
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EELNÕU 
 

Pärnu linna kui asustusüksuse ühissõidukipeatuste kohanimed on kehtestatud Pärnu 
Linnavolikogu 16.03.2006 määrusega nr 15. 
 
SA Pärnu Muuseum on esitanud ettepaneku muuta J. V. Jannseni tänaval asuva Jaani 
bussipeatuse nimi Koidula muuseumi peatuseks. Peatuse vahetus läheduses asub Pärnu 
Muuseumi filiaal Lydia Koidula muuseum, samanimeline ühissõidukipeatus aitaks nii muuseumi 
ennast kui ka selle juurde rajatud vabaõhulava linnaruumis senisest kergemini üles leida. Koidula 
muuseumi peatus J. V. Jannseni tänaval väärtustaks mõlema isiku mälestust nende elu ja 
tegevuse ajaloolises asukohas. 
 
Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määruse nr 13 “Kohanimede määramise kord” § 2 punkt 1 
kohaselt on kohanime määramine Pärnu linna teele, tänavale, väikekohale, ühissõidukipeatusele 
ja maaüksusele ning nende kohanimede muutmine ja kehtetuks tunnistamine Pärnu 
Linnavalitsuse pädevuses. 
 
Pärnu linnavalitsus küsis ühistranspordipeatuse nime muutmise küsimuses Pärnumaa 
Ühistranspordikeskuse (PÜTK) arvamust. PÜTK toetas ettepanekut määrata Jaani peatuse uueks 
nimeks Koidula muuseum, kuna peatuste nimed peavad olema informatiivsed, ei tohi olla 
eksitavad ning need peavad lihtsustama linnas orienteerumist ja vajalike objektide leidmist. 
Samuti saavad peatuste nimed kinnistada ja väärtustada Pärnu ajaloolist pärandit. 
 
Samadel kaalutlustel esitas PÜTK ettepaneku muuta veel kolme Pärnu linna ühissõidukipeatuse 
nimed. Kaubajaama tee peatuse nimi ei ole ühissõiduki kasutajale informatiivne, ettepanek on 
muuta peatuse nimeks Veskimetsa, lähikonda rajatud samanimelise elamurajooni järgi. Puiestee 
peatuse nimi teeb linnas orienteerumise keerukaks ning on eksitav, seevastu nimi Uus-Sauga 
annaks vajalikku infot piirkonna kohta, kuhu buss suundub. Peatuse nimi Metsamajand on 
samuti eksitav, kuna sellenimelist asutust enam ei eksisteeri, peatuse nimi Merimetsa viitaks 
bussi teekonnale mööda Merimetsa tänavat.  
 
Kohanimeseaduse § 7 lg 2 p 3 lubab muuta ametlikku kohanime juhul, kui kasutusel olev 
kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt mõistetavust.  
 
Kohanimeseaduse § 5 lõike 4, § 7 lõike 2 punkti 3 ning Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 
määruse nr 13 “Kohanimede määramise kord” § 2 punkt 1 alusel 
 
1. Muuta Pärnu linnas asuva ühissõidukipeatuse Jaani nimeks Koidula muuseum 
 (lisa 1). 
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2. Muuta Pärnu linnas asuva ühissõidukipeatuse Kaubajaama tee nimeks Veskimetsa 
 (lisa 2). 
 
3. Muuta Pärnu linnas asuva ühissõidukipeatuse Puiestee nimeks Uus-Sauga 
 (lisa 1). 
 
4. Muuta Pärnu linnas asuva ühissõidukipeatuse Metsamajand nimeks Merimetsa 
 (lisa 3). 
 
5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 
Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 
 
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
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