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Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis: Timo Torm 

Võtsid osa: Peeter Päll, Mall Kivisalu, Liisi Lumiste, Marja Kallasmaa, Martin Kulp 

 

PÄEVAKORD: 

1. Merenuka küla moodustamine 

1) KUULATI: 

Martin Kulp andis ülevaate Merenuka küla moodustamisega seotud asjaoludest: „Lääne-

Harju vallavalitsus pöördus Rahandusministeeriumi poole, et saada tagasisidet 

asustusjaotuse muutmise protsessi kohta, et vältida vigu haldusmenetluse protsessis. 

Dokumentatsioon on korrektne ning kuna tegemist on kodanike algatusega, mida ka 

omavalitsus toetab, siis Rahandusministeerium küla moodustamise vastu ei ole. Enne 

tagasiside andmist tuleb aga veenduda, et külale soovitud Merenuka küla nimi on sobiv.“ 

 

Mall Kivisalu toob välja, et sellised asundused on enamjaolt määratud väikekohtadena, 

kuid sõnab, et samas ei ole ka reguleeritud, millisest pindalast võib küla moodustada ning 

lisab, et aadressiandmete määramise seisukohast sellise nimega küla moodustamisel 

takistust ei ole.  

 

Peeter Päll tõdeb, et kui elanikel on oma identiteet kujunenud, mida ka omavalitsus heaks 

kiidab, siis ei ole võimalik seda takistada, kuid toob välja asjaolu, et Põhja-Eestile 

sellised pisikülad tüüpilised üldjuhul ei ole.  

 

Liisi Lumiste nõustub Mall Kivisaluga, et tegemist on pigem väikekoha kui külaga, kuid 

samas toob välja ka selle, et kui sealsetel elanikel on soov omaette küla moodustada ja 

end sel moel määratleda, siis selle vastu ei saa olla.  

 

Marja Kallasmaa uurib, milliseid juriidilisi järelmeid toob tänavanime muutmine 

külanimeks ja tänava asemele küla moodustamine. 

 

Mall Kivisalu vastab, et antud juhul määratakse külale sama nimi, mis on tänaval ning 

tegemist ei ole keelatud olukorraga, kuid toob välja aspekti, et praegune maaüksuste ja 

hoonete numeratsioon ei vasta ruumiandmete seaduse nõuetele ning teeb ettepaneku 

uurida kohalikult omavalitsuselt, millist lahendust nad kavatsevad numbrite korrastamisel 

realiseerida. Juhul kui eesmärgiks on praeguse numeratsiooni säilitamine, siis selleks ei 

oleks küla vaja moodustada, vaid pigem moodustada väikeoht Keila-Joa aleviku piires.  
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Väino Tõemets nõustub eelkõnelejatega ning teeb konkreetsel juhul ettepaneku arvestada  

kohalike elanike ja kohaliku omavalitsuse soovidega moodustada eraldi küla ning selle 

nimetamisega Merenuka külaks. 

 

OTSUSTATI: Kohanimi Merenuka on külanimeks sobiv.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 
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