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Geograafia kui...
1. Loodusteadus
2. Sotsiaalteadus
3. Humanitaarteadus, nt:
• Geograafia ajalugu – ajalooline geograafia
• Kaartide ajalugu – ajalugu kaartidel
• Representatsioon – “reaalse” maailma 

tõlgenduslik peegeldus
• Uurime peegeldust, peegeldatavat, 

peegeldajaid – üritame mõista 
kaardistatu aegruumi: maailma ja ühiskonda

• Kaart kui tekst või pilt
• Kaartide esteetika, semantika, semiootika



Geograaf

Johannes Vermeer: De geograaf, ca 1668-9



Uus geograaf

Jonathan Janson: The New Geographer, 1995-6



Ähmased piirid

Loodus-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste vahel

“Kaardistamine on petlikult lihtne tegevus”
– Denis Cosgrove (1999: 1)

Errare humanum est
– Marcus Tullius Cicero ja Seneca 



Mentaalsed kaardid
Kaart kui maailmavaate 
kujundaja



Linnade tuntus eesti õppekeeles

2006



Linnade tuntus vene õppekeeles

2006



Pedaspea küla majade 
arhitektuurilis-ajaloolised 

ning maastikulised 
väärtused

Lahemaa rahvuspargi 
kaitsekorralduskava 
alusuuringud ja Lahemaa 
rannakülade inventeerimine

Kultuuriväärtuste inventeerimine



Etnograafilised levikukaardid



Etnoloogiline ristipuude levikukaart



Etnoloogiline ristipuude levikukaart



Ristipuude veebikaart



Vasakul: nähtavus Helme kihelkonnakirikust maapinnalt
Paremal: nähtavus Helme kihelkonnakirikutornist (30 m)

Kognitiivne modelleerimine



ArcViews: Eesti baaskaardi kõrgusandmed →  
TIN → DEM (20 m piksel) → DTM CORINEga

15 torni vaateväljad 0 m, 1,5 m ja 20 m kõrguselt 
15 km puhvris DEMil ja DTMil

DEM CORINE DTM

DEM 20 m DTM 20 m

Vaateväljade arvutamine



DTM Valgesoo 20 mDEM Valgesoo 20 m Valgesoo CORINE

Valgesoo, N

“Vaade”

Valgesoo, SE

Valge osa on nähtav



“Mitte geograafide asi pole linnade, jõgede, mägede, merede, 
ookeanide ja kõrbete üle arvet pidada. Geograaf on selleks liiga tähtis 
mees, et ringi luusida. Ta ei lahku oma kabinetist. Kuid ta võtab seal 
maadeuurijaid vastu. Ta küsitleb neid ja kirjutab üles nende jutustusi. 
Kui mõne maadeuurija jutustused tunduvad talle huvitavatena, siis 
muretseb geograaf tema moraalse palge kohta andmeid.” 

Ülestähenduste usaldusväärsus
“Mis see geograaf on?”
“See on teadusemees, kes teab, kus asuvad 
mered, jõed, linnad, mäed ja kõrbed.”

“Milleks seda tarvis on?” 
“Sest maadeuurija, kes valetab, võiks põhjustada 
geograafiaraamatuis katastroofe. Aga niisamuti ka 
maadeuurija, kes liiga palju joob.” 
“Kuidas nii?” 
“Sest joodikud näevad kahekordselt. Siis geograaf 
märgiks sinna kohta kaks mäge, kus on ainult 
üks.”

Antoine de Saint Exupéry: Väike prints 1943/1960



Tudulinna vulkaan

Fragment 
Mellini 1796. a 
joonistatud ja 
1798. a trükitud 
atlase kaardi-
lehest



Muutuste kaardistamine
“Olgu need vulkaanid kustunud või tegevuses, see 
teeb üks välja,” lausus maateadlane. “Meile pole 
muu tähtis, kui ainult mägi. See juba ei muutu.” 

“Geograafiaraamatud,” ütles nüüd maateadlane, 
“on kõikidest raamatutest kõige väärtuslikumad. 
Nad ei vanane kunagi. Seda juhtub väga harva, 
kui mõni mägi oma kohta muudab. Juhtub väga 
harva, et mõni ookean veest tühjaks jookseb. 
Meie kirjutame igavestest asjadest.” 

“Lilli me ei märgi,” sõnas maateadlane. 
“Miks siis? See on ju kõige ilusam!” 
“Sellepärast, et lilled on üürikesed.” 



Vene topograafiline kaart mõõtkavaga 1:42 000 (1896-1917) 

Eva Kruuse



NSVLi topograafiline kaart mõõtkavaga 1:50 000 (1939-48)

Eva Kruuse



Eesti baaskaart mõõtkavaga 1:50 000 (1993-8)

Eva Kruuse



Euroopa regionaalne jaotus õpikuis

19937. klass 8. klass



Euroopa regionaalne jaotus õpikuis

1999



Euroopa regionaalne jaotus õpikuis

2004-5



Maastikunägemus GISi osana

Internetipõhine Geographical 
Information System for 
Public Participation (PP-GIS) 
partnerlus-geoinfosüsteem

Sigrid Hade, Tiina Peil, Alvar Soesoo



Kaart on vahend ümbritseva mõistmiseks

“Hüvasti,” ütles rebane. “Siin on minu saladus. See 
on väga lihtne: ainult südamega näed hästi. 

Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.”

– Antoine de Saint Exupéry: Väike prints 1943/1960



Tänan!

anu.printsmann@tlu.ee
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