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Kuupäev digiallkirjas nr 14-4/039 

 

 
28. juunil 2016. aastal 
 
 
Juhatas: Väino Tõemets 
Protokollis:  Kadri Teller-Sepp 
Võtsid osa:  Marja Kallasmaa, Peeter Päll, Ilmar Tomusk, Liisi Lumiste, Jaak Maandi, Jüri 
Jagomägi, Ulla Kadakas, Mall Kivisalu, Olev Veskimägi, Uudo Timm, Raivo Aunap (esitas 
arvamused e-kirja teel) 
Kutsutud: Hendrick Rang, MKM-i nimetatud esindaja kohanimenõukogusse 
 

PÄEVAKORD: 
1. Haldusreformi arengutest 

2. Kohanimenõukogu 2000. a soovituse uuendamine: valla-/linnanime valik ühinevale 

omavalitsusele 

3. Kohanimede õiguslikest alustest:  olemasolevate kohanimede kinnitamise 

lihtsustamise võimalused (KNN-s lahendatud Tartu tänavanimede juhtumi põhjal) 

4. Kohanimede eritlemistöö seis  

5. Ülevaade UNGEGN kohanimeekspertide rühma koosolekust 25.-29. aprillil 2016 

6. Tulevased üritused; muud küsimused 
 
 
 

1. Haldusreformi arengutest 
 
Väino Tõemets andis ülevaate haldusreformi käigust. Põhilised arengud ja tähtajad edasiseks, 
mis roll ootab kohanimenõukogu. 
Tutvustati juunis moodustatud vallanimede rakkerühma ülesannet omavalitsustele ja 
ühinemiskonsultantidele kiireks nõuandmiseks sobiva uue vallanime valikul. 
Kohanimenõukogu valitsusele arvamuse andmine toimub ühinemisläbirääkimiste lõppemisel, 
parem oleks anda valdadele kohe teadmine, milliseks kohanimenõukogu valitsusele antava 
arvamuse sisu kujuneb. Rakkerühm töötab e-kirjavahetuse teel, liikmete töö ei ole tasustatud; 
eesmärk on anda arvamus 5 päeva jooksul. Kadri Teller-Sepp andis ülevaate rakkerühmale 
tulnud vallanimeküsimustest. 
 
OTSUSTATI: 
Info teadmiseks võtta. Lisaks Väino Tõemetsale, Evar Saarele, Liisi Sokkile, Ilmar Tomuskile 

ja Kadri Teller-Seppale liitus rakkerühmaga Raivo Aunap. 
 



2 

 

2. Kohanimenõukogu 2000. a soovituse uuendamine: 

vallanime valik ühinevale omavalitsusele 
 
2000.a KOV nimesoovitused kehtivad üldiselt siiani, aga vajavad ületäpsustamist ja 
omavalitsuste täpsemat juhendamist. 
 
OTSUSTATI:  
Peeter Pälli eestvedamisel valmistada ette soovitus uuendatud kujul.  
 

3. Kohanimede õiguslikest alustest:  olemasolevate kohanimede kinnitamise 

lihtsustamise võimalused (KNN-s lahendatud Tartu tänavanimede juhtumi 

põhjal) 
Lähtudes nõukogu eelmise koosolekul arutatust (vt kohanimenõukogu 24. mai 2016. a 
protokoll nr 72) selgitas Mall Kivisalu praktikas tekkinud probleeme Eesti NSV all antud 
kohanimemääramisaktide tõlgendamisel. Põhimõtteline küsimus, kas on võimalik lihtsustada 
vanade praktikas eksisteerivate, aga juriidiliselt puudulike aktide alusel olevate kohanimede 
registrisse kandmise korda. Ajendiks Tartu tänavanimede küsimused (KNN maikuu koosoleku 
otsus). Eesmärk on vältida liigset bürokraatiat, samas tuleb arvestada haldusmenetluse 
nõuetega. 
Leiti, et kohanimeseaduse parandused ei ole põhjendatud. 
 
OTSUSTATI:  
Juhul kui kasutusel olev kohanimi ja ruumikuju on ühemõtteliselt selge ja tuletatav 
olemasolevatest dokumentidest, piisab kohaliku omavalitsuse lihtkirjalikust kinnitusest, mis 
fikseerib asjaolud kohanimeregistri jaoks. Omavalitsuse jaoks on kõige kindlam ja edasisi 
vaidlusi välistav, kui iga kohanime jaoks on olemas õiguslikult pädev dokument, millest 
nähtuvad korrektne nimi kui ruumikuju. Juba kasutusel olevate kohanimede puhul võib 
selleks olla näiteks olemasoleva kohanime leviala täpsustamise korraldus. 
 

4. Kohanimede eritlemistöö seis 
 

Kadri Teller-Sepp: Eksperdid on lõpetanud töö kolme mahuka tabeliga, mis on nõukogule 
tutvumiseks saadetud: allikad, sillad, looduse üksikobjektid. Kohanimenõukogu võiks kaaluda 
muinsuskaitsealuste allikate nimede kinnitamist. Sillanimede osas paneme ette need 
Maanteeametile arvamuse avaldamiseks esitada, kuid valdade kooskõlastusi hetkel mitte. 
Otsuse aluseks on ekspertide ettepanek: 

 

 Sildade nimed on praegu jäetud soovitusena mitteametlikuks, mis ei välista seda, et 

kohanimenõukogu ei võiks need ühtse nimekirjana kinnitada, olles eelnevalt need 

kooskõlastanud maanteeameti ja valdadega.  

 Allikate nimed soovitatakse ametlikustada juhul, kui tegu on muinsuskaitse all olevate 

objektidega (on kultuurimälestiste registris); seda saaks teha kohanimenõukogu 

kinnitatava nimekirjana. 

 Üksikobjektide nimed on valdavalt jäetud mitteametlikuks. 

 
OTSUSTATI:  
Kohanimenõukogu liikmetel tutvuda eritlustöödega ning esitada soovi korral 
parandusettepanekud. 
 

5. Ülevaade UNGEGN kohanimeekspertide rühma koosolekust 25.-29. aprillil 2016 
Peeter Päll ja Kadri Teller-Sepp andsid ülevaate viimasest rühma koosolekust ning 
rahvusvaheliselt olulistest kohanimeküsimustest. 
 

6. Tulevased üritused; muud küsimused 
 

1) 2016. aasta kohanimepäev  
Järjekorras neljateistkümnes kohanimepäev toimub arengukava plaani kohaselt Jõgevamaal. 
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Arutati teemade rõhuasetusi ja võimalikke esinejaid.  
 

2) Muhu valla Simisti küla nimekuju muutmise ettepanek 
 

Kadri Teller-Sepp: Muhu volikogu on elanike ettepanekul (52 toetusallkirja) algatanud 
külanime muutmise. Simisti küla nimi soovitakse muuta Simisteks. Põhjenduseks tuuakse, et 
Simiste on küla ajaooline nimi. Seda kasutavad ja eelistavad enamik külaelanikke ning 
Simiste nime on kasutatud ka näiteks Muhumaa ajalugu käsitlevas Ago Rullingo teoses 
Muhumaa ja Ülo Rehepapi Muhu külade ajaloo käsitluses. Samuti kandsid Simiste nime ka 
külas varasemalt tegutsenud koolimaja ja pood, ka bussipeatus. Nime muutmise soovi 
ajendiks oligi peatusenimede korrastamine (küla- ja peatusenime täheerinevus). 
Kohanimeraamatus on olemas mõlemad nimekujud, Simiste on vanem.  
Raivo Aunap: Vanast saksapärasest kirjapanekust võis lõpu „e“ küll vabalt häälduda „i“-na, 
aga mis saab vastu olla, kui nad nii väidavad, et enamik eelistab ja kasutab. 
 
OTSUSTATI: 
Toetada Simiste nimekuju ennistamist. 
 

3) Ametliku kohanime taastamine: Liia saar  

 
Veeteede Amet pöördus KNN poole seoses Liia saare nime kehtetuks tunnistamisega (KNN 
protokoll nr 52, http://www.eki.ee/knn/knpr52.pdf). Liia saar, mis on piisavalt suur, on 
siiamaani nimega näidatud nii navigatsioonikaartidel kui ka väikelavajuhtidele mõeldud 
kaardiatlases; samuti on teda lühidalt kirjeldatud ka lootsiraamatus - 
http://www.vta.ee/public/LR_2.1.pdf , lk 16. Ridala vald, kelle haldusalasse see saar kuulub, 
poole, kuid vald ei teadnud nimemuutusest/kehtetuks tunnistamisest midagi. Kirjavahetus 
vallaga on allpool. 
 
Mall Kivisalu: Liia saar ametliku nimena on KNN poolt kehtetuks muudetud. 
Kahetsusväärselt on KNR-i menetleja sellega kaasnevalt ka mitteametliku nime (Liialaid) 
kehtetuks muutnud. Selle mitteametliku nime me saaksime kohe taastada. Kõige parem kui 
KNN kinnitaks oma otsusega uuesti ametliku nime. 
 
Jaak Maandi: Tere Liia saare nime puhul tuleks lisada, et tegemist on saarega, mis esineb 
mitmetes tekstides, kus kirjeldatakse 1944. aasta pôgenemist. Sealt kaudu oleks pidanud 
lahkuma ka peaminister Otto Tief, kes aga tugeva lainetuse tõttu sellest loobus. Nimetatud 
tekstides on tavaliselt mainitud Liia laidu. 
 
OTSUSTATI:  
Taastada Liia saar ametliku kohanimena. 
 

4)  Raikküla valla Tamme küla nimetamine Kabalaks 
Kabala külanime ennistamise arutelu toimus eelnevalt e-kirjavahetuses. 
 
OTSUSTATI: 
Toetada Kabala küla(nime) ennistamist. 
 

5) Pärnu linna Luule tänava muutmine Pernova tänavaks Pernova Loodusmaja 

järgi. 

 
Pärnu Linnavalitsusele esitati taotlus Luule tänava kohanime ümbernimetamiseks Pernova 
tänavaks. Pernova Hariduskeskuse kinnistu, aadressiga A. H. Tammsaare pst 57, piirneb lisaks 
A. H. Tammsaare puiesteele Kooli ja Luule tänavaga. Pernova Loodusmaja paikneb A. H. 
Tammsaare puiesteelt vaadatuna kinnistu kaugemas servas ning juurdepääs toimub Luule 
tänavalt. Pernova Hariduskeskuse selgituste kohaselt on loodusmaja külalistele aadress 
segadust tekitav. Olukorra parendamiseks taotlevad nad Luule tänava muutmist Pernova 
tänavaks, millega kaasneks Pernova loodusmaja uueks aadressiks Pernova tn 1. Põhjenduseks 
tuuakse külalistele loogilisema ja kergemalt leitava tee tagamise Pernova Loodusmajja. 
  

http://www.eki.ee/knn/knpr52.pdf
http://www.vta.ee/public/LR_2.1.pdf
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OTSUSTATI: 
Mitte toetada kohanimede määramist üksikute organisatsioonide ja asutuste järgi, sest see 
tooks kaasa ebasoovitavat praktikat (analoogia pühendusnimedega), ebavõrdset kohtlemist. 
 

6) Tee ümberliigitamine liikluspinnaks 
 
Mall Kivisalu edastas Harku Vallavalitsuse taotluse tee nime liikluspinna nimeks muutmise 
kohta, et adresseerida piirnevad elukondlike hoonetega katastriüksused liikluspinna järgi. Kas 
taolistel juhtumitel on vaja KNN-i igakordset kooskõlastust? Või võime teena registreeritud 
kohanimeregistri objekte edaspidi muuta liikluspindadeks ilma üksikute juhtumite 
kooskõlastusteta tulenevalt sellest, et tegu on ühe ja sama ülemliigi all olevate objektide 
ümber liigitamisega. 
 
Mall Kivisalu: Arvan, et kohanimeobjekti liigi muutmiseks ei ole vaja uut määrust esitada.  
Kohanimeregistri pidajal on õigus kohanime liiki muuta kooskõlastatult kohanimenõukoguga. 
Vt kohanime vormistamise ja kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/119012016002  
§7 lg 2: Kohanimeregistri volitatud töötlejal on õigus kooskõlastatult kohanimenõukoguga: 
 1) kehtestada vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruses nr 11 
„Klassifikaatorite süsteem” sätestatud korras nimeobjektide kolmanda tasandi liike ning anda 
liikide definitsioonid; 
2) muuta registreerimiseks esitatud ja varem registreeritud kohanimeobjektide liiki vastavalt 
objekti tegelikule olemusele. 
 
OTSUSTATI: 
Nõustuda seisukohaga, et registri volitatud töötleja – Maa-amet – võib kohanimemääraja 
taotluse alusel muuta kohanimeregistri liikluspindadeks ilma üksikute juhtumite 
kooskõlastusteta tulenevalt sellest, et tegu on ühe ja sama ülemliigi all olevate objektide 
ümber liigitamisega. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     
Väino Tõemets      
Koosoleku juhataja  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kadri Teller-Sepp 
Protokollija 
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