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Tallinn, 26.06.2015    DELTA 01.07.2015 nr 12-4/56-1 

 
Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis Tõnis Rüütel 
Osalesid: Väino Tõemets, Peeter Päll, Tõnis Rüütel, Katrin Alliksaar, Raivo Aunap, Jüri 

Jagomägi, Mall Kivisalu, Ulla Kadakas, Jaak Maandi, Marja Kallasmaa, Evar Saar, 
Liisi Sokk, Uudo Timm, Ilmar Tomusk ja Olev Veskimäe (seisukoha kujundamine e-
posti teel aadressil kohanimi@siseministeerium.ee). 

 

Päevakord: 

 
Peeter Põllu nimeline park Tartus  

Tartu Linnavalitsus palus kohanimenõukogu arvamust nime määramise menetlemise ja Tartu 

Linnavolikogu poolt tehtud nime ettepaneku sobivuse osas. Tartu Linnavalitsuse 
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja kiri kohanimenõukogule on lisas 1 ning 
Andrus Rehemaa märgukiri on lisas 2. 

 
Ilmar Tomusk: „Toetan Peeter Põllu parki.“  

 
Mall Kivisalu: „Olen märgukirja kirjutajaga sama meelt, et isikute austamiseks on rohkesti 
teisi võimalusi kui pühendusnime määramine. 

Aadressides ja kohanimedes on otstarbekas eelistada pigem suupärasemaid nimesid, mis 
aitavad kohta kõige paremini leida. 

 
Samas kui see on kohalike elanike arvates kõige parem nimi sellele kohale, siis ka 
pühendusnimele ei saa olla otseseid vastuväiteid. Kui vaadelda kodanike seisukohti siis saab 

välja tuua kaks suuremat nimerühma – kus ühed eelistavad konkreetseid isikuid ja teised 
viitavad hariduse ja õpetamisega seotud sõnadele üldisemalt. 

Isikutele (sh erinevatele isikutele) viitavaid ettepanekuid on kokku 59 ja haridusega seotud 
ettepanekuid on kokku 54, ülejäänud on muude valdkondade nimed. Endisaegseid nimesid 
(Politsei ja Lihaturuga seotud) on esitatud ainult 6 korral, eega võib arvata et kohalike elanike 

seas ei ole need nimed enam hästi tuntud. 
Ma arvan, et kuna isikunimed ja haridusega seotud nimed on esindatud küsitlustulemustes 

üsna tasavägiselt, siis on põhjust kaaluda ka võimalust veelkord rahvale pakkuda valiku 
võimalust kahe alternatiivi vahel.“ 
 

Evar Saar: „Minult arvates pole ka pühendusnimel midagi viga, kuna tänapäeval antakse 
neid suhteliselt harva. Andrus Rehemaa pakutud nimedest võib kaaluda Politseiplatsi. Nimi 

Lihaturg sisaldab nii mitmekesiseid ja erutavaid seoseid, et vaevalt seegi ametliku nimena 
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kergesti läbi läheks. Samas, söögikohta seal nurga peal keldris kutsuti veel 1990. aastatel küll 

"Politsei all", nii et mälestus Politseiplatsist on tegeliku eluga tihedama lt seotud. 
Mallul oli väga hea ettepanek, et võiks veel korra avalikule hääletamisele panna nimed Peeter 

Põllu park ja Politseiplats.“ 
 

Jaak Maandi: „Pühendusnimedega on see häda, et nad koosnevad tavaliselt vähemalt kahest 

nimest, mis kohanimede puhul pole just kõige otstarbekam. Ja Põllu park ju ka sobib. Võiks 
soovitada veelkordset kaalumist.“ 

 
Marja Kallasmaa: „Olen Mall Kivisaluga täiesti nõus. Võimalusel tuleks vältida ees- ja 
perekonnanime sisaldavaid pühendusnimesid.“ 

 
Liisi Sokk: „Toetan Mallu ettepanekut, võtta küsimus uuesti kaalumisele. Samuti olen 

seisukohal, et Peeter Põllu mälestust on monumendiga juba väärikalt tähistatud ja sobivam 
oleks ajalooline Politseiplatsi nimi, mille all tuntakse seda kohta Tartu Linnavolikogu õiendi 
kohaselt ka praegusel ajal.“ 

 
Jüri Jagomägi: „Politsei plats on hea. Kuigi põgusa küsitlusega tutvusringkonnas selgus, et 

enamus kasutavad, piirkonna määratlemises haridusministeeriumiga seonduvat. Olgu siis 
esine, park, plats jne. Nad pakkusid, et see plats võiks olla HARIDUSPLATS. ( või ka 
haritusepark?). 

Selle ääres on linna raamatukogu, seal Tartu loodusmaja endine asukoht, kust ikka väljuvad 
looduse omnibussid. Ja ka haridustegelase Peeter Põllu skulptuur. Üle tänava Kalevipoeg ja 

O. Lutsu mälestusmärk. Ehk ka linnavalitsusele meeldib see idee.“ 
 
Otsustati: Kohanimenõukogu ei leidnud nime valimise protseduuris vigu. Antud haljasalale 

sobivad mõlemad nimed, nii Peeter Põllu park kui ka Politseiplats. Soovitame siinkohal Tartu 
Linnavalitsusel uuesti kaaluda haljasalale nime valimist, näiteks pannes variandid hääletusele. 

 

 
 

allkirjastatud digitaalselt 

 
Väino Tõemets 
koosoleku juhataja 

 

 


