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Liisi Sokk, Uudo Timm, Ilmar Tomusk ja Olev Veskimäe (seisukoha kujundamine e-
posti teel aadressil kohanimi@siseministeerium.ee). 

 

Päevakord: 

Vaie „Side tee“ kohanime ennistamiseks  

Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 
seisukoha päevakorras oleva punkti kohta e-posti vahendusel. 

Irene Koppel saatis kohanimenõukogule 09. septembril 2014. a materjalid, mille alusel ta 
vaidlustas Keila Vallavalitsuse 10. oktoobri 2013. a korralduse nr 709. Nimetatud korraldusega 

muudeti Keila vallas Laulasmaa külas kohanimi „Side tee“ ja uueks kohanimeks määrati „Eeriku 
tee“. Kohanimenõukogu saatis vaidematerjalid 16. septembril Keila Vallavalitsusele. Vastuskirjas, 
mis laekus 25. septembril 2014. a oli Keila Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimiskomisjoni 22. 

septembri 2014. a protokoll ja väljavõte 20. septembri 2013. a Keila valla lehest.  

Kohanimenõukogu moodustatud töörühma, mille eesmärk oli ära kuulata vaide pooled, kuulusid 

Peeter Päll, Mall Kivisalu, Katrin Alliksaar ja Tõnis Rüütel. Vaidematerjalide läbivaatamine koos 
osapoolte seletuste ära kuulamisega toimus 2. oktoobril 2014. a Siseministeeriumis, Pikk 61, 
Tallinn. Koosolekul osalesid lisaks kohanimenõukogu töörühmale: 

Ege Kesvatera (Keila Vallavalitsusese esindaja); 

Irene Koppel (Perdi-Est OÜ ja Laulasmaa Side puhkekeskus OÜ esindaja); 

Terje Ojaver (Eeriku tee (endine Side tee) elanik). 

Kohanimenõukogu töörühm kuulas ära Irene Koppeli vaide, mille kohaselt rikuti tema õigusi, 
kuna teda ei teavitatud „Side tee“ kohanime muutmisest. Irene Koppel soovib „Side tee“ kohanime 

ennistamist Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teest kuni Kirja tee ristmikuni. Keila Vallavalitsuse 
ehitus- ja planeerimiskomisjoni 22. septembri 2014. a protokolli kohaselt ei toeta komisjon „Side 

tee“ nime ennistamist eelpool mainitud ulatuses. 

Vaide materjalide ülevaatamisel leiti, et kuigi avalikustamine toimus kohanimeseaduse ja 
haldusmenetluse seadusega kooskõlas, ei jõudnud teavitus liikluspinna nime muutmisest kõigi 

Side tee elanikeni. Arutelu käigus pakuti probleemi lahendamiseks järgnevad võimalused: 

1. Eeriku tee muudetakse täies ulatuses tagasi Side teeks (puuduseks on mitme menetlusosaliste 

vastuseis); 

2. Eeriku tee nimi jääb kehtima praeguses ulatuses (puuduseks on mitme menetlusosaliste 
vastuseis); 
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3. Eeriku tee ruumikuju muudetakse nii, et sellele ennistatakse Side tee nimi kuni Kirja teega 

ristumiseni ja ristmikust edasi jääks liikluspinnale alles Eeriku tee nimi kuni Käesalu teeni 
(puuduseks on see, et objektide leitavus ei ole üheselt tagatud, tee nime muutus sirgel lõigul jääb 

tavaliiklejale hoomamatuks, sidid kipuvad kaduma); 

4. Eeriku teel asuvatele katastriüksustele määratakse paralleelaadressid vastavalt katastriüksuste 
omanike soovile, näiteks Eeriku tee 7 // Side puhkekeskus (maaüksusele paralleelaadressina nime 

määramine on võimalik olenemata sellest millise nime saab tee); 

5. Liikluspinnale antakse uus kohanimi Side-Eeriku tee (uus ettepanek, mida on vaja menetluse 

osalistega läbi arutada); 

6. Pikendatakse Käesalu teed kuni Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teeni nii, et kaob praeguse 
Eriku tee ja endise Side tee eraldiseisva kohanimeobjektina (uus ettepanek, mida on vaja 

menetluse osalistega läbi arutada). 

Otsustati: Keila Vallavalitsusele soovitatakse probleem lahendada koostöös kõigi asjaomaste 

kinnistute omanike, Eeriku tee aadressil elavate inimeste ning seal tegutsevate ettevõtetega. 
Haldusmenetluse käigus võivad osapooled korduvalt pöörduda kohanimenõukogu poole.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets  

koosoleku juhataja  

  

 


