
 

 

 

 

 

 

 

 

Kohanimenõukogu koosolek 

PROTOKOLL nr 113 

 

 

Tallinn 

 

Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 

seisukoha päevakorras oleva teema kohta e-posti vahendusel 14. juuni kuni 17. juuni 2021. a 

 

Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis: Timo Torm 

Võtsid osa: Peeter Päll, Raivo Aunap, Taavi Pae, Pikne Kama, Marja Kallasmaa, Mall Leht, 

Evar Saar, Liisi Lumiste, Uudo Timm, Ilmar Tomusk, Hendrick Rang, Olev Veskimäe, 

Martin Kulp, Mart Uusjärv 

 

PÄEVAKORD: 

1. Ussimäe nimest Sauste külas Haljala vallas 

 

1) Ussimäe nimest Sauste külas Haljala vallas 

 

Timo Torm selgitab, et Maa-ameti poolt edastati kohanimenõukogule arutamiseks kodaniku 

pöördumine, kes selgitab, et Haljala vallas Sauste külas asuv Ussimägi peaks tegelikult 

kandma Rohelisepostimäe nime. Pöörduja toob välja, et Ussimäe tegelik asukoht asub Maa-

ameti kaardil märgitud asukohast kirdes. 

 

Timo Torm lisab, et kuna avalikult saada olevate materjalide põhjal ei ole võimalik Ussimäe 

asukoha õigsust kindlaks teha, pöördus ta kohanimeekspert Tõnu Raudsepa poole. Ta 

edastab kohanimenõukogule Tõnu Raudsepa selgituse: „Ussimägi põhikaardil on halva 

kaardistustöö tulemus. Valesti on ka kohanimeregistris, kus Ussimägi on märgitud 

Rohelisepostimäe kohale. Ussimägi on Rohelisepostimäe astanguline võsastunud kirdenõlv, 

kus ka kunagise Ussimäe (ametlikult Kodumäe) talu asus. Ussimäe koordinaadid: 6590948; 

623939, ja liigiks nõlv (koodiga 20301).“ 

 

Timo Torm palub kohanimenõukogu arvamusi Ussimäe ja Rohelisepostimäe nimede osas. 

 

Evar Saar toob välja, et Tõnu Raudsepa vastus on ammendav ning sellest tulenevalt tuleb 

kohanimeregistri kanne ära parandada. Ta selgitab, millest võis tuleneda Ussimäe asukoha 

sattumine valesse asukohta: „Ussimäe nime nihkumine võib olla tingitud sellest, et 

põhikaardi 1:20 000 kohanimevälitööl on pandud nimi õigest kohast kirjega vasakule, siis 

nimede kaardile paigutamise etapis nihutatud üle tee veel lääne poole, õigest kohast 

kaugele. Sealt on see üle võetud põhikaardile 1:10 000. Kui on võetud loodusnimesid 

põhikaardilt kohanimeregistrisse, siis on nime tunnuspunkt heas usus paigutatud laia 

kõrgendiku tipule ehk Rohelisepostimäele.“ 

 

Kohanimenõukogu liikmed nõustuvad Evar Saarega. 
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nr  14-4/18-1 



OTSUSTATI: Kohanimenõukogu liikmed leiavad, et Ussimägi on Maa-ameti kaardil 

märgitud valesse asukohta. Maa-ametil teha kohanimeregistri kande osas parandused 

vastavalt Tõnu Raudsepa selgitusele. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

Koosoleku juhataja 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Timo Torm 

Protokollija 


