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Sissejuhatus
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 6 lõikele 1 on
omavalitsusüksuse ülesanne ja pädevus korraldada antud vallas või linnas ruumilist
planeerimist, kui selline ülesanne ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
Ruumilist planeerimist reguleerib ning planeerimise põhimõtted ning nõuded
planeerimismenetlusele ja planeeringu elluviimisele sätestab planeerimisseadus
(PlanS). Ruumiline planeerimine PlanS tähenduses on demokraatlik,
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestav, pikaajaline, tasakaalustatud ruumilise
arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujundamine, mis
soodustab keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt
jätkusuutlikku arengut. Planeeringuga tuleb luua eeldused kasutajasõbraliku ning
turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri
olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades
olemasolevaid väärtusi.
Käesolev dokument kajastab kehtiva Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamise
tulemusi. Ülevaatamise nõue tuleneb ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusest (EhSRS), sisupunktid kehtivast PlanS-st.
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1. Kehtiva Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamine
1.1.

Üldplaneeringu ülevaatamise kohustus ja eesmärk

Vastavalt PlanS § 4 on planeerimisalase tegevuse korraldaja vallas või linna kohaliku
omavalitsuse üksus. Planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesanne muuhulgas on
kehtestatud planeeringu ülevaatamine.
EhSRS § 5 sätestab, et kohalikel omavalitsustel tuleb enne 30.06.2015 kehtestatud
üldplaneeringud üle vaadata hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks 1 . Ülevaatamise
nõuded sätestab PlanS § 92 lõige 2. Edaspidi peab kohalik omavalitsus vastavalt
PlanS § 92 oma üldplaneeringu üle vaatama iga viie aasta tagant.
Üldplaneeringu ülevaatamisega selgitatakse välja ja vaadatakse üle:
1) planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise
võimalused;
2)
planeeringu
vastavus
käesoleva
seaduse
eesmärgile;
3) planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele,
kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise
tingimused;
4) planeeringutest ja õigusaktidest tulenevate muudatuste planeeringusse tegemise
vajadus;
5) kehtivad detailplaneeringud, et tagada nende vastavus üldplaneeringule, ning
vajaduse korral algatatakse nende muutmise või kehtetuks tunnistamise menetlus;
6) muud planeeringu elluviimisega seotud olulised küsimused.

Üldplaneeringu ülevaatamise eesmärk on selgitada välja kehtiva
üldplaneeringu aja- ja asjakohasus. Selleks analüüsitakse, kas
üldplaneeringut on detailplaneeringutega oluliselt muudetud ning kas on
vajadus koostada uus üldplaneering.

Räpina valla territooriumil on taasiseseisvumise järgselt kehtestatud üks
üldplaneering – Räpina valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Üldplaneering
on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 27. juuli 2006 määrusega nr 7.

1

Seadusmuudatuse eelnõus (seisuga mai 2017) on ettepanek ühinevate omavalitsuste puhul pikendada
tähtaega 2018.a 1.juulini.
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1.2.

Üldplaneeringukohase arengu tulemused

Üldplaneeringu koostamine algatati Räpina Vallavolikogu 26. novembri 2003
otsusega nr 70. Kuna üldplaneeringu koostamise ettevalmistav etapp, riigihanke
korraldamine konsultandi leidmiseks ning vastavalt riigihanke tulemustele
konsultandiga lepingu sõlmimine võttis aega enam kui aasta, algas üldplaneeringu
koostamise sisuline töö 2004. aasta kevadel.
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamise alused
Koostamise sisuliseks aluseks oli Räpna valla arengukava 2, üldplaneering annab
arengukavas kajastatud valla tulevikuvisioonile ruumilised mõõtmed. Olulise
sisendi üldplaneeringusse andsid ka külade arengukavad ning sektorarengukavad –
soojamajanduse ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavad. Kuna valla
arengukava koostamise käigus viidi läbi ka ulatuslik hetkeolukorra analüüs, otsustati
üldplaneeringu raames piirduda vaid olemasoleva täiendamisega ruumilisest
aspektist. Seetõttu toimus töögrupi töö alljärgneva skeemi järgi:

Üldplaneeringu koostamise raames viidi VI klasside koolilaste hulgas läbi nn
tajukaardi uuring. Uuringu käigus paluti lihtsa metoodika alusel kaardile kanda
oma arvamus Räpina vallast ja konkreetsemalt oma kodukohast. Tulemuslikum oli
läbiviidud tajukaardi uuring linnaruumi osas, kuna külade kohta üldistuse toomiseks
ei olnud laste valim piisavalt suur. Kuna tulemused kajastasid arvamust kodukoha
kohta, kujunes kogutud informatsioon väärtuslikuks sisendiks planeeringulahenduse
välja töötamisel. Tajukaardi uuringu tulemusi kasutati maa-alade perspektiivse
kasutuse määramisel.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk ja ülesannete lahendamine vastavalt PlanS
Üldplaneering koostati 01.01.2003 jõustunud ja 30. juunini 2015 kehtinud PlanS
alusel 3 . Kehtiv üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi, sh vallasisese
staatusega Räpina linna.

2 Räpina valla arengukava 2003-2013. Kinnitatud Räpina Vallavolikogu 17. detsember 2003
määrusega nr 37.
3 Alates 1. juulist 2015 hakkas kehtima uus PlanS.
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Räpina Vallavolikogu 27. juuli 2006 määrusega nr 7 kehtestatud üldplaneering on
omavalitsuse olulisemaid alusdokumente, mille sisuks on valla territooriumi
arengu põhisuundade ja tingimuste määramine maakasutuseks, ehitamiseks ja
detailplaneeringute koostamiseks.
Räpina valla ruumilise planeerimise üldiseks eesmärgiks oli kujundada
omavalitsuse ruumilise arengu põhimõtted, võttes aluseks olemasolevate ja
perspektiivsete ressursside parim kasutusviis ning leida maa-aladele
otstarbekaim ja jätkusuutlikuim kasutusviis.
Üldplaneeringu koostamise ajal kehtinud PlanS kohaselt oli üldplaneeringu
ülesandeks muuhulgas valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja
veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse
juhtfunktsiooni, määramine. Kehtiv üldplaneering rõhutab, et „Ruumilise arengu
põhimõtted on erinevate juhtfunktsioonidega maade üldised arengusuunad,
võimalikult laiapõhjalised, erinevate huvigruppide vahelised ühised kokkulepped
sellest, kuidas Räpina vald peaks edasi arenema. Ruumilise arengu põhimõtted on nii
mõneski mõttes olulisemad kui kaart, kuna üldiseid arengusuundi ja
kasutuspõhimõtteid on võimalik järgmiseks aastakümneks märksa täpsemalt
prognoosida kui konkreetse maa-ala arendamist või sihtotstarbe muudatust. Seega on
tulevikus oluline eelkõige mitte minna vastuollu ruumilise arengu põhimõtetega, mõni
väiksem erinevus aga reaalse elu ja perspektiivse maakasutusplaani vahel ei ole nii
oluline.
Ühist kokkulepet peegeldavad põhimõtted on olulised ka seetõttu, et võimaldavad
hästi jälgida üldplaneeringu aegumist – kui arendustegevus ei taha enam hästi kokku
minna ruumilise arengu põhimõtetega, siis on ilmselt arengusuunad oluliselt
muutunud ja tuleks koostada uus üldplaneering.“
Ruumilise arengu põhimõtted on kujundatud ja sõnastatud üldplaneeringus
teemavaldkondade lõikes4 (alljärgnevalt on esitatud väljavõtted osaliselt, kajastamata
üldplaneeringus sõnastatud ruumilise arengu põhimõtteid kogu mahus):
Valla asendist tulenevad Räpina vald koos Räpina linnaga on funktsionaalselt
seotud maakondliku keskuse Põlva ning tugev sidusus
eksisteerib ka Eesti teise suurima linnaregiooni südame
ja regionaalse keskuse Tartu linnaga…. Räpina valla
maa-asustuse arengut mõjutab kohalikul tasandil
peamiselt Räpina linn, mille mõjupiirkond ulatub
ümberkaudsetegi valdade territooriumile, eriti Meeksi,
Veriora, samuti Mikitamäe valda…..looduslikud eeldused
turismi ja kalanduse arendamiseks tagab Lämmijärve
ranna kui Kagu–Eesti suurima akvatooriumiga ranna
olemasolu….. riikliku tähtsusega Tartu–Värska–Petseri
maantee, millest võib piirkond transiidisuuna arenedes
4 Põhjalikum

ülevaade on antud üldplaneeringu I köites “ Olemasolevast olukorrast tulenevad
arengueeldused ja ruumilise arengu põhimõtted”.
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kaasnevaid võimalusi oskuslikult ära kasutades laialdast
tulu ja arenguimpulssi saada….;
Elanikkonna struktuurist
ja asustuse paiknemisest
tulenevalt
…. valla kohaliku ja osaliselt ka piirkondliku keskuse
Räpina linna arendamine peab lähtuma keskuse
funktsiooni säilitamise vajadusest. Linna maakasutuse
planeerimise prioriteediks on tagada linna arenemine
valla tööstuse ja asustuse kontsentreerumise, turistide
teenindamise ning avalike teenuste kättesaadavusega
keskusena…..asustuse ajalooliselt väljakujunenud ning
olemasolevast
asustusstruktuurist
lähtuvalt
reserveeritakse täiendavaid elamumaid peamiselt Räpina
linna vahetusse lähedusse ja valla teistesse
asustuskeskustesse kompaktse hoonestuse põhimõttel……
täiendavate elamumaade määratlemine põhimõte on
olemasolevates kompaktse struktuuriga külades ja nende
läheduses arvestades looduslikke tingimusi ning
infrastruktuuride rajamise võimalusi….;
Äri- ja tootmismaad

Ühiskondliku-avaliku
kasutusega maad

….tootmisahela

pikendamiseks ning töötleva tööstuse
arendamiseks on vallas vajalik tagada vabade
potentsiaalsete,
vajamineva
infrastruktuuri
ja
kommunikatsioonidega, tootmisalade olemasolu. Selleks
sobivad
ennekõike
Räpina
linna
äärealad….
arenguvajaduste võimalikke perspektiive silmas pidades
reserveeritakse olemasolevate äri- ja tootmismaadele
laiendusi….ettevõtluse
edendamise
ja
elanikele
kohapealsete töökohtade loomise üheks majanduselu
elavdavaks võimaluseks on muu äritegevuse kõrval
turism,
eriti
siseturism…ettevõtluse
(teenindus,
kaubandus) arengu üldised põhimõtted lähtuvad: tehnilise infrastruktuuri planeerimine ja maakasutuse
reserveerimine
perspektiivsete
ettevõtlusalade
varustamiseks, - reserveeritakse linnakeskuses uusi
ettevõtlusalasid
teeninduse
ja
kaubanduse
mitmekesistamise eesmärgil;

…tagada teenuste parem kättesaadavus läbi linna
kompaktselt
paiknevate
sotsiaalja
ärimaade
maakasutuse planeerimise ning ka täiendava liiklusmaa
reserveerimise…ka äärealadel paiknevate külade
osatähtsuse
taastamine
kohalike
keskustena….
puhkemajandusliku eesmärgiga avaliku kasutuse
iseloomuga maade reserveerimine….;
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Puhkealad ja
virgestusmaad

…et oleks maksimaalselt tagatud kultuuri, spordi- ja
vabaaja veetmise võimalused - looduslikult soodsate
tingimustega vabaõhu puhke- ja ajaviitmisvõimaluste
edasiarendamine,
veekogude
äärsetele
alade
puhkeotstarbelise sihtkasutusega maade planeerimine,
juurdepääsude tagamine kallasrajale Räpina paisjärve
kallastel, Lämmijärvel, Võhandu jõel….reguleeritud
puhkemajandusliku iseloomuga äri- ja teenindussfääri
arengu soodustamise põhimõte….aktiivse puhkuse
teenuste osutajate tegevuse soodustamine….soodustada
piirkonna eripärale vastavate ekstensiivsete ja säästlike
turismivormide arengut…;

Ruumilise arengu põhimõtteid järgides reserveeriti üldplaneeringuga maa-alad
mingiks kindlaks otstarbeks ehk juhtfunktsioonil, kuid säilitati teatud avatus
(seletuskiri: mõni väiksem erinevus aga reaalse elu ja perspektiivse
maakasutusplaani vahel ei ole nii oluline).

Üldplaneeringu ja kehtiva arengukava omavaheline kooskõla
Räpina Vallavolikogu kinnitas 2016. aasta septembris Räpina valla arengukava
aastateks 2017-2030 5 . KOKS § 37 sätestab arengukava koostamise põhimõtted,
millele vastavalt arengukava peab arvestama üldplaneeringuga. Vastavalt PlanS § 10
lõikele 3 peab kohalikku huvi väljendav planeering lähtuma kohalikest huvidest ja
olema kooskõlas riiklikke huve väljendava planeeringuga ning vajaduse korral teiste
ruumilist aspekti väljendavate strateegiliste dokumentidega. Sama seaduse § 11 lõige
1 sätestab, et planeerimisalase tegevuse korraldaja peab planeerimisel arvesse võtma
asjakohaseid ruumilist arengut mõjutavaid strateegiaid, riskianalüüse, kehtivaid
planeeringuid, arengukavasid ning teisi ruumilist arengut mõjutavaid dokumente ja
muud asjakohast teavet.
Seega valla üldplaneering ja arengukava on omavahel seotud strateegilised
arengudokumendid ja peavad olema kooskõlas.
Arengukava on Räpina valla arengut suunav dokument, mis valmis dokumendi
„Räpina valla arengukava 2012–2020” muudatuste ja täienduste tulemusena.
Arengukavas määratletakse omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid
ning eesmärkide saavutamiseks kavandatavad tegevused.
Arengukava
seab
keskseks
eesmärgiks
elukeskkonna
parandamise,
ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tugevdamise ja kohaliku kogukonna
arendamise. Selle eesmärgi saavutamise eelduseks on era-, avaliku ja kolmanda
sektori vaheline koostöö ning lisainvesteeringute toomine piirkonda. Arengukava
rõhutab, et valla jaoks on oluline suunata põhitegevus elukvaliteedi parandamisele ja
5

Uus arengukava kehtib 1. jaanuarist 2017. Üldplaneeringu koostamise ajal tugineti dokumendile
“Räpina valla arengukava 2003-2013“.
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piirkonna atraktiivsuse suurendamisele, sh senisest oskuslikumalt ja aktiivsemalt
olemasolevate ressursside baasil turismivõimaluste arendamisele. Vaja on luua
atraktiivsed tingimused, mis julgustavad inimesi ja ettevõtteid tulema väljastpoolt
Räpinasse ning mis tagaks kohaliku elu stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse.
VISIOON
Räpina vald on tuntud ja tunnustatud kui turvalise ja keskkonnasõbraliku elu- ja
puhkekeskkonnaga, soodsa ettevõtluskliimaga, elujõulise ja aktiivse elanikkonnaga
vald, mille märksõnadeks on jätkusuutlikkus, koostöö ning kodanikualgatus.
MISSIOON
Räpina valla missiooniks on tagada pakutavate avalike teenuste hea kättesaadavus
ning seeläbi parandada kohalike elanike elukvaliteeti ning rahulolu oma
elukeskkonnaga, luues nii praegusele kui järeltulevale põlvele mitmekülgseid
võimalusi enese arendamiseks ja oma vaba aja sisustamiseks.
Arengukavas sõnastatud Räpina valla arengustrateegia toob kokkuvõtlikult esile valla
arengu üldeesmärgi, arengu võtmevaldkonnad, prioriteetsed tegevussuunad ehk
eesmärgid ning ülesanded eesmärkide saavutamiseks.
Räpina valla arengu üldeesmärk on luua laialdast sotsiaalset turvatunnet tagav
riiklikult ja regionaalselt konkurentsivõimeline elukeskkond.

Üldplaneering ja arengukava on kooskõlas. Nii arengukava
kui
üldplaneering seavad valla arengu kavandamise üldeesmärgiks luua laialdast
sotsiaalset turvatunnet tagav riiklikult ja regionaalselt konkurentsivõimeline
elu- ja ettevõtluskeskkond. Üldplaneeringu koostamise käigus kujundatud
ruumilise arengu põhimõtted ning määratud maakasutus võimaldavad
väljakujunenud asustusstruktuurile tugineva kvaliteetse elamukeskkonna
loomist ning konkurentsivõimelise majanduse, ettevõtluskeskkonna ning
turismisektori arendamist.

Üldplaneeringu ja Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ omavaheline kooskõla
(vastavus)6
Maakonnaplaneering sõnastab maakonna ruumilise arengu visiooni järgmiselt:
Põlvamaa on ajaloolist jätkuvust ja looduslähedust väärtustava ruumistruktuuriga
maakond. Siin eristuvad traditsioonilised külamaastikud 7 ning kompaktsena hoitud
6

7

Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamise ajal on Põlva maakonnaplaneering 2030+
Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnas järelevalve teostamisel. Maakonnaplaneering algatati
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldus nr 337, võeti vastu Põlva maavanema 21.01.2016 korraldus
nr 1-1/16/12.
Traditsiooniliste külamaastike all mõeldakse esimese Eesti Vabariigi aegset, 1930ndate aastate
põllumajandusliku hiilgeaja lõpust pärinevat maastikupilti, mis on tuvastatav tolleaegsel
kaardimaterjalil.
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suuremad asulad ja linnad, mis ühtlasi koondavad mahukamat ettevõtlust ja
tootmistegevust. Elanike igapäevaelu toimimine tugineb uuenduslike ja paindlike
lahenduste rakendamisel ning mugavatel ühendustel oluliste keskustega Põlvamaal ja
naabermaakondades. Kõik see tagab kvaliteetse elukeskkonna erinevates Põlvamaa
piirkondades.
Põlva maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused on välja töötatud
tuginedes ühelt poolt üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+”, mis on maakonna
tasandil ruumilise arengu planeerimisel peamiseks suunda andvaks alusdokumendiks
ning teistele riiklikele suunistele ja juhenditele. Teisalt on maakonna ruumilise
arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamisel arvestatud kohaliku kontekstiga,
lähtudes maakonna kohta koostatud ruumilise arengu analüüsi järeldustest (vt
maakonnaplaneeringu ptk 1.2).
Võttes aluseks maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, keskendub
Põlva maakonnaplaneeringu lahendus järgmistele teemadele:
-

-

-

keskuste võrgustiku määramine, et luua eeldused kahaneva elanikkonna
tingimustes toimivaks asustusstruktuuriks, kus teenused ja töökohad on
koondunud väljakujunenud keskustesse. Keskustega seotakse teedevõrk, sh
määratakse kergliiklusteede vajadus ja põhimõtteline paiknemine;
linnalise asustuse alade määramine, et tõsta olemasolevate keskuste
tihedust ja kompaktsust. Eesmärgiks on suurendada piirkonna ruumilist ja
funktsionaalset sidusust ja soodustada mitmekesise elukeskkonna säilimist, sh
ettevõtlusalade arengut. Samuti võimaldab kompaktne linnaline asustus hoida
tehnilise ja sotsiaalse taristu rajamise ja säilitamisega seotud kulutused
võimalikult madalal tasemel;
riigikaitse ruumiliste vajaduste tagamine, et võimaldada piiriäärsele
maakonnale omaselt riigikaitseliste ehitiste toimimist. Maakonnaplaneeringus
kajastatakse
riigikaitselisi
ehitisi
ja
nende
piiranguvööndeid.
Maakonnaplaneeringu raames viiakse läbi ka Kaitseliidu Põlva maleva
lasketiiru asukohavaliku protsess.

Üldplaneeringu ja maakonnaplaneeringu omavahelise
hinnatakse nimetatud teemadele keskendudes.

kooskõla

(vastavust)

Keskused
Kehtiv üldplaneering peab oluliseks Räpina linna, kui valla halduskeskuse ja
piirkondliku tõmbekeskuse, jätkuvat arendamist piirkonna keskusena. Linna
maakasutust planeeriti eesmärgil tagada linna arenemine valla tööstuse ja asustuse
kontsentreerumise, turistide teenindamise ning avalike teenuste kättesaadavusega
keskusena. Esmatasandi tõmbekeskustena nähti nagu Leevaku, Linte, Ruusa, Naha,
Ristipalo ja Sillapää jätkuvat arendamist, kuna nendes piirkondades oli aktiivsem
ettevõtluskeskkond ning aktiivsem kogukonnategevus. Kehtiv üldplaneering suunab
esmatasandi tõmbekeskuste arengut läbi mitmekesise maakasutuse kavandamise,
määrates perspektiivsed elamu-, äri- ja tootmis-, üldkasutatava hoone - ja
puhkeotstarbelised maad.
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Maakonnaplaneering määratleb Räpina linna piirkondlikuks keskuseks, mis on
piirkondlikult oluline töö- ja teenuste tarbimise sihtkoht ning pakub erinevaid
kvaliteetteenuseid. Võõpsu aleviku ning Leevaku ja Linte külad on määratletud kui
lähikeskused, mis piirkondliku keskusega võrreldes pakuvad suhteliselt väiksemat
hulka teenuseid, kuid mille roll on oluline üksikute kodulähedaste teenuste
pakkumisel.
Linnalise asustuse alad
Kehtiv üldplaneering määras tiheasustusalaks Räpina linna ja Võõpsu aleviku. Need
on alad, kus maakasutust iseloomustas mitmekesisus, kus ruumiline planeerimine
järgis kompaktsele alale omaseid põhimõtteid – hooned on rajatud üksteisele lähedale
(kompaktselt), hoonestatud alad liidetud üldjuhul ühiste tehnovõrkudega,
juurdepääsuks rajatud sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Lisaks
reserveeriti üldplaneeringuga erineva juhtfunktsiooniga maad valla erinevates
piirkondades, määrates mitmed piirkonnad detailplaneeringu koostamise kohustusega
aladeks - piirkonnad, kus oli eeldada (ja üldplaneering toetab) ka edaspidi
intensiivsemat arengut (arenguperspektiivi), maakasutust ja arendamise soovi.
Maakonnaplaneering määratleb linnalise asustuse alad eesmärgiga luua kompaktsed
linnalised alad, kuhu ka jätkuvalt suhteliselt kiirelt kahaneva rahvaarvu tingimustes
koonduvad töö- ning elukohad. Linnalise asustuse aladena käsitletakse äri-, tootmise-,
teenuste-, elamis- ja puhke funktsioonidega alasid, kus on perspektiivne linnalise
elukvaliteedi teke. Räpina linn on määratletud linnalise asustuse alaks.
Kuigi Võõpsu alevik, mis üldplaneeringus on määratud tiheasustusalaks, ei ole
maakonnaplaneeringus linnalise asustuse ala ja kuulub maalise piirkonna8 alla, ei sea
maakonnaplaneering otseseid takistusi olemasolevate tiheasustusalade jätkuvaks
arendamiseks. Vastavalt maakonnaplaneeringus toodud definitsioonile on maaline
piirkond valdavalt hajusa asustusmustriga ala, kusjuures üldises hajusas mustris
esineb väiksemaid kompaktse iseloomuga asustuse koondumiskohti (nt alevikud,
tihedamad külakeskused jmt). Maalise piirkonna ruumilist arengut suunatakse
üldplaneeringutega.
Riigikaitse
Üldplaneeringuga täiendavaid riigikaitselisi ehitisi ei kavandata. Maakonnaplaneering
kajastab olemasolevaid riigikaitselisi ehitisi, millest Räpina valda jääb Räpina
malevkonna staabikompleks asukohaga Räpina linnas.

8

Maaline piirkond on Põlva maakonnaplaneeringu mõistes kogu maa-ala väljaspool peamisi linnalise
asustuse alasid.
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Üldplaneering ja maakonnaplaneering on põhimõttelises kooskõlas.
Kehtiv üldplaneering määras konkreetsed arenguperspektiiviga piirkonnad
üldplaneeringu koostamise perioodil kujundatud valla ruumilise arengu
põhimõtetest ja vajadustest tulenevalt. Need tuginesid omakorda piirkondade
(linn, alevik, külad) iseloomule, toimivale elu- ja ettevõtluskeskkonnale,
samuti konkreetsetele arengusoovidele. Maakonnaplaneering üldisema
tasandi planeeringuna lähtub asustuse suunamisel eesmärgist luua
kompaktsed linnalised alad, kuhu ka edaspidi koonduvad töö- ja elukohad
ning on tagatud linnaline elukvaliteet. Väiksemate kompaktse iseloomuga
asumite kavandamisega üldise tasandi planeering ei tegele, nende
määratlemine ning arengu suunamine on üldplaneeringu, kui kohaliku
tasandi
strateegilise
arengudokumendi,
ülesanne.
Vastavalt
maakonnaplaneeringule võib maalises piirkonnas asuda kompaktse
iseloomuga elamupiirkondi, kuid maakonnaplaneering ei toeta väiksemate
külade ja alevike (sh Võõpsu alevik) edasist arendamist linnalise asustusega
alana.

Üldplaneeringuga kavandatu realiseerumine
Üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse realiseerumine on olnud pigem
tagasihoidlik. Räpina linnas Metsa ja Karja tänavate vahelisel alal on toimunud
olemasoleva elamupiirkonna tihendamist, kuid uusi, üldplaneeringuga määratud
elamumaid, kasutusele võetud ei ole. Ka tootmismaade realiseerumine on toimunud
olemasolevate tootmisterritooriumite täiendava arendamise ja välja ehitamisena,
üldplaneeringuga määratud perspektiivsete tootmis- ja ärimaade välja arendamist ja
kasutusele võtmist ei ole toimunud. Samas toimub aktiivne tegevus olemasolevatel,
ka üldplaneeringuga tootmismaadeks määratud aladel. Seega üldplaneeringuga
määratud maakasutuse potentsiaal on suures osas ära kasutamata.
Osaliselt on realiseerunud üldplaneeringuga määratud kergliiklusteede välja
ehitamine.
Ehitustegevus läbi projekteerimistingimuste ja osaliselt detailplaneerimise toimub
pigem hajaasustuses kui linnas, kuid elamuehituses eelistatakse linna lähedasi
piirkondi.
Suures osas on läbi viidud maade munitsipaliseerimine toetudes üldplaneeringule.

1.3.

Planeeringu vastavus 1.07.2015 jõustunud seaduse eesmärgile

Kehtiv PlanS toob üldplaneeringu koostamise eesmärgina välja kogu valla või linna
territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemise
vajaduse ning sätestab üldplaneeringuga lahendatavad ülesanded (sh juhtotstarvete
määramise) ja detailplaneeringu koostamise kohustuse. Detailplaneeringu eesmärk on
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eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse
loomine.
Kehtiva seaduse eesmärk vastavalt PlanS § 1 lõikele 1 on luua ruumilise planeerimise
(edaspidi planeerimine) kaudu eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve
arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse,
kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades
keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku
arengut.
Nõuded planeeringu koostajale ja planeerimise põhimõtted
Kehtiv PlanS sätestab selgemad nõuded planeeringu koostajale varem kehtinud
PlanS-ga võrreldes: planeeringu koostab asjakohase eriala kõrgharidusega ja
piisava töökogemusega või vastava kutsega isik (edaspidi planeerija), arvestades
planeeringu liiki ja eesmärki. Sellega tagatakse pädeva planeerija osalemine
planeeringu koostamises, mis aitab omakorda jõuda parima tulemuseni.
Kehtiv PlanS toob selgemini välja ja sõnastab planeerimise põhimõtted, rõhutades
varasemast enam elukeskkonna parendamise ning huvide tasakaalustamise ja
lõimimise vajadust. Sellega rõhutab seadus olemasolevate ja kohapealsete väärtuste
esiletoomise, väärtustamise ja arvestamise vajadust lahenduse väljatöötamisel ja
lõpplahenduse kehtestamisel.
Üldplaneeringuga lahendatavad ülesanded
Kehtiv PlanS sätestab üldplaneeringuga lahendatavad ülesanded, lahendatavaid
ülesandeid kehtivas PlanS-s varem kehtinud PlanS-ga võrreldes on oluliselt enam.
Kuid oluline on, et PlanS § 75 lg 2 järgi lähtutakse üldplaneeringuga lahendatavate
ülesannete otsustamisel kohaliku omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja
planeeringu eesmärgist. Sellega annab seadus võimaluse ja ühtlasi rõhutab asjaolu,
et üldplaneering peab olema kohalikest vajadustest kantud ja omavalitsuse “nägu”,
ehk lahendamist ei vaja kõik PlanS nimetatud ülesanded. Nii saab omavalitsus ise
otsustada, milliseid ülesandeid ja millises täpsusastmes üldplaneeringuga lahendama.
Hetkel kehtiv PlanS annab kohalikule omavalitsusele vabamad käed
üldplaneeringu ülesannete sisustamisel.

Detailplaneeringu koostamise kohustus
Üldplaneeringu koostamise ajal kehtinud PlanS kohaselt oli detailplaneeringu
koostamine kohustuslik linnades ja alevites ning alevike ja külade olemasolevatel ja
kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel:
1) uue hoone, välja arvatud üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone,
aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehoone,
püstitamise korral ja on selle hoone püstitamiseks koostatava ehitusprojekti
aluseks;
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2) olemasoleva hoone, välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja või nende
kõrvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi ja
on selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks;
3) maa-ala kruntideks jaotamise korral.
Tulenevalt üldplaneeringu koostamise ajal kehtinud PlanS-st ja Põlva
maakonnaplaneeringust (millega oli määratud tiheasustusalad ja detailplaneeringu
koostamise kohustusega alad) määras üldplaneering detailplaneeringu koostamise
kohustusega aladeks:
 Räpina linn administratiivpiires (tiheasustusala);
 Võõpsu alevik (tiheasustusala);
 Ruusa küla keskus ja tootmishoonete maa-ala (detailplaneeringu kohustusega
ala);
 Linte küla keskus ja tootmishoonete maa-ala ala (detailplaneeringu
kohustusega ala);
 Ristipalo küla keskus ja tootmishoonete maa-ala ala (detailplaneeringu
kohustusega ala);
 Rahumäe küla keskus ja tootmishoonete maa-ala ala (detailplaneeringu
kohustusega ala);
 Leevaku küla keskus ja tootmishoonete maa-ala ala (detailplaneeringu
kohustusega ala).
Lisaks määrati detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks:
 Toolama küla endise mõisa ja tootmismaa maa-ala;
 ranna ja kalda piiranguvöönd looduskaitseseaduse tähenduses;
 maakonna teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” määratud väärtusliku kultuuri-, maastiku- ja
külamiljööga alad (vt. täpsemalt ülevaadet aladest ja nende ulatusest
seletuskirja ptk 2.1.3).
Lisaks määrati detailplaneeringu koostamise kohustus:
 kõikidel arendatavatel ärimaa juhtfunktsiooniga maa-aladel;
 kõikidel arendatavatel tootmismaa juhtfunktsiooniga maa-aladel;
 kõikidel reserveeritavatel elamumaadel;
 säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike ja maastike ja koosluste aladel (vt.
täpsemalt seletuskirja ptk 2.2).
Uue PlanS jõustumisega muutus detailplaneeringu koostamise kohustuse ja juhtude
regulatsioon. Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes,
alevites
ja
alevikes
ning
nendega
piirnevas
avalikus
veekogus
ehitusloakohustusliku:
1) hoone püstitamiseks;
2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud
mahust;
3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava,
motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
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4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga
ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.
Alates 1. juulist 2015 jõustunud PlanS kohaselt lisandus detailplaneeringu koostamise
kohustus olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks. PlanS eelnõu juurde
koostatud seletuskiri annab viidatud sättele selgituse, et olulise avaliku huviga rajatis
on ehitis, millest tulenev mõju ulatub mitmele kinnisasjale, mille ehitamise osas on
suur avalik huvi või millest võib tõusetuda kõrgendatud oht. Samuti saab olulist
avalikku huvi eeldada suure külastajate hulgaga ehitiste puhul. Avalikku huvi saab
eeldada, kui tegu on näiteks kohaliku arengu seisukohast olulise rajatisega, nagu
laululava, spordistaadion vms rajatisega. Seega annab PlanS eelnõu seletuskiri
mitmeid aluseid, kuidas otsustada, kas rajatis on olulise avaliku huviga või mitte.
Seadusandja ei ole olulise avaliku huviga rajatisele andnud legaaldefinitsiooni, see on
määratlemata õigusmõiste, mis tuleb kohalikul omavalitusel kui planeerimislase
tegevuse korraldajal igakordselt sisustada. Oluline on vaadelda erinevaid aluseid
koosmõjus ja kaaluda neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja eesmärkidele.
Kruntideks jagamine ei tähenda alates 1. juulist 2015 jõustunud PlanS kohaselt
detailplaneeringu koostamise kohustus. Samas peaks kohaliku omavalitsuse üksus
igakordselt kaaluma, kas katastriüksuse jagamisega võib kaasneda tulevikus ka
ehitamise soov ehk detailplaneeringu koostamise kohustus. Katastriüksuse jagamine
kui ka vajadusel detailplaneeringu koostamise nõudmine sõltub kohaliku
omavalitsuse asjakohastest kaalutlustest.
Olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks detailplaneeringu koostamine, kui
olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga, on 1. juulist
2015 kehtiva PlanS kohaselt samuti lisandunud nõue. Kuni 30. juunini 2015 kehtinud
PlanS kohaselt määrati olulise ruumilise mõjuga objekti asukoht üldplaneeringu või
maakonnaplaneeringuga.

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et detailplaneeringu koostamise kohustus
üldplaneeringus on 1.07.2015 jõustunud PlanS valguses nö üle
reguleeritud, kuid vastuolu kehtiva PlanS puudub. Kuni 30.06.2015
kehtinud PlanS sätestas § 3 lõikes 2 detailplaneeringu kohustuse lisaks
linnadele, alevitele ja alevikele ka külade olemasolevatel ja kavandatavatel
selgelt piiritletud kompaktse asustusega territooriumi osadel. Nii ongi kehtiv
üldplaneering detailplaneeringu kohustuse määratlenud läbi kompaktse
asustuse (kusjuures ka 1.07.2015 jõustunud PlanS (§125 lõige 2) annab
üldplaneeringule õiguse määrata detailplaneeringu koostamise kohustusega
alad või juhud lisaks seaduses sätestatule). Uue üldplaneeringu koostamisel
tuleb siiski detailplaneeringu koostamise kohustuse määramisel lähtuda
eelkõige PlanS §125 lõikest 1. Kuna 1.07.2015 jõustunud PlanS vähendab
detailplaneeringu koostamise kohustust võrreldes kuni 30.06.2015 kehtinud
PlanS-ga, detailplaneeringu kohustuse määramine läbi kompaktse asustuse ei
ole enam üks-üheselt põhjendatud. Samuti ei ole igakordselt põhjendatud
detailplaneeringu koostamine ranna ja kalda piiranguvööndis ja väärtuslikel
maastikel.
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1.4.

Planeeringu
elluviimisel
ilmnenud
olulised
mõjud
majanduslikule,
sotsiaalsele,
kultuurilisele
ja
looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude
vähendamise tingimused

Üldplaneeringu koostamise protsessi oli kaasatud keskkonnamõjude hindaja, iga etapi
käigus toimus planeeritavate alternatiivide ja põhimõtete ning planeeritud tegevusega
kaasnevate mõjude hindamine. Kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivad
mõjud on toodud planeeringu I köites.
Oluline on märkida, et Räpina valla üldplaneering lähtus valla arengukavas püstitatud
visioonist, ülesannetest ja eesmärkidest. Nii arengukava kui planeering koostati
kohalike inimeste osavõtul ja koostöös ning suunatud eelkõige nende sotsiaalsete ja
majanduslike vajaduste rahuldamisele. Kuna asustust on suunatud ja maakasutust
planeeritud viisil, mis tagab valla sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse ning
kvaliteetse elu- ja ettevõtluskeskkonna, on planeeringuga kaasnevad mõjud
positiivsed. Planeeringu koostamisel on arvestatud kaitstavate loodusobjektide ja
väärtuslike looduskoosluste paiknemisega, ei kavandata maakasutuse muutusi, mis
mõjutaks negatiivselt olemasolevaid kaitstavaid loodusobjekte või lõhuks rohelise
võrgustiku koridore ja tuumalasid.

Üldplaneeringu elluviimisel ei ole kaasnenud olulisi negatiivseid mõjusid
majanduslikule,
sotsiaalsele,
kultuurilise
ja
looduskeskkonnale
üldplaneeringu kohasest lahendusest lähtudes.
Valla üldplaneeringu elluviimine on toimunud läbi detailplaneerimise,
detailplaneeringute koostamisel on üldjuhul arvestatud kehtestatud
üldplaneeringuga.

1.5.

Planeeringutest ja õigusaktidest
planeeringusse tegemise vajadus

tulenevate

muudatuste

Õigusaktidest tulenevate muudatuste planeeringusse tegemise vajadus
Üldplaneering (I köide ja seletuskiri) sätestab maakasutus- ja ehitustingimused ning
üldised tingimused detailplaneeringute koostamiseks, sisaldades viiteid õigusaktidele,
mis käesolevaga on kehtetud (nt heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord,
teeseadus, tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja
ümbermatmisele, välisõhu kaitse seadus jt) või on muutunud õigusakti nimetus või
sisu. Seega ei pruugi kehtetutele või sisu poolest muudetud õigusaktidele toetuvad
maakasutus- ja ehitustingimused ning maakasutuspiirangud olla käesolevaga
asjakohased ja vastata käesolevaga kehtivate õigusaktide sisule (nt muutunud on tee
kaitsevööndi ulatus).
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Toodud asjaolud ei mõjuta otseselt üldplaneeringu elluviidavust ega selle
põhilahendust, kuna üldplaneeringu elluviimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et
kui üldplaneering ja õigusakt on vastuolus, tuleb lähtuda õigusaktist. Siiski
võivad väljavõtted vananenud õigusaktidest või viited kehtetutele tekitada segadust ja
vääriti tõlgendamisi.
Planeeringutest tulenevate muudatuste planeeringusse tegemise vajadus
Põlva maakonnaplaneering 2030+
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on sisendi andmine kohalikul tasandil
ruumilise arengu kavandamisel, tuues samas tasakaalustatud arengu kontekstis välja
olulised riikliku tasandi vajadused Põlva maakonnas. Maakonnaplaneering muudatusi
Räpina valla, sh linna, ruumikasutuse osas ei kavanda. Räpina linn on määratletud
piirkondlikuks keskuseks, kuhu koondub suurem hulk kvaliteetteenuseid ja töökohti.
Kompaktse asustuse arenguks sobiliku alana on ruumikasutusele iseloomulik
maakasutusfunktsioonide mitmekesisus, ühtsed teed- ja tehnovõrgud ning arvukate
teenuste ja töökohtade olemasolu kohapeal. Maakonnaplaneering ja üldplaneering on
põhimõtteliselt kooskõlas.
Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud
Nii 30. juunini 2015 kehtinud (§ 24 lõige 5) kui alates 1. juulist 2015 kehtiv (§ 142
lõige 8) PlanS sisaldas nõuet kanda pärast üldplaneeringu muutmise ettepanekut
sisaldava detailplaneeringu kehtestamist muudatused üldplaneeringusse.
Kehtivat üldplaneeringut on jube eelnevalt kohaliku omavalitsuse valimise järgselt
üle vaadatud kahel korral, märtsis 2010 ja aprillis 2014. Ülevaatamise tulemustes
märtsis 2010 on välja toodud, et ajavahemikul 2005-2009 algatati üks üldplaneeringut
muutev detailplaneering (kavandati ehitada elamumaale äriotstarbeline hoone).
Ülevaatamise tulemustes aprillis 2014 on välja toodud, et ajavahemikul 2010-2013
üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise otsuseid vastu
ei võetud.
Ajavahemikul 2014 - 2017 on Räpina vallas kehtestatud 1 üldplaneeringu lahendust
muutev detailplaneering (täpsem ülevaade ptk 1.6.2). Detailplaneering kehtestati
2016. aastal, muudatus on kehtivasse üldplaneeringusse üle kandmata.
Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamise tulemustele tuginedes ning kohustusest
koostada pärast ühinemist 9 uus üldplaneering, ei ole kehtivasse
9

Meeksi, Räpina ja Veriora vallad kinnitasid 28.12.2016 toimunud ühisvolikogu tulemusena
ühehäälselt ühinemislepingu. Uus omavalitsus tekib pärast 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisi.
Vastavalt haldusreformiseaduse § 29 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses tehakse järgmised
muudatused: 23) paragrahvi 141 täiendatakse lõigetega 11‒14 järgmises sõnastuses: „(11)
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu kehtestab moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kolme aasta jooksul
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast
arvates“.
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üldplaneeringusse muudatuste kandmine käesolevaga vajalik. Kehtestatud
detailplaneeringuga arvestatakse uue üldplaneeringu koostamisel, kui see ei ole
vastuolus valla ruumilise arengu üldiste põhimõtetega.

1.6.

Kehtivad detailplaneeringud, et tagada nende vastavus
üldplaneeringule ning vajaduse korral algatatakse nende
muutmise või kehtetuks tunnistamise menetlus

1.6.1. Ülevaade kehtivatest ja menetletavatest detailplaneeringutest
Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 2006. aastal. Üldplaneering on peamine
maakasutust suunav dokument, mis on olnud aluseks detailplaneeringute koostamisel.
Räpina vallas on ajavahemikul 2014 - 2017 kehtestatud 8 detailplaneeringut (lisa 1).
Valdavalt on detailplaneeringud koostatud elamuehituse ning puhkemajanduse ja
turisminduse arendamise eesmärgil.
Ülevaatamise hetkel juuni 2017 on menetlemisel 20 detailplaneeringut (lisa 4 ja 5),
nendest 9 juhul on põhjendatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (lisa 5).
Ülevaate kehtestatud detailplaneeringutest, mille kohane tegevus on elluviidud, annab
lisa 2 ning elluviimata detailplaneeringutest lisa 3.

1.6.2. Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud
Üldplaneeringu
põhilahenduse
muutmise
ettepanekut
sisaldavaid
detailplaneeringuid on ajavahemikul 2014 - 2017 kehtestatud 1. Eesmärgiks on
olnud elamuarendus:
1. Susliku kinnistu detailplaneering (Jaanikeste küla). Kehtestatud 19.10.2016.
Detailplaneering koostati eesmärgil määrata ehitusõigusega ala elamu ja kahe
abihoone püstitamiseks Võhandu jõe äärde loodukaitseseaduse järgses
ehituskeeluvööndis. Kehtiva üldplaneeringu järgi juhtfunktsiooni alale
määratud ei ole, kinnistu asub hajaasustuses.
Lisaks eeltoodule on üldplaneeringu ülevaatamise ajal Räpna vallas menetluses 3
üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut:
1. Ausamba pargi detailplaneering (Räpina linn), algatatud oktoober 2015,
vastu võetud aprill 2016. Eesmärk ausamba väljaku, puhkeala
ümberkujundamine,
detailplaneeringu
käigus
Räpina
paisjärve
ehituskeeluvööndi
vähendamine.
Kehtiva
üldplaneeringu
järgne
juhtfunktsioon on haljasala ja parkmetsa maa;
2. Rahumäe mõisa territooriumi detailplaneering (Rahumäe küla), algatatud
märts 2003, vastu võetud jaanuar 2016. Eesmärk ehitusõigusega ala
määramine tervise ja puhkekeskuse rajamiseks, detailplaneeringu käigus
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Võhandu jõe ehituskeeluvööndi vähendamine. Kehtiva üldplaneeringu järgi
juhtfunktsiooni alale määratud ei ole, planeeritav ala asub hajaasustuses;
3. Kärbi detailplaneering (Jaanikeste küla), algatatud aprill 2017. Eesmärk
ehitusõiguse ala määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, detailplaneeringu
käigus ehituskeeluvööndi vähendamine
Eeltoodust saab järeldada, detailplaneeringuga üldplaneeringu muutmine on
pigem erand ja tuleneb soovist ehitada veekogu ehituskeeluvööndisse.
Detailplaneeringu lahendused moodustavad lähialaga terviklahenduse ning on
piirkonda sobituvad.

1.7.

Järeldused ja uue üldplaneeringu koostamise vajadus

Kuigi kehtiv üldplaneering on üldjoontes valla ruumilist arengut toetav ning
arendustegevus vallas on olnud tagasihoidlik, on siiski vajalik uue üldplaneeringu
koostamine, et:
a. lahendada üldplaneeringu ülesanded lähtuvalt kogukonna ootustest,
sotsiaal-majanduslikust hetkeolukorrast, prognoosist, kehtivatest
õigusaktidest ning valla ruumilistest vajadustest. Üldplaneering
kehtestati 2006. aastal, st perioodil, kus eeldati massilisemat
kinnisvaraarendust. Tänaseks on olukord ja arendussurve taandunud,
mistõttu on tegemist nö üleplaneerimisega;
b. arvestada haldusreformi tulemusel tekkinud uue omavalitsusüksuse
kui terviku ruumiliste eripärade ja vajadustega;
c. vähendada detailplaneeringu koostamise kohustuse vajadust, kuna
kehtiv üldplaneering seab detailplaneeringu koostamise kohustuse
aladel ja juhtudel, kus seda kehtiv PlanS ette ei näe ja kus sisuline
vajadus detailplaneeringut koostada puudub;
d. üle täpsustada tiheasustusega alade määratlus, kuna kehtiv
üldplaneering määrab tiheasustusega aladeks piirkonnad, mis seda
sisuliselt ei ole. Tiheasustusega alade määratlemisel tuleks arvestada,
et ka osa linna territooriumist on pigem hajaasustus, mistõttu tuleks
uue üldplaneeringuga esitada asustusüksuste vaheliste piiride
muudatusettepanek. Sisuliselt hajaasustusena toimivate alade
tiheasustusega aladeks määramine takistab EAS-i hajaasustuse
programmi kaudu rahastuse taotlemist veevärgi ja kanalisatsiooni
rajamiseks. Samas nendes piirkondades ei ole ka ühisvee- ja
kanalisatsioonitrasside välja ehitamine majanduslikult otstarbekas ja
põhjendatud, nt linna piires piirkond Karja tn põhja suunas;
e. määrata maakasutuse juhtotstarbed hetkeolukorrast, rahvastiku
prognoosist ja vallal ruumilistest vajadustest lähtuvalt. Probleemiks on
näiteks äri- ja tootmise maa-alade eraldiseisvana planeerimine, st
kehtiv üldplaneering annab vähe kaalutlusruumi olukorras, kus
tootmise ja äritegevuse vahelise konkreetse piiri määramine on kohati
keerukas (piirid on sageli nö hägused). Segafunktsiooniga alade
määramine annaks enam kaalutlusruumi maakasutuse realiseerimisel;
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f. täpsustada elamu- ja äritegevuse koostoimimise tingimusi, andes enam
kaalutlusruumi võimalikke konflikte vältides. Kehtiv üldplaneering
võimaldab elamumaal äritegevust puhkemajanduslikul eesmärgil, mis
alati ei ole õigustatud. Teatud aladel, juhtudel ja olukorras võiks
arendada ka muud väikeettevõtlust, kuid piirid ja tingimused tuleb
kokku leppida ja üldplaneeringuga määrata;
g. täpsustada juurdepääsuvajadus veekogudele;
h. kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise vajadusi ja võimalusi valla
ruumilistest vajadustest ning ranna ja kalda kaitse eesmärgist
tulenevalt;
i. täpsustada jalg- ja jalgrattateede realistlik vajadus arvestades tänaseid
ja perspektiivseid töökohti jt põhilisi liikumissuundi;
j. täpsustada ja ühtlustada mõisted tulenevalt muutunud õigusaktidest.
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LISA 1. Räpina vallas kehtestatud detailplaneeringud ajavahemikul 2014-2017
Planeeringu
nimetus (detail-,
teema- ja
üldplaneering)

Algatamise
kuupäev ja
otsuse nr
(kuni
30.06.2015)

1

Võuküla küla Aida
kinnistu
detailplaneering

22.10.2014
otsus nr 29

2

Köstrimäe küla
Härsingu kinnistu
detail planeering

24.04.2013
otsus nr 10

3

Räpina linn Pargi tn
3 detailplaneering

19.06.2013
otsus nr 17

4

Leevaku küla
Võhandu jõeäärse
puhkeala

19.06.2013
otsus nr 16

Algatamise
kuupäev ja
otsuse nr
(alates
01.07.2015)

Planeeringu
eesmärk

Üldplaneeringut
muutev

Ehitusõiguse
Ei ole
ala määramine,
kahe hoone
ehitamiseks
(Võhandu jõe
ääres)
Ehitusõiguse
Ei ole
ala määramine
kahe hoone
püstitamiseks
Olemasolevale Ei ole
kauplusehoone
le juurdeehitise
püstitamine
Vee turismi
Ei ole
arendamine,
avaliku

Vastuvõtmise
kuupäev ja
otsuse nr

Heakskiitmise
kuupäev

Kehtestamise
kuupäev ja
otsuse nr

27.01.2015
korraldus nr 59

25.02.2015
otsus nr 11

26.01.2016
05.07.201
korraldus nr 47 6 kirjaga
nr 122/16/10373
19.05.2015
korraldus nr
286

24.08.2016
otsus nr 49

19.05.2015
korraldus nr
285

30.09.2015
otsus nr 28

17.06.2015
otsus nr 21
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Planeeringu
nimetus (detail-,
teema- ja
üldplaneering)

Algatamise
kuupäev ja
otsuse nr
(kuni
30.06.2015)

Algatamise
kuupäev ja
otsuse nr
(alates
01.07.2015)

detailplaneering
5

Räpina linn Tartu
mnt 15
detailplaneering

18.06.2014
otsus nr 15

6

Ruusa külas Ruusa
puhkeala
detailplaneering

28.10.2015
otsus nr 33

7

Jaanikeste küla
Susliku kinnistu
detailplaneering

16.12.2015
otsus nr 41

Planeeringu
eesmärk

kasutused,
juurdepääsud
Krundil
ehitusõiguse
määramine
elamu ja
kõrvalhoone
püstitamiseks
Puhkeala
arendamine
(paatide
veeskamiskoht
, slipp, harujõe
puhastamine
Ehitusõiguse
ala määramine
elamu ja kahe
abihoone
püstitamiseks
(Võhandu jõe
ääres)

Üldplaneeringut
muutev

Vastuvõtmise
kuupäev ja
otsuse nr

Heakskiitmise
kuupäev

Kehtestamise
kuupäev ja
otsuse nr

Ei ole

12.04.2016
korraldus nr
217

15.06.2016
otsus nr 32

Ei ole

21.06.2016
korraldus nr
349

21.09.2016
otsus nr 53

Muutev
14.06.2016
(ehituskorraldus nr
keeluvöön 323
di
vähendami
ne)

12.05.201 19.10.2016
6 kiri nr
otsus nr 59
122/16/10232
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Planeeringu
nimetus (detail-,
teema- ja
üldplaneering)

8

Räpina linn Pargi tn
32 detailplaneering

Algatamise
kuupäev ja
otsuse nr
(kuni
30.06.2015)

26.02.2014
otsus nr 5

Algatamise
kuupäev ja
otsuse nr
(alates
01.07.2015)

Planeeringu
eesmärk

Räpina
Aianduskooli
kasvuhoone
rajamine

Üldplaneeringut
muutev

Vastuvõtmise
kuupäev ja
otsuse nr

2.09.2014
korraldus nr
458

Heakskiitmise
kuupäev

Kehtestamise
kuupäev ja
otsuse nr

22.10.2014
otsus nr 31
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LISA 2. Räpina vallas kehtestatud detailplaneeringud, mille kohane tegevus on elluviidud
Detailplaneeringu nimetus
Kastani 30,32 krundi
detailplaneering Räpina linnas

Algatatud
08.04.1998
nr 50

2

Koidu 1A kinnistu
detailplaneering Räpina linnas

25.01.2000
nr 9

3

Võru mnt 14 krundi
detailplaneering Räpina linnas

05.07.2000
nr 137

15.11.2000
nr 35

4

Pargi 3 kinnistu detailplaneering
Räpina linnas

28.03.2001
nr 13

12.09.2001
nr 30

5

Pargi 27, Pargi 27A kinnistutel ja
kinnistutega Pargi 27, Pargi 27A,
Pargi 27B ning Jõe tänava ja
Räpina paisjärvega piirneva maaala detailplaneering Räpina
linnas’

28.03.2001
nr 13

18.09.2002
nr 58

1

Kehtestatud
Eesmärk
19.04.2000
Planeering on koostatud
nr 13
ühepereelamute projekteerimiseks,
kinnistul 32 sihtotstarbe osalise
muutmisega büroohoonete maaks
40%.
19.04.2000
Krundi maakasutuse sihtotstarbeks on
nr 13
elamumaa.
Elamu ja kõrvalhoonete ehitus.
Planeeringuga määratakse piirkonna
korrastamine, kruntimine ja üldiste
ehitus- ning kasutustingimuste
eesmärgiga laiendada tootmistegevust.
(OÜ Hobbiton)
Pargi tn 3 kinnistule täiendava
ehitusõiguse andmine, samale
omanikule kuuluva
naaberkatastriüksuse ala planeerimine.
Parkla ehitus
Täiendati 12.09.2001 otsusega nr 31
Planeeringuala kinnistute piiride ja
kasutustingimuste täpsustamine ja
kinnismälestise kaitsevööndisse
jäävate ehitiste ja rajatiste kujundamise
tingimuste määramine. Planeeritud
ehitiste ja rajatiste teenindamiseks

Tulemus
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Elamu koos
büroohoonega
ehitatud.
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Elamu ja
kõrvalhoone ehitatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Hobbiton on
tootmist laiendanud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Parkla rajatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Kruntide ehitusõigus
määratud
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Võru mnt 14 katastriüksusega
piirneva maa-ala detailplaneering
Räpina linnas
Võõpsu mnt 14a kinnistu
detailplaneering Räpina linnas

24.10.2001
nr 32

15.05.2002
nr 41

24.10.2001
nr 32

15.05.2002
nr 41

8

Võhandu 6 krundi
detailplaneering Räpina linnas

24.10.2001
nr 32

20.02.2002
nr 8

9

Kooli 14 ja Kooli 14A maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

14.11.2001
nr 34

10.10.2002
nr 64

10

Võhandu 23a maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

23.04.2003
nr 24

25.02.2004
nr 16

6
7

Eesmärk
vajalike kruntide ja ehitusõiguse
määramine. Jõe tänava hoonestamata
maa-ala kruntimine ning kruntide
ehitusõiguse määramine.
Koostatud kinnistu ehitusõiguste ja
maakasutuse sihtotstarbe määramiseks.
(Hobbiton OÜ)
Ehitada käsitlevatele maa-alale
ärihoone-müügikiosk.
Detailplaneeringus määratakse
kinnistu ehitusõigus ning maakasutuse
sihtotstarve.
Sporditarvete pood.
Käsitleb planeeritavate hoonete ja
rajatiste ehitusõigusi, sellega
seonduvaid kitsendusi
liikluskorralduse ja haljastuse
põhimõtteid. Elamu ja kõrvalhoonete
ehitus
Planeeringuala kruntide piiride
määramise ettepaneku tegemine ja
kruntidele ehitusõiguse määramine
ning detailplaneeringu koostamise
lähteülesandes nõutu lahendamine.
Jehoova Tunnistajate Kuningriik ja
Selvehall
Rajada varjualused sorteeritud
jäätmete vastuvõtuks ning näha ette

Tulemus

Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Sporditarvete pood
ehitatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Elamu ja
kõrvalhoone ehitatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Jehoova Tunnistajate
Kuningriik ja
Selvehall ehitatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

11

Veski tn 3 krundi detailplaneering 28.05.2003
Võõpsu alevikus
nr 33

24.09.2003
nr 61

12

Karja tn 18 ja sellega piirneva
vaba maa-ala detailplaneering
Räpina linnas

24.09.2003
nr 59

28.04.2004
nr 32

13

Pääsu tn. 7b, 9, 11 ja Koidu tn 12
paisjärvega piirneva maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

22.10.2003
nr 63

31.08.2005
nr 52

14

Estakaadi 1 ja Estakaadi 3
kruntidega piirneva vaba maadetailplaneering Ristipalo külas

22.10.2003
nr 63

24.03.2004
nr 28

15

Kooli 14A krundi
detailplaneering Räpina linnas

25.02.2004
nr 15

20.04.2004
nr 32

Eesmärk
asukoht ohtlike jäätmete konteinerile.
Ehitusmahtude planeerimine ja
ehitusõiguse määramine.
Elamu ja kõrvalhoonete ehitus

Tulemus
Jäätmejaam ehitatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Elamu ja
kõrvalhoone ehitatud
Olemasoleva krundiga piirneva vaba
Planeeringu kohaselt
maa-ala ostueesõigusega erastamine,
tegevus elluviidud.
ehitusõiguste määramine,
Piirnev vaba maa
ehitusmahtude planeerimine.
erastatud
Määrata olemasolevatele kruntidele
Planeeringu kohaselt
juurde liidetavate maaüksuste suurused tegevus elluviidud.
ja piirid, moodustada uus elamukrunt, Piirnev vaba maa
määrata maakasutuse sihtotstarbed,
erastatud, uus
ehitusalad, liikluskorralduse ja
elamukrunt
parkimise põhimõtted.
moodustatud
Keskkonnakaitse abinõude ja säästva
arengu põhimõtete rakendamine ning
servituutide vajaduse selgitamine.
Estakaadi 1 ja Estakaadi 3 kruntidega
Planeeringu kohaselt
piirneva vaba maa-ala ostueesõigusega tegevus elluviidud.
erastamine Räpina vallas.
Piirnev vaba maa
erastatud
Planeeringuala kruntide piiride
Planeeringu kohaselt
määramise ettepaneku tegemine,
tegevus elluviidud.
krundile ehitusõiguse määramine,
Selvehall ehitatud
detailplaneeringu lähteülesandes nõutu
lahendamine ning alale koostatud
eelnevast planeeringust tulenevate
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk
nõuete muutmine.
Selvehall

16

Oja tn. 29 krundiga piirneva Oja
27 krundi ja vaba maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

29.09.2004
nr 48

21.09.2005
nr 61

Olemasolevate kruntidega piirneva
vaba maa-ala ostueesõigusega
erastamine.

17

"Nugise" kinnistu
detailplaneering Jaanikeste külas

23.11.2005
nr 78

23.05.2007
nr 31

Krundi ehitusõiguse ja hoonestusala
määramine, ehituskeeluvööndi
vähendamine.

18

"Retent" kinnistuga piirneva vaba
maa-ala detailplaneering Linte
külas

21.12.2005
nr 87

27.06.2006
nr 40

Olemasoleva krundiga “RETENT”
piirneva vaba maa-ala ostueesõigusega
erastamine

19

Riigimaa 38 maaüksuse
detailplaneering

22.08.2006
nr 42

25.04.2007
nr 27

Ehitusõiguse ja arhitektuuriliste nõuete
määramine, hoonestusala piiritlemine,
tänavate maa-alade ja
liikluskorralduse, tehnovõrkude jarajatiste asukohtade määramine,
kujade määramine ning muude
seadustest ja teistest õigusaktidest
tulenevate kinnisomandi kitsenduste

Tulemus

Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Piirnev vaba maa
erastatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Elamu ja
kõrvalhoone
ehitatud. Vähendati
ehituskeeluvööndit
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Piirnev vaba maa
erastatud
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Keskkonnateenistuse
maja ehitatud ja
parkla rajatud
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk
ulatuse määramine planeeritaval maaalal.
(Keskkonnateenistuse maja)

Tulemus

Planeeritava katlamaja õige asukoha
määramise ning vajadusel ettepaneku
tegemine valla üldplaneeringu
muutmiseks; krundi ehitusõigus ja
hoonestusala, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete,
tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha
määramine; muude seadustest ja
teistest õigusaktidest tulenevate
kinnisomandi kitsenduste ulatuse
määramine planeeritaval maa-alal.
(Gaasi katlamaja)
Krundile Tööstuse ehitusala
määramine, krundile juurdepääsude
sidumine olemasolevate ja
planeeritavate tehnovõrkudega, üldiste
arhitektuurinõuete fikseerimine
hoonete projekteerimiseks.
(Tööstushoone juurdeehitus)
Näha ette planeeringuga uue kaugkütte
katlamaja rajamise võimalus ning uue
juurdepääsutee rajamine nii katlamaja
kui puhastusseadmete teenindamiseks

Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Katlamaja rajatud.

20

Võru mnt katlamaja maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

28.02.2007
nr 7

20.06.2007
nr 36

21

"Tööstuse" kinnistu
detailplaneering Linte külas

20.06.2007
nr 38

26.09.2007
nr 52

22

Räpina linna Puhastusseadme ja
Väljaku katastriüksuste
detailplaneering

25.11.2009

20.10.2010

nr 69

nr 48

Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Tööstushoone
juurdeehitus
ehitatud.
Planeeringu kohaselt
tegevus elluviidud.
Katlamaja ja
juurdepääsu tee
rajatud
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Detailplaneeringu nimetus
Võõpsu mnt. 30 detailplaneering
Räpina linnas

Algatatud
19.08.2009
nr 42

Kehtestatud
Eesmärk
23.09.2009
Määrata tingimused krundil paikneva
nr 50
kauplushoone ja kuuri asemele
sõidukite tehnoülevaatuse punkti
projekteerimiseks.

Tartu mnt 2 krundi
detailplaneering Räpina linnas

28.04.2004
nr 33

26.01.2005
nr 4

Järve tn.1a detailplaneering
Räpina linnas

31.08.2005
nr 51

23.11.2005
nr 78

24

25

26
"Metsanuka" kinnistu
detailplaneering Leevaku külas

Tulemus
Planeeringu kohane
tegevus elluviidud.
Tehnoülevaatuse
punkt rajatud

Planeeritaval krundil ehitusmahtude
planeerimine ja ehitusõiguste
määramine majutus-ja
toitlustustegevuse arendamisel.

Planeeringu kohane
tegevus elluviidud
Majutus-ja
toitlustustegevuste
arendamisel

19.12.2007
nr 64

Krundi ehitusõiguse, tänavate maaalade ja liikluskorralduse, haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete ning
tehnovõrkude ja- rajatiste asukoha
määramine. 18.09.2002 nr. 58 (elamu
ehitus)

Planeeringu kohane
tegevus elluviidud
Elamu ehitatud

28.03.2007
nr 20

Krundi ehitusõiguse ja hoonestusala
määramine koos ehituskeeluvööndi
vähendamisega.
(tiik ja puhkekoht)

Planeeringu kohane
tegevus elluviidud
Tiik ja puhkekoht
rajatud.

Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamine
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27

Detailplaneeringu nimetus
Vabaduse tn. 33 detailplaneering
Räpina linnas

28

Pargi tn. 1 kinnistu
detailplaneering Räpina linnas

Algatatud
30.04.2009
nr 23

Kehtestatud
Eesmärk
11.11.2009
Krundi jagamine (3 krunti),
nr 68
ehitusõiguse määramine, hoonestusala
piiritlemine, liikluskorralduse
määramine, tehnovõrkude – ja rajatiste
asukohtade määramine

Tulemus
Planeeringu kohane
tegevus elluviidud,
krundid on
moodustatud

23.05.2007
nr 30

28.05.2008
nr 30
27.08.2008
nr 40

Planeeringu kohane
tegevus elluviidud.
Kaubandushoone ja
parklad on ehitatud

Lugeda kehtetuks 18.06.2008 nr. 36
otsusega
Krundi ehitusõiguse ja hoonestusala,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete,
tehnovõrkude ja- rajatiste asukoha
määramine. Tänavate maa-alade
liikluskorralduse määramine ning
vajaduse korral eraõigusliku isiku maal
asuva, kavandatava tänava avalikult
kasutatavaks teeks määramine
teeseaduses sätestatud korras. Muude
seadustest ja teistest õigusaktidest
tulenevate kinnisomandi kitsenduste
ulatuse määramine planeeritaval maaalal.
(kaubandushoone)

Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamine
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

28.05.2003
nr 33

24.09.2003
nr 60

29
Tartu mnt 11 ja Tartu mnt 13
vahele jääva maa-ala
detailplaneering Räpina linnas
30

Võhandu 26 krundi
detailplaneering Räpina linnas

25.05.2000
nr 114

21.06.2000
nr 24

31
Ahuna kinnistu detailplaneering
Nulga külas
28.04.2004
nr 33
32
Võõpsu aleviku kraaviotsa
kinnistu ja Võhandu jõe kaldala
detailplaneering

27.11.2002
nr 84

24.11.2004
nr 60
24.09.2008
nr 49
16.06.2010
nr 31
tunnistati
eelnev otsus
kehtetuks ja

Eesmärk
Nimetus Tartu mnt 11A
Planeeritava krundi ehitusmahtude
planeerimine ja ehitusõiguse
määramine.
(elamu ja kõrvalhoone ehitus)

Tulemus
Planeeringukohast
tegevust on hakatud
ellu viima. Elamu on
ehitatud

Krundi maakasutuse sihtotstarbeks
elamu-ärimaa. Madal hoonestus ning
vastavalt aedlinna traditsioonidele
tuleks krunt peale ehitustegevust
vastava haljastusprojekti järgi
haljastada.

Planeerigu kohane
tegevus on ellu
viidud. Elamu on
ehitatud.

Ahuna kinnistu kaheks jagamine
maakasutuse sihtotstarbega elamumaa,
planeeritavatele kruntidele
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine.

Planeeringu kohane
tegevus on ellu
viidud. Moodustatud
kaks elamumaa
sihtotstarbega
katastriüksust.

Maa-ala planeerimine avalikuks
kasutamiseks, maa-ala kruntideks
jaotamine, ehitusõiguse ja
hoonestusalade määramine,
liikluskorralduse määramine KMH ei
ole vaja läbiviia

Planeeringu kohane
tegevust viiakse
järk-järgult ellu.
Arendustegevus on
pooleli.

Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamine
33

Detailplaneeringu nimetus

33

Räpina linn Pargi tn 32
detailplaneering

Algatatud

Kehtestatud
kehtestati
planeering
20.02.2013
nr 6

26.02.2014
nr 5

22.10.2014
nr 31

Eesmärk

Räpina Aianduskooli kasvuhoone
rajamine

Tulemus

Kasvuhoone rajatud

LISA 3. Räpina vallas kehtestatud detailplaneeringud, mille kohane tegevus on ellu viimata (pooleli või alustamata)

Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamine
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Detailplaneeringu nimetus
1

2

3

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk

Raigla küla Peipsi äärse ranna- 27.11.2002 nr 28.01.2004 nr Maa-ala
ala detailplaneering
84
4
munitsipaalomandisse
taotlemine, puhkeala
väljakujundamine,
paikkonna atraktiivsemaks
muutmine ja ehitusõiguste
määramine.

Tulemus
1. Planeeringu kohane tegevus
jätkub. Valminud on sadam,
välja ehitamata parklad,
puhkekompleksi kuuluvad
rajatised.
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub.
3. Keskkonna mõjud on hinnatud.
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad.
1. Planeeringu kohane tegevus
jätkub. Ehitustegevus pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub.
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad.
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad.

Määrata uute maaüksuste
piirid, maakasutuse
sihtotstarbed, ehitusalad,
"Pedakmäe" kinnistu
21.12.2005 nr 19.12.2007 nr liikluskorralduse ja
detailplaneering Võuküla külas 87
63
parkimise põhimõtted,
haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.
Keskkonnakaitse abinõude
ja säästva arengu
põhimõtete rakendamine
ning servituutide vajaduse
selgitamine. 18.09.2002 nr.
58 (kaks elamu krunti)
Kastani tn asuva katastriüksuse 28.02.2007 nr 31.10.2007 nr Määrata ehitusalad,
1. Planeeringu kohane tegevus
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Detailplaneeringu nimetus
nr 70501:003:0190 Räpina
linnas

4

5

Algatatud
7

Kehtestatud
55

Eesmärk

liikluskorralduse ja
parkimise põhimõtted,
haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.
Keskkonnakaitse abinõude
ja säästva arengupõhimõtet
rakendamine ning
servituutide vajaduse
selgitamine (elamu ehitus)
Krundi ehitusõiguse ja
hoonestusala, tänavate
maa-alade
liikluskorralduse,
Kooli tn. 4 detailplaneering
29.08.2007 nr 25.03.2009
haljastuse ja heakorrastuse
Räpina linnas
40
Nr 19
põhimõtete, tehnovõrkude
ja- rajatiste asukoha
määramine. Muude
seadustest ja teistest
õigusaktidest tulenevate
kinnisomandi kitsenduste
ulatuse määramine
planeeritaval maaalal.(multifunktsionaalne
ärihoone)
Saare kinnistu detailplaneering 29.08.2007 nr. 18.06.2008 nr. Jagada Saare maaüksus

Tulemus
jätkub. Ehitustegevus pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub.
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad.
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad.
1. Pole alustatud planeeringu
elluviimist. Planeeringu
elluviimine on jätkuvalt
võimalik.
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub.
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad.
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud
küsimused puuduvad.

1. Planeeringu kohane tegevuse
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Detailplaneeringu nimetus
Nulga
külas

6

Võõpsu alevikus Kraavi tn 2
detailplaneering

Algatatud
40

20.10.2010
nr 47

Kehtestatud
32

31.08.2011
nr 27

Eesmärk
kaheks krundiks ning uuele
krundile ehitusõiguse ja
arhitektuursete tingimuste
määramine, juurdepääsu
tagamine, tehnovõrkude
kavandamine, haljastuse ja
heakorra planeerimine ning
maakasutuse sihtotstarbe
muutmine.
Sihtotstarbe muutmine ärija elamumaaks,
ehitisõiguse määramine
majutusteenust pakkuva
hoone püstitamiseks (15inimest), näha võimalust
üksikelamu püstitamiseks

Tulemus

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

elluviimine pooleli. Maaüksus
kaheks krundiks jagamata.
Planeeringu kohaselt ettenähtud
tegevusi on võimalik ellu viia.
Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub.
Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad.
Planeeringu elluviimist ei ole
alustatud
Planeeringu kohast tegevust on
võimalik ellu viia
Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

7

Räpina valla üldplaneeringut 20.04.2011
muutev Haudamäe kinnistu
nr 16
detailplaneering Meelva külas

29.02.2012
nr 7

8

Vabaduse tn. 2a ja 2b
22.10.2003
detailplaneering Räpina linnas nr 63

25.01.2006
nr 1
17.11.2010
nr 52

30.04.2008
nr 25

Eesmärk

Tulemus

Kasutamise sihtotstarbe
muutmine planeeritaval
alal, ehitusõiguse
määramine
puhkekompleksi (kuni 30kohaline majutushoone ja
abihooned)
väljaehitamiseks
planeeringualal ning
keskkonnatingimuste
seadmine
planeeringuga kavandatu
elluviimiseks
Maakasutuse sihtotstarbe
muutmine, kinnistu kaheks
jagamine ning planeeritud
kruntide ehitusõiguse
määramine ning
ehitusmahtude
planeerimine
Olemasoleva hoone katuse
korruse kõrguse muudatus.

1. Planeeringu elluviimist ei ole
alustatud
2. Planeeringu kohast tegevust on
võimalik ellu viia
3. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
4. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
5. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad
6. Ei ole üldplaneeringut muutev
DP
Planeeringu järgne tegevus ellu
viimata.
Uus planeering algatatud vana
täiustamiseks.
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk

Tulemus

8

Leevaku küla Võhandu
jõeäärse puhkeala
detailplaneering

19.06.2013
nr 16

30. 09. 2015 nr Parandada veeturismi
28
arendamise tingimusi,
määrata isikliku
kasutusõigusega
koormatavad alad era
kinnistutel,
veeskamiskohad, parklad,
juurdepääs.

1. Planeeringu kohast tegevust on
võimalik ellu viia. Planeeringu
elluviimine pooleli.
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu elluviimisega
seotud küsimused puuduvad

9

Härsingu kinnistu
detailplaneering Köstrimäe
külas

24.04.2013
nr 10

24. 08.2016 nr ehitusõiguse seadmist
49
üksikelamu ja kõrvalhoone 1. Planeeringu kohast tegevust on
rajamiseks Härsingu
võimalik ellu viia. Planeeringu
kinnistule
elluviimine pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk

10

Pargi tn 3 detailplaneering
Räpina linnas

19.06.2013 nr 17.06.2015 nr ehitusõiguse seadmist
17
21
olemasoleva
kauplusehoone
juurdeehituse
püstitamiseks

11

Võuküla küla Aida kinnistu
detailplaneering

22.10.2014 nr 25.02.2015 nr Ehitusõiguse ala
29
11
määramine, kahe hoone
ehitamiseks (Võhandu jõe
ääres)

Tulemus
1. Planeeringu kohast tegevust on
võimalik ellu viia. Planeeringu
elluviimine pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad
1. Planeeringu kohast tegevust on
võimalik ellu viia. Planeeringu
elluviimine pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk

Tulemus

12

Räpina linn Tartu mnt 15
detailplaneering

18.06.2014
nr 15

15.06.2016
nr 32

Krundil ehitusõiguse
1. Planeeringu kohast tegevust on
määramine elamu ja
võimalik ellu viia. Planeeringu
kõrvalhoone püstitamiseks
elluviimine pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu
elluviimisega seotud küsimused
puuduvad

13

Ruusa külas Ruusa puhkeala
detailplaneering

28.10.2015
nr 33

21.09.2016
nr 53

Puhkeala arendamine
(paatide veeskamiskoht,
slipp, harujõe
puhastamine)

1. Planeeringu kohast tegevust on
võimalik ellu viia. Planeeringu
elluviimine pooleli
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu elluviimisega
seotud küsimused puuduvad

Räpina valla üldplaneeringu ülevaatamine
41

Detailplaneeringu nimetus
14

Jaanikeste küla Susliku
kinnistu detailplaneering

Algatatud
16.12.2015
otsus nr 41

Kehtestatud
19.10.2016
otsus nr 59

Eesmärk

Tulemus

Ehitusõiguse ala
1. Planeeringu kohast tegevust on
määramine elamu ja kahe
võimalik ellu viia. Planeeringu
abihoone püstitamiseks
elluviimine pooleli
(Võhandu jõe ääres)
2. Kehtetuks tunnistamise vajadus
puudub
3. Olulised negatiivsed mõjud
keskkonnale puuduvad
4. Muud planeeringu elluviimisega
seotud küsimused puuduvad
5. ÜP muutev DP
ehituskeeluvööndi vähendamine
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LISA 4. Räpina vallas menetluses olevad detailplaneeringud
Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk

Tulemus
Planeering
kehtestamata,
puuduvad piirinaabrite
kooskõlastused.
Vajaks tõenäoliselt
kaalumist kehtetuks
tunnistamist, või
ülevaatamist, on
rajanud tiigi ja
puhkerajatised
Antud uus
lähteülesanne,
vastavalt arendaja
soovile. (Pooleli)
ÜD muutev DP
Pargi tn 24 kinnistu
detailplaneering
algatati 15.05.2002 nr
40, kuid planeeringut
ei hakatud koostama
ning tühistati
algatusotsus
27.08.2008 otsusega nr
41 Puudub
informatsioon kaugele

1

Mäe ja Liisa kinnistute
detailplaneering Räpina linnas

25.01.2000
nr 9

Käsitleb Mäe ja Liisa kinnistute
liitmist üheks kinnistuks, samale
kinnistule rajatavate hoonetega ja
rajatistega, planeerimisega
seonduvaid kitsendusi,
planeerivate hoonete ehitusõigusi,
liikluskorralduse ja haljastuse
põhimõtteid.

2

Rahumäe mõisa territooriumi
detailplaneering Rahumäe külas.

19.03.2003
nr 18

Puhkemajanduse arendamine

3

Pargi 24 kinnistu detailplaneering
Räpina linnas

27.08.2008
nr 42

Eesmärgiga büroo- ja eluruumide
rajamiseks krundile Räpina
linnas.
Endine “Lumivalgeke”
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

4

Pargi tn 4 detailplaneering

28.01.2009
nr 10

5

Võõpsu mnt 27 detailplaneering
Räpina linnas.

28.01.2009
nr 9

6

Vana-Lüüsi kinnistu
detailplaneering

16.06.2010
nr 34

7

Karja tn 10d maa-ala

28.08.2013

Kehtestatud

Eesmärk

Tulemus

planeeringuga on
jõutud
Vajaks ka kaalumist
kas tunnistada
kehtetuks algtamise
otsus
Kinnistule Selvehall tüüpi
Puudub informatsioon
ärihoone püstitamine koos parkla kaugele planeeringuga
ja vajalike kommunikatsioonide
on jõutud. Vajaks ka
väljaehitamine.
kaalumist kas
tunnistada kehtetuks
algtamise otsus
Kinnistul paiknevate hoonete
Planeering pooleli,
asemele kuni kahe korruselise
puudub naabrite
külalistemaja püstitamine
kooskõlastus. Vajaks
ka kaalumist kas
tunnistada kehtetuks
algtamise otsus
Kinnistu 3-4 krundiks jagamine,
Puudub informatsioon
millest 2-3 oleks elamu krunti
kaugele planeeringu
kuni 3 hoonega ja 1 tootmishoone koostamisega on
krunt 3-4 hoonega
jõutud
Vajaks ka kaalumist
kas tunnistada
kehtetuks algtamise
otsus
ehitusõiguse seadmist kämpingute Puudub informatsioon
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Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Kehtestatud

Eesmärk

Tulemus

püstitamiseks
koos vajalike abihoonete ja
rajatistega (elamu-adminhoone,
saun, pesumaja, juurdepääsutee,
parkla, tehnovõrgud jne)
rajamisega Karja tn 10d maa-alale
Veeturismi arendamine, paatide
veeskamiskoha rajamine

kaugele planeeringuga
on jõutud.

detailplaneering Räpina linnas

nr 31

8

Räpina linn Tartu mnt 11b
detailplaneering

18.06.2014
nr 16

9

Räpina linnas Ausamba pargi
detailplaneering

28.10.2015
nr 32

Ausamba väljaku, puhkeala
ümberkujundamine, ehitusõiguse
ala määramine

10

Räpina linn Tööstuspargi
detailplaneering

24.09.2014
nr 27

Ehitusõiguse ala määramine
tootearenduskeskuse rajamiseks

11

Kärbi detailplaneeringu algatamine

19. 04. 2017
otsus nr 14

Ehitusõiguse ala määramine
elamu ja abihoonete rajamiseks
ÜP muutev DP
ehituskeeluvööndi vähendamine

Räpina valla algatatud
planeering, asukoha
valik paatide
veeskamiskoha
rajamisel vajab veel
kaalumist
Räpina valla algatatud
planeering, ÜP muutev
ehituskeeluvööndi
vähendamine
Räpina valla algatatud
planeering
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LISA 5. Räpina vallas algatatud detailplaneeringud, mille osas on põhjendatud detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Detailplaneeringu nimetus

Algatatud

Koostamise
lõpetamise aeg

Eesmärk

1

Võõpsu mnt 29 krundi
detailplaneering

27.11.2002
nr 83

2

Räpina Aianduskooli Pargi 32
detailplaneering

23.04.2003
nr 24

3

Võhandu 27 detailplaneering Räpina
linnas

28.05.2003
nr 33

Turu rajamine

4

Võru mnt 10 krundi detailplaneering
Räpina linnas

29.09.2004
nr 48

Kinnistu jagamine
kaheks krundiks

27.03.2013 nr 9

Ehitusmahtude
planeerimine,
ehitusõiguse
määramine,
olemasoleva hoone
laiendamine
Parkla rajamine
õppe eesmärgil

Koostamise lõpetamise
põhjus
Planeering pooleli,
olemasolev hoone
laiendatud, kuid mitte
planeeringuga
kavandatud piirides
Olemasolev parkla
laiendati kooli
territooriumil, vajadus
planeeringu järele puudus
Arendaja huvi puudub,
otsus vajab kehtetuks
tunnistamist (saadetud
kiri 20.03.2014 nr 73/517, vastuskiri
21.03.2014 nr 7-3/532
loobub).
Planeeringut ei ole
esitatud vastuvõtmiseks.
Huvi puudub (saadetud
kiri 20.03.2014 nr 73/518, vastuskiri
25.03.2014 7-3/518-1).
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5

"Jõekalda" ja "Männiku" kinnistu
detailplaneering Räpina vallas
Jaanikeste külas

22.02.2006
nr 13

27.09.2006 nr 54

Elamu ehitus
Võhandu jõe
äärsetele
kinnistutele

Kavandatav elamu
ehitatakse väljapoole
ehituskeelu vööndit
maatulundusmaale

6

Mihkli kinnistu detailplaneering
Leevaku külas

31.01.2007
nr 5

26.02.2014 nr 6

Uue elamu ehitus

7

Räpina linna staadioni maa-ala
detailplaneering

29.08.2007
nr 40

Puudub vajadus
planeeringu järele,
olemasolev elamu
rekonstrueeriti
Tehtud tasuvuse analüüs
ja leitud, et otstarbekas on
ehitada staadion kooli
maa-alale

8

Ruusa küla katlamaja kinnistu
detailplaneering

26.03.2008 nr
23

27.03.2013 nr 9

9

Räpina linnas Võhandu tn.
23;23c;23e;23d ja Kooli 14a
kinnistute maa-ala detailplaneering

31.10.2007 nr 54

27.03.2013 nr 9

Olemasoleva
staadioni
rekonstrueerimine,
staadioni hoone ja
parkla rajamine
Eesmärgiga uue
katlamaja rajamine
ja trasside
ühendamine Ruusa
külas.
Eesmärgiga
kinnistute liitmine,
olemasolevate
vanade hoonete
lammutamine ja
uue kaubandusteenindus hoone
rajamine

Katlamaja ehitati vana
katlamaja juurde

Majandusolude muutusest
tingituna ei soovita
detailplaneeringuga
kavandatud eesmärkidel
detailplaneeringut läbi
viia

