
  

Kohanimenõukogu koosolek 29.03.2018 

PROTOKOLL NR 86 
 
Tallinn 
 
 

 
 

29. märts 2018 
Algus kell 12.30, lõpp kell 15.30 
 
Juhatas: Peeter Päll 
Protokollis:  Kadri Teller-Sepp 
Võtsid osa:  Uudo Timm, Olev Veskimäe, Hendrick Rang, Marja Kallasmaa, Mall Kivisalu, 
Evar Saar 
Kutsutud: Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja 
alates 1. aprillist) 
 
 

PÄEVAKORD: 
 

1)      Kohanimevaldkonna 2019-2023 arengukava töörühma moodustamine ja töökorra 
kokkuleppimine  

2)      Sillanimede kinnitamine kohanimeregistrisse kandmiseks  
3)      Arvamuste andmine:  

a.       riigihalduse ministrile võõrkeelse tänava lubamiseks Tartu linnas 
Toomemäel (Uppsala tänav) 

b.      Tallinna Linnaplaneerimise Ametile tänavanimede eksitava sarnasuse kohta  
c.       Saaremaa osavaldade võimaliku märkimise kohta (osavaldade või 

piirkondade sildid) 
4)      Muud teemad: 

a.       UNGEGN Balti jaotise koosolek 21.-24.05 Vilniuses 
c.       Kohanimeregistri ärianalüüsi projektist 

  
 

1. Kohanimevaldkonna 2019-2023 arengukava töörühma moodustamine ja 
töökorra kokkuleppimine  

 
Arutati uue arengukava ettevalmistuse käiku. Evar Saar ja Olev Veskimäe tõid välja 
kartograafia-teemade arvestamise vajaduse, teemal ei ole selget vastutajat. Kaarditegijad 
pöörasid tähelepanu 90.-ndatel, kuid nüüd suhtumine, et kohanimede eest vastutav 
ministeerium on Rahandusministeerium ning Maa-amet pigem ei tegele süvenenult 
kohanimede seostega kartograafias. Mall Kivisalu juhtis tähelepanu, et jätkuvalt on väga suur 
probleem, et teistes registrites on palju nimesid, mida kohanimeregistris ei ole, kuna nime 
kohta ei ole eksperttööd (kvaliteedikontroll) ja seega vastavat heakskiitu. Kas on mõtet jätkata 
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kvaliteetse, aga väga vähe hõlmava registriga, mis ei kata vajadust; ettepanek on võtta 
registrisse ka kohanimed, mida ei ole veel läbi vaadatud. Need nimed on nagunii käibes. 
 
Otsustati: moodustada arengukava töörühm koosseisus Liisi Lumiste, Olev Veskimäe, Mall 
Kivisalu, Peeter Päll, Kadri Teller-Sepp, vajadusel kaasata teisi liikmeid.  
 
 

2. Sillanimede kinnitamine kohanimeregistrisse kandmiseks 
 
Eskperttööde tulemusena on ad hoc töörühmas läbi vaadatud ning mitteametlike nimedena 
kinnitamiseks ja kohanimeregistrisse kandmiseks valmis 2/3 sildade nimedest. Töörühma 
nõupidamistel osales ka teeregistri vastutav ametnik. 
  
Otsustati: kinnitada mitteametlike kohanimedena ja kanda registrisse  648 silla nimed. 
Edastada andmed Maanteeametile registrisse kandmiseks. Viia lõpule töö veel kinnitamata 
silla nimedega. 
  
 

3. Kohanimenõukogu arvamuste andmised 
 
a. Uppsala tänav Tartu linnas  
Tartu linn taotleb riigihalduse ministri nõusolekut Toomemäel asuvale liikluspinnale Uppsala 
tänava nime andmiseks, et tähistada Tartu ja Uppsala sõpruslepingu 30. aastapäeva ning 
märkida ära Uppsala ülikool kui Tartu Ülikooli emaülikool. Tegu on võõrkeelse kohanimega, 
mille puhul peab kohalik omavalitsus taotlema nõusolekut valdkonna eest vastutavalt 
ministrilt (KNS § 6 lg 6). Skemaatilise kaardi kohaselt algab tänav Tartu Ülikooli vana 
anatoomikumi esiselt ja suubub mäeveerel Lossi tänavale. Ümber on vaja adresseerida Tartu 
Ülikoolile kuuluvad tähetorni ja vana anatoomikumi kinnistud. Tartu Ülikoolilt on nõusolekut 
küsitud. 

 
Eesti Keele Instituut andis konsultatsiooni käigus Tartule teada, et kohanimede eestikeelsuse 
kindlakstegemise korras on erand tehtud võõrkeelsetele isikunimedele, mida pannakse kellegi 
mälestuseks (pühendusnimed), ent pühendusnimede kord ei laiene teiste riikide 
kohanimedele. Varasem analoogiline juhtum: Schönbergi nime panek Haljala alevikus 
(http://www.eki.ee/knn/knpr40.pdf). 

 
Kohanimenõukogu  arutas nimeküsimuse puhul järgmist: 
 

1. Selgitati, mis teeb Uppsalast võõrkeelse kohanime: välismaa kohanimed on 
võõrkeelsed kohanimed.  

Peeter Päll: Kui nimed oleks eesti keelde mugandatud, nagu Pariis, Berliin või ka varasem 
kuju Upsala (Jaak Maandi: nii eesti kui rootsi keeles), siis need on eestikeelsed 
kirjapildimugandid. Uppsala puhul võib see tunduda muidugi tähenärimisena, aga ei söandaks 
siinkohal kohanimeseadust tõlgendada nii, et kui on natuke eestipärasem nimekuju, siis 
justkui võiks panna. Kui see tundub liigsena, siis võib kaaluda seadusemuudatust nii, et ka 
kohtade järgi oleks pühendusnimesid võimalik panna. Kas see toob kaasa Hollywoodide ja 
Brooklynide seadustamise (neid on Eestis de facto kasutatud), on raske öelda. 
 
Arutati, et kohanimeseaduse muutmisel tulevikus väärib kaalumist, teiste maade kogemuse 
põhjal mure, et võidakse kurjalt kasutama hakata, mõjutama hakkab päevapoliitika, võimalus 
käsitelda kõikvõimalikke nimesid pühendusnimedena. Kohtade „disnistamine“, „Cambridge“ 
ja „Oxford“ Hiinas ja Venemaal, probleem toodud välja ÜRO kohanimekonverentsil. 
Leitakse, et sobivam oleks läheneda juhtumipõhiselt. 
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2. Uppsala tänava nime sobivus: 

a. Uppsala tänava nimi hinnatakse Tartu linnapilti sobivaks ja loomuomaseks. 
Uppsala on tähtis, paljudest sõpruslinnadest ilmselt üks tähtsamaid. Nime 
vastu ei saa midagi olla.  

b. Kas teed on tänavailmelised: aadressikontseptsiooni järgi on, suurema selguse 
huvides on uut tänavanime vaja. Lossi tänav on ajalooline, rohkem vanu 
nimesid ei ole olnud. Kas tuleb nimeandmine ka Toomkiriku poolsele teele? 

c. Kohanimenõukogu arutas muuhulgas Uppsala nime andmist konkreetsele 
kohale: 

Evar Saar tõstatas küsimuse Uppsala tänava nime sobivusest konkreetses asupaigas. Kui 
vaadata, milliste hoonete aadressides hakkab nimi kajastuma, siis milline seos on vanal 
anatoomikumil ja tähetornil Uppsalaga? Ühele kõrge väärtusega kohale antakse 30-aastase 
sõpruslepingu tähistamiseks Uppsala nimi, kuigi koht seostub esmajoones 1802. a taasavatud 
ülikooli sümbolitega, mitte rootsiaegse ülikooliga. See tänav oleks ainus koht Tartus, kus 
saaks väärikalt jäädvustada ülikooli hoonete arhitekti J. W. Krause nime.  
 
Arutelu käigus märgiti järgmist: Rootsi-aegne ülikool ei ole sealkandis kunagi tegutsenud. 
Tänava ääres (läheduses) on ülikooli arhitekti J. W Krause loodud hooned: vana 
anatoomikum, tähetorn ja Toomkiriku varemetesse ehitatud raamatukogu (praegu Tartu 
Ülikooli muuseum). Samas ei ole Tartus ka eriti palju teisi võimalusi Uppsalale väärilist 
austust avaldada. 
Peeter Päll tõi välja, et isikunimelisi tänavaid Eesti kohanimetraditsioonis väga esile tõsta 
üldiselt ei soovitata. Nimekomisjonide hoiak, näiteks Tallinnas on pigem konservatiivne. 
Nõustuti, ka Tartu Ülikool ei ole üldiselt tõstnud esile rektorite ja teiste nimesid (G. F. Parrot 
jt märkimine). Seaduse struktuuris samuti antud pigem erandlik koht.  
 
Igal juhul jääb nime sobivus konkreetsele kohale Tartu linna otsustada, kuivõrd 
kohanimenõukogu roll arvamuse andmisel riigihalduse ministrile on seaduse mõtte järgi 
järgmine: nime muutmise korral kohanimenõukogu üritab kaitsta vanu nimesid, kui neil on 
väärtust. See võib olla alus soovituse andmiseks nimemuutmisest keeldumiseks. Võõrkeelse 
nime puhul kaalutletakse, kas sobitub üldisesse pilti, kas võõrkeelsus hakkab nimetatud kohas 
häirima; võõrkeelsus ei tohi saada valdavaks. Uppsala tänava puhul seda väita ei saa, enamik 
ei pane tähelegi nime võõrkeelsust. Muud analüüsi nime sobivuse kohta seaduse kohaselt 
otseselt esitama ei pea, kuid arutelu toimumise võib arutellu panustamiseks linnale ära 
märkida.  
 
Otsustati: Toetada Tartu linna soovi korral otsust tänavale võõrkeelse nime panemiseks ning 
esitada riigihalduse ministrile vastav seisukoht.  Edastada Tartu linnale teadmiseks 
kohanimenõukogus toimunud arutelu kokkuvõte. 

 
b. Tallinna Karjavälja ja Kaeravälja tänava võimalik eksitav sarnasus   

Tallinnas on töös Mustamäe linnaosas Kadaka asumis olemasolevale tänavale nime 
määramine, mis algab Mustamäe teelt ja kulgeb A. H. Tammsaare tee garaažide ja teiste 
ärihoonete vahelisel alal ja millelt on juurdepääs peamiselt korrastamist vajavatele A. H. 
Tammsaare tee aadressidega maaüksustele. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon otsustas 
esitada linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks lähedalasuva Karjavälja talu järgi Karjavälja 
tänava nime. Karjavälja nime kannab ka sealne bussipeatus. 

Tulenevalt maaomanikelt saabunud tagasisidest tänavanimede liigse sarnasuse kohta, palume 
Kohanimenõukogu arvamust Mustamäe linnaosas Kadaka asumis planeeritava Karjavälja 
tänava ja Haabersti linnaosas Haabersti asumis asuva Kaeravälja tänava nimede sarnasuse 
kohta ja soovitust, kas on mõistlik jätkata Karjavälja nime menetlusega või leida tänavale 
sobivam nimi. 
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Liisi Lumiste: Karjavälja tänava ja Kaeravälja tänava nime sarnasust on hinnanud ka Tallinna 
nimekomisjon ja esialgu leidnud, et tegemist ei oleks eksitavalt sarnaste kohanimedega. 
Samas ei saa praktikas siiski välistada nende segamini ajamist, kuna tegemist on nii 
foneetiliselt kui visuaalselt üsna sarnaste nimedega. Kui Karjavälja tänava nimi on sinna 
sobivaim, siis ei peaks teises linnaosas asuv Kaeravälja nimi takistuseks saama. Kui aga on 
võimalik sinna valida mõni samaväärne ajalooliselt või muul moel selle kohaga seonduv nimi, 
siis eksituste vältimiseks võiks seda varianti kasutada.  
Selliseid sarnaseid nimesid on Tallinnas ja ilmselt ka teistes linnades mitmeid, nt Reha ja 
Rahe, Kilde ja Kirde jne. Ka pealtnäha täiesti erinevate nimede puhul võivad inimestel 
tekkida segadust põhjustavad seosed. Kaeravälja tänava järgi praegu väga palju aadresse 
antud ei ole, kuid mõlema tänava äärde jäävad pigem ärihooned - kaubanduskeskused, mis 
muidugi mõnevõrra suurendab nende nimede äravahetamise tõenäosust.   
Reaalses elus olen ise kirjas need kaks nime segamini ajanud ja kui olen teistelt selle kohta 
küsinud, siis on Karjavälja ja Kaeravälja nimesid pigem sarnasteks peetud. 
 
 
Mall Kivisalu: tunduvad sarnased, kuid kas on alternatiive?  
 
Peeter Päll: Sarnaseid nimesid on Tallinnas mitmeid: Veriheina, Vesiheina jt. Alternatiivseid 
nimesid neile kahele on otsitud, Tõnu Raudsepp tegi tõsise taustatöö, uusi nimesid võtta ei 
ole, on korduvad nimed. Karjaväli nimi tundus nimekomisjonis hea nimi, sest on suhteliselt 
kordumatu, samas kohaliku talu nimi.  
 
Olev Veskimäe: tuleb arvestada, et ilmselt on praktikas küsimusi tekkinud. 
 
Uudo Timm, Peeter Päll, Evar Saar leiavad, et ei ole sarnased nimed. teab mõ Harku külas 
Karjavälja, kõrvalasuvas Sõrve külas Kaeravälja. Mõlemad on täiesti erinevad nimed kohalike 
elanike jaoks. Kirjapildis segi ei lähe, häälduses hooletul ütlemisel võib seda juhtuda, kuid nii 
on paljude nimedega. Karjavälja nimi on juba varem peatusenimi.  
 
Otsustati: Karjavälja ja Kaeravälja tänavanimed on mõneti sarnased häälduselt, kuid ei ole 
eksitavalt sarnased: on siiski erineva tähendusega erinevad nimed, asuvad erinevates 
piirkondades (erinevates linnaosades). Kui Karjavälja tänava nimi on sinna sobivaim ning 
paremat nime ei ole võimalik valida, siis ei peaks teises linnaosas asuv Kaeravälja nimi 
takistuseks saama. 

 
 

c. Saaremaa vald küsib arvamust, kas ja kuidas tähistada siltidega Saaremaa valla 
osavaldasid. 

 
Kadri Teller-Sepp tutvustas Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonnas 
arutatut. 
Osavald ei ole ETHS-i järgi Eesti haldus- ja asutusjaotuse osa, vaid KOKS § 56 alusel 
võimaldatud KOV-i poolt loodud üksus, täpsemalt valla või linna maa-alal ja koosseisus 
volikogu kinnitatud osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutsevat üksust, mille eesmärk 
on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike 
kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla või 
linna ülesannete täitmisel. Osavalla tegevuse eesmärgid ja piirid sisustab iga KOV vastavalt 
oma vajadustele. Osavald on võrreldes haldus- ja asustusüksustega enamasti küllalt ajutise 
iseloomuga. Saaremaal otsustati luua 10 osavalda ning Lääne-Saare kogukonnakogu 
(osavaldu ei moodustatud). Seega tekib küsimus, mida teha suure Lääne-Saare piirkonnaga? 
Kodulehel on eraldi märgitud piirkonnad (enne 2013. aastat olnud vallad). Osavaldade 
siltidega tähistamine ei ole liiklusseaduse mõttes keelatud, siltidega on võimalik tähistada 
igasugu kohti, kuid praktikas tekiks maastikul pigem segadust juurde. Võiks kaaluda, kas 
probleem on tegelikult ka nii suur (mis probleemi lahendatakse? Pigem lasta asjal natuke 
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settida.  
 
Arutelu on jätkuks ka kohanimenõukogus detsembris arutatud suuremate valdade sisemiselt 
väiksemaks jaotamise ja jaotiste tähistamise teemale. 
 
Arutelu: 
Kas sildi peal ka osavalla nimetus? Kindlasti peaks olema kirjas liigisõna, et oleks arusaadav, 
millega tegu (vt kihelkond). Küla sildil aga ei ole liigisõna (asulanimi võib olla ilma 
liigisõnata). Ilma osavalla liigisõnata tekiks külasildi kõrvale teine ilma liigisõnata silt. 
Arutatakse ka sildi värvust. Õigusaktid silti ülespanemist ei keela, küll aga tuleks kaaluda, mis 
mida tähendab, mis on asja eesmärk ja kas asi muutuks arusaadavamaks.  
 
Evar: Saaremaale võiks soovitada osavaldade piirid mängida kihelkondade järgi. Saaremaal 
on kattuvus suhteliselt suur.  
Kadri Teller-Sepp: kihelkondade kui ametlike kohanimede kohta on Eestis ühtne kokkulepe ja 
kasutustava.  
Mart Uusjärv: osakonnas arutasime, et mis olukord tekib tegelikult kui ühes kohas võetakse 
kasutusele osavaldade sildid, teises mitte, kusagil tähistatakse vanu valdasid, antakse eri 
tähendusi jne. Milline oleks üldine pilt? Kihelkondade suhtes on selgus olemas. 
 
Uudo Timm: erinevates Saaremaa osades tekiks segadus sildil märgitud koha tähenduses. 
Maastikul liikudes kannab silt kommunikatsiooni. Aga millist? Võib viia suuremasse 
segadusse. Looduskaitseliste objektide puhul oli sarnane teema: oli soov tähistada võimalikult 
palju objekte, nüüd aga tõmmatakse pigem tagasi. 
 
Evar Saar: olulisem oleks saada nimi aadressisse. Sildil ei ole nii oluline. Saaremaa puhul 
kihelkondade piirid valdade piiridest pisut nihkes. Mõte oli selles, et täiendavate reformide 
järel ei peaks taas muutma külade nimesid. Kaaluda maakonna kihi kaotamist aadressist ning 
selle asemel oleks uus aadressitase - muude riikide eeskujul, kus aadressis ei kasutata kõiki 
haldusüksuseid, vaid ainult väiksemaid kuna need on kõige täpsemad. 
 
Olev Veskimäe: aadressikihti välja visata ei ole nii keeruline kui uut sisse tuua. 
 
Marja: tuleks lähtuda tervest Eestist. Maakonnad ei peaks kohti igaüks erinevalt sildistama. 
Selles mõttes on kihelkondadest lähtumine mõistlikum. 
Peeter Päll: igal pool siiski mitte, nt Elva asub kolme kihelkonna piiril. 
Arutati, kas probleem tekib ka mujal. Läänemaal olevat, Rõuge vallas toimub arutelu. 
Tahetakse tähistada Rõuge kanti ja Haanja kanti, aga on kasutatud ka muid nimesid, nt Varstu 
asemel Roosa kant (mõisa järgi), ka Mehkamaa. 
 
Mall: Keegi ei saa keelata omavalitsusel osavall nime ametliku kohanimena kehtestada ja 
esitada kohanimeregistrisse, seejärel saavad ka looduses tähistada. Aadressisse lisataseme 
panek maksab väga palju, hetkel ei ole teada, et maakonnad kaotatakse, seega tuleks üheksas 
tase. Alternatiivina on sel aastal plaan lisada ADS-i mitteametlik kiht: asumid, 
arenduspiirkonnad ja sinna saab lisada ka kandid ja osavallad. Nende osalemine aadressis 
toimib läbi otsingu; aadressi ametlikuks aadressi osaks nad ei ole. Andmeallikas on 
kohanimeregister. Mõte: kasutada, toetada nimesid, mis on nagunii käibes – nagu 
asuminimed. Kasutusse võib võtta ka väiksema käibega kohanimesid nagu nulgad Setumaal. 
Tegu on paralleelse otsinguvõimalusena, mis ametlikku aadressi pikemaks ei muuda. 
Arendusega tehakse need lisanimed, nn tarbenimed, kaardil nähtavaks ning tagatakse 
otsitavus-leitavus (otsingu) filtrite kaudu.  
 
Olev Veskimäe: täiendav ruumipäring nagu praegu kihelkonnad. Täiendav filtriotsing. 
 
Mall: siltidel tähistamine on kokkuleppe küsimus, mida käibes olevatest nimedest maastikul 
näidata. Paljud nimed oleks leitavad näiteks nutiseadmes, kõik ei pea olema maastikul 
tähistatud. 
 
Peeter, Marja: Sildid põlistaks nime, mis ei pruugi olla põline. Soovitaks kihelkonna 
identiteeti. 
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Uudo Timm: Saaremaal on üks situatsioon, aga Eestimaad tervikuna vaadates muutub pilt 
teistsuguseks. Näiliselt Saaremaale sobiv lahendus ei pruugi sobida mujal. 
 
Evar Saar: kõige laiemalt ja igal pool kasutatav sõna on kant. 
Uudo Timm: kohalike jaoks on Leisi kant palju kitsam kui endine vald. 
Mall Kivisalu: las kohalikud otsustavad, mida kant või muu nn vahetase hõlmab. See lisakiht 
võimaldab tükeldada suurt valda väiksemateks tükkideks ilma et tuleb muuta seadusandlust. 
Loob üle-Eestilise terviku. Kandi liigisõna võib kasutada erinevaid nagu väikekohtadel ja 
tänavatel. See on elus kiht: ei seo endiste valdade, endiste kihelkondadega. Kandikiht oleks 
vahekiht, mitteametlik aadressi osa. Maa-ameti seisukohast peaks terve valla territoorium 
olema kantideks jagatud, mitte nii, et osa on katmata (Saaremaa osavaldade näide, mis ei 
puuduta Lääne-Saaremaal asuvaid kante).  
 
Peeter Päll: kogukond oli vallast väiksem üksus näiteks tsaariajal.  
 
Leitakse, et terminoloogia on esialgu välja kujunemata, alles arengujärgus asi.  
 
Hendrick Rang: osavalla kindel administratiivne tähendus on siiski ka pluss, midagi kindlat 
(võrdle linnaosad). Võrdluseks on kandid ebamäärased, kogukond ei pruugi jõuda 
kokkuleppele. 
 
Erinevad arvamused, osavald võib olla ka mõnede jaoks konkreetne arusaadav koht. 
 
Jaak Maandi: kujunemisjärgus asi, aga midagi võiks välja pakkuda, et mõte hakkaks liikuma. 
2000. aasta Siseministeeriumi ettepanek 800 kandi kohta, tehtud koos valdadega, 
maakonnaplaneeringud tehti kantideks jagamise põhjal. Mõte ka siis, et vald liiga suur mõiste. 
Näiteks Pihtla vald on vähemalt neli väga erinevat kanti. 
 
Otsustati: Suuremate valdade väiksemate piirkondade tähistamise, koha/asupaiga täpsema 
tähistamise, inimese enda identifitseerimisel väiksemast paigast tulijana võib olla mõistlik ja 
vajalik haldusüksuse tunnetuslik liigendamine väiksemateks tükkideks. Valla väiksema 
jaotisena on soovitatava kasutada üldmõistena sõna kant. Kant on valla oma eripärase 
identiteediga osa, mis on suurem kui küla. Mõiste sisustab ja liigisõna valib vald ise vastavalt 
kohalikule traditsioonile ja kasutustavale. Liigisõnana võib kasutada sõna kihelkond, 
piirkond, nulk jne. Kohanimenõukogu soovitab kanti mitte siduda osavallaga. Osavald on 
konkreetne administratiivne mõiste, mis tähistab valla haldamise sisemist organiseeritust, 
asutust, teeninduspiirkonda, ega ole Eesti traditsioonilise haldus- ja asustusjaotuse osa. 
Seetõttu ei soovita kohanimenõukogu osavalda ka maastikul sildiga tähistada, va 
teeninduspunkti asukohta märkiv viit. Kant oleks tulevikus aadressisüsteemi (ADS-i) 
mitteametlik vahekiht, mida saab kasutada otsingutes täiendava filtrina asukoha paremaks 
leidmiseks. Kuna suurte muudatuste järgselt on tegu kujunemisjärgus teemaga, on vajalik 
edasine arutelu, muuhulgas maastikul tähistamise osas üle Eesti sarnastel alustel. 
 
 
4. Muud teemad: 

a.   UNGEGN Balti jaotise koosolek 21.-24.05 Vilniuses 
 

Peeter Päll informeeris võimalusest osaleda ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 
koosolekul osalemise võimalusest ja võimalikest ettekandeteemadest ning jagas muljeid 
kohanimealastest rahvusvahelistest üritustest. 
 

c.       Kohanimeregistri ärianalüüsi projektist 
 
Kadri Teller-Sepp rääkis kohanimeregistri ärianalüüsi eesmärkidest ja kavandatavast 
ajakavast.  
Arutelu käigus leiti muuhulgas järgmist.  
Sisend  ärianalüüsi peab olema/tulema arengukava(st). Arengukavas seatakse suunad ja 
registri roll tulemuste saavutamisel, ärianalüüs on juba arengukavas seatud ülesannete 
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täitmiseks. Arengukava ettevalmistamine peaks käima samm ärianalüüsist ees, nii et vähemalt 
põhituum oleks koostatud ja registri arenduste aluseks. Ettepanekuid, ideid korjata nii 
erinevatelt liikmetelt kui asutustelt üksikult kui ka ajurünnaku/seminari käigus. 
Register peab saama laiemalt kasutatavaks, selleks peab selle avavaade muutuma oluliselt 
kasutamiskõlblikumaks.  
Objekti (ametlike) nimede ajalugu peab olema selgemalt näha. Eesmärk peaks olema ka 
maareformi ja/või aadresside korrastamise käigus ärakaotatud nimede tagasitoomine. 
Ajaloolised nimekihid peaksid omavahel väga hästi seotud olema.  
Eksperdivaate lisamine, register kui eksperdi tööriist - hetkel on näha vaid lõpptoode.  
Mall Kivisalu: Maa-ameti poolelt tean, et paljusid neid vajadusi ei suuda olemasolev register 
tehniliselt täita.  
Mall Kivisalu ja Olev Veskimäe arvasid, et kaardiga seotud andmebaasi analüüs ja 
arendamine eeldab väga spetsiifilisi oskusi. 
Kui EKI kohanimeandmebaas kohanimeregistriga siduda, on vaja ka seda poolt arvestada, 
kasvõi eraldi moodulitena arendamine.  
 
 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. Ärianalüüsi sisu ja suunised peavad tulenema 
valdkonna uuest ettevalmistatavast arengukavast (2019-2023). 
 
  
 
(allkirjastatud digitaalselt)     
Peeter Päll      
Koosoleku juhataja  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kadri Teller-Sepp 
Protokollija 
 
 


