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Sisu

• Peatuste nimede määramine ja muutmine. 

• Millistest algandmetest lähtuda.

• Kohanimede registreerimisest kohanimeregistris. 



Eellugu

• Peatuste teke, kadumine ja nende asukoha ning nimede muutmine 
on pidev protsess, mis on seotud nii ühistranspordi liikluse 
korraldamise kui ka teede ümber ehitamisega.

• 2020. aastal kandsime enamiku (ÜTRIS) peatuseid KNR-i 
mitteametlikuna. 

• Maa-ameti ülesanne on kontrollida andmete vastavust nõuetele ja 
tagada andmete üheselt mõistetavus (seostame KNR-i ja ÜTRIS-e 
andmed omavahel).



Olukord

• ÜTRIS-es on kehtivaid peatusi ligikaudu 17 000.

• Nendest on KNR-is registreeritud 16 000.

• Omavalitsused on kehtestanud ehk ametliku staatusega 
kohanimega peatuseid on 9300.

• Enamik praegu kasutuses olevatest peatuse nimedest on 
kohanimeseaduse mõistes korrektsed. 



Milliseid küsimusi lahendame?

• Segadused asukohaga. Nimede kordumine piirkonnas (liinil). Ka häälduslikult sarnased 
(nt Aru ja Haru). 

• Nimede rändamine. Näiteks kas Puiga peatus asub Puiga külas.

• Nimede sisuline sobivus:

• Ajaloo ja kultuuriline eelistus. Eestikeelsed, ajaloolised ka murdelised nimed. Paikkonda tervikuna (sh ajaloolised 
kaardid). Nõuanded Eesti Keele Instituudist ja Kohanimenõukogult. Lõpliku valiku teeb omavalitsus. 

• Võõrsõnade ja võõrnimede kasutamine on lubatud, kuid neil peab olema kultuuri- või ajalooline põhjendus.

• Lühendite ja numbrite kasutamine. Nimes ei tohi kasutada numbrit ega lühendeid (nt „Baltika-1 suvilad“ ja 
„Meresuu SPA“). 

• Nimetava ja omastava käände kasutamine.

• Muud tähelepanekud: kohanime labane, halvustav tähendus või sobimatus kultuuriruumi. 



Juhend uueneb,

…vaadake kõige viimast versiooni.

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/YTRISe_kohanimede_protsess.pdf?t=20220322113644


Millest lähtuda

• Algandmed saab ÜTRIS-est ja KNR-ist. 

• Kontaktid hoiame juhendis värsked.

• Kohanimed tuleb määrata ainult nendele peatustele, millel 
varasem õigusakt puudub ja mida soovitakse kasutada. Seega 
nad on kas:

• kavas välja ehitada; 

• juba varem välja ehitatud.

• Nimi jõuab hiljemalt 60 päeva jooksul ka looduses paigaldatud 
liiklusmärgile.

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/YTRISe_kohanimede_protsess.pdf?t=20220322113644


Tööprotsess jaguneb kaheks

• Uute peatuste lisamine KNR-i;

• Olemasolevate peatuste muutmine, sh olemasolevasse 
kohanimeobjekti rühma peatuse lisamine.



Uue peatuse lisamise tööprotsess
• ÜTRIS-e sisestaja väljastab KOV-ile peatuste algse nimekirja milles on: peatuse nimi; peatuse kood; 

peatuse asukoht (asustusüksus, omavalitsus, maakond); peatuse asukoha koordinaadid.

• KOV koostab (Exceli) tabeli määratavate kohanimedega koos nimeobjekti liigi ja selle asukoha andmetega. 

• KOV edastab tabeli kooskõlastamiseks Maa-ametile (piirkondlik tugiisik), TRAM-ile ja ÜTRIS-e sisestajale. 

• Kui tegemist on kohanime määramisega ÜTRIS-es juba registreeritud peatusele, millel puudub õigusakt, 
siis peab tabelis olema olemasoleva peatuse võimalikult täpsed koordinaadid ja peatuse kood. 

• Maa-amet annab KOV-ile tagasisidet kohanimede sobivuse kohta.

• KOV kehtestab õigusakti ja esitab kohanimeregistrile (kohanimeregister@maaamet.ee), TRAM-ile ja ÜTRIS-
e sisestajale.

• Maa-amet registreerib peatused KNR-is. ÜTRIS-e peatuse ja KNR-i peatuse vahel tehakse seos peatuse 
koodi alusel. 

• KOV – või tee rekonstrueerimisel TRAM – ehitab peatuse looduses välja.

http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/tugiisikud.pdf
mailto:kohanimeregister@maaamet.ee


Olemasolevate peatuste muutmisel

Olemasoleva peatusena käsitletakse antud juhendi kontekstis 
peatusi:

• Mis on registreeritud nii ÜTRIS-es kui ka KNR-is (neil on ÜTRIS-
e peatuse kood);

• Mida ÜTRIS-es ei ole, kuid mille kohanimi (rühmanimi) on juba 
ÜTRIS-es ja KNR-is registreeritud mõnel sama rühma peatusel. 
St sama kohanimega rühma lisandub uus peatus.



Samanimelise peatuse lisandumine 
• KOV määrab õigusaktiga uuele peatusele nime, see on samasugune

protsess nagu tehakse uue peatuse lisaminsel.
• Õigusakt on vajalik, kuigi uut nime ei teki, tekib uus nimeobjekt (peatus).

Maa-amet teeb kande KNR-is ning registreerib uue peatuse (peatuse
koodiga) olemasolevasse kohanimerühma.

Nt enne oli ristmikul 2 peatust, neile lisandub kolmas:



Peatuse kohanime muutmine
• Peatuse kohanime muutmisel tuleb järgida sarnast protsessi 

nagu uute kohanimede määramisel.

• KOV teeb (Exceli) tabeli peatustega.

NB! Siltide vahetus ja ÜTRIS-e kanne peaks toimuma võimalikult 
ühel ajal. 

• Õigusaktis võib üheaegsuse tagamiseks fikseerida muutumise 
kuupäeva. 

• Kokkulepped TRAM-i liikluskorraldajatega ning ÜTRIS-e 
sisestajaga.



Peatuse kustutamine (kehtetuks muutmine)

• Looduses tähistus likvideeritakse ning tõenäoliselt seda 
peatust enam kasutusele ei võeta.

• Kui KOV on ametliku nime määranud, siis see peatuse nimi 
tuleb KOV-il õigusaktiga kehtetuks muuta.

• Kui KOV ei ole nime määranud, siis KOV edastab lihtkirjaliku 
taotluse nii ÜTRIS-e pidajale kui ka KNR-ile.

• ÜTRIS muudab peatuse kehtetuks ja seejärel muudetakse see 
ka KNR-is kehtetuks.



Peatuse asukoha muutmine

• Asukohta tahetakse muuta looduses. (Asukohta on muudetud.) 

• Asukoha andmeid täpsustatakse. (Asukoht looduses ei muutu.)

• Kui peatus soovitakse viia teise asukohta – st kus enne ei olnud 
peatust välja ehitatud, siis peab sellest teavitama lisaks KOV-ile 
ka kirjalikult TRAM-i ühistranspordiosakonda ja Taristu 
kooskõlastuste üksust.



Andmete täpsustamine

…ainult juhul, kui muudatus on sisuline. Näiteks kui varasem peatuse 
asukoht ÜTRIS-es asub:

• sõidurajal 
• liiga kaugel teest 
• bussi piletimüügi süsteem ei leia peatust vmt
Peatuse asukoha saab määrata KNR-i avalikul kaardil: 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik


Kaardil saab otsida ÜTRIS-e koodi alusel



Asukohta täpsustamisel

… suumida piisavalt lähedale (5m/ 1:135), valida mõõtmise tööriist 
ja mõõta; kopeerida koordinaadid.



Õigusaktis

• Peatuse ruumikuju (asukoht) tuleb esitada skeemil (kaardil) ja 
koordinaatidena. 

• STOP_CODE (edaspidi peatuse kood). Ruumikuju KNR-is ÜTRIS-ega .

• Enne õigusakti kehtestamist kooskõlastada ÜTRIS-e sisestajaga.

• Uutele peatustele broneerida ÜTRIS-ses peatuse kood. 



Soovitame õigusaktis

• … sätestada, et peatuse asukoht võib hiljem väikeses ulatuses muutuda. 

• Sel juhul

• saab muutus olla ilma uue õigusaktita kuni 

• 100 m unikaalaadressi nõudega alal 

• 500 m unikaalaadressi nõudega alast väljas pool. 

• Eeltoodud juhtudel piisab kirjalikust asukohamuudatuse kooskõlastamisest 
TRAM ja ÜTRIS-e sisestajaga. 

• Suuremate asukohamuudatuste korral tuleb muudatus kehtestada õigusaktiga. 



Unikaalaadressi nõudega ala

Nn UN-alad on loodud ruumiandmete seadusega (RAS § 43 lg 2 p 5) 
– kasutatakse ADS-is varasema tiheasustusala ja 
detailplaneeringu kohustusega ala asemel.

Saab vaadata nt ADS-i avalikus kaardirakenduses:

Võimalik on
kihina lisada ka 
teeregistri rakendusse

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018045?leiaKehtiv
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/eICJHrsU
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/W4bs5TVo


Kohanimede valikul

Kohanimede valikul tuleb juhinduda:

• Kohanimeseadus

• Kohanime vormistamise ja kasutamise kord

Abiks on: 

ADS käsiraamat

https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015049?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119012016002?leiaKehtiv
https://ads.maaamet.ee/?id=2597


Peatusi käsitletakse KNR-is rühmadena
 …ehk üldjuhul on peatused paaris, st üks ühel ja teine teisel pool teed sama kohanimega. 

 Iga peatuse lisandumine/ muutumine rühmas on vaja kehtestada KOV-i õigusaktiga.
Nt Varbuse (küla) peatuste rühmas on 2 peatust (kohanimeobjekti) ja Estonia peatuste 

rühmas on 14 peatust (igal ÜTRIS-e peatusel on oma peatuse kood):



Lisainfo

• Kohanimeregistri avalik rakendus https://kohanimeregister.ee/knravalik/

• Kaardirakendus https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik

• Maa-ameti geoportaal https://geoportaal.maaamet.ee/

• Aadressiandmete käsiraamat https://ads.maaamet.ee/

https://kohanimeregister.ee/knravalik/
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
https://geoportaal.maaamet.ee/
https://ads.maaamet.ee/


Aitäh!
Mall Leht
mall.leht@maaamet.ee


