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Mall Kivisalu   
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Sisu

• 2017 KNR-i tegemiste kokkuvõte 
• Kohanimeregister tulevikus



Andmed KNRis 
KNRis 15.nov 2017: 203 678 nimeobjekti 203 553 

kohanimega
Aastaga lisandus 46 598 uut objekti ja 45 797 uut 

kohanime.
Nimeobjektide lõikes:

– omavalitsuslik linn 15 (vähenemine 18)

– linn OV sees 37 (kasv 20) (linnaosasid 

13; 1 vähem)

– vald 64(vähenemine 119) (külasid on 

4475; 2 vähem)

– liikluspind 16835 (kasv 20);

– väikekoht 635 (vähenemine 2);

– maaüksus  148 090 (kasv 43 775)

– tee 8489 (vähenemine 41);

– kergliiklustee  59 (kasv 1);



Nimeobjektid (1):

• org, ürgorg, nõgu, lohk 645 (kasv 13);

• laht 440 (kasv 93);

• järvistu, järv, lais… 1453 (kasv 48);

• tehisveekogu (veehoidla, …) 870 (kasv 73);

• jõgi 353 (kasv 3) ; 

• oja 1143 (kasv 25);

• tehisveejuhe (kanal, kraav) 962 (kasv 117);



Nimeobjektid (2):

• soo (soostik, soo, raba, soo-osa) 1234 (kasv 

47)

• park  185 (kasv 1)

• ühiskondlik ala 14 (kasv 1);

• loodusliku taimkatteta ala (rand, liivik, ...)  119 (kasv 

32)

• bussipeatus 6601 (kasv 1434) (nimesid on 

3271)

• muu raudteetranspordi objekt 163 

(vähenemine 14)

• rongipeatus 122 (kasv 35) (nimesid on 61)

• sadam, lauter, valgma, ... 238 (kasv 13)



Tegevused andmetega 
• Peamine tegevus oli seotud liikluspindade 

dokumentide kontrollimisega. 

• Vaadati tagasi ulatuvalt kas on olemas 
õigusakt, kas on lisatud kaart. Puuduste 
kohta edastati omavalitusele teave ja paluti 
kas korrektset õigusakti, kaarti või mõlemaid.

• Kui omavalitsus ei ole valmis kaarti esitama, 
koostame kaardi olemasoleva KNR kande 
alusel ja palume omavalitsusel e-kirjaga 
vastata, kas liikluspinna ruumikuju on nende 
hinnangul õige. 

• Tööd jätkuvad



Ekspertööde 
järeltegevused
Lisaleppe raames on üle vaadatud ja 

korrastatud eksperttööde tabeleid. 

Töö käigus lisati/täpsustati võimalikke 
nimesid (enamus on pisimuudatustega):  

• Allikad - lisandus 453 nime;

• Sillad - lisandus 100 nime;

• Üksikobjektid -lisandus 312 nime.



Kohanimeeksperdi 
tegemised
Tehtud 1091 menetlust.

Kokku on ekspert lisanud 
menetlustes 1227 uut 
kohanime, millest enamuse 
moodustavad 
hüdrograafiaobjektide nimed.



Enamlevinud küsimused
Maaüksuste (talude) nimede korrastamine. 

Maaomanike vastuseis jõuab Maa-ametini 
vähesel määral. Arutatakse näiteks:

• Numbrite asendamine hargtäienditega 
või uute nimede määramine.

• Perenimede võõrapärasus. Erik Schultsi 
maaomand, Vagiströmi jt.

• Tänava järgi aadressi määramisel võib 
talu nime jätta alles jätta, kuid 
omavalitsus ei tarvitse seda teha.



Muud tegevused

• Haldusreformi ettevalmistamine ja kannete 
tegemine. Meediaga suhtlemine.

• ADS käsiraamatut täiendasime viimati 
novembris.



Uus, kaasaegne KNR 
2019

Kõik Eesti 
kohanimed ühest 

kohast!



Milleks?

Telefonis on ju kõik 
aadressid ja 

kohanimed tasuta 
olemas.



Ohud
• Kui Eesti ise ei panusta kohanimede 

hõivele ja kaasaegsele registrile, 
kogutakse ja töödeldakse neid 
ikkagi, kuid võõrriikide 
eraettevõtete poolt.

• Tarbijateni jõuavad moondunud 
andmed.

• Ohus on kultuur, keel ja 
sisejulgeolek.

• Näiliselt tasuta teenuseid pakkuvad 
eraettevõtted ei taga kvaliteeti ega 
paku garantiid oma teenustele.



Valik
Kas teadmata omanike kontrollitavad 

eraettevõted või riik?

Kui riigil ei ole midagi pakkuda, siis 
antakse käest oma funktsioon ja 
lubatakse valdkonda juhtida 
välismaisel erasektoril.
Kas „tasuta“ saadud 
kontrollimatud teenused katavad 
jätkusuutlikult kõik vajadused?

Tagades riigi poolse andmete 
kogumise ja töötlemise, 
hoitakse valdkonna üle 
kontrolli ja see on üks riigi 
jätkuva arengu 
eeltingimus.



Riskide maandamine

Oma keele ja kultuuri hoidmise, 
julgeoleku tagamise eeldused:

• Riigil peavad olema kvaliteetsed 
andmed, siis saab neid ühiskonnale 
pakkuda ja on võimalik võimendada 
Eesti oma andmete levikut.

• Riigil peavad olema oma 
regulatsioonile alluvad 
andmekogud ja teenused andmete 
tootmiseks, töötelemiseks ja 
kasutamiseks. 



Uued vajadused
• Kohanimede muutmise ajaloo parem 

esitamine;

• Seostamine ja linkimine  teiste 
registritega, arhiividega, raamatukogude 
andmetega; 

• Häälfailide, videote, piltide ja lugude 
lisamine;

• Mugavad mobiiliapid andmete kogumiseks 
ja kasutamiseks; 

• Andmehõive teistest registritest ja 
ristkasutus; 

• POI punktid; Ruumiandmete haldus;

• Rühmanimede haldus.



Andmed

• Vajalik on hakata hõivama oluliselt 
rohkem andmeid teistest 
andmekogudest. 
• nn POI punktide andmed (200 erinevat 

andmegruppi neist osadel on kohanimi, 
osadel ei ole). 

• Kriteerium, millega KNR tegeleb: 
• Kui objektil on kohanimi, siis sobib ta ka 

KNR-i kui kohanime ei ole, siis nende 
objektide andmeid ei registreerita KNR-is. 



administratiivkeskus 236

apteek
haigla 111
haridus 1226
hoolekanne 414

jäätmekäitlus

kaevandus, karjäär
kalmistu 473

kaubandus
kiirabi 89

kilomeetripunkt
kirik 566

koolmekoht
kultuuriasutus 85
kõrgrajatis 3676

laohoone

linnaväljak
loodusobjekt 1948
majutus 1478

monument, memoriaal
muuseum 279

mõis
ohtlik ettevõte 351
päästekomando 187
pank 917
parkla 1879

peatus 15979

perearst
piirivalve 58

politsei

prügila

raadio ja televisiooni saatja
raamatukogu 1063
rahvamaja 528
raudteeületus 599

religioosne rajatis 

remonditöökoda, depoo
sild 2609
spordiobjekt 2331
supluskoht 261
tankla 679

teater - harrastusteater
terminal 47
terviserada 1213
toitlustus 975

trükikoda

turg

tööstushoone
valitsusasutus 216

veepuhastusjaam

välisesindus, saatkond, konsulaat

õhuruumiga seotud objekt

ühiselamu
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Tarbijad

• Kogu ühiskond. Sh: logistika, transport, 
turism.

• Kultuuri ja keele valdkond.

• Ajaloo valdkond.

• Sisejulgeolek:

• Häirekeskus, kaitsevägi



Sammud

1. Kohanimevaldkonna arengukava 2018 
märtsis.

2. Eelanalüüs. Tarbijate uuringud, 
küsitlused. Toetuskirjade kogumine 
(arengukava kirjutamise ajal ja edasi).

3. Taotlus SF-ile 2018 juuni.

4. Hange ja arendustööd 2018 sügis - 2019 
kevad.



Aitäh!

Mall Kivisalu
juhataja
Mall.Kivisalu@maaamet.ee
6750852

Maa-amet, aadressiandmete osakond

mailto:Mall.Kivisalu@maaamet.ee
mailto:Mall.Kivisalu@maaamet.ee
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