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Põhja-Tallinna tehissaartele nimede
määramine
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 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 3 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018 otsusega nr 94
kehtestatud „Paljassaare tehissaarte detailplaneeringust“

1. Määrata lisatud skeemi kohaselt Põhja-Tallinnas Paljassaare asumis Paljassaare tehissaarte
detailplaneeringuga kavandatud tehissaartele järgmised nimed:
1.1 Ilosaar;
1.2 Oiusaar;
1.3 Kõuesaar;
1.4 Linnusaar.
2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine pärast tehissaarte
väljaehitamist.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja
Sihtasutusele Paljassaare Kultuuri Laiud.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär
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LISA
Ilosaare, Oiusaare, Kõuesaare ja Linnusaare
skeem

Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu
„Põhja-Tallinna tehissaartele nimede
määramine” juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Põhja-Tallinnas Paljassaare asumis Paljassaare
tehissaarte detailplaneeringuga kavandatud tehissaartele Ilosaare, Oiusaare, Kõuesaare ja
Linnusaare nimed.
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 § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 kohaselt määrab
ühissõidukipeatusele, sadamale ja muule linna territooriumile jäävale käesolevas paragrahvis
nimetamata nimeobjektile kohanime korraldusega linnavalitsus nimekomisjoni otsusest ja linnaosa
valitsuse kooskõlastusest lähtudes.
Põhja-Tallinnas Paljassaare asumis Paljasaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale
kavandatakse Paljassaare tehissaarte detailplaneeringuga ehitusõiguse määramine nelja tehissaare
rajamiseks. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon arutas tehissaarte nimeküsimust 8.02.2018,
5.06.2018 ja 28.08.2018 koosolekutel. 8.02.2018 toimunud nimekomisjoni koosolekule oli
kutsutud detailplaneeringu ettepaneku tegija esindaja, kes esitas komisjonile ettepaneku määrata
saartele nimed lähtuvalt nende funktsioonist. Tehissaarele, kuhu on kavandatud park ja rand
nimeks - Ilosaar (lust, rõõm, ilutsemine, allikas „Eesti keele seletav sõnaraamat”),
konverentsisaarele - Oiusaar (aru, mõistus, taip, allikas „Eesti keele seletav sõnaraamat”) ja
ärisaarele, kuhu on ette nähtud rajada hotell ja restoranid - Kõuesaar (välguga kaasnev kõmin,
müristamine; äike, pikne, allikas „Eesti keele seletav sõnaraamat”) ning lindudele mõeldud
tehissaarele nimeks Linnusaar. Nimekomisjon toetas detailplaneeringu ettepaneku tegija esindaja
pakutud saarte nimetusi.
Eelnevast tulenevalt esitas nimekomisjon linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Ilosaare,
Oiusaare, Kõuesaare ja Linnusaare nimed.
Põhja-Tallinna Valitsus kooskõlastas Linnusaare nime 17. juulil 2018 ning Ilosaare, Oiusaare ja
Kõuesaare nimed 15. oktoobril 2018.
Tehissaartele nimede määramise kohta on arvamust küsitud ka kohanimenõukogult.
Kohanimenõukogu leidis, et Ilosaar, Oiusaar, Kõuesaar ja Linnusaar on kohanimedena sobivad.
Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 6. veebruaril 2019.
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.

Ignar Fjuk
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja
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