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1. Kohanimearvu uuringu tulemuste tutvustus  

Taavi Pae tutvustas kohanimede arvu eksperttöö tulemusi. 

Kohanimenõukogu leidis, et kohanimede arvu uuringuga tuleb edasi tegeleda ja et nimede 

arvu hindamisel tuleb arvestada kõiki kohanimeobjekte, millel on kohanimi (sh 
sekundaarnimi) ja mis on tajutavad inimeste jaoks oluliste kohtadena või orientiiridena. 

Kohanimede korrektsusesse ei ole selle uuringu raames vaja süveneda, oluline on nimede 
hulk, mis eristavad olulisi kohti. Seega nimeobjektide liikide puhul võiks käsitlus olla pigem 
laiem, sest eesmärgiks on kohanimede potentsiaali hindamine.  

Slaidid on protokolli lisas 1. 

Otsustati: Informatsioon võetakse teadmiseks. 

2. Pärnu asumid  

Pärnu Linnavalitsusele esitati taotlus kohanime määramiseks Rääma linnaosas paiknevale 
elamupiirkonnale (endised suvilakooperatiivid). Antud ala soovitakse nimetada Rabakülaks. 

Pärnu linnas ei ole senini väiksematele piirkondadele, asumitele jms ametlikult nimesid 
määratud – need on kujunenud ajalooliselt (Papiniidu – Papiniidu talu järgi, Niidu – Niidu 

mõisa järgi), rahvasuus (Vingiküla, Rotiküla) või praktilisest vajadusest lähtuvalt (Mai 
elamupiirkond, Loode-Pärnu tööstuspiirkond). 
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Pärnu linnavalitsust huvitab, millist liigisõna tuleks kasutada Rabaküla nime määramisel.  

 
Otsustati: Pärnu linnas asuva Rabaküla kohanime määramiseks on sobiv määratlus 

mitteametlik asum. Asumi nime määramisel tuleks kaaluda kogu linna asumijaotuse 
kehtestamist, mis seisneks asumite vaheliste piiride ja kõikide nimede üheaegses määramises. 
Pärnu linnavalitsusel tuleks esitaks ka linnaosade skeemid, et linnaosade nimed saaks 

mitteametlike kohanimedena kohanimeregistris registreerida. 

2.1 Tõnis Rüütel tutvustas Siseministeeriumi poolt kavandatud „Asustusüksuse liigi, nime ja 

lahkmejoonte määramise aluste ja korra“ muutmise eelnõu, mille alusel on võimalik 
kehtestada asumeid ka ametlikult. Asumite kehtestamise regulatsioon on kavas sätestada 
sarnaselt küla moodustamisele. 

 
Otsustati: Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

3. Peipsi järve ja Manija saare nimeküsimused  

3.1 Tuginedes Tõnu Raudsepa tähelepanekutele arutati uuesti kohanimenõukogu 22.04.2015 

koosoleku protokollis nr 60 punktis nr 1 tehtud otsust Peipsi järve nime täpsustamise kohta. 
Arutelu käigus tehti ettepanek, et varasemast otsusest jäetakse välja Suurjärv (x=6509381 ja 

y=694285,7), Suurjärve nimeobjektile lisatud Külmjärv, Lämmijärve nimeobjektile lisatud 
Soejärv ning Pihkva järve nimeobjektile lisatud mitteametlik nimi Talaba järv. 
 

Otsustati: kohanimenõukogu 22.04.2015 koosoleku protokollis nr 60 olev esimene otsus 
tunnistatakse kehtetuks ja kehtestatakse uuesti järgmises sõnastuses: 

Tuginedes kohanimeseaduse (edaspidi ka KNS) § 21 punktis 1 ja kohanimenõukogu 
põhimääruse § 3 punktis 1 antud pädevusele kinnitatakse Peipsi järve osadele ametlikud 
kohanimed Pihkva järv (x=6439663,3 ja y=730474) ja Lämmijärv (x=6454074,4 ja 

y=707758,1). Peipsi järve nimeobjektile lisatakse juurde mitteametlik nimi Peipsi-Pihkva 
järv. Värska laht (x=6433864.8 ja y=713898.5) kinnitatakse Pihkva järve osaks.  

 
3.2 Praegune olukord, kus saare nimi on Manõja saar ja saarel asuva küla nimi on Manija, on 
kohanimeseadusega vastuolus, kuna § 10 lõige 5 ütleb, et sama kohanime määramisel 

erinevatele nimeobjektidele peab nimetuumade kirjapilt olema ühesugune.  
 

Väino Tõemets: Olemas olevatest dokumentidest ei tule välja, et kohanimenõukogu oleks 
otsustanud kinnitada saarele murdekeelse nime. Seega on tõenäoline, et „Manõja“ kinnitati 
ametlikuks nimeks eksituse alusel. Viga tuleks parandada ja muuta „Manõja saar“ 

mitteametlikuks nimeks ja „Manija saar“ ametlikuks nimeks.  
 

Peeter Päll: Kohanimeseaduse § 10 lõiget 5 järgides peab saare ja külanime ühtlustama. Seega 
tuleb Tõstamaa valla käest küsida, kas nad eelistavad saare nime muutmist Manijaks või küla 
nime muutmist Manõjaks. 

 
Evar Saar: Tõstamaa vallale tuleks kindlasti selgitada, et nad saavad määrata murdekeelseid 

nimesid ka rööpnimedeks ja mitteametlikeks nimedeks. 
 
Otsustati:  Väino Tõemets võtab Tõstamaa vallavalitsusega ühendust ja küsib nende 

seisukohta Manõja nime küsimuses.   
 

4. KNR III taseme klassifikaatori tööversiooni tutvustus  
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Mall Kivisalu tutvustas viimast kohanimeregistri nimeobjektide liigitamise klassifikaatori 

versiooni. Selle klassifikaatoriga on vaja tööd jätkata. Tõenäoliselt tuleb muuta ka II taseme 
klassifikaatorit, mis tähendab ministri määruse muutmist. 

Otsustati: informatsioon võetakse teadmiseks. 

5. Koolile isikunime määramine  

Vandeadvokaat Kaimo Räppo esitas küsimuse, milles soovis teada, kas elava isiku nime võib 

määrata koolile.  
 

Peeter Päll: Kohanimeseaduse järgi ei saa sellele küsimusele vastata. Kooli nimi on esmalt 
asutuse nimi ja asutustele nime määramist ei ole täpselt reguleeritud. Samas on Eestis asutusi 
nimetatud elavate isikute järgi, näiteks Pille Lille Muusikute Fond ja Eri Klasi Fond.  

 
Marja Kallasmaa: Isiku nõusolek tema nime määramisel koolile on ikka vajalik.  

 
Otsustati: kohanimeseadus ei käsitle koolile kui asutusele nime määramist, kuid isiku 
nõusolek tema nime määramisel koolile on vajalik.  

 

6. Pääsküla sillad  

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on teinud riigihalduse ministrile ettepaneku määrata 
Pääsküla sillale ja Pääsküla kivisillale ametlikud nimed. 

Otsustati: kohanimenõukogu toetab Pääsküla sillale ja Pääsküla kivisillale ametlike nimede 

määramist. 

7. Muud küsimused 

7.1 UNGEGNi Balti jaotise koosolek toimub 29. juunist 1. juulini k.a Poolas Varssavis. 
Eestist osaleb sellel koosolekul Peeter Päll Eesti Keele Instituudist ja Andre Kaptein Maa-
ametist. 

7.2 Väino Tõemets: Kohanimeseminar võiks toimuda augusti keskel ja seal võiks arutada 
kohanimeregistri nimeobjektide II ja III taseme liigitust. 

7.3 Väino Tõemets: Sellel aastal toimub kohanimepäev Tallinnas, kus tähistatakse ühtlasi ka 
Tallinna nimekomisjoni 50. aastapäeva. 

7.4 Tõnis Rüütel: Ülevaade probleemsete vooluveekogudega töö jätkamisest. On vajalik, et 

eksperdid (Tõnu Raudsepp ja Evar Saar) võtavad ise nende kohalike omavalitsusüksustega, 
kes olid vooluveekogude nimede parandamise ettepanekute vastu,  ühendust ja selgitavad, 

miks parandusi on vaja teha. 

Evar Saar: Kagu-Eestis oli umbes 15 valda, kellega oleks vaja ühendust võtta. Arutame 
täpsemalt Tõnis Rüütliga, millal ja kuidas sellega saab edasi minna (algamas on 

suvepuhkused ja ilmselt sel ajal ei ole omavalitsustega mõistlik suhelda).  

7.5 Peeter Päll: Muinsuskaitseregistri eksperttöö lubasid Tõnu Raudsepp ja Evar Saar veel üle 

vaadata, enne kui see omavalitsustele saadetakse. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets  

kohanimenõukogu esimees  

 


