
 

Külanimede muutmisest Hiiumaal 

  

 

Hiiumaa valdade ühinemise järel tekkivas Hiiumaa vallas oleks kaks Harju, Selja ja Kurisu 

küla ning kolm Nõmme küla. Kohanimeseaduse § 12 lõige 2 punkt 2 näeb ette, et ühes 

haldusüksuses ei saa olla mitut samanimelist asustusüksust. Asustusüksused on vastavalt Eesti 

territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõikele 6 arvestuse aluseks riiklikes toimingutes, 

sealhulgas statistika ja aadressisüsteemi korraldamisel ning registrite ja katastrite pidamisel. 

Seetõttu ei saa ka Hiiumaa kohalike omavalitsuste ühinemise tagajärjel tekkida olukorda, kus 

ühinemise tulemusena moodustunud Hiiumaa vallas on mitu samanimelist küla.  

Kohanimeseaduse kohaselt tuleb külanime muutmisel eelistada olemasoleva nime täiendamist 

või muud teisendamist.  Kohanimenõukogu saatis 4. mail 2017. aastal puudutatud 

omavalitsustele lühikese juhendi, kuidas nimesid võimalikult säästvalt täiendada, samuti 

kohanimeteadlaste pakutud soovituslikud nimed. 5. septembril saatis Rahandusministeerium 

valdadele palve asustusjaotuse asjad kiirelt korraldada. 

Asustusjaotuse muudatused kehtestab vallavolikogu taotluse alusel riigihalduse minister 

määrusega. Kuna vallavolikogud asustusjaotuse muutmisi ei algatanud, tuleb küla nimede 

muutmine teha kohanimenõukogu algatusel kohanimeseaduse § 21 punkti 1 alusel. Selle 

kohaselt kinnitab kohanimenõukogu nimed nimeobjektidele, millele kohanimemääraja ei ole 

kohanime määranud ning millele kohanime määramine on vajalik.  

 

Kohanimenõukogu 14. septembri ettepanekuga riigihalduse ministrile täiendatakse viie küla 

nimesid järgmiselt: 

  

Kurisu küla Emmaste vallas -  Emmaste-Kurisu küla 

Selja küla Emmaste vallas  - Emmaste-Selja küla  

Nõmme küla Hiiu vallas – Reigi-Nõmme küla 

Harju küla Pühalepa vallas – Pühalepa-Harju küla 

Nõmme küla Pühalepa vallas – Kärdla-Nõmme küla 
 

Kohanimenõukogu lähtus ettepaneku tegemisel külanimede vanusest ja külade suurusest 

(elanikud, territoorium). Emmaste valla Kurisu ja Selja küla on saanud täiendi vallanime järgi, 

samuti mõisa järgi, mille alla küla pikalt kuulus. Pühalepa-Harju nimi tuleneb valla ja 

kihelkonna nimest, Kärdla-Nõmme aga emakülast ning lähedusest Kärdlaga. Hiiu valla 

Nõmme küla on nimetatud kihelkonna järgi.  

 

Asustusjaotuse muudatus külanimede osas jõustub koos moodustatava Hiiumaa valla 

volikogu valimistulemuste jõustumisel. Rahandusministeerium on valdasid informeerinud, et 

kohanimeseaduse § 21 punkti 1 rakendamine ei sea uuele volikogule takistusi vajaduse korral 

edaspidi taotleda külanimede muutmist kooskõlas Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 

6 lõikega 5. 

 

Elanike arvamused uute külanimede ettepaneku kohta on oodatud hiljemalt 29. septembriks 

aadressil kohanimi@fin.ee, kohanimenõukogu, või telefonil 611 3077. 

 


