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Kohanime määramine ja kohanime muutmine 
 
Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 alusel peab kohanimi olema määratud olemasolevatele ja 
planeeritud teele ja tänavale. Pärnu linnas Papsaare külas Traali teest mere poole suunduva 
planeeritava tänava osas on esitatud taotlus transpordimaa Pärnu linna munitsipaalomandisse 
andmiseks. Kohanimeseaduse § 13 punktide 1 ja 2 kohaselt tuleb kohanime määramisel eelistada 
nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt, kuid juhul, 
kui niisugust nime ei leidu, eelistatakse paikkonnaga seonduvaid kohanimesid, nimeobjekti 
iseärasustega seonduvaid kohanimesid või üle-eestilise tähendusega kohanimesid. Piirkonnas on 
seni eelistatud kalanduse ja merega seotud kohanimesid (Kahva tee, Õnge tee, Traali tee, Nooda 
tee). Peale kohanime määramist on vaja muuta ka ühe planeeritava tänava ääres paikneva 
katastriüksuse koha-aadress, katastriüksuse omanikud esitasid ettepaneku määrata liikluspinna 
kohanimeks Landi tee. 
 
Samas piirkonnas vajavad korrastamist Pärnu linna ja Papsaare küla asustusüksuste vahelisel 
piiril asuvate tänavate kohanimed. Kohanimeseaduse § 7 lg 1 p 1 kohaselt peab ametlikku 
kohanime muutma, kui kohanimi on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega, sh kohanime 
vormistamise ja kasutamise korra sätetega. Riigihalduse ministri 15.01.2016 määruse nr 2 
„Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ § 3 lg 2 kohaselt loetakse kohanimi eksitavalt 
sarnaseks, kui samas või kõrvuti asuvates asustusüksustes esinevate liikluspindade kohanimed on 
häälduslikult nii sarnased, et neid ei ole võimalik eristada muidu kui kirjapildi abil. Sama korra § 
4 lõigete 2 ja 3 kohaselt tuleb liikluspinda, mis ei ole katkematult läbitav või millel on visuaalselt 
eraldi objektina tajutavaid kõrvalharusid, käsitleda mitme eraldi objektina ja määrata neile 
erinevad kohanimed. 
 
Haapsalu maanteest Traali teeni kulgev tänav kannab Papsaare külla jäävas osas nime Papsaare 
tee ja Pärnu linna poolses osas nime Pappsaare tee. Korrektseks tuleb lugeda samanimelisele 
külale viitav Papsaare tee nimekuju. Teelõikudele ei saa aga määrata sama nime, kuna kahest 
lahustükist koosnev liikluspind ei ole katkematult läbitav: Haapsalu maanteest Nooda teeni 
kulgeva lõigu (Papsaare tee) ja Nooda tänavast Traali teeni kulgeva lõigu (Pappsaare tee) vahele 
jääb mitmekümne meetri pikkune lõik Nooda teed. Papsaare tee järgi on Papsaare külas 
adresseeritud kuus hoonestatud katastriüksust, Pappsaare tee järgi Pärnu linnas neli 
hoonestamata katastriüksust. Pappsaare tee moodustab mõttelise terviku planeeritava Landi 
teega. Eeltoodut arvesse võttes ning tuginedes kohanime vormistamise ja kasutamise korra § 3 
lõikele 4, mille kohaselt võib ühe mõttelise terviku moodustavatele liikluspindadele määrata 
sama nime ka siis, kui nad paiknevad erinevates asustusüksustes, on kohanimede nõuetega 
vastavusse viimiseks otstarbekas muuta Pärnu linnas asuva Pappsaare tee kohanimeks Landi tee. 
 
Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 4 ja § 7 lg 1 p 1 ning Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 
määruse nr 13 “Kohanimede määramise kord” § 2 p 1 alusel 
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1. Määrata Pärnu linnas Papsaare külas asuva liikluspinna nimeks Landi tee (skeem lisatud). 
 
2. Muuta Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee nimeks Landi tee (skeem 
lisatud). 
 
3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 
Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 
 
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
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