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Sissejuhatus
Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid
koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise keskkonna ja
maakasutuse arengu kavandamine, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse,
kultuurilise keskkonna ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja
vajadusi (planeerimisseadus).
Üldplaneeringu eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja
tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega
aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu
kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
Kaasaegsetele nõuetele vastav kehtestatud üldplaneering koos mõjude hindamise
ning oskuslikult läbiviidud planeerimisprotsessiga:
− Annab
läbitöötatud
aluse
igasuguseks
edaspidiseks
maa-alade
kasutamisega seotud tegevuseks, "korrastab ruumi".
− On seaduslik kokkulepe erinevate osapoolte ja huvigruppide vahel ning
hõlbustab seega edaspidiseid otsustamisprotsesse.
− On mõtestatud tulevikuvisiooni ning strateegilise tegevuskava näol
tugimaterjaliks erinevate projektide finantseerimise taotlemisel.
− On kasulikuks infobaasiks potentsiaalsele investorile ja elanikule.
− On kohaliku omavalitsuse spetsialisti, kohaliku elaniku ja huvilise
koolitajaks ruumilise planeerimise valdkonnas, hõlbustades nii hilisemat
tööd planeeringutega.
Vastavalt planeerimisseadusele koostatakse üldplaneering kogu valla või linna
territooriumi või selle osade kohta. Käesoleva üldplaneeringu ala hõlmab Räpina
valda selle administratiivpiirides.
Üldplaneering koosneb kolmest köitest. Käesolev köide koondab valla
olemasolevate strateegiliste dokumentide baasil kogutud hetkeolukorra
andmetest tulenevad ruumilise arengu põhimõtted.
Valla ruumilised arengueeldused ja –põhimõtted sõnastati arenguseminaride
käigus, valla olemasolevate arengudokumentide, läbiviidud koolilaste uuringu
tulemuste ning kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude
hindamise tulemusel.
Planeeringu teine köide on üldplaneeringuga kavandatava maakasutuse
seletuskiri. Kolmas köide on üldplaneeringu pass mis kajastab üldplaneeringu
protsessi.
Üldplaneeringu tekstilise materjali juurde kuuluvad lahutamatu osana kaardid.
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1. Üldplaneeringu koostamise protsess
Räpina valla üldplaneeringu koostamine algatati vallavolikogu otsusega nr 70
26.november 2003.a. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel otsustati osaliselt
kasutada konsultandi abi. Sobivaima konsultandi leidmiseks läbiviidud konkursi
võitis planeerimise- ja keskkonnakorraldusfirma Hendrikson&Ko.
Üldplaneerimise põhitöö oli konsultandi ja vallavalitsuse ühise arutluse tulemusel
moodustatud töögrupil. Töögrupi koosseis oli järgmine:
⇒ Inge Hirmo, vallavanem. Kohalike omavalitsuste valimistel 16.okt.2005
vahetus vallavanem: Teet Helm;
⇒ Moonika Laanetu, arendusspetsialist;
⇒ Miia Kasearu, maanõunik;
⇒ Jaan Purge, majandusnõunik;
⇒ Vello Kasearu, vallavolikogu arengukomisjoni liige;
⇒ Velmo Narusberg, majandusspetsialist;
⇒ Marika Saks, Põlva maavalitsuse arenguosakonna peaspetsialist.
Töögrupi tööd konsulteeris Hendrikson&Ko esindaja.
Vastavalt koostatud seminaride ajakavale ja tööprogrammile
üldplaneeringu koostamise käigus järgnevad seminarid:

toimusid

RÄPINA VALLA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE
TÖÖGRUPI TÖÖPROGRAMM
Järgnevad seminari tähistavad olulisemaid töökoosolekuid, kus osaleb kogu
töögrupp. Vahepealse konsultandi töö käigus on võimalik täiendavate
töökoosolekute pidamine kindlate töögruppidega.
1. SEMINAR
orienteeruv kestus 2 tundi
06.05.04 kl 13.00
Kava:
• Töögrupi koosseisu kinnitamine
• Töögrupi tööprogrammi koostamine, koosoleku aegade kokkuleppimine
• Arengukavast tulenevate ruumiliste aspektide ülevaatamine
• Üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine
Vahepealne konsultandi töö
H&Ko koostab katastriandmetele tuginedes hetkeolukorda maakasutuses
kajastava tugiplaani, analüüsib seminari tulemusi, koostab lähtesituatsiooni
analüüsi koond-dokumenti. Vajadusel viib läbi täiendavaid konsultatsioone,
intervjuusid. Vajadusel kutsub kokku täiendavaid töögruppide koosolekuid või
konsulteerib välisekspertidega
Üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu – 13.05.04 kl 18.00
Räpina vallavalitsuses.
2. SEMINAR
orienteeruv kestus 2 tundi
20.05.04 kl 13.00
• Tugiplaani ülevaatamine ja täpsustamine
• Lähteseisukohti paluvate kirjade vastuste analüüs, ettevõtjatelt saadud
küsitluslehtede vastuste analüüs
• Lähteseisukohti paluvate kirjade vastuste analüüs, ettevõtjatelt saadud
küsitluslehtede vastuste analüüs
• Ruumiliste vajaduste ja võimaluste ülevaatamine teemade kaupa
• ettevõtjate infopäeva toimumise aja kokkuleppimine
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Vahepealne konsultandi töö
H&Ko koondab seminari tulemused, viib sisse täiendused tugiplaani. Koondab ja
suhtestab omavahel ruumilised vajadused ja võimalused. Töötab välja Räpina
piirkonna ruumilise arenguvisiooni põhijooned ja aluse maakasutuspõhimõtete
väljatöötamiseks. Viib läbi ettevõtjate infopäeva
3. SEMINAR
orienteeruv kestus 3 tundi
06.10.04 kl 13.00
• Räpina piirkonna ruumilise arenguvisiooni ülevaatamine.
• Esialgsete
maakasutuspõhimõtete
väljatöötamine
teemade
kaupa
(elamumaad, ärimaad, tootmismaad, põllu- ja metsamaad, puhkealad jne)
Vahepealne konsultandi töö
Töötab lõplikult välja maakasutuspõhimõtted, suhtestab need omavahel ning
koostab esialgse versiooni kaardist „Räpina valla maakasutuse strateegilised
arengusuunad“.
4. SEMINAR
orienteeruv kestus 2 tundi
13.06.05 kl 13.00
• Valla maakasutuse strateegilised arengusuunad – kaardi ja seletuskirja
ülevaatamine
• Maakasutuspõhimõtete ülevaatamine
Vahepealne konsultandi töö
Maakasutuse
strateegiliste
arengusuundade
vormistamine.
maakasutuspõhimõtetega üldplaneeringu lahenduse väljatöötamine.

Üldiste

Üldplaneeringu väljatöötamist hõlbustas tunduvalt valla arengukava olemasolu.
Kuna 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:
Arengukavast
tulenevate
ruumiliste
aspektide
ülevaatamine

Tugiplaani
koostamine,
ruumiliste
vajaduste ja
võimaluste
ülevaatamine

ÜP lähteseisukohtade väljatöötamine

vaheotsus

ÜP lähteseisukohad, nende
läbiarutamine laiema
avalikkuse ja huvigruppidega

Maakasutus
-põhimõtete
väljatöötamine

ÜP
eskiisi
koostamine

vaheotsus

Maakasutuspõhimõtted,
eskiislahendus, nende
läbiarutamine laiema
avalikkuse ja huvigruppidega

Eskiis arutelud
avalikkusega,
täiendamine

Planeerimisettepaneku
koostamine

Algatamaks arutelu Räpina valla ruumilise arengu üle üldplaneeringu võimalikult
varases staadiumis, saadeti välja nn lähtetingimusi paluvad kirjad erinevatele
institutsioonidele ning ka valla suurematele ettevõtjatele. Kahjuks oli tagasiside
suhteliselt tagasihoidlik.
Üldplaneeringu koostamise raames viidi läbi ka nn koolilaste tajukaardi uuring,
kus valla koolide 6.ndate klasside õpilased kandsid kontuurkaardile etteantud
legendi järgi oma arvamuse kodukohast. Õpilaste kaartide analüüsimisel saadi
väärtuslik alusmaterjal maa-aladele perspektiivse kasutuse määramisel.
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Koolilaste tajukaardi uuring
Räpina valla üldplaneeringu koostamise raames viidi koolilaste hulgas läbi nn
tajukaardi uuring. Uuringuga sooviti välja selgitada koolilaste arvamus Räpina
linnaruumist ning oma kodukohast.
Uuringus osalesid kuuendate klasside lapsed, kes lihtsate leppemärkide alusel
kandsid kodukoha kontuurkaardile oma arvamuse kohaselt ilusad ja koledad
kohad ning hooned; sõpradega kokkusaamise kohad; ohtlikud ja põnevad kohad;
ilusad ja koledad teed ning jalgrattateed. Nn positiivsed kohad on kaardile kantud
rohelise, negatiivsed kohad punase värviga. Lapsed olid oma arvamustes
iseseisvad, st neid ei juhendanud õpetajad, ning iga laps täitis eraldi kaardi.
Uuringu tulemused on üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel otseselt
kasutatavad. Üheltpoolt näitab laste arvamus kätte kohad, mille funktsioon tuleks
säilitada (N: rohealad, mis laste arvates ilusad ja sõpradega kokkusaamise
eesmärgil kasutatavad) või kohad, mille sihtotstarvet tuleks muuta või vähemalt
väljanägemist parandada. Teisalt võimaldab laste arvamuse koondkaart laste
alternatiivse nägemusega planeeringulahendust „kontrollida“.
Järgnevalt on esitatud lühike analüüs Räpina laste arvamuse koondkaardist.
Külade kaartide kohta on raske üldistusi tuua, kuna laste valim ei olnud piisavalt
suur. Samas on kogutud info külade kohta väga väärtuslik, kuna tegemist on
laste
kodukantidega,
mida
nad
hästi
tunnevad.
Seetõttu
tuleb
planeeringulahendus laste arvamusega kindlasti vastavusse viia.
Räpina
Kohad ja hooned
Kaardi üldilme on rõõmsalt positiivne – rohelisi märke on rohkem kui punaseid.
Selgelt on eristatavad toredad ja koledad kohad, laste arvamus on olnud üsna
üksmeelne. Lastel on olnud selge arvamus kogu linna kohta, tingmärke on
jagunud ühtlaselt üle linna.
Positiivsete kohtadena tõusevad esile:
• Paisjärve ümbrus – eriti kõik pargialad, mis on peamiselt märgitud ilusate
ja toredate kohtadena. Leidub ka seikluste koha märke, mis näitab, et
lastel on parkides ka põnev aega viita.
• Staadion – selgelt laste hulgas väga populaarne ajaveetmise koht
• Vallavalitsuse ümbrus – lapsed on seda kanti hinnanud nii lihtsalt ilusaks
kui ka toredaks ja looduslikult kenaks kohaks. Vallavalitsuse maja peavad
lapsed üheks linna ilusamaks.
• Võhandu jõe kaldad alam- ja ülemjooksul (viitab selgele vajadusele
säilitada jõekaldad võimalikult avalikult kasutatavana)
Negatiivseteks peavad lapsed eelkõige:
• Bussijaama ja selle lähiümbrust – bussijaama ja –peatuste ebameeldivaks
pidamine on ilmnenud kõikides Hendrikson&Ko poolt läbiviidud uuringutes.
Tegemist võib olla nii sellega, et bussijaama hooned on sageli räämas kui
ka asjaoluga, et sageli koonduvad bussijaama ja lähedalasuvate
kaubandusettevõtete juurde nö kahtlased inimesed.
• Kool – tavapäraselt ei meeldi koolilastele ka koht, kus igapäevast
hariduskohustust täitmas käiakse. Ka siin on ilmselt tegemist seguga
psühholoogilistest ja linnaruumilistest ning arhitektuurilistest arvamustest
– oluliseks võib olla nii ebameeldivad tunnid või kole koolimaja.
• Räpina edelaosa, Võhandu ja Apteegi tänavate ümbrus – siin on märgata
negatiivsete märkide kogunemist. Tavapäraselt ei meeldi lastele tootmisja laohooned, kuid sageli on võimalik just hoonete lähiümbruse
korrastamise läbi laste arvamust muuta.
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Laste arvamuse järgi on võimalik välja tuua ka kohad, kus kõige rohkem
mängimas/aega veetmas käiakse. Nn sõpradega kokkusaamise kohad on eelkõige
järve-äärne park ja muud järveäärsed kohad, staadion, kooliümbrus ja Aia tänava
internetipunkt.
Väga üksmeelne on laste arvamus olnud ilusate ja koledate hoonete osas.
Vallavalitsus ilusa ja kool koleda hoonena on vaid üheks näiteks, koondkaardil
tingmärgiga tähistatud majad on aga sageli enama kui ühe lapse arvamus
(tingmärgi juuresolev number näitab arvamust avaldanud laste arvu).
Tänavad ja jalgrattateed
Laste arvamus teedest, mis kõige paremini sobivad jalgrattaga sõitmiseks, on
kantud koondkaardile (mida suuremad kollased mummud, seda rohkem lapsi just
selle tee välja tõi). Kõige populaarsemad on tavapäraselt laste igapäevased
liikumisteed – kooli ümbrus, staadioni ümbrus, äri- ja teenindusasutuste
piirkonnad. Lapsed on välja toonud eelkõige järgmised teed: Võru mnt, Võõpsu
mnt, Kastani, Karja ja Pargi tänavad.
Huvitaval kombel on vaid paar last märkinud jalgrattateena järveäärse pargi
teeraja. Ilmselt on tegemist lihtsalt praeguste tingimustega, mis ei võimalda
lastel seal jalgrattaga sõita.
Pisut keeruline on tõlgendada ka laste arvamust teedest-tänavatest. Mõnikord on
laste arvamus ühe ja sama tee osas selgelt erinev – osad arvavad, et tegemist on
ilusa; teised, et koleda teega. Varem läbiviidud uuringute kogemustele tuginedes
võib väita, et osaliselt võib sellist tulemust seletada laste poolt hinnatud asjaolude
erinevusega – sageli toovad just poisid välja selle, et teekatte seisukord on halb
(kas isade eeskujul või ise seda jalgrattaga sõites kogedes), samas aga tüdrukud
vaatavad rohkem ümbrust, „tänavaruumi“, ning hindavad selle ilusaks. Siiski on
Räpinas paljude tänavate osas valitsenud üksmeel. Nii on ilusateks tänavateks
peetud eelkõige Võõpsu mnt, Võru mnt, Metsa, Kastani, Rahu ja Koidu tänavaid
ning Pargi tänava lõpuosa. Lastele ei meeldi selgelt Kalevi ja Kalevi põik,
Võhandu, Aia, Jõe, Nurme, Põllu ja Lina tänavad.
Joonis 1. Näide lasteuuringu tajukaardist.
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Üldplaneeringu alused
2.1. Õiguslik taust

Omavalitsuse
üldplaneeringu
teostamise
kohustus
on
sätestatud
planeerimisseadusega (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 2004, 38, 258).
Planeerimisseadus defineerib ruumilise planeerimise, kui demokraatliku, erinevate
elualade arengukavasid koordineeriva ja integreeriva, funktsionaalse, pikaajalise
ruumilise arengu kavandamise, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku,
sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi
suundumusi ja vajadusi. Üldplaneering koostatakse kogu valla või linna
territooriumi või selle osade kohta.
Üldplaneeringu ülesanded on:
1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine
ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste
seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine
väljaspool linnu ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtuslike
hoonestusalade,
väärtuslike
põllumaade,
parkide,
haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste
määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks
määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50,
283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud
korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine
looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258) sätestatud korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse
alla võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise
otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud
riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks
planeerimise kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja
ehitustingimuste kajastamine planeeringus.
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2.2. Kõrgemad arengudokumendid ja planeeringud
2.2.1.

Euroopa Liidu arengudokumendid

Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv - (European Spatial Development
Perspective - ESDP).
ESDP võeti vastu 1995 aastal. Selle dokumendi algatajaks olid liikmesmaade
ruumilise planeerimise eest vastutavad ministrid. ESDP 1999. aastal täiendatud
versioon sätestab Euroopa Liidu ruumipoliitika peamised arengusuunad, kus
olulist tähelepanu pälvivad ka maalised alad. Ühe eesmärgina käsitletakse linnmaa suhete tasakaalustatud süsteemi arendamist. Rõhutatakse maapiirkondade
maakasutusstrateegiate
väljatöötamise
vajadust
ja
ruraalsete
alade
mitmekesistamist koostöös lähedalasuvate linnaliste asulatega. Oluliseks
peetakse olemasoleva arengupotentsiaali toetamist infrastruktuuri ja teadmiste
kättesaadavuse parandamise läbi ning erinevate kohalike eripärade ja oludega
arvestamist läbi loodus- ja kultuuripärandi kaitse.
Seoses EL laienemisega, majandusliku ja sotsiaalse tasakaalu ning kogu
territooriumi konkurentsivõime säilitamise püüdega on ESDP eraldi peatükk
pühendatud kandidaatriikide/uute liikmesriikide regionaalsete eripärade, eriti
maapiirkondade mahajäämuse ning ääremaalisuse teravatele probleemidele.
Transformatsiooniperioodil toimunud arengute tõttu ebavõrdsesse situatsiooni
sattunud piirkondades on lõhutud ruumiline struktuur ning rikutud majanduslik ja
sotsiaalne tasakaal. Seetõttu on tasakaalustatud konkurentsivõime tagamiseks
kogu Euroopas kaasatud ka liikmesriikide regionaalpoliitika, osalemaks erinevatel
ruumilistel tasanditel kooperatsiooni ja informatsioonivahetuse kaudu EL
programmides. Värskelt liitunud maades toimub see läbi EL Struktuurifondide,
mille kasutamiseks on Eestis koostatud dokument Eesti Riiklik Arengukava EL
Struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006
(RAK).

2.2.2.

Riiklikud arengudokumendid

Üleriigiline planeering Eesti 2010
Üleriigilises planeeringus “Eesti 2010” on formuleeritud Eesti ruumilise arengu
visioon ja käsitletud põhjalikumalt järgmisi valdkondi: asustussüsteem,
transpordija
sideühendused,
energiavarustus
ning
looduskaitse,
innovatsioonisüsteem.
Üleriigilise planeeringu koostamisel on lähtutud arusaamast, et ajalooliselt
väljakujunenud asustussüsteem ja maastikustruktuur on Eesti kultuuri ja
ajaloolise järjepidevuse üks olulisi väljendusi ning rahvuslikku identiteeti ja
keskkonnakvaliteeti kindlustav tegur. Ligi kolmveerand Eesti territooriumist
hõlmavad metsad ja sood ning rikas ja mitmekesine looduskeskkond on meie üks
väärtuslikum kaasavara uude sajandisse. Looduskeskkonna hea seisundi
säilitamine ja edasine parandamine on Eesti ruumilise korralduse, asustuse,
maakasutuse, transpordi, energeetika ja kogu majanduse arengu üks oluline
baastingimus.
Räpina valla kontekstis võib nimetada järgmisi üleriigilises planeeringus toodud
eesmärke ja nende saavutamise vahendeid:
Inimese põhivajaduste (töö- ja elukoht, kvaliteetne keskkond, haridus, teenused
ja vaba aja veetmise võimalused) rahuldamise ruumiline tagamine, mis
saavutatakse:
 kõigi maakondade arengupotentsiaali kindlustamisega maakonnakeskuste
kaudu,
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omavalitsuste piirkondliku koostöö soodustamisega suuremate linnade
tagamaal, peamiste transpordisuundade lähivööndis ja piirialadel,
 sagedase ja hea katvusega kohaliku ühistranspordi kujundamisega,
 infotehnoloogia üldise kättesaadavuse kindlustamisega,
 Eesti siseste aeg-ruumiliste vahemaade vähendamisega reisitranspordi
tehnilise ja korraldusliku arendamise abil.
Eestile asustussüsteemi ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja
edasiarendamine, mis kindlustatakse:
 maa-asulate
hea
transpordiühendusega
maakonnakeskustega,
infotehnoloogia kasutuselevõtu ning omavalitsuste piirkondliku koostööga,
 uue haja-asustuse vältimisega maakonnaplaneeringute abil,
 pärandkultuurmaastike
väljaselgitamise
ja
nende
kasutusrežiimi
täpsustamisega maakonnaplaneeringus,
 asustuse ja maakasutuse planeerimisega rohelise võrgustiku põhimõtteid
arvestades.
Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja edasine parandamine, mis tuleb
tagada:
 bussitranspordi konkurentsivõime kindlustamisega sõiduautoliiklusega
võrreldes kohalikul tasemel,
 loodusliku gaasi ja kohalike alternatiivsete energiakandjate osatähtsuse
suurendamisega energiatootmises põlevkivi arvel,
 rohelise võrgustiku põhimõtte kasutamisega maakasutuse ja asustuse
planeerimisel,
 rohelise võrgustiku ühelt poolt ning transpordi ja asustuse arengu teiselt
poolt vaheliste konfliktide vältimise või kõrvaldamisega planeerimise ja
tehniliste võtete abil.
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Riiklikud arengukavad ja –strateegiad
Tähtsamad
riiklikud
arengukavad
ja
–strateegiad,
milledes
suundumustega tuleb üldplaneeringu koostamisel arvestada, on:
 Eesti Regionaalarengu Strateegia
 Riiklik Turismi Arengukava 2002-2005
 Transpordi arengukava aastateks 1999-2006
 Maaelu arengukava 2004-2006 (MAK)
 Eesti põllumajanduse arengustrateegia
 Keskkonnastrateegia
 Üleriigiline jäätmekava
 Riiklik programm “Eesti Natura 2000” aastateks 2000-2007

2.2.3.

toodud

Arengukava Põlvamaa arengu põhisuunad

1999. a koostatud arengukavas on välja töötatud Põlvamaa arengu põhisuunad,
mis on aluseks järgnevate arengukavade koostamisel.
Arengukava sätestab Põlvamaa arengu üldeesmärgina Põlva maakonna kui
terviku jätkusuutliku arengu ja heaolu kasvu, maakonna kui elu- ja tööpaiga ning
turismipiirkonna teadvustamise Eestis ja väljaspool Eestit.
Määratletud on Põlvamaa unikaalsustegurid, arengueelised ja -takistused ning
võtmeprobleemid.
Visioonis
Põlvamaa
2005
nähakse
muuhulgas
täitevfunktsioonide kandjana piirkondlikke nn koostööpiirkondi, ennustatakse
väikeettevõtluse II laine saabumist ning alternatiivsete põllumajanduslike
maakasutuste arengut, samuti kolmanda sektori
aktiviseerumist. Halduslikult nähakse Põlvamaal ette 3-5 omavalitsuse olemasolu
ning omavalitsustevaheliste koostööpiirkondade teket.
Strateegiliste eesmärkide täitmiseks on koostatud tegevusplaan, kus ühe
tegevusena on märgitud ka kohaliku omavalitsuse planeerimistegevuse
parendamist.

2.2.4.

Põlva maakonnaplaneering

Maakonnaplaneering tugineb tunnuslausele “Rohelisem elu”. Maakonnaplaneering
sätestab strateegilise eesmärgina Põlva maakonna kui terviku jätkusuutliku
säästva arengu ja heaolu kasvu, maakonna kui väga hea elu- ja tööpaiga ning
turismipiirkonna teadvustamise Eestis ja väljaspool Eestit.
Muuhulgas määratleb maakonnaplaneering maakonna tiheasustusalad ja
detailplaneeringu kohustusega alad. Maakonnaplaneeringu kaartidel on
markeeritud keskmise ja kõrgema mullaviljakusega piirkonnad, põhilised transiidi
ja trassidega seotud koridorid ning tähistatud on ka perspektiivsed piirkonnad
tööstuse ning turismi arendamiseks.
Maakonnaplaneeringus on visioonid, selle saavutamiseks vajalikud strateegilised
eesmärgid,
strateegiad
ja
tegevuskavad
välja
töötatud
peamiste
teemavaldkondade kaupa.
Maakonnaplaneeringule on lisatud tegevuskava aastani 2010, kus on välja toodud
muuhulgas
tegevuste
orienteeruvad
maksumused,
vastutajad
ja
kaasfinantseerijad.
Põlva maakonnaplaneeringuga määratud maakasutuse arenguperspektiiivid on
kantud asendi ja funktsionaalsete seoste skeemile lk 13.

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

Töö nr. 511/04

Räpina valla üldplaneering, I köide

2.2.5.

15

Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Maakonna
teemaplaneering
koostati
kehtiva
maakonnaplaneeringu
täpsustamiseks ja täiendamiseks vastavalt maakonnaplaneeringu eesmärkidele,
et täpsemalt käsitleda konkreetse teemavaldkonnaga seotud probleemideringi
ning arengueeldusi. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“
loob
eeldused
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks
arenguks ning sätestab ühtsed põhimõtted, mille alusel suunata maa-alade
kasutamist ja kaitset jätkusuutlikul viisil ning annab ühtlasi kindlust planeeritaval
alal elavatele ja seda piirkonda kasutavatele inimestele maa kasutamisel pikemas
perspektiivis. Teemaplaneeringuga luuakse eeldused väärtuslike looduslike,
poollooduslike ja kultuurmaastike säilimiseks ja korrastamiseks, ning kogu
maakonna
tasakaalustatud,
jätkusuutlikuks
ja
säästvaks
arenguks.
Teemaplaneeringu koostamine toimus kahe alateema kaudu, milleks on:
→ „Põlvamaa Roheline võrgustik“ ja
→ Põlvamaa „väärtuslike maastike määratlemine“.
Alateemad on käsitletavad ka iseseisvalt teiste planeeringute ja kavade
koostamisel. Teemaplaneering ühendab mainitud kahte alateemat ja kehtestab
vastavad maakasutustingimused, mis on vajalikud väärtuslike maastike
säilitamiseks ning rohelise võrgustiku toimimiseks.
Keskkonnatingimuste määramisel on lähtutud säästvast ja tasakaalustatud
ruumilise arengu põhimõttest. Sellest tulenevalt on väärtuslikke maastikke ja
rohelist võrgustikku analüüsitud koos teiste infrastruktuuridega ja seatud
tingimused, mille täitmisel on tagatud keskkonna tasakaal ja säilimine.
Räpina Vallas on maakonna teemaplaneeringuga määratud väärtuslike
maastikena:
→ Meelva III tähtsusklassi väärtuslik maastik. Ala suurusega 9 km2
hõlmab Meelva küla ja Meelva järve ümbruse. Ala kattub osaliselt Meelva
sookaitsealaga;
→ Leevaku III tähtsusklassi väärtuslik maastik. 5 km2 suuruse
pindalaga Leevaku väärtuslik maastikuala hõlmab huvitava lõigu Võhandu
jõe kesk- ja alamjooksust, ala keskmesse jääb Leevaku küla;
→ Räpina linn ja selle lähiümbrus I tähtsusklassi väärtmaastik.
Teemaplaneeringuga tehakse ettepanek rahvusmaastikuks määramiseks.
Ala suurus on 9 km2. Ala sisse jäävad Sillapää looduskaitsealune park ja
Rahumäe looduskaitsealune park;
→ Võõpsu asula II tähtsusklassi väärtuslik maastik. Võõpsu asula
väärtuslik maastikuala hõlmab ca 2 km2 suurust territooriumi;
→ Võhandu
jõe
ürgoru
I
tähtsuskklassi
väärtmaastik.
Teemaplaneeringuga tehakse ettepanek rahvusmaastikuks määramiseks.
Ala suuruseks on ca 9 km2. Väärtuslik maastik kattub enamasti Võhandu
jõe MKA territooriumiga. Väärtuslik maastik kattub suures osa ka
Võhandu-Palumaa huvimetsaga.
Rohevõrgustiku tuumaladena on teemaplaneeringuga määratud:
→ Lämmijärve tuumala - Lämmijärve tuumala hõlmab Põlvamaa piiresse
jäävat Lämmijärve, Pihkva järve koos pervega 0,5 – 3 km ulatuses ning
Värska orglahte koos sellest Vene piirini ulatuva alaga;
→ Mooste-Peravalla tuumala - Mooste Peravalla tuumala on 56,8 km²
territoorium, mis ühendab Meelva raba, Essaku raba, Kalsa raba ning neid
rõngana ümbritsevat järvevetest läbiuhutud moreenitasandikku;
→ Hangessaare tuumala - Räpina linna ja Meelva järve vahel paikneva
ning 7,2 km² suuruse tuumala moodustab Hangessaare raba, sellest lõuna
pool paiknev väiksem madalsoomassiiv ja neid rõngana ümbritsev
järveveest läbiuhutud moreenitasandik;
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Räpina kirdesuuna tuumala - Räpina linna kirdepiiri puutuv 4,3 km²
suuruse tuumala moodustab järveveest läbiuhutud moreenikõrgendiku
laanemetsa massiiv;
→ Võuküla tuumala - Ruusa külast kirdes paikneva ja 15,4 km² suuruse
tuumala moodustavad Võhandu ürgoru Ruusast Leevakuni kulgev lõik,
Konsa raba, nende vahele jääva moreenitasandiku põllumassiivid ning
Ruusast kagus paikneva jääjõetasandiku kuiv männik;
→ Jaanikese tuumala - Räpina – Leevaku maanteelõigu ning Võhandu jõe
vahele jääva ning 5,9 km² suuruse tuumala moodustavad Võhandu ürgoru
lõik ning sellest põhja pool paiknev moreenitasandik;
→ Võiardi tuumala - Võiardi küla ümber paikneva 21,6 km² tuumala süda
on külast läände jääv metsamassiiv, kus järveveest läbiuhutud
moreenitasandik vaheldub rabamassiividega;
→

Skeem 1. Väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik
Räpina
lõunasuuna
tuumala - Räpina
linna lõunapiiri
puutuv 4,2 km²
suuruse tuumala
moodustab
Tuurapera raba
põhjaserv ning seda
Räpinast eraldava
moreenikõrgendiku
laanekuusikumassiiv.
Osaliselt Räpina
vallas asetsevad
rohevõrgustiku
tuumalad:
Mädajõe suudme
tuumala - Mädajõe
suudme 9,8 km²
suurune tuumala
paikneb Võõpsu
alevik, Räpina –
Petseri maantee ja
Räpina – Niitsiku
maantee vahel;
Kauksi-Peravalla
tuumala - Tartu –
Räpina, Põlva –
Räpina ning Rasina –
Kauksi maantee
vahelise tuumala
suurus on 17,0 km².
See hõlmab
peamiselt kolme
raba massiivi ning
neid eraldavaid ja
ümbritsevaid
moreentasandikke.
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hetkeolukorra
põhimõtted

kirjeldus
ja
lähtuvalt

Käesolevas peatükis analüüsitakse Räpina valla olulisemates arengudokumentides
käsitletud olemasolevat olukorda ja nendes sätestatud arengueeldusi.
Arengukavadega on fikseeritud olemasolev olukord ja strateegilised eesmärgid,
mis on aluseks konkreetsete eesmärkide püstitamisele ja kavandatavate
tegevuste planeerimisele.
Üldplaneeringu rolliks on siinkohal arengukavade ja uuringute strateegiliste
tegevussuundade ülevaatamine, täpsustamine ning nende ruumilise lahendamise
võimaluste uurimine ja planeerimine.
Räpina
valla
arengukavas,
Räpina
piirkonna
turismipotentsiaali
analüüsis,
Räpina
valla
soojamajanduse
arengukavas,
külade
arengukavades,
Räpina
valla
ühisveevärgija
kanalisatsiooni
arengukavas ning Räpina valla ettevõtluse analüüsis toodud olemasoleva
olukorra analüüs ja käsitletud arengueeldused ja probleemid on peamiseks
aluseks valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste
määramisel.
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.
Üldistele
arengupõhimõtetele
toetudes
koostatakse
üldplaneeringu
perspektiivne
maakasutusplaan.
Valla strateegilistes arengudokumentides käsitletud teemadest tuuakse
käesolevaga välja ruumilise arengu planeerimise seisukohalt olulisemad aspektid
teemavaldkondade kaupa.

3.1. Planeeringuala asend ja funktsionaalsed seosed
Räpina vald asub Põlvamaa kirdeosas, Lämmijärve kaldal. Räpina valla pindala on
ligikaudu 266 km2. Räpina vald piirneb põhjast Meeksi vallaga (Tartu maakond),
läänest Põlva ja Mooste vallaga, lõunast Veriora vallaga, kagust Mikitamäe
vallaga. Idast külgneb Räpina vald Peipsi järvega ning valla idapiir ühtib Venemaa
läänepiiriga. Räpina valla territooriumile jääb 1 linn (Räpina), 1 alevik (Võõpsu) ja
26 küla.

Töö nr. 511/04

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

18

Räpina valla üldplaneering, I köide

Räpina linn on valla halduskeskus, kus on olemas enamus elukondlikult vajalikke
teenuseid ning kuhu on koondunud vaba aja veetmise võimalused. Võõpsu
alevikust on kujunenud Räpina valla ja ka kogu maakonna suveürituste
kultuurikeskus.
Küladest võib esmatasandi tõmbekeskustena nimetada Leevaku, Linte, Ruusa,
Naha, Ristipalo ja Sillapää. Neis külades asuvad ka erinevad metsatööstus-,
maamajandus- ning muu ettevõtlusega tegelevad firmad. Neis külades
korraldatakse ka kõige rohkem kodanikualgatusel põhinevaid üritusi ja käiakse
koos ühistegevuse arengu nimel.
Maakonna keskus Põlva paikneb Räpina linnast 31 km ja Lõuna-Eesti piirkonna
keskus Tartu 63 km ning Võru 45 km kaugusel.
Skeem 2. Planeeringuala funktsionaalsed seosed.
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TULENEVAD

ÜLDISED

RUUMILISE

ARENGU

→ 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. Sellest
tulenevalt omavad suhtlus- ja transiidi koridorid Põlva ning Tartu(edasi
Tallinn) suunal väga olulist tähtsust valla edasisel arengul. Linnalised
piirkonnad konkureerivad ja teevad koostööd omavahel, mis tõstab
nende piirkondade innovaatilisust. Toimub tihe suhtlemine linnade ja
maapiirkondade vahel ning ka linnalisi piirkondi toetavad maapiirkonnad
(tagamaad) osalevad arengutegevuses. Ka Räpina valla ja linna
arendamisel peab lähtekohaks olema funktsionaalne linnaregioon, mis ei
koosne ainult keskuslinnast, vaid ka temaga tihedalt seotud
tööjõuareaalist. Piirkonna edukuse seisukohalt ei ole tänapäeval enam nii
oluline mitte see, milliseid loodusressursse selles piirkonnas on, vaid
märksa olulisem on see, millised on selle piirkonna inimressursid,
sotsiaalne kapital, ettevõtlikkus ning nende arendamine. Edukuse
mõõtmise aluseks võetakse järjest enam teadmise, õppimise, oskamise
ja innovaatilisuse tase.
→ Räpina valla maa-asustuse arengut mõjutab kohalikul tasandil peamiselt
Räpina linn, mille mõjupiirkond ulatub ümberkaudsetegi valdade
territooriumile, eriti Meeksi, Veriora, samuti Mikitamäe valda. Nimetatud
piirkonnad kuuluvad linn-maa suhteid ning vastavaid mõjusid arvestades
samuti Räpina aglomeratsiooni piirkonda.
→ Üheks soodsamaks asendist tulenevaks võimaluseks piirkonnas on valla
piirnemine Lämmijärvega ja loodusliku sadamakoha olemasolu Võhandu
jõe suudmes. Sadama väljaehitamise korral saaks arendada nii kohalikku
kalandust, transporti, (transiidi)kaubandust kui ka turismi. Looduslikud
eeldused turismi ja kalanduse arendamiseks tagab Lämmijärve ranna kui
Kagu–Eesti suurima akvatooriumiga ranna olemasolu.

→ Tähtsaim valda läbiv magistraal on riikliku tähtsusega Tartu–Värska–
Petseri maantee, millest võib piirkond transiidisuuna arenedes
kaasnevaid võimalusi oskuslikult ära kasutades laialdast tulu ja
arenguimpulssi saada. Viimaste aastate kogemus näitab transiidi
jätkuvat suurenemist nimetatud maanteel.

3.2. Sotsiaal-majanduslik keskkond
3.2.1.

Elanikkond ja asustus

Räpina valla elanike arv seisuga 01.01.2005.a. on 5799.
Tabel 1. Räpina valla elanikkond aastatel 2000 – 01.01.2005.
2000
Räpina linn
2919
Räpina
valla
külad
ja 3119
Võõpsu alevik
Kokku:
6038
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2001

2002

2003

2004

2890

2917

2927

2812

3093

3088

3037

2987

5983

6005

5964
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Elanike arv Räpina vallas on üsna stabiilne, näidates küll pidevat, kuid õige
väikest vähenemist. Elanikkonna juurdekasvu lähematel aastatel ette näha ei ole
piirkonnas valitseva tööpuuduse tõttu. Samuti on keskmised palgad Räpina vallas
üldiselt ühed madalamad Eestis. Räpina linna ja valla elanike vanuseline struktuur
seisuga 01. jaanuar 2005.a on esitatud järgnevates tabelites.
Tabel 2. Räpina linna elanikkonna vanuseline struktuur seisuga 01.01.05.
Kokku
Mehed, naised kokku2812
Mehed
1299
Naised
1513

0 – 15a
541
229
200

16 – 65a
1840
870
975

üle 66a
509
200
338

Tabel 3. Räpina valla (v.a. Räpina linn) elanikkonna vanuseline struktuur seisuga
01.01.05.
Kokku
Mehed, naised kokku 2987
Mehed
1472
Naised
1515

0 – 15a
593
259
238

16 – 65a
1872
1006
885

üle 66a
628
207
392

Räpina linnas elab 2812 elanikku, linna elanike arv on viimaste aastate jooksul
vähenenud ~1% võrra. Analoogselt teiste väiksemate omavalitsustega toimub
linna elanikkonna vananemine mille tulemusena on üle 65-aastaste elanike
osatähtsus kasvanud 17,4%lt 17,7%ni ja alla 18- aastaste elanike osatähtsus
alanenud 26,9%lt 25%ni. Elanike arvu vähenemise ja elanikkonna vanuselise
struktuuri muutumise põhjuseks on noorema elanikkonna lahkumine linnast ja
asumine tööle ning õppima teistesse suurematesse keskustesse.
Tabel 4. Räpina valla elanike arv: Linn/alevik/küla
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Linn/alevik/küla
Räpina linn
Võõpsu alevik
Jaanikeste küla
Kassilaane küla
Kõnnu küla
Köstrimäe küla
Leevaku küla
Linte küla
Meelva küla
Mägiotsa küla
Naha küla
Nulga küla
Pindi küla
Raigla küla

elanikud
2812
253
56
70
53
194
196
300
92
67
122
59
18
159

nr
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Linn/alevik/küla
Ruusa küla
Saareküla küla
Sillapää küla
Suure-Veerksu küla
Sülgoja küla
Toolamaa küla
Tooste küla
Tsirksi küla
Võiardi küla
Võuküla küla
Pääsna küla
Raadama küla
Rahumäe küla
Ristipalo

elanikud
261
31
162
31
63
54
93
19
36
75
24
103
117
279

Vastavalt Statistikaameti andmetele 01.01.2005. a. (rahvaloenduse andmetele
tuginedes).
Tabel 5. Räpina linna ja valla elanikkonna vanuselise struktuuri võrdlus Eesti keskmisega
Vanus
0-14
15-64
65+

Eesti keskmine
16,6%
68,9%
14,5%

Räpina Vallavalitsus
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Räpina linn
19,7%
63,2%
17,2%

Räpina vald (va Räpina linn)
19,4%
59,5%
21,1%
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Joonis 3 Räpina valla rahvastikupüramiid
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Võrreldes
majanduslikult
aktiivse ja
majanduslikult
mitteaktiivse
elanikkonna
andmeid Räpina
linnas ja vallas kogu
Eesti
sotsiaalmajanduslike andmetega on
vahe märgatav.
Eesti elanikkonnast
on majanduslikult
aktiivseid 56,4%;
Räpina linnas on
sama näitaja 49,5%
ning ülejäänud
vallas veelgi
madalam – 40,7%.
Majanduslikult
aktiivsetena
arvestatakse
töötajad ja töötud.
Eelnevatest
andmetest eraldi
väljatooduna on
töötute osakaal
Räpina linnas
(7,5%) veidi
madalam kui Eesti
keskmine (7,9%),
samas ülejäänud
Räpina vallas on
see näitaja Eesti
keskmisest kõrgem
(8,1%).

Eelnevad näitajad peegeldavad selgelt Eestimaal valitsevat üldist olukorda, kus
maapiirkondades on suur vanurite osakaal. Tööealise elanikkonna protsent on nii
Räpina linnas kui ülejäänud vallas tunduvalt madalam kui Eesti keskmine. Samas
on aga alla 15-aastaste vanusegrupp suurem, mis on mõneti seletatav
maapiirkondades suurema lasterikaste perede osakaaluga. Tööealise elanikkonna
madalam näitaja on otseselt seotud ka nende noortega, kes suunduvad haridust
omandama mujale ja seejärel ei pöördu enam kodukohta tagasi.
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Piirkonnale tüüpiline ning säilitamisele kuuluv asustusstruktuur:
Haguküla tüüp
Haguküla põhitunnuseks on õuede asetus
ühel või kahel pool küla läbivat teed, paarikolmesaja meetri kaugusel nii teest kui
üksteisest, kusjuures iga õue juurde viib
peateelt väike teeke. Peateega seob iga
elamut õuetee, mida tihti servavad puud:
pajud,
pärnad,
saared,
vahtrad
jne.
Haguküla planeeringut kohtame peamiselt
19. saj. lõpul kas uudismaadele rajatud
külades
või
mitmel
pool
suurematel
põllumassiividel, kus talud kruntimise käigus
põldude servadele laiali paigutati ning küla
peatee põllumassiivi keskele rajati. Sageli on
taluõued omavahel ühendatud veel piki põllu
serva kulgeva teega.

Joonis. 4. Haguküla - Tooste
Ahelküla tüüp
Ahelkülad, kuuludes õuede asetuse poolest
piki teid, põlluservi ja veekogude kaldaid
ridajate külade hulka, erinevad ridaküladest
eelkõige kompaktse külaala puudumisega.
Ahelkülades
asuvad
õued
üksteisest
mõnevõrra kaugemal, nii et nende vahele
jääb väiksemaid või suuremaid põllu- ja
heinamaatükke ning kopleid. Ahelkülades
asuvad taluõued 100-200 m kaugusel
üksteisest. Rida- ja ahelküla omavaheline
seos on ilmne, seda enam, et teatud
tingimustel
võib
ridaküla
muutuda
ahelkülaks ja vastupidi. Seepärast võib neid
vaadelda ühtse ridaja vormi variandina.

Joonis. 5. Ahelküla- Mägiotsa

Töö nr. 511/04

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

24

Räpina valla üldplaneering, I köide

Ridaküla tüüp
Ridakülas
paiknevad
õued
enamasti üsna tihedalt üksteise
kõrval, moodustades kompaktse,
ümbritsevatest
kõlvikutest
eralduva külaala. Üldkujult on
ridakülad
üsna
varieeruvad.
Väikesed ridakülad on pea alati
sirged, kuid pikemad, järgides
looduses esinevaid kõverjooni, on
paljudel juhtudel enam või vähem
kõverad. Tavaliselt asuvad õued
ühel pool talusid ühendavat teed,
vastu karja- ja heinamaid, kuna
teisel poole teed laiuvad põllud.
Joonis. 6. Ridaküla - Naha.
Siiski leidub mitmetes külades teiselgi pool teed talude põhirea vastas mõni õu
või asuvad õued osalt vaheldumisi mõlemal pool teed. Kahepoolsetes ridakülades
asuvad õued mõlemal pool teed, kusjuures teine rida on sageli lühem või
hõredam põhireast. Jõgede ääres asuvates suuremates külades on samuti kaks
õuede rida, teine teisel pool jõge, kumbki oma tee ääres, mis kohati eemaldub
jõest mööda põlluserva kaugemale. Hoolimata külaala kompaktsusest on ridaküla
hoonestuse tihedus üsna varieeruv. Väiksemates külades asuvad tavaliselt kõik
õued tihedalt koos üksteise kõrval, suuremates leidub sageli otsmiste õuede vahel
suuremaid või väiksemaid aiamaalappe, mis muudab üldise hoonestuse pisut
hõredamaks.
Tänavküla tüüp

Peale suhteliselt korrapäratu kujuga ridajate
külade esines Eestis ka täiesti korrapärase
kujuga ridajaid külasid. Nendest paistavad
kõige enam silma tänavkülad oma sirge,
enamasti planeeritud tee ja korrapäraselt
otse tänava äärde paigutatud õuede ja
hoonetega, kuna kõik aiamaad jäävad õuede
taha (joonis 10). Tänavkülade territoriaalne
levik on otseselt seotud vene rahvusest
elanikkonna asualadega Peipsi järve kaldal ja
Narva jõe ääres. Peipsi ääre venelaste
tänavkülade planeering oli otseselt seotud
valitsevate, läänevene ja pihkva õuedele
sarnaste
õuetüüpidega,
kus
suhteliselt
väikesed majandushooned olid ühendatud
elamuga.
Kogu
see
hoonetekompleks
paiknes reeglina otse tänava ääres.

Joonis. 7. Tänavküla - Võõpsu.
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PAIKNEMISEST

→ Valla asustusstruktuuri seisukohalt pöörati suurt tähelepanu valla
territoriaalse arengu struktuurile, eeskätt Räpina linna, kui valla
halduskeskuse ja piirkondliku tõmbekeskuse arendamisele, Võõpsu
aleviku ja teiste esmatasandi tõmbekeskuste - Leevaku, Linte, Ruusa,
Naha, Ristipalo ja Sillapää külade maakasutuse planeerimisel.
Elamumaade
reserveerimisel
lähtuti
arengukavaga
analüüsitud
elanikkonna struktuuri ja rahvaarvu dünaamikast Räpina vallas;
→ Räpina valla arengukava rahvastikuprognoos arvestab Räpina linna
stabiliseeruvat 1% negatiivset rändesaldot ning kogu valla puhul kestvalt
mõnevõrra suuremat negatiivset saldot. Selle trendi pidurdamiseks
nähakse olulise põhimõttena kõikide funktsioonide osas maade
reserveerimist olulisemates elanike kontsentrat-sioonikohtades, et
tagada
inimestele
väärtuslik
elukeskkond.
Olulisemad
elanike
koondumiskohad – tõmbekeskused:
o Leevaku (pood, raamatukogu-külakeskus);
o Linte (pood, raamatukogu, plaanis teha külakeskus kõrvalmajja);
o Ruusa (pood, külakeskus, raamatukogu, lasteaed, kool);
o Naha (kool);
o Ristipalo (RMK, suured majad);
o Rahumäe (suured majad ja tootmisettevõtted);
o Võõpsu alevik (pood, raamatukogu).
→ Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on ebaühtlane, põhiosa
elanikest on koondunud Räpina linna. 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. Selle saavutamiseks lähtuvad Räpina linna
maakasutuse planeerimise põhimõtted:
o Kõikide maakasutusfunktsioonide mitmekesisuse ja võimaluste
rikastamine läbi keskuse maa reserveerimise ja selle intensiivse
arendamise põhimõtte;
o Kvaliteetse elukeskkonna säilimitamise ja parema suunamise
eesmärgil kombineeritakse optimaalselt asustus- ja töökohtade
funktsiooniga maad haljasalade, mänguplatside, ning teeninduse
funktsiooniga maadega;
o Konkurentsivõimelise
ettevõtluse
arendamise
eesmärgil
reserveeritakse olemasolevate tootmis- ja ärimaadele maad
võimaldamaks vajadusel nende laienemist. Oluline on tagada
olemasolevate maade intensiivne kasutamine.
→ Asustuse
ajalooliselt
väljakujunenud
ning
olemasolevast
asustusstruktuurist lähtuvalt reserveeritakse täiendavaid elamumaid
peamiselt Räpina linna vahetusse lähedusse ja valla teistesse
asustuskeskustesse kompaktse hoonestuse põhimõttel. Elamualade
arendamisel välditakse uute hajaasustatud alade teket. Kompaktse
hoonestuse põhimõttel on võimalik tagada uutele elanikele hea ligipääs
avalikuja
esmatarbeteenindusele,
välja
arendada
vajalikud
tehnovõrgud, tagada päästeteenistuste juurdepääs ning korraldada
ühistransprdi marsruute.
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→ Põlva maakonna tasandil on Räpina linn Põlva järel suurima
tööjõuareaaliga. Siiski esineb küllalt aktiivne pendelränne Räpina vallast
ka Põlvasse ning isegi Tartusse. Pendelrändajate seas domineerivad
vastavalt üldisele statistikale mehed ja nooremad inimesed võrreldes
kõigi töötajatega. Samas tuleb märkida, et kuigi pendelrändajad on
kõikidest töötajatest mõnevõrra nooremad, on nad teisalt mõnevõrra
vanemad kui alaliselt elukohta vahetavad inimesed. Samuti on
pendelrändajate leibkonnad keskmisest suuremad. Sellest faktist
tulenevalt on oluline põhimõte reserveerida uuselamuehituseks
elamumaa juhtfunktsiooniga maid Räpina vallas, et nimetatud sotsiaalmajandusliku staatusega inimestel oleks tagatud võimalused rajada kodu
Räpina valda.
→ Lisaks maakonna teemaplaneeringuga määratud väärtuslikele, küla- ja
maakasutusmustriga,
säilitatavatele
maastikele,
on
käesoleva
planeeringu põhimõte määrata külad ja külatüübid (asundus-, ahel-,
rida,- tänav- ja hagukülad), mille hoonete paiknemise struktuur ning
maakasutusmuster peab säilima.
→ Täiendavate elamumaade määratlemine põhimõte on olemasolevates
kompaktse struktuuriga külades ja nende läheduses arvestades
looduslikke tingimusi ning infrastruktuuride rajamise võimalusi. Linnalise
tiheasustusala laienemine piki Võhandu jõge detailplaneeringu alusel
ning vastavalt keskkonnamõjude hindamise soovitustele;

3.2.2.

Majandus, tööhõive

Räpina vallas on 199 ettevõtet, sealhulgas 78 füüsilisest isikust ettevõtjat ja 121
äriühingut (seisuga 19.04.2005).
Suurimad ettevõtted ja tööandjad Räpina vallas on Astel AS, RMK Räpina
Metskond, Varola OÜ, Revekor AS, Räpina Haigla AS, Räpina Paberivabrik AS,
Matrix–Puit AS, Räpina Tarbijate Ühistu ja Hobbiton OÜ, Estfurn OÜ ning Räpina
Vallavalitsus koos hallatavate asutustega. Enam arenenud on Räpinas
puidutööstus. Tegeletakse saematerjali tootmisega, puitkilpmajade ning
palkmajade ehitusega. Suurimaks tööandjateks on puidutöötlemisettevõtetest
Astel AS ja Varola OÜ.
Edukaimaks palkmajatootjaks on Hobbiton OÜ, kelle sihtturuks on Norra
Kuningriik. Põllumajanduses on peamised suunad veise- ja seakasvatus, piima- ja
lihatootmine.
Suurimad põllumajandustootjad Räpina vallas on Räpina POÜ ja Jõekääru talu OÜ
Ruusa Farmer ja Kõlliste talu (veisekasvatus) ning Punni ja Koolimaa talu
(seakasvatus). Tegeldakse ka marja-, puuvilja ja köögiviljakasvatusega, lina-,
heinaseemne ja rapsi kasvatusega, mesindusega ning vähesel määral ka
jaanalinnukasvatusega . Looduslikud tingimused on loonud eeldused Räpina vallas
ka kalandusega tegelemiseks. Aktiivselt tegelevad kalandusega Ko Fish OÜ, SaloKala TÜ.
Vanim tööstusharu on Räpinas paberitööstus. Paberitootmist alustati Räpinas juba
aastal 1734, kui rajati Räpina Paberiveski. Praeguses Räpina Paberivabrikus
valmistatakse
makulatuurist
kartongi,
ehituspappi,
akvarellpaberit ning
mitmesuguseid kartongist ja paberist tooteid. Kartongi ja paberitoodete
valmistamisega tegeleb Räpinas ka Tegopak OÜ.
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Käesoleva üldplaneeringu lahendus peab kaasa aitama Räpina valla
arengukavas püstitatud arenguprioriteetide saavutamisele, lisades
ruumilise aspekti ettevõtluse arengu üldeesmärkidele:
Soodne asukoht väikese ja keskmise ettevõtlusega tegelemiseks, tagatud
ettevõtluse arenguks vajalik hästi toimiv infrastruktuur
→ Räpina vallas on tagatud esmavajalikud tingimused ettevõtluse arenguks:
teed korrastatud, tagatud kvaliteetne ja taskukohane interneti-ühendus
ning rajatud vajalikud elektrisüsteemid.
→ Ettevõtlus on Räpina linnas ja maapiirkonnas hästi arenenud ja
konkurentsivõimeline.
→ Hästi on arenenud puidutöötlemine ning põllumajandus, mille üheks
eripäraks on ökoviljelus.
→ Naiste tööhõive on kasvanud.
→ Piirkonnas tegutsevad ja on hästi tasustatud erinevate erialade
oskustöölised.
→ Edukaid ja tublisid ettevõtjaid tunnustatakse.
→ Töötute arv on vähenenud.
→ Toimiv ning rekonstrueeritud ühiskanalisatsiooni- ja veevärgisüsteem
tagab elanikkonnale turvalisuse.
→ Ettevõtluse arengule aitab kaasa SA Räpina Inkubatsioonikeskuse
toimimine.
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ÄRI-

JA

TOOTMISMAADE

→ Räpina vallas eksisteerivad peamiselt primaar- ning sekundaartööstuse
harud. Tootmisahela pikendamiseks ning töötleva tööstuse arendamiseks
on vallas vajalik tagada vabade potentsiaalsete, vajamineva
infrastruktuuri ja kommunikatsioonidega, tootmisalade olemasolu.
Selleks sobivad ennekõike Räpina linna äärealad;
→ Tootmisettevõtete
arenguks
peaks
enamikul
juhtudel
piisama
olemasolevatest territooriumitest ja ehitistest, st endistest farmidest,
töökodadest jne, mis sobivad erisuguse tootmis- ja äritegevuse
arendamiseks. Arenguvajaduste võimalikke perspektiive silmas pidades
reserveeritakse olemasolevate äri- ja tootmismaadele laiendusi;
→ Arvestatavate arengutena võib põllumajanduslikus tootmises näha
traditsioonilise
primaarsektori
mõningast
kasvu
ning
alternatiivpõllumajanduse arenemist. Maakonna teemaplaneeringuga on
määratud väärtuslikud põllumaad mis võetakse aluseks ka käesoleva
planeeringuga
põllumajandusmaa
reserveerimisel.
Väärtuslike
põllumaade säilitamise põhimõte on põllumajandusmaa juhtfunktsiooni
säilitamine;
→ Kalanduse ning veeturismi arendamiseks on vajalik reserveerida sadama
maa sihtotstarbega maid koos nende territooriumile jäävate
eriotstarbeliste teenindavate hoonete ja rajatistega;
→ Ettevõtluse edendamise ja elanikele kohapealsete töökohtade loomise
üheks majanduselu elavdavaks võimaluseks on muu äritegevuse kõrval
turism, eriti siseturism, mis on Räpina vallas valdavalt väljaarendamata.
Vähe on majutuskohti, toitlustusasutusi ning valla olulise loodusliku
ressurssi kasutavat turismiteenust pakkuvaid ettevõtteid – 2005 aasta
seisuga on Räpina vallas üks majutusteenust pakkuv puhkemaja.
Turismialase ettevõtluse elavdamiseks ja loodusturismi teenuse
pakkumise võimaldamiseks reserveeritakse käesoleva planeeringuga
avalikult kasutatavaid jalgratta- ja matka(kergliiklus)teid, lõkke-,
telkimis- ja puhkekohti, avalikke supluskohti ning teisi avalikult
kasutatavaid maid kõrget rekreatiivset väärtust omavatel aladel.
→ Ettevõtluse (teenindus, kaubandus) arengu üldised põhimõtted lähtuvad:
o Tehnilise
infrastruktuuri
planeerimine
ja
maakasutuse
reserveerimine perspektiivsete ettevõtlusalade varustamiseks.
o Reserveeritakse linnakeskuses uusi ettevõtlusalasid teeninduse ja
kaubanduse mitmekesistamise eesmärgil

3.2.3.

Sotsiaalne infrastruktuur

Haridusasutuste võrk Räpina vallas on lai ning mitmekesine. Põimunud on nii oma
koolivõrk kui haridusteenuse ostmine mujalt Eestist ning haridusteenuse müük
teistele omavalitsustele. Räpina vallas on tänase seisuga kaks lasteaeda: Räpina
linna territooriumil asuv Räpina lasteaed Vikerkaar ja Ruusa külas asuv Ruusa
lasteaed. Alusharidust omandavad Räpina valla lapsed Naha Algkoolis, Ruusa
Põhikoolis ja Räpina Ühisgümnaasiumis.
Koolivälist tegevust ja enesetäiendamisvõimalusi pakuvad Räpina Muusikakool,
Räpina Rahvakool ja Räpina Vabahariduse Ühendus ning Räpina Rahvamaja ja
Ruusa Kultuurimaja.
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Räpina vallas on esimesed sammud noorsootöö organiseeritud tegevuseks ja
koordineerimiseks tehtud. Kolmanda sektori algatusel tegutsevad aktiivselt
Räpinas kaks noorteklubi: Räpina Avatud Noortekeskus ja Seltsing Räpina
noorteklubi.
Kutsehariduse alustoeks nii Räpina piirkonnas kui terves maakonnas on Räpina
Aianduskool ja Riigimetsa Majandamise Keskuse Räpina Koolituskeskus (RMK
Räpina Koolituskeskus).
Räpina Rahvamaja ja Ruusa Kultuurimaja on Räpina olulisemad kultuuri- ja
seltsielu edendajad. Kohalike kultuuriasutuste tegevus on suunatud rahvakultuuri
säilitamisele, kaitsmisele ja arengu tagamisele, et rahuldada inimeste
meelelahutuslikke, kultuurialaseid ja vaimseid vajadusi. Toetatakse seltsi- ja
harrastustegevust, et aidata elanikel rahuldada nende eneseväljenduse ja
loomingulise tegevuse vajadust.
Olulisteks kultuurielu kandjateks on ka raamatukogud. Räpina vallas on 5
raamatukogu: maaraamatukogud Võõpsus, Lintes, Ruusal ja Leevakul ning
Räpina linna keskraamatukogu Räpina Ühisgümnaasiumi ruumes. Raamatukogud
täidavad ka külakeskuse ülesannet, sest seal on võimalik lugeda lehti, kasutada
internetti, raamatukogudes tegutsevad ringid ning korraldatakse näitusi.

3.2.4.

Rahvakultuur, üritused, sport

Seltsilise tegevusega on aktiivsemad külad Leevaku, Ruusa ja Sillapää ning
Võõpsu alevik, kus on kõige selgemini välja kujunenud külatraditsioonid ja
tehakse kodanikualgatusel tööd külaarengu nimel. Sillapää on üle Eesti kuulus
oma käsitööpäevaga. Leevakul korraldatakse juba mitmendat aastat ühiseid
heakorratööde aktsioone ja tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi.
Keskseks
spordielu
korraldavateks
organisatsioonideks
Räpinas
on
mittetulunduslikud ühingud Räpina Spordiklubi, Räpina kotkad, Kagu Motoklubi.
Kuulsust on Räpina kogunud Eestis ja väljaspool Eestit motokrossiga. Aastaks
2005 on Linte krossirajal juba 12 aastat järjest korraldatud suviseid ja talviseid
rahvusvahelisi motokrossivõistlusi ja Eesti meistrivõistluste karikaetappe.
Suur roll kultuuri arengus on kanda kirikutel ja kirikutegelastel. Räpinas on kaks
suuremat kristlikku kogudust – EELK Räpina Miikaeli kogudus ning EAÕK Räpina
kogudus – oma kirikutega ning mitu vabakogudust ja erinevad ususektid sh
Jehoova tunnistajate Räpina kogudus ja Eesti Metodisti Kiriku Räpina kogudus.
Kirikupühad ja nende tähistamine on üks osa Eesti rahvuskultuurist ning selle
arengust
Käesoleva üldplaneeringu lahendus peab kaasa aitama Räpina valla
arengukavas püstitatud arenguprioriteetide saavutamisele, lisades
ruumilise aspekti sotsiaalse infrastruktuuri arengu üldeesmärkidele:
Hästi korraldatud ja laialdaselt tuntud kultuuri- ja spordiüritused,
korrastatud külakeskused ning aktiivne ühistegevus on Räpina
visiitkaardiks
→ Räpinas tunnustatakse kultuuri ja spordi edasikandjaid ning toetajaid.
→ Kultuuri ja spordielu võtmesõnaks on aktiivne terviklik kogukond.
→ Tõhus ja igakülgne ürituste korraldamine toimub koostöös erinevate
valdkondadega.
→ Sport on Räpinas au sees.
→ Spordirajatised ning kultuuriobjektid on korrastatud ja kaasajastatud.
→ Ollakse valmis seni Räpinas mitteharrastatud spordialade toetamiseks.
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→ Kõikidel valla raamatukogudel on kaasaegsed ruumid ja elektrooniline
laenutussüsteem.
Skeem 5. Sotsiaalne infrastruktuur

Töö nr. 511/04

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

Räpina valla üldplaneering, I köide

32

SOTSIAALSEST INFRASTRUKTUURIST TULENEVAD ÜHISKONDLIKUAVALIKU KASUTUSEGA MAADE RUUMILISE ARENGU PÕHIMÕTTED:
→ Räpina linna tõmbekeskuse piirid ulatuvad ka üle valla piiride, seetõttu
omab Räpina linn kui teenuseid pakkuv keskus lähipiirkonnale suurt
tähtsust. Enamik teenustest ja munitsipaalasutustest on koondunud
linna.
Üldplaneeringuga
on
võimalik
tagada
teenuste
parem
kättesaadavus läbi linna kompaktselt paiknevate sotsiaal- ja ärimaade
maakasutuse planeerimise ning ka täiendava liiklusmaa reserveerimise,
ühenduste parandamiseks küladega, vastavalt valla teeregistrile ja
teehoiukavale;
→ Sotsiaalse
infrastruktuuri
paremaks
toimimiseks
ja
parema
kättesaadavuse tagamiseks on valla arenguülesandeks ka äärealadel
paiknevate külade osatähtsuse taastamine kohalike keskustena ja neis
osutatavaid
teenuseid
tarbiva
traditsioonilise
looduslähedase
hajaasustuse toetamine läbi ühiskondliku maa reserveerimise;
→ Vallasisene teedevõrk külade ja keskuse vahel on küllaltki kattev, kuid
teede olukord ei ole hea. See võib kujuneda suureks probleemiks
ühendusteede puhul, mis sisuliselt pikendab vahemaid ning kahjustab
valla arengueeldusi, süvenevat väljarännet ja pendelrändajate vajadusi,
silmas pidades. Oluliseks põhimõtteks on siinkohal teedevõrgu
rekonstrueerimine ja läbitavuse parandamine;
→ Valla seltsilise tegevuse, külaliikumise ja kohalikku identiteeti ja
kohavaimu tugevdava mehhanismina reserveeritakse üldplaneeringuga
ning tehakse maade munitsipaalomandisse taotlemise ettepanekud
avalikult kasutatavate kiige-, laada- ja lõkkeplatside, külakeskuste,
seltsimajade ja haljasalade maad avalikuks kasutamiseks;
→ Puhkemajandusliku eesmärgiga avaliku kasutuse iseloomuga maade
reserveerimine lähtub järgmistest põhimõtetest:
o Muinsuskaitsealuste
väärtuslike
objektide
juurde
tagada
avalikkuse juurdepääs vastavalt üldplaneeringu võimalustele.
o Avalikult kasutatavatel puhkealadel omandivormi selgitamine ning
maade munitsipaliseerimine.
o Munitsipaalkinnistute
ning
–objektide
kasutustingimuste
reguleerimine läbi vastavate maakasutusfunktsioonide andmise.
o Miljööväärtuslikel
aladel
(haljasalad,
pargid,
puhkealad,
hoonestusalad) tagada avalikkuse juurdepääs ning nende
kasutamine vastavalt alade taluvuskoormusele.
o Vajalike teede ja kergliiklusteede reserveerimine.

3.3. Ehitatud keskkond ja üldine maakasutus
3.3.1.

Maakasutus

Räpina valla üldpindala on 26529,9 ha, sh Räpina linna pindala 372,3 ha , mis
moodustab valla üldpindalast 1,4 %. 01.01.2005 aasta seisuga on maakatastris
registeeritud 22689,22 ha, mis moodustab valla üldpindalast 85,3%. Vallas on
kokku 2475 maakasutajat ( kasutaja, omanik) sh. linnas 767.
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Põllumajandusliku maa (looduslik rohumaa , haritav maa) moodustab valla on
üldpindalast 43%, (haritav maa 38 %). Metsamaa moodustab valla territooriumist
42%. Soode, veekogude ja võsade alune maa moodustab valla üldpindalast 15%.
Räpina linna territooriumist moodustab elamukrundialune maa 44%, millest
haritavat maad on 12,3 ha. Muu maa (veealune maa, teed-tänavad, jäätmaad)
osatähtsus linna territooriumist on 51%.
Tabel 6. Kehtivad ja algatatud detailplaneeringud räpina vallas seisuga juuli 2005:
Jrk
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

Detailplaneeringu
nimetus

Algatatud
(kuup. ja nr)

Kastani 30 krundi detailplaneering Räpina
linnas
Kastani 32 krundi detailplaneering Räpina
linnas
Koidu 1A kinnistu detailplaneering Räpina
linnas
Mäe ja Liisa kinnistute detailplaneering
Räpina linnas
Võhandu
26
krundi
detailplaneering
Räpina linnas
Võru mnt 14 krundi detailplaneering
Räpina linnas
Pargi 3 kinnistu detailplaneering Räpina
linnas
Pargi 27, Pargi 27A kinnistutel ja
kinnistutega Pargi 27, Pargi 27A, Pargi
27B
ning
Jõe
tänava
ja
Räpina
paisjärvega
piirneva
maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

08.04.1998
nr 50
08.04.1998
nr 50
25.01.2000
nr 9
25.01.2000
nr 9
25.05.2000
nr 114
05.07.2000
nr 137
28.03.2001
nr 13
28.03.2001
nr 13

Pargi 25, Pargi 27, Pargi 27A kinnistutel,
paisjärve tammil täies ulatuses koos sellel
paikneva hüdroelektrijaama alaga ja
kinnistutega Pargi 27, Pargi 27A, Pargi
27B
ning
Jõe
tänava
ja
Räpina
paisjärvega
piirneva
maa-ala
detailplaneering Räpina linnas
Võru mnt 14 katastriüksusega piirneva
maa-ala detailplaneering Räpina linnas
Võõpsu mnt 14a kinnistu detailplaneering
Räpina linnas

Kehtestatu
d
(kuup.
ja
nr)
19.04.2000
nr 13
19.04.2000
nr 13
19.04.2000
nr 13
21.06.2000
nr 24
15.11.2000
nr 35
12.09.2001
nr 30

Täiendati
12.09.2001
otsusega nr
31
18.09.2002
nr 58

24.10.2001
nr 32
24.10.2001
nr 32

15.05.2002
nr 41
15.05.2002
nr 41

Võhandu 6 krundi detailplaneering Räpina
linnas
Kooli 14 ja Kooli 14A
maa-ala
detailplaneering Räpina linnas
Pargi 24 kinnistu detailplaneering Räpina
linnas
Pääsu 11 kinnistu detailplaneering

24.10.2001 nr 32

20.02.2002
nr 8
10.10.2002
nr 64

Võõpsu mnt 29 kinnistu detailplaneering
Räpina linnas
Võhandu jõe kalda-ala
detailplaneering Võõpsu alevikus
Raigla küla Peipsi äärse ranna-ala
detailplaneering

27.11.2002
nr 83
27.11.2002
nr 84
27.11.2002
nr 84

Töö nr. 511/04

14.11.2001 nr 34

Märkused

15.05.2002
nr 40
18.09.2002
nr 59

12.09.2001
otsus nr 31

Kodaniku
avalduse
alusel
tunnistatud
detailplanee
ringu
algatamine
27.11.2002
otsusega nr
82
kehtetuks

28.01.2004
nr 4
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

Rahumäe
mõisa
territooriumi
detailplaneering Rahumäe külas
Räpina
Aianduskooli
Pargi
23
detailplaneering
Võhandu 23a maa-ala detailplaneering
Räpina linnas
Võhandu 27 detailplaneering Räpina
linnas
Tartu mnt 11 ja Tartu mnt 13 vahele
jääva maa-ala detailplaneering Räpina
linnas
Veski tn 3 krundi detailplaneering
Võõpsu alevikus
Karja tn 18 ja sellega piirneva vaba maaala detailplaneering Räpina linnas
Vabaduse 2A ja 2B detailplaneering
Räpina linnas
Pääsu 7B,9 ja 11 ja Koidu 12 ning
paisjärvega
piirneva
maa-ala
detailplaneering Räpina linnas
Estakaadi 1 ja Estakaadi 3 kruntidega
piirneva vaba maaEstakaadi
1a
ja
Estakaadi
3a
detailplaneering Ristipalo külas
Kooli 14A krundi detailplaneering Räpina
linnas
Tartu mnt 2 krundi detailplaneering
Räpina linnas
Ahuna kinnistu detailplaneering Nulga
külas
Võru mnt 10 krundi detailplaneering
Räpina linnas
Oja 27 krundiga piirneva maa-ala
detailplaneering Räpina linnas

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

19.03.2003
nr 18
23.04.2003
nr 24
23.04.2003
nr 24
28.05.2003
nr 33
28.05.2003
nr 33

25.02.2004
nr 16
24.09.2003
nr 60

28.05.2003
nr 33
24.09.2003
nr 59
22.10.2003
nr 63
22.10.2003
nr 63

24.09.2003
nr 61
28.04.2004
nr 32

22.10.2003
nr 63

24.03.2004
nr 28

25.02.2004
nr 15
28.04.2004
nr 33
28.04.2004
nr 33
29.09.2004
nr 48
29.09.2004
nr 48

20.04.2004
nr 32
26.01.2005
nr 4
24.11.2004
nr 60

Nimetus
Tartu
mnt 11A
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Teed, transport

Räpina vallas on riigimaanteid 153,8 km sh. tugimaanteid 29,1 km ja
kõrvalmaanteid
124,7 km. Vallavolikogu otsuse alusel kohaliku liikluse
korraldamiseks määratud teid-kohaliku tähtsusega teid on vallas 109, 4 km
erateid 81,0 km. Tänavaid ja kõnniteid on Räpina vallas kokku 29,8 km sh.
Räpina linnas 18, 4 km tänavaid ja 6, 8 km kõnniteid, Võõpsu alevikus 4,6 km
tänavaid. Metsateid, mis paiknevad riigimetsa maadel ja on valdavalt riigimetsa
majandamiseks kasutatav tee, on vallas 53 km. Kokku on vallas 427,7 km teid.
Skeem 6. Üldine maakasutus
Räpina valda
läbivad kolm
riiklikku
tugimaanteed:
→ TartuRäpina
Värska mnt.
(18,6
km
vallas
sh
2,6
km
linnas);
→ VõruRäpina mnt.
(6,5
km
vallas sh ja
3
km
linnas).
→ Kanepi
–
Põlva
Leevaku
(4,0 km)
Kõrvalmaanteid
on
Räpina
vallas 19, neist
seitsmel
on
määratud
maanteeameti
poolt teeklass
V, ülejäänutel
pole
teeklass
määratud.
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Number Nimetus
Tugimaanteed
T-45
TARTU - RÄPINA - VÄRSKA
T-65
VÕRU - RÄPINA
T-62
KANEPI - LEEVAKU
Kõrvalmaanteed
T-109
VERIORA - SOOHARA
T-186
Räpina-Rasina
T-187
TAMMISTU - TOOTSI
T-188
RÄPINA - RAIGLA
T-191
LEEVAKU - RAHUMÄE
T-192
JAAMA - RAHUMÄE
T-193
RÄPINA - KAHKVA
T-196
TÕGONITSA - SUURE-VEERKSU
T-202
RAADAMA TEE
T-203
MEELVA TEE
T-204
TOOLAMAA - KUREKÜLA
T-206
RAHUMÄE - KAHKVA
SUURE-VEERKSU - VÄIKET-217
VEERKSU
T-218
KIRMSI - KANASAARE
T-225
PUSTA - RUUSA
T-226
RAHUMÄE - VÕUKÜLA
T-227
LINTE - KÕNNU - KUREKÜLA
T-228
LEEVAKU - SAAREKÜLA
T-292
RÄPINA - ARAVU

Klass

Sanitaarkaitsevöönd

IV *
IV *
V*

60 m
60 m
60 m

V
V*
V*
V
V
V
V
V
V
V
V
V

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

V
V
V*
V
V
V
V*

60
60
60
60
60
60
60

m
m
m
m
m
m
m

* Tee klass on määratud Maanteeameti poolt.
Räpina valda läbib Tartu-Petseri raudtee, valla piires asub Ruusa raudteejaam.
Riigiteede eest hoolitseb Maanteeamet, kellega tehakse koostööd siinsete
riigiteede olukorra parandamiseks. Enamik valla asfaltkattega teedest nii linnas
kui maapiirkonnas on väga halvas seisus ja vajavad mustkatte uuendamist. Kiiret
lahendust vajavad AS Maa ja Vesi poolt 2001 a. koostatud Räpina hüdrosõlme
rekonstrueerimise eelprojekti alusel Pargi tänava sildade ja kanalite remont.
Kohalike teede hooldamiseks koostatakse kohalike teede teehoiukava.

3.3.3.

Tehniline infrastruktuur

Elektrivarustus, Soojavarustus
Elektrivarustuse
ja
soojusvarustuse
arendamisel
järgitakse
OÜ
AAM
Energeetikabüroo tehtud Räpina linna soojusvarustuse arengukava. Arengukava
hõlmab valla soojusvarustust, aga ka gaasi-, kaugkütte- ja elektrivõrkude
kaardistamist ja perspektiivseid arenguid.
→ Gaasivõrk
Räpina valla territooriumil on üheks oluliseks soojusenergiaallikaks maagaas, mis
võimaldab eramutel ja tootmishoonetel kasutada soojusenergia tootmiseks
gaasikütet. Räpina valla maagaasitrass saab alguse Veriora vallast Pahtpää
gaasijaotusjaamast (GJJ), kust algab Räpinasse tulev kesksurvetrass. Räpina
valla piires esimene tarbija on Rahumäe tootmishoonete kompleks. Räpina linn on
jagatud kaheks kaugkütte piirkonnaks, teine teisel pool Võhandu jõge. Räpina
linnas suundub maagaas Sireli tänavale, kus gaasitrassiga on ühendatud Sireli
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katlamaja, mis tagab soojusenergiaga varustamise Sireli, Aianduse, Nooruse
tänava korterelamutele, aianduskoolile, muusikakoolile ja Sillapää lossile. Pärast
Sireli katlamaja on järgmine ühendatud tootmishoone Räpina Paberivabrik, mille
juures maagaasitorustik hargneb kaheks. Üks haru toidab päästeteenistuse
Räpina tugikomando hooneid ja teine haru suundub Võhandu tänava kaudu
Räpina haiglani ning sealt Võõpsu tn 34a juurde. Sellele osa tarbijateks on Pargi
tänava katlamaja, Elioni teenindusjaam ja garaažid, papitööstus, Räpina haigla
ning Räpina lasteaed Vikerkaar. Maagaasiga on liitunud ka mõned eramud
Võhandu ja Võõpsu tänaval. Trass on ehitatud perspektiiviga, et maagaasi saaks
tarbida ka korterelamud.
Telefoniside ja Internet
Lauatelefonivõrku haldab Räpina piirkonnas Elion Ettevõtted ASi Põlvamaa
osakond. Telefonside arendamiseks tehakse ettepanekuid ja koostööd Räpina
piirkonna telefonside haldavate ettevõtete osakondadega ning sidefirmasid
teavitatakse pidevalt Räpina vajadustest ja probleemidest.
Räpina vallas on levialad kõikidel Eestis tegutsevatel mobiilside firmadel: Eesti
Mobiiltelefoni (EMT), Tele2 ja Elisa.
EMT mastid Räpina vallas asuvad Räpinas Köstrimäel ja Võukülas ning EMT
mobiilside on kvaliteetne kogu vallas. Elisal on Räpina vallas üks mast, mis asub
Räpina linnas. Kehvemad Elisa leviala piirkonnad on Raigla, Ristipalo, Võõpsu,
Tooste, Linte ja Naha külad. Tele2 mast asub Köstrimäe külas. Tulenevalt
asukohast on parim leviala linna ümbruses. Räpina vallas asuvad külad on Tele2
mobiilsidega vähem kaetud.
Ühisveevarustus ja –kanalisatsioon
Räpina valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni olemasolev olukord ja arendamine
toimub vastavalt projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS koostatud arengukavale.
Lõppenud 17 väikelinna veemajanduse infrastruktuuri parandamise programmile
järgneb Võhandu- Emajõe valgala vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja
laiendamise projekt,mille koostamist ja tasuvuse analüüsi nõustas OÜ Monoliit.
Veetarbijaid: Räpina 1244; Linte 52; Ruusa 154; Ristipalo 56
Jäätmemajandus
Rajatud on Räpina piirkonda teenindav jäätmejaam Räpina linna. Jäätmejaam
valmis 2005. aastal. AS Revekor kommunaaljaoskonna territooriumil asukohaga
Võhandu tn. 23a (Räpina Vallavolikogu 25.02.2004. otsus nr.16).
Kõik Räpina vallas asunud prügilad on praeguseks suletud. Võõpsus ja Mägiotsa
külas asusid tavajäätmete prügilad. Sillapää külas asuvasse Jaama puidujäätmete
ladestusse ladestati peamiselt puidujäätmeid. Lähim avatud ladestuskoht on
Adiste prügila Põlva vallas. Lisaks sellele ladestatakse Räpina vallast kogutud
jäätmeid ka Aardlapalu prügilas. Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed ladestatakse
Aardlapalu prügilasse või Räpo prügilasse, kuna Adiste prügilasse on nende
ladestamine keelatud. Suur osa tekkivatest puidujäätmetest kasutatakse küttena
väljaspool Räpina valda. Räpina Paberivabrik käitleb vanapaberit, suurem osa
sellest kogutakse väljaspool Räpina valda. Räpina vallas omab kaks ettevõtet luba
jäätmete tekitamiseks ja kohapeal käitlemiseks. Lisaks tegutseb vallas 4
jäätmeluba omavat ettevõtet, kes tegelevad teiste poolt tekitatud jäätmete
käitlemisega. Jäätmeluba omavaid jäätmekäitlejaid on Põlva maakonnas veel, aga
Räpina vallas nad hetkel ei tegutse.
Põlva maakonnaplaneering ja üleriigiline jäätmekava näevad ette jäätmehoolduse
arengueeldusena
Kagu-Eesti
jäätmekäitluskeskuse
rajamist,
eesmärgiga
väikeprügilate sulgemine või ümberkujundamine komposteerimisplatsideks.

Töö nr. 511/04

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

Räpina valla üldplaneering, I köide

38

Eriotstarbeline teenindus
Räpina politseijaoskonna teeninduspiirkond hõlmab 6 valda (Räpina, Mikitamäe,
Värska, Veriora, Orava, Meeksi). Kuritegudest on enim levinud salajased
vargused,
millest
suurem
osa
on
metsaga
seotud
vargused.
Haldusõigusrikkumistest moodustavad enamiku liikluseeskirja rikkumised, mis on
omakorda peamiselt kiiruseületamised.
Tabel 7. Tuletõrje veevõtukohad
Jrk.nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Asukoht
Võhandu 2, Räpina
Vabaduse tn, Räpina
Pargi tn, Räpina
Võõpsu mnt Rahu tn ristmik,
Räpina
Võõpsu mnt 10, Räpina

6.

Võõpsu mnt 12, Räpina

7.

Võõpsu mnt Pargi tn ristmik
(parkla), Räpina
Kooli
tn
5,
Räpina
Ühisgümnaasium
Võõpsu mnt Võru mnt ristmik,
Räpina
Aia tn 1, Räpina (Lasteaed
Vikerkaar)
Kastani tn 34, Räpina

8.
9.
10.
11.

Mahutavus
sild
tamm
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla
Kastani
pumpla

II
150
II
150
II
150
II
150
II
150
II
150
II
150
II
150

astme
m2
astme
m2
astme
m2
astme
m2
astme
m2
astme
m2
astme
m2
astme
m2

Märkused
Paisjärv
Paisjärv
Paisjärv
Hüdrant
veetorustikul
Hüdrant
veetorustikul
Hüdrant
veetorustikul
Hüdrant
veetorustikul
Hüdrant
veetorustikul
Hüdrant
veetorustikul
Hüdrant
veetorustikul
puurkaev

linna
linna
linna
linna
linna
linna
linna

Vallavalitsuse andmetel on kolm 10 m3 maa-alust tuletõrjevee mahutit ka Võru
mnt. polikliiniku juures. Mahutid on vettpidavad ja neid täidetakse veevõrgust.
Skeem 7. Tehnovõrkude põhitrassid
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Põlvamaa
Päästeteenistuse
Räpina Tugikomando
teeninduspiirkonnaks
on ligikaudu 25 km
raadiuse
kaugusel
asuval külad, asulad,
alevid. Probleeme on
vee kättesaamisega
jõest. Juurde oleks
vaja
veevõtukohta
Räpina Aianduskooli
lähedale.
Veevarustus on nõrk
nii tuletõrje kui ka
ühisgümnaasiumi
jaoks. Hüdrandid on
kasutud, sest trassis
on
veesurve
2,5
atm, kuid vaja oleks
3 atm. Samuti on
päästeteenistuse töö
paremaks
korraldamiseks vaja
veevõtukohta Ruusa
ja Linte külla.
Valla
territooriumil
asub
Ristipalo
kalmistu
ja
kaks
õigeusu kalmistut.

3.3.4.

Muinsuskaitse

Muinsuskaitse seisukohalt oli eesmärgiks täpsustada muinsuskaitse all olevate
objektide asukohad ja kaitsevajadused. Vajaduse korral vajaliku maa sihtotstarbe
reserveerimisega objektidele ja aladele avaliku juurdepääsu tagamiseks.
Tabel 8. Räpina valla ajaloomälestised
Reg
nr

Mälestise nimi

Omavalitsus

Aadress

4204

II maailmasõjas hukkunute ühishaud

Räpina linn

Võhandu tn

27146

Vabadussõja mälestussammas

Räpina linn

Võhandu tn

4205

Munakivitee

Räpina vald

Võõpsu alevik

4206

Ristipalo kalmistu

Räpina vald

Ristipalo küla

4207

Jaamaküla (Köstrimäe) kalmistu

Räpina vald

Köstrimäe küla
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Tabel 9. Räpina valla arheoloogiamälestised
Reg
nr

Mälestise nimi

Omavalitsus

Aadress

11535 Kääbas

Räpina vald

Jaanikeste küla

11536 Kääbas

Räpina vald

Jaanikeste küla

11537 Kääbas

Räpina vald

Jaanikeste küla

11538 Kääbas

Räpina vald

Jaanikeste küla

11539 Kääbas

Räpina vald

Jaanikeste küla

11540 Kääbas

Räpina vald

Jaanikeste küla

11541 Asulakoht

Räpina vald

Kassilaane küla

11542 Kalmistu "Kirikuase", "Jüri kiriku mägi"

Räpina vald

Kassilaane küla

11543 Ohverdamiskoht "Maarjamägi"

Räpina vald

Linte küla

11544 Linnus

Räpina vald

Mägiotsa küla

11545 Asulakoht

Räpina vald

Naha küla

11546 Kääbas

Räpina vald

Nulga küla

11547 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11548 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11549 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11550 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11551 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11552 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11553 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11554 Kääbas

Räpina vald

Pindi küla

11555 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11556 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11557 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11558 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11559 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11560 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11561 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11562 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11563 Kääbas

Räpina vald

Rahumäe küla

11564 Ohverdamiskoht

Räpina vald

Rahumäe küla

11565 Pelgupaik

Räpina vald

Rahumäe küla

11566 Asulakoht

Räpina vald

Raigla küla

11567 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11568 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11569 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11570 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11571 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11572 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11573 Kääbas

Räpina vald

Ristipalo küla

11574 Kalmistu

Räpina vald

Sillapää küla

11575 Ohvrikivi

Räpina vald

Suure-Veerksu küla

11576 Asulakoht

Räpina vald

Sülgoja küla

11577 Kalmistu

Räpina vald

Sülgoja küla

11578 Asulakoht

Räpina vald

Tooste küla

11579 Linnus "Kindralihaud"

Räpina vald

Võuküla küla

Tabel 10. Räpina valla arhitektuurimälestised
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Mälestise nimi

Omavalitsus

Aadress

23812 Räpina õigeusu kirik

Räpina linn

Apteegi t. 7

23813 Räpina õigeusu kiriku kogudusehoone

Räpina linn

Apteegi t. 12

23814 Räpina paberivabriku peakorpus

Räpina linn

Pargi t. 23

23815 Räpina mõisa vesiveski

Räpina linn

Pargi t. 25

23816 Räpina mõisa peahoone

Räpina linn

Pargi t. 28

23817 Räpina mõisa tall-tõllakuur

Räpina linn

Pargi t. 29

23818 Räpina mõisa aednikumaja

Räpina linn

Pargi t. 30

23819 Räpina mõisa park

Räpina linn

Pargi t.

23820 Räpina mõisa pargipaviljon

Räpina linn

Pargi t.

23821 Räpina kirik

Räpina linn

Võhandu t. 11

23822 Räpina kirikuaed

Räpina linn

Võhandu t. 12

23823 Leevaku tellisevabriku korsten

Räpina vald

Leevaku küla

23824 Rahumäe mõisa peahoone

Räpina vald

Rahumäe küla

23825 Rahumäe mõisa park

Räpina vald

Rahumäe küla

23826 Ruusa mõisa ait-kuivati

Räpina vald

Ruusa küla

23827 Ruusa mõisa tall-tõllakuur väravapostidega

Räpina vald

Ruusa küla

23828 Ruusa mõisa saun

Räpina vald

Ruusa küla

23829 Toolamaa mõisa peahoone

Räpina vald

Toolamaa küla

23830 Toolamaa mõisa kelder

Räpina vald

Toolamaa küla

23831 Toolamaa mõisa moonakatemaja-tall

Räpina vald

Toolamaa küla

23832 Toolamaa mõisa sepikoda

Räpina vald

Toolamaa küla

23833 Toolamaa mõisa viinaait

Räpina vald

Toolamaa küla

23834 Võõpsu õigeusu kirik

Räpina vald

Võõpsu alevik

3.4. Looduskeskkond, turism
Räpina valla looduskeskkond on kaunis ja rikkalik, eelkõige oma metsade ja
Võhandu jõe ning ürgse Võhandu jõe oruga. Räpina linn asub Kagu-Eesti lavamaa
(devoni platoo) servaalal, linnast kirde – ida pool algab üleminekuala Peipsi
nõkku. Platoo alal on reljeef lainjas, maapinna absoluutsed kõrgused valdavalt 37
– 41 m. Lääne suunas algab kõrgem lainja reljeefiga ala, kus pinnakatteks
moreen ja millel lasuvad jääpaisjärvesetted. Veel kaugemale läände jääb rohkete
laugaste, järvede ning soosaartega Meelva raba. Ala keskosas laiub lainjas
moreentasandik, mida liigestavad Võhandu ja selle lisajõgede ürgorud, Võhandu
ääres paljandub kohati liivakivi. Ala lõunapoolseimas osas esineb rohkem
mõhnastikke ja muid mandrijää servakuhjatisi. Räpina lähedal lõunas paikneb
meteoriitse päritoluga Tsõõrikmäe kraater.

3.4.1.

Maavarad

Räpina vallas asub kaks kaevandatavat turbamaardlat: Meelva maardla Määrastu
tootmisala (161,5 ha) ja Tuurapera maardla Tuurapera tootmisala (205,2 ha).
Toodetakse freesturvast ja katseliselt ka pressitud kütteturvast.
Tabel 11. Turba asukohad ja - varude mahud Räpina vallas.(2004 aasta
andmetel)
Karjääri nimi

Kasutaja

Määrastu
Tuurapera

AS Põlva Mp.
AS Põlva Mp.

Töö nr. 511/04

EMK kinnitatud
varud, tuh/m3
162,1 (1997)
304,0(1996)

Pindala, ha
161,5
205,2

Materjali
liik
turvas
turvas
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Teisi mineraalseid ehitusmaterjale (maa-aines, liiv, kruus) võib leiduda valla
keskosas põhjast lõunasse ulatuval alal. Enam levinud on maa-aines, mille
koosseisust leiab valikulise kaevandamise korral ehitusliiva ja vähesel määral ka
peeneteralist ehituskruusa.

3.4.2.

Veekogud

Tabel 12. Veekogud Räpina vallas
Veekogu,
kuhu suubub

Pikkus
(km)

Valgala
(km2)

Vooluveekogud
Võhandu jõgi

Lämmijärv

162

1420

Mädajõgi

Kõvera järv

27

246

Nimi

pindala

Märkused
Avalikult kasutatav veekogu,
Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse
kudemisja
elupaikade nimistus Kurvitsa
sillast
Sõmerpalu
maantee
sillani ja Paidra paisust Ruusa
raudteesillani
Avalikult kasutatav veekogu,
Natura 2000 loodushoiuala

Savimäe oja
Lutsu jõgi
7
24,8
Kureküla pkr
Meeksi oja
9
27,6
Avalikult kasutatav veekogu
Naha oja
Lämmijärv
9
21,5
Toolamaa oja
Võhandu jõgi
8
19,9
Linte pkr
Võhandu jõgi
12
Pahtpää jõgi
Võhandu jõgi
14
38
Avalikult kasutatav veekogu
Viluste oja
Võhandu jõgi
9
35,9
Avalikult kasutatav veekogu
Raigla pkr
Lämmijärv
8
9,5
Leevaku oja
Võhandu jõgi
6
16,4
Veerksu oja
Mädajõgi
18
47,6
Avalikult kasutatav veekogu
Võuküla oja
Viluste oja
6
17,2
Maaparandussüsteemide eesvoolud – vt. punkt 1.2.3. Vee-aladest tulenevad piirangud
Järved
Järve pindala (ha)
Märkused
Viroste järv
12
Natura 2000 loodushoiuala
Räpina paisjärv
51
Avalikult
kasutatav
veekogu,
tiigilendlase
püsielupaik
Saareküla järv
9,8
Avalikult kasutatav veekogu
Leevaku paisjärv 38
Avalikult kasutatav veekogu
Pado järv
3
Meelva MKA territooriumil
Meelva järv
78,7
Avalikult kasutatav veekogu,
Meelva MKA territooriumil

3.4.3.

Põhjavee kaitstus

Räpina valla põhjavee kaitstus on esitatud skeemil 8.

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

Töö nr. 511/04

Räpina valla üldplaneering, I köide

43

Skeem 8. Räpina valla põhjavee kaitstus

3.4.4.

Säilitamisele kuuluvad loodusväärtuslikud maastikud ja
kooslused

Säästva arengu seaduse § 9 Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine lg 2 ütleb,
et bioloogilise mitmekesisuse säilitamise üks põhialuseid on eritüübiliste
ökosüsteemide ja maastike säilitamine ning süsteemi loomine looduslikest ja
poollooduslikest
kooslustest
asustuse
ja
majandustegevuse
mõju
tasakaalustamiseks ning kompenseerimiseks. Räpina valla keskkonna arendamise
üks strateegilisi põhimõtteid on säilitada olemasolev väärtuslik keskkond, tagada
looduse bioloogiline mitmekesisus, kaitsta poollooduslikke kooslusi, märgalasid ja
vääriselupaiku.
Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike ja koosluste ehk väärtuslike
rohealade hulka loetakse käesoleva planeeringu järgselt järgmised alad:
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→ Kaitsealad, kaitsealused looduse üksikobjektid ja kaitsealused
pargid, hoiualad ja püsielupaigad.
o Säilitamise ja kasutamispõhimõtted:
Planeeritavale alale jääb üks kaitseala, neli hoiuala ja kolm kaitsealust parki, mille
kaitset
ja
kasutamist
reguleerivad
kaitsealade
kaitse-eeskirjad,
kaitsekorralduskavad ja/või muud seadused (Looduskaitseseadus) ja määrused,
millega määratakse koosluste, ökosüsteemide, maastike või liikide kaitsmise
erinõuded ja kasutustingimused.
Looduskaitsealad:
→ Meelva maastikukaitseala - Kaitseala on loodud 1981 aastal Meelva soo
ning sealsete kaitsealuste liikide ja Meelva ning Pado järvede kaitseks.
Valdavalt on tegu älvestega lagerabaga, puisraba esineb servaaladel ning
laugaste ümbruses. Meelva soo on tekkinud jääjärvetasandiku nõos
paiknenud järvede ja nendevaheliste mineraalsaarte soostumisel. Meelva
järv on teaduslikult tähtis oma haruldusterohke elustiku poolest. Rabas
võib kohata mitmeid kaitsealuseid linnuliike. Kaitseala pindala on 2073 ha.
VV määrus 08. detsembri 1999. a määrus nr 375 Maamaksu
korrigeerimine Meenikunno, Meelva ja Mustoja maastikukaitsealadel. VV
määrus 21. detsembri 1998. a määrus nr 291 Meelva ja Emumäe
maastikukaitsealade
kaitse-eeskirjade
ja
välispiiride
kirjelduste
kinnitamine.
o Meelva (looduslik) sihtkaitsevöönd – 1924 ha;
o Saareküla piiranguvöönd – 149,3 ha.
→ Projekteeritavaid kaitsealasid vallas ei ole
Kaitsealused pargid:
→ Räpina park (samuti muinsuskaitse all) – Kaitse-alla võetud 5.06.1959 a,
kaitsealuse pargina. Kaitsmise kord – piiranguvöönd. VV määrus 30. mai
2000. a. nr 174, Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused. VV määrus
30. mai 2000. a määrus nr 173 Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri.
→ Räpina männiallee (samuti muinsuskaitse all) - Räpina aianduskooli
peahoonest 1,2 km kaugusel, kooli juurest Võru mnt-le viiva tee ääres.
Allee algab ca 300m enne tehnikumi juurest tuleva tee ühinemist Võru
mnt-ga
ja
lõpeb
teede
ühinemiskohal
Räpina-Võru mnt ääres, Räpina linna piirilt Võru suunas kuni Atsi talu
hooneteni. (A. Neemre 2002). 29.03.1972 kaitse alla võetud,
piiranguvööndi kaitsekord. Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr
28 Põlva maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva
piiranguvööndi ulatus.
→ Rahumäe metsapark – Räpina linnas Võhandu jõe ääres. 5.06.1959
kaitse alla võetud. Kaitsekord piiranguvöönd. VV määrus 14. mai 2002. a
määrus nr 158 Põlvamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused.
Looduskaitsealused üksikobjektid: (seisuga juuni 2004)
→ Kõrgessaare kask
→ Rahumäe mänd
→ Räpina künnapuud
→ Amuuri korgipuu – märkus: (murdunud, kuulub maha kandmisele)
→ Harilik saar "Paberivabriku saar"
→ Võõpsu mänd
→ Kalsa tamm
Keskkonnaministri määrus 2. aprilli 2003. a nr 28 Põlva maakonnas asuvaid
kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus.
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Keskkonnaministri määrus 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse-eeskiri.
Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate
looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine.
Kaitsealused liigid:
Piirkonnas elutseb ja pesitseb I kategooria kaitsealuseid liike
→ Pandion haliaetus (kalakotkas)
→ Aquila pomarina (väike-konnakotkas)
II kat:
→ Lämmijärves tõugjas
Räpina linnas:
→ Myotis dasycneme (tiigilendlane)
→ Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
→ Myotis daubentonii (veelendlane)
III kat:
→ Võhandu jões harjus
II kat
→
→
→
→

taimed:
Dactylorhiza cruenta (täpiline sõrmkäpp)
cruenta (täpiline sõrmkäpp)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Dactylorhiza russowii (Russowi sõrmkäpp)

III kat
→
→
→
→
→
→

taimed:
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Platanthera chlorantha (rohekas käokeel)
Listera ovata (suur käopõll)
Ulmus laevis (künnapuu)
Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp)

Tähelepanuväärsetest liikidest on lisaks esindatud:
→ Daphne mezereum (harilik näsiniin)
→ Calliergon stramineum (kollakas tömptipp)
Ja loomadest:
→ Grus grus (sookurg)
→ Vääriselupaigad ja potentsiaalsed vääriselupaigad.
o Säilitamise ja kasutamispõhimõtted:
Vääriselupaikade kaitse korraldamise ja kasutamise tingimused ja korra määrab
Metsaseaduse § 31 Võtmebiotoop. Võtmebiotoop metsaseaduse tähenduses on
kaitset vajav ala tulundusmetsas, kus tõenäosus ohustatud, ohualdiste või
haruldaste liikide esinemiseks on suur, nagu väikeste veekogude ja allikate
lähiümbrus,
väikesed
lodud,
põlendikud
ja
soosaared,
liigirikkad
metsalagendikud, metsa kasvanud kunagised aiad, metsaservad, astangud,
põlismetsa osad. Metsa majandamise käigus tuleb võtmebiotoobi moodustamise
eelduseks olevad võtmeelemendid nagu vanad puud, põõsad, kiviaiad ja allikad
säilitada. Võtmebiotoobi klassifikaatori ja võtmebiotoobi väljavaliku juhendi
kinnitab keskkonnaminister. Võtmebiotoobi kaitse eraõiguslikule isikule ja
omavalitsusele kuuluvas metsas toimub keskkonnaministri ja metsaomaniku
vahel sõlmitud lepingu alusel. Riigimetsas korraldab võtmebiotoobi kaitset
riigimetsa majandaja keskkonnaministri ettekirjutuse kohaselt.
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Lepinguga määratakse metsaomaniku kohustused võtmebiotoobi kaitsel ning
riigipoolsed kohustused võtmebiotoobi kaitsele kaasaaitamisel, samuti bioloogilise
mitmekesisuse säilitamisest ja lepingust tulenevate metsakasutuse kitsendustega
põhjustatud kahjude hüvitamiseks või täiendavate kulude tasumiseks.
Inventeeritud vääriselupaigad:
→ Räpina
vallas
esineb
kümmekond
potentsiaalseid vääriselupaike ei esine.

inventeeritud

vääriselupaika,

→ Märgalad
o Säilitamise ja kasutamispõhimõtted:
Eesti poollooduslike märgalade (ranna- ja lammirohumaade) inventeerimise
käigus anti ülevaade nende looduskaitselise väärtuse hindamisest, kaitsest ja
majandamisest ning esitati konkreetsed soovitused inventeeritud märgalade
edaspidiste majandamistingimuste ja kaitse kohta. Vt. Paal, J., Ilomets, M.,
Fremstad, E., Moen, A., Borset, E., Kuusemets, V., Truus, L., Leibak, E., 1999.
Eesti märgalade inventeerimine 1997. a. Projekti „Eesti märgalade kaitse ja
majandamise strateegia“ aruanne. Eesti Loodusfoto, 166 + xxviii lk.
→ Natura eelvalikualad
o Säilitamise ja kasutamispõhimõtted:
Väljatoodud alade kaitserežiim ja –korraldus ja lõplikud piirid täpsustatakse
Natura alade võrgustiku väljatöötamisel. Üldplaneeringu koostamisel arvestatakse
aladega kui potentsiaalsete kaitse-, hoiualadega või püsielupaikadena.
Natura alad (seisuga nov 2005):
Hoiualad:
→ Meelva, ühtlasi ka linnuala – maastikukaitseala;
→ Lüübnitsa – hoiuala;
→ Räpina – ajutine piirang;
→ Kirmsi– hoiuala;
→ Viroste järv– hoiuala;
→ Räpina polder – hoiuala.
Püsielupaigad
→ Meelva, ühtlasi ka loodushoiuala– maastikukaitseala;
→ Pahtpää – püsielupaik
Kaitseala:
→ Meelva maastikukaitseala
Meelva Natura ala asub olemasoleval kaitsealal, Lüübnitsa, Kirmsi, Viroste järv ja
Räpina polder on hoiualad, ülejäänud Natura aladele on kehtestatud ajutised
piirangud Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määrusega nr 24,
Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid
asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel. Üldplaneeringu koostamise hetkeks on
Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrusega nr 183 kinnitatud hoiualade
nimekiri Põlva maakonnas:
→ Pärandkooslused
o Säilitamise ja kasutuspõhimõtted:
2001. aastast kehtib üle Eesti ühtne niitude kaitsekorraldussüsteem, mis on
vastavuses ELi maaelu arengu määrusega. Kaitsekorralduslepinguid sõlmivad
talunike, osaühingute jt. hooldajatega keskkonnateenistused või kaitsealade
administratsioonid. Lepingus näidatakse niidu tüüp, suurus, asukoht, omand jm.
juriidilised üksikasjad ning hoolduse viis. Hooldus on kas niitmine koos
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heinakoristamisega, karjatamine, ka võsaraie. Toetust saab ka rohumaade
taastamise eest, sõltuvalt algsest võsastumise astmest. Vt Maaelu ja
põllumajandusturu korraldamise seadus.
Inventeeritud niidud:
→ Räpina vallas esineb väärtuslikke niite, tegeliku väärtuse järgi ülevaade
kontrollimata.
Skeem 9. Loodus- ja muinsuskaitse
Räpina vallas asuvad
järgmised
ürglooduse
mälestised:
→ Pindi-Joosepi
Suurkivi
e.
Veriora
Raudteemetsa
rahn
→ Võuküla müürid
→ Tsõõrikmäe
meteoriidikraater
→ Punnküla koobas
ja paljand
→ Toolamaa müür
→ Saareküla rahn
→ Eski-Pedja kivi
→ Tammistu
kraavikivi
→ Meelva soo
→ Meelva
järv
(Mulva järv)

→ Räpina vallas asuvad väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik
o Säilitamise ja kasutuspõhimõtted
Nimetatud aladel peab maakasutuse planeerimisel arvestama maakonna
teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“
seatud tingimustega.
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Väärtmaastike ja rohevõrgustiku alade nimekiri vaata punkt 1.2.5 „Maakonna
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“.

3.4.5.

Turism

Matkahuvilistele rajati aastal 2002 ligi 40 km pikkune viitade ja infotahvlitega
varustatud matkatee, mis sobib jalgsi ja jalgrattaga matkamiseks. Matkatee
ühendab erinevaid RMK piknikuplatse ja avalikke puhkekohti, mis asuvad
looduslikult kaunites kohtades ning kus on tagatud kõik vajalik pikniku
pidamiseks. Matkatee läbib kolme erinevat maastikutüüpi: mets, raba, polder.
Kuna polder on peatuspaigaks paljudele rändlindudele, siis rajati sinna matkaliste
ja ornitoloogide tarbeks linnuvaatlustorn.
Aktiivse puhkuse võimalused Räpina vallas:
→ Toolamaa matkarajad, Rahumäe, Meelva, Toolamaa avalikud puhkekohad
ja suusarada Rahumäe metsas (RMK);
→ Haudamägi talu – kanuude, vesijalgratta, paadi laenutamine, matkad;
→ Räpina spordiväljakud (jalg-, korv-, võrkpall; uisutamine, jäähoki jm);
→ Ristipalo võrkpalliplats, Võõpsu võrkplalliplats;
→ Ööklubi Teine kodu;
→ Nn Räpina ujula Võhandu paisjärvel;
→ Sillapää lossi park;
→ Jäärada Räpinas, krossirada Lintes;
→ Räpina matkatee – 40 km ümber Räpina.
Käesoleva üldplaneeringu lahendus peab kaasa aitama Räpina valla
arengukavas püstitatud arenguprioriteetide saavutamisele, lisades
ruumilise aspekti Looduskeskkonna ja turismi arengu üldeesmärkidele:
Arengukavas sätestatud turismialane visioon:
Turismi arenguks on oskuslikult ära kasutatud piirkonna looduslikke ja
ajaloolisi väärtusi ning välja arendatud rahuldav teenindusvõrk
→ Räpina kui reisisihtkoht on hästi tuntud nii Eestis kui ka väljaspool.
→ Atraktiivne ja väljaarendatud mõisakompleks on Räpina kultuuriturismi
põhimagnet.
→ Räpina rand on Kagu-Eesti suurima akvatooriumiga korrastatud rand ja
sadam, mis pakub puhke-, spordi- ning kalastusvõimalusi erinevatele
huvirühmadele.
→ Räpina
vallas
tegutsevad
konkurentsivõimelised
majutusja
toitlustusettevõtted.
→ Räpina vallas on loodud mitmekülgsed võimalused aktiivse puhkusega
tegelemiseks.
→ Toimib arenenud turundussüsteem.
→ Paranenud on ettevõtete teeninduskvaliteet - kliendi rahulolu on tagatud.
Hooldatud, looduskaunis ja turvaline elu- ning puhkekeskkond
→ Räpina vald on säilitanud looduskauni puhta keskkonna, järgides oma
ettevõtmises säästva arengu põhimõtteid.
→ Keskkonnakaitseks rakendatakse laialdaselt ja järjepidevalt ennetavat
printsiipi, keskkonnakaitse majanduslikke meetmeid ja keskkonna
järelevalvet.
→ Räpina on üks Eesti turvalisemaid piirkondi.
→ Turvalisuse tagab hästi toimiv koostöö erinevate osapooltega:
omavalitsus, politsei, päästeteenistus ja kohalikud inimesed.
→ Vallavalitsuse, politsei ja elanikkonna hästi arenenud koostöö tulemusena
ennetatakse võimalikke probleeme.
→ Toimib naabrivalve süsteem.
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→ Räpina paisjärv on puhastatud ja lisab linna üldilmele atraktiivsust
→ Räpina rannad on turvalised, sh Lämmijärve ja Räpina rand vetelpääste
järelevalve all.
→ Räpina vallas on kehtestatud avaliku ranna eeskirjad ja neid on
avalikkusele tutvustatud.
→ Räpina valla territooriumil puuduvad keskkonnaohtlikud rajatised.
→ Räpina valla elanikkonna keskkonnaalane teadlikkus on tõusnud ning
pidurdunud on keskkonna teadlik/tahtlik reostamine.

LOODUSLIKEST TINGIMUSTEST JA REKREATSIOONIVÕIMALUSTEST
TULENEVAD PUHKE- JA VIRGESTUSMAADE RUUMILISE ARENGU
PÕHIMÕTTED:
→ Tulenevalt arengukavas sätestatust pöörati suurt tähelepanu valla
ühistegevuse, suveürituste, avalike ürituste ja kooskäimiskohtade ja
võimaluste arendamisele avalikult kasutatava puhke- ja virgestusmaa
planeerimisele, 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 looduskaunitel aladel ning nende
toimimise tagamine aastaringselt loodusliku potentsiaali ärakasutamine
koostöös erasektoriga, kergliiklusteede (matka- ja rattateede ning
suusaradade) reserveerimine,
→ Aktiivse puhkuse teenuste osutajate tegevuse soodustamine läbi ärimaa
kõrvalfunktsiooni reserveerimise,
→ Puhkealade määramine avalikku kasutusse läbi munitsipaliseerimise ja
avalikkusele ligipääsu tagamise.
→ Looduskaitseliselt väärtuslikel looduslikel ja looduslähedastel aladel,
ennekõike ranna-, ja kaitsealadel tagada alade kasutamine turismi
eesmärgil vastavalt nende koormustaluvusele. Soodustada piirkonna
eripärale vastavate ekstensiivsete ja säästlike turismivormide arengut.
→ Vaata punkt 2.4.3 Säilitamisele kuuluvad loodusväärtuslikud maastikud
ja kooslused.

3.4.6.

Keskkonnaprobleemid

Looduskeskkonna ruumiliste aspektide analüüsimisel lähtuti arengukavas toodud
keskkonna probleemidest:
→ Elanikkonna
teadlik
keskkonna
reostamine
ning
madal
keskkonnateadlikkus;
→ Paisjärve soostumine ja hüdrorajatiste halb olukord;
→ Võhandu ja Lämmijärve reostus tööstuse ja elanikkonna poolt;
→ Muinsuskaitseobjektide lagunemine ka remondiks vahendite puudumine;
→ Kanalisatsioonija
veevarustussüsteemide
puudumine
ning
amortiseerumine;
→ Mahajäetud hoonete ja varemete rohkus;
→ Väljatöötamata jäätmekäitlussüsteem sh. biolagunevate- ja loomsete
jäätmete käitlemine;
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→ Rikutud maad – Võuküla karjäär, Mägiotsa prügimägi ja Võõpsu prügila;
→ Vanad lagunevad farmid, väetise-, silo- ja sõnnikuhoidlad eramaadel
o Farmid ja sõnnikuhoidlad - Leevaku, Raadama, Tammisto, Rõsna,
Naha, Raigla, Kõnnu, Linte, Sülgoja, Mägiotsa, Võõpsu.
o Silohoidlad –Kõnnumäe, Maarjamäe, Linte, Ruusa, Leevaku, Rõsna,
Raigla.Mineraalväetiste hoidlad – Linte, Ruusa, Raigla, Lokuta,
Sülgoja, Suure-Veerksu.
→ Kasutuses olevad ja kasutusest välja langevad vedelkütusehoidlad –
Ristipalo, Räpina POÜ, Linte, Ruusa, Kiudoski, MAHTA kütus AS, Lukoil
Eesti AS
→ Heitveepuhastid – Linna biopuhastid, Rahumäe, Linte, Kõnnu, Leevaku(2),
Ruusa, Raigla, Ristipalo.
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4. Kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivad
mõjud
4.1. Sotsiaal-majanduslikud ja kultuurilised mõjud
Räpina valla üldplaneering lähtub valla kehtivas arengukavas püstitatud
visioonist, ülesannetest ja eesmärkidest. Nii arengukava kui planeering on
koostatud kohalike inimeste osavõtul ning suunatud eelkõige nende sotsiaalsete
ja majanduslike vajaduste rahuldamisele. Valla sotsiaalse ja majandusliku
jätkusuutlikkuse tagamiseks on planeeringuga kavandatud erinevaid, peamiselt
positiivse mõjuga, tegevusi:
Æ Elamumaa reserveerimine kompaktse hoonestuse põhimõttel, et
soodustada kohalike noorte kinnistumist valda, aga ka meelitada valda
elama asuma uusi perekondi. See pidurdaks elanike arvu vähenemist ja
keskmise vanuse kasvu. Uued inimesed toovad kasu läbi maksude, kuid
nad on ka kaupade ja teenuste tarbijad, kaasa arvatud omavalitsuse poolt
pakutavad teenused nagu haridus, kultuur, haldus. Seega toob
elamumaade arendamine omavalitsusele ka kohustusi (avalike teenuste
kättesaadavus, teede korrashoid) ja tuleb silmas pidada, et ainuüksi sobiv
maatükk ja infrastruktuur ei too noori valda, vaid oluline on ka kaugus
lasteasutustest ja töökohtade olemasolu ning kaugus.
Æ Kõige olulisem põhjus oma valda jäämiseks või mujalt siia asumiseks on
siiski töökoha olemasolu või võimalus arendada ettevõtlust. Planeeringuga
antakse võimalus erinevate tootmissfääride arenguks peamiselt Räpina
linnas ja lähiümbruses. Ärimaa reserveerimine muuhulgas ka elamumaadel
kõrvalfunktsioonina loob eeldused uute toitlustus-, majutuskohtade
tekkeks ja võimalused turistide pikaajalisemaks viibimiseks piirkonnas.
Æ Kohaliku kogukonna liitmiseks on oluline puhke- ja virgestusmaade
reserveerimine. Avalike kooskäimiskohtade (külaplatsid, spordiplatsid)
olemasolu kasvatab kohalike elanike aktiivsust, aitab säilitada kohalikku
kultuuri ja identiteeti ning integreerida uusi elanikke kogukonda. Eriti
olulise aspektina võib välja tuua valla elujõulisuse seisukohalt lastega
perede välisruumivajaduste rahuldamine.
Æ Tehnilise
infrastruktuuri
parandamine
(mustkate
teedele,
tänavavalgustuse rekonstrueerimine, vee- ja kanalisatsioonivõrkude
uuendamine) loob soodsama ettevõtluskeskkonna ja tõstab üldist
elukvaliteeti.
Paranevad
asustusüksuste
vahelised
liikumisja
kommunikatsioonivõimalused,
sealhulgas
ka
sotsiaalobjektide
kättesaadavust.
Æ Sotsiaalselt ja kultuuriliselt tähtis on ka detailplaneeringu kohustusega
alade määratlemine, mis võimaldab elanikel kohaliku elu olulistes
küsimustes kaasarääkimist, soodustab kohaliku elanikkonna koostööd ja
ühistegevust ning arendab osalusdemokraatia toimimist. Planeeringu
olemasolu tõstab maa väärtust kinnisvaraturul ja hõlbustab erinevate
arendajate tegevust.
Æ Sotsiaal- ja kultuuriobjektide säilitamine avalikus kasutuses ning
munitsipaalomandisse
taotletavad
maad
võimaldavad
kohalikul
omavalitsusel paremini tagada temale pandud kohustusi.
Æ Majanduslike arenguvõimaluste parandamiseks luuakse planeeringuga nii
tööstuse, äri kui ka turismiteenuste arendamise võimalusi. Nende
arendamisel võimaliku looduskeskkonnale negatiivse mõju leevendamiseks
nähakse ette maakasutuse ja arendustegevuse keskkonnatingimused,
võimalused ja suunad, et ettevõtluse areng toimuks säästva arengu
põhimõtetest ja pikaajaliselt positiivse elukeskkonna parandamise
eesmärkidest lähtuvalt.
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4.2

Looduskeskkonnale avalduvad mõjud

Üldplaneeringuga kavandatud maakasutusest on ulatuslikumad võimalikud
muutused seotud elamu- ja tootmismaa reserveerimisega. Tootmismaad on
valdavalt
kavandatud
olemasolevate
tootmismaade
intensiivsema
kasutuselevõtuga ning nende laiendusena. Olemasolevate tootmismaade
laiendamise puhul võib eeldada, et see ei too kaasa varasemast oluliselt suuremat
negatiivset mõju. See sõltub siiski ka konkreetsele alale kavandatava tootmise
iseloomust ja igal üksikul juhul nõuab üldplaneering keskkonnamõju hindamise
vajadust. Üldplaneeringuga on määratud konkreetsetel alal lubatava tootmise
iseloom, näiteks tiheasustusaladel on lubatud vaid tootmist, mille kahjulik mõju ei
ulatu väljapoole hoone piire. Oluline on veekaitse nõuete täitmine sh
tootmisaladel sademevee kogumine ja puhastamine.
Elamumaid on peale olemasolevate alade tihendamise kavandatud ka uutesse
kohtadesse. Kõik reserveeritavad elamumaad on kavandatud kompaktse
hoonestuse põhimõttel, millede arendamisel on lihtsam ja odavam välja arendada
keskkonnasäästlikud infrastruktuuri ja kommunikatsioonitrassid. Sellist põhimõtet
järgides avaldatakse valla looduskeskkonnale oluliselt väiksemat negatiivset mõju
kui ulatusliku hajaasustuse arendamisel. Elamualad uutes kohtades tuleb välja
arendada tervikuna (mitte üksikute kinnistute kaupa) detailplaneeringute ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise alusel.
Puhke- ja virgestusmaad on reserveeritud olemasoleva turismipotentsiaali
paremaks ärakasutamiseks. Nende kasutustingimuste väljatöötamisel tuleb
peatähelepanu pöörata inimeste toimetuste suunamisele (jäätmekogumine,
parklad, vaba aja veetmise rajatised, tualetid, jalgrajad, infotahvlid jm), et
vältida prahistamist ja taimestiku tallamist. Väljaehitatud ja hästi üles leitavad
puhkekohad on puhkajaid suunaiva mõjuga, vähendades keskkonnale kahjulikku
nn metsikut turismi. Kui nimetatud küsimused lahendatakse, siis keskkonna
taluvuspiire tõenäoliselt ei ületata ja puhkemaade kasutusele võtmisel ei kaasne
olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale.
Planeeringuga ei kavandata maakasutuse muutusi, mis mõjutaks negatiivselt
olemasolevaid kaitstavaid loodusobjekte või lõhuks rohelise võrgustiku koridore ja
tuumalasid.

4.3

Mõjude hindamise kokkuvõte

Kokkuvõttes vastavad planeeringuga kavandatud maakasutuse muutused Räpina
valla arengukavas püstitatud visioonile kvaliteetsest elukeskkonnast ja
elujõulisest kogukonnast. Planeeringu elluviimine ei too valla tasandil kaasa
praegusega võrreldes oluliselt negatiivsemat mõju ei sotsiaal-majandusliule ega
looduskeskkonnale. Siiski tuleb iga üksiku arendusprojekti puhul kaaluda
keskkonnamõju hindamise vajadust, et hinnata võimalikke muutusi väiksemas
piirkonnas (külas, linnaosas) ning leida sobivaim viis kavandatava tegevuse
elluviimiseks.
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Lisa 1.
Õigusaktidest tulenevad maakasutus- ja
ehitustingimused ning maakasutuspiirangud
1.1.

Sanitaarkaitse

1.1.1.

Veekaitse

Veeseaduse alusel on põhja- ja pinnavee kaitseks kehtestatud rida erinevatest
määrustest tulenevaid nõudeid ja kordasid:
1. Kehtiv Veeseadus ja Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr.
61. Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra
kehtestamine sätestavad veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse, keelatud
tegevused sellel ja veevõtukoha hooldusnõuded.
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal (üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või
50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m
raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude) on majandustegevus
keelatud, välja arvatud: veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine,
heintaimede niitmine ja veeseire. Lisaks rakendatakse seal looduskaitseseaduses
sätestatud ranna või kalda piiranguvööndi kitsendusi.
Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3
ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu
asukoht peab olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad,
prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.)
suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja
neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m).
2. Kehtiv veeseadus ja Vabariigi Valitsuse 28. 08. 2001. a määrusega nr 288
Veekaitsenõuded
väetiseja
sõnnikuhoidlatele
ning
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste
kasutamise ja hoidmise nõuded sätestavad nõuded, mida tuleb täita
valgala kaitseks põllumajandustootmisest pärineva reostuse eest.
3. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või
pinnasesse juhtimise kord kehtestab heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed sh saastatud
sademevee veekogusse juhtimise nõuded ja heitvee pinnasesse
immutamise nõuded.
4. Vabariigi
Valitsuse
16.
mai
2001.
a
määrusega
nr
171
Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded
on
kehtestatud
reovee
kogumiseks,
puhastamiseks
või
suublasse
juhtimiseks
rajatud
kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk
reovee eelpuhasti), pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja
heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise planeerimis-,
ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded.
Vastavalt määrusele on kanalisatsiooniehitiste kujad (lubatud kõige väiksem
kaugus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust) sõltuvalt reovee puhastamise
viisist ja reoveepuhasti jõudlusest järgmised:
Tabel 13.
Kanalisatsiooniehitis
Kuja (meetrites)
Väikepuhas Suurpuhasti jõudlus (ie)
ti jõudlus
(ie)
Kuni 2000 200010
üle
ie
10 000 000100
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ie
Reoveesettetahendusja
kompostimisväljakutega
mehaaniline
või bioloogiline reoveepuhasti või eraldi
paiknevad reoveesettetahendus- ja
kompostimisväljakud
Mehaaniline
või
bioloogiline
reoveepuhasti,
kus
reoveesetet
käideldakse kinnises hoones
Biotiik,
tehismärgala,
avaveeline
taimestikpuhasti
Reoveepumpla, kui vooluhulk on kuni
10 m3/d
Reoveepumpla, kui vooluhulk on üle 10
m3/d,
Purgimissõlm
Reovee kogumismahuti

100

150

100
000 ie
200

000 ie

50

100

150

200

100

200

500

800

300

10
20
30
ei ole määratletud

Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et:
• selle kuja on vähemalt 10 m (v.a septikul);
• septiku kuja on vähemalt 5 m;
• omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid ehk
ühiskanalisatsiooniga hõlmatud maa-alasid;
• see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee
liikumissuuna suhtes allavoolu.
5. Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a määrusega nr 172 Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded
on
kehtestatud
naftasaaduste
hoidmisehitiste planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded ohtliku
seisundi tekke vältimiseks ja vee reostumise ennetamiseks. Määrust ei
kohaldata üldkasutatavatele autokütusetanklatele.
Hoidmisehitise asukoha valikul tuleb eelistada alasid:
• kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt või hästi kaitstud;
• kus hoidmisehitis jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
• mida ei ohusta üleujutused;
• mida kasutatakse tootmismaana.
Hoidmisehitise kujad (naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle
täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonetest,
suurõnnetuse ohuga ettevõtetest ja joogivee salvkaevudest) on sõltuvalt
hoidmisehitise mahust 25 – 150 m.

1.1.2.

Välisõhu kaitse

Kehtiva Välisõhu kaitse seadusega reguleeritakse tegevust, millega kaasneb
välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine (sh ebameeldiva või ärritava
lõhnaga ainete teke ja levimine), osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust
põhjustavate tegurite ilmnemine. Saasteallikas seaduse tähenduses on
saasteaineid, müra, ioniseerivat või ioniseeriva toimeta kiirgust ning infra- või
ultraheli välisõhku suunav või eraldav objekt, mis võib olla paikne või liikuv.
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrusega nr 115 Välisõhu saastatuse
taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse
häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise
tase on antud välisõhu saastatuse taseme piirmäärad. Õiguse viia saasteaineid
paiksest saasteallikast välisõhku ning selle õiguse kasutamise tingimused
määravad välisõhu saasteluba ja erisaasteluba. Saasteallika valdaja koostab ja
esitab saasteloas, keskkonnakompleksloas või jäätmepõletusloas märgitud
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tingimustel saasteallika asukoha keskkonnateenistusele saasteainete heitkoguste
vähendamise tegevuskava.
Tegevuskava eesmärk on parandada välisõhu kvaliteeti piirkonnas, kus välisõhu
saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine suhtes
kehtestatud saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust ja saastetaluvuse
piirmäära summaarselt või ühe tunni keskmist piirväärtust, kui saasteaine kohta
ei ole saastetaluvuse piirmäära kehtestatud (Keskkonnaministri 22. septembri
2004. a määrus nr 123 Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste
vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord).

1.1.3.

Müra

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning
mürataseme mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate
planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel, samuti müratekitavate
ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete
liigitusi:
Taotlustase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta
häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes
planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel.
Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme
arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
Piirtase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib
põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid)
akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete
projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada
meetmeid müra vähendamiseks.
Tabel 14. Välismüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel):
Ala
kategooria I
II
III
üldplaneeringu
looduslikud
lasteja segaala
alusel
puhkealad ja õppeasutused,
(elamud
ja
rahvuspargid, tervishoiuja ühiskasutusega
puhkeja hoolekandeasuhooned,
tervishoiuasu- tused, elamualad, kaubandus-,
tuste
puhkealad
ja teenindusja
puhkealad
pargid
linnades tootmisettevõtning asulates;
ted)
Liiklusmüra
50/40
55/45
60/50
taotlustase uutel
planeeritavatel
aladel
Tööstusettevõtete
müra taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel
Liiklusmüra
taotlustase
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aladel
IV
tööstus
ala

65/55

45/35

50/40

55/45

65/55

55/45

60/50

60/50
651/551

70/60
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olemasolevatel
aladel
Tööstusettevõtete 50/40
55/40
60/45
müra taotlustase
olemasolevatel
aladel
65 55
Liiklusmüra
55/50
60/55
701/601
piirtase
651/601
olemasolevatel
aladel
Tööstusettevõtete 55/40
60/45
65/50
müra
piirtase
601/451
olemasolevatel
aladel
1
lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel.

1.1.4.

65/55

75/65

70/60

Vibratsioon

Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid
kehtestatakse
inimeste
tervisekahjustuste
ja
ebameeldivate
aistingute
vältimiseks, üldvibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes
ning vibratsiooni mõõtmise meetodid.
Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või
kasutada sellisel viisil, et nende poolt tekitatud vibratsioon elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ei ületa käesoleva määrusega sätestatud piirväärtusi.
Määruse nõudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide koostamisel.

1.1.5.

Jäätmed

Jäätmeseadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja
keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja
koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.
Prügila liigid sõltuvalt ladestatavate jäätmete omadustest on:
1) ohtlike jäätmete prügila;
2) tavajäätmeprügila;
3) püsijäätmeprügila.
Ohtlikud jäätmed - jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduses nimetatud
kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatakse kord jäätmete liigitamiseks ohtlike
jäätmete hulka, lähtudes jäätmete päritolust, koostisest, ohtlike ainete
Kemikaaliseaduse mõttes sisaldusest ning Jäätmeseaduses nimetatud kahjulikust
toimest. Ohtlike jäätmete käitluskohtade võrgu arendamist korraldab
keskkonnaminister, lähtudes riigi jäätmekavast.
Tavajäätmed - kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Püsijäätmed - tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega
bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil
füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt
muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna
saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas,
ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat
keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas
pidades.
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Jäätmekäitluse iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke
vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks
ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
Jäätmehoolduse
arendamist
oma
haldusterritooriumil
korraldavad
omavalitsusorganid.
Riik
toetab
jäätmehoolduse
arendamist
riiklike
toetusprogrammide kaudu

1.2.

Looduskaitse

1.2.1.

Kaitsealad

Vastavalt Looduskaitseseadusele ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja
nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kinnitada metsateatist;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba.
Kaitseala piiranguvöönd on maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud,
arvestades Looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi.
Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud:
1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
3) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
5) uuendusraie;
6) parkides ja arboreetumites puuvõrade või põõsaste kujundamine ja
puittaimestiku raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta;
7) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
8) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine ning rahvuspargis ehitise
väliskonstruktsioonide muutmine;
9) jahipidamine ja kalapüük;
10) sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud
liinirajatiste
hooldamiseks
vajalikeks
töödeks
ja
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks;
11)
telkimine,
lõkketegemine
ja
rahvaürituse
korraldamine
selleks
ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas;
12) roo varumine külmumata pinnasel.

1.2.2.

Kaitsealused pargid

Kehtiva Looduskaitseseaduse kohaselt käsitleb Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a
määrus nr 173 Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri maastikukaitseala eritüübina
kaitse alla võetud parkide ja arboreetumite kaitset ja kasutamist. Pargi kaitse
eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt,
ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja
aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja
arendamise suunamisega. Pargi maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt
kinnitatud välispiiri kirjeldusega. Pargi maa-ala on piiranguvöönd, kus kehtivad
üldised piiranguvöönditele pandud kitsendused.
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Pargis on keelatud:
• Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega
liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja
parklaid.
• Veemootorsõidukiga liiklemine (lubatud ainult selleks ettenähtud ja
tähistatud liiklusteel ning järelevalve- ja päästetöödel).
Pargi valitseja nõusolekuta on keelatud:
1. katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2. maakorralduskava kinnitamine;
3. metsamajandamiskava väljastamine;
4. detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5. projekteerimistingimuste andmine;
6. uute maaparandussüsteemide rajamine;
7. puhtpuistute kujundamine;
8. veekogude veetaseme muutmine;
9. teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
10.uute ehitiste püstitamine;
11. väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine.

1.2.3.

Vee-aladest tulenevad piirangud

Lähtuvalt kehtivast Looduskaitseseadusest ja Veeseadusest on planeeringualal
järgmised veealadest tulenevad piirangud järgmises ulatuses:
Valgala
VeeEhitusKallasAvalik
Piirangupindala (km2)
kaitsekeeluNimi
rada4
kasuvöönd1
2
3
/veekogu
vöönd
vöönd
(m)
(m)
tus5
(m)
(m)
pindala (ha)
Jõed, ojad ja maaparandussüsteemi eesvoolud*** valgalaga üle 25 km2
Võhandu jõgi
1420
100
50
10
4
+
Mädajõgi
246
100
50
10
4
+
Pahtpää jõgi
38,0
100
50
10
4
+
Viluste oja
35,9
100
50
10
4
+
47,6
Veerksu oja
100
50
10
4
+
Kureküla pkr
27,6
100
50
10
4
+
Jõed ja ojad valgalaga alla 25 km2
Savimäe oja
24,8
50
25
10
Naha oja
21,5
50
25
10
Toolamaa oja
19,9
50
25
10
Leevaku oja
16,4
50
25
10
Võuküla oja
17,2
50
25
10
Maaparandussüsteemi eesvoolud*** valgalaga alla 25 km2
Raigla pkr
9,5
50
25
10
Määrastu pkr
50
25
10
Linte pkr
50
25
10
Saareküla järve
ja Leevaku oja
ühendav kraav
50
25
10
Võuküla
ojja
suubuv kraav
50
25
10
Räpina paisjärve
suubuv kraav
50
25
10
Lämmijärve
äärne
kraav
Räpina poldril
50
25
10
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Seisuveekogud pindalaga üle 10 ha
Viroste järv
12
100
50
10
Räpina paisjärv
51
100
50
10
4
+
Meelva järv
78,7
100
50
10
4
+
Leevaku paisjärv
38
100
50
10
4
+
Seisuveekogud pindalaga alla 10 ha
Saareküla järv
9,8
50
25
10
4
+
Pado järv
3
50
25
10
* Järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd kalda piiranguvööndi
piirini (Looduskaitseseadus).
** Eelnevas tabelist esitatud avaliku kasutuse märge on tulenev Veeseadusest
ning Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a. määrusest nr 191 Avalikult
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine.
*** Vastavalt Põlva maaparandusbüroo andmetele seisuga märts 2005.
1. Kalda piiranguvöönd (alus: Looduskaitseseadus)
Kalda piiranguvööndis on keelatud:
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja
laiendamine, välja arvatud sadamas;
4) ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine;
5) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde
tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks
vajaliku
veesõiduki
veekogusse
viimiseks
ning
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.
Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine.
2. Kalda ehituskeeluvöönd (alus: Looduskaitseseadus)
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 38-le:
Kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
Ehituskeeld ei laiene:
1) hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei
jää veekaitsevööndisse;
2) kalda kindlustusrajatisele;
3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht
on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
6) piirdeaedadele.
Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud
üldplaneeringuga kavandatud:
1) pinnavee veehaarde ehitisele;
2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
3) ranna kindlustusrajatisele;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
5) kalakasvatusehitisele;
6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
7) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest
maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;
8) tehnovõrgule ja -rajatisele;
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9) sillale;
10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
11) raudteele.
Lautrit ja paadisilda tohib kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus kalda kaitse
eesmärkidega ja Veeseaduse § 8 lõikega 2 (tegemist ei ole vee erikasutusega).
Kaitsealal reguleerib ehitamist kaldal kaitseala kaitse-eeskiri.
3. Veekaitsevöönd (alus: Veeseadus)
Veekogu kaldaalal vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste
uhtumise vältimiseks moodustatakse veekaitsevöönd.
Vastavalt veeseadusele on veekaitsevööndis keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;
2) puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse nõusolekuta,
välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde
tegemisel;
3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;
4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning
sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi
kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel
keskkonnateenistuse igakordsel loal.
4. Kallasrada (alus: Veeseadus)
Kehtiva Veeseaduse § 10 kohaselt on kallasrada kaldariba avaliku veekogu ja
avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis.
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja
kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka
vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.
Kallasrada võib igaüks kasutada veekogu ääres liikumiseks ja viibimiseks,
kalastamiseks ning veesõidukite randumiseks. Kaldal asuvate kinnisasjade
omanikud ja valdajad on kohustatud hoidma veekogu kaldad puhtana ning
hooldama kallasrada ja tagama rajal inimestele vaba läbipääs.
Vastavalt Looduskaitseseaduse §-le 36 on kohalikud omavalitsused kohustatud
üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale.
Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada:
1) sadamas;
2) tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas;
3) enne Asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185;
93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004,
20, 141) jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud ehitisel;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel;
5) kalakasvatusehitisel;
6) hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas.
Nimetatud juhtudel peab kallasraja sulgeja kinnise territooriumi tähistama ja
võimaldama kinnisest territooriumist möödapääsu.
5. Avalik kasutus (alus: Veeseadus)
Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine
ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi
rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid.
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1.3 Muinsuskaitse
Kehtiv Muinsuskaitseseadus kehtestab kinnismälestise kasutamise kitsendused.
Räpina valla kinnismälestise nimekiri - Kultuurimälestiste riiklikus registris
registreeritud ja arvele võetud – on ära toodud käesoleva köite ptk-s 2.3.4.
Juhul, kui mälestiseks tunnistamise aktis või kaitsekohustuse teatises ei ole
märgitud teisiti, on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise
väliskontuurist või piirist arvates.
Juhul, kui kaitsekohustuse teatises ei ole märgitud teisiti, on Muinsuskaitseameti
ning vallavalitsuse loata kinnismälestisel keelatud järgmised tegevused:
1. konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2. ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise
teel, ning lammutamine;
3. katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja
täisehitamine;
4. ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide
(kinnistute) piiride muutmine ning kruntimine;
5. krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6. katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide,
väravate jms muutmine;
7. ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu
reklaami ja info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme
paigaldamine, samuti muul viisil mälestise või muinsuskaitsealal paikneva
ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide ümberpaigutamine;
8. siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide
algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
9. algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide
kasutamine;
10. teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
11. haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
12. teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik
vms), valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
• maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside
rajamine ning muud mulla- ja ehitustööd;
• puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.

1.4.

Mets

Kehtiv Metsaseadus sätestab metsakategooriad ja metsa kasutamise viisid ning
annab peamised metsa kasutamise tingimused, täpsustavad konkreetse metsa
kasutamise tingimused fikseeritakse metsamajandamiskavaga või metsa
majandamise soovitustes.
Metsakategooriad on:
1) hoiumets;
2) kaitsemets;
3) tulundusmets.
Metsa kasutamise viisid on:
1) kaitstavate loodusobjektide hoidmine (looduse kaitse);
2) maastiku või selle erimi, mulla või vee kaitsmine (keskkonnakaitse);

Töö nr. 511/04

Räpina Vallavalitsus
2004/2005

62

Räpina valla üldplaneering, I köide

3) inimese kaitsmine tootmis- ja transpordiobjektidelt leviva saaste ning ilmastiku
kahjuliku mõju eest (sanitaarkaitse);
4) inimesele puhkamise, tervise parandamise ja sportimise võimaluste loomine
(rekreatsioon);
5) puude seemnete, metsamarjade, seente, ravim- ning dekoratiivtaimede ja
nende osade, sambla, samblike, pähklite, heina, okste, dekoratiivpuude,
puukoore ja –juurte;
vaigu ja kasemahla varumine, mesipuude paigutamine ja loomade karjatamine
(kõrvalkasutus);
6) teadus- ja õppetöö;
7) puidu saamine;
8) jahindus;
9) riigikaitse.
Loodusobjektide hoidmiseks määratud mets kuulub hoiumetsa kategooriasse
kaitseala
loodusreservaadis
ning
kaitseala
sihtkaitsevööndis,
kus
looduskaitseseaduse
alusel
kehtestatud
kaitseala
kaitse-eeskirjaga
on
majandustegevus keelatud, ning sellega võrdsustatud alal. Hoiumetsa
majandamise kitsendused tulenevad Looduskaitseseadusest ja kaitseala kaitseeeskirjast.
Hoiumetsas on metsa kasutamise lubatud viisideks:
1) looduse kaitse;
2) keskkonnakaitse;
3) teadus- ja õppetöö;
4) teised metsa kasutamise viisid, kui need on lubatud kaitseala kaitseeeskirjaga.
Kaitsemets paikneb:
1) kaitseala sihtkaitsevööndis, kus majandustegevus
eeskirjaga lubatud, ja piiranguvööndis;
2) randadel ja kallastel;
3) allikate ääres ja survelise põhjaveega aladel;
4) infiltratsioonialadel;
5) joogiveehaaretel;
6) uuristus- ja tuuleohtlikel aladel;
7) looaladel;
8) muinsuskaitse objektidel;
9) muudel planeeringuga määratud aladel.

on

kaitseala

kaitse-

Kaitsemetsas on metsa kasutamise lubatud viisideks:
1) looduse kaitse;
2) keskkonnakaitse;
3) sanitaarkaitse;
4) teadus- ja õppetöö.
5) teised metsa kasutamise viisid, kui need ei ole planeerimisseaduse alusel
kehtestatud planeeringuga vastuolus või õigusaktiga keelatud.
Kaitsemetsa majandamisel ei tohi lageraielangi laius ületada 30 m ja pindala 2 ha
ning turberaielangi pindala ületada 10 ha.
Hoiu- või kaitsemetsaks määramata mets on tulundusmets.
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Kalmistu sanitaarkaitseala

Vastavalt sotsiaalministri 28. detsembri 2001. a. määrusele nr. 156
Tervisekaitsenõuded
surnu
hoidmisele,
vedamisele,
matmisele
ja
ümbermatmisele tuleb uute matmispaikade rajamisel ja kasutuses olevate
matmispaikade laiendamisel moodustada sanitaarkaitseala. Sanitaarkaitseala
moodustamisel tuleb arvesse võtta Veeseaduse § 28 ja keskkonnaministri 16.
detsembri 1996. a. määruse nr. 61 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja
projekteerimise kord nõudeid.
Uute matmispaikade rajamisel ja kasutuses olevate matmispaikade laiendamisel
tuleb arvestada järgmist:
1) matmispaiga maa-ala kallak ei tohi olla pinnaveeallikate suunas;
2) põhjavee tase peab olema matmispaigal vähemalt 2 m sügavusel maapinnast;
3) matmispaigale peab olema tagatud vaba ja heakorrastatud juurdepääs.
Uue või rekonstrueeritava matmispaiga planeering või matmispaiga laiendamise
planeering peab olema kooskõlastatud asukohajärgse tervisekaitsetalitusega.

1.6.

Tehniline infrastruktuur

Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Ehitusseadusele peab
kinnisasja omanik lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning
õhuruumis
tehnovõrke
ja
-rajatisi
(kütte-,
veevarustusvõi
kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-,
küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks
vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või
kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab
kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva
tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha
kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.
Ülal sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või -rajatis ei võimalda kinnisasja
otstarbekohast kasutamist.
Vastavalt üldplaneeringu kehtestamise hetkel kehtivale Asjaõigusseaduse
rakendamise seadusele on omanik kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel
kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud
tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik,
telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis
või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest,
kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab
muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis)
teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik
võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel
kasutusel.
Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale
nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega.
Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule
omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust
või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.
Tehnorajatise omanikul, kellele kuuluv tehnorajatis on püstitatud võõrale
kinnisasjale õiguslikul alusel pärast 1999. aasta 1. aprilli on õigus nõuda 10 aasta
jooksul, alates tehnorajatisega seotud maa kandmisest kinnistusraamatusse, kas
reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmist tehnorajatise talumise
kohustuse sätestamiseks.
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1.6.1.

Teede ja tehnilise infrastruktuuri kaitsevööndid
Kaitsevööndi
ulatus

Kaitsevööndi
määrang

50 m

äärmise elemendi
keskelt (sõiduraja telg)

Teeseadus § 13, 36, 37

keskelt (sõiduraja telg)
keskelt (sõiduraja telg)
teemaa piirist

Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37

äärmise rööpa teljest

Raudteeseadus § 3, 34, 37

Õiguslik alus

Teed ja raudtee
Riigimaantee
Kohalik
maantee
Eratee
Tänav

20-50 m
10-50 m
kuni 10 m
50 m
hajaasustuses,
Raudtee
30 m tiheasustus
Elektriliinid ja -paigaldised

piirdeaiast, seinast või
nende puudumisel
seadmest

Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 2 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 2 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 2 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 3 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)
Elektriohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus § 6 (VV määrus
02.07.2002 nr. 211)

KOV ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni
arendamise kava
alusel

Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seadus § 2 lg
3 ja § 11-12

Elektriõhuliin
alla 1 kV

2m

liini teljest

Elektriõhuliin
kuni 20 kV

10 m

liini teljest

Elektriõhuliin
35–110 kV

25 m

liini teljest

1m

äärmistest kaablitest
paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid

Elektri
maakaabelliin

Alajaamad ja
jaotusseadmed 2 m
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
KOV
ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni
Vee- ja
kanalisatsiooni- arendamise kava
alusel
trassid
Side
Liinirajatis
maismaal
Liinirajatis
siseveekogudel

Tõmmitsatega
raadiomast

Vabalt seisev
raadiomast

2m

100 m
kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal, meetrites
1/3
kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal, meetrites
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keskjoonest või välisseinast paralleelse
mõttelise jooneni
keskjoonest või välisseinast paralleelse
mõttelise jooneni

Elektroonilise side seadus §
117
Elektroonilise side seadus §
117

rajatise välisseinast
mõttelise ringjooneni

Elektroonilise side seadus §
117

rajatise välisseinast
mõttelise ringjooneni

Elektroonilise side seadus §
117
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Kaugküttevõrgu kaitsevööndid

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a. määrusele nr. 213 Surveseadme
kaitsevööndi ulatus kehtestatakse surveseadme kaitsevööndi ulatus tulenevalt
surveseadme ohutasemest, survest ja asukohast.
Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd:
Maa-aluste soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise
torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised
vertikaaltasandid ja horisontaaltasand, kaitsevööndi ulatus on:
1) alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 meetrit;
2) 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit.
Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd:
Maapealsete soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise
torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised
vertikaaltasandid, kaitsevööndi ulatus:
1) aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on 10 meetrit;
2) aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on 5 meetrit;
3) veetorustikul töörõhul üle 6 baari on 5 meetrit;
4) veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on 2 meetrit.
Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd:
Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamajade,
mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd on maa-ala
ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 meetri kaugusel
paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel.
Kommunikatsioonide (kanalisatsioon, vesi, side, gaas, elekter jne) kaitsevöönd:
Kanalisatsiooni-, vee-, side- ja gaasitrasside ning elektrikaablite ja teiste
kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähimad
kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:
1) ristumisel 0,2 meetrit;
2) paralleelsel kulgemisel 1 meeter.
Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd:
Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mis asub
torustiku välisseina äärmistest punktidest 5 meetri kaugusel paiknevate
mõtteliste vertikaaltasandite vahel.
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