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Eesti Keele Instituudi 

kohanimekartoteek (1)

• Eesti suurim kohanimekogu

• http://heli.eki.ee/kohanimed/ 

• Üle poole miljoni nimesedeli (kokku 540 615), kihelkonniti 
ja tähestikulises koondkartoteegis

• Tegelik arv võiks olla vähemalt kolm korda suurem, seega 
1,5 miljonit

• Võrdluseks: maailma suurimad andmebaasid sisaldavad 
5–6 miljonit kohanime 



Eesti Keele Instituudi 

kohanimekartoteek (2)

• Välitöödel kogutud nimed alates 1920. aastatest

• Andmeid nime kohaliku kasutuse kohta: hääldus, 
kohakäänete tarvitus, asukoha kirjeldus, näitelaused, 
kogumisandmed

• Skaneeritud ja interneti teel sirvitavad

• Lisaks: Endel Varepi asustuslooline kartoteek (111 583 lk, 
käsikirjaline)



Eesti Keele Instituudi 

kohanimekartoteek (3)



http://heli.eki.ee/kohanimed



EKI kohanimeandmebaas KNAB

• http://www.eki.ee/knab/knab.htm

• 142 000 kirjet (Eesti ja välismaa)

• Keeleliselt normitud nimed



Ajaloolise Võrumaa kohanimeandmebaas 

AVKA (Võru Instituut)

• http://www.wi.ee/index.php/ajaloolise-vorumaa-

kohanimede-andmebaas

• 24 000 kirjet

• Nimede kohalik kuju



Onomastika terminite loend

• http://www.eki.ee/nimeselts/nimeterm.htm



Eesti onomastika bibliograafia

• http://www.eki.ee/nimeselts/bib/index.htm

• Otsinguvõimalusega andmebaas 

• Umbes 4400 kirjet 

• Viimati uuendatud 2011, seega viimaste aastate 
bibliograafiat kahjuks ei kajasta



Eestlaste perekonnanimede andmebaas

http://www.ra.ee/apps/onomastika/

• Esmakordselt valmis 1995. aastal. Uus versioon koostöös 
Rahvusarhiiviga.

• Avatud kaks andmebaasi osa: 

1) kajastab 1822–1835 pandud perekonnanimede algkodusid

2) kajastab nimede muutmist 1920.–30. aastatel valdavalt  
eestistamise kampaania käigus 
(massiliselt loobuti saksa- ja venepärastest nimedest, aga ka 
halvakõlalistest või liialt „külahõngulistest“, võidukäiku alustas 
liitsõnaline loodusromantiline perekonnanimi)



Aadu Mustalt lisaks

Perekonnaloo uurija 
käsiraamat.  2015.
Tallinn: Hea Lugu.



Veel isikunimedest

• Nimeveeb http://nimi.keeletoimetajad.ee/

• Tartu Ülikoolis isikunimeteaduse ehk antroponomastika
kursuse jaoks Kairit Henno koostatud nimeloengud 

• Mida leiab? 
– terminiloend

– isikunimeteaduse ajaloo ülevaade 

– Eesti isikunimede allikatest ja uurimisest

– hüüdnimed ja loomanimed

– …



Eesti Keele Instituudi 

isikunimeandmebaas

• Saab …

… otsida üksiknimesid

… otsida mingit tähejärjendit sisaldavaid nimesid 

… vaadata kõiki sama tähega algavaid nimesid

• Iga nime puhul on näidatud nimetava, omastava, osastava ja 
alaleütleva vorm

• Kui nime saab käänata mitut moodi, on antud kõik võimalused 

• Sõnad reeglipärane ja võimalik viitavad vastavalt reegli-
pärasele käänamisele ja sellest lahknevale, kuid siiski 
võimalikule käänamisele

• http://keeleabi.eki.ee/isikunimed/index.php



Kohanimede kohta

Eesti murded ja kohanimed 

Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg

2002 2009



Sissejuhatus onomastikasse (ingl k)

Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics.

Terhi Ainiala, Minna Saarelma, Paula Sjöblom (2012)

Names in Focus works as a general 

introduction to world of onomastics. 

- - Readers get a general idea about 

onomastic subjects, key theoretical 

questions and research methods. 



Saaga (Eesti Rahvusarhiiv)

• http://www.ra.ee/saaga/

• Digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond 
(enimkasutatavate ja huvipakkuvamate Rahvusarhiivis ja 
Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide digikoopiad)

• Digikogu täieneb iga päev (hetkel umbes 9 miljonit digipilti)

• Hõlmab:
– perekonnaloolisi allikaid

– vakuraamatuid

– ajaloolisi käsikirjalisi maakaarte ja plaane 

– … 



Saagast leitavaid materjale

• Meetrikaraamatud – registrid, mis sisaldavad (kronoloogilises 
järjekorras) sündide, abiellumiste ja surmajuhtumite sissekandeid

• Personaalraamatud – kirikukoguduste liikmete nimekirjad, mis 
koostati majapidamiste ja perekondade kaupa

• Hingeloendid (revisjonilehed) – koostatud kihelkondade, 
mõisavaldade, külade ja perekondade kaupa ning sisaldavad 
andmeid kompaktselt kogu perekonna kohta

• Vakuraamatud – talude ja nende koormiste nimistud, kuhu on 
märgitud mõisate kaupa kõigi talude suurus adramaades või 
nädalateopäevades, taludel lasuvad teo-, naturaal- ja rahalised 
koormised ning mõnikord ka inimeste ja loomade arv



Kaartide Infosüsteem 

(Eesti Rahvusarhiiv )

• http://www.ra.ee/kaardid/

• Peamiselt Eesti kahes suuremas arhiivis hoiul olevate kaartide 
kirjeldused ja digikujutised

• Ajalooarhiivi kaardikogu 

– riigi suurim ajalooliste kaartide kollektsioon (kokku 
80 000–100 000)

– vanimad XVII sajandi I poolest

• Riigiarhiivi vanimad kaardid pärinevad XIX sajandi teisest 
poolest 



Kohanimenõukogu

• http://www.eki.ee/knn/

• Dokumendid > Kohanimeseadus  

• Lisalugemist

• Asustusnimed



Eesti kohanimeraamat –

peatselt ilmumas

• Üheköiteline varasema uurimise kokkuvõte
– 6211 artiklit, sh kõik ametlikud külanimed

• Mõeldud laiale avalikkusele, ent ka keeleteadlastele, 
ajaloolastele, kodu-uurijatele, etnograafidele jne

– etümoloogia, ajaloolised nimekujud

– hääldus (välde, palatalisatsioon), kohalik kuju

– nimevariandid, sh teistes keeltes

– kohakäänete tarvitus

– halduskuuluvus (vald, maakond; kihelkond, mõis)

– kohapärimus(t)

– viipenimed

– kasutatud kirjandus



http://www.eki.ee/knab/knab.htm



Juhatusi

• http://www.eki.ee/nimeselts/bib/bibkust.htm

• http://www.eki.ee/knn/lingid.htm

• http://www.eki.ee > Keelekogud > Kohanimed

• http://geoportaal.maaamet.ee > Andmed ja kaardid > 
Kohanimed


