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Tänavanime määramine Kristiine linnaosas
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede
määramise korra“ § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada
kohanimede kasutamist.

1. Määrata Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Veskimetsa tänava ja Värvi tänava ühendusteele
nimeks Heinavälja tänav (tänava skeem lisas).
2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute
aadresside määramist.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse
septembri 2015
korralduse nr
-k
LISA
Heinavälja tänava skeem

Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu
„Tänavanime määramine Kristiine
linnaosas” juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Veskimetsa
tänava ja Värvi tänava ühendustee nimeks Heinavälja tänav.
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1 alusel on kohanime määramine käesoleva seaduse tähenduses
kohanimemääraja poolt kohanime panek ametliku nimeta nimeobjektile, § 5 lg 4 kohaselt määrab
ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus.
Tallinna kohanimede määramise korra punktide § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 kohaselt määrab teele,
tänavale, väljakule ning muudele aadressikohtadele kohanime korraldusega linnavalitsus
nimekomisjoni otsusest ja linnaosavalitsuse kooskõlastusest lähtudes.
Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Kõrgepinge 31 ja 33 korterelamute aadresside korrastamisel
tegi linnaplaneerimise amet ettepaneku, anda elamutele uued aadressid lähema juurdepääsutänava
(Värvi tänava) järgi. Kuna Kõrgepinge 31 hoonele on juurdepääs seni nimetult tänavalõigult, siis
ei olnud Kõrgepinge 31 korteriühistu Värvi tänava aadressiga nõus ja palus pikendada Heinamaa
tänavat ehk hõlmata Kõrgepinge 31 maja ees kulgev Veskimetsa ja Värvi tänava vaheline
tänavalõik Heinamaa tänava koosseisu või kasutada siin Veskimetsa põigu nime.
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon arutas selle tänavalõigu nimeküsimusi 7. aprilli 2015 ja
9. juuni 2015 koosolekutel. Komisjon märkis, et Veskimetsa ja Värvi tänava vaheline lõik on
Heinamaa tänavaga võrreldes erinev nii hoonestuse kui tänava laiuse poolest ning pealegi ei asu
need kaks tänavat kohakuti. Seega ei toetanud nimekomisjon Heinamaa tänava pikendamist Värvi
tänavani, vaid tegi ettepaneku anda kõnealusele tänavalõigule omaette nimi. Veskimetsa põigu
osas asuti seisukohale, et kaasaegses Tallinna nimepraktikas ei ole põikude tekitamine üldjuhul
otstarbekas ega ka mõistlik. Pealegi puudub kõnealusel tänaval põigulik olemus, sest tegemist ei
ole lühikese tupiktänavaga. Kuna heinamaa-teemast lähtudes on olemas palju reservnimesid, mida
siin saaks kasutada, pakkus nimekomisjon välja Heinavälja tänava nime. Komisjoni hinnangul
oleks Värvi ja Veskimetsa tänava vahelisele tänavalõigule Heinavälja tänava nime määramine
kompromissvariant, kus jääb elanike soovil seos heinamaa-teemaga, kuid samas arvestatakse
tänavanimede levialale kehtivate nõuetega ja Tallinnas väljakujunenud nimevaliku praktikaga.
Kõrgepinge 31 korteriühistu nõustus Heinavälja tänava nimeettepanekuga.
Arvestades maaomanike arvamust esitas nimekomisjon linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks
Heinavälja tänava nime.
Kristiine Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 5. augustil 2015.
Tallinna kohanimede määramise korra kohaselt on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 6. augustil 2015.
Tallinna kohanimede määramise korra § 6 alusel avaldatakse korraldus Tallinna veebilehel
õigusaktide registris ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldab õigusakti edastamise linnaosa
valitsusele, kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning huvitatud
isikutele kümne päeva jooksul pärast õigusakti jõustumist. Samuti korraldab Tallinna
Linnaplaneerimise Amet kohanimeandmete uuendamise ameti poolt peetavates andmekogudes.
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