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10. mail 2016. a 
 
Juhatas: Väino Tõemets 
Protokollis:  Kadri Teller-Sepp 
Võtsid osa:  Mall Kivisalu, Peeter Päll, Liisi Sokk, Ulla Kadakas, Jaak Maandi, Marja 
Kallasmaa, Evar Saar, Uudo Timm, Ilmar Tomusk, Jüri Jagomägi ja Olev Veskimäe 
 

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

Kohanimenõukogu arvamuse andmine Kadrina valla Kadrina aleviku Tehnika tänava 
osa ümbernimetamise kohta (kohanime muutmine) 
 
 
Kadrina vald küsib riigihalduse ministrilt nõusolekut olemasoleva tänavanime muutmiseks. 
Otsus on volikogus arutamiseks ettevalmistamisel. Vald taotleb ministri nõusolekut,  sest nime 
muutmiseks puuduvad kohanimeseaduses toodud konkreetsed alused (kohanimeseaduse § 7 
lg 3). Minister omakorda teeb otsuse pärast seda, kui on kohanimenõukogult arvamuse 
saanud. Nime muutmine puudutab osa tänavast, Tehnika nimi jääb samuti alles. Valla 
taotlusele on lisatud asendiplaan ja MTÜ Kadrina Saunaklubi ettepanek. 
 
 
Arutati: 
 
 
Kadri Teller-Sepp: Kuna tegu ei ole tavapärase juhtumiga, siis hoolimata sellest, mis otsusele 
kohanimenõukogu jõuab, on nõukogul siinkohal hea võimalus oma seisukoha tagamaid 
selgitada. 
  
 
Ilmar Tomusk: Kadrinas 10 aastat elanud inimesena olen ma aru saanud, et saunal on valla 
elus oluline roll. Saunas on põhitegevuse kõrval arutatud nii valla, maakonna kui ka riigi 
jaoks olulisi küsimusi. Olen seisukohal, et kui leiab kinnitust, et kohanimeseaduse § 7 lg 2 p 1 
nimetatud tingimus on täidetud, siis võib Tehnika tänava osalist ümbernimetamist Sauna 
tänavaks toetada. 
  
Peeter Päll: toetan. 
  
Mall Kivisalu: Kui rakendada §7 lõiget 3, siis minu soovitus on pigem mitte muuta. 
Põhjendan: Adresseerimise seisukohast niigi suhteliselt lühikese tänava osaline 
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ümbernimetamine ei ole üldjuhul otstarbekas. 
Kohanimeseaduse üldpõhimõte ei toeta kohanimede muutmist, see oleks üsna libe tee kui 
antud juhtumi põhjal hakatakse analooge tekitama ja kindlasti kerkivad seepeale esile ka 
kõikvõimalikes ärihuvides tänavate ümbernimetamise soovid.  
Kui soovitakse rakendada kohanime seaduse § 7 lg 2 punkti 1, siis on minu arust rahva 
küsitlemine möödapääsmatu, sest kuulda on olnud ka vastuhääli. 
  
Liisi Sokk: olen nõus Malluga ja toetan ümbernimetamist juhul, kui  tegelikus kasutuses 
eelistatakse muud (Sauna tänava) nime. Esitatud materjalidest ei selgu, et see nii oleks.  
Minu arvates võib ajaloolise tegevuse jäädvustamine läbi kohanime olla sobiv argument uuele 
objektile nime valimisel, kuid olemasoleva kohanime muutmiseks see üldjuhul piisav ei ole. 
Nime muutmist ei tohiks ette võtta üksnes mingi avalduse tegemiseks või millelegi tähelepanu 
juhtimiseks. 
 
Kadri Teller-Sepp esitas täiendava infona, et Sauna tänavaks nimetamine võetakse volikogus 
ette juba mitmendat korda. 
 
Kohanimenõukogu arvamuse projektile esitasid täiendava heakskiidu Jaak Maandi, Jüri 
Jagomägi, Ulla Kadakas.  
 
Kohanimenõukogu arvamus: 
 

Kohanimeseaduse mõte ei toeta kergekäelist kohanimede muutmist. Kohanime kui olulise 

ajaloolise, kultuurilise, geograafilise tähise ning psühholoogilise kohaidentiteedi kandja 

väärtus seisab muuhulgas selle kestmises läbi aja. Kohanimesid ei peaks muutma ärihuvidest 

või kindlate huvigruppide survest johtuvalt.  See on ka põhjuseks, miks kohanime muutmisele 

on seatud hulk piiranguid ja kindel menetlus, s. h on piiratud põhilise kohanimemääraja – 

kohaliku omavalitsuse – pädevust kohanimede muutmisel. Ajaloolise tegevuse jäädvustamine 

läbi kohanime võib olla heaks põhjenduseks uuele objektile nime valimisel, kuid olemasoleva 

kohanime muutmiseks see üldjuhul piisav ei ole. Väga lühikese tänavalõigu 

ümbernimetamine ei ole üldjuhul otstarbekas ka adresseerimise seisukohast. 

 

Olemasoleva tänavanime muutmist võiks aga toetada juhul, kui leiab kinnitust, et Sauna nimi 

on kohapealses kasutuses muutunud/muutumas eelistatud nimeks (kohanimeseaduse § 7 lg 2 

p 1). Esitatud materjalid jäävad selles osas  napisõnaliseks. Kohanimenõukogu soovitab 

Kadrina vallal esitada kohanime muutmiseks põhjalikum selgitus, sealhulgas võimaliku 

rahvaküsitluse läbiviimise osas. 

 

 

 

Väino Tõemets     Kadri Teller-Sepp 

Kohanimenõukogu esimees    Protokollija 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lisad:  

1. Kadrina vallavalitsuse taotlus 18.04.2016 nr 14-5/269/2016 

2. Tehnika/Sauna tänava asendiplaan 

3. MTÜ Kadrina Saunaklubi ettepanek Kadrina vallale 03.04.2016 


