
  

Kohanimenõukogu koosolek 

PROTOKOLL NR 66 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev digiallkirjas  

 
24.11.2015 
 
Juhatas: Väino Tõemets 
Protokollis:  Kadri Teller-Sepp 
Võtsid osa:  Mall Kivisalu, Ulla Kadakas, Jaak Maandi, Marja Kallasmaa, Peeter Päll, Evar 
Saar, Liisi Sokk, Uudo Timm, Ilmar Tomusk, Jüri Jagomägi, Katrin Alliksaar ja Olev 
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Lähtudes Kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas nõukogu oma seisukoha e-
posti vahendusel. 
 

PÄEVAKORD: 
Arvamuse andmine Tartu linnalitsusele Madruse ja Uus-Kvissentali Kvissentali 
piirkonna tänavanimede hulka sobivuse ja kohanimeseaduse nõuetele vastavuse kohta. 
 
Tartu Linnavalitsus selgitab 12.11.2015 kirjas 9-6.2/21022, et soovib aadressiandmete 

korrastamise eesmärgil määrata tänavanime Kvissentali tee nimeta harule. Linnavalitsus on 

palunud tartlastel linna kodulehe kaudu esitada nimeettepanekuid perioodil 21. oktoobrist 

kuni 4. novembrini 2015. Tänavale nime määramise menetluse algatamisest on posti teel 

teavitatud ka kohalikke elanikke, keda tulevikus aadresside muutmine puudutab. Laekunud 

ettepanekute seast on linnavalitsus volikogule menetlemiseks välja valinud kaks nime: 

Madruse ja Uus-Kvissentali (tänav). Vastavalt Tartu Linnavolikogu 15.06.2005 määrusele 

nr 116 "Kohanimede määramise kord" on tänavale nime määramine linnavolikogu pädevuses. 

Piirkonnas on juba kasutusel järgmised tänavanimed: Kvissentali tee, Kvissentali põik, 

Lootsi, Pootsmani, Kapteni ja Tüürimehe tänavad. 

Palutakse kohanimenõukogu arvamust, kas volikogule menetlemiseks esitatavad 

nimeettepanekud sobivad piirkonda ning vastavad kohanimeseaduse §-s 13 esitatud nõuetele. 
 
 
KUULATI: 
 
Mall Kivisalu: Pakutud nimed on piirkonda sobivad. 
 
Evar Saar: Teema on mulle isegi natuke tuttav tänu ajakirjandusele, kui kahel korral 
kohanimespetsialist arvamust küsiti. Leian, et Madruse tänava ametliku nimega jätkamine ei 
ole praegu selles kohas võimalik (kuigi rahvasuus jääb see tänav nüüd veel kauaks Madruse 
tänavaks). Madruse tänava nime ametlik säilitamine puhuks nimetüli uuesti lõkkele. 
 
Teine välja pakutud nimi Uus-Kvissentali tänav sobib küll. Soovitan proovida, ka see nimi 
rahuldab kõiki osapooli. 
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Ise soovitasin intervuudes nimekuju Kvissentali-Vabriku tänav. Tänava kavandatud 
põhjapoolsest otsast jõe poole jääb endine Kvissentali vabrik, algaselt põllutööriistade vabrik, 
hiljem nahavabrik. Samas ma ei väida, et selline ajaloolisele pärandile rõhumine oleks 
õigustatud. Uus-Kvissentali nimi on lühem, tõenäoliselt suupärasem ja võiks ka edasi anda 
uusarenduste vaimu Kvissentalis. 
 
Peeter Päll: Nõus Evariga, Uus-Kvissentali võiks sobida küll. Ka Madrusel pole otsest viga, 
aga sellel on nüüd teistsugune lähiajalugu. 
 
Marja Kallasmaa: Mõlemad nimed on sobivad, iseasi, kas Madruse nimi läbi läheb elanike 
vastuseisu tõttu. 
 
Raivo Aunap: Elanike vastuseisu ei maksa üle tähtsustada (vt 
http://tartu.postimees.ee/3375991/madruse-tanav-voib-taas-sama-nime-saada). 
Kohanimenõukogu ei peaks väärtushinnangutega tegelema, kui seda pole küsitud. Minu 
arvates piisab sellest, kui pidada mõlemat nime sobilikuks. 
 
Liisi Sokk: toetan täielikult Raivo seisukohta ja pean sobivaks mõlemat nime, mis vastavad 
kohanimeseaduse nõuetele. 
 
 
 
OTSUSTATI: 
Kohanimenõukogu hinnangul on nii Uus-Kvissentali kui Madruse nimi on Tartu linna 
Kvissentali piirkonda sobivad nimed ning vastavad kohanimele esitatavatele nõuetele. 
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