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Linnavalitsuses on koostamisel eelnõu Vasara ja Piiri tänava ning Paldiski
maantee vahelise ala kinnistute koha-aadresside muutmiseks. Mida eelnõu
endaga kaasa toob, küsisime Keila linna maakorraldajalt Sven Andrejevilt.

Mis tingis koha-aadressidemuutmise?

Keila Linnavalitsus on seatud oma haldusterritooriumil koha-aadresside määrajaks
ning vastutajaks. Linnavalitsuse ülesanne on tagada, et aadressisüsteem oleks
loogiliselt üles ehitatud ning vastaks õigusaktides sätestatud nõuetele. Aadresside
muutmise, täpsustamise, korrigeerimise vajadus on tingitud põhimõttest – majad ja
hooned peavad olema aadressi järgi hõlpsasti leitavad.
Vasara ja Piiri tänava suurimaks probleemiks on see, et mitmed majad ei oma
juurdepääsu tänavalt, mille järgi nad on aadressi saanud. Samuti on ebaloogiline
majade numeratsioon. Varasemast ajast on mingi süsteem olemas, aga kahjuks ei
vasta see tänastele nõuetele. Näiteks on piirkonnas kaks paralleelselt kulgevat
Vasara tänavat, mis tekitab segadust.
Aadressides kasutatavad majade numbrid määratakse viisil, mille kohaselt ühel pool
tänavat paiknevatel hoonetel on paaritud ja teisel pool tänavat paarisnumbrid.
Aadressisüsteemi korrastamisel lähtub omavalitsus tihtipeale põhimõttest, et muuta
võimalikult vähe. Peab siiski jälgima, et n-ö koera saba ei hakataks raiuma jupi
kaupa, vaid muudatusi tehtaks hea terviklahenduse nimel piisaval määral.
Vasara tänava piirkonna aadresside probleemide lahendamiseks tuleb kõigepealt
määrata uued tänavad ja pärast nende registreerimist saab asuda majade ja
hoonete aadresside korrastamisele.
Mitu uut tänavat tuleb?

Plaanis on määrata 4 uut tänavat. Uue nime saavad selle piirkonna suuremad
kvartalisisesed tänavad. Nimede ettepanek on Mäe tänav, Piiri põik, Vasara põik ja
Lühike tänav.

Kes mõtles välja uute tänavate nimed? On selles osas sõnaõigus ka
elanikel?

Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku, mis koos uute liikluspindade joonistega
pannakse välja avalikuks tutvumiseks Keila linnavalitsusse ja linna kodulehele.
Pärast eelnõu avalikustamist saavad elanikud teha omapoolseid ettepanekuid.

Kas muutub ka nende majade numeratsioon, mis jäävad praegu
eksisteerivatele tänavatele?

Tagamaks korrektset ja loogilist numeratsiooni tuleb muuta ka nende majade
numbreid, mille koha-aadressis tänava nimi ei muutu.

Elanike aadressid on kirjas mitmetes riiklikes registrites. Kes hakkab neid
muutma?

Aadress muudetakse pärast linnavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist
aadressiandmete süsteemis (ADS), mis on seotud teiste riiklike registritega. Muutes
aadressi ADS süsteemis jõuavad uued andmed kohe ka rahvastikuregistrisse,
kinnistusraamatusse, maakatastrisse, ehitisregistrisse, äriregistrisse ja teistesse
registritesse, mis on seotud rahvastikuregistriga, kaasa arvatud Omnivasse.

Kui palju see elanikule maksma läheb?

Kui aadressandmeid muudetakse kohaliku omavalitsuse korraldusel, ei teki
inimesele sellest mingit kulu.

Kes teavitab muutunud aadressist lepingupartnereid?

Majaomanike või elanike kohustuseks jääb teavitada muutunud aadressist oma
lepingupartnereid (mobiilioperaatorid, pangad, kindlustus- ja liisingufirmad,
kommunaalteenuseid pakkuvad firmad jne), aga ka oma kirjasõpru.

Kas on kogemusi samasugusest toimingust mõnes teises linnas?

Eesti Vabariigis toimunud haldusreformi käigus muudeti palju kohanimesid ja
aadresse. Tundub, et elu seisma ei jäänud ja tänaseks on inimesed muutustega
harjunud. Miks peaks Keilas teisiti minema?

On Keilas veel piirkondi, kus oleks vaja kinnistute kohaaadresse muuta?

Keilas on veel piirkondi, kus aadressid ei vasta õigusaktide nõuetele.

