TALLINNA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Tallinn

aprill 2015 nr

-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime
määramine Pirita linnaosas
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3
ja lg 6, § 13 lg 2 p 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. Muuta Pirita linnaosas Lepiku asumis Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2002 määrusega nr 77
„Tänavanime määramine Pirita linnaosas“ määratud Sügislase tänava leviala ja määrata Sügislase
tänava senisele Lepiku teelt lähtuvale lõpuosale nimeks Karuslase tänav (tänavate skeem lisas).
2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute
aadresside määramist.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks K.-L. Koplimäele, K. Koplimäele,
R. Koplimäele, M. Metsikule, R. Metsikule, T.-M. Asule, A. Raubale ja Pirita Linnaosa
Valitsusele.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu
„Tänavanime leviala muutmine ja
tänavanime määramine Pirita linnaosas”
juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Pirita linnaosas Lepiku asumis paikneva Sügislase
tänava leviala ja määrata Sügislase tänava senisele Lepiku teelt lähtuvale lõpuosale nimeks
Karuslase tänav.
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2 alusel on kohanime määramine käesoleva seaduse
tähenduses kohanimemääraja poolt nii kohanime panek ametliku nimeta nimeobjektile kui ka
kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine, § 5 lg 4 kohaselt määrab ühe omavalitsusüksuse
territooriumile jäävale nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus. Sama seaduse § 7 lg 2 p 3
võimaldab ametlikku kohanime muuta, kui nimeobjekti või planeeringu muutumise tõttu on
kasutusel olev kohanimi eksitav või kui kasutusel olev kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga
üheselt mõistetavust. 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.
Pirita linnaosas Lepiku asumis paikneva Sügislase tänava nimi määrati Sompa tee 1b ja
Kloostrimetsa tee 41a kinnistute vahelise ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale Tallinna
Linnavalitsuse 26.06.2002 määrusega nr 77 „Tänavanime määramine Pirita linnaosas“. Vastavalt
määruse lisale pidi Sügislase tänav kulgema Kloostrimetsa teest Lepiku teeni. Praeguseks on
Sügislase tänav looduses katkenud ja ühendus tänava algus- ja lõpuosa vahel on säilinud üksnes
kitsa jalgraja kaudu. Kuna 2013. aastal regionaalministri määrusega kehtestatud kohanime
vormistamise ja kasutamise korras sätestatud põhimõtte kohaselt peab ühe nimega tänav olema
katkematult läbitav, oli Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni 9. detsembri 2014 koosolekul
arutusel Sügislase tänava lõpuosale uue nime valimine. Kaalumisel olid ajaloolised talunimed,
kuid kuna tänava lõpuosa jääb rohkem Tammiku talu maale ja Tammiku tänav on Nõmmel juba
olemas, siis ajaloolist nime valida ei saanud. Seetõttu otsustas komisjon uue nime valida Lepiku
asumi tänavanimedes kasutatud liblika-teemast. Et oleks sarnasus ka Sügislase nimega, valiti laselõpuliste nimede seast ja sobivaimaks peeti Karuslase tänava nime. Pärast Karuslase tänava nime
määramist muudetakse Karuslase tänavalt juurdepääsu omavate maaüksuste aadressid uuest
tänavanimest tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.
Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Karuslase tänava nime ja ettepaneku
muuta Sügislase tänava leviala.
Pirita Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 8. jaanuaril 2015.
Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 8. aprillil 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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