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Mis on nimi?  

Mis on nimeteadus? 
• Nimi on sõna või sõnaühend, mis viitab ühele 

inimesele, objektile või esemele. 

• Nimi sildistab ökonoomselt, korduvat atributeeri-

mist vältides üksikut isendit mingis liigis. 

• Üldnimed ja pärisnimed, nimetused ja nimed, nt 

kass ja Miisu, lehm ja Mustik, Võru-Mõniste-

Valga tugimaantee nr 67, Tartu maantee. 

• Nimi on see, mida nimeks peetakse. 

• Nimeteadus ehk onomastika on keeleteaduse 

haru, mis uurib pärisnimesid. 



• Nimed on kultuurinähtus. Nimed sünnivad 

alati inimese, keele ja ümbruse koostöös. 

• Nimesid antakse nendele objektidele, mis 

arvatakse olevat nimetamise väärilised. 

• Nimega objektid on inimesele 

tähenduslikud, vrd loomad suures karjas, 

kellel pole nimesid, ja lemmikloomad. 

• Inimkultuur loob nimesid, aga nimed 

loovad ka kultuuri. 

• Nimed kergendavad keelekasutust – nimi 

kui märk.   



Nimeteaduse seos teiste 

valdkondadega 
• Keeleteadus (nt keeleajalugu, semantika, 

kognitiivne lingvistika, neurolingvistika) 

• Kirjandusteadus 

• Ajalugu. Arheoloogia 

• Geograafia. Kartograafia 

• Suguvõsauurimine 

• Õigusteadus. Kaubandus 

• Etnoloogia. Folkloristika jm 

 



Semantiline kolmnurk ja 

pärisnimede toimimine 

 

MÄRK REFERENT 

TÄHENDUS 

keel maailm 

meel 



Kellel ja millel on nimed? 

Liigilt sarnased, keda on tarvis eristada (+kellega 
on emotsionaalne suhe) 

• inimesed – antroponüümid 

• kohad – toponüümid 
• loomad, eriti lemmikloomad 

• firmad 

• kaubad, tooted 

• sõidukid vm asjad üksikobjektidena 

• taevakehad jt maavälised kohad 

• ajaloosündmused 

• Nimekiri on avatud kultuuri ja elulaadi muutustega seoses 

• Interneti domeenid 



Pärisnimed 
(kognitiivne liigitus) 

ISIKUNIMED LOOMANIMED LOODUSNIMED KULTUUR-

NIMED 

eesnimed koerte nimed maastikunimed asustusnimed 

perekonnanimed kasside nimed vetenimed viljelusnimed 

lisanimed hobuste nimed taevakehade nimed liiklusvahendite 

ja liikluspindade 

nimed 

hüüdnimed jne lehmade nimed jne ehitiste nimed 

organisatsioonide 

nimed 

tootenimed 



Inimeste nimed 

• individuaalnimi >> eesnimi 

• isanimi e patronüüm >> esivanema nimi 

• lisanimi (individuaalne või grupile omistatud) 

• perekonnanimi  

 
• Käibenimi (nt George Bush, Jeb Bush, Bob, Bill) 

• Hüüdnimi (hellitusnimi, sõimunimi, käibenimi, viitav hüüdnimi, 
keerdnimi – vrd keerdnimetus – jt võimalikud alaliigid) 

• Pseudonüüm – varjunimi, kirjanikunimi, artistinimi 

• Kasutajanimi e alias digimaailmas. Võin erinevate rollide jaoks 
valida endale erinevad nimed. 

 

 



Kohanimede liigitusvõimalusi 

• Inimtekkeline <> looduslik koht 

• Asustusnimed, viljelusnimed, linnakohanimed 

• Loodusnimed: vetenimed e hüdronüümid, 

pinnavormide nimed,  soode ja metsade nimed 

• Makrotoponüüm <> mesotoponüüm <> 

mikrotoponüüm 

• ise tekkinud <> pandud nimed 



Kohanimede olemusest 

• Kohanimi tähistab kohta. Tähenduse tajumine pole 
vajalik 

• Kohanimi ei saa tekkida, ilma et nimeandjad looksid 
keele kaudu tähendusseose nimetatava kohaga. 

• Nime tekkimisaegne tähendus võib jääda esile kohapeal 
nähaolevas. 

• Esile võib jääda vaid nimes leiduvate sõnade tähendus. 
Sõnalise tähenduse tajumise soov > rahvaetümoloogiline 
tõlgendamine. 

• Keelemuutus – nimi toimib edasi kui puhas kohale viitav 
märk. 

 



  

  

Nime läbipaistmatuse astmed 

keelekasutaja jaoks (Kiviniemi 1990) 

Nimi on:  

leksikaalselt  

nimeandmis-

motiivilt 

üheselt 

tõlgendatav 

üheselt 

tõlgendatav 
Savimägi 

Pikkjärv, Nõmme 

mitmeti 

tõlgendatav 

mitmeti 

tõlgendatav 

Papijärv, Soeuun´  

Tsirguliin(a) 

Mustvee 

läbi-

paistmatu 

läbi-

paistmatu 

Peipsi, Valga 

Hupsar,  



Peamised kohanimede 

nimeandmispõhimõtted 

• Koha asukoht (suhe teise kohaga) 

• Koha omadus 

 a) geograafiline b) pinnas, vesi või muu materjal 

 c) muu omadus 

• Kohapeal leiduv 

• Koha suhe inimesega 

a) omand, kasutus b) tekkimine c) vahejuhtum 



1. Koha omadus 

• Pole kõige sagedasem nimeandmispõhimõte, kuid jääb 
sageli nähtavale ka pika aja möödudes. 

Pikkjärv, Suursuu, Korgõmägi, Saarõkülä 

 Mudaoja, Mustjärv, Savimägi, Rabasuu  

Vastsemõisa, Nälgsoo, Pilpaküla 

Keel muutub: Kaugjärv ‘pikk-’, Vähäjärv ‘väike-’ 

Tõlgendamine muudab: Vähäjärv > Vähkjärv, Emasoo *enä 
‘suur’> emä   

Keel vahetub: Piksāri, Jaunsemi, Heimtali, Niibi < Nyby, 
Tsarskoe selo < Сарская мыза, Onega, Korski külä    



Miks Vähkjärv (parempoolne) võiks olla 

algupäraselt *Vähäjärvi 



Kui nimeks saab vaid geograafiline termin. 

Hämardunud maastikusõnad kohanimedes 

Ühes talus Oja, Petäi, Kopli, Vanaussaid 

Ühes külas Kuivus, Sild, Jõgi, Kond, Varik 

Ühes kandis Mõisa, Koolimaja, Suurfarm 

Ühes maakonnas Linn, Lennujaam 

• Keel muutub: Ura ~ Ora ‘oja’, Korva ‘niiduala’,  

• Laensõnad: Villikene, Atak < attaka, muiža, 
Puustus < пустош, Oserka, Kuba < губа 

• Keele vahetumine / laennimed: Porka < борок, 
Meesä < межа, Navalok, Reetska oja, Miserits < 
междуречье, Treski < тростянка, Perosoonõts 
< березовец 



Nime Valga geograafiline motiiv – paatide  ülevedamise 

võimalus Riia lahe vesikonnast Peipsi vesikonda. 



2. Nimi kohapeal leiduva järgi 

Uibunurm, Tornimägi, Kivioja < kivi ‘veski’, Kerikumägi, 
Jaanimägi  

Kõivistikumägi = Kõomägi, Marjamägi, Kuresoo, Ussisoo, 
Rebäsemägi, Kährimägi, Kogrejärv, Tõrva 

Vahel osa-terviku vaheline ülekanne (metonüümia): 
heinamaa Mustlepp, mets ja risttee Kitsõputka, mets 
Kotkapesä, mets Pringilump. 

Loomanimetuste kasutamises on kindel loogika. Tegelik 
elukoht või mänguplats (Rebästemägi, Tedremägi), peale 
selle inimese jaoks halvaks peetud kohtade nimed: 
Partsilump, Konnalomp, Kogrõjärv, Siusuu, Soelaan jne. 
Kõik muud loomanimetust sisaldavad nimed on 
tõenäolisemalt kas isikunime, teise kohaga võrdlemise 
vms alusel antud. 

   



3. Koha asukoht (peamiselt koha 

suhe teise kohaga) 
• Kõige rohkem nimesid. Nt Valgas Viinuti talu > 

Viinuti org, Viinuti järv, Viinuti surnuaed “Viidi 
Viinuti ala” 

Mis keelest algnimi pärineb, pole siis tähtis. 
Talunimi Vārna ‘varese’ > Vaarna mets ~ 
Vaarna. 

Pikasilla, Hellenurme, Pühajärve, Ilmjärve (Kauru 
järv < *Ilmjärv, vrd озеро Ильмень), Otepää 
(castrum Odempe id est caput ursae (HLK)), 
Priipalu, Lüllemäe, Aitsra < Atzijerwe, Aakre < 
*Ajakaru (Hupel TN). 



Pühäjõe (Võhandu) kõige kõrgemal paiknev läbivoolujärv 

võiks olla olnud *Ilmjärv (soomeugri keelekujul ‘ülemine’).  



Koha suhteline asukoht 

• Mäenurm, Alanurm, 

Mäekond, Alakond, 

Alajärv, Mäejärv, 

Vahejärv, Peräjärv 

• Mäemõisa, Alamõisa, 

Ala, Mäeküla, 

Mäelooga, Alalooga, 

Otsa t, Kolga t, 

Peräkülä, Peräkurm, 

Mikitä, Mõts-Mikitä, 

Paluperä.   

Ähijärvest lõunas Peräjärv, 

 Peräjärve ja Ähijärve vahel Vahejärv, 

vene topol **Кексине, po. Кэскмине   



4. Koha suhe inimesega 

Asustusnimedes peamine. Omanik, elanik, kasutaja. 
95% talunimedest. Ka viljelused: 

Vanarisaar < *Vana Jüri, Lauri niit, Saksa niit, 
Rolli mägi 

Mõnikord ka koha rajaja: Jüri järv, Robi tiik, 
Preimani purre, Hat´oraotu, Juudiraotu, 
ümberütlev juhtum: Tsirguliin(a) 

Juhtum: Setutapõt, Tehvi org, Hundiraotu, 
Mõrtsukatsiht, Viskitii. Seda esineb palju rohkem 
rändrahvaste antud kohanimedes. Meil suhteliselt 
rohkem jahimeeste antud nimedes.   



Erinevatel elualadel erinevad nimed 

• Talupoegade kohanimed – tähelepanu viljelustel, väike 
reviir ‘maa- ala, mille sees nimesid teatakse’, nimesid 
tihedalt 

• Tänapäevaste põllumeeste kohanimed 

• Jahimeeste nimed 

• Kalameeste nimed 

• Mereosad ja rannajoon kaldalt või merelt vaadatuna 

• Ametnike nimed. Kuidas maamõõtjad on nimesid 
tuletanud. 

• Kitsalt professionaalne nimetamistava. Teedevalitsus – 
teed ja sillad, elektrivõrk – ülekandeliinid ja alajaamad 


