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Tänavanime määramine Haabersti 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 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1
lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014
korraldusega nr 289-k kehtestatud „Rannamõisa tee 8a ja 11 kinnistute detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee 8a ja 11 kinnistute
detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Kivipere tänav (tänava skeem lisas).
2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine pärast aadresside
muutmist koos uute aadressinimbritega.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti 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
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LISA
Kivipere tänava skeem

Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu
„Tänavanime määramine Haabersti
linnaosas” juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee
8a ja 11 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Kivipere tänav.
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1 alusel on kohanime määramine käesoleva seaduse tähenduses
kohanimemääraja poolt nime panek ametliku nimeta nimeobjektile, § 5 lg 4 kohaselt määrab ühe
omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus. Tallinna
kohanimede määramise korra § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 kohaselt määrab teele, tänavale, väljakule
ning muudele aadressikohtadele kohanime korraldusega linnavalitsus nimekomisjoni otsusest ja
linnaosa valitsuse kooskõlastusest lähtudes.
Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis tekib Tallinna Linnavalitsuse Linnavalitsuse
26. veebruari 2014 korraldusega nr 289-k kehtestatud Rannamõisa tee 8a ja 11 kinnistute
detailplaneeringuga üks uus Vana-Rannamõisa teelt algav tänav, millelt planeeritud juurdepääs nii
elamu- kui ärikruntidele. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon arutas selle tänava nimeküsimust
20. mai 2014 koosolekul. Kuigi tegemist on suhteliselt lühikese tänavalõiguga toetas komisjon
aadresside leitavuse parandamiseks ja korrastamiseks uue tänavanime määramist.
Kohanimeseaduse alusel tuleb kohanime määramisel eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja
levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt. Kuna uus tänav viib ajaloolise Kivi talu õue ja
Haaberstis on traditsiooniks kasutada talunimedest tulenevates tänavanimedes pere-liidet, otsustas
komisjon siin Kivipere tänava nime kasuks.
Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Kivipere tänava nime.
Haabersti Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 9. juunil 2014.
Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 25. juunil 2014.
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.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052013003
Tallinna kohanimede määramise kord
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