
 

 

 

 

 

 

 

 

Kohanimenõukogu koosoleku protokoll 

PROTOKOLL nr 47 

 

 

Tallinn 29.05.2013 DELTA [kuu aasta] nr [toimiku indeks/nr] 

(Seisukoha kujundamine e-posti teel) 

 

Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis Tõnis Rüütel 

Osalesid: Kohanimenõukogu liikmed (seisukoha kujundamine e-posti teel, 

kohanimenoukogu@siseministeerium.ee)  

  

  

 

 

 

 

Päevakord: 

1. Rafudia nimest 

2. Uuesalu küla nimest 

3. Lucca nimest 

 

1. Rafudia nimest 

Regionaalministri poole pöördus kodanik Fred Potter ja palus luba oma maaüksusele määrata 

nimeks „Rafudia“. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 

lõikest 5, kujundatakse kohanimenõukogu seisukoht antud küsimuses e-posti vahendusel. 

Kohanimenõukogu sekretär Tõnis Rüütel saatis vastava sisulise e-kirja arvamuse avaldamiseks 

kohanimenõukogule 08.05.2013. Kohanimenõukogu leidis, et „Rafudia“ ei ole eestikeelne nimi 

kuna ei vasta Kohanimede eestikeelsuse kindlakstegemise korra § 3-le Kohanimenõukogu on 

seisukohal, et põhjendused (nimede kombineerimine esivanemate vaimude auks ja toetuseks) ei 

ole aja- ja kultuurilooliselt piisavad, et lubada „Rafudia“ määramist maaüksuse nimeks.  

 

Kohanimenõukogu soovitab jätta sõnast välja f tähe. Raudia oleks eestipärane ja sobilik 

maaüksuse nimeks. 

Teine võimalus esivanematele austust avaldada on määrata pühendusnimi vastavalt pühendusnime 

määramise korrale. Pühendusnime peab sisaldama isiku ees- ja perekonnanime ja selle kohaselt 

oleks võimalik määrata maaüksuse nimeks näiteks Albrecht Hein.  

 

Nõukogu möönab, et kohanime määrajaks antud juhul on siiski kohalik omavalitsus ning seega 

tuleb eelkõige haldusmenetluse käigus jõuda uue nime osas kokkuleppele Märjamaa 

Vallavalitsusega. 
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2. Uuesalu küla nimest 

Rae Vallavalitsus algatas Harju maakonna Rae valla asustusjaotuse muutmise Vallavolikogu 

19.02.2013 otsusega nr 446. Taotluse kohaselt on tegemist Järveküla küla ja Kurna küla 

lahkmejoonte ja asustusjaotuse muutmisega eesmärgiga moodustada uus asustusüksus nimega 

Uuesalu küla. Vabariigi Valitsuse määruse 25.11.2004 nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja 

lahkmejoonte määramise alused ja kord“ §13 lõige 1 punkt neli ütleb, et Siseministeerium kuulab 

nimeküsimuses ära kohanimenõukogu arvamuse. Kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, 

kujundatakse kohanimenõukogu seisukoht antud küsimuses e-posti vahendusel. 

Kohanimenõukogu sekretär saatis 02.05.2013 vastavasisulise e-kirja kohanimenõukogule. 

20.05.2013 ei olnud laekunud ühtegi mittenõustuvat arvamust. 

Otsustati: Uuesalu küla on sobilik nimi. 

 

Liiginimega: Uuesalu küla 

Liiginimeta: Uuesalu 

Omastavas käändes: 

Liiginimega: Uuesalu küla 

Liiginimeta: Uuesalu 
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3. Lucca nimest 

Harku Vallavalitsus pöördus regionaalministri poole arvamuse ja nõusoleku saamiseks võõrkeelse 

kohanime määramiseks. Vastavalt kohanimeseadusele § 6 lg 6-le kuulab minister ära 

kohanimenõukogu arvamuse. Tulenevalt kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, 

kujundatakse kohanimenõukogu seisukoht antud küsimuses e-posti vahendusel. 

Kohanimenõukogu sekretär saatis 10.05.2013 arvamuse avaldamiseks kohanimenõukogu 

liikmetele e-kirja. Nimetatud kirjas oli esitatud Harku valla taotlus määrata liikluspinna nimeks 

„Lucca“.  

 

Nimi on saadud omaaegse suvemõisa järgi, mille eestikeelne nimi on Eesti mõisate nimestiku 

andmeil Luka. Harku Vallavalitsuse plaan kehtestada eestikeelne Luka liikluspinna nimena kohtas 

vastuseisu kohalike elanike seas. Nimelt on kõnealuse tee ääres Lucca nimelised maaüksused ja 

kohalikud on harjunud võõrapärase nimega. Selles tulenevalt taotleb Harku Vallavalitsus luba 

võõrkeelse nime määramiseks.  

 

Kohanimenõukogu tutvus esitatud tõenditega ja leidis, et võõrkeelse kohanime „Lucca“ 

kehtestamine pole vajalik, kuna eestipärane Luka on laialdaselt levinud ja olnud kasutusel juba 20 

saj algusest nii eesti- kui ka saksakeelsetes kogumikes.  Küll aga ei ole kohanimenõukogul 

vastuväiteid võõrkeelse kohanime kehtestamiseks, kuna on viimase 20 aastaga tugevalt kohalikus 

kasutuses juurdunud. 

 

 

Väino Tõemets  

Komisjoni esimees  
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