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Uuringu eesmärk

 Välja selgitada Võhandu jõe ja kaldapiirkonna jätkusuutlikud
arenguvõimalused, 

 Esitada soovitused jõe kasutamistingimuste seadmiseks 
koostatavas Räpina valla üldplaneeringus.

 Esmane kogemus koostööst pandeemia ajastul: töökoosolekud 
Zoomis maratoni- ning matkakorraldajate (21.04) ja 
puhkemajandusettevõtjatega (22.04), külaseltside ja 
kogukonna esindajatega (21.04), piirkonna maaomanikega 
(6.05), Keskkonnaametiga (22.04), hüdroenergiajaamade
omanikega (6.05). 



Võhandu jõgi Räpina vallas –
73 km väärtusi.

Väärtuste säilimiseks vajalik 
arusaamade ühtlustamine, 
tunnustamine ja 
tasakaalustatud kajastamine 
üldplaneeringus



Kohapõhised mõtted ideekorjes –
hendrikson.ee/maps/Võhandu-arengukoridor



Loodusväärtused

Väärtuslikud vaatekohad
Avamaastikud
Iseloomulikud ajastumaastikud
Võhandu jõe ürgoru kaitseala
Võhandu jõe Natura ala
Kaitsealused loodusobjektid
Rohevõrgustik
Lõheliste elupaiga tingimused

ja nendega kaasnevad mõjud



Veeliiklus

Foto: Võhandu maraton

Jõeliikluse põhimõtted, 
sh veeskamis- ja
sildumiskohad asukohad
ja nendele juurdepääs.
Kohtade piisavus ja
perspektiivne vajadus. 

Põrkepiirded Võuküla maanteesillal, mis takistavad pääsu maanteele.Leevaku rajatav slipp.
Fotod:H&Ko



Meid huvitas huvigruppidega suheldes:

1. Takistused veeliiklusele– paisud, sillad, veetase?

2. Ootused veeskasmiskohtadele? Uute veeskamiskohtade
vajalikkus – asukohad?

3. Uute sildumiskohtade/sadamate vajalikkus – asukohad?

4. Teenuste vajadus – tankla? hooldus-remont?

5. Navigatsioonimärgistuse vajalikkus – asukohad?

6. Võhandu alamjooks Võõpsu sadamani laevatatavate
siseveekogude nimekirja?  

7. Piiranguvajadused – kalanduse vm seisukohalt?



Veeliikluse teema kokkuvõte ja ettepanekud

1. Kaaluda Võhandu jõeosa (suudmest Räpina paisuni) laevatatavate 
siseveekogude nimekirja arvamist. Tegevus eeldab seadusemuudatust ja 
täpse reglemendi puudumise tõttu võib see olla pigem aeganõudev 
protsess.

2. Jõeliikluse elavdamiseks on vajalik rajada täiendavaid puhkamiskohti ja 
korrastada veeskamiskohti koos mugavate juurdepääsudega.

3. Üldplaneeringus tuua välja vajadus arvestada maanteetaristu (sildade, 
ohutuspiirete jms) rekonstrueerimisel ja rajamisel mugav ja ohutu 
juurdepääsuga jõele. Maanteesildade põrkepiiretega suletud jõe äärde 
viivad trepid tuleb avada.

4. Ohutu ja mugava veeliikluse soodustamiseks on vajalik jõe tähistamine 
looduses ja kaardil. Otstarbekas on ühtse ja piirkonna eripära peegeldava 
tähistusega märgistada puhkekohad, roostikest läbipääsud, sillad (nii 
veetee kui maantee poolt).

5. Jalakäijate ülepääsude hoolduse osas on vaja konkreetset vastutajat. 
Soovitav on vastava mittetulundusühingu loomine omavalitsuse osalusel.

6. Sadamad, sildumisrajatised, veeskamiskohad ja jalakäijate sillad on kantud 
uuringu kaardirakendusse.



Puhkemajandus

RMK Tuurapera lõkkekoht. 
Foto: Loodusegakoos.ee

Puhkekohtade,
avalike ürituste
toimumispaikade
ja supluskohtade
kaardistamine.

Kohtade
piisavuse, 
kättesaadavus, 
kuuluvus, 
juurdepääsud, 
taristu.

Soovitused
arendamiseks ja
planeerimiseks. 



1. Jõe ületuskohad – kus neid puudu, kas kusagil ka üle? Muud taristu
arendamise vajadused?

2. Puhkemajanduslik “võrgustik” jõe kallastel - kus on nö “tühjad” 
lõigud, vaatamisväärsusi/veeskamiskohti/puhkerajatisi ei ole, aga
võiks olla

3. Kus on probleeme juurdepääsuga, kuhu peaksid kindlasti jääma
avalikud juurdepääsud Võhandu jõe kallasrajale.

4. Kas plaane kusagil uusi puhkekohti/matkaradu rajada? Või
vastupidi, osad “maha jätta”?

5. Kui laialt kasutuses “Püha jõgi”?

6. Kas nt Lätist käib kalureid, vajavad nad majutust, mis teenuseid
veel?

Meid huvitas huvigruppidega suheldes:



Puhkealad ja 
ehituskeeluvööndi vähendamine ÜP-s

 ÜP eelnõusse otsustas juhtrühm lisada uuringu raames väljapakutud
puhkealad, tähistades need maakasutusplaanil puhke -ja virgestuse
maa-aladena. Kokku lisati kaardile 14 perspektiivset puhke- ja
virgestuse maa-ala (väljaspool Räpina linna)  

 Pikemat arutelu tekitas puhkealadel ehituskeeluvööndi (EKV) 
vähendamise taotlemine. Algselt oli arutluse all EKV vähendamine
kõikidel puhkealadel, et võimaldada atraktiivset veeäärset
puhkemajanduse arengut. 

 Üldplaneeringu KSH töögrupp jäi siiski seisukohale, et nii ulatuslik
EKV vähendamine ei ole otstarbekas ja põhjendatav, kuna
seaduslikult on vähendamise näol tegemist siiski erandjuhuga. Kuna 
suures osas on Võhandu jõe lähipiirkond ka looduskaitseliselt
väärtuslik, võivad nii kaasneda liialt olulised negatiivsed mõjud. 
Puhkemajandust on võimalik arendada ka olukorras, kus ehitisi ei
kavandata veepiirile. 



Veel uuringus:

Ajaloolised veskipaisud, nende arenguvõimalused

1. Paisud kui takistused veeliiklusele

2. Paisud kui pärandkultuuriobjektid, vaatamisväärsused (koos
veskiga), elupaigad?

3. Paisud kui taastuvenergiarajatiste eeldus

4. Võimalikud toetusmeetmed?

5. Taastada või lammutada – kus kuidas?

Taastuvenergeetika arenguvõimalused

Kõrgveepiiri mõju alla jäävad alad

Jõe omandiküsimus



Kokkuvõte – soovitused ÜP-sse

1. Lisada põhimõttena jõealuse maa erastamise vältimine, et tagada jõega seotud väärtuste 
avalik kasutus.

2. Lisada veeliikluse jaoks vajaliku taristu (sadamad, veeskamiskohad, puhkekohad) asukohad ja 
arendamistingimused. 

3. Püüda koostöös Maanteeametiga lahendada ligipääsud jõe äärest sildadele ning maantee 
äärest jõe äärde, samuti sildade tähistamise küsimused. 

4. Kavandada jõeäärne piirkond paindlikku arendamist võimaldava hajaasustuspiirkonnana, kus 
lisaks tavapärastele maamajapidamistele oleks soodustatud ka maamajandust elavdav 
puhkemajandus ja jätkusuutlik äri- ja tootmistegevus. 

5. Lisada põhimõttena vajadus jõeäärsete maaüksuste kruntide moodustamisel silmas pidada 
looduslikke muutusi voolusängis, mis võivad mõjutada ehitusvõimalusi. Seetõttu on 
tulevikus katastripiiride määramisel otstarbekas vältida piki jõge kulgevaid “ribasid”. 

6. ÜP käigus võib kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitamist piirkondades, kus 
kaldajoone muutuste tõttu on varasema ehitusõiguse realiseerumine osutumas võimatuks. 
Samuti võib kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemist arendatavates 
puhkekohtades.

7. Lisada ÜP-sse tingimused lõheliste elupaiga säilimiseks Võhandu keskjooksul: vältida
täiendavaid paisutusi jõel ja vältida jõe süvendamist.

8. Kaaluda Võhandu jõeosa (suudmest Räpina paisuni) laevatatavate siseveekogude nimekirja 
arvamist. Tegevus eeldab seadusemuudatust ja täpse reglemendi puudumise tõttu võib see 
olla pigem aeganõudev protsess.



Kaardirakenduse kasu – kaldajoone muutused, 
lammimullad arusaadavalt näha



Uuringu ajendil Hendriksoni suvepäevad Võhandul



AITÄH!

Kaasa aitasid abivallavanem Riho Luht ning planeeringute ja 
maakorralduse spetsialist Miia Kasearu, Räpina Vallavalitsuse 

partnerid uuringu läbiviimisel MTÜ Võhanduveere, MTÜ Leevakk
ja MTÜ Spordiühing Ekstreempark; kalateadlane Meelis Tambets

ja geoloog Anne Põldvere.


