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Kaartide vaatamiseks ja atlase koostamiseks ei ole vaja omada 
professionaalset tarkvara. Piisab, kui on olemas internetiühendusega arvuti 
ning kaarditeenust pakkuv veebilehekülg ning lihtne kujundusprogramm. 

Tutvume mõningate lihtsate võimalustega vaadata vanu kaarte ja koostada 
neis oma kodukoha atlas.

Pühaste koguteos, 2014;
Valik ühe küla kaarte





• Koha määramine

Otsingukasti sisestage kodu aadress (näiteks tänava või 
külanimi) ja valige sealt endale huvipakkuv aadress
Võite ka hiirega rullida end huvitavasse paika

• Et näha milliseid tänapäevaseid kaardilahendusi 
teid huvitava koha kohta on, selleks klõpsake 
kaardil aluskaardi valimise rohelisele ruudule. 

• Mitmete kaartide puhul on vaja piisavalt sisse 
suurendada, et näha kaarti lõpptäpsusega. 



Selleks, et jõuda ajalooliste kaartideni, peame lülitama sisse alammenüü „Ajaloolised kaardid“.



• Ajalooliste kaartide kaardirakendus hõlmab väga 
erinevaid teemasid. Klõpsates kaardipildi all 
vasakul oleva rohelise kasti „Ajalooline“ peale 
näeme erinevaid ajaloolis kaarditeavikuid. 
Alajaotuse „ajalooline“ all on peamised 19. 
sajandi ja 20. sajandi kaardid

• Nõukogude Liidu perioodil välja antud 
topograafilised kaardid on eraldi alajaotuses. 
Nende leidmiseks tuleb avada alajaotus NL 
kaardid. 



Kaartide võrdlemiseks on mitmeid lihtsaid võimalusi. Võite lihtsalt salvestada pilte ekraanilt, kuid
geoportaalis on olemas ka trükkimise võimalus. Selleks klõpsake nupule Trükkimine, mis asub
tööriistaribal (kaardil paremal pool roheliste nupukeste rida). Sealt saab valida nii pildi salvestamist, 
kui ka pdf-i loomist. Pdf-i puhul saab kaardid salvestada selgelt ühes mõõtkavas. Salvestades kõik ühte 
kataloogi, saate neid lihtsasti omavahel võrrelda (või näiteks pdf-d kokku liita ja kujundada atlase). 



Kaarte on hea võrrelda siis, kui nad on ühes mõõtkavas. Kuigi arvutis on meil lihtne kaarte ühte 
mõõtkavasse ajada, siis tähtsam on info hulk, ehk siis väiksemõõtkavalise kaardi üles suurendamisest info 
hulk ei muutu. 

Eesti topograafiline kaart 1934 (1:20 000). NL topograafiline kaart 1969 (1:25 000) Eesti (trükitud) põhikaart 1996 (1:20 000)  



Kaartide puhul saab määrata ka täpselt kaardilehe ilmumisaasta. Harilikult on topograafiliste kaartide 
puhul antud ajavahemik, kuna seda kaardiseeriat tehti, kuid igal kaardil on ka oma väljaandmisaeg. 
Vasak hiireklik avab metainfo kasti, kus on näidatud kaardilehe ilmumisaeg ja ka kaardilehe piir.



Mõningaid tähtsamaid kaarte, mida kodukoha ajaloolisse atlasesse kaasata
• Kolmeverstane kaart, esimene topograafiline kaart (1:126 000) 19. sajandi keskpaigast.
• Verstane kaart (1:42 000). 19./20. sajandi vahetuselt
• Eesti Vabariigi topograafilised kaardid (1:25 000 ja 1:50 000). 1920.-1940.
• NL topograafilised kaardid (väga erinevad mõõtkavad ka valmimisajad).
• Eesti põhikaart. Trükitud kaartide ajalugu ulatub 1990. aastate keskpaika.  



Veel üks ajalooliste kaartide leidmise võimalus
• Eesti Rahvusarhiivi kaardiserver

Saab otsida nii piirkondlikult kui 
ka kaardi pealkirja järgi. Siiski 
peab arvestama, et paljudel 
Eesti kohanimedel on 
ajaloolised, peamiselt 
saksakeelsed, nimekujud. Kaarte 
on ka venekeelseid.



Haanja mõisa kaart 1790 võrdlusena tänane põhikaart

[Die Karte von den Ländern von den 
Gütern Hahnhof]. EAA.2072.3.55b



Veel ajalooliste kaartide 
leidmise võimalus:

• Digar ja Ester
• Eesti Rahvusatlas



www.ajapaik.ee
Ajalooliste piltide rakendus, kus pildid 
on geokodeeritud (märgitud on 
pildistamise koht)

http://www.ajapaik.ee/


Tänan tähelepanu eest!

pae@ut.ee
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