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 Endast 
• Olen hariduselt küberneetik ja süsteemiinsener, leiba 

teenin andmeturbega 
 

• Olen tegelenud hobi korras Eesti mõisatega süvitsi üle 15 
aasta — käinud kõik (üle 1300 mõisasüdame) läbi, koostanud 
mõisaportaali www.mois.ee, kirjutanud kümme 
mõisateemalist raamatut 
 

• Huvi vanade teede ja vana asustuspildi vastu tekkis mõisaid 
uurides aastat 10 tagasi. Süstemaatilisemalt hakkasin 
teeajalooga kõiki võimalikke allikaid (sh kaardiallikaid) 
kasutades tegelema 5 aastat tagasi 
 

2011 sain ma valmis kogu Eesti magistraalteede muinasaja 
lõpu ja keskaja rekonstruktsioonmudelid, mille avaldasin 
lühikujul (60 lk) Maanteemuuseumi 2011.a. aastaraamatus 

http://www.mois.ee/


Eesti teede ajaloo uurimisest 
• On uuritud peamiselt viimast 200 aastat, mis on 

korralikult kaartidega kaetud ja teada  

• Ajastust enne 1660-90ndaid aastaid kaardimaterjal 
ja kõikehõlmav ürikuline materjal puudub, tarvilikud 
on keerukamad rekonstruktsioonmudelid 

• Teede ajalugu enne 18. sajandit on senini väga 
segane, sellega on tegelenud vaid üksikud (Paul 
Johansen, Väino Einer, Kalvi Aluve, Tõnu Raid, 
Martti Veldi) 

Käibib väärmüüt,et 20. sajandi alguse teedevõrk 
kujunes Eestis välja juba muinasajal. Olen jõudnud 
järeldusele, et tegelikult kujunes see välja alles 
16.-17. sajandil 



Rekonstruktsioonmudelite lähtekohad  

1. 17.-19. sajandi teedevõrk vanade kaartide põhjal 

2. Asustuse ja asustusajaloo analüüs — külad, muinaslinnused, 
keskaegsed linnused, kihelkonnakirikud, linnad, mõisad nende 
dateeringu ja tekke- ja esmamainimisaegadega 

3. Praeguse maastiku analüüs (sood, rabad, reljeef) 

4. Ajaloolise maastiku analüüs (pms vanadelt kaartidelt) — 
verstakaardi tegemise ajal 1899 polnud märgatavat melioratsiooni 
tehtud 

5. Vetevõrgu analüüs (koolmekohad jms) 

6. Praeguse teedevõrgu süvaanalüüs, sh koos maastiku ja ajaloolise 
asustuspildiga — ükski tee ei kao jäljetult kõikides oma lõikudes 

7. Säilinud jäljed vanadest teedest (tammid, taliteede kõrtsid, 
läbikaevekohad), mis ei kao lõplikult kunagi 

8. Kohapealsed uurimised — kõikide vaadeldavate lõikude kriitilisimad 
kohad olen läbi käinud 

Punktide 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 juures on GIS 
rakendused mänginud allikatena võtmerolli 



GIS vahendid allikana, I: Maa-Ameti 
kaardirakendus 

(geoportaal.maaamet.ee): 

• Kaasaegsed aerofotod  

• Kaasaegsed alus- ja põhikaardid 

• LIDARi kõrgusandmete halltoonides varjutuspilt 

• Kultuurimälestiste rakenduskiht (koos viitega registrile) 

• Pärandkultuuri rakenduskiht (koos viitega materjalidele) 

• Ajalooliste topokaartide kiht (1940-70ndate O-ja C-kaardid, 
1899.a. verstakaart, 1930ndate 50ne kaart) 

• 1930ndate katastrikaart (peal mh. ehitised 1920ndate 
seisuga ning ka varasemad mõisapiirid) 

 

Üsna samad andmed (sh reljeefkaart) on ka Eesti Geoportaalis 
(inspire.maaamet.ee), kuid täisekraanil vaatamise võimalusega 



GIS vahendid allikana, II: ajaloolised 
kaardid ja kaardirakendused 

• Ajalooarhiivi kaardirakendus (IIPImage klient) – 
www.ra.ee/kaardid  Saadaval enamik 17. sajandi kaarte 
ja suur osa 18.-19. sajandi kaardipärandit 

 

• Halduspiiride kaardiserver www.eha.ee/kupits  

 

• Tallinna Linnaarhiivi kaardirakendus 
http://www.tarkvarastuudio.ee/tallinn_linnaarhiiv/ 

 

• 1790ndate krahv Mellini atlas - 
http://www.wdl.org/en/item/2571/zoom/   
 

http://www.ra.ee/kaardid
http://www.eha.ee/kupits
http://www.tarkvarastuudio.ee/tallinn_linnaarhiiv/
http://www.wdl.org/en/item/2571/zoom/


M 

Eesti Ajalooarhiivi IIPImage tehnikal toimiv kaardirakendus 
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Halduspiiride kaardiserver KUPITS 
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Tallinna Linnaarhiivi kaardirakendus (Zoomify-põhine) 
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Word Digital Library Mellini atlase (1790ndad) digivaade 



• Teed ei tekkinud abstraktsetesse kohtadesse, vaid 
asustatud punktide (külad, linnused, veskid, mõisad, 
linnad) vahele ja muutusid koos nendega 

• Teid oli varasematel aegadel raske ehitada ja 
teedevõrk püüti teha võimalikult optimaalne ja odav, 
kuid ka võimalikult lühike 

• Teed polnud sirged peamiselt looduslike takistuste  
kohtades, millest reeglina mindi mööda, mitte ei 
püütud ületada 

• Väikestest soodest püüti mööda minna, kui oli võimalik 

• Suurte sooalade korral püüti soode ületuskohad, nn 
soosillad, teha minimaalse pikkusega või kuludega. 
Sildade asukoht määras sageli teede kulgemispaiga  

Rekonstruktsioonmudeli järeldused 



Rekonstruktsioonmudeli järeldused 
• Mööda püüti minna ka mägedest – välditi paiku, kus oli 

teed vaja profiilis muuta. Kui vähegi võimalik, mindi ringi, 
kui ei, tehti läbikaeve. Eriti oluliseks muutus see 
üleminekul ratsa liikumiselt vankriga liikumisele – nii 
mitmedki ratsarajad tuli seetõttu hüljata 

 

• Suuremad jõed püüti ületada koolmekohtades, kus oli jõgi 
madal, kõva põhja ja kallastega 

 

• Kuni 19. sajandini oli Eestis kaks teedevõrku — suvine ja 
talvine. Taliteed olid algsed, kuid praegune teedevõrk on 
välja arenenud suvistest (aastaringsetest) teedest 



Rekonstruktsioonmudeli järeldused 
 

• Asustusajalooliste andmete võrdlus kaartide, teedevõrgu ja 
maastikuga lubab oletada, et praegune teedevõrk erineb 
muinas- ja varakeskaegsest kardinaalselt — kattub vaid 
kolmandik teedest. Ülejäänud kaks kolmandikku on oluliselt 
muutunud 
 

• Keskajal säilis arvatavasti enamikes osades muinasaegne 
teedevõrk (vähemalt kuni 1500.a.), mis veidi täienes 
 

• Oletan, et Rootsi aja algul muutus Eesti teedevõrk 
märgatavalt. Vahepealne laastav sõdadeperiood ja 
rahvastiku drastiline kahanemine lagundas keskaegsed teed 
vast sedavõrd, et Rootsi ajal rajati nad tihti uutesse 
kohtadesse 
 

• 1700.a. teedevõrk säilis väikeste muudatustega kuni 
autostumise alguseni, põhijoontes on ta alles tänapäevani 





















Rumbi teelõigu algus (osalt latt-teena) Piiumetsa 1691.a. kaardilt 



     Rumbi teelõigu tamm (930 meetrit, 11.-17. sajand) reljeefkaardil 



Suur Harjumaa kagutee: miks? 
Ajaloolased on üsna kindlad, et 9.-13. sajandil 
pääses Harjumaalt (Varbola, Keava ja Lohu 
muinaslinnused) liikuma kagu suunas, üle Tartu ja 
Otepää Pihkva aladele.  
 

Ainus võimalik aastaringi läbitav tee Harjumaalt 
itta ja kagusse, millest looduses ja mälestustes 
mingeidki märke alles on, sai kulgeda üle Kädva, 
Rumbi, Piiumetsa ja Paide. Põhja poolt pääses 
läände suure ringiga Voose, Kõue, Harmi ja 
Juuru, lõuna poolt veelgi suurema ringiga üle 
Karksi ja Pärnu Läti piiri äärest 



Suur Harjumaa kagutee: millal? 
AD 1030 - Kiievi-Vene vürst Jaroslav vallutab Tartu 
 
AD 1054 – Vene vürst Izjaslav Jaroslavitš vallutas 
(arvat. Tartust lähtudes) Osek Kedipiv’i, mida 
peetakse Keavaks (И пакы Изяславъ иде на чюдь, и 
вся Осекь Кедипивъ, сиречь Сльнца Рука) 
 
AD 1060-61 – Izjaslav tungis sossoolide (arvat. 
läänepoolsed eesti hõimud) maale, arvatakse, et 
Varbolani, kuid lõpptulemusena löödi ka Jurjevist 
(Tartust) sossoolide poolt välja 
 
AD 1212 – Novgorodi vürst Mstislav piiras 15 
tuhandelise väega Varbolat 















Rumbi raba läbiv teelõik on selgelt nähtaval tammil, mis peidab endas tõenäoliselt 
muistset palkteed. Tüüpilisel taliteel täidetud tamm puudub, mis viitab siinse tee 
aastaringsusele. Samuti on tee 5 meetri laiune, mis viitab suurele maanteele 



Rumbi raba läbiv teelõik on selgelt nähtaval tammil, mis peidab endas tõenäoliselt 
muistset palkteed. Tüüpilisel taliteel täidetud tamm puudub, mis viitab siinse tee 
aastaringsusele. Samuti on tee 5 meetri laiune, mis viitab suurele maanteele 
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Suure Harjumaa Kagutee täidetud teetamm läbi Rumbi soo on ka 
kaasaegsel aerofotol väga hästi näha 
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Keava otsese talitee säilinud jäljed kaasaegsel aerofotol 
(tõen. hiljemalt 11. sajand) 





Tallinna tsistertslaste nunnakloostri 
valdused Virumaal (Palmses) 

• On säilinud 1287.a. läänikiri Tallinna Tsistertslaste 
Nunnakloostrile 

• Selles mainitakse  kohti Palkemas (Palmse), Wames (Võhma) 
ja Warkel-Womes (Vatku) 

• On teada, et see kiri kinnitab varasema  läänistuse, st 
nimetatud kohad pidid olemas olema varem 

• See kiri on tõestuseks nn “Virumaa põhjamaantee” 
olemasolust 1287 

• Samal 1287.a. läänistati ka 4 adramaad Kaberla (Gabriel) 
külast nunnakloostrile 

Tõenäoline on, et juba tollal sai ka Palmse 
mõis alguse (esmamainitud mõisana küll alles 
1510) 



Virusilla ümbrus 1930ndate aastate topokaardilt 



Virusilla ümbrus kaasaegselt LIDARi reljeefikaardilt 



Virusild -Tallinna-Rakvere ajaloolise Põhjamaantee Valgejõest üleminekukoht 
koos jõekalda sissekaevekohaga. Tõen. 13.-17. sajand 



Virusilla ümbrus kaasaegselt reljeefikaardilt suurendatult 
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Maapaju lomp (järveke) koos Suure Virumaa Taliteega Kehra mõisa 1692.a. 
kaardil 
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Tallinna-Virumaa Suure talitee lõik Reitevahelt (Arudevahelt, Lahinguväljalt) 
Mustjõe talikõrtsini on reljeefkaardil selgelt näha. Mitmed lõigud olid hüljatud 

juba 1899 
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Tallinna-Virumaa Suure talitee lõik Reitevahelt (Arudevahelt, Lahinguväljalt) 
Mustjõe talikõrtsini on reljeefkaardil selgelt näha. Mitmed lõigud olid hüljatud 

juba 1899 
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Aegviidu-Mustjõe lõigul on millalgi püütud taliteest teha suvist teed, ehitades selle 
tammile. Teetamm kraavist kraavini on 4,8 kuni 5 meetrit lai. Kaasajal on tee 

põlismetsa kasvanud ja unustatud. Oletatavalt enne 1660. 
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Atraktiivseim ja paremini säilinud tammil teelõik Maapaju juures ei ole LIDARi 
kõrguskaardi lähivaatel eriti hästi välja paista. Miks? 
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Kaguvere-Röamäe talitee lõigu jälg looduses (aerofotolt). Maastikul 
käies pole enam seda märgata 
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Lintsi-Otiku talitee lõigu jälg looduses (aerofotolt). Lintsi poolne ots pole 
maastikul praktiliselt enam märgatav 
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Praktiliselt hääbunud teejälg. Posti-Ojataguse lõik kaasaegselt aerofotolt. 
Siiski ikka veel veidi märgatav 
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Lage soo Pika Silla kohal, Posti (Matsimäe) ja Pikasilla/Ussisoo/Puiatu vahel. 
Foto vanalt teetrassilt 









Kärde-Ripuka kandi reljeef. Soisel ribal on imehästi näha talitee 
tekitatud jälg. Kohapeal käies tulid nähtavale ka läbikaevekohad 



Soosild Ripuka linnamäe ja Laiuse mäe vahel. Oletatav muinasaegne 
Tallinna-Tartu suvine muinastee on kõrgel tammil 



Kärde-Ripuka kandi reljeef. Soisel ribal on imehästi näha talitee 
tekitatud jälg. Kohapeal käies tulid nähtavale ka läbikaevekohad 







 Endla järve ületavad taliteed 1940ndate O-seeria kaardil 



 Verstakaardil (1899) on näha talitee Saare-Kärde lõik, muid lõike mitte 



 Haava-Nava talitee lõik 1930ndate katastrikaardilt 



 Haava-Nava talitee lõigu jälg kaasaegsel aerofotol 







 Kiive kõrtsi vundament (hoone oli kadunud juba 1844) on reljeefkaardil 
suurepäraselt näha. Kuna hoone pole orienteeritud praeguse maantee järgi, 

tekkis mul oletus, et keskaegne tee käis teist trassi pidi 



 Arvatavalt keskaegne Pärnu-Lihula tee  5,1 meetri laiune tamm (200 m pikkuse 
sooriba ületuskoht) Sõnniku küla taga. Hüljatud kaugteena tõen. 17. sajandil 





Suure Tartu Talitee Paide-Laimetsa lõik Veskiaru keskajast pärineva veskikoha 
juures Prandi mõisa 1829.a. piirikaardil 



 Tallinna-Tartu Suur talitee käis üllatavalt sirgelt üle Paide. Kaasajal on enamik 
talviseid (siniseid) lõike kadunud, kuid 80% neist on peal erinevatel 17.-19. sajandi 

kaartidel 



 Tallinna-Tartu Suur talitee käis üllatavalt sirgelt üle Paide. Kaasajal on enamik 
talviseid (siniseid) lõike kadunud, kuid 80% neist on peal erinevatel 17.-19. sajandi 

kaartidel 



 Tallinna-Tartu Suur talitee käis üllatavalt sirgelt üle Paide. Kaasajal on enamik 
talviseid (siniseid) lõike kadunud, kuid 80% neist on peal erinevatel 17.-19. sajandi 

kaartidel 



Kitsaskohad ja probleemid  
 

1. Kaardirakenduste avamisvõimaluse puudumine 
täisekraanil  

 
• Maa-Ameti kaardirakenduses puudub. Geoportaalis 

(inspire.maaamet.ee) on see olemas, kuid seal on vähem 
teavet (kihte) 
 

• Ajalooarhiivi uues kaardirakenduses (IIPImage) see 
algselt oli, kuid mingil ajal kadus 
 

• KUPITS avaneb hoopis väikesel ekraanil 
 

• Hädapärane lahendus on arvuti kuva keeramine suurele 
lahutusvõimele nn liugekraani põhimõttel 
 

Võrdluseks – WDLi rakenduses (Mellini atlas) on 
täisekraanivaade ilusti olemas 



Kitsaskohad ja probleemid  
 

2. LIDARi kõrgusandmete kättesaadavus Maa-
Ameti kaardirakenduses vaid halltoonides 
reljeefvarjutusena kindla valgusnurgaga 

 
• Mõned objektid (jäljed vanadest teedest) oleksid selgelt 

nähtavad mõne muu valgustusnurga alt 
 

• Varjutuskaardil olevad lisakihid, mida ei saa eemaldada 
(piirid, teed, metsad), segavad vahel teabe vaadatavust 
 

• Huvi pakkuva kitsama piirkonna andmed võiks kätte saada 
ka maatriksina, et saada neid eksportida mõnda teise 
mudelisse 
 

• Kasulik oleks ka ristlõigete tegemise võimalus ning  
vaatamisvõimalus traditsiooniliste samakõrgusjoontena 



Kitsaskohad ja probleemid  
 

3. Võimaluse puudumine Maa-Ameti 
kaardirakenduses loodud jooni ja pindu 
salvestada ja teise vaatesse eksportida 

 
• Selline võimalus lubaks loodut teistes rakendustes 

vektorikujul kasutada (kus on saadaval teisi kaardikihte 
või täiendavaid võimalusi) 
 

• Üleminekul teise vaatesse (nt maainfo teenusest 
pärandkultuuri kihti) loodud joon- ja pindteave kaob 
 

• On olemas äärmiselt hädapärane võimalus eksportida neid 
andmeid rasterkujul vaate mahapildistamisega (olen palju 
kasutanud) 



Kitsaskohad ja probleemid  
 

4. Ajalooliste kaartide rakenduste autonoomsus 
(sidumatus teiste rakendustega) 

 
• Paljude ajalooliste kaartide väärtus avaneb alles nende 

muutmisega üheks GIS-kihiks (kokkupanekul kaasaegse 
taustaga). Eriti kehtib see piirikaartide (osalt ka 
teemakaartide) kohta. 
 

• Reeglina ei saa rakendustest kätte pildifaili ennast (tasu 
eest küll saab), saab ainult veebitsi vaadata. Hädavariant 
on tükkhaaval maha pildistada ja mingis osas algne pilt või 
selle fragment taastada 
 

• Olen hädavariandina tihti muutnud tulemuse tausta 
heledaks ja läbipaistvaks, mis võimaldab selle kokku 
panna kaasaegse alusega 



Epiloog: minu unistuste keskkond 
 

 
• Iga ajaloolise kaardi (endasalvestatud rasterpilt, 

mäluasutuste poolt pakutav teenus) saab avada 
kaasaegsel alusel (nt Maa-Ameti kaardirakenduses) 
täiendava kihina 

• Ajaloolise kaardi kihti saab sujuvalt mõlemas suunas 
nihutada ja suumida – kuni 19. sajandi lõpu verstakaardini 
on kaardimaterjal vaid teatud tasemeni topograafiliselt 
täpne 

• Ajaloolise kaardi kihti saab “venitada” etteantud 
referentspunktide  või –joonte järgi (teed, jõed, külad 
vm) kaasaegsele alusele 



Tänan   
tähelepanu eest! 

 

Kontakt: 
• e-post mois@mois.ee 
• tel. +514 3262 
• Valdo Praust Nurme 11 Kehra 74305 
 

 
 


