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Päevakord: 

Kaarma valla Põlluküla küsimus 

 

Kaarma vallasekretär Andrus Lulla pöördus kohanimenõukogu poole Põlluküla nime muutmise 

küsimusega. Nimelt ühinevad Saaremaal Kaarma, Kärla ja Lümanda vallad, ning tulevase 
ühisvalla territooriumil on mitu samanimelist küla. Kohanimeseaduse § 12 lõike 2 punkt 2 

kohaselt ei tohi ühe valla piires olla samanimelisi asustusüksuseid. Kohanimenõukogu sekretär 
edastas kohanimenõukogule arutamiseks Andrus Lulla pöördumise, milles paluti seisukohta 
„Randvere-Põlluküla“ ja „Kaarmapõllu küla“ nimevariantide osas ning Põlluküla ja Randvere küla 

liitmise samanimelisuse vältimiseks osas. 
 

Evar saar: 
Ma küll Saaremaad hästi ei tunne, aga pilk kaardile näitab, et Põlluküla on tekkinud Randvere 
mõisa maade asundustaludeks jagamisel, nagu ka Koidu ja Viira küla. Nii et Randvere-Põlluküla 

ongi kindlasti parem nimi sellele külale kui oleks olnud Kaarma-Põlluküla. Kohalik algatus on 
siinkohal olnud väga asjalik. Kaarmapõllu, seevastu, oleks keelemänguline ja mitte sisuliselt 

motiveeritud kombinatsioon, millesarnaseid tuleks ka edaspidi vältida. 
 
Raivo Aunap: 

Randvere-Põlluküla on vägagi mõistlik lahendus. Eriti, kui kohalikud ise nii pakuvad. Kohalikus 
asjaajamises saab kasutada endiselt Põlluküla. Külade liitmine on küll viimane asi, mida 

nimevalikul arutada. 
Tuulasin mõisakaardid läbi. Kaart 
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/searchAdvanced?refcode=EAA.2072.3.168&vmode=g

rid&q=1 näitab Põlluküla kuulumist Randvere mõisa alla, mis on ka igati loogiline. Nii et kohalik 
pakkumine Randvere-Põlluküla väärib toetamist. 

 
Jaak Maandi: 
Nii Randvere kui Põlluküla külanimi esineb ka mujal Saaremaal. Peaksime arvestama ka 

võimalusega, et kunagi tuleb (Suur-)Saaremaa vald. Praeguse valla nime kasutamine uues 
külanimes tundub seepärast siiski parim. 

 
 

http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/searchAdvanced?refcode=EAA.2072.3.168&vmode=grid&q=1
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/searchAdvanced?refcode=EAA.2072.3.168&vmode=grid&q=1
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Peeter Päll: 

Hargtäiendi kasutamisest ilmselt ei pääse. Selleks on mitu võimalust: kas valla, mõisa või lähima 
suure küla nimi. Meil täpseid andmeid Saaremaa mõisapiiride kohta ei ole, aga mingitel andmetel 

kuulus Põlluküla ala hoopis Pähkla mõisa alla. Seega sobiksid Kaarma-Põlluküla, Pähkla-
Põlluküla või Randvere-Põlluküla.  
 

Kaarmapõllu jätaks kõrvale, ongi pisut imelik, et Kaarma-Põlluküla ei sobinud, aga Kaarmapõllu 
sobis. Kui asi oleks pikkuses, siis ei sobiks Randvere-Põlluküla hoopiski. Aga arvajad olid ilmselt 

teised. 
 
Mall Kivisalu: 

Eeltoodud põhjendused on piisavad ja toetan Randvere-Põlluküla nime. Samas toetan mõtet, et kui 
on veel muudetavaid nimesid seoses Saaremaal toimuva valdade ühinemisega, siis on vaja need ka 

KNN-is läbi arutada. 
 
Otsustati: Kohanimenõukogu toetab samanimelisuse vältimiseks Põlluküla ümbernimetamisel 

„Randvere-Põlluküla“ nime. „Kaarmapõllu küla“ nimi ei ole sobilik, samuti ei ole otstarbekas 
samanimelisuse vältimiseks külasid liita. 

 

 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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