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Päevakord: 

Mäe tänava kohanime küsimus 

Harku Vallavalitsus soovib Muraste külas määrata maaüksusele lähiaadressi „Mäe tänav 3“. 

Lähiaadress määratakse Mäe tänava järgi, mille ääres maaüksus nimega „Mägi 3“ asub. Kuna 
maaüksuse omanik ei ole nõus, et lähiaadress määratakse tänava nime järgi, soovib vallavalitsus 
kohanimenõukogu seisukohta. 

Evar Saar: See näib olevat aadressiandmete süsteemi kehtivuse küsimus, sest niipalju kui mina 
mäletan, ei ole aadress koostisega tänavanimi+majanumber kohanimi, vaid kohanimeks on 

tänavanimi. Kas siin on selline juhtum , et uuele tänavale anti (planeeriti) esmalt nimeks Mägi tn ja 
hiljem on see asendatud reeglitele vastava Mäe'ga? Või pole see Mägi olnud algusest peale nagu 
päris tänav? 

Päris kohanimedega paralleele tõmmates tuleb küll meelde, et Vilaski külas on talud Mäe-Nutu ja 
Mägi-Nutu. Üks on Nutu taludest kõige kõrgemal asuv ja teine see, kus pererahva 

perekonnanimeks oli Mägi. Nii et ainus võimalus, kuidas Mägi tänav keelereeglitega kooskõlas 
oleks, oleks päritolu isikunimest. Kas siis pühendusnimi või tüübist "Vestmann Vestmanni 
uulitsast", et see oli Mägi maa, Mägi kruntis ja arendas vms. 

Liisi Sokk: Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis on siin tegemist aadressi muutmisega mitte 
kohanime muutmisega ja kuna tegemist on detailplaneeringu alaga, tuleks siin rakendada 

ruumiandmete seaduse § 48 lõikes 2 esitatud koha-aadressi määramise üldnõudeid (aadresside 
määramine piirkonniti sama aadressikoha (liikluspinna) järgi). Kohanimeregistri andmetel on 
sealse liikluspinna nimeks määratud Harku Vallavalitsuse 18.02.2013 määrusega nr 19 Mäe tänav. 

Reeglina määratakse katastriüksuste aadressid tänava järgi, millelt neile on juurdepääs ja 
kõnealustele katastriüksustele ongi juurdepääs Mäe tänavalt. Seega on igati loogiline, et aadressid 

määratakse Mäe tänava järgi ja Mägi 3 muutub Mäe 3-ks.  

Toodud põhjendus, nagu oleks nimi „Mägi“ ilusam kui „Mäe“, on väga subjektiivne ja seda 
kindlasti ei saa aadressi muutmata jätmisel aluseks võtta. Mis puutub eksitamisse, siis nii Mägi kui 

Mäe viit mõjuvad mõlemad nimed sama eksitavatena. Maa-ameti kaardirakendusest nähtub, et 
sellel alal 2002. aastal kehtestatud detailplaneeringu taotlejaks oli Priit Mägi. Huvitav, kas see 

võibki olla Mägi nime ja sellest kinni hoidmise põhjuseks? Tallinna tänavanimedes on arendajate 
nimede kasutamist püütud vältida. 
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Kuigi tänavanimedes on nimetuum enamasti omastavas käändes, leidub ka Tallinnas põhjendatud 

erandeid, mis on seotud just erinevate mägedega. Nii on Tõnismäel asuva tänava nimeks 
Tõnismägi, Sulevimäel asuva tänava nimeks Sulevimägi ja  Olevimäel Olevimägi. Need nimed on 

aga väga erandlikud ja põhjustavad tavakasutuses probleeme, kuna sageli soovitakse neile lisada 
liigisõna „tänav“.  

Eelnevast tulenevalt ei näe ma kõnealusel juhul ühtegi objektiivset põhjust nimetuuma 

tavapärasest omastavast käändest ja üldisest aadresside määramise põhimõttest erandi tegemiseks 
ja toetan asjakohase liikluspinna nime järgi määratud aadresse ehk Mägi 3 aadressi muutmist Mäe 

3-ks jne. 

Mall Kivisalu: Asi on jah tänava nimes ja adresseerimises, olen Liisi seisukohaga nõus.  

Maareformi käigus võeti kasutusele „Mägi tänav“ ja see kehtestati valla poolt 2011 aastal 

kohanimena, kuid me ei kandnud seda kohanimeregistrisse, sest EKI andis hinnangu selle 
sobimatuse kohta. Nüüd 2013 veebruaris kehtestas Harku vald kohanimena „Mäe tänav“ ja tahab 

ka katastriüksused ja hooned selle järgi adresseerida. Seni ei ole Harku vald andnud meile infot, et 
tegu oleks isiku järgi määratud nimega. 

Ulla Kadakas: Ajalooliste kaartide rakendusest leiab, et seal on olnud Kivimäe talu. Teiseks: 

klassikalises mõttes seal muidugi mäge/muhku ei ole, kuid Mäe tänav on pangale kõige lähem ja 
on kõrgusjoonte järgi ka ümbritsevast kõrgem (maapind tõuseb panga suunas). Profaanina võin 

öelda, et Mägi ja Hiidi kõlavad nii kohanimena kui ka aadressina imelikult. 

 

Kohanimenõukogu leiab, et tänava nimena sobib hetkel kehtiv „Mäe tänav“ paremini kui varasem 

„Mägi tänav“. Kohanimeseaduse § 4 lõike 3 punkt 1 kohaselt ei ole maaüksus 
kohanimekohustusega objekt kui see on adresseeritud aadresskoha järgi. “Mägi 3” nimega 

maaüksus paikneb Muraste külas Mäe tänava ääres. Seega, kui katastriüksuse aadressiks 
määratakse “Mäe tänav 3” ei ole enam vajadust määrata maaüksusele nime.  Kui soovitakse 
maaüksusele siiski määrata lisaks tänava järgsele aadressile ka nimi, siis vastavalt 

kohanimeseaduse § 13 lõikele 5 ei tohi kohanimeks määrata numbrit ega muud mittesõnalist tähist. 
Seega ei ole sobilik maaüksuse nimeks määrata “Mäe 3” ega ka “Mägi 3”. 

 

Otsustati: Kohanimenõukogu toetab Harku Vallavalitsuse ettevõtmist adresseerida „Mägi 3“ 
lähiaadressi kandev maaüksus ümber „Mäe tänav 3“ maaüksuseks. Samas soovitame  

kohanimedega seotud muudatusi teha koostöös maaomanikuga. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets  

koosoleku juhataja  

  

 


