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20. 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 küsis riigihalduse ministrilt nõusolekut olemasoleva tänavanime Tehnika 
osaliseks muutmiseks. Otsus on volikogus arutamiseks ettevalmistamisel. Nime võimalik 
muutmine puudutab osa tänavast, Tehnika nimi jääb samuti alles. Kohanimenõukogu andis 
10. mai 2016. a otsusega oma arvamuse ja soovitas vallal täiendada kohanime põhjendavat ja 
nimemuutmise menetlust selgitavat osa. Lisaks vallavalitsuse 17. mail saadetud selgitavale 
taotlusele tutvusid kohanimenõukogu liikmed Kadrina vallavolikogu korralduse täiendatud 
eelnõu ja seletuskirjaga. 
 
 
Arutati: 
 
Seaduse mõte ei ole kohaliku omavalitsuse tahtest tulenevad nimemuutused täielikult 
võimatuks teha, küll aga peaks sellesse väärtuslikumate kohanimede kaitset silmas pidades 
suhtuma vajaliku ettevaatusega. Kui nime võib pidada soovituks ning kohalike inimeste toetus 
on olemas, siis ei eelda seadus ministri ega kohanimenõukogu nõusolekut, see on kogukonna 
sisese arutelu ja otsuse küsimus. Täisnurkselt kulgev tänav iseenesest ei ole Eestis levinud 
tavadega vastuolus. 
 
 
Otsustati täiendada 10. mai arvamust alljärgnevas sõnastuses: 
 

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 
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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). Kohanimenõukogu, tutvununa Kadrina vallavalitsuse esitatud lisamaterjalidega, sh 

kohanimekorralduse täiendatud eelnõuga, leiab, et selle üle, kas Tehnika tänava osa 

väärib Sauna tänavaks ümbernimetamist, saab praegusel juhul otsustada Kadrina valla 

volikogu, Tehnika tänava elanikke ja vallakodanikke igakülgselt ära kuulates ja otsust 

kaaludes. 

 

 

 

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. Kadrina vallavolikogu liikluspinna ruumikuju ja kohanime muutmise määruse eelnõu  


