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Liikluspindade ruumikujude muutmine ja
uue liikluspinna kehtestamine
Kohanimeseaduse (edaspidi KNS) § 4 lg 1 punkti 5 kohaselt on aadressikohale ruumiandmete
seaduse tähenduses kohanimede määramine kohustuslik ja sama seaduse § 5 lg 1 punkti 3 ja lõike 4
kohaselt on nimemäärajaks kohalik omavalitsus.
KNS § 6 lõike 1 alusel kohanime määramise korraldab ja otsuse teeb kohanimemääraja omal
algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel.
Ruumiandmete seaduse (RAS) § 48 lõige 1 sätestab, et koha-aadress peab tagama objekti leidmise
geograafilises ruumis.
Vastavalt Riigihalduse ministri 15. jaanuari 2016 määruse nr 2 „Kohanimede vormistamise ja
kasutamise kord” § 4 lõike 2 alusel määratakse liikluspinnale üks nimi, kui objekt on katkematult
läbitav ja sellel ei ole kõrvalharusid, mis visuaalselt on tajutavad eraldi objektina.
Jõhvi linnas asuva Juubeli tänav liikluspinna ruumikuju ei vasta kehtivatele nõuetele. Sellest
tulenevalt tuleb ruumikuju muuta.
Osadele maaüksustele ja hoonetele, millele on aadress määratud Juubeli tänava järgi, on tegelikult
juurdepääs eraldi Malmi tänava harult, millele ei ole kohanime määratud. Maaüksuste ja hoonete
aadresside korrastamiseks tuleb kehtestada uus liikluspind.
Samuti tuleb pikendada Malmi tänava liikluspinna ruumikuju, et oleks võimalik korrastada enamik
Ülesõidu tänava järgi määratud maaüksuste ja hoonete aadresse. Nimetatud maaüksutele ja
hoonetele puudub tegelikult juurdepääs liikluspinnalt Ülesõidu tänav.
KNS § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15
päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavalitsus avalikustas korralduse eelnõu
Jõhvi valla kodulehel 9. septembrist 2020 – 11. oktoobrini 2020. Kirjalikke ettepanekuid esitati/ei
esitatud.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 4, kohanimeseaduse § 5
lõike 4 ja § 6 lõike 2, Jõhvi Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsuse nr 217 „Otsustusõiguse ja
ülesannete täitmise delegeerimine“, annab vallavalitsus
korralduse:
1. Muuta Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuva liikluspinna Juubeli tänav ruumikuju vastavalt
asendiplaanile (lisa 1).
2. Kehtestada Jõhvi vallas Jõhvi linnas liikluspind asendiplaanil näidatud piirides (lisa 2) ja määrata
liikluspinna kohanimeks Malmi põik.

3. Muuta Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuva liikluspinna Malmi tänav ruumikuju vastavalt
asendiplaanile (lisa 3).
4. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
5. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
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