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1. Kohanimeregistri äri- ja eelanalüüsi projekti tulemustest 

 

1) Kohanimeregistri äri- ja eelanalüüsi tulemustest 

 

Triin Nargla annab ülevaate kohanimeregistri äri- ja eelanalüüsi projekti tulemustest.  

 

Triin Nargla märgib, et analüüsi meeskond jõudis töö käigus seisukohale, et parim edasine 

valik oleks uue kohanimeregistri arendamine. Seda seetõttu, et olemasolev register on 

tehniliselt vananenud ning register ei vasta KEMITi mittefunktsionaalsetele nõutele. Ühtlasi 

ei ole registril praegu liidestust kõigi kohanimeandmeid sisalduvate registritega. 

 

Väino Tõemets uurib, mis on KEMITi  mittefunktsionaalsed nõuded. 

 

Triin Nargla selgitab, et tegemist on üleüldiste tehniliste nõuetega, millele kaasaja 

infosüsteem vastama peaks. Ta toob näitena, et praegune register ei võimalda hoida 

kohanimesid, mis on kirillitsas, sest registril puudub UTF-8 tugi, uuel registril peab see 

võimalus aga KEMITi mittefunktsionaalsete nõuete kohaselt olema. Lisaks tõi Triin Nargla 

välja, et KEMITi mittefunktsionaalsetest nõuetest tulenevalt peab infosüsteem kasutama 

kolmekihilist arhitektuuri. Triin Nargla lisab, et praegune kohanimeregistri arhitektuur on 

ülesehituselt kahekihiline. 

 

Väino Tõemets uurib, milline on uue registri arendamise eeldatav kogumaksumus.  

 

Triin Nargla selgitab, et kohanimeregistri arendused on analüüsidokumendis esitatud kahes 

järgus. Esimeses järgus on esitatud arendused, mis on vajalikud uue kohanimeregistri 

põhifunktsioonide tagamiseks. Teises järgus on esitatud lisafunktsionaalsuste arendused.  

Triin Nargla lisab, et uue registri arendamise kogumaksumus koos lisafunktsionaalsuste 

välja arendamisega on hinnangute kohaselt ligikaudu 460 000 eurot, millele lisanduks 

käibemaks.  

 

Peeter Päll uurib, milline on edasine tegevuskava. 
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Mart Uusjärv selgitab, et Rahandusministeerium on ette valmistanud kohanimeseaduse 

muutmise eelnõu, millega soovitakse anda registri vastutava töötleja ülesanded alates 1. 

juulist üle Maa-ametile, et amet saaks edasi minna arenduste jaoks raha taotlemise ja 

arenduste tellimisega.  

 

Mall Kivisalu lisab, et taotlust ei ole veel koostama asutud. Mall Kivisalu selgitab, et 

Keskkonnaministeeriumile on kohanimeregistri arenduste kohta info edastatud ning 

kohanimeregistri arendamine on lisatud Keskkonnaministeeriumi IT strateegiasse. 

 

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

Koosoleku juhataja 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Timo Torm 

Protokollija 


