
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELNÕU 
 

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 alusel peab kohanimi olema määratud olemasolevatele ja 

planeeritud teele ja tänavale. Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 34 kehtestatud Rail 

Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneering näeb ette planeeringualale kahe uue tänava 

rajamist: planeeritud reisiterminalile juurdepääsuks on kavandatud Papiniidu silla alt algav ja 

lõunasuunas kulgev tänav, planeeringuala idapoolsele hoonestusele juurdepääsu tagamiseks on 

kavandatud idasuunas kulgev tänav, mis saab alguse reisiterminali suunduvalt tänavalt. 

 

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. Seega on 

kohane määrata kavandatud raudteejaamani kulgeva tänava nimeks Terminali. 

 

Piirkonna varasem krundijaotus ja liikluspindade paiknemine tugineb Papiniidu tn 2 ja 

Veteranide pargi detailplaneeringu lahendusele, mille alusel on Pärnu Linnavolikogu 26.07.2007 

määrusega nr 23 määratud uutele tänavatele nimeks Jõekääru tänav, Kaldapealse tänav ja 

Liivajõe tänav. Kuna detailplaneeringu lahendust täielikult ellu ei viidud, ei ole ka planeeritud 

tänavaid välja ehitatud. Kohanimeseaduse § 7 lg 2 p 3 lubab muuta ametlikku kohanime juhul, 

kui nimeobjekti või planeeringu muutumise tõttu on kasutusel olev kohanimi eksitav või kui 

kasutusel olev kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt mõistetavust. Sama paragrahvi 

lõike 5 alusel võib ametliku kohanime kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei ole. 

Kuna planeeritavast Terminali tänavast hargnev idasuunaline tänav kaardub pikki Pärnu jõe 

kaldanõlva, on otstarbekas jätta alles varem määratud Kaldapealse tänava nimi, muutes vaid 

kohanime ruumikuju. Jõekääru ja Liivajõe tänavate kohanimed tuleb kehtetuks tunnistada, kuna 

neid liikluspindu ei ole välja ehitatud ja uus planeeringulahendus neid määratud asukohas ka 

tulevikus ette ei näe.  

 

Kohanimeseaduse § 5 lõike 4, § 7 lõike 2 punkti 3 ja § 7 lõike 5 ning Pärnu Linnavolikogu 

29.03.2018 määruse nr 13 “Kohanimede määramise kord” § 2 punkt 1 alusel 

 

1. Määrata Pärnu linnas asuva liikluspinna nimeks Terminali tänav (asukohaskeem lisatud). 

 

2. Muuta Pärnu linnas asuva Kaldapealse tänava ruumikuju (asukohaskeem lisatud). 

 

3. Tunnistada kehtetuks Pärnu linnas asuvate Jõekääru ja Liivajõe tänavate kohanimed. 
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4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 

Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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linnapea 
(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Roht 

linnasekretär 


