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Kood Lühend eesti- 

keelses loendis 

BGN/PCGNi 

lühend 

Tähendus 

aaaa    ADMINISTRATIIV- ehk HALDUSNIMED (HORONÜÜMID): 
a0 maa PCL poliitiline üksus 

a0" maad (RGN) maade kogum 

a01 riik PCLI iseseisev riik 

a02 maa PCLD muu territoorium 

a1 h-üksus ADM1 1. järgu haldusüksus (Eestis: maakond)+ 

a11 riigilinn ADM1 (PPL) keskalluvusega linn, riigilinn 

a2 2. j h-üksus ADM2 2. järgu haldusüksus (Eestis: vald)+ 

a21 2. j l ADM2 (PPL) 2. järgu haldusüksuse õigustes linn (Venemaal: oblastilise 

või vabariikliku alluvusega linn) 

a3 3. j h-üksus ADM3 3. järgu haldusüksus 

a9 muu üksus ADMD endisaegne või kultuuriline haldusüksus (Eestis: kihelkond) 

cccc    KULTUURI- ehk MAAVILJELUSNIMED: 
c1 põld FLD (CULT) põld 

c2 hm MDW heinamaa, niit 

c3 km (GRSLD) karjamaa 

ffff    FLOORA- ja MAASTIKUNIMED: 
f1 mets FRST mets 

f2 soo SWMP (WTLD, 

MRSH,BOG, 

MOOR) 

soo 

f21 soosaar - soosaar 

f3 lage PLN avamaastik (lagendik jms) 

f31 kõrb DSRT kõrb 

f32 oaas OAS oaas 

f33 rohtla GRSLD (STEP) rohtla, stepp 

f4 puu TREE puu 

hhhh    HÜDRONÜÜMID ehk VETENIMED: 
h0 ook OCN ookean 

h1 meri SEA meri 

h2 jv LK veekogu, järv 

h21 vh RSV paisjärv, veehoidla 

h22 tk PND tiik 

h2" jv-d LKS järved, järvistu 

h3 - - mere- või järveosa: 

h31  v SD (STRT,CHN) väin, kurk 

h32  laht BAY (GULF, 

COVE) 

laht, lõugas, abajas, lõpp 

h33 suue ESTY (DLTA) suue, delta 

h34 fjord FJD (FJDS) fjord(id) 

h35 jv-osa LKX järve osa: laht, sopp, väin 

h4 j STM vooluvesi, jõgi 

h41 j CNL kanal 

h5 hoovus CRNT hoovus 

h6 all SPNG allikas 

h7 juga FLLS (RPDS) juga, kosk 

oooo    ORONÜÜMID ehk PINNAVORMINIMED: 
o1 m MT (PK,HLL) mägi, kõrgendik 
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o1" m-d MTS mäed, mäestik 

o11 ah RDGE mäeahelik 

o12 vlk VLC tulemägi 

o13 kinkmaa UPLD kinkmaa 

o14 kltm PLAT kõrglava, kiltmaa 

o15 kõrgustik UPLD (HLLS) kõrgustik 

o2 org VAL org, nõgu 

o21 kuru PASS mäekuru 

o22 madalik DPR madalik 

o23 lõhe GRGE (CNYN) mäelõhe, uhtorg, kanjon 

o3 tasandik PLN tasandik 

o4 nõlv SLP (CLF) nõlv, järsak, astang, pank 

o5 koobas CAVE koobas, urg, kurisu 

o6 kivi RK kivi, kivikangur, kalju 

o7 - - veealused objektid: 

o71 mad SHOLU madal, kari 

o72 nõgu BSNU nõgu 

o73 kerge RDGU ahelik, kerge 

o74 süvik DEPU süvik 

o8 liustik GLCR liustik vm jäävorm 

pppp    POPULATSIOONI- ehk ASUSTUSNIMED: 
p0 as PPL asula (üldtüüp) 

p1 l PPL linnaline asula, linn 

p10 l PPL linn 

p100 pl PPLC pealinn 

p11 alev PPL alev 

p2 k PPL maa-asula, küla+ 

p20 k PPL ametlik asustusüksus (Eestis) 

p21 a-k PPL alevik (v.a Eestis) 

p3 - - muu väikeasustus: 

p31 pk PPLX (LCTY) paik, paikkond (Venemaal: нежил.) 

p32 k-osa PPLX külaosa, asulaosa 

p33 a-üh PPLX aiandus- või suvilaühistu 

p34 pk LCTY paik (hävinud küla v talu; Venemaal: урочище) 

p35 k-stu PPL külastu, kolk, nulk 

p4 t FRM üksikelamu, talu (p4ms = mõis, p4mv = metsavaht) 

p41 maja HSE (BLDG) linnamaja 

p5 lgr CMP ajutine asustus (laager) 

rrrr    REGIOONI- ehk MAA-ALANIMED: 
r0 Maa osa (CONTINENT) Maa osa: manner, ulatuslik maa-ala 

r1 s ISL saar, laid 

r1" s-d ISLS saared, saarestik, saarerühm 

r11 s RF rahu, kari 

r12 s ISLT järve- või jõesaar 

r13 kivi (RKS) kivi(d) (vees) 

r14 atoll ATOLL atoll 

r2 - - rannajooneosa: 

r21 n CAPE (SPIT, PT) neem, säär 

r22 ps PEN poolsaar 

r23 maakitsus ISTH maakitsus 

r24 rand SHOR (CST, 

BCH) 

rand 

r3 ala AREA loodusala 

r31 rp (RESN) rahvuspark 

r32 lk-ala RESN looduskaitseala, maastikukaitseala vms 

r4 tööstusala RGNE (INDS) tööstusala 

r5 maa-ala RGN muu maa-ala, piirkond+ 

r6 krunt (AREA) maatükk, krunt, kinnistu 
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uuuu    URBONÜÜMID ehk LINNAALANIMED: 
u0 l-osa PPLX territoriaalüksus: 

u01 l-osa PPLX linnaosa 

u02 lj PPLX linnajagu, asum 

u03 all-lj PPLX allasum 

u04 kv PPLL kvartal 

u1 tn ST tänav, väljak jm aadressikoht 

u2 koht PRK etc. (GDN..) väikekoht (mitteaadressikoht) 

u20 koht PRK etc. ametliku nimega väikekoht 

u3 asutus (INST-N) asutus, ettevõte 

u31 asutus ADMF riigi- ja omavalitsusasutus, diplomaatiline esindus vms 

u311 r-asutus ADMF riigivalitsemisasutus 

u312 ov-asutus (ADMF) omavalitsusasutus 

u313 korrav PP (PRN, PSTP) korravalveasutus (politsei, vangla jm) 

u314 sõjav-as INSM sõjaväeasutus 

u315 kohus CTHSE kohus 

u316 dipl (ADMF) diplomaatiline esindus 

u32 kult-as CTRCM kultuuri- ja teadusasutus 

u321 kult-keskus CTRCM kultuurikeskus, rahvamaja, klubi 

u322 teater (CTRCM) teater, kontserdisaal 

u323 kino (CTRCM) kino 

u324 rmtk (CTRCM) raamatukogu 

u325 muuseum MUS muuseum 

u326 kunst (CTRCM) kunstigalerii, näitusesaal 

u327 teadusas ITTR teadus- ja arendusasutus 

u33 kool SCH haridus- ja kasvatusasutus (sulgudes õppekeel: ee = eesti, ru 

= vene jne) 

u331 gümn (SCH) keskkool, gümnaasium 

u332 pkool (SCH) alg- ja põhikool 

u333 ametikool (SCH) ametikool 

u334 kõrgkool SCHC kõrgkool, ülikool 

u335 l-aed NSY lasteaed, lastepäevakodu 

u336 kasvatusas (SCH) kasvatusasutus (lastekodu jm) 

u337 huvikool (SCH) huvikool 

u34 ravias HSP (CTRM) raviasutus 

u341 hgl HSP (HSPC) haigla, kliinik 

u342 polikl HSPD polikliinik 

u343 apteek (CTRM) apteek 

u35 kpl SHSE kauplus, äri 

u351 kaubam SHSE kaubamaja, kaubahall, supermarket, ärikeskus 

u352 turg MKT turg 

u353 toidukpl (SHSE) toidukauplus 

u354 tööstuskpl (SHSE) tööstuskauplus 

u355 segakpl (SHSE) segakauplus 

u356 hulgim (SHSE) hulgimüük 

u36 toitl RHSE (?) toitlustusasutus (restoran, kohvik, söökla, baar vms) 

u37 hot HTL (GHSE) hotell 

u38 äriüh MFG etc. äriühing (tehas, pank jne) 

u39 org (ORG-N) organisatsioon, kodanikeühendus (selts, erakond vms) 

xxxx    MUUD NIMEOBJEKTID: 
x1 raj-s FCL rajatis 

x11 sad PRT 

(HBR, ANCH) 

sadam 

x12 std ATHF staadion vm spordirajatis 

x13 klm CMTY kalmistu 

x14 lenn AIRF lennujaam, -väli 

x15 tamm DAM tamm 

x16 kaev MN kaevandus 

x17 mon MNMT mälestusmärk, ausammas jm 
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x2 ehit BLDG ehitis (mitteelamu) 

x21 kirik CH kirik, palvemaja, kabel (x21ka = katoliku, x21lu = 

luteriusu, x21or = õigeusu) 

x22 arh TOWR etc. muu arhitektuurimälestis (torn, värav vms) 

x23 tlt LTHSE tuletorn, meremärk 

x24 vsk ML veski 

x25 p-jm PO postijaam, postkontor 

x26 var RUIN, ANS varemed 

x27 kõrts HSEC? kõrts (sh maal) 

x3 tee RD tee, rada 

x31 teeosa RDB (RDCUT) teeosa 

x32 sild BDG sild 

x33 mägitee PASS mägitee 

x34 kai QUAY (PIER) kai, muul, sadamasild 

x35 rdt RR raudtee 

x4 ps (STOP) peatus (x4bu = bussipeatus, x4tl = trollipeatus, x4tm = 

trammipeatus) 

x41 rdt-jm RSTN (RSTP) raudteejaam, -peatus 

x42 ü-ps (STOP) ühistranspordipeatus (buss, tramm, troll) 

x9 ? ? täpsustamata koha liik 

@@@@    HALDUSKESKUSED: 
@1  PPLA 1. järgu haldusüksuse keskus 

@2   2. järgu haldusüksuse keskus 

@3   3. järgu haldusüksuse keskus 

 


