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Hea lugeja!

Maa-ameti asutamisest möödub tänavu 30 aastat. Meie maa mõõdistamise lugu on aga märksa pikem. Meil 
on olnud edukaid, heade kogemustega aegu ja … teistsuguseid. Arengutee praeguse tehnilise tasemeni 
on olnud pikk. Ajaloo tundmine aitab mõista, millised maa mõõdistamise põhimõtted on ajaproovile vastu 
pidanud ning näha, milliseks kujuneb valdkonna tulevik uute tehniliste võimaluste rakendamisel. 

Maa mõõdistamine on läbi aegade käinud koos teadmiste saamisega. See on mõõdistamine ja avastamine 
üheskoos. Mõõdistamine annab meile teadmisi looduse loodud või inimese kujundatud maast. Mõõdista-
mine on avardanud meie arusaamist maailmaruumist ja universumist. 

Maaga seonduvad pidevad muutused, mida põhjustavad looduslikud protsessid ja aina enam inimese 
tegevus. Vajame üha täpsemat, aktuaalsemat ja asjakohasemat teavet. Mõõdistamine ja kaardistamine 
on vajalikud planeerimisel, ehitamisel, keskkonna hoidmisel, maakorraldustöödel, maade hindamisel ja 
majandamisel. Meie maa ja elukeskkonna hoidmine ning arendamine vajavad kvaliteetseid andmeid. 

Maa kätkeb endas väga suurt väärtust. Maaomand on tekitanud vaidlusi minevikus ja tõenäoliselt põhjustab 
neid ka tulevikus. Omandi piiride asukoht ruumis, katastritoimingud, kinnisomandi ulatuse usaldusväärne 
määramine on olulised osad omandiõiguse tagamisel ja kaitsmisel. 

Kogumik annab ülevaate maamõõdu ajaloost Eesti territooriumil läbi mitme sajandi. Esitame seda just 
sellisel viisil, nagu meie seda näeme, peatudes olulisematel teetähistel ning austades kõiki eelnevate 
aegade, praeguseid ning tulevasi mõõdistajaid. 

Tänan kõiki, kes on raamatu koostamisel abiks olnud!

Head lugemist soovides

Tambet Tiits
Maa-ameti peadirektor
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Sissejuhatus

Foto: Maa-amet

Arheoloogiliste uuringute tulemused näitavad, et vähe-
malt Põhja- ja Lääne-Eestis hariti põlde esimese aasta-
tuhande keskel enne meie ajaarvamist samal moel nagu 
mujal Lääne-Euroopa põhjaosas. Umbes samal ajal hakkasid 
meie esiisad ka talusid rajama. Valitsevaks asustus- 
üksuseks kujunes üksiktalu, põllumaast sai ajapikku eraomand. 
Seega olid maaga seotud küsimused meie esiisade igapäevaelu 
osaks.

Eesti ajalugu ei alga 13. sajandist. See periood sai siinse krono-
loogia alguspunktiks seetõttu, et praeguse Eesti ala ja siinsete 
elanike kohta hakkas mahukamaid kirjalikke allikaid ilmuma 
12.–13. sajandi vahetuse paiku. Käesolev ajatelg läbib maaga 
seotud sündmusi ja tegevusi Eestis, tehes lühipeatusi valitud 
hetkedes, mis on olnud olulised maamõõtmise, kaardistamise, 
maakorralduse, kinnisvara ja katastri arengus. Kronoloogias on 
näidatud ka ajalooline, sotsiaalne ja poliitiline kontekst, milles 
üks või teine tegevus või sündmus aset leidis. Ajateljel olevad 
sündmused esindavad loomulikult vaid üht vaatenurka.
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13. sajand–1991. aasta
Ajatelg
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Eestlased ristiti saksa ja taani 
preestrite poolt enamasti sajan-
di teise ja kolmanda kümnendi 
jooksul. Vaimulikest ordudest 
etendasid tähtsaimat osa tsis-
tertslased ja dominiiklased. On 
teada, et vähemalt 1170. aastail 
püüdis Püha Tool saata Eestisse 
oma misjonipiiskoppi.

Eesti ala oli Taani võimu all. Taani 
kuningriik ei valitsenud kunagi 
tervet Eesti ala ja valitsemine 
ei olnud katkematu, kuid sel 
perioodil hõlmas Taani võimuala 
Põhja-Eestit, Läänemaad ja 
Lääne-Eesti saari. 1346 müüs 
Taani kuningas Eesti ala Saksa 
(Teutooni) Ordule.

Sajandi alguskümnendeid Eesti 
alal kirjeldab sajandi esimesel 
poolel Eesti ja Läti aladel 
tegutsenud katoliku preestri 
Henriku ladinakeelne Liivimaa 
kroonika Heinrici Chronicon 
Livoniae. Henriku kroonika on 
Liivimaa ristisõdade oluline 
allikas.

13. sajand 1219–1346 1224–1227

Modena Wilhelmi poolt Tallinnas välja antud ladinakeelne ürik. 
Tallinna Linnaarhiiv TLA. 230.1-I.2
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Vanim säilinud kirjalik dokument 
Eestis on paavsti legaadi Modena 
Wilhelmi poolt Tallinnas välja 
antud ladinakeelne ürik, mis 
keelab takistada kinnis- ja vallas-
varade annetamist kirikule 
üleüldse ja konkreetselt Tallinna 
pidalitõbiste vendade majale.

Esimesed statistilised ülestähen-
dused Eesti ala maavaldussuhete 
ja Põhja-Eesti põllumajandusliku 
maakasutuse kohta. Ladinakeelses 
Taani hindamisraamatus Liber 
Census Daniæ on umbes 500 Eesti 
kohanime, andmed kohalike vasal-
lide (nii taanlaste kui eestlaste) 
ja nende maaomandi kohta. Seda 
käsikirja võib pidada Eesti vani-
maks teadaolevaks maakatastriks.

Tallinnas kehtestati Lübecki 
linnaõigus.

1237 Ca 1230–1240 1248

Taani hindamisraamatu fragment.  
Rigsarkivet, C 8 Kong Valdemars Jordebog (1190–1300), 82
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Hansa Liit oli 12.–17. sajandil 
Lääne- ja Põhjamere ruumis 
eksisteerinud institutsioon, mis 
kujutas endast linnade ja kaup-
meeste organisatsiooni. Liitu 
kuulusid Tallinn, Tartu, Pärnu ja 
Viljandi.

Tehti esimene sissekanne 
kinnisvararaamatusse, mis 
on Tallinna rae vanim säilinud 
asjaajamisdokument.

Vanimad säilinud Eesti ala 
mõisate adramaarevisjonide 
andmeid sisaldavad mõisate 
kaupa koostatud talude ja 
nende koormiste nimistud - 
vakuraamatud, kuhu mh märgiti 
ka iga mõisa talude suurus. 

13.–16. sajand 1312 16. sajand

Kinnisvararaamatu (1312–1360) fragment. Tallinna Linnaarhiiv TLA.230.1.Aa1 
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Süsteemse maamõõtmise 
ja katastrikaardistamise 
juured Eestis ulatuvad tagasi 
Rootsi aega (1561–1710). 
Tollal alustati talude, külade 
ja linnade detailset ning 
korrapärast kaardistamist ja 
mõõdistamistöödele rajatud 
katastrikaartide koostamist.

17. sajand 

Haapsalu lääni 1597.–1598. aasta vaku- ehk maaraamatu fragment.
Eesti Rahvusarhiiv EAA.1.2.937

Loona mõisa ja Koimla küla maad 1698. aastal. Eesti Rahvusarhiiv EAA.308.2.36  
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Moodustati Rootsi Kuninglik 
Maamõõdukontor (Lantmäte-
rikontor), kes sai ülesandeks 
kogu riigi, sh Balti provintside 
mõõdistamise ja üldkaardi 
koostamise.

Asutati Tartu Ülikool (siis 
Academia Gustaviana), kus 
hakati üsna varsti õpetama ka 
geodeesiat ja maamõõtjaid.

Kahe mõisa vaheline piiriplaan 
on üks vanemaid Eesti 
Rahvusarhiivis leiduvatest 
kaartidest. Plaan on unikaalne, 
sest sellel on näidatud 
ovaali sees olev suurendus 
vaidlusalusest piirilõigust. 

1628

1632

1644

Rõuge ja Kasaritsa mõisate piiriplaan (1644). Eesti Rahvusarhiiv EAA.567.3.195 
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Tartu Ülikooli professor 
Joachim Schelenius kirjutas 
esimese (saksakeelse) 
geodeesiaõpiku Eesti alal.

1655

1655. aasta õpiku tiitelleht. Tartu Ülikooli Dspace
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Rootsi riigipäev (Riksdag) võttis 
vastu otsuse võõrandatud 
mõisate riigistamiseks, 
mida nimetatakse suureks 
reduktsiooniks. Riik soovis 
kõigi alates Rootsi võimu 
algusest eravaldusse läinud 
maade riigistamist.

1680
Riias asutati Liivimaa 
Maamõõdukontor 
(Lantmäteriverket 
Livonia). Eesti alal alustati 
suuremõõtkavalist 
mõõdistamist ja maa 
hindamist.

1681
Suur reduktsioon viidi läbi kogu  
Rootsi riigis. Erinevalt varase- 
matest mõisate tagasivõtmistest 
laienes reduktsioon nüüd ka Eesti 
alale, kuhu saadeti maamõõtjad,  
kelle ülesandeks oli mõisate maa- 
valduste mõõdistamine ja 
kaardistamine. Viidi läbi adra-
maarevisjonid tulude ja riigi- 
maksude suuruse määramiseks.

1681–1710

Rootsi maamõõtja autoportree 1690. aasta geomeetrilises maaraamatus. Fragment. 
Lantmäteriverketsarkiv
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Suur reduktsioon viidi läbi kogu  
Rootsi riigis. Erinevalt varase- 
matest mõisate tagasivõtmistest 
laienes reduktsioon nüüd ka Eesti 
alale, kuhu saadeti maamõõtjad,  
kelle ülesandeks oli mõisate maa- 
valduste mõõdistamine ja 
kaardistamine. Viidi läbi adra-
maarevisjonid tulude ja riigi- 
maksude suuruse määramiseks.

1688. aasta adramaarevisjoni käigus koostatud vakuraamatu fragment. 
SRA Östersjöprovinsernas jordrevisionshandlingar, 55410/37 

Rootsiaegsed katastriplaanid 
ja -kaardid on detailsed ja 
kaunid. Tihti kanti otse kaardile 
talupoegade nimed ja nende 
valduste suurus, samuti 
kirjutati kaardile mõõtkava ja 
maamõõtjate nimed.

Aastaks 1710

Mõõtkava, maamõõtja ja talupoegade nimed 1689. aasta katastrikaardil. Fragment. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.1.2.C-II-1
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Eesti rahvapärimus meenutas Rootsi võimu all oldud aega (Põhja-Eestis 
1561–1710, Lõuna-Eestis 1625–1710, Saaremaal 1564–1710) kui „vana head Rootsi 
aega”. Selle idealiseeriva traditsiooni tekkimisele aitas kaasa 17. sajandi 
talurahvasõbralike reformide ja edaspidi kogetu vastandlikkus. Rasked ajad 
algasid Põhjasõja (1700–1721) puhkemisega.

1561–1710

Lõplikult kinnistus nn Balti erikord, Landesstaat, baltisaksa aadli privileegidele 
rajatud autonoomne valitsemissüsteem. Pärast Põhjasõda jäi kogu Eesti ala 
Vene impeeriumi võimu alla ja määrati kindlaks keskvõimu suhe Eesti- ja 
Liivimaaga. Tsaari kohalikeks partneriteks jäid ainult aadel ja linnakodanikud, 
kes tollaste seisuslike arusaamade järgi tähendasidki kogu elanikkonda. Saksa 
keel sai tagasi ametliku staatuse ja luteri kirik jäi Eesti alal pea ainuvalitsevaks. 
Balti erikord kindlustas sakslastest ülemkihtide poliitilist ülevõimu ja eestlaste 
õigusliku ja sotsiaalse olukorra halvenemist. Baltisaksa aadlile tagastati Rootsi 
ajal riigistatud mõisad.

1710–1850

Eesti alal jätkus Rootsi aja mõju. Mh määrati 18. sajandi esimeses pooles 
talupoegade koormised suuresti Põhjasõja-eelsetes vakuraamatutes näidatud 
maahindamiste põhjal.

Ca 1710–1750
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Kuni 18. sajandi lõpuni jätkus 
katastrimõõdistamine 
(maamõõdutööd, kaartide 
ja plaanide koostamine, 
maarevisjonid jm) Eesti- ja 
Liivimaal Rootsi ajal juurdunud 
korra järgi ja tihti töötasid 
maamõõtjatena endiselt 
rootslased.

1710–ca 1800

Rootsi maamõõtja Nils Adolph Ponteliuse koostatud Saastna mõisa maade plaan aastast 1754. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.46.2.290 
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Peterburi Teaduste 
Akadeemia avaldas Vene 
impeeriumi atlase, milles oli 
üldkaart ja 29 piirkondlikku 
kaarti, sh Eesti ala. Samal 
aastal kõrvaldati müügilt 
palju ebatäpsusi sisaldanud 
1734. aastal ilmunud esimene 
Venemaa atlas.

1745
Seati sisse avalikud 
kinnisvararegistrid 
(maaregistrid).

1747
Esimesed laiaulatuslikud maakorraldustööd 
Eesti alal Vene impeeriumi koosseisus 
on seotud maasuhete reguleerimisega 
Saaremaa kroonu- ehk riigimõisates. 
Mõisamaad olid äärmiselt killustatud, ühe 
küla maad kuulusid tihtipeale eri mõisatele, 
oli palju piirivaidlusi.

18. sajandi teine pool

Atlase kaardilehe fragment. Selline haldusjaotus kehtis Eesti alal 1722–1773. 
Tartu Ülikooli Dspace

G. Browne (1698–1792).  
Iirimaa Rahvusgalerii
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Liivimaa kuberner George Browne (päritolult 
iirlane), keda toetas Venemaa keisrinna Katariina 
II, tegi esimese katse Liivimaa agraarolusid 
reformida ja mõisnike ning talupoegade suhteid 
reguleerida. Kahjuks jäi agraarseaduste mõju 
tagasihoidlikuks, sest surve mõisnikele oli nõrk.

1765
Asutati Saaremaa Maareguleerimise 
Komisjon, kelle olulisimateks ülesanneteks 
oli mõisamaade mõõdistamine, hindamine ja 
mõisatevaheline maakorraldus (killustatud 
mõisate piiride reguleerimine). 

1766

Pidula mõisa maa koosnes enne reguleerimist 
537 lahustükist. Maakorraldus lõpetati 1809. 
aastaks. Kaardilehe fragment.  
Eesti Rahvusarhiiv EAA.2072.3.43a
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Eesti alal (Liivi- ja Eestimaal) läbi viidud 
adramaarevisjonid annavad ülevaate talude 
majanduslikust arengust. Revisjonide käigus 
koostati mh ka vakuraamatud. 

Eesti alal algas professionaalsete 
(kroonu)maamõõtjate tegevus. Senati 
ukaasiga määrati Eestimaa kubermangu 
maamõõtjaks sakslane Salomon Severin 
Dobermann, kes tuli Eestisse Saksamaalt 
1766. aastal. Tema juhtimisel moodustati 
ajakohased maamõõduteenistused.

Salomon S. Dobermann koostas ulatuslike 
maamõõdutööde andmeil Eestimaa (Tallinna) 
kubermangu kaardi mõõtkavas 1 : 630 000. 
Kaart sisaldas andmeid piiride, linnade, teede- 
ja vetevõrgu, mõisamaade, kirikute, kõrtside, 
tuletornide, metsade jms kohta.

18. sajand 1774

1788

Fragment Tiirimetsa mõisa 1767. aasta vakuraamatust. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.311.1.112a
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S. S. Dobermanni koostatud Varangu mõisa ja Kandle mõisa piirilõigu plaan 
aastast 1776. Eesti Rahvusarhiiv EAA.46.2.143

Baltisakslased asutasid Liivimaa 
Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi, 
mis oli oma olemuselt laiemas tähenduses 
majandusselts. Ühingu eeskujul hakati 
Eesti alal rajama põllumajandus- ja 
teadusseltse.

1792
Eesti rahvusliku kartograafia algus. 
Tuhala mõisast pärit baltisaksa haritlane 
krahv Ludwig August Mellin koostas 
Liivimaa atlase, mis koosnes üldkaardist 
ja 14 kreisikaardist, millest 10 kujutab 
Eesti ala. Kreisikaartide mõõtkava on ca  
1 : 200 000, kuid neil puudub mate-
maatiline alus. Eesti alalt on atlases 
umbes 7100 kohanime.

1791–1810

L. A. Mellin (1754–1835).  
Eesti Rahvusarhiiv EFA.774.0.411912
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Moodustati Saaremaa Maa-
regulatsiooni Ekspeditsioon. 
Ekspeditsioon oli 1766. aastal 
asutatud Saaremaa Maaregu-
leerimise Komisjoni järglane. 
Ekspeditsioon tegutses 1836. 
aasta lõpuni.

Astro-geodeetiliste tööde algus Eesti alal. Vene armee 
Sõjatopograafide Depoo ohvitseri, eesti päritolu Carl Friedrich 
Tennerit võib pidada geodeesia alusepanijaks Vene impeeriumis. 
Tema juhatusel ja organiseerimisel viidi läbi esimesed täpsed 
topograafilised ja geodeetilised tööd Venemaal, omandas hariduse 
terve põlvkond noori sõjaväegeodeete, jagati triangulatsioon 
klassidesse ja võeti kasutusele üldiselt üksikule ülemineku printsiip.

1798 19. sajandi algus

Kudjape mõisa Laiaselja talu maakorraldus. Talu 19 lahustükki 
koondati üheks. Eesti Rahvusarhiiv EAA.2072.3.
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Taasavati Tartu Ülikool, 
Kaiserliche Universität zu 
Dorpat. Õppekeeleks oli aastani 
1893 saksa keel.  

1802

Eestimaa (1802) ja Liivimaa (1804) talurahvaseadused mää-
rasid kindlaks talupoegade koormised, lubasid neil omada 
vallasvara, keelasid talupoja põhjendamatu väljatõstmise 
oma talust ja moodustasid talupoegade omavaheliste tüliküsi-
muste lahendamiseks vallakohtud. Seadused nägid ette era- ja 
kroonumõisates katastri- ja reguleerimistööde läbiviimise, 
mille eesmärgiks oli maasuhete korrastamine ja maakatastri 
loomine. Samas asendasid need seadused pärisorjuse sisu-
liselt sunnismaisusega. 

1802 ja 1804

C. F. Tenner (1783–1859)

Abielus eesti naine J. C. Petri eesti talupoegade 
olukorda kirjeldavas raamatus „Ehstland und die 
Ehsten...“ (1802). Tartu Ülikooli DSpace
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Baltisaksa matemaatik ja astronoom Magnus Georg Paucker 
mõõdistas ja kaardistas Emajõe sängi. Tegemist oli esimese 
geodeetilise triangulatsiooniga Eesti alal. Triangulatsioon 
on geodeetilise alusvõrgu rajamise viis, mis koosneb 
kolmnurkadest.

Loodi Liivimaa Maamõõdu- ja Revisjonikomisjon, mille  
asukohaks määrati Valga linn. Komisjon juhindus oma 
tegevuses Liivimaa 1804. aasta talurahvaseadusest ja seaduse 
1809. aasta täiendustest. Komisjoni ülesannete hulka kuulus 
mh rüütlimõisate vakuraamatute koostamine ja revideerimine; 
mõisates maade hindamise ja maade mõõtmise lõpuleviimine 
ning talupoegadele alaliste vakuraamatute väljastamine; 
talurahvakohtute sisseseadmine kohtades, kus neid veel 
polnud. Komisjoni töö maakatastri loomisel polnud mõisnike 
vastupanu tõttu lihtne. Komisjon lõpetas tegevuse 1823. aastal. 

C. F. Tenner alustas koos kahe teise ohvitseriga 
Vene impeeriumi esimese suuri maa-alasid katva 
triangulatsioonivõrgu rajamist, mis kulgeks Peterburist 
mööda Soome lahe lõunakallast Tallinnani.

1808–1809

1809

1809

F. G. W. Struve (1793–1864)
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Liivimaa triangulatsioon viidi läbi Liivimaa Üldkasuliku 
ja Ökonoomilise Sotsieteedi tellimusel Liivimaa 
uue ja täpsema kaardi koostamiseks. Kaart oli 
vajalik majanduselu arendamiseks, mh Liivimaa 
1804. aasta talurahvaseaduse rakendamisel, nimelt 
pidi talumajapidamiste maksustamine vastama 
talumaa suurusele ja kvaliteedile. Astronoomilis-
trigonomeetrilised mõõdistustööd viidi läbi saksa päritolu 
astronoomi ja geodeedi Friedrich Georg Wilhelm Struve 
poolt ja juhtimisel. Kaart valmis koostöös kartograaf Carl 
Gottlieb Rückeriga. Uusi makse kartvate kohalike mõisnike 
vastuseisu tõttu ilmus kaart alles 1839. aastal.

1816–1819

Emajõe mõõdistamise tule-
mused ilmusid 1855. aastal 
raamatus „Vermessung des 
Embachs, seines Laufes und 
seiner Profile, im Sommer des 
Jahres 1808“.  
Tartu Ülikooli DSpace

Agraarreformide järgmine etapp, 
talupoegade pärisorjusest vabastamine 
Eesti- (1816) ja Liivimaal (1819) tähendas 
sisuliselt mõisnike kompenseerimist 
maaga nende loobumise eest talupoegade 
omamisõigusele. Mh hoogustus 
maamõõtmine.

1816 ja 1819
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Struve meridiaanikaar oli esimene täpne pikka 
meridiaanikaare osa hõlmav mõõtmine, mis aitas 
määrata planeedi täpset suurust ja kuju. Kaare- 
mõõtmine viidi läbi F. G. W. Struve ja C. F. Tenneri 
initsiatiivil ning juhtimisel. Struve meridiaanikaar 
on triangulatsioonimõõtmiste ahel Hammerfestist 
Norras kuni Izmailini Ukrainas, mis läbib 10 riiki 
kogupikkusega ca 2800 km. 2005. aastast kuulub  
Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi 
nimistusse. Meridiaanikaar peaks kandma mõlema 
mehe nime, sest suur osa sellest mõõtmistööst 
tehti Tenneri juhtimisel ja tema ettepanekul.

Kalendri „Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 
ehk Täht-ramat“ vahel ilmus esimene 
eestikeelne kaart - Liivimaa kaart.

Tartus loodi Õpetatud Eesti Selts (ÕES), mis 
on vanim tegutsev teadusselts Eestis. Seltsi 
põhiülesandeks oli eesti rahva mineviku ja 
oleviku, keele ja kirjanduse ning eestlaste poolt 
asustatud maa uurimine. 19. sajandi teisel poolel 
liitus seltsi tegevusega aina rohkem eestlasi. 
1950. aastal, Nõukogude okupatsiooni ajal, selts 
suleti. ÕES taasavati 1988. aastal.

1816–1855 1838

1838

Struve meridiaanikaar. Maa-amet
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Eestikeelne kaart aastast 1838. Eesti Kirjandusmuuseum

Ilmus Liivimaa kaart, mille koostas Liivimaa 
Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi 
kartograaf C. G. Rücker  F. G. W. Struve poolt 
1816–1819 teostatud Liivimaa triangulatsiooni 
põhjal. Kaart oli oluline Liivimaal läbiviidava-
tel  maakorraldustöödel, mille eesmärgiks 
oli talumaade korraldamine ja uute talude 
moodustamine.

1839

1839. aastal ilmunud kaardiväljaande fragment. Eesti Rahvusraamatukogu

Moodustati Eestimaa 
Kubermangu Joonestuskoda. 
Kõik maamõõtmisega 
seotu kuulus nüüdsest koja 
pädevusse. 

1844
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Ilmus esimene triangulatsioonil põhinev 
Eestimaa kaart. Liivmaa mõisnike eeskujul 
soovisid täpset kaarti ka Eestimaa mõisnikud. 
Kaardi koostas Eestimaa kubermangu maa-
mõõtja Johann Heinrich Schmidt.

Mõisa- ja talupõllumaa suhe oli Lõuna-Eestis 
1:2,1 ja Põhja-Eestis umbkaudu 1:1.

Talupoegade massiline õigeusku astumine. Eesti 
talupojad olid luteri usu omaks võtnud, seega oli 
tegemist pigem sotsiaalse protestiliikumisega. 
1850.–1860. aastatel soovis üle poole talu-
poegadest tagasi luteri usku pöörduda, kuid see 
oli seadusega keelatud. Usuvahetusliikumine 
vapustas sügavalt baltisaksa ühiskonda ja 
avaldas otsest mõju lõplike agraarreformide, sh 
maareformi, läbiviimisele sel sajandil.

1844 1840ndad

1840ndate keskpaik

1844. aastal ilmunud kaardiväljaande fragment. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.46.2.2 
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Avaldati esimene eestikeelne geograafiaõpik „Mailma 
made öppetus“. Õpiku autor oli eestlasest koolmeister 
Berend Gildenmann, väljaõppinud trükkal ja kirjanik. 
Õpik aitas kaasa talurahva teadusliku maailmapildi 
kujunemisele.

1849

Eesti talupoeg. C. Borchardti 1860. aastatest pärit foto. 
Eesti Ajaloomuuseum

Võeti vastu Liivimaa talurahvaseadus, Eestimaal 
võeti seadus vastu 1856. ja Saaremaal 1865. aastal. 
Seadus kindlustas talupoja maaga, lahutades mõisniku 
eraomandiks oleva maavalduse juriidiliselt talu- ja 
mõisamaaks. 
See seadus pani aluse talude päriseksostmisele ja 
talupoegadest maaomanikeks saamisele. Seadus nägi mh 
ette erinevaid maamõõdutöid ja maakorraldustoiminguid, 
sh talude krunti mõõtmise.

1849

Baltisaksa geograaf ja ajaloolane Karl Rathlef avaldas oma 
olulisima töö „Liivi-, Eesti- ja Kuramaa orograafiline ja 
hüdrogaafiline skeem ühes kaardi ja üheksa kõrgusprofii-
liga“, mis oli esimene geomorfoloogiline Eesti ala kirjeldus. 

1852
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Vene Impeeriumi Kindralstaabi 
Sõjaväe Topograafia Depoo 
topograafid viisid 1855–1857 
läbi Liivimaa ja 1858–1859 
Eestimaa täpse topograafilise 
mõõdistamise, mille alusel 
koostati ja anti välja nn kolme-
verstakaart (1 : 126 000). 
Tegemist oli esimese täpse 
topograafilise kaardiga Eesti 
ala kohta. 

1855–1859

Kolmeverstakaardi kaardileht. Eesti Rahvusarhiiv EAA.298.2.71

Ilmus esimene eestikeelne 
atlas „Maa Kaardi-Ramat 
kus sees 16 Maa Kaarti“. 
Eestikeelse teaduspõhise 
kartograafia algus.

Maareform Eesti alal jätkus. 
Talupojad hakkasid mõisa-
telt talusid ostma vabaturu 
hindadega. 19. sajandi lõpuks 
oli Lõuna-Eestis (Liivimaa 
kubermangus) talupoegade 
valduses üle 80% ja Põhja-Eestis 
(Eestimaa kubermangus) 50% 
saadaolevast põllumaast.

1859 1860ndad

1859. aasta atlase tiitelleht. Tartu Ülikooli DSpace
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Jõustus Balti eraseadus (BES). 
Esmakordselt olid kõigi Balti 
provintside eraõiguse normid 
koondatud ühte koodeksisse. 
BES määratles mh kinnistamise 
üldpõhimõtte – kinnisvara 
omanik on vaid see isik, kes on 
kantud kinnistusregistrisse.

1865

Mõisnikult päriseks ostetud talukoha plaan aastast 1878.  
Eesti Rahvusarhiiv EAA.2486.3.69

Moodustati Liivimaa 
Kubermangu Joonestuskoda. 
Kõik maamõõtmisega seotu 
kuulus nüüdsest koja pädevusse.

1865
Eesti alal hakati kasutama 
geomeetrilise nivelleerimise 
(loodimise) meetodit. 1868–1869 
toimusid esimesed loodimised 
Põhja-Eestis Eestimaa Põllu-
meeste Seltsi ja 1874–1881  
Lõuna-Eestis ning saartel  
Liivimaa Üldkasuliku ja Öko-
noomilise Sotsieteedi tellimisel. 

1870ndad
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Esimene üldlaulupidu. Eesti talupojad mõistsid, et nende 
traditsioonid võivad olla osa kõrgkultuurist. Tänaseni püsival 
traditsioonil oli keskne koht eestlaste rahvusteadvuse 
kujundamisel.

1869

Moodustati Eesti- ja Liivimaa rüütelkondade katastriosa-
konnad. Hakati pidama spetsiaalseid kinnistusregistreid ehk 
maade põhiraamatuid (Grundbuch). Põhiraamatuid koostati 
mõisate kaupa, nende eesmärgiks oli mh talude päriseks- 
ostmise käigu jälgimine.

1870

Piirsalu mõisa 1873. aasta põhiraamatu fragment. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.3724.1.63

Tulevane kirjanik Artur Adson oli üks paljudest Pihkva 
maamõõdukooli lõpetanud eestlastest. Foto umbes 
1906. aastast. Eesti Kirjandusmuuseum
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Balti provintsides viidi läbi õigusreform ja kehtima hakkas  
uus kinnistusasutuste süsteem. Senine seisuslik kohtu-
süsteem likvideeriti. Eesti ala jagati 34 rahukohtuniku 
jaoskonnaks, need omakorda viieks rahukogu ringkonnaks. 
Kinnistusasjade lahendamiseks ja kinnistusraamatute 
pidamiseks loodi iga rahukogu juurde eriline kreposti-
jaoskond (kinnistusjaoskond). Esmakordselt kehtestati Eesti 
alal ühtsed kinnistamiseeskirjad. Sel ajal kasutusele võetud 
kinnistusasutuste süsteem ja eeskirjad kehtisid sisuliselt 
1944. aastani.

1889

Sõjaväe Topograafia Depoo topograafid viisid läbi uue 
topograafilise mõõdistamise, mille alusel koostati mh Eesti 
ala nn üheverstakaart (1 : 42 000). Seda kaarti kasutati Eesti 
Vabadussõjas (1918–1920), Eesti kaitseväes, iseseisvuse 
esimestel aastatel ka maamõõdutöödel.  

1890–1913

Sel aastal paigaldatud vanim praegu kasutuses olev geo-
deetiline punkt asub Ida-Eestis Kuremäe kloostri juures.

1891

1871. aastast pärit kõrgusmärk Rakvere rongijaama veetornis. 
Maa-amet
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Loodi kaks eraldi eksisteerivat maade arvestuse süsteemi, 
mis panid aluse maa detailsele arvestusele Eestis. Need on 
maakatastrisüsteem (annab ülevaate maavalduse suurusest, 
kõlvikulisest koosseisust, kõlvikutes toimunud muudatustest 
ja maa kvaliteedist) ja kinnistussüsteem (annab ülevaate 
maavalduse õiguslikust seisundist ja selles toimunud 
muutustest). Mõlemad süsteemid eksisteerivad põhimõtteliselt 
samal kujul ka tänapäeval.

Eestis jagunes suurem osa maast suurmajapidamiste 
(mõisate) ja väikemajapidamiste (talude) vahel. Mõisate 
käes oli üle poole kogu maast, sh peaaegu kogu metsamaa ja 
20% põllumajanduslikust maast. Põllumajanduslikust maast 
80% moodustasid valdavalt väikesed, keskmiselt 20–30 ha 
suurused talud, millest umbes 1/4 olid rendikohad.

19. sajandi viimane veerand

20. sajandi algus

Kurgja talu elumaja 19. sajandi lõpul. C. R. Jakob-
soni Talumuuseum CRJM F TR II 626 F 276
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Eestlaste keeleala jagunes põh-
jaeesti ja lõunaeesti murreteks 
juba muinasajal. Eesti praegune 
territoorium ja eestlaste asuala 
jagati Eesti- ja Liivimaa provintsi 
vahel 16. sajandil, kui Rootsi 
vallutas Põhja-Eesti ja Poola 
Lõuna-Eesti.

Kuni 1917
Liivimaa kubermangu eest-
lastega asustatud põhjaosa ja 
Eestimaa kubermang liideti üht-
seks autonoomseks Eestimaa 
kubermanguks. Eestimaa ku-
bermangu omavalitsusorganina 
loodi Eestimaa kubermangu 
ajutine Maanõukogu (Maapäev). 
Maapäev valiti demokraatlikult, 
eestlased said maakondades ja 
linnades juhtivatele kohtadele.

1917

Eesti kaart, avaldatud 1919. Eesti Rahvusarhiiv 
EAA.2072.10.181 

Üks esimesi õiguslikke alu-
seid maareformi läbiviimiseks 
Eestis oli Venemaa Ajutise 
Valitsuse määrus, millega pea-
tati kõigi maade edasine müü-
mine. Määrus kohaldus Eesti kui 
tolleaegse Venemaa osa suhtes. 
1918. aastal kuulutas Eesti Aju-
tine Valitsus määruse kehtivaks 
ka iseseisvunud Eestis.

1917
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Eesti poliitikud ei tunnustanud 
oktoobris toimunud enamlaste 
riigipööret Venemaal. Kuu 
hiljem kuulutas Maanõukogu 
ennast ainsaks kõrgema võimu 
kandjaks Eestis.

24. veebruaril kuulutas Eesti 
Päästekomitee iseseisvus-
manifestiga „Manifest kõigile 
Eestimaa rahvastele“ Eesti 
iseseisvaks vabariigiks.

„Manifesti kõigile Eestimaa 
rahvastele“ võib pidada 
Eesti Vabariigi esimeseks 
maakorraldusdokumendiks. 
Selles manifestis tehti 
Eesti Ajutisele Valitsusele 
ülesandeks koostada 
viivitamatult seaduseelnõu 
maaküsimuse lahenda-
miseks.

1917 1918 1918

„Manifest Eestimaa rahvastele”, mille tekst 
kiideti heaks 21. veebruaril 1918
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Maanõukogu 27. novembri määrused 
mõisamaade riikliku kontrolli alla 
võtmise ja maaolude esialgse 
korraldamise kohta olid ühed esimesed 
Eesti Vabariigis maaküsimust 
reguleerivad õigusaktid. Nende määruste 
kohaselt läksid kõik mõisamaad koos 
metsadega viivitamata vallanõukogude 
kontrolli alla. Järgnesid Ajutise 
Valitsuse määrused mõisate korratu 
majapidamise ja laostamise asjus, 
Ajutise Valitsuse määrus hinnata maa 
andmise kohta Vabadussõjas võidelnud 
sõdureile ja Ajutise Valitsuse seadus 
rüütelkonna mõisate Eesti Vabariigi 
omanduseks tunnistamise kohta. Need 
seadusandlikud aktid valmistasid ette 
maaseadust ja maareformi.

1918

Ajutise Valitsuse 20. detsembri määrus. Riigi Teataja, nr 9, 24 detsember 1918. 
Eesti Rahvusraamatukogu

Maakorraldus algas Eestis 
sisuliselt mõisate tükeldamisega, 
esimesed asunduskrundid anti 
maasaajatele enne maaseaduse 
vastuvõtmist.

1918–1919
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Eesti Vabadussõda oli Eesti 
iseseisvuse kaitsmiseks ja 
säilitamiseks Nõukogude 
Venemaa ja landesveeri vastu 
peetud  kaitsesõda. Tartu 
rahulepingu sõlmimisega  
2. veebruaril 1920 tunnustas 
Venemaa Eesti Vabariigi ise- 
seisvust ja lõppes Vabadus- 
sõda.

1918–1920

Eesti ja Venemaa vahelise rahulepingu kinnitamise seadusega 
seotud materjalide fragment. Eesti Rahvusarhiiv ERA.15.2.411

Iseseisva Eesti geodeesiale 
ja kartograafiale pandi alus 
Vabadussõja ajal, kui Eesti 
Kaitseväe Peastaabi juurde  
loodi topograafiaosakond. 
Rahuajal olid osakonna üles-
anneteks mh topograafiline ja 
hüdrograafiline mõõdistamine, 
maa- ja merekaartide koos-
tamine ning kirjastamine, 
maamagnetismi mõõtmine. 

1918

Eestimaa kaart. Meie väerinna liin 19. märtsil 1919.   
Eesti Rahvusarhiiv EAA.2072.10.340
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Sõjaeelses Eesti 
Vabariigis koostatud ja 
avaldatud algupäraste 
kaardiväljaannete arvuks 
hinnatakse vähemalt 600.

1918–1940

Eestimaa kaart. Meie väerinna liin 19. märtsil 1919.   
Eesti Rahvusarhiiv EAA.2072.10.340

Põllutööministeerium (praegu Maaeluministeerium) 
loodi enne Vabadussõda, novembris (eelkäija oli 
Põllutöö- ja Toitlusministeerium). Ministeeriumi 
ülesannete hulka kuulus riikliku maapoliitika, sh 
maareformi elluviimine.

1918

20. detsembril 1918 ilmus ministeeriumi kirjaplankide päisesse trükitud 
nurgastamp. Eesti Rahvusarhiiv ERA.31.3.1578
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Eesti Tehnika Selts hakkas korraldama eestikeelseid tehnilisi erikursusi, 
mida peetakse Tallinna Tehnikaülikooli (praegu TalTec) asutamise ajaks. 
Kursustel õpetati ka maamõõtmist. Tehnikaülikoolis hakati hiljem õpetama 
mh geodeesiat. 

1918

Praeguse Maa-ameti eelkäija pärineb Põllutööministeeriumi allüksustest, 
kus tegeldi mh maakorralduse ja maamõõtmisega. Need üksused olid esialgu 
tehnikaosakond, maakorralduse osakond ja kroonumaade valitsemise 
osakond. Ministeeriumi allüksusi reorganiseeriti järgnevate aastakümnete 
jooksul korduvalt.

1918

Asutav Kogu võttis vastu maaseaduse – otsuse maareformi läbiviimiseks. 
Reform oli radikaalne. Lühikese aja jooksul sundvõõrandati peaaegu kogu 
suurmaaomand, mis kuulus peamiselt baltisaksa aadlile, senistele omanikele 
jäeti kuni 50 ha kasutuskõlblikku maad. Võõrandatud maast moodustati riigi-
reserv, mis jagati välja uute talude loomiseks. Maad anti kõigepealt Vabadus- 
sõjas osalenutele elujõuliste asunikutalude loomiseks. Sundvõõrandatud 
metsad kanti üldjuhul riigi metsafondi. 

1919
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1. detsembril, veel Vabadussõja ajal, 
taasavati Tartu Ülikool, nüüd rahvus- 
ülikoolina. Tartu Ülikoolis õpetati lisaks 
geodeesiale ka geograafiat, kartograa-
fiat, geoloogiat ja maaparandust.

Jõustus Eesti Vabariigi esimene 
põhiseadus, mis sätestas Eestis 
riigikorrana demokraatliku vabariigi.

1919

1920

Foto: Heinrich Riedel. Tartu Ülikooli raamatukogu fotokogu

Geodeetilise põhivõrgu rajamine Eestis 
algas madalama järgu triangulatsiooni-
võrgu ehitamisega Ida-Eestis.

1920 August Tammekann (1894–1959), geograaf ja geomor- 
foloog, Tartu Ülikooli geograafiaprofessor. Edendas 
oluliselt Eesti ala geomorfoloogilist, paleogeograa-
filist ja maastikulist uurimist, arendas geograafia 
terminoloogiat ja kartograafiat. Tema 1934 ilmunud 
Eesti seinakaart mõõtkavas 1 : 200 000 kuulub Eesti 
kartograafia ajaloos enim väärtustatud kaartide 
hulka. 
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Asutati Eesti Akadeemiline 
Põllumajanduse Selts. Selts suleti 
Nõukogude võimude poolt 1940. ja 
taasloodi 1989. aastal.

Maade hindamisega hakkas 
tegelema Rahaministeerium, 
kus loodi Riigi Kinnisvarade 
Hindamise Amet. 

1920 1924

Loodi Balti Geodeetiline Komisjon (BGK). BKG oli esimene 
riikideülene ühendus, kes tegeles ühtse, regionaalse 
koordinaatsüsteemi loomisega. Püstitatud eesmärgi 
saavutamiseks rajati riikidevahelises koostöös Läänemerd 
ümbritsev triangulatsioonivõrk, viidi läbi rida astronoomilisi 
ja gravimeetrilisi mõõtmisi, esmakordselt modelleeriti 
Läänemere ala geoid. Arutluse all oli ka ühtse kõrgussüsteemi 
loomine.
Komisjoni liikmeteks olid Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Saksamaa, Taani, Rootsi ja NSVL (liige 1929–1939). BGK oli 
teerajajaks hilisemale üleeuroopalisele koostööle ühtse 
koordinaat- ja kõrgussüsteemi loomiseks.

1924

Ilmari Bonsdorff (1879–1950), Soome astronoom ja 
geodeet, BGK peasekretär ajavahemikul 1924–1948
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Võeti vastu maaseaduse 
täiendamise ja muutmise 
seadused. Seadustega 
määrati kindlaks tagasta-
tavad maad ja varad, mis  
olid asjaosalistelt maa-
seadusega võõrandatud.

1925–1929

BGK viimane väljaanne avaldati Soomes  
1949. aastal

Asutati Eesti Geodeetide Ühing (EGÜ). 
EGÜ koondas geodeete, astronoome, 
geograafe, topograafe, kartograafe, 
maamõõtjaid, hüdrograafe jt, andis välja 
ajakirja Geodeet, valmistas ette maamõõte 
seaduse jne. Suleti Nõukogude võimude 
poolt 1940. ja taasloodi 1989. aastal. 

1926

Eesti kaart vallapiiridega (1939). Fragment Eesti Rahvusarhiiv ERA.T-6.3.1112a
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Jõustus maakorraldusseadus, 
mis oli eramaade korraldamise 
õiguslikuks aluseks. Seadus 
tõi maareformi käiku olulist 
selgust, reguleerides mh 
riigi- ja eramaade vahetust. 
Seadus hõlmas eriti vanema 
maakorraldussüsteemi järgi 
talitavaid piirkondi.

1926
Jõustus kogukonna, asutuste ja 
erarendimaade korraldamise 
seadus, nn popsiseadus. 
Seaduse eesmärgiks oli eelkõige 
renditalupidajate ja popside 
sotsiaal-majandusliku seisundi 
kindlustamine.

Rajati Eesti riiklik 
triangulatsioonivõrk.

1926 1926–1940

Pops oma elamu ees. Aasta 1921. Sihtasutus Haapsalu ja 
Läänemaa Muuseumid HM F 68:28 Ff
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Võeti vastu maamõõtmise ja 
maakatastriplaanide valmistamise 
juhtnöörid. Tegemist oli esimese Eesti 
Vabariigi regulatsioonidokumendiga, millega 
sooviti ühtlustada katastrimõõdistamise 
valdkonda ja mis puudutas maamõõtmist ning 
katastriplaanide vormistamist.

Võeti vastu linnade ja alevite  
maaga varustamise seadus, 
millega anti linna või alevi 
omavalitsuse valdamisele 
linnade ja alevite administra-
tiivpiirkondades asuv riiklik 
maatagavara. Kolmandatele 
isikutele renditud maade osas  
asus Põllutööministeeriumi 
õigustesse ja kohustesse  
vastav omavalitsus.

1927 1928

Maamõõtmise ja maakatastriplaanide valmistamise 
juhtnöörid (1927). Fragment. Eesti Rahvusraamatukogu

Pärast aastate jooksul toimu-
nud restruktureerimisi olid 
nüüdsest Põllutööministeeriumi 
allüksuste seas mh katastri- ja 
maakorralduse osakond, mis 
jagunes katastri, maakorralduse 
ja maaparanduse ametiteks (1935. 
aastal loodi osakonna koosseisus 
asundusamet) ning Riigi Maade ja 
Metsade Peavalitsus. 

1929
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Maakataster koosnes Eesti Vaba- 
riigis nagu enamikus riikides kahest 
osast – fiskaal- ja legaalkatastrist. 
Fiskaalkataster (maakataster) sisaldas 
kinnisasja kohta ajas muutuda võivaid 
faktilisi andmeid. Legaalkatastri üles-
andeks oli anda täpne pilt kinnisvara 
juriidilisest seisundist ja selle seisundi 
avalikustamine. Põllutööministeeriumi 
katastri- ja maakorralduse osakonna 
katastri amet tegeles maakatastriga ja 
juhtis katastrimõõdistamise läbiviimist. 
Legaalkatastrit peeti ringkonnakohtute 
juures asuvates kinnistusjaoskonda-
des (krepostijaoskondades), mis 1938 
nimetati ümber kinnistusametiteks.

1929
Ilmusid skeemilise katastri-
kaardi esimesed kaardilehed 
mõõtkavas 1 : 10 000. Katastri 
ametil oli kavas katastrimõõdis-
tamise andmete põhjal koostada 
ja avaldada ca 1650 kaardilehte. 
Enne iseseisvuse kaotamist jõuti 
valmistada 1362 lehte. Osa kaar-
dilehti ilmus veel 1944. aastal, 
Saksa okupatsiooni ajal.

1931

Kinnistusjaoskonnast kinnistusametiks. Nurgastamp 
kirjaplangil. Eesti Rahvusarhiiv ERA.31.3.1578
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Võeti vastu maal asuvate 
kinnisvarade maksuseadus, 
mille põhjal toimus kinnisvarade 
hindamine ja maksustamine 
väljaspool linnu ja aleveid.

1933

Rajati kogu Eesti ala kattev 
kõrgtäpne nivelleerimisvõrk.

1933–1943

Jõustus Eesti Vabariigi esimene 
metsaseadus, mille alusel 
lubati mh muuta planeerimise 
teel metsamaa sihtotstarvet ja 
metsamaatükke vahetada. 

1934

Skeemiline katastrikaart. Kaardileht VII-30. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.5238.1.717 
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Võeti vastu maamõõteseadus, mis oli sammuks maamõõdutööde, sh katastrimõõdistamise ühtlustamisel. 
Seaduse kohaselt hakkas maamõõduala nüüdsest juhtima ainult Põllutööministeerium. Seni tegutse-
sid maamõõtmise alal peale Põllutööministeeriumi mingil määral ka teised asutused. Alates 1923 viis 
Rahaministeerium läbi Narva-taguste maade ja Petserimaa (aga ka nn vana Eestimaa) hindamist ühtlase 
maksustamise läbiviimiseks. Rahaministeerium teostas mõõdistamist eramaadel (eriti Petserimaal ja 
Narva-tagustel aladel), kus plaanid puudusid. Kontsessioonialadel tegeles mõõdistamisega Majandus-
ministeerium ja Raudteevalitsus tegeles nii vanade kui uute raudteede võõrandamisküsimustega. Kõik 
ametiasutused tegutsesid iseseisvalt ja vastavalt neile seatud ülesannetele.

1934

Maamõõteseadusega kehtestati 
vannutatud maamõõtja statuut. Katast-
rimõõdistamisega võisid nüüdsest 
tegeleda vaid Põllutööministeeriumis 
registreeritud vannutatud maamõõtjad 
ja nende abid. Vannutatud maamõõtja 
oli isik, kellele olid antud riigiametniku 
õigused ja kes töötas omal vastutusel.

1935

Esimesed vannutatud maamõõtjad Eestis (ajaleheartikkel).  
Järva Teataja. 22.05.1935, nr 59, lk 3
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Talumaakoha plaan aastast 1939. 
Eesti Rahvusarhiiv ERA.T-3.8.457

Nüüdsest olid katastri ja maakorralduse kohalikeks asutusteks maakondades Põllutööministeeriumi 
katastri- ja maakorralduse osakonna maa-ametid. Iga maa-ameti (kokku seitse) juures oli maakorraldus- 
komisjon, kes otsustas mh eramaade korraldamisega seotud küsimusi, lahendas valdade maakorraldus-
komisjonide otsuste peale esitatud kaebusi kogukonna-, asutuste ja erarendimaade korraldamise asjus.

1936

Johann-Eduard Ploomipuu (1891–1973), 
vannutatud maamõõtja. Maa-ameti muuseum

Katastris registreeritud maaüksuste plaanid (katastriplaanid) 
olid juriidilised dokumendid, mida kasutati mh piiride tõenda-
misel. 
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Jõustus asundusseadus. 
Asundustegevuse käigus loodi 
ajavahemikul 1929–1941 peamiselt 
riigi raha ja odava pikaajalise 
laenuga üle 100 uue asunduse.

1937

Asundustalundite protsent talude üldarvust aastal 1929. 
Eesti Rahvusarhiiv ERA.4420.1.139

Võeti vastu uus maakorraldusseadus. 
Seaduse järgi loeti maakorralduseks 
„tegevus, mille sihiks on luua paremaid 
võimalusi kinnisvarade majandamiseks 
kas maade uuesti kruntimise, ühismaade 
jaotamise, maade vahetamise, piiri-
vaidluste lahendamise või servituutide 
korraldamise läbi“. Kõnealuse seaduse 
ja 1926 maakorraldusseaduse põhjal 
korraldati ajavahemikul 1926–1940 kokku 
umbes 24 000 talu.

1937

Põllumajandusloenduse andmetel oli  
Eestis ligi 140 000 talu keskmise suuru-
sega 22,7 hektarit.

1939
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Eesti alal viidi nüüdsest läbi maapeal-
seid gravimeetrilisi mõõtmisi, mille 
andmeid kasutatakse geoteadustes 
(sh geodeesias, geoloogias, geo- 
dünaamikas).

1939

Vaade talumajale. Eesti Rahva Muuseum ERM Fk 2901:404

Robert Livländer (1903–1944), 
astronoom ja geodeet, Tallinna 
Tehnikaülikooli rektor 1941–1944, 
Baltimaade gravimeetrilise 
võrgu arendaja. TTÜ muuseum 
TTÜM F 7554
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Saksamaa ja NSV Liit sõlmisid mittekallaletungilepingu –   
Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP). Salaprotokolli alusel sundis 
NSV Liit Balti riikidele peale vastastikuse abistamise lepingud, 
mille alusel paigutas Balti riikidesse oma sõjaväebaasid. NSV Liit 
eitas MRP salaprotokolli olemasolu kuni 1989. aastani.

1939

Eesti riiklik geodeesia, kartograafia ja kataster olid oma arengus 
jõudnud teiste Euroopa riikidega enam-vähem samale tasemele.

NSV Liit okupeeris Balti riigid. 

1940

1940

Punaarmee võttis üle Eesti Kaitseväe 
Peastaabi topo-hüdrograafia osakonna 
topograafiliste kaartide kogu ja triangulat-
sioonivõrgu andmed.

1940

Tartu–Petseri raudteeliin. Eesti Ajaloomuuseum AM N 5648:137
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Nõukogude okupatsioonivõimu poolt moodustatud Eesti  nuku- 
parlament võttis vastu deklaratsiooni maa kuulutamisest kogu 
rahva omandiks, mis tähendas eraomandis oleva maa natsionali-
seerimist. Maaomand kaotati ja asendati maakasutusega. Talu-
poegade kasutuses võis olla kuni 30 ha maad (hiljem kuni 20 ha). 
Ülejäänud maa arvati riiklikku maafondi (reservi), et anda seda 
rendile maata talupoegadele. Selline ümberkorraldus oli seniste 
maaomandisuhete lammutamiseks hädavajalik. Nüüdsest kuu-
lus maa riigile ja mõistet „kinnisvara“ enam ei eksisteerinud.

1940

Nõukogude okupatsiooni ajal ei olnud vajadust kinnistusametite 
järele, sest kogu maa kuulus riigile, mistõttu maaga ei saanud 
teha ostu-, müügi- ega muid tehinguid. Nõukogude maareformi 
algus.

1940–1941 ja alates 1944

Toimusid vangistamised ja esimene eestlaste massiküüditamine 
Venemaale. 1941. aasta suveni vahistati ja saadeti Nõukogude 
vangilaagritesse ja/või hukati suurem osa Eesti eliidist, üle 9000 
inimese. Eestist küüditati Siberisse ligikaudu 10 000 inimest 
(täpne arv ei ole teada).

1940–1941
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Nõukogude okupatsioon asendus 
Saksa okupatsiooniga. Saksamaa ei 
kavatsenud NSV Liidu poolt okupee-
ritud riikide iseseisvust ennistada. 
Kõik Nõukogude õigusaktid tunnistati 
kehtetuks ja asendati Saksa omadega. 

1941–1944
Saksa okupatsioonivõim ei taastanud Eesti kait-
seväe topoteenistust. Geodeetilisi töid võis 
mõningate piirangutega edasi teha. Mh jätkati riigi 
geodeetilise põhivõrgu tihendamist, lapimaade 
korraldamist. Trükiti mitu tsiviilotstarbelist kaarti. 
Koostati skeemilise katastrikaardi 65 kaardilehte. 
Tühistati Nõukogude maareform, kuid Saksa okupat-
siooni lõpuks oli endistele omanikele tagastatud vaid 
12% Nõukogude ametivõimude poolt konfiskeeritud 
maast. Talunikelt Nõukogude võimu poolt sundvõõ-
randatud maade omandiõigust Saksa okupatsiooni 
ajal ametlikult ei taastatud, kuigi endistel omanikel 
lubati uued asunikud välja tõsta. Taastati kinnistus- 
ametid.

1941–1944

Narva, Eesti piirilinn. Aasta 1939. Eesti Rahvusraamatukogu Triangulatsioonitööd Türil. Eesti geodeedid puhkehetkel. Aasta 1942. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.5382.1.9.23
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Sügisel, Saksa okupatsiooni lõppemi-
sel ja enne Nõukogude okupatsiooni 
taastamist, taastati põhiseaduslik Eesti 
Vabariik. Selleks moodustati Eesti Vaba-
riigi põhiseaduslik valitsus Otto Tiefiga 
eesotsas. See valitsus andis Eesti riigile 
õigusliku järjepidevuse katkematuse.

1944

Otsus Nõukogude maareformiga talu küljest ära võetud maade tagastamiseks.  
Aasta 1942. Eesti Rahvusarhiiv ERA.1647.4.7401

Otto Tief (1889–1976), poliitik ja jurist. Enne ülikooli 
astumist lõpetas Pihkva maamõõdukooli. Eesti 
Rahvusarhiiv EAA.2111.1.12162.1 
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Eesti, Läti ja Leedu taasokupeeriti 
Nõukogude Liidu poolt. Ennistati 
1940–1941 vastu võetud õigusaktid. 
Uued juhid tühistasid kõik Saksa 
okupatsiooniajal Eesti territoo-
riumil kehtinud seadused, sh need, 
mis pärinesid iseseisvusajast. 
Algas ulatuslik ühiskonnaelu 
sovetiseerimine (riigi, ühiskonna, 
majanduse, kultuuri ja igapäevaelu 
restruktureerimine nõukogude 
mudeli järgi), vastupanu mahasu-
rumine, vaimuelu tasalülitamine ja 
käsumajanduse juurutamine.

1944
Kinnistusametid 
kaotati lõplikult.

Nüüdsest oli Eestis tehtavate 
topograafiliste, geodeetiliste ja karto-
graafiliste tööde monopol üleliiduliste 
keskasutuste ja organisatsioonide 
käes. Liiduvabariikidel, sh Eestil, ei 
olnud õigust isegi topograafia- ja 
geodeesiatööde järjekorda ning 
ulatust reguleerida. Ainult NSV Liidu 
kesksetel asutustel, näiteks NSV 
Liidu Geodeesia ja Kartograafia 
Peavalitsusel (GKP, ka GUGK) ja NSV 
Liidu Kaitseministeeriumi Okeano-
loogia ja Mereväe Peavalitsusel, oli 
õigus teha eelnimetatud töid.

1944 Alates 1944

Eesti NSV külavoliniku ametimärk. Virumaa 
Muuseumid SA RM _ 6894 Aj 1347:2
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Vabariigid, sh Eesti, võisid tellida kaardista-
mistöid üleliidulise alluvusega Nõukogude 
ettevõtetelt. Erandina võisid GKP nõusolekul 
riikliku maadearvestuse ja maakorralduse 
otstarbel kaardistustöid teha üleliidulise 
Põllumajanduslike Aerofotogeodeetiliste 
Uurimistööde Instituudi (VISHAGI) ettevõtted.

Alates 1944

VISHAGIs 1952. aastal koostatud Rapla rajooni 
hõlmav fotoplaan. Maa-ameti kartograafia arhiiv

Vabariikide, sh Eesti, ettevõtted võisid 
topograafilisi ja geodeetilisi töid teha piiratud 
ulatuses ja kokkuleppel GKP geodeetilise 
järelevalve piirkondliku inspektsiooniga ning 
viimase range järelevalve all. Juurdepääsu 
saamiseks piiratud kasutusega andmetele ja 
materjalidele pidi töötaja vormistama vas-
tava loa (vene keeles dopusk). Loa andmise 
või mitteandmise otsustas NSV Riikliku 
Julgeoleku Komitee kohalik struktuuriüksus.

Alates 1944

Vastavalt NSV Liidu Riikliku Julgeoleku 
Komitee ja GKP poolt kehtestatud salasta-
miseeskirjadele olid okupatsioonieelses 
Eesti Vabariigis avalikus kasutuses olnud 
topograafilised, geodeetilised, kartograa-
filised ja aerofotomõõdistamisega seotud 
materjalid nüüdsest kas salajased või amet-
likuks kasutamiseks.

Alates 1944
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Jätkus Nõukogude maareform. Taastati riigi 
maareserv. Endiste riigimõisate baasil moodus-
tati sovhoosid (riiklikud põllumajandusettevõtted). 
Maareform kuulutati lõpetatuks 1. juuniks 1947.

1944–1947

Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi 
Maakorralduse Valitsus (kandis aastate 
jooksul eri nimetusi) ei ole küll sõjaeelse Eesti 
Põllutööministeeriumi maakorralduse osakonna 
otsene järeltulija, kuid mõlemad üksused tegelesid 
maakorraldusküsimustega. 1990. aastal loodi 
Maakorralduse Valitsuse baasil Eesti Maa-amet.

Kartograafia- ja geodeesiatööd olid NSV Liidu kesk-
võimu kontrolli all, sest tegemist oli Nõukogude Liidu 
jaoks strateegiliselt olulise valdkonnaga. Kohalikel 
asutustel puudus geodeesiaalasele infole enamasti 
juurdepääs. Eesti geodeedid võisid üldjuhul mõõdis-
tada alasid, mille pindala oli kuni 10 km².

1944–1990

1944–ca 1990

Majandisisese maakorralduse plaan aastast 1954. 
Eesti Rahvusarhiiv ERA.T-34.4-1.375
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Nõukogude okupatsioon tähendas 
senise katastrisüsteemi likvidee-
rimist ja NSV Liidu katastrisüsteemi 
kehtestamist Eestis. Maakataster 
kuulus nüüd Eesti NSV Põlluma-
jandusministeeriumi haldusalasse. 
Maakatastris keskenduti erinevate 
maakasutajate ja maakasutustüüpide 
üksikasjalikule dokumenteerimisele, 
tegeldes peaasjalikult põllumajan-
duslike maakasutajatega.

Alates 1945

Maakasutuste välispiiride projekti fragment aastast 1950. 
Eesti Rahvusarhiiv EAA.2072.9.861

Eesti spetsialistide koolitamine. 1945. aastal 
alustati Saku Maakorraldus- ja Maaparan-
dustehnikumis keskastme maakorraldajate 
kutsekoolitust. 1951. aastal asutati Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia (praegu Eesti 
Maaülikool), kus õpetati ka maakorraldust ja 
geodeesiat. Tartu Ülikoolis õpetati geograafia-
tudengitele kartograafiat ja geodeesiat. 
Geodeesiainsenere koolitati Tallinna Tehnikaüli-
koolis, insenerigeodeesia kallakuga tehnikuid 
Tallinna Industriaaltehnikumis (praegu Tallinna 
Tehnikakõrgkool). 

Alates 1945

Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud Richard Tiitso (vasakul) 
topograafia praktikumis. R. Tiitso oli EGÜ asutajaliige ja juhatuse esimees 
aastatel 1926–1936 ja 1940.  Eesti Rahvusarhiiv EFA.204.0.4106
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Kolhooside rajamine vabatahtlikkuse 
alusel toimus Eestis üsna aeglaselt. 
Kolhooside massiline asutamine algas 
kohe pärast teist massiküüditamist 1949. 
aastal, põhjuseks hirm kulakuks tembel-
damise ja küüditamise ees (mõiste „kulak“ 
tõi Eestisse Nõukogude okupatsiooni-
võim). Seekord küüditati Eestist Siberisse 
üle 20 000 inimese. Enne küüditamist 
astus kolhoosi päevas umbes 40 talu-
majapidamist, pärast märtsiküüditamist 
liitus iga päev tuhandeid majapidamisi. 
Peretalumajapidamiste süsteem hävitati 
täielikult.

1947–1949
Salajaste fotoplaanide põhjal hakati Eesti 
territooriumil eesti spetsialistide poolt 
koostama põllumajanduse vajadusteks 
kolhooside, sovhooside jm põllumajandus-
majandite maakasutusplaane ja metskondade 
metsakorraldusplanšette ning peeti riiklike 
maade arvestust, tehti maakorraldus- ja 
maaparandustöid. Plaanidel ei tohtinud olla 
koordinaatvõrgustikku ega muid salajasi 
komponente. Maakasutusplaanide põhjal 
koostasid eesti spetsialistid väiksemas 
mõõtkavas piirkondlikke kaarte. Kuigi tege- 
mist ei olnud salajaste, vaid ametialaseks 
kasutamiseks mõeldud plaanide ja kaartidega, 
pidi tööde tegemisel järgima salastamisinst-
ruktsioonide nõudeid, sest GKP geodeetilise 
järelevalve piirkondlik inspektsioon viis läbi 
kontrollkäike. Need kaardid ja plaanid on nüüd 
Maa-ameti arhiivis ja piiranguteta kätte-
saadavad.

1947

Eesti raudteede kaart. 1930. aasta.  
Eesti Rahvusraamatukogu
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Pärast sotsialistlikku maareformi ja 
Eesti põllumajanduse kollektiviseeri-
mist algas sotsialistlikes majandites 
maade korraldamine ja hindamine. 
Töid juhtisid ja viisid läbi Eesti NSV 
maakorraldusega tegelevad asutused. 

1949Mullastikukaardi 
fragment. Aasta 1970. 
Kaardi koostasid 
uurimisinstituudi „Eesti 
Põllumajandusprojekt“ 
maamõõtjad. 
Eesti Rahvusarhiiv 
EAA.M-824.1.203

Metsakorraldusplanšett (1962).  
Eesti Rahvusarhiiv EAA.T-1089.2.2

Sovhoosi mullastikukaart (ca 1969).  
Eesti Rahvusarhiiv VAMA.R-695.1.228
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Endiste Eesti kinnistusametite 
dokumendid ja toimikud koondati 
Eesti Ajalooarhiivi.

1950ndad

Asutati Eesti Geograafia 
Selts (EGS).

Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
kartograafiline teave oli ebatäpne, 
äärmiselt üldine ja tahtlikult 
moonutatud. Täpse kartograafilise 
materjali kasutamine oli avalikku-
sele keelatud. Aastatega muutusid 
nõuded järjest karmimaks. Piiran-
guid hakati tasapisi leevendama 
alles pärast perestroikat (uutmist), 
1989. aastal.

1955

1960ndad

Infovaene Eesti NSV kaart mõõtkavas 1 : 600 000 aastast 1963. 
Eesti Rahvusraamatukogu
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Kasvas venestussurve, mis katkes 
alles 1980ndate teisel poolel alanud 
iseseisvumise taastamise prot-
sessi tõttu.

1970ndad

Vaade Lasnamäe elamurajoonile Tallinnas (1986). 
Rahvusarhiiv EFA.204.0.145623

Kooliatlasesse ‘peidetud’ üsna täpne Eesti geoloogiline kaart. 1979. 
Eesti Rahvusraamatukogu

Fosforiidisõjana tuntuks saanud 
keskkonnakaitsekampaania oli 
esimene rahvuslik protestiliiku-
mine Eesti NSVs. Eesti juhtkond 
saavutas avalikkuse survel NSV 
Liidu valitsusega kokkuleppe seni 
rahva eest salajas hoitud kaevan-
duse projekteerimise peatamiseks. 
Eesti ühiskond muutus poliitiliselt 
aktiivseks. 

1987
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Eesti NSV Ülemnõukogu (alates maist 1990 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu) võttis vastu 
suveräänsusdeklaratsiooni, millega kinnitati  
enda antud seaduste ülimuslikkust Eesti NSVs. 

1988

Laulev revolutsioon - Eestis toimunud rahvuslikud 
massimeeleavaldused, kus tähtsal kohal oli isa-
maaliste laulude ühislaulmine.

1988–1991

Ülemnõukogu saal. Suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine. 
16. november 1988. Eesti Rahvusarhiiv EFA.250.0.137306

Gustav Ernesaks koori juhatamas. Rahvapidu „Eestimaa laul“ 
Tallinna lauluväljakul 11. septembril 1988. Eesti Rahvusarhiiv 
ERA.5000.1.17.30p.1

Rahvapidu „Eestimaa laul“ Tallinna lauluväljakul 12. 
septembril 1988. Eesti Rahvusarhiiv EFA.251.0.135454
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Balti ketti peetakse üheks suuremaks 
poliitiliseks  massimeeleavalduseks maailma 
ajaloos. Balti ketiga meenutati 50 aasta 
möödumist Molotovi-Ribbentropi paktist ja selle 
salaprotokolli allakirjutamisest, mis avas NSV 
Liidule tee Balti riikide okupeerimiseks. Balti 
kett sümboliseeris Eesti, Läti ja Leedu rahvaste 
solidaarsust, meenutades ühtlasi maailmale 
Balti riikide iseseisvuse hävitamist Saksamaa ja 
NSV Liidu salakokkuleppe tulemusena.

1989

Balti kett. Eesti Rahva Muuseum ERM Fk 3021:136

Asutati Eesti Geoloogia Selts (EGEOS), mis 
ühendab Eesti geoloogiaasutuste töötajaid 
ja teisi geoloogia arengusse aktiivselt 
suhtuvaid inimesi.

1989
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Vähem kui kaks aastat enne iseseisvuse taas-
tamist võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu 
Eesti NSV taluseaduse. Seadus kehtestas jurii-
dilise aluse talude loomiseks Eesti taasiseseis-
vumise aegse maareformi käigus, määratledes 
mh talu, talupere ja taluperemehe mõisted. 

1989

Üks paljudest rahvaarutelu käigus esitatud arvamustest Eesti 
NSV taluseaduse projekti kohta. Aasta 1989. Eesti Rahvusarhiiv 
ERA.R-3.7.1692
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Maa-amet (asutamise hetkel Eesti Vabariigi Riiklik 
Maa-amet) moodustati 16. jaanuaril Eesti NSV 
Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse 
Valitsuse baasil ja põllumajandusministri valitse-
misalas. Maa-amet moodustati eesmärgiga tagada 
maakasutuse korraldus ja ratsionaalsem kasuta-
mine; korraldada geodeetilisi ja kartograafilisi töid; 
juurutada ühtne maakatastri pidamine; korraldada 
maa hindamine ja kontrollida maamaksu kehtes-
tamist; anda välja maakorralduse ja maamõõtmise 
töölube; lahendada maavaidlusi jne. Mõne aja 
pärast sai Maa-amet ülesandeks ka maareformi 
läbiviimise, mis kujunes üheks väljakutseid pakku-
vamaks tööks. Alates 16. juulist 1993 kuulub amet 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse.

1990

Eesti NSV Valitsuse määrus nr 10 riiklike ametite (sh Maa-ameti) 
moodustamise kohta. 16. jaanuar 1990. Eesti NSV Ülemnõukogu ja 
Valitsuse Teataja nr 5 (925), 19. veebruar 1990
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Maa-ameti registreerimistunnistuse koopia Maa-ameti esimene peadirektor Ago Soasepp.  
Eesti Rahvusarhiiv EFA.500.0.152063
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Maa-ameti peadirektori käskkirjad aastast 1990

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse 
Eesti riiklikust staatusest, millega NSV Liidu riigi-
võim Eestis tunnistati ebaseaduslikuks selle kehtes-
tamise hetkest alates ning kuulutati välja Eesti 
Vabariigi taastamine ja üleminekuperiood. Riigi 
ametlikuks nimeks sai taas Eesti Vabariik. Riiklikeks 
sümboliteks kuulutati Eesti lipp ja vapp.

1990
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu 
otsuse maareformi läbiviimise kohta.

1990
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Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
tunnistas ebaseaduslikuks 
1940. aasta deklaratsiooni 
maa natsionaliseerimise 
kohta, sh otsused maareformi 
teostamiseks aastail 1940 ja 
1944.

1990
Võeti vastu Eesti Vabariigi 
omandireformi aluste 
seadus, mis määras 
kindlaks omandireformi 
eesmärgi, sisu, objekti, 
subjektid ja omandireformi 
korra ning oli aluseks 
muudele omandireformiks 
vajalikele normatiivaktidele. 
Omandireformi üks osa oli 
maareform.

Vabariigi Valitsuse määrus „Riik-
liku maakatastri pidamise ajutine 
kord“ kehtestas maakatastri sisu 
ja pidamise korra.

1991 1991

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
võttis Eesti Kongressi 
täidesaatva organi Eesti 
Komiteega kooskõlastatult vastu 
otsuse Eesti iseseisvusest, mille 
järgi taastati juriidiliselt 1918. 
aastal asutatud ja 1940. aastal 
NSV Liidu poolt okupeeritud Eesti 
Vabariik.

20. august 1991

Kolhoosi aukiri aastast 1979. Dr. F. R. Kreutzwaldi 
Memoriaalmuuseum DrKM _ 845 Ar 701
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Jõustus maareformi seadus. 
Maareformi eesmärk oli heas-
tada ülekohus, mille Nõukogude 
võim oli 1940. aasta suvel Eesti 
okupeerimisega tekitanud, kui 
natsionaliseeriti maa ja kaotati 
maaomanikud. Maareformi ellu-
viijaks ja vahetuks korraldajaks 
on kohalikud omavalitsused ja 
Maa-amet. Maa-amet suunab, 
koordineerib ja kontrollib maa- 
reformi läbiviimist.

20. august 1991

1991

Skeemiline katastrikaart (1931–1944) oli maaomandi taastamisel olulise 
tähtsusega. Kaardilehe fragment. Eesti Rahvusarhiiv ERA.T-3.1.61

Eesti lipp Pika Hermanni tornis. Foto: Alar Truu Foto: Maa-amet
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Ajatelg tõi meid lühikeste peatuspunk-
tide kaudu 1991. aastasse, mil Maa-amet 
oli poolteist aastat vana, Eesti Vabariik 
taastanud riikliku iseseisvuse ja vastu 
oli võetud maareformi seadus. Ajalooline  
ajatelg lõpeb niisiis kohas, kus Maa-ameti 
lugu alles algab. Kolmekümneaastase 
Maa-ameti teekond iseseisvas Eesti Vaba-
riigis on sedavõrd keerukas ja mitmekülgne, 
et väärib põhjalikku käsitlemist.

Foto: Maa-amet
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