astronoom, geograaf ja humanist Jacob Ziegler avaldas oma teoses „Scondia“ (1532) Põhja-
Euroopa kaardi, millel Skandinaavia on näidatud poolsaarena ja Soomegi on poolsaarelise kujuga, kuid 
kartograafiliselt on kujutis reaalsusest kaugel. Läänemere idaosa on endiselt kujutatud Ptolemaiose järgi. 
Kaardile on märgitud Oxilia (Saaremaa) ja Revalia (Tallinn). 

J. Ziegleri Põhja-Euroopa kaardi (1532) fragment

nia (Liivimaa), Uirona (Virumaa) ja saar Oxilia (Saaremaa), mis asub Gottia saarest (Gotlandist) lõunas.

15. sajandi lõpul tunneb Euroopa õpetatud publik Läänemere idakaldal eeskätt ühte piirkonda – 
Liivimaad.

Bo
st

on
i A

va
lik

 R
aa

m
at

uk
og

u
So

om
e 

Ra
hv

us
ra

am
at

uk
og

u



12

Esimese enam-vähem korrektse 
Põhja-Euroopa kaardi „Carta 
marina“ (1539) koostas Rootsi 
õpetlane ja viimane kato-
liiklik piiskop Olaus Magnus 
Veneetsias. Eesti ala kohta on 
sel kaardil kirjas detaile, mida 
varem ei teatud. Olemas on 
Eesti ala piirijooned, suuremad 
saared, esimest korda on kaar-
dil Liivi laht (Mare Livoicum) ja 
Esthia. Samuti on kirjas mõned 
linnad: Rivalia, Narvia, Vesen-
berg, Pades, Hapsalia ja Preno. 
Eesti alalt on kaardil kokku 35 
kohanime. O. Magnus ei ole 
ise kunagi Liivimaal viibinud. 
Arvatakse, et Eesti ala kohta 
sai ta teavet esimeselt, veel 
liigestamata rannikuga Liivi-
maa kaardilt (ei ole säilinud), 
mille koostas 1529. aastal Tartu 
toomhärra Alexander Sculteti. 
Olaus Magnuse kaart aitas 

O. Magnuse “Carta marina” (1539) fragment

Flaami kartograaf Abraham Ortelius avaldas 
1570. aastal esimese kaasaegse atlase „Theatrum 
orbis terrarum“ („Maailma näitelava“), mis 
sisaldas paljude kartograafide poolt koostatud 
kaarte (kokku 70 kaarti). Atlas võitis kiiresti 
tunnustuse ja seda anti ajavahemikul 1570–1612 
välja erinevates Euroopa keeltes üle 40 korra. 
Atlase 1573. aasta väljaandele lisatud 17 kaardi 
seas oli ka Johannes Portantiuse kaart „Livoniae 
Nova Descriptio“, mis on teadaolevalt vanim 
tänapäevani säilinud Liivimaa kaart. Eesti asend 
on enam-vähem õige, välja arvatud Soome lahe 
edela–kirde-suunaline asend, ka väikesaared on 
kujutatud ebaproportsionaalselt suurtena. Viga 

kaasa Läänemere maade uuema kaardipildi levikule Lääne-Euroopas. „Carta marina“ eeskujul koostati 
Põhja-Euroopa alade kohta kaarte veel üle saja aasta.

J. Portantiuse Liivimaa kaart aastast 1573
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Tallinna geograafilises laiuses on vaid ca ½°. Eesti alalt leiab ligi 50 kohanime, mida on rohkem kui ühelgi 
varasemal kaardil.

Hollandlane Lucas Waghenaer avaldas 1584–1585 esimese mereatlase „Spieghel der Zeevaerdt“. Paljusid 
atlases esmakordselt kasutatud leppemärke tarvitatakse merekaartidel praegugi. Atlases oleval Euroopa 
kaardil on Soome lahel esmakordselt tegelik ehk ida–lääne-suunaline kuju. Ka Lääne-Eesti saared on õiges 
mõõdusuhtes. Eesti rannik on kujutatud neljal merekaardil, kaartide pöördele on trükitud meresõidujuhised. 
Waghenaeri antud rannajoon püsis kaartidel 1791. aastani. 

L. Waghenaeri mereatlase (1584–1585) fragment
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Flaami kartograaf Gerardus 
Mercator avaldas 1569. aastal 
maailmakaardi. Kaart oli uud-
ses projekt sioonis – Mercatori 
projektsioonis, kus laeva kurssi 
sai määrata kaardil määratud 
suundade järgi. Mercatori pro-
jektsioon ja selle arendused on 
tänapäeval kõigi navigatsiooni- 
kaartide aluseks. G. Mercator 
võttis esmakordselt kasutusele 
nimetuse ’atlas’ kaardistiku  
tähenduses. Gerardus Mercatori 
elutöö, viieosalise maailmaat-
lase „Atlas sive cosmographicae 
meditationes de fabrica mundi 
et fabricati figura” („Atlas ehk 
kosmo graafilised mõtisklused 

Poola oma aja silmapaistvam 
kartograaf Maciej Strubycz  
koostas Leedu, Liivimaa ja Vene-
maa kaardi „Magni Ducatus 
Lithuaniae, Livoniae et Mosco-
viae descriptio“, mille vaselõike 
tegi G. Mercator. Kaart ilmus 
1589. aastal Kölnis Martin Kro- 
meri teoses „Polonia“. Vara-
semate kaartidega võrreldes 
on Eesti rannajoon üsna täie-
lik, kuid palju vigu esineb 
sisemaal. Esmakordselt on 
Eesti alal näidatud suuri soo- 
ja metsamassiive Kõrve- ja  
Pärnumaal.

Liivimaa kaart G. Mercatori atlases

maailma ehitusest ja loodud maailma kujust”) andis esmakordselt täies mahus välja tema poeg Rumold 
Mercator 1595. aastal (G. Mercator suri 1594). Atlases on ka Liivimaa kaart „Livonia“. Eesti ala kohanimesid 
leidub ligi 90, millest osa kordub, kuid mis on suures osas geograafiliselt määratletavad. Vigu on endiselt 
palju, sh on Soome lahe väikesaari näidatud tegelikkusest tunduvalt suuremana.

Maciej Strubycz’i kaardi „Magni Ducatus Lithuaniae, Livoniae et Moscoviae 
descriptio“ (1589) fragment
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Rootsi esimeste kartograafide 
hulka kuulunud Andreas Bureus 
(Andre Bure) sai 1626. aastal 
valmis Rootsi riigi üldkaardi 
„Orbis arctoi nova et accu-
rata delineatio“. Kaart hõlmas 
tolleaegsele Rootsi suurriigile 
kuuluvaid Läänemere maid, sh 
Eesti- ja Liivimaad, aga ka Taani, 
Saksa ja Vene alasid. Eesti alalt 
leiab kaardil umbes 150 koha-
nime. A. Bureuse kaart ületas 
täpsuse poolest kõiki eelne-
vaid kaarte, mh on õigemad 
nii rannajoon kui jõgedevõrk.  
A. Bureusest sai Rootsi kuninga 
Gustav II Adolfi 1628. aasta  
4. aprilli otsusega Kommerts-
kolleegiumi alluvusse loodud 

Rootsi Kuningriiki kuulumine tähistab mõõdistamis töödele rajatud 
kartograafia algust Eesti alal

Andreas Bureuse kaart „Orbis arctoi nova et accurata delineatio“

ja Euroopas esimeste maamõõtmiseks loodud riigiasutuste hulka kuuluva Maamõõdukontori (Lantmä-
terikontor) juht. A. Bureus oli Liivimaaga ka isiklikult seotud, sest 1626. aastal läänistati talle teenete eest 
Rannu mõis.

Kes kaardistas esimesena Andreas Bureuse kaardil avaldatud Liivimaa kontuuri? Hetkel vastust ei teata, 
kuid ollakse arvamusel, et Liivimaal osati kaarte koostada sellise täpsusega, et neid sai kasutada teiste 
kaartide tegemisel.

1632. aastal Tartus avatud ülikoolis õpetati ka geodeesiat, mis aitas kaasa kartograafia arengule. Academia 
Gustaviana põhiseaduses on rõhutatud matemaatiliste teaduste rakendamise olulisust mh jõgede, 
kindluste, põldude, mägede, väljade jne kaardistamises.

Rootsi riigi sissetulekute suurendamiseks riigimaadelt saadava rendi abil tegi kuningas Karl XI 20. aprillil 
1680 otsuse reduktsiooni ehk mõisate riigistamise laiendamisest Läänemere provintsidesse, mille kohta 
puudusid nn geomeetrilised kaardid (katastrikaardid). Nende alade mõõtmise ja kaardistamise viisid 
läbi kohalikud reduktsioonikomisjonid.

1681. aastal asutati Riias Liivimaa Maamõõdukontor (Lantmäteriverket Livonia).

Reduktsiooniga on seotud Eesti- ja Liivimaa laia ulatuslik ja süstemaatiline mõõdistamine ning suure-
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mõõtkavaliste kaartide koostamine.

1683. aastaks vabanes Rootsi Maamõõdukontor Kommertskol-
leegiumi eestkostest ja nimetati ümber Peamaamõõdukontoriks 
(Generallantmäterikontoret). Sama aasta novembris kontori juhiks 
nimetatud vabahärra Carl Gripenhielm sai ülesandeks riigi täieliku 
kaardistamise korraldamise.

1688. aastal avaldas C. Gripenhielm A. Bureuse kaardiga võrreldes 
veel täpsema Rootsi riigi üldkaardi. Kaart jäi käsikirjaliseks ja seda ei 
levitatud. Põhjuseks toodi aluskaartideks olevate suuremõõduliste 
ehk geomeetriliste maaomandikaartide kehv kvaliteet, tegelikult 
salastati kaart oma täpsuse tõttu. Ometi jõudis kaart Peamaamõõdu-
kontorist Prantsuse saadiku kaudu Prantsusmaale ja ilmus trükituna 
Pariisis 1706.  aastal (käsikirjaline originaal asub Rootsi Kuninglikus 
Raamatukogus). Kaardil on Saaremaa kontuur üsna tõelähedane, 
samas Liivi lahe rannajoon liiga pikk.

Generalkarta över svenska riket

Gripenhielm, CarlC. Gripenhielmi Rootsi riigi üldkaart

Rootsi võim algas Eestimaal 1561, Liivimaal 1629 
ja Saaremaal 1645 ning lõppes de facto 1710, kui 
kogu Eesti ala langes Vene ülemvõimu alla ja de 
jure 1721 Põhjasõja lõpetanud Uusikaupunki 
rahuga. Tänu Rootsi maamõõtjate poolt 17. sajandi 
lõpul ja 18.  sajandi alguses Eesti alal läbi viidud 
suuremahulisele ja põhjalikule maamõõtmisele ja 
kaardistamisele on olemas väärtuslik kaardimater-
jal paljude Eesti piirkondade kohta.

17. sajandi lõpuks sarnaneb Eesti ala kaardipilt 
üha rohkem tegelikuga.

Johann Holmbergi 1692. aastal koostatud Maardu mõisa 
geomeetriline kaart
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18. ja 19. sajand. Vene ja baltisaksa kaardistajate tegevus Eesti alal. Eesti 
rahvusliku kartograafia algus

Eesti ala geograafiliste kaartide väljaandmise monopol oli 18. sajandi alguses endiselt Madalmaade 
kaardikirjastajatel. 1734. aastal ilmus esimene Venemaa atlas, mille koostas vene geograaf, kartograaf ja 
riigitegelane Ivan Kirilov. Atlase algmeridiaaniks oli valitud Vene riigi läänepoolseima linna Arensburgi 
(Kuressaare) meridiaan. 1745. aastal kõrvaldati atlas müügilt põhjendusega, et selles on palju ebatäpsusi.

1745. aastal ilmus Venemaa Keiserlikus Peterburi Teaduste Akadeemias koostatud Vene riigi atlas. Esimese 
Venemaa atlase koostamist juhtis prantslane Joseph Nicolas Delisle. Atlas ilmus nii vene kui saksa keeles. 
Viimases on ka Eesti- ja Liivimaa (koos Saaremaaga) kaart ladinakeelse pealkirjaga „Ducatuum Estoniae et 
Livoniae tabula cum cursu Fluvii Dwinae“. Eesti alalt leiab umbes 250 kohanime, mille kirjapildis esineb 

Venemaa atlase (1745) kaardileht „Ducatuum Estoniae et Livoniae tabula cum cursu Fluvii Dwinae“
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graafia departemangu Mihhail Lomonossov. Tema korraldusel hakati koostama Vene impeeriumi ku-
bermangukaarte. 1759. aastaks valminud Tallinna ja Riia kubermangu ning Saaremaa kaardid saadeti 
baltisakslastest aka deemikute poolt parandamiseks tagasi. 1763. aastal soovis M. Lomonossov need 
kaardid uuesti avaldada. Akadeemik Gerhard Friedrich Müller leidis kaartidel eestikeelsete kohanimede 
kirjutamisel väga palju vigu ja kaardid jäid seegi kord trükkimata. Tõenäoliselt on tegemist ühe esimese 
eesti kohanimede õigekirja alase diskussiooniga. Kaardid ilmusid alles pärast M. Lomonossovi surma ja 
G. F. Mülleri Moskvasse siirdumist 1770. aastatel.

palju vigu, sest on vene keelest 
otse ladina tähestikku ümber 
kirjutatud. Kaardi koostami-
sel on kasutatud varasemaid 
Hollandi ja Rootsi kaarte, näiteks 
on suurte keskustena kujuta-
tud Liivi sõja (1558–1583) ajal 
purustatud linnused Sonneburg 
(Maasilinn) Saaremaal, Borg-
holm (Porkuni), Peipsi järv on 
õigest asukohast tunduvalt ida 
pool jne.

1757. aastast kuni oma sur- 
mani 1765.  aastal juhtis Peter- 
buri Teaduste Akadeemia geo- 

Venemaa atlase kaardilehe „Ducatuum Estoniae et Livoniae tabula cum cursu Fluvii 
Dwinae“ fragment

Baltisaksa haritlased ja mõisnikud ei olnud rahul 
vene kartograafide koostatud Eesti ala kaartidega 
ning algatasid 18. sajandi teisel poolel mh Eesti 
ala geograafiaalase uurimise. Üheks silmapaistva-
maks kohalikuks uurijaks oli 18. sajandi Liivimaa 
valgustaja August Wilhelm Hupel. Ta avaldas 
1774. aastal oma teoses „Topographische Nachric-
ten von Lief- und Ehstland“ („Topograafilisi teateid 
Liivi- ja Eestimaalt“) Otto Friedrich von Pistohlkorsi 
kaardi „Liefland oder die beyden Generalgouver-
nementer und Herzogthümer Lief- und Ehstland“. 
O. Fr. von Pistohlkorsi kaardi eeskujuks olid 1770. 
aastal ilmunud J. F. Schmidti Tallinna kubermangu 
kaart ja 1772. aastal ilmunud Riia kubermangu 
kaart. Tegemist on esimese baltisakslaste poolt 
välja antud tervet Eesti ala kujutava kaardiga. Kaart 
on seni ilmunutest tunduvalt täpsem.

O. Fr. von Pistohlkorsi kaart „Liefland oder die beyden 
Generalgouvernementer und Herzogthümer Lief- und 
Ehstland” aastast 1774

Ee
st

i R
ah

vu
sr

aa
m

at
uk

og
u



19

1770. aastatest süvenes Baltimaades tehtav tea-
duslik uurimistöö, sh kartograafia alal. Baltisaksa 
päritolu uurijaid ühendas Liivimaa Üldkasulik ja 
Ökonoomiline Sotsieteet, mis tegutses ajavahemi-
kul 1792–1941. Sotsieteedi asutajaliikmete hulka 
kuulus ka Tuhalast pärit krahv Ludwig August Mel-
lin, kelle 16-aastase töö tulemusena valmis 1798. 
aastaks “Atlas von Liefland” („Liivimaa atlas“), mis 
oli algselt mõeldud täienduseks A. W. Hupeli teo-
sele „Topographische Nachricten von Lief- und 
Ehstland“. Atlas ilmus ajavahemikul 1798–1810, 
algul Riias, seejärel eraldi trükitud lehtedena 
Leipzigis. 1798. aastaks oli trükist ilmunud kaheksa Krahv Mellini „Liivimaa atlase“ tiitelleht

Atlas sisaldab üldkaarti ja 14 
kreisikaarti (millest 10 hõlmavad 
praegust Eesti ala) mõõtkavas 
umbes 1 : 200 000. Kreisikaartide 
ehk maakonnakaartide koosta- 
misel kasutati valdavalt olemas- 
olevaid mõisa plaane, piiri- ja 
teedekaarte, vähesel määral „Liivimaa atlase“ Valga maakonna (kreisi) kaardileht

kaardilehte, trükivalmis olid kolme maakonna kaardid. Kõik iImunud kaardid pandi müüki ja krahv Mellin 
sai keisrikoja kõrge autasu. 1798. aastal Venemaal trükistele kehtestatud range tsensuur keelas kaartide 
trükkimise ilma senati geograafiadepartemangu või sõjatopograafide depoo loata. Kõik „Liivimaa atlase“ 
kaardilehed ja trükiplaadid tuli depoole üle anda. Mellinil keelati kaartide müük, konfiskeeriti kauplustes 
müügil olevad eksemplarid, eraisikute käes olevad kaardid tuli samuti ära anda. Mõne aja pärast tagastas 
kuberner keisri käsul Mellinile poolelioleva üldkaardi, käskis selle kiiresti lõpetada ning valminud kaar-
did koos lisamaterjaliga (tõenäoliselt tsensuuriks) tagasi anda. Välismaal oleva kaardimaterjali tagastamise 
nõue jäi täitmata, sest Vene impeerium oli selleks ajaks lõpetanud teiste riikidega suhtlemise. Atlase välja- 
andmine jätkus pärast seda, kui võimule tuli keiser Aleksander I, kes andis 1802. aastal oma ukaasiga loa 
kaartide trükkimiseks ja avalikuks kasutamiseks. Aastatel 1802–1803 ilmusid seni trükkimata jäänud kolme 

maakonna kaardid ja üldkaart, 
tiitelleht, eessõna ja Wilhelm 
Christian Friebe koostatud aja-
looline kaart. Varem trükitud 
Tallinna maakonnakaarti ja üld-
kaarti täiendati ja trükiti uuesti 
1810. aastal Leipzigis, kuid 
atlase tiitellehel on väljaandmis- 
aastaks märgitud 1798.
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18. sajandi lõpukümnendil hakati Venemaal kaardistamisele suuremat tähelepanu pöörama. Sõjavägi 
oli muutunud varasemaga võrreldes palju liikuvamaks ja vajas korralikke kaarte, seniste kaartide täpsus 
oli kehvavõitu. 1797. aastal loodi Vene armee peastaabi juurde kaartide depoo, mis nimetati 1812. aastal 
ümber sõjaväe topograafia depooks. Depoo ülesandeks sai kaartide arhiveerimise kõrval detailsete 
kaartide ja plaanide koostamine ja väljaandmine koos selgitustega. Ajavahemikul 1801–1804 koostas 
depoo varasemate kaartide põhjal esimese kogu Vene impeeriumi Euroopa osa hõlmava 20-verstase 

„Liivimaa atlase“ Tallinna maakonna kaardilehe fragment

tegid kohalikke mõõdistusi kreisimaamõõtjad. Atlase eessõnas on toodud  atlase koostamisel abistanud 
202 inimese nimed. Eesti alalt on atlases ligi 7100 toponüümi, kusjuures kohanimed on saksa ja eesti või 
saksa ja läti keeles, mis oli tolleaegses kartograafias erakordne. Atlases leidub palju vigu ja seda tunnis-
tab atlase eessõnas ka Mellin, paludes oma tööd võtta edaspidiste kaardistamiste eeltööna. Puudustest 
(kaartidel puudus geodeetiline alus) hoolimata olid Mellini atlase kaardid Vene impeeriumis geodeetilise 
mõõdistamise eelse aja täpseimad ja moodustasid koos A. W. Hupeli topo graafiliste teadetega Eesti ala 
geograafia, haldusjaotuse ja ajaloo olulisima allika 19. sajandil.

Krahv Mellini „Liivimaa atlas“ on Baltimaade kartograafia silmapaistev kokkuvõte 18. sajandil ja 
tähistab Eesti rahvusliku kartograafia algust.
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(mõõtkavas 1 : 840 000) kaardi. Eesti ja Liivimaa osas kasutati lähteandmetena depoos hoiul olevaid krahv 
Mellini kreisikaarte.

Eesti alal algasid 19. sajandi alguses ulatuslikud triangulatsioonitööd. Esimestest töödest võiks nimetada 
Fr. Struve kraadimõõtmisi, Fr. Schuberti trigonomeetrilisi mõõdistamisi ja C. Tenneri triangulatsioonitöid. 
Eesti päritolu Carl Friedrich Tenneri juhatusel viidi läbi esimesed täpsed topograafilised ja geodeetilised 
tööd Venemaal. 

Täpseid kaarte vajasid üha enam ka baltisaksa 
mõisnikud muuhulgas  maaparandustööde tege-
miseks. Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline 
Sotsieteet otsustas välja anda uue ja täpse Liivi-
maa atlase. Atlast hakkas 1819. aastal sotsieteedi 
ülesandel ja toetusel koostama baltisaksa pärit-
olu maamõõtja ja topograaf Carl Gottlieb Rücker, 
tehes seda Fr. Struve poolt aastatel 1816–1819 läbi 
viidud astronoomilis-trigonomeetrilise mõõdista-
mise andmetel. See kavatsus jäi ellu viimata. Atlase 
asemel ilmus 1839. aastal Carl Gottlieb Rückeril 
koostöös Fr. Struvega Liivimaa erikaart kuuel lehel 
„Specialcharte von Livland“. Tegemist on täpse Liivimaa erikaardi (1839) kaardileht

topograafilise kaardiga mõõtkavas 1 : 847 275, mis hõlmab Lõuna-Eesti. Kaardil leidub umbes 4600 kohanime.

Liivimaa eeskujul soovisid erikaarti ka Eestimaa mõisnikud. 1844. aastal ilmus Eestimaa rüütelkonna ja 
Eestimaa Meriinolammaste Kasvatamise Seltsi toetusel kartograafi ja Eestimaa kubermangu maamõõtja 
Johann Heinrich Schmidti Eestimaa kubermangu kaart mõõtkavas umbes 1 : 250 000.

J. H. Schmidti Eestimaa kubermangu kaart aastast 1844
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1855. aastal alustati Eesti- ja 
Liivimaal geodeetilisel alusel 
topograafilist mõõdistamist ja 
kolmeverstase topograafilise 
kaardi koostamist. 1860. aas-
tatel trükiti kolmeverstase 
(mõõtkavas 1 : 126 000) Liivi- ja 
Eestimaa kaardi „3-верстная 
специальнaя карта г. Лиф-
ляндской и Эстляндской“ 
26 kaardilehte Eesti ala 
kohta. Esimese maailmasõja 
ajal ilmus kaardi järeltrükk 
Saksamaal (saksakeelsete koha- 
nimedega) ja 1920. aastatel 
Eesti Vabariigis (eestikeelsete  
kohanimedega).

Liivi- ja Eestimaa kaardi „3-верстная специальня карта г. Лифляндской и 
Эстляндской“  (1866) kaardileht

taktikalise kaheverstase kaardi 
koostamine erinevatel põhjus-
tel viibis. Nii sai venekeelsete 
kohanimedega üheverstane 
topograafiline kaart (mõõdista-
tud ajavahemikul 1893–1913) 
Eesti alal ja mujal Vene sõja-
väe peamiseks taktikaliseks 
kaardiks. Verstakaarti kasu-
tati Eesti Vabadussõjas, pärast 
sõda Eesti Vabariigi kaitseväes 
ning iseseisvusaja esimestel 
aastatel ka maamõõdutöödel. 
Eesti Vabariigis ilmusid versta-
kaardi järeltrükid ajavahe mikul 
1919–1925, osa kaardilehti  
eestindati.

Verstakaart. Permisküla mõis

Üheverstase (mõõtkavas 1 : 42 000) topograafilise kaardi „Одноверстовая карта Российской империи“ 
otsustas Vene kindralstaabi sõjaväetopograafia osakond välja anda pärast seda, kui esialgu kavandatud 
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19. sajandil ilmusid esimesed eestikeelsed  
kartograafia teavikud. 
Eestikeelse maailmapildi kujunemine

19. sajandi keskpaiku sai eesti talurahvas esimest korda eesti keeles 
põhjaliku ülevaate maailma maadest ja rahvastest. 1849. aastal ilmus 
esimene eestikeelne geograafiaõpik, eeskätt õpetajatele mõeldud 
„Mailma made öppetus”. 

Õpiku autoriks oli eestlasest koolmeister, trükkal ja kirjamees, 
Vana-Vigala mõisavallas Peri talus sündinud Berend Gildenmann. 
Õpikus iseloomustati riike ja piirkondi tänaseni kehtiva ülesehitus-
printsiibi järgi (asend, piirid, suurus, jõed, mäed, tegevusalad, maa-
varad, taimed-loomad, linnad, haldusjaotus). 

Raamatus on 1070 kohanime ja ligi 90 rahvuse-rahva nimetust. 
Õpik tõi eesti keelde uusi geograafilisi mõisteid, näiteks e-kwator, 
lõune alt ehk jaotaja (ekvaator), esmakordselt eesti keeles kasutati 
nime Arktika (Arktia ehk kange külm jaggo) jne. B.  Gildenmanni 
õpik aitas kaasa talurahva tervikliku loodusteadusliku maailmapildi 
kujundamisele. B. Gildenmanni õpiku tiitelleht

1854. aastal ilmus Moritz Georg 
Kauzmanni ja Ernst Wilhelm 
Woldemar Schultzi koostatud 
„Koli-ramatu” 5. jagu „Keo-
grahwi, ehk öppetus Ma-ilma 
surussest ja Ma-ilma madest”, 
mille juurde kuulus M. G. Kauz-
manni „maalitud“ esimene eesti- 
keelne koolikaart „Eüropa ja 
Palästina. Palästinas ning üm-
berkaudo on siin ennamiste 
need nimmed üllespantud, mis 
Piiblis leitakse“. Ilmselt võrsus 
sellest kaardist esimese eesti-
keelse atlase koosta mise mõte.

Esimene eestikeelne koolikaart  „Eüropa ja Palästina...” 
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1859. aastal ilmus esimene eestikeelne atlas 
„Maa Kaardi-Ramat kus sees 16 Maa Kaarti“. Sõna 
atlas oli eesti keeles veel üsna tundmatu, sõnad 
kaart ja raamat aga hästi teada, seetõttu panid 
koostajad pealkirjaks „Maa kaardi-ramat“. Tegemist 
oli eestlaste jaoks sedavõrd olulise sündmusega, 
et Johann Voldemar Jannsen kirjutas sellest 20. 
mail ilmunud Perno Postimehe juhtkirjas. Atlase 
eeskujuks oli kartograaf Adolf Stieleri saksa 
kultuuriruumis laialt levinud kooliatlas. Atlases on 
16 kaardilehte ja üle 1800 eestikeelse kohanime. 
Atlas ja õpikud on kirja pandud vanas kirjaviisis, 
mida kasutati eesti keeles 1870. aastateni. Atlase kaanepilt

Atlase kaardileht
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1868. aastal avaldas Carl Robert Jakobson juba 
uues kirjaviisis raamatu „Weikene Geograafia 
ehk Maade teaduse käsiraamat”. Kohanimede 
kirjutamise reeglid olid veel selgeks vaidlemata.

Teadaolevalt vanimaks eestikeelseks seinakaardiks 
on 1855. aastast pärit eesti toponüümidega 
kooliseinakaart „Schul-Wand-Karte von Liv-, 
Ehst- & Kurland“. Kaardi koostas Riias tegutsenud 
pedagoog, arheoloog ja numismaatik Carl Friedrich 
Bornhaupt. Kaardil on lisaks saksakeelsetele 
toponüümidele esitatud 231 eestikeelset 
kohanime. Kaarti koos kirjeldusraamatuga kasutati 
kihelkonnakoolides eestikeelse maateaduse 
õpetamisel.

Aastatel 1882–1883 ilmus ajalehe Olevik lisana 
Fragment C. R. Jakobsoni raamatust

Ado Grenzsteini toimetamisel esimene eestikeelne Eestimaa kaart mõõtkavas umbes 1 : 190 000. Kaardi 
koostamise aluseks oli kolmeverstane (mõõtkavas 1: 126 000) Vene kaart.

Kooliseinakaart kaart „Schul-Wand-Karte von Liv-, Ehst- & 
Kurland“

A. Grenzteini kaardi fragment

Keeleteadlane Peeter Päll on öelnud: „Võib üsna kindlalt väita, et 19.–20. sajandi vahetuseks oli välja 
kuju nenud rikkalik ja kindel eestikeelne maailmapilt, mis lubas rääkida paljudest maailma kohtadest 
emakeeles. Kui 1911. aastal kinnistus lõplikult reeglina kohanimede kirjutamine nende algkujul, 
siis saadi nentida ka, et küllalt paljud välismaa nimed olid eesti keeles juba „omapäraliselt välja 
arenenud”. Selle omapära põhja andsid meile 19. sajandi keskpaiga õpikud ja eestikeelne atlas.“
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Teeme ise oma kaarte. 
Kartograafia Eesti Vabariigis aja-
vahemikul 1918–1940

Eesti omariikliku kartograafia alguseks võib pidada 
Vabadussõja aega, kui 1918. aasta detsembris moo-
dustati  Sõjaväe staabis (kandis enne II maailma-
sõda erinevaid nimetusi) topograafi ametikoht. 
Staabi esimeseks topograafiks määrati 2. detsemb- 
ril 1918 kapten Eduard Bach. Selle päevaga võib 
seostada iseseisva Eesti geodeesia ja kartograa-
fia sündi. Vabariigi algusaastatel trükiti Kaitse-
väe staabis ka tsiviilkasutuseks mõeldud kaarte. 
1923. aastal asutati Riigi Trükikoda, kus trükkisid 
kaarte ja plaane ka tsiviilasutused. Riigi Trükikoda 
oli tehniliselt hästi varustatud kõige keerukamate 
trükitööde jaoks. Alates 1923 trükiti seal kõik  
Kaitseväe topograafilised kaardid. Maakaarte 
trükiti algul kivitrükis ja maksimaalselt nelja-
värvilisena. 1930. aastate algul osteti moodsad  

Eestimaa kaardi (mõõtkavas 1 : 300 000) fragment 

ofsettrükimasinad, trükikvaliteet paranes tunduvalt ja trükkida sai kuni kaheksavärvilisi kaarte.

1919. aastal andis Sõjaväe topograafia jaoskond välja esimese eestikeelse Eestimaa (seina)kaardi 
(mõõtkavas 1 : 420 000). Läänepoolne kaardileht ilmus aprillis, ida poolne mais.

1922. aastal koostas Sõjaväe kartograafia jaoskond Eestimaa füüsilise kaardi mõõtkavas 1 : 300 000.

Eesti üld- ja halduskaartidest 
olulisimad olid Kaitseväe staabi 
kirjastatud (1921, 1922, kordus-
trükid 1925, 1929) seinakaart 
mõõtkavas 1 : 300  000 ja Eesti 
Geodeetide Ühingu vallapiiride-
ga kaart mõõtkavas 1 : 200 000 
(1939, 1942).

Vallapiiridega kaardi (1939) fragment 
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Eestimaa (seina)kaart mõõtkavas 1 : 420 000 aastast 1919 Eestimaa füüsiline kaart mõõtkavas 1 : 300 000 aastast 1922

Ajavahemikul 1923–1938 trükiti Kaitseväe staabi topo-hüdrograafiaosakonnas Eesti topograafiline kaart 
mõõtkavas 1 : 25 000, taktikaline kaart mõõtkavas 1 : 50 000 ja topograafiline ülevaatekaart mõõtkavas 
1 : 200 000, samuti mitu naaberriikide ülevaatekaarti.  

Topograafilise ülevaatekaardi alusel koostati 1939. aastal matkakaardid „Kas tunned maad?“ ja „Lääne-Eesti 
saarestik“.

Eesti topograafilise ülevaatekaardi 1 : 200 000 fragment Eesti topograafiline kaart mõõtkavas 1 : 25 000. Naissaar
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1920. aastatel hakkasid ilmuma esimesed erialased mõõt kavalised kooli seinakaardid (mõõtkavas 
1 : 300 000). Koolikaartide autoriteks olid peamiselt geograafiaõpetajad.

1934. aastal ilmus maailmasõja eel koostatud seinakaartidest kõige väärtuslikum Eesti seinakaart (mõõt-
kavas 1 : 200 000). 

Kaardi koostas Tartu ülikooli esimene eesti soost maa teaduse professor August Tammekann.

Tema kaardi järgi õpiti Eestit tundma kuni 1960. aastateni, mil Nõukogude okupatsioonivõim seadis kaar-
tide kasuta misele ranged piirangud.

A. Tammekannu seinakaardi (1934) fragment

1920. aastate teisel poolel hakkasid ilmuma 
Samuel Süti ja David Koppeli kooliatlased. 1937. 
aastal ilmus A. Tammekannu „Uus koolikaardistik“.  

Trükiti ka ajalooatlaseid ja kaartidega maateadus- 
õpikuid. 

Bussi- ja sõiduplaanide lisadena ning eraldi ilmusid 
raudteekaardid. 

Pea kõigi linnade kohta ilmusid perioodiliselt  
(kordustrükis) linnaplaanid. Suuremate linnade 
kohta koostati ka võõrkeelseid kaarte. Eesti maanteede kaardi (1938) fragment
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Ilmus 17 väljaannet maanteekaarte, neist kuue autor oli E. Bach Kaitseväe staabist.

Teedeministeerium andis välja maanteede kaardi mõõtkavas 1 : 300 000.

Eesti raudteede kaart aastast 1930

Juba 1920. aastal alustati olemasolevate Vene kaartide alusel kehtivatele meresõidunõuetele vastavate 
eesti keelsete  merekaartide koostamist. Samal ajal alustati Läänemeres ja Peipsi järves sügavuse mõõtmist 
ning sadamate ja laevasõiduteede mõõdistamist, mõõtmistulemusi kasutati merekaartide korrigeerimisel 
ja sadamate sissesõidukaartide koostamisel. 1940. aastaks mõõdistati kõik Eesti sadamad. Kaitselaevastiku 
jaoks koostati Peipsi-Pihkva järvistu ja Narva lahe kohta kolm salajast navigatsioonikaarti. Kaitseväe 
merevägi ja kaubalaevastik varustati täielikult kodumaiste ranna- ja meresõidukaartidega. Koostati ja 
trükiti ligi 100 merekaarti, sh Peipsi järve ja Pihkva järve osas.
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Merekaart. Liivi laht ja Muhu väin. 1925
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1931. aastal alustati Põllutööministeeriumis katastri mõõdistamise andmete põhjal skeemilise katastrikaardi 
koostamist mõõtkavas 1 : 10 000. Kaardilehtede koosta mise aluseks võeti Vene verstane kaart (mõõtkavas 
1 : 42 000). Kavandatud 1650 (mõnel hinnangul 1800) kaardilehest jäi okupatsioonide tõttu välja andmata 
umbes 350 lehte. 

Skeemiline kaart oli oluline Eesti Vabariigi 1991.  aasta maareformiseadusega ette nähtud maaomandi 
tagasta misel.

Skeemilise kaardi kaardileht IV-44. Virumaa, Palmse ja Vihula vald ning kaardilehe fragment

Geodeetilise aluse – triangulatsioonivõrgu rajamist alustas Kaitseväe staabi topo-hüdrograafiaosakond 
1921. aastal. Ajavahemikul 1926–1940 rajas osakond koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga 
I järgu triangulatsioonivõrgu ja aastatel 1939–1940 gravimeetrilise mõõdistamisvõrgu.

Topograafiliseks kaardistamiseks võttis topohüdro graafiaosakond kasutusele Besseli 1841. aasta ellipsoidil 
põhineva Gaussi-Lamberti kartograafilise projektsiooni.

1934. aasta maamõõteseadusega määrati Põllutöö ministeeriumi katastri- ja maakorraldusosakond riigi 
geodeetilise põhivõrgu tööde üldjuhiks ja vastutajaks.

Lisaks Riigi Trükikojale ja 1933. asutatud trükikojale OÜ Ilutrükk andsid kaarte välja ka Riigi Statistika 
Keskbüroo, Haridusministeerium, Põllutööministeerium, Teedeministeerium, mitu linnavalitsust, Eesti 
Kirjanduse Selts, Eesti Loodusuurijate Selts, Õpetatud Eesti Selts, Eesti Geodeetide Ühing jpt. Tegutses 
kümmekond erakirjastust, kus anti välja ka kaarte, mh Eesti Kirjastus ühisus, Töökool, Üldine Ajakirjanduse 
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Kontor (G. Paju), Orion ja H. Laakmanni trükikoda. Palju kaarte ilmus autorite kulu ja kirjadega.

Mitu olulist tööd jäi pooleli. Näiteks jäi ilmumata kavandatav Eesti rahvusatlas, mis pidi sisaldama umbes 
400 kaarti ja kartogrammi, 1940. aastaks sai valmis vaid A. Tammekannu Eesti kõrgussuhete kaart (1938).

Eesti kartograafia on 1940. aastaks heale järjele jõudnud ja Eesti Vabariik kartograafia alal arenenud 
Euroopa riikidega võrdsel tasemel.

Algupäraste kaardiväljaannete arvuks ajavahemikul 1918–1940 hinnatakse vähemalt 600, seega 
keskmiselt 28 kaarditeavikut aastas.

Eesti kõrgussuhete kaart 
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Nõukogude okupatsiooniaja kartograafia Eestis. 
Eesti kaardipilti loovad taas võõrad

Eesti kartograafia areng katkes Eesti riigi annekteerimisel NSV Liidu poolt 1940. aastal. Okupatsiooni esimesel 
perioodil lammutati kodanikuühiskond, likvideeriti asutused ja organisatsioonid ning natsionaliseeriti 
suurettevõtted. Detsembris 1940 likvideeris Punaarmee Balti Erisõjaväeringkond ka Kaitseväe staabi ja 
enamik seal töötanud topograafe viidi Punaarmee Balti Eri sõja väe ringkonna territoriaalse laskurkorpuse 
topo salga käsutusse, ülejäänud vallandati. Hiljem paljud spetsialistid (vanemohvitserid) arreteeriti ja 
saadeti Venemaale vangilaagritesse, osa hukati, osa suri vangistuses. Okupatsioonivõimu korraldusel 
pidid ametisse jäänud Katastriameti maamõõtjad ja eramaamõõtjad tegelema sotsialistliku maareformi 
elluviimisega, sh tegema suurtalude (üle 30 ha) maadest äralõikeid riiklikku maafondi kandmiseks ning 
vormistama uusmaasaajatele antavate maatükkide kasutust. Lisaks algusjärgus oleva Eesti rahvusatlase 
koostamisele ja väljaandmisele jäi mh lõpetamata Kaitseväe topograafiline kaart mõõtkavas 1 : 50 000. 
Kõik okupatsioonivõimu poolt likvideeritud Eesti Vabariigi Kaitsevägede staabi topo-hüdrograafia 
osakonna kartograafilised ja geodeetilised materjalid ning arhiivid viidi Eestist ära. Kaarte nagu paljusid 
muid eestikeelseid trükiseid hakati kokku korjama ja hävitama. Eestis jõustusid Nõukogude Liidus kehtinud 
täpsemate kaartide salastamise eeskirjad. Nõukogude võimu kehtestamise järel hakati geograafiliste 
kaartide kasutamisel ja väljaandmisel uut korda rakendama.

1941. aasta suvest 1944. aasta sügiseni Eestis 
kestnud Saksa okupatsioonivõim ei taastanud 
1940. aastal likvideeritud Eesti Kaitseväe topograa-
fiateenistust. Eesti Omavalitsuse Põllu majanduse 
Direktooriumi Maakorralduse Valitsuse maa-
mõõdu- ja katastriosakond allus Riias asunud Saksa 
Riigikomissariaadi (Ostland) Riia Sõjakaartide ja 
Maamõõduametile. Sõjakaartide osakonda kont-
rollivad Saksa tagalaohvitserid eestlaste töösse 
eriti ei sekku nud. Riigi Trükikojas ilmus mitu tsi-
viilkaarti, sh Eesti Geodeetide Ühingu välja antud 
vallapiiridega kaardi (mõõtkavas 1 : 200 000) teine 
trükk ja Eesti maanteede kaardi neljas trükk, kus-
juures esikohal oli saksa keel (vt kaardifragmenti). Eesti maanteede kaardi fragment 

1944. aasta sügisel Eestis taas kehtima hakanud Nõukogude okupatsioonivõim viis 1941. aastal pooleli 
jäänud rahvusliku kartograafia likvideerimise lõpule sõjajärgseil aastail. Suur osa eestlastest spetsialiste 
oli kadunud Siberisse küüditamise, arreteerimiste, hukkamiste, sõjas surmasaamise või maapakku mineku 
tagajärjel.

Suurem osa kaarte hävitati, säilinud kaardid koondati väheste komplektidena arhiivide ja suuremate 
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Eesti NSV kaart aastast 1944 mõõtkavas 1 : 300 000 ja kaardi 
fragment

raamatukogude salajastesse eri-
hoidlatesse. Keelatud kaartideks 
muutusid ka koolikaardid, seal-
hulgas A.  Tammekannu 1934. 
aasta Eesti kooliseinakaart.

1944. aastal ilmus Eesti kaart 
mõõtkavas 1 : 300  000, millel 
oli juba kiri „Ametlikuks kasuta- 
miseks“. Koostajaks oli märgitud 
üleliiduline kartograafiaamet-
kond Geodeesia ja Kartograafia 
Peavalitsus NSVL RKL juures 
(GKP), kuid kohanimede õigsuse 
põhjal võib arvata, et kaardi 
koostajaks oli eestlane. 1950. Eesti NSV mullastiku kaart aastast 1945

aastatel kõrvaldati kaart müügilt, enamik tiraažist hävitati ja säilinud eksemplarid paigutati erihoidlatesse.

1945. aastal ilmus mullateadlase Alfred Lillema Eesti mullastiku kaart mõõtkavas 1 : 400 000.

Ee
st

i R
ah

vu
sr

aa
m

at
uk

og
u

Ee
st

i R
ah

vu
sr

aa
m

at
uk

og
u



35

Kaartide koostamine, kirjastamine ja trükkimine oli NSV Liidus rangelt tsentraliseeritud ja peagi pärast 
eelmainitud kaartide ilmumist viidi kaartide kirjastamine Eestist täielikult välja. Kaardid koostati kõigepealt 
vene keeles, eesti keeles võisid need ilmuda teise trükina.

1946. aastal võeti NSV Liidus 
topograafiliste kaartide aluseks 
1942. aasta koordinaatsüsteem 
(Pulkovo-42) ja sellele toetuvas 
kartograafilises projektsioonis 
koostatud topograafilised täp-
sed kaardid. Eestit hõlmavate 
kaartide nomenklatuur  jäi rah-
vusvahelise kaardi (mõõtkavas 
1 : 1 000  000) lehtedel O-34 ja 
O-35 sisse, seetõttu nimetatakse 
neid O-seeria kaartideks. 1965. 
aastal võeti selle süsteemi kõr-
val kasutusele tsiviilasutustele 
mõeldud 1963. aasta koor-
dinaatsüsteem (Pulkovo-63), 
mille aluseks oleva 1942. aasta 
süsteemiga võrreldes muudeti 
lähtepunktide koordinaate, ni- 

Eesti NSV kaart aastast 1955

hutati kaardilehtede raame jne. Kaardil olev ristkoordinaatide võrk on arvuliste näitajateta (eelmainitud 
nihked ja kaardid ise olid loomulikult salajased). Eesti ala hõlmavate kaartide nomen klatuur algas kirillitsas 
C-tähega, seetõttu nimetatakse neid kaarte kõnekeeles S-kaartideks. Mõlema süsteemi kaarte ei tohtinud 
ühes asutuses olla ega koos kasutada, sest nii oleks võinud leida õiged koordinaadid, nii korjati 1942. aasta 
süsteemis olevad kaardid ära. Alles NSV Liidu perestroika ajal tühistati 1963. aasta süsteem ja tsiviilasutused 
võisid hakata kaarte uuesti kasutama rahvusvahelises 1942. aasta süsteemis. Näiteks 1942. aasta koordi-
naatsüsteemis fotoplaanid (kartograafiliselt korrektsed kaardilehed) jõudsid Eestisse uuesti 1989. aastal.

1950. aastatel ilmunud ja avalikkusele lubatud Eesti haldusjaotuse kaardid mõõtkavas 1 : 600 000 olid veel 
õige rannajoone ja koordinaatvõrguga. Alates 1960. aastatest ilmunud kaartide alus oli moonutatud. Kuna 
kaarte ei koostatud Eestis, oli neil väga palju vigu kohanimedes.

Kaardid olid infovaesed, sest mõõtkava oli väike ja paljud andmed salastatud. Ka tsensuur oli väga karm ja
kaartide kasutamine muutus aina keerulisemaks.

Salajaste kaartide hulka loeti kõik NSV Liidu topo graafilised kaardid mõõtkavas kuni 1 : 1 000 000 ja nende 
alusel koostatud temaatilised ja erikaardid, lisaks aero fotod, geodeetiliste punktide koordinaadid jne.  
Salajased olid mh ka tsaariajal ja Eesti Vabariigis ilmunud ning Saksa okupatsiooni aegsed kaardid.
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1970.–1980. aastatel trükiti väikseid alasid katvaid orienteerumiskaarte mõõtkavas 1 : 20 000 kuni 1 : 10 000. 
Kuigi orienteerumiskaartidel ei tohtinud olla kaardivõrku ega kohanimesid, olid need kaardid detailsemad 
kui topograafilised kaardid mõõtkavas 1  :  10  000. Kuni 1978. aastani olid orienteerumiskaardid ainult 
ametkondlikuks kasutamiseks ja tuli võistluse finišis kokku korjata ning komisjoni poolt hävitada (nagu 
siinselt pildiltki näha on, ei tehtud seda alati).

H. Tshuhna 1975. aastal koostatud orienteerumiskaart

1980. aastal avaldas NSV Liidu Kaitseministee-
riumi Navigatsiooni ja Okeanograafia Peavalitsus 
Tallinnas toimuva olümpiamängude purjeregati 
tarvis eestikeelse õige merekaardi „Läänemeri. 
Soome laht - Tallinna laht, purjespordivõistluste 
veeala“ mõõtkavas 1 : 100 000. Tegemist oli erand-
liku avalikustamisega.

Merekaardi (1980) fragment. Tallinna laht

Parimaks avalikuks kartograafiliseks teavikuks 
neis tingimustes oli „Eesti NSV atlas koolidele“, 
mis ilmus 1979. aastal eesti keeles. Atlase põhjal 
ilmus ka kooli seinakaartide komplekt mõõtkavas 
1 : 400  000. Atlase koostamise algatajaks ja 
peatoimetajaks oli Tartu ülikooli dotsent Lev 
Vassiljev, väljaandjaks GKP.
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„Eesti NSV atlas koolidele” (1979). Kaardileht

Eesti avalikkus puutus kaartidega vähe kokku ja veidigi korrektsema kaardi poole ei tohtinud vaadata. 
Samal ajal mõõdistasid NSV Liidu kindralstaap ja GKP Eesti ala korduvalt ja trükist ilmus erinevates 
mõõtkavades korrektseid topograafilisi venekeelseid kaarte. Eesti kohanimed on neil aga eriti esimestel 
okupatsiooni aastakümnetel tihtipeale valesti kirjutatud. Eestis kirjutati eestikeelseid nimesid vene 
keeles vastavalt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt 1956. ja 1959. aastal kinnitatud juhistele. GKP 
1959. aasta instuktsioon nägi aga ette kirjutada eestikeelseid pikki täishäälikuid vene keeles ühekordselt, 
seega näiteks Saaremaa ~ Сарема, Suure-Jaani ~ Суре-Яни. Alles 1972. aastal suudeti Eestis ja Moskvas 
kehtivad juhendid ühtlustada ja üleliidulises juhendis hakati eesti pikki täishäälikuid ka venekeelses 
transkriptsioonis kahekordsete tähtedega märkima. Ka tol ajal välismaal trükitud kaartidel on Eesti 
kohanimedes vigu, sest välis maale jõudis Eesti kohta enamasti venekeelne info.

Veel 1988. aastal vastas GKP ajalehe Rahva Hääl ette panekule kaardipõua leevendamiseks kohapeal 
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kaarte välja anda muuhulgas nii: “Vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSVL Ministrite Nõukogu otsusele 
14.02.1963. a. on kaartide ja atlaste trükkimise õigus antud ainult NSVL Geodeesia ja Kartograafia 
Peavalitsusele. Vabariigi trüki kodadele seda õigust me edasi anda ei saa.”

1980. aastate lõpp – algab oma riigi taastamine

1987. aastast hakati kaartide 
koostamise, väljaandmise ja 
kasutamise reegleid tasapisi 
leebemaks muu t ma. Muuda-
tused fikseeriti uues salajases 
salastamis instruktsioonis. Selle 
järgi jäid ka edaspidi salaja-
seks 1942. aasta koordinaat-
süsteemis kaardid mõõtkavas 
1 : 100 000, 1963. aasta koordi-
naatsüsteemis olevad kaardid 
mõõtkavas 1 : 50 000 ja suurema 
mõõtkavaga kaardid. Avalikeks 
muudeti mõõtkavas 1 : 300 000 
(1942. aasta koordinaatsüsteemis) ja 1 : 200 000 (1963. aasta koordinaatsüsteemis) ning neist väiksema 
mõõtkavaga kaardid. 

Ajad olid muutunud ja salastamiseeskirju hakati ignoreerima. Asutati esimesed kohalikud kaardi- 
tootmisega tegelevad väikeettevõtted, kelle välja antud kaardid osteti kiiresti ära. Eriti populaarsed olid  
teedekaardid, mida ajavahemikul 1989–1990 ilmus seitse väljaannet.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 13. veebruari 1992. aasta otsusega tunnistati kõik topograafilised kaardid, geo-
deetilised ja gravimeetrilised andmed, välja arvatud kaitsejõudude materjalid, piiranguteta kasutatavateks 
(Riigi Teataja 1992, 6, 89).

1990. aastal, aasta enne Eesti iseseisvuse taastamist moodustati Maa-amet, kelle üheks esmaseks ülesandeks 
sai riiklike kaartide koostamine ja levitamine.

Maa-amet on Eesti riigi kompetentsikeskus maaküsimustes ning suurim ruumiandmete tootja, 
haldaja ja levitaja. Oma kaardipilti loome meie ise ja Eesti asukoht maailmakaardil on korrektne.

Maa-ameti digitaalsed kaardid on tasuta kättesaadavad Maa-ameti geoportaalis 
(geoportaal.maaamet.ee)
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