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Päevakord: 

 

1. Asustustjaotuse muutmine Jõelähtme vallas (Saviranna küla moodustamine )  

 

 

 

Harju maakonna Jõelähtme valla asustusüksuse muutmise on algatanud Jõelähtme Vallavolikogu 

14. oktoobri 2009. a  otsusega nr 545 “Jõelähtme valla asustusjaotuse muutmine”. 

Taotluse kohaselt on tegemist Harju maakonnas Jõelähtme vallas asuva Kallavere küla koosseisust 

endise Saviranna küla eraldamisega ning Saviranna küla nime ennistamisega. Praegune Kallavere 

küla territoorium hõlmab endise Saviranna küla alasid. Ajalooliselt on praeguse Kallavere küla ühe 

osa nimeks olnud Saviranna küla. Jõelähtme volikogu on lähtunud taotluse tegemisel eelkõige 

külaelanike soovist, kuna tänaseni kasutatakse kohalike elanike poolt endisaegset kohanime 

Saviranna küla. Külaelanikud on veendunud, et külale kunagi antud nimi, mis on antud kohale 

iseloomulik ja sobivam, peab püsima jääma. Taotluse esitamisel on arvestatud väljakujunenud 

ajaloolisi traditsioone ning küla elanike soovi taastada Saviranna küla endistes ajaloolistes piirides. 

Moodustatava küla näol on tegemist ajaloolise külaga, mis 1970-ndatel aastatel liideti Kallavere 

külaga. Seisuga 01.01.2010 elab Kallavere külas 142 inimest (69 meest ja 63 naist). 

Moodustatavas Saviranna külas elab 53 inimest (24 meest ja 29 naist).  Jõelähtme vallale ei ole 

laekunud asustusjaotuse ega lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjelduse 

väljapaneku järgselt pretensioone ega vastuväiteid (Jõelähtme vallavalitsuse teatis, 28.12.2009 nr 

14-5.3/5193). 

 

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lg 5, kujundatakse 

kohanimenõukogu seisukoht antud küsimuses e-posti vahendusel. Kohanimenõukogu sekretär 

Aule Kikas saatis 16.02.2010 kohanimenõukogu liikmetele Harju Maavalitsuse 14.01.2010 kirjaga 

9-6/09/6633 esitatud Jõelähtme asustusjaotuse dokumentatsiooni kooskõlastamiseks. Kirjas 

märgitud tähtajaks (19.02.2010) ei esitanud kohanimenõukogu liikmed ühtegi kohanimega 

Saviranna küla mittenõustuvat arvamust, küll aga esitati toetavaid arvamusi.  

 

Evar Saar: Saviranna on tekkinud Kallavere küla ääremaale, sada aastat tagasi veel suhteliselt 

tühjale rannale ja selle alla on pandud kuuluma kõik majad, mis seal rannas on või kunagi olema 
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saavad. Selles mõttes tundub kaardile tõmmatud lahkmejoon igati loogiline. Kolm talukohta 

Saviranna tee ääres (mille nimed tunduvad vana süsteemi järgi olevat Auamäe, Ristimäe ja 

Jäätmaa), on jäetud Kallavere küla külge, aga ka see tundub loogiline ja mitte kedagi riivav, sest 

ega need talukohad ju päriselt Savirannas asugi. 

 

Kohanimenõukogu üheks prioriteediks on ajalooliste kohanimede, sh külade nimede ennistamine. 

Kohanimenõukogu toetas ajavahemikul 16.-19.02.2010.a toimunud e-koosolekul Harju maakonna 

Jõelähtme valla ajaloolise Saviranna küla taastamist ja kohanime ennistamist.  

Lähtudes eeltoodust on kohanimenõukogu seisukohal, et kõne all olev asustusjaotuse muutmine sh 

kohanime määramine, on põhjendatud, mistõttu kohanimenõukogu toetab nimetatud 

asustusjaotuse muutmist ajaloolise Saviranna küla ennistamise ja sellega seotud lahkmejoonte 

muutmise küsimustes.  

Otsustati: 1) tuginedes kohanimeseaduse § 6 lõikele 3 ja 7 esitada  regionaalministrile nõusolek 

kohanime määramiseks Jõelähtme vallas asuvale uuele külale nimega Saviranna küla. 

  

 

 

 

 

Väino Tõemets  

kohanimenõukogu esimees  

  

 


