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• Maailma esimene rahvusatlas koostati meie 
põhjanaabrite juures 1899. aastal ja edaspidi 
on sellest ilmunud kuus trükki (Suomen 
Kartasto).  



• 1936. aasta lõpus loodi Loodusuurijate 
Seltsi juurde kartograafiakomisjon, mille 
esimees oli geograafiaprofessor August 
Tammekann 

• 1938. aastal sõnastas A. Tammekann 
Eesti rahvusatlase eesmärgi:  

– “See teos oleks üheks iseseisvas Eestis oma 
maa ja rahva uurimise alal tehtud teadusliku 
töö kokkuvõtlikuks väljendajaks ja 
tutvustajaks…”  





 
• Digi vs traditsiooniline vs kombinatsioon 
• Keelsus 

– Mis keeles? 

• Kompositsioon 
– Eri vihikud/raamatud 
– Üksiklehed 
– Raamat (tervikköide) 
– Kaart pluss tekstiköide 

• Konseptsioon 
– Kaardikeskne 
– Tekstikeskne 
– Pildikeskne 

• Sihtrühm 
– õppeotstarbeline? 
– rahvaatlas 
– Nt. atlas kui promoväljaanne ja propaganda vahend 

 



ÜLDPRINTSIIBID 

• Eesti rahvusatlas on Eesti praegust ja endist elu-olu käsitlev kartograafiline 
teatmeteos, mille eesmärk on näidata 100 aasta jooksul toimunud muutusi ja 
arenguid. 

• Atlase formaat on 30*30 cm kujuline ruut.  

• Igal paarisleheküljel tuleb enamasti käsitlemisele üks teema. Ühe teema 
käsitlemisel võib kasutada ka mitut paarislehekülge 

• Põhikaardid Eesti kujutisega on mõõtkavas 1: 1 000 000 (A3); 1: 1 500 000, 
1: 2 000 000 ja 1: 3 000 000, võimalikud on ka erimõõtkavad ja väljavõtted. 

• 1: 1 000 000 kaarte on atlases piiratud arvul ning nende puhul kasutatakse 
murdmistehnikat.  

• Ükski kaart ei kulge üle atlase kokkupaneku murdekoha (köitekohalt, 
lehekülgede keskelt). 

• Atlas on eestikeelne, kaartide nimekiri ja legend on ka inglisekeelne. Atlase 
lõpus on väiksemas kirjas toodud tekstide inglisekeelsed tõlked. 

 

 

 

 



graafik 

Fragment mõnest 
huvitavamast kohast 

1: 3 000 000  



1: 1 000 000  
murdejoon 

1: 1 500 000  
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Eesti valdade kaart (ERA, f. T-6, n. 1, s. 93, l. 1)  





 Ülo Hj. Müllerhof, 1978. Eesti aastal 2000. Tulimuld. 
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Planeeritav Tallinna—Moskva raudtee (ERA.49.1.1364)  









August Miks (1938, Eesti Kirjandus) 



Arvo Mägi, 1942 Postimees 5. XII 



Theodor Kaljo 1928 



Theodor Kaljo 1928 















Tänan kuulamast! 

Atlase eeltöid on toetanud riiklik programm 
„Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“ 


