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Tänavanime määramine Pirita linnaosas
Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p 1
ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede
määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu
23. jaanuari 2014 otsusega nr 6 kehtestatud „Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneeringust“.
§ 1. Määrata Pirita linnaosas Lepiku asumis Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneeringuga
tekkivale uuele tänavale nimeks Taevastiiva tänav (tänava skeem lisas).
§ 2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine §-s 1 nimetatud tänava
valmisehitamise ajaks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse määruse eelnõu
“Tänavanime määramine Pirita linnaosas”
juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Pirita linnaosas Lepiku asumis Pärnamäe tee 55
kinnistu detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Taevastiiva tänav.
Kohanimeseaduse § 5 lg 4 kohaselt määrab ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale
nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus. Tallinna kohanimede määramise korra punktide
2.2.2 ja 3.5 kohaselt määrab tänavale, nende analoogidele ja asustusüksusest väiksematele
nimeobjektidele nime linnavalitsus nimekomisjoni seisukoha ja linnaosavalitsuse kooskõlastuse
alusel.
Pirita linnaosas Lepiku asumis tekib Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 otsusega nr 6
kehtestatud Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneeringuga üks uus Pärnamäe teelt algav tänav.
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon arutas selle tänava nimeküsimust 16. detsembri 2011 ja
3. detsembri 2013 koosolekutel. Esialgu tegi komisjon ettepaneku anda tänavale Kruusiaugu nimi.
Pärnamäe tee 55 kinnistu omanikud aga ei nõustunud ajaloolisest talunimest tuleneva
tänavanimega, kuna see nimi seostub nii nende kui teiste asumi kauaaegsete elanike jaoks vaid
Pärnamäe tee ääres asuva võsastunud prügiauguga. Omanike sõnul ei ole kruusa kaevandamist
talus kunagi toimunud ja suusõnaliselt registrijärgne Kruusiaugu talu nimi kasutusel pole olnud.
Kruusiaugu tänava asemel pakkusid nad välja Lavendli ja alternatiivina ka Taevastiiva tänava
nime. Nimekomisjon leidis, et kuigi ajaloolised kohanimed, sealhulgas talunimed, on uute
kohanimede valimisel alati eelistatuimad nimeallikad, võib esitatud argumente arvestades antud
juhul Kruusiaugu tänava nime kõrvale jätta. Siiski ei nõustutud Lavendli tee/tänava nimega.
Peamiseks põhjuseks toodi asjaolu, et Lepiku asumis on valdavalt tegemist kas ajaloolistest
talunimedest või liblikateemast tulenevate nimedega. Seega sai nimekomisjoni toetuse liblikate
nimesarjaga kooskõlas olev alternatiivvariant - Taevastiiva tänava nimi.
Nimekomisjon esitas linnaosavalitsusele kooskõlastamiseks Taevastiiva tänava nime.
Pirita Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 9. jaanuaril 2014.
Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta on edastatud 30. jaanuaril 2014.
Määrus jõustub üldises korras.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052013003
Tallinna kohanimede määramise kord: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=99782
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