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Sissejuhatus
Kanepi valla üldplaneering algatati Kanepi vallavolikogu poolt 20.aprillil 2006.a.
määrusega nr 18, millega algatati ka üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Üldplaneeringu koostamise konsulteerimiseks sõlmis Kanepi
Vallavalitsus lepingu 21.06.2006 OÜ Hendrikson & Ko’ga.
Üldplaneeringu eesmärgiks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine
ning maa- ja veealade kasutamine tasakaalustatud arengu tingimuste seadmine,
mis võimalikult hästi rahuldab kõiki osapooli ja huvigruppe.
Üldplaneeringu koostamise esimeseks etapiks on olemasoleva olukorra kohta
andmete kogumine ning algandmetele tuginedes tugiplaani koostamine. Antud
etapis toimub ka lähteandmestiku ja tugiplaani täpsustamine ja korrigeerimine.
Selle etapi tulemused on koondatud käesolevasse köitesse „Kanepi valla
üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs”, mis on aluseks üldplaneeringu
protsessi järgmistele etappidele. Antud köites on vastavates peatükkides välja
toodud saadetud lähtetingimusi paluvate kirjade vastustes esitatud ettepanekud,
samuti käsitleb käesolev köide kõrgemalseisvaid arengudokumente ja seaduslikku
tausta, millega tuleb arvestada üldplaneeringu koostamisel.
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1

Üldplaneeringu alused

1.1

Õiguslik taust

Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus
sätestatud planeerimisseadusega. Üldplaneeringu seadusejärgseteks põhilisteks
eesmärkideks 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
kaitseja
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)
puhkeja
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.
Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka teistest
seadusandlikest
aktidest,
sh
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi on strateegilistel arengudokumentidel –
sealhulgas üldplaneeringul - keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus.
Seadus sätestab, et keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse
strateegilise planeerimisdokumendi koostamise käigus enne strateegilise
planeerimisdokumendi kehtestamist õigusaktiga.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu
direktiivist 2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment), et kindlustada teatud plaanide ja
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programmide elluviimisel keskkonnakaitse ja keskkonnaga arvestamine ning
propageerida säästlikku arengut. Ruumilise planeerimise juures mõistetakse
selliste keskkondadena üksteisega tihedalt seotud ja koos toimivat majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonda, kus ühe valdkonna arengul on mõju
teistele valdkondadele. Ruumilise planeerimise sellisest komplekssusest tulenevalt
ei ole siin, erinevalt projekti või sektorarengukava keskkonnamõjude hindamisest,
võimalik
hinnata
planeerimisotsustega
kaasnevaid
konkreetseid
keskkonnamõjusid, vaid võimalikke keskkonnamõjusid: planeeringu koostamise
ajal ei ole võimalik ette näha antud keskkondades tulevikus toimuvaid
konkreetseid üksteist mõjutavaid protsesse, vaid pigem tõenäolisi ja võimalikke
protsesse, mistõttu hinnatakse ka võimalikke tagajärgesid/tulemusi ning mõjusid.
Strateegilise planeerimise interdistsiplinaarsusest tulenevalt toimub võimalike
keskkonnamõjude hindamine planeerimisprotsessi tihedalt integreeritud osana,
kus pidevalt kaalutakse/hinnatakse planeeritavate tegevuste mõju erinevatele
valdkondadele. Käesoleva planeeringu puhul on seepärast lähtutud põhimõttest,
et keskkonnamõjude strateegiline hindamine peab olema üldplaneeringu
koostamisega protsessiga paralleelne ja võimalikult integreeritud. Strateegilist
mõjude hindamist ei nähta siinkohal kontrollmehhanismi, vaid abisüsteemi ja
töövahendina, et analüüsida ja hinnata planeeritavate tegevustega kaasneda
võivaid mõjusid ning langetada üldisest huvist lähtuvaid põhjendatud
kaalutlusotsuseid.

1.2 Euroopa
Liidu
baasdokumendid

ruumilist

arengut

suunavad

Euroopa ruumilise arengu baaspõhimõtted sätestab Euroopa Ruumilise Arengu
Perspektiiv (European Spatial Development Perspective - ESDP). ESDP
kohaselt on ruumilise arengu üldeesmärgiks Euroopa Liidu territooriumi
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Täiendatud versioonis (1998.a. detsember)
on määratletud konkreetsemad eesmärgid, kusjuures olulist tähelepanu on
pälvinud linnade ning maaliste alade vahelised suhted, mis on tulenevalt Kanepi
valla ja lähedalasuvate linnade vastastikustest funktsionaalsetest seostest oluline
aspekt. Esmaseks eesmärgiks maa-linn suhetes loetakse uue kvaliteedi loomist.
Märgitakse, et Euroopa Liidu kõikide regioonide majanduslik potentsiaal
realiseerub ainult juhul, kui senisest enam pööratakse tähelepanu polütsentrilise
asustusstruktuuri arendamisele. Saavutamaks uut kvaliteeti maa–linna vahelistes
suhetes ning muutes linnasüsteemi polütsentrilisemaks, on muuhulgas välja
toodud järgmine abinõu:
→ Linnade ja maapiirkondade vaheline partnerlus;
→ Mahajäävate maapiirkondade maakasutusstrateegiate väljatöötamine
koostöös lähedalasuvate linnadega;
→ Maapiirkondades asuvate väikeste ja keskmise suurusega linnade
teeninduse miinimumtaseme säilitamine;
→ Olemasoleva arengupotentsiaali toetamine nendes piirkondades.
(ESDP 1998)
ESDP käsitleb ka võimalikke muudatusi seoses EL laienemisega. Eraldi on välja
toodud asjaolu, et nüüdseks uute liikmesriikide maapiirkonnad on majandusliku
transformatsiooniperioodi eriti valusalt läbi elanud ning valitseb suur ebavõrdsus,
mis
kombineerituna
töökohtade
vähenemise
ja
halvas
seisukorras
infrastruktuuriga võib viia massilise väljarändeni ning põhjustada seega ruumilise
struktuuri purunemise. Seetõttu on välja toodud vajadus lülitada nüüdseks uued
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liikmesriigid ja nende ruumiline ja regionaalpoliitika keskse punktina Euroopa
Liidu ruumilise arengu dokumentidesse.

1.3 Ülevaade Eesti, Põlva maakonna ja Kanepi valla
kehtivatest arengudokumentidest
1.3.1 Üleriigiline planeering Eesti 2010
Eesti Vabariigi arengusuunad sätestab ja seob maakasutusega Üleriigiline
Planeering Eesti 2010. Planeeringu üldiste sihtidena on määratletud järgmised
aspektid:
→ Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
→ Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja
edasiarendamine;
→ Asustuse ruumiline tasakaalustamine;
→ Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
→ Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.
Nimetatud sihtidest lähtuvalt käsitletakse ruumilist arengut viie peamise
komponendi – asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik
- kaupa.
Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamist
rõhutavast strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi
ligipääsetavate tugevate keskuste võrk. Keskusi täiendavad läbi kaug- ja
kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad. Eestis
tervikuna on seatud eesmärgiks, et iga maakonnakeskus ja ka väiksemad linnad
leiaksid oma spetsialiseerumisala, millega võiks rahvusvaheliselt konkureerida.
Lisaks üksikute keskuste tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste koostööks
vastastikuse täiendamise alusel ehk võrgustumisele. Kanepi vallal kui Tartu
kaugemal tagamaal ning neljast väikelinnast ca 25 km paikneval vallal on eeldus
areneda head elukeskkonda ja puhkamisvõimalusi pakkuva vallana, mille head
transpordiühendused võimaldavad vallas töötamise kõrval ka töötamist
ümbritsevates keskustes.
Riigi
asustussüsteemi
mõjutab
ka
üleriigilise
innovatsioonisüsteemi
väljaarendamine. Süsteem hõlmab järgmisi sõlmpunkte:
→ haridus ja koolitus;
→ teadus ja tootearendus;
→ ettevõtluse tugisüsteem;
→ välispartnerite kaasamine ja eksporditoetussüsteem.
Kanepi valla kontekstis on eelkõige oluline kvaliteetse hariduse tagamine, eriti
gümnaasiumihariduse osas.
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Joonis 1. Eesti 2010 asustus
Üleriigilise planeeringu transpordistrateegia lähtub Eesti "aeg-ruumilise
kokkusurumise"
(reisiliikluse
kiirendamine
peamistel
ühendussuundadel)
kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste teede väljaehitamisele on esiplaanil kogu
territooriumi kättesaadavuse parandamine, säästliku arengu ühe komponendina
märgitakse üleriigilise ja kohaliku ühistranspordi eelisarendamise vajadust.

Joonis 2. Eesti 2010 transport
Energeetika ruumstruktuuri osas on ümberkujundamise eesmärkidena välja
toodud ökonoomsus, kooskõla säästva arengu põhimõtetega ja ühekülgse
energeetilise
välissõltuvuse
vältimine.
Praegusest
enam
hajutatud
energiavarustuse ruumistruktuuri peab tekitama energeetika järk-järguline
ümberorienteerimine loodusliku gaasi ning taastuvate energiaallikate suuremale
kasutamisele, soojuse ja elektri koostootmisele ning Eesti ühinemine Läänemere
piirkonna elektrivarustuse- ja gaasiringidega.
Üleriigilise planeeringu rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab eluslooduse
ja maastiku kaitse orgaanilist sulatamist keskkonnakujundusse ning vajadust esile
tõsta, väärtustada ja sihipäraselt kasutusele võtta kaitsealuste ning looduslikus
või looduslähedases seisundis alade laias mõttes keskkonda kujundavat mõju.
Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke:
→ keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;
→ väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine;
→ looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
→ väärtuslike maastike säilitamine;
→ asustuse ning maakasutuse suunamine.
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Joonis 3. Eesti 2010 roheline võrgustik
Üleriigilise planeeringuga on määratletud peamised tuumalad ja koridorid,
Põlvamaa rohevõrgustiku esitab täpsemalt maakonna teemaplaneering “Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”.

1.3.2 Põlva maakonnaplaneering
Põlva maakonnaplaneering on kehtestatud 2002.a. ning seab maakonna
strateegiliseks eesmärgiks Põlva maakonna kui terviku jätkusuutliku säästva
arengu ja heaolu kasvu, maakonna kui hea elu- ja tööpaiga ning turismipiirkonna
teadvustamise Eestis ja väljaspool Eestit. Maakonnaplaneeringuga seatakse
ülesandeks olla elukvaliteedilt võrdne kõikide Eestimaa regioonidega.
Maakonnaplaneering kehtestab maakonna üldised arengusuunad ning maa-ja
veealade üldised kasutamistingimused, määrates ka maakonna tiheasustusalad ja
detailplaneeringu kohustusega alad vastavalt vallale. Maakonnaplaneeringus
toodud strateegilised eesmärgid valdkondade järgi on toodud allpool.
Looduskeskkonna arengus tuleb säilitada Põlvamaa looduse mitmekesisus ja
väärtuslikud maastikud, tagada loodusvarade (vesi, maavarad, mets,
metsloomad) ja maaressursi säästlik ning efektiivne kasutamine ning
väliskeskkonna kaitse (õhk, vesi). Looduskaitses tuleb vähendada inimtegevuse
mõju metsiku looduse säilitamiseks ning säilitada bioloogilist mitmekesisust.
Keskkonnakaitse
arendamiseks
on
oluline
edendada
elanikkonna
keskkonnateadlikkust.
Majanduse arenguks on oluliseks strateegiliseks eesmärgiks maakonnas
konkurentsivõimeline ja mitmekesine majandus. Põllumajandustootmine on
muudetud efektiivsemaks, toodang mitmekesisemaks ning on loodud tingimused
alternatiivsete
tegevusalade
kasutuselevõtuks.
Toiduainetööstuse
on
konkurentsivõimeline ja efektiivne. Metsade majandamisel võetakse aluseks
säästlik ja efektiivne metsamajandus – metsade ja metsamaade hooldamine ja
kasutamine viisil, mis tagab nende bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse,
uuenemisvõime ja elujõulisuse. Tegelemine puhke- ja turismimajanduse kui
alternatiivse
tegevusena
võimaldab
elanike
sissetulekute
suurenemist.
Transpordivaldkonnas luuakse
inimeste liikumiseks ja kaupade veoks head
ühendusteed. Energeetikavaldkonnas on maakond kindlustatud küllaldase,
katkematu ja kvaliteetse energiaga, et tagada piirkonna stabiilne areng ja
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konkurentsivõime.
sidekanalid.

Kiire

ja

häireteta

sidepidamise

tagavad

kaasaegsed

Sotsiaalse infrastruktuuri valdkonnas on oluline inimestele kättesaadava,
nende võimeid arvestava konkurentsivõimelise hariduse pakkumine. Maakonnas
on loodud head tingimused vastavalt vajadustele ja huvidele spordiga
tegelemiseks ning elanikkonna tervise tagamiseks kättesaadav ja kvaliteetne
tervishoiuteenus
ja
terviseedendamise
süsteem.
Sotsiaalhoolekande
arendamisega tagatakse elanike sotsiaalne turvalisus ja võimalused iseseisvaks
toimetulekuks. Põlva maakond soovib end näidata pärimuskultuuri tundva ja
hindava kultuuriregioonina, kus on loodud head tingimused rahvakultuuri
arenguks. Maakonna muinsusväärtuste kaitsmiseks on oluline inimeste
muinsuskaitseteadlikkuse arendamine, kultuuripärandi säilitamine võimalikult
suures mahus ja mitmekesisuses, pöörates tähelepanu nii mõisa- kui
külaarhitektuurile ning ajaloolistele kalmistutele.

1.3.3 Põlva maakonna teemaplaneeringud
Põlva maakonna teemaplaneering “Asustust ja maakasutus suunavad
keskkonnatingimused” (kehtestatud 2005) on koostatud maakonnaplaneeringu
täpsustamiseks ja täiendamiseks ning loob eeldused keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks ning sätestab
ühtsed põhimõtted, mille alusel suunata maa-alade kasutamist ja kaitset
jätkusuutlikul viisil. Maakonna teemaplaneering on aluseks üldplaneeringute
(osaüld- ja teemaplaneeringute), detailplaneeringute, maastikuhoolduskavade,
metsamajanduskavade, maakorralduskavade, valgalade veemajanduskavade jt.
Dokumentide koostamisele.
Teemaplaneering käsitleb kahte laiemat teemavaldkonda: roheline võrgustik ja
väärtuslikud
maastikud.
Nende
kaudu
määratakse
käesoleva
teemaplaneeringuga maakasutust suunavad keskkonnatingimused väärtuslike
maastike
säilimiseks
ning
rohelise
võrgustiku
toimimiseks,
kõrge
loodusväärtusega maa-alade säästvamaks kasutamiseks, kõrge rekreatiivse
väärtuse ja suurema inimkoormusega puhke- ja haljasmaa ning mullaviljakuselt
väärtusliku põllumaa säilimiseks.
Roheline võrgustik
Roheline võrgustik koosneb tugialadest ja koridoridest, mis on ühendatud ühtselt
funktsioneerivaks tervikuks. Tugialad on ümbritseva keskkonna suhtes kõrgema
väärtusega
loodusalad,
millele
valdavalt
toetub
rohelise
võrgustiku
funktsioneerimine. Koridorid tagavad võrgustiku sidususe ja terviklikkuse.
Rohelise võrgustiku määratlemise eesmärgiks on tagada Põlvamaa iseloomulike
ökosüsteemide ja liikide säilimine, looduslike, poollooduslike jt. väärtuslike
ökosüsteemide kaitsmine ning looduskasutuse juures säästlikkuse printsiibi
järgimine.
Nõuded rohelise võrgustiku toimimise säilitamiseks:
→ Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus
tuumalas ei langeks alla 90%;
→ Tuumalade ja koridoride maakasutamise sihtotstarvet ja üldplaneeringu
järgset juhtfunktsiooni pole soovitatav muuta. Maa sihtotstarbe muutmise
vajadusel tuleb koostada detailplaneering ning kooskõlastada see
keskkonnateenistusega;
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→ Tuumaladel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul tulundusmets ja
seal võib vastavalt metsakorralduskavadele arendada majandustegevust;
→ Tugialadel ehk rohelisse võrgustikku kuuluvatel looduskaitselistel aladel
(kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, hoiualad jne) on
majandustegevus vastavalt vabariigi seadustega kas keelatud või piiratud;
→ Tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav teatud infrastruktuuride
(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus ja teised
kõrge keskkonnariskiga objektid) rajamine. Juhul kui nende rajamine on
vajalik või vältimatu, tuleb üldplaneeringu käigus hoolikalt valida rajatiste
asukohta ning koostada keskkonnamõjude hindamine;
→ Kõrge keskkonnariskiga objektide planeerimisel tuleb ette näha meetmeid
nende negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ning kompenseerimiseks;
→ Rohelise võrgustiku koridoridel tuleb kaaluda majandamist kaitsemetsana;
→ Rohelise võrgustiku alade maa sihtotstarvet muutvate tegevuste või
kavandatavate
joonehitiste
(teed,
kõrgepingeliinid
jne),
samuti
vooluveekogude sängide õgvendamise plaanid tuleb kooskõlastada
omavalitsuse, maavalitsuse ja keskkonnateenistusega;
→ Uute ehitusalade planeerimisel tuleb silmas pidada, et ei häiritaks rohelise
võrgustiku toimimist. Asustuse kavandamisel ei tohi purustada rohelise
võrgustiku koridore ega tuumala terviklikkust. Uute asustusalade
moodustamine võib toimuda ainult läbi detailplaneeringu koostamise;
→ Omavalitsuste üldplaneeringutes tuleb Põlva ja Räpina linnaga piirnevates
metsades kaitsemetsana määrata roheline vöönd. Erandjuhul on linna
rohelise vööndi suunal lubatud arendada elamuehitust, kui see ei häiri
rohelise võrgustiku funktsioneerimist;
→ Omavalitsustel, mille territooriumil on põhjavee reostusohtlikud alad, tuleb
ette näha meetmeid põhjavee reostusohu vähendamiseks;
→ Puisniitudel
on
koosluse
säilitamise
huvides
vajalik
taastada
põllumajandustegevus (karjatamine ja regulaarne niitmine);
→ Rohevõrgustiku tugialadel ei ole soovitav puhtpuistute kujundamine ja
energiapuistute rajamine ning soovitav on seada täiendavad nõuded raie
aja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
→ Säilitada bioloogiline mitmekesisus ja metsatüüpide esindatus vastavalt
käesolevas planeeringus toodud kirjeldustele.
Soovitused rohelise võrgustiku tugevdamiseks, millega tuleb arvestada
tegevuste planeerimisel rohelise võrgustiku erinevate osiste puhul:
Tuumalad:
→ Tuumalade terviklikkuse säilitamine;
→ Haruldaste taimekoosluste säilitamine;
→ Vääriselupaikade säilitamine;
→ Poollooduslike koosluste hooldamine;
→ Veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;
→ Rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine;
→ Veekogude looduslikku olukorda halvendavate tegevuste vältimine;
→ Ehituskeeluvööndi võimalikult maksimaalse laiuse tagamine;
→ Erinevate looduslike pinnavormide säilitamine;
→ Looduse õpperadade kavandamine;
→ Ökoturismi soosimine;
→ Massiturismi negatiivsete mõjude vältimine, koormuse hajutamine;
→ Alade taluvuskoormuse uurimine.
Koridorid:
→ Migratsioonikoridoride planeerimine koridore lõhkuvate põllumassiivide,
keskkonnaohtlike objektide, elamuehitusalade, uute sildade ja teiste
sarnaste objektide rajamisel;
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→ Negatiivsete pinnavormide (ürgorgude ja jõeorgude järsakute servad jms)
säilitamine teede jms rajatiste ehitusel;
→ Veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;
→ Poollooduslike koosluste hooldamine;
→ Vääriselupaikade ja haruldaste taimekoosluste säilitamine;
→ Koridori taastamistööd (puude istutus, maade jätmine majandustegevusest
looduslikule metsastumisele jms) puuduvate koridoride alal.
Konfliktalad:
Konfliktid
tekivad
erinevate
infrastruktuuride
konkureerimisel
samale
territooriumile. Teemaplaneeringus käsitletakse rohelise võrgustiku ja tehniliste
rajatiste vahelisi konflikte – näiteks rohelise võrgustiku ja põhimaantee või
raudtee vahelisi konflikte ning antakse üldised suunad nende leevendamiseks.
Täpsemad kasutustingimused määratakse iga konkreetse koha jaoks tehtud
uuringutele toetuvate planeeringute ja projektidega.
→ Maanteedele ja teistele rohelist võrgustikku lõhkuvatele joonobjektidele
võimalusel
migratsiooni
võimaldavate
rajatiste
(tunnelid,
sillad)
planeerimine;
→ Kõrgepingeliinidel ja teistel laiematel rohelist võrgustikku katkestavatel
joonobjektidel vajadusel hekkide istutamine;
→ Tööstuspiirkondade kavandamisel ja toimimisel rohevõrgustiku toimimist
häirivate tegevuste likvideerimine või minimiseerimine planeeringutega;
→ Asustuse levimisel tiheasustusalade loomise vältimine rohevõrgustiku
aladel;
→ Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve ranna-alade kasutamisel vältida peamise
rohelise koridori katkestamist;
→ Vältida tuleb ulatuslike turba-, liiva- ja kruusakarjääride loomist
rohevõrgustiku aladel ning soovitavalt vältida kaevandamislubade
väljastamist rohelise võrgustiku aladel;
→ Vältida tuleb prügilate rajamist rohelise võrgustiku aladel.
Teemaplaneering toob eraldi välja ka põhimõtted, millega tuleb
arvestada asustuse laienemisega nii rohevõrgustiku kui väärtuslike
maastike aladel:
→ Omavalitsuse üld- või detailplaneeringute alusel ehitusalade valik peab
lähtuma rohelise võrgustiku tugialadest ja koridoridest ning ei tohi neid
lõhkuda.
→ Eriti joonobjektide rajamisel tuleb planeeringutes arvestada tekkivate
konfliktide likvideerimise või minimiseerimisega rohevõrgustiku toimimise
tagamiseks läbi keskkonnamõjude hindamise.
→ Kavandatav uusasustus ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore.
→ Väärtuslikel maastikel uute asustusalade või muude ehitusobjektide
rajamisel tuleb tagada avalikkuse juurdepääs kõigile käesolevas töös
mainitud objektidele, madalama taseme planeeringutega neid täpsustada
ning kokku leppida nende kasutustingimuste osas maaomanikega.
→ Väärtuslike maastike veekogude kaldaaladele ja nende lähedusse ei ole
soovitatav planeerida tihehoonestusalasid või ulatuslikke uusi elamumaa
juhtfunktsiooniga väikesi krunte.
→ Veekogude ehituskeeluvööndite ja kallaste võimalikult suure ulatuse
säilitamine
ja
täpsustamine
omavalitsuste
planeeringutega
ning
kallasradade lahtihoidmine ja kergliiklusteede, matkaradade, vaatekohtade
ja ujumiskohtadele kasutuse ja juurdepääsu tagamine.
→ Planeeringulahendused, mis muudavad maa sihtotstarvet või kavandavad
joonehitisi väärtuslikel maastikel ja rohevõrgustikuga kattuvatel aladel,
tuleb kooskõlastada maavalitsuse ja keskkonnateenistusega.
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Väärtuslikud maastikud
Järgnevad asustust ja maakasutust suunavad kasutustingimused määravad
väärtuslike maastike säilitamiseks ja väärtuste suurendamiseks vajalikud üldised
meetmed ning on üldiseks aluseks majandus- ja arendustegevuse korraldamisel
käesolevas töös eristatud aladel. Täpsemad kasutustingimused määratakse
ülalnimetatud rakenduslike arengudokumentide ja –kavadega. Eraldi toob
teemaplaneering välja ka kasutamistingimused ja –soovitused iga väärtusliku
maastiku kohta eraldi.
Säilitada tuleb väärtuslike maastike arhitektuuriline ja maastikuline
miljöö.
→ Uue hoonestusala rajamine väärtuslike maastike aladel peab toimuma
detailplaneeringu alusel, säilitada tuleb olemasolevad väärtused ja
sobitada uued elemendid kooskõlas olemasolevatega. Maa sihtotstarbe
muutmisel tuleb arvestada, et säiliks maastiku muster;
→ Uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel tuleb jälgida, et
uuendused ei rikuks maastiku üldilmet ning ühtiksid piirkonnale
iseloomuliku ehitusstiiliga. Oluline on traditsiooniliste mahtude ja õuede
struktuuri järgimine;
→ Väärtuslikel maastikel ehitamise peamiseks põhimõtteks peab olema
ajaloolise asustusstruktuuri hoidmine, võimalusel taastamine ning
ajalooliste ehitusjoonte, maastikulise paigutuse, külatüüpide ja hoonete
omavahelise paigutusmustri vastavuse tagamine ajaloolisele üldilmele.
Miljöölised väärtused tuleb säilitada oma õiges keskkonnas, s.t. mitte näha
ette väärtuslike talude, üksikute hoonete või rajatiste ümberpaigutamist
muuseumisse;
→ Endiste taluõuede, talukohtade ja varemete likvideerimine ei ole lubatud
(sh. taluaset tähistava või talukohta piirava kõrghaljastuse likvideerimine);
→ Soovitav on ehitustöödel kasutada loodussõbralikke materjale (puit,
looduslik kivi, savi jms.) ja ökotehnoloogilisi lahendusi heitvete
puhastamisel;
→ Hoida traditsioonilist maakasutust ja maastikke, kus tavapärasest paremini
on säilinud asustusstruktuur, teedevõrk ja arhitektuur;
→ Väärtuslikul maastikul algatatud detailplaneeringute lähteülesannetes tuleb
nõuda planeeringus arhitektuurinõuete seadmist;
→ Säilitada teeäärsed puuderead, alleed, hekid ning tagada nende hooldatus.
Hooldustöid
võib
teha
vaid
maastikuarhitekti
poolt
koostatud
hooldusplaanide alusel ja vastava spetsialisti järelevalve all.
Säilitada ja avada silmapaistvalt ilusad vaatekohad.
→ Reserveerida omavalitsuse planeeringutega ilusate vaatekohtade maad
puhkekohtadeks ja avaliku kasutusega aladeks;
→ Väärtusliku maastiku hoolduskava koostamisel tuleb pöörata erilist
tähelepanu vaatekohtade lähipiirkonna arendustöödele (vaadete avamine
ja säilitamine, ehituspiirangud vaadetele jne). Arendamist vajavad
vaatekohtade
infrastruktuur
(tualetid,
prügimajandus,
pingid,
parkimiskohad jne);
→ Algatada
metsavaatetornide,
triangulatsioonimastide
ja
erinevate
sidemastide omandisuhete ja avaliku kasutamise võimaluste uurimine ning
nende turvaliseks muutmine omavalitsuse tasandil;
→ Säilitada vaated väärtuslikele maastiku elementidele, eriti üldkasutatavate
teede, ääres.
Igale väärtuslikule maastikule tuleb koostada maastikuhoolduskava.
→ Vastavad
kavad
tuleb
kohalikel
omavalitsustel
koostöös
naaberomavalitsuste, maavalitsuse ja keskkonnateenistustega valmis teha
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soovitatavalt 2006. aasta sügiseks. Kavas tuleb täpsustada väärtuslike
maastike ulatust ja piire, aga ka täpselt ette näha väärtuslike maastike
säilitamiseks, hooldamiseks ning arendamiseks vajalikud tegevused. Kui
üldplaneering koostatakse enne hoolduskava, tuleb määrata väärtuslike
maastike täpsemad piirid ja seada kasutustingimused üldplaneeringuga.
Üldplaneeringutes määrata miljööväärtuslikud hoonestusalad ning seada
neile kasutustingimused. Hoolduskavade koostamisel tuleb muu hulgas
silmas pidada, kas antud piirkonnas on piisavalt teotahtelisi ja elujõulisi
inimesi, kes maastikuhooldusega tegeleksid.
Uute
rajatiste
ja
joonehitiste
projekteerimisel
tuleb
tagada
olemasolevate väärtuste säilimine ning maastikuarhitektuuriline sobivus
väärtusliku maastiku taustaga.
→ Võimalike konfliktalade (uute hoonestusalade, maakasutuse muutmise
kavade jne) arendamise suunamiseks tuleb koostada vastavad
detailplaneeringud;
→ Üldplaneeringu, detailplaneeringu ning maastikuhoolduskavadega tuleb
kõige väärtuslikematel maastikel kehtestada ehituskeeluvööndid;
→ Tuulegeneraatorite, mobiilsidemastide, vesiehitiste ja teiste maastikul
domineerima jäävate objektide ehitamine on üldjuhul keelatud.
Erandkorras ehitamise kavandamisel väärtuslikele maastikele tuleb igal
konkreetsel juhul lähtuda maastikuekspertide analüüsist ning koostada
tuleb detailplaneering.
Põllumajandusmaad tuleb säilitada avatuna ning soovitatavalt kasutusel
olevatena.
→ Säilitada põllumajandusmaastike avatus;
→ Koostöös maaomanike, taluliitude ja külaliikumise organisatsioonidega
ning
omavalitsustega
tuleb
leida
võimalusi
väärtuslike
põllumajandusmaade kasutuses hoidmiseks. Põllumaade kasutuses
hoidmine ning võsastumise vältimine on hoolduslepingute objektiks;
→ Hoida korras maaparandussüsteemid.
Likvideerida maastike üldilmet kahjustavad peremeheta varemed jms
heakorrastamata objektid.
→ Erilist tähelepanu tuleb pöörata väärtuslikele maastikele jäävate asulate
heakorra suurendamisele;
→ Leida lahendusi endiste suurmajandite tootmishoonete (karjalaudad
töökojad jms) heakorrastamiseks või vajadusel lammutamiseks ning
nende ümbruse heakorrastamiseks;
→ Suurt tähelepanu tuleb pöörata prügimajanduse korrastamisele nii
väärtuslikele maastikele jäävates asulates, kui ka nende lähiümbruses.
Metsa alla ja kraavidesse loobitud olmeprügi tuleb sealt koristada.
Teemaplaneering annab üldised soovitused ka erinevate maastike ja nende
elementide kaupa, millega on oluline arvestada erinevate arendustegevuste
kavandamisel:
1.

Põllumajandusmaastikud
→ Üle Eesti keskmise boniteedi hindeklassiga põllud tuleb hoida avatuna
ning soovitatavalt põllumajanduslikus kasutuses (40 ja rohkem
boniteedipunkti);
→ Vältida väärtuslike põldude võsastumist;
→ Lagunenud ja maastiku üldilmet rikkuvate suurfarmide varemed
lammutada, või rajada nende maastikku sobitamiseks täiendav
kõrghaljastus;
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→ Põllumajandusmaastikke rikastavad metsatukad, üksikud põlispuud,
kiviaiad tuleb säilitada ning põldude struktuuri lihtsustamist vältida;
→ Hoida piirkonnale iseloomulikku põllumajanduslikku ribalist struktuuri.
2.

Puhkealad
→ Teeninduse ja infrastruktuuri arendamine, vaatekohtade avalikku
kasutusse määramine kas munitsipaliseerimise või omanikuga
lepinguliste suhete läbi;
→ Majutusvõimaluste
parandamine
väärtuslikel
maastikel
ning
koostöövõrgustike arendamine erinevate institutsioonide vahel;
→ Puhkajate voogude kontrollimine ja hajutamine väärtuslike maastike
looduskeskkonna taluvuskoormuse kontrollimine ja massiturismi
võimalike negatiivsete mõjude vältimine;
→ Avalikult kasutatavate vaatekohtade, matkaradade ning veekogude
kallaste kasutamistingimused peavad olema reglementeeritud ja
vastama nende taluvuskoormusele;
→ Uute traditsioonilist asustusmustrit lõhkuvate tihedate asustusalade
rajamise vältimine veekogude kallastele;
→ Maksimaalse ehituskeeluvööndi ja ranna ulatuse määramine kõigil
väärtuslikel maastikel asuvate veekogude kallastele.

3.

Tööstusmaastikud
→ Väärtuslike tööstushoonete säilitamine;
→ Tööstuskomplekside
maastikusse
sobitamine
kaitsehaljastuse
rajamisega;
→ Lagunevate tootmishoonete ja rajatiste lammutamine;
→ Tootmisaladel jääkreostuse likvideerimine.

4.

Loodusmaastikud
→ Maakasutuse säilitamine metsamaana;
→ Suurtest lageraiealade tekkimisest hoidumine;
→ Telkimisplatside, lõkkekohtade ja matkaradade rajamine;
→ Viitade, parkimisplatside jms infrastruktuuri rajamine;
→ Kultuurmaastikes olevate looduslike alade säilitamine.

5.

Väärtuslikud teelõigud
→ Teelõikude tolmuvabaks muutmine;
→ Vaadete avamine;
→ Peatus- ja puhkekohtade rajamine ilusate vaatekohtade juurde;
→ Peatus- ja puhkekohtade varustamine prügikastide, tualettide, pinkide
jms;
→ Teeviitade süsteemi loomine/korrastamine;
→ Kergliikluseks sobivate marsruutide tähistamine ning kergliiklejatele
turvalisuse tagamine neil;
→ Teelõikude õgvendamine ei ole lubatud;
→ Säilitada ja taastada erinevatest aegadest pärinevad ja eri stiilis
bussiootepaviljonid, heakorrastada nende ümbrus ning võtta need taas
kasutusele;
→ Säilitada teeäärsed puuderead, alleed, hekid ning tagada nende
hooldatus.

6.

Veekogud ja veekogude kaldad
→ Turismi
ja
puhkemajanduse
infrastruktuuri
arendamine
detailplaneeringute alusel suuremate veekogude traditsioonilistes
puhke- ja supluskohtades;
→ Ehituskeeluvööndi ja ranna ulatuse maksimaalse ulatuse määramise
kaalumine üldplaneeringutega;
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→ Tiheasustusalade ja kruntimise vältimine veekogude kallastel ja nende
lähistel;
→ Kallasradade avamine ja avaliku kasutuse tagamine seal;
→ Luhaniitude säilitamine ja hooldamine;
→ Supluskohtade korrastamine ning omandisuhete ja avaliku kasutuse
tingimustes kokkuleppimine;
→ Säilitada looduslikud ja inimtekkelised kuid looduslikus seisus
veekogud.
13. Muinsus- ja looduskaitse üksikobjektid, miljööväärtuslikud alad
→ Objektide korrastamine, tähistamine ja eksponeerimine;
→ Ümbruskonna korrastamine ja regulaarne hooldamine, vaadete avamine;
→ Avaliku juurdepääsu tagamine kõikidele väärtmaastikel asuvatele Eesti
Vabariigi seadustega määratud kaitsealustele objektidele ja aladele;
→ Objektide lülitamine matkaradade marsruutidesse;
→ Objekte tutvustavate viitade süsteemi loomine/korrastamine;
→ Kaitsetsoonide ulatuse täpsustamine üldplaneeringute ja
detailplaneeringutega;
→ Valdade üldplaneeringutes määrata miljööväärtuslikud hoonestusalad,
pargid, maastiku üksikelemendid jms ning seada nende
kasutustingimused.
13.

Vanad pargid
→ Vanade parkide, alleede, puudegruppide ja üksikute silmapaistvate
puude säilitamine ning hooldamine, vaadete avamine;
→ Vajadusel juurdepääsude tagamine, tähistamine ja eksponeerimine.

Eraldi toob teemaplaneering välja ka kasutamistingimused ja –soovitused iga
väärtusliku maastiku kohta. Vallas asuvaid väärtuslikke maastike on käsitletud
täpsemalt peatükis 2.4.3 Muinsuskaitse, ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud
objektid ja alad.
Kõrge viljelusväärtusega põllumaa.
Kõrge viljelusväärtusega põllumaadena on määratud kõrge boniteediga
põllumaad, mille hindepunktid on 40 ja kõrgemad. Kõrge viljelusväärtusega
põllumaad tuleb võimalikult kasutuses hoida põllumajandusliku maana ning hoida
korras nende maaparandussüsteemid. Vältida tuleb nende alade metsastamist.

Sotsiaalse
koostamisel.

infrastruktuuri

teemaplaneering

on

Põlva

maakonnas

1.3.4 Kanepi valla arengukava
Kanepi vallal on kehtiv arengukava 2004-2010, mille eesmärgiks on määratleda
valla arengusuunad ja arendustegevused perioodil 2004 - 2010 ning saavutada
Kanepi valla tasakaalustatud areng.
Kanepi valla arengukava toob valla 2010. aasta arenguvisioonina välja järgmised
aspektid:
→ Kanepi vald on puhta elukeskkonna, sihipärase maakasutuse ja
kaasaegsete infrastruktuuridega tugev haldusüksus. Valla teedevõrk on
korrastatud, kogu valla territooriumil on võimalus interneti püsiühenduse
saamiseks.
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→ Kanepi vallas on arenenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtlus ja
turismimajandus, mis tagab elanikele töökohad ja konkurentsivõimelised
töötasud.
→ Kanepi
valla
koolides
on
õpilastel
võimalus
omandada
konkurentsivõimeline
põhiharidus,
täiskasvanute
koolituskursused
pakuvad piisavalt võimalusi täiend- ja ümberõppeks.
→ Aktiivse kultuurielu ja arvukate huviringidega Kanepi ja Põlgaste
kultuurimajade ning külakeskuste ümber on koondunud tugevad
külakogukonnad.
→ Kanepi vallas toimib kaasajastatud sotsiaalhoolekandesüsteem ning
elanikele on tagatud kvaliteetne elukondlik teenindamine.
→ Kogukonnad on aktiivselt kaasatud Kanepi valla elu arendamisse,
kvalifitseeritud haldusaparaat tagab valla ratsionaalse juhtimise ja arengu.
Kanepi vallas on hästitoimiv sisekommunikatsioon.
→ Kanepi vallal kui haldusüksusel on tihedad ja toimivad koostöösidemed
naaberomavalitsuste, erinevate partnerite ja avalikkusega.
→ Kanepi vallas on mainekas, turvaline ja hea elada.
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2

Olemasolev olukord

2.1

Funktsionaalsed seosed

19

Kanepi vald (231, 5 km2) asub Põlvamaa edelaosas, piirnedes läänest Valga ja
lõunast Võru maakonnaga. Kanepi naabervaldadeks on Valgjärve, Kõlleste, Põlva
ja Laheda vald Põlvamaal, Sõmerpalu ja Urvaste vald Võrumaal ning Otepää vald
Valgamaal.
Kanepi valda läbib oluline transpordikoridor Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee, mille kaudu on vallal hea ühendus lähimate olulisemate keskusega:
Võru linn asub 22 km ja Tartu 46 km kaugusel. Kanepi vallal on ka teiste
piirkonna keskustega hea ühendus: maakonnakeskus Põlva asub 22 km kaugusel,
sama kaugel asub ka Otepää linn. Lõuna suunas on Antsla 28 km kaugusel.

Joonis 4. Funktsionaalsed seosed
Funktsionaalsete seoste aspektist on vald ümbritsevate keskustega hästi seotud
ning eelkõige Võru-Tartu liinil soodustab linnade teenuste ja töökohtade
kättesaadavust küllaltki tihe bussiliiklus ning heas korras maantee. Põhilisemad
teenused, mida valla tasemel ei pakuta, on kättesaadavad ca 25 km raadiuses
(nt. teenindus, kaubandus, raviteenus jms). Kõrgemat järku teenuseid
(kultuuriasutused, haridus, spetsiifilised raviteenused, kaubandus jms) pakub
eelkõige Tartu.
Teenuste ja töökohtade kõrval on valla oluliseks funktsionaalseks seoseks linnaga
nende elanikele puhkevõimaluste ning kasvavalt elamiskoha võimaldamine. Tartu
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kaugemal tagamaal paiknevana pakub vald elamuehituse seisukohast huvi nii
suvilate kui aastaringse elamise aspektist. Valla kaunis loodus (järved, ürgorud ja
metsad) pakuvad puhkevõimalusi.

2.2

Planeeringuala asend ja kujunemine

Joonis 5. Valla paiknemine
Kanepi vald moodustub 21 külast, valla keskuseks on ligi 700 elanikuga Kanepi
alevik. Teisteks suuremateks küladeks on Põlgaste (371 el.) ja Erastvere (328
el.). Enamus asulates on 2000-2006 perioodil toimub rahvastiku vähenemine,
mõnedes külades on rahvaarv ka kasvanud (Jõgehara, Magari, Piigandi).
Tabel 1. Elanike
Nr Asula
1 Erastvere
2 Heisri
3 Hino
4 Hurmi
5 Jõgehara
6 Jõksi
7 Kaagna
8 Kaagvere
9 Kanepi alevik
10 Karste
11 Koigera
12 Kooraste
13 Lauri
14 Magari
15 Näräpä
16 Peetrimõisa

arv ja
2000
338
47
48
88
56
54
48
76
715
149
93
100
41
80
53
71

muutus Kanepi vallas
2001 2002 2003 2004
336
332
348
351
46
46
50
48
45
46
45
42
82
87
98
101
57
60
58
62
50
50
55
53
48
48
49
51
78
78
77
72
721
714
700
699
150
144
144
139
92
82
80
81
96
94
98
98
39
39
43
40
85
83
82
84
50
48
47
47
75
69
67
73

2005
338
44
40
92
60
51
50
71
694
135
81
97
33
88
47
72

2006
328
36
40
93
65
54
51
74
689
137
75
97
32
92
51
74

Muutus 2000-2006
-10
-11
-8
5
9
0
3
-2
-26
-12
-18
-3
-9
12
-2
3
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17
18
19
20
21
22

Piigandi
95
Põlgaste
413
Rebaste
46
Soodoma
190
Sõreste
96
Varbuse
54
Kokku
2951
(Andmed vallast)

97
413
43
185
93
52
2933

101
405
42
185
90
52
2895

107
392
52
177
86
40
2895

104
385
50
176
87
42
2885

103
373
48
170
83
37
2807

107
371
51
176
81
37
2811

12
-42
5
-14
-15
-17
-140

Asustuse struktuur ja kujunemine
Kanepi valla küladest on enne Liivi sõda küllaltki vähe andmeid, 1452 on mainitud
Erastvere, 1511 Kooraste ning 1540 Kaagvere ümbruse külasid. Piirkonna
mõisatest oli enne Liivi sõda olemas Kooraste (1511), Kaagvere (1540), Erastvere
(1542) ja Piigandi mõis. Rootsi ajal lisandus Põlgaste mõis. Kanepi
esmamainimine Kanapieza külana pärineb 1582. aastast. Asustuse kujunemises
on oluliseks olnud maastikutingimused: vanimad külad ja mõisad paiknevad siin
põhiliselt järvede ja jõgede (ojade) ääres – Piigandi, Kooraste, Erastvere jt.
Asustuse arenemisel mängisid olulist osa ka sõjad (Liivi ja Poola-Rootsi sõda,
Põhjasõda), mille käigus hävis suur osa asulastikust ja rahvastikust. Põhjasõja
järel rahvaarv kasvas aga kiiresti (18. sajandi II poolel ja 19. sajandil), sellel
perioodil rajati ka intensiivselt mõisaid ja karjamõisaid, nt. Karste, Hurmi. Talude
päriseksostmine algas 19. saj. teisel poolel, mistõttu senised kompaktsed külad
hajusid. Eesti Vabariigi perioodil toimusid Põlvamaa asustuses olulised muutusedmõisamaade asemele tekkisid talud, mis olid enamasti hajaküla tüüpi. Arenes ka
kihelkonnakeskuse ning 19. sajandil Eesti hariduse- ja kultuurielu arendaja rolli
täitnud Kanepi alevik, kus J.Ph.von Roth avas 1804.a. Eesti esimese
kihelkonnakooli ja andis Põlva pastor Oldekopiga välja esimest eestikeelset
ajalehte ning kus Eesti esimese kihelkonnana hakati 1810.a. talupoegadele
perekonnanimesid panema.
Halduslikult moodustati Kanepi kihelkond (Cannapaeh) 1675.a. Põlva, Otepää ja
Urvaste kihelkonna osadest, kuhu kuulusid Erastvere, Kooraste, Kõlleste, Põlgaste
ja Valgjärve vald. Kanepi põliselanikkond kujunes ümbruskonna küladest
Karstest, Koorastest, Kaagverest, Jõksist, Erastverest, Põlgastest, Kõllestest ja
mujalt kihelkonna aladelt siia elama asunud perekondadest. Kaugemalt
sisserännanud elanikke oli vähe. 1939. aastal moodustati Kanepi vald, kuhu
kuulusid Erastvere ja osast Põlgaste vallast ning mille keskus toodi Erastverest
kultuuriliselt ja äriliselt enam arenenud ning väljakujunenud Kanepi alevikku.
Vallale lisandusid hiljem ka osad Kooraste ja Kõlleste vallast. 1950.a. nimetati
vald külanõukoguks, 1954.a. liideti Erastvere ja Põlgaste ning 1963.a. osa
Kooraste ja Ihamaru külanõukogust. Nõukogude perioodil rajati 4 kolhoosi,
arendati nii kolhoosikeskusi kui ka alevikku. 1970. aastatel moodustati valla
neljast kolhoosist kaks: Suur Oktoober ja Ühisjõud sai nimeks Kanepi kolhoos
ning Kalevipoeg ja Külvaja nimetati Kalevi kolhoosiks. Eesti taasiseseisvumisel
kinnitati valla omavalitsuslik staatus 19.12.1991. ning praegu moodustub vald 21
külast ja 1 alevikust.
Tulenevalt maastikulisest omapärast ja kujunemisloost on Kanepi piirkonnas
valdavaks külatüübiks hajakülad. Kohati on hajakülade piirkonnas (valla loode- ja
idaosas) külades moodustunud ka ridajad vormid, kuid selgelt eristuvaid rida- või
ahelkülasid ei leidu. Metsasemas Kooraste ümbruses leidub ka sumbküla tüüpi
Nahaküla.
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Valla põhiliseks külatüübiks
on hajaküla, kus õued ei
moodusta
ühtset
põllumassiivist
eralduvat
külaala,
vaid
paiknevad
üksteisest kaugemal 1-2
kaupa
korrapäratult
ja
hajutatult
põldude,
karjamaade
ja
teiste
kõlvikute vahel. Erinevate
talude põllud on omavahel
pidevas
seoses
ning
üksikute elamute kaugus
pole üle 0,5...1 km. Kuigi
õuede
paiknemine
on
hajakülas
korrapäratu,
koondusid
õued
ikkagi
põllumaade
lähedusse,
moodustades
kohati
väikseid hõredaid rühmitusi.
Üksteisest
ja
teistest
küladest
on
hajakülad
territoriaalselt küllalt hästi
eraldatavad.

Joonis 6. Valla hajakülad on nt. Kaagvere, Karste,
Jõksi, Hurmi, Sõreste, Peetrimõisa jt.
Sumbküla
iseloomulikuks
jooneks on ühtne, kõigist
kõlvikutest selgelt eralduv
ala, kuhu on koondunud
kõik (või peaaegu kõik)
avarad
ja
korrapäratu
hoonestusega õued koos
juurdekuuluvate
aiamaadega.
Harilikult
asuvad
sumbkülad
põllumassiivi
servaalal.
Tihedas sumbkülas on õued
koos aiamaade ja mõnikord
ka
koplitega
tihedalt
üksteise kõrval. Suuremates
külades moodustasid õuede
vahel looklevad ja mitmes
suunas hargnevad teed üsna
keerulise
võrgu,
võimaldades kaugemal küla
serval asetsevatelt õuedelt
väljapääsu peateele. Hõre
sumbküla erineb hajakülast
õuede
suurema
koondumisest
ühtsemale
alale.

Joonis 7. Valla sumbkülaks on Nahaküla (Hino küla
alal)
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Valla sümboolika
Valla vapi sinisel kilbil on kujutatud vapitüvest tõusev nõgus hõbedane teravik,
saatena paremal tammeleht ja vasakul kannel, teraviku kohal kaheksaharuline
täht. Valla lipul on kujutatud sama sümboolika, lipu mõõtmeteks on 105 x 105
cm.
Vapp
Lipp

Joonis 8. Valla vapp ja lipp
Omavalitsuse sõprus- ja koostöösidemed
Omavalitsus
teeb
koostööd
naaberomavalitsustega,
koostöösidemed puuduvas.
Kasutatud allikad:
Üldandmed vallast
Valla arengukava
Eilart, J., Kuusik, J.jt (1965) „Kas tunned maad”
ENSV TA Kodu-uurimise komisjon (1978) „Põlva
seminarkokkutulek 17.-29.augustini 1978”.

2.3

rahvusvahelised

rajoonis.

Kodu-uurijate

Sotsiaalne ja majanduslik keskkond

2.3.1 Elanikkond
Kanepi vallas elab 1.01. 2006 seisuga 2811 inimest, kellest 1393 on mehed ja
1418 naised. Rahvastiku soolises-vanuselises jaotuses joonistuvad järgmise
püramiidi näitel (2000. aasta rahvaloenduseandmed) välja kõrgema ja madalama
sündimusega ajad: kõrgema sündimusega periood ilmneb sõjajärgsel perioodil
1940. aastatel teisel poolel ja 1950. aastatel, millele järgnevalt on 1960 ja 1970.
aastate esimene pool madalama sündimusega. Sündimuse suurenemine algas
taas dekaadi teisel poolel ja kestis taasiseseisvumiseni, mille järel on sündimus
taas langenud madalale. Meeste ja naiste vanusjaotuses tuleb selgelt esile naiste
oluline ülekaal, eriti 65+ vanusrühmades, mis näitab Eestis naiste ja meeste
keskmise eluea suurt erinevust.
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Joonis 9. Kanepi rahvastikupüramiid (Statistikaameti 2000.a. rahvaloenduse
andmed)
Kanepi valla rahvastik väheneb sarnaselt teiste Eesti maavaldadega. Perioodil
1995-2006 on valla rahvaarv vähenenud 329 inimese ehk 10,5% võrra. Eesti
rahvastiku vähenemistrend algas 1990. aastate alguses ning on püsinud sellest
ajast negatiivsena. Rahvastiku vähenemine on sel perioodil olnud omane
maavaldadele ning perifeersetele piirkondadele, v.a. Tallinna jt. suuremate
linnade lähivallad, mis on suutnud oma rahvaarvu sisserände tõttu säilitada või
suurendada.
Tabel 2. Rahvastikudünaamika 1995-2006
199
5

199
6

Aasta
Elanik
e
314 308
arv
0
3
(Andmed vallast)

199
7

199
8 1999

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

1995
200 6 2006

308
3

303 300
9 4

295
1

293
3

289
5

289
5

288
5

280
7

281
1

-329

Kanepi valla rahvaarvu vähenemine oli kiirem 1990. aastate lõpus, peale
2000.aastat on rahvastiku vähenemine olnud väiksem. Sarnane vähenemistrend
on vallas tõenäoline ka tulevikus, kuna loomulik iive on vallas viimase 10 aasta
jooksul olnud negatiivne (vt. järgmine lk) ning kohati positiivne rändesaldo (sisse
rändab rohkem inimesi kui lahkub) ei suuda vähenemist kompenseerida.
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Joonis 10. Sündimus, suremus ja iive (Andmed vallast)

140
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100
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60
40
20
0
-20
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2005

-40
Saabunud

Lahkunud

Saldo

Joonis 11. Ränne (Andmed vallast)
Tabel 3. Ränne 2001-2005
2001
2002
Saabunud
79
122
Lahkunud
85
88
Saldo
-6
34
(Andmed vallast)

2003
88
67
21

2004
52
82
-30

2005
77
56
21

Rahvastiku vanuseline jaotumine allpool toodud tabeli järgi on mõnevõrra
ebasoodsam kui Eestis keskmiselt või Põlva maakonnas: tööealiste protsent on
madalam ning vanurite osatähtsus suurem, millest tulenevalt on ülalpeetavate
määr töötaja kohta suurem. Võrdluseks Eesti linnadega on suurim tööealise
elanikkonna osakaal Eesti linnadest Maardus – 69%, Tallinnas on sama näitaja
64%, Tartus – 61%, Põlvas – 64% ning Eesti madalaim Mõisakülas – 54%.
Noorte osatähtsus Kanepi vallas on samas pisut kõrgem Eesti keskmisest.
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Tabel 4. Vanuseline jaotumine (1.01.2006 seisuga)
Vanus Eesti keskmine (%) Põlva maakond (%) Kanepi vald (%)
0-14
15,1
16,2
15,5
15-64
68,2
65,1
62,2
65+
16,7
18,7
22,3
(Andmed: Statistikaamet)
Vanuseline jaotus erineb ka valla suuremates asulates. Selgelt tuleb esile laste
madal ja vanemate inimeste suur osatähtsus Erastveres, mida selgitab Erastvere
Erihooldekodu paiknemine Erastveres.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

18,0

19,0

18,7

14,8

65,0

62,6

69,0

16,1

18,7

16,2

15,3

Karste

Piigandi

Põlgaste

Soodoma

27,1

68,2
66,2

13,8

6,7

Kanepi
alevik

Erastvere

0-14

15-64

22,7

61,9

65+

Joonis 12. Vanuseline jaotumine suuremates asulates (Andmed vallast seisuga
1.01.2006)
Vallas elab ca 50 mitte-eestlasest elanikku, kelle emakeeleks on valdavalt vene
keel, kuid kes teise keelena kasutatavad eesti keelt.

2.3.2 Tööhõive ja ettevõtlus
Tööhõive
Statistikaamet 2000.a. andmete järgi on vallas ca 40% majanduslikult aktiivseid
ja 60% mitte-aktiivseid elanikke. Võrdluseks oli 2000.a. Põlva maakonna
keskmisena majanduslikult aktiivne 47,3% elanikkonnast ning mitteaktiivne
52,5% rahvastikust (vt. tabel järgmisel leheküljel).
Valdava osa majanduslikult aktiivsetest inimestest moodustavad püsiva lepinguga
palgatöötajad, küllaltki suure osa moodustasid 2000.a. ka töötud. Majanduslikult
mitteaktiivse elanikkonna seas on valdavalt pensionärid.
Andmed puuduvad selle kohta, palju inimesi Kanepi vallast käib väljaspool tööl,
näiteks Võrus, Põlvas, Otepääl või Tartus. Tööhõive probleemideks on töökohtade
puudumine (tööstus, teenindus); vähe on tööd andvaid ettevõtteid ja ettevõtlikke
inimesi; elanikkonna madal haridustase ja kvalifikatsioon; kvalifitseeritud tööjõu
puudus; firmad ei jõua maksta keskmist palka; varimajandus; regulaarse tööjõu
puudus, vaesus.
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Tabel 5. Elanikkonna jaotus majandusliku aktiivsuse järgi
Staatus
Majanduslikult
aktiivne

Arv
912 (40,4%)
Töötaja:
Püsiva lepinguga palgatöötaja
Muu palgatöötaja
Ettevõtja-tööandja, talupidaja palgalise tööjõuga
Üksikettevõtja, vabakutseline, talupidaja ilma palgalise
tööjõuta
Palgata töötaja pereettevõttes, talus
Tulundusühistu liige
Ajateenija
Tööalane staatus teadmata
Töötu:

Majanduslikult
mitteaktiivne

%

606
38
23

26,8
1,7
1,0

32
4
0
10
11
188

1,4
0,2
0,0
0,4
0,5
8,3

149
848
142
207
2
2260

6,6
37,5
6,3
9,2
0,1
100,0

1346 (59,6%)
(Üli)õpilane
Pensionär
Kodune
Muu mittetöötav

Teadmata
Kokku:

(Statistikaameti 2000.a. rahvaloenduse andmed)
Töötus
Vallas registreeritud töötute arv on viimase 4 aastaga vähenenud, aasta
keskmisena on registreeritud töötute arv 2003.a. 35,1 inimest, 2004.a. – 30,4,
2005 – 30,3 ja 2006 (jaanuar-november) 26 inimest.
Registreeritud töötu
01.03.2004
01.03.2005
01.03.2006

abiraha saajaid oli:
- 29
- 38
- 30.

Tööpuuduse tegelikku olukorda on raske hinnata, kuna elanikud ei registreeri alati
töötuteks.
Ettevõtlus
Kanepi vallas on 01.01.2007 seisuga 81 ettevõtjat, neist 47 FIE-t, 4 aktsiaseltsi
ja 30 osaühingut.
Tabel 6. Suuremate ettevõte, asukoht, tegevusvaldkond, töötajate arv
Nr Ettevõte
Asukoht
Valdkond
Töötajate arv
1 Arke Lihatööstus AS
Põlgaste küla Toiduainetööstus
51
Põllumajandus,
2 Kaska-Luiga talu
Hurmi küla
loomakasvatus
26
3 L&T-Project OÜ
Põlgaste küla Mööblitööstus
24
Põllumajandus,
4 Kanepi Põllumajanduslik OÜ Kanepi
loomakasvatus
21
Kaevetööd,
5 Saaretu OÜ
Kanepi
maaparandus
14
6 Guido Mööbel OÜ
Varbuse küla Mööblitööstus
8
7 Kanepi Aiand OÜ
Kanepi
Haljastus
5
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Primaarsektor
Suuremad tööandjad on loomakasvatusega tegelevad Kaska-Luiga talu ja Kanepi
Põllumajanduslik OÜ. Põllumajandusliku tootmisega (põhisissetulek saadakse
põllumajandussaaduste tootmisest, esmasest töötlemisest ja turustamisest)
tegeleb 8 tootmistalu ja 2 osaühingut, mainitute kõrval ka nt. Liivassaare talu,
Järelvanker OÜ, Jõksi Ojakivi TÜ, Kellamäe talu, Kivi talu, Sikahansi ja Kuuba
talu. OÜ Kanepi Aiand tegeleb aianduse ja haljastusega, samuti Muru talu.
Taludes kasvatatakse õlikultuure, lambaid, vaarikaid, küülikuid.
Tootmissektor
Metsa majandamise ning puidu töötlemisega tegeleb 5 ettevõtjat, mööbli
valmistamisega viis ettevõtjat. Suurim metsamaterjali varuja ja metsa majandaja
on RMK Erastvere Metskond. Puidu majandamise/töötlemisega tegelevad ka rael
Grupp OÜ, Mitramex OÜ, FIE Heli Visnapuu ja Inkowood OÜ. Metsamaterjali
tootmisega tegelevad ka mõned erametsa omanikud ja põllumajandustootjad.
Mööblitootjatest suurimad on L&T-Project OÜ ja Guido Mööbel OÜ, mööblit
toodavad ka Mati Kuklasi OÜ, Emestom OÜ ja Mäe-Kure talu. Elektriseadmete
remondiga tegeleb üks ettevõtja. Kaevetööde, veoteenuste ja keskkonnatehnika
alal tegutsevad kolm ettevõtjat, sanitaartehnilisi teenuseid osutab üks ettevõtja.
Tootmissektori alla kuulub ka valla suurimaid tööandjaid Arke Lihatööstus AS,
asukohaga Põlgastes, kes esitas ka omapoolsed ettepanekud üldplaneeringu
koostamisele: laiendada perspektiivset ärimaad Põlgastes AS Arke Lihatööstusest
kuni esimeste individuaalelamuteni ning tihendada olemasolevat, et piirkonnas
oleks võimalik arendada äri- ja tööstussektorit. AS Arke sooviks tööstuspiirkonnas
näha ka infrastruktuuride terviklikku väljaarendamist (asfalteeritud teed, side,
vesi- ja kanalisatsioon), mida saaks ühendada Põlgaste ühtsete süsteemidega.
Teenindussektor
Kaubandusega tegeleb valla territooriumil 9 ettevõtet ja ettevõtjat, nendest
enamus toiduainetega ja tööstuskaupadega kauplejat. Kanepi alevikus asub ka
apteek. Teenindussfääris tegutseb 2 ilusalongi ja 1 massöör, 1 internetiteenust
pakkuv ja 2 reklaamiteenust pakkuvat ettevõtet. Toitlustusasutused on Tammiku
pubi Erastvere külas ja Varbuse teemaja. Tanklad on Kanepis ja Põlgastes.
Postiasutused on Kanepi ja Põlgaste postkontor, Soodoma ja Kaagvere
postipunkt. Kanepis töötab perearsti ja hambaravikabinet. Kanepis asub ka
veterinaararst. Riiklikest asutustest paikneb vallas AS Eesti Post, Lõuna-Eesti
Päästekeskuse Kanepi Tugikomando, AS Põlva Kanepi Teemeistri jaoskond, RMK
Erastvere metskond ja Erastvere Erihooldekodu (104 töötajat).
Valla allasutustes
haridussektoris.

töötab

Tabel 7. Valla allasutused
Nr
Allasutus
1 Kanepi Gümnaasium
2 Kanepi Kultuurimaja
3 Kanepi lasteaed
4 Kanepi Raamatukogu
5 Kanepi vallavalitsus
6 MA Karjäär
7 Põlgaste Kultuurimaja
8 Põlgaste lasteaed-algkool
9 Põlgaste Raamatukogu
10 Erastvere Raamatukogu
Kokku

kokku

94

inimest,

suurim

töötajate

arv

on

Töötajate arv
46
2
14
1
12
1
2
14
1
1
94
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(Andmed vallast)

Turism
Kanepi valla vaatamisväärsuste seas on kultuuri- ja hariduslooliselt oluline Kanepi
alevik, Erastvere ja Magari piirkond (Põhjasõja lahingukoht rootslaste ja venelaste
vahel 1701) ja Erastvere mõisapark, Postitee, Tilleoru maastikukaitseala ning
Maanteemuuseum Varbusel, samuti RMK Erastvere metskonna keskus
metsamuuseumiga ja Kooraste huvimets.
Puhkevõimalusi pakuvad mitmed
järved ning Kooraste metsad.
Turismiettevõtetest tegutsevad vallas Mesipuu talu Jõgeharal, Kevvai turismitalu
Hino külas, Savi talu Hurmi külas ja Oru talu Varbuse külas, kes pakuvad
majutus- ja toitlustusteenust, samuti aktiivse puhkuse võimalusi (ratsutamine,
paadisõit jms). Toitlustusvõimalus on ka Varbuse Teemajas. Piirkonnas on toimiv
Hurmioru turismivõrgustik.
Vallas asuvad mitmed Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) lõkke-ja
puhke/telkimisplatsid. Lõkkekohad asuvad Kooraste Pikkjärve idaosas, Paabo
järve idaosas, Kooraste Suurjärve põhjakaldal, Kooraste Kõverjärve ääres (ka
piknikukoht), Sitalisõ soos ja Vähkjärve ääres. RMK puhkekohad asuvad Kapatsi
teeristil Koorastes ja Tilleorus. Telkida saab Erastvere pargis. Koorastes asub
Paabo järve ääres ka metsamaja.
RMK haldusalast jääb välja Jõksi järve
lõunakaldal paiknev ja Piigandi järve põhjatipus paiknev telkimiskoht.
Ujumiskohad asuvad vallas Kooraste Suurjärve põhjakaldal,
Kõverjärve, Erastvere järve, Vähkjärve ja Jõksi järve ääres.

Kooraste

Kergliiklusteid (ratta- ja matkaradasid) on käsitletud peatükis 2.5.2 Teed,
transport.
Turismiarengukava vallas puudub. “Kanepi piirkonna turismipotentsiaali analüüsi”
põhjal on vallas eeldusi tegeleda väikesemahulise öko- ja maaturismiga ning
pakkuda aktiivse puhkuse võimalusi (matkarajad, rattarajad jms), varustades
atraktiivsed puhkealad (järvede äärsed alad) vajalike infrastruktuurielementidega
(viidad, prügikastid jms).
Kasutatud allikad:
Üldandmed vallast
Statistikaameti andmed
RMK andmed www.rmk.ee
Maakonna kodulehe andmed www.polvamaa.ee
Kanepi piirkonna turismipotentsiaali analüüs 2002

2.3.3 Sotsiaalne infrastruktuur
Haridus
Vallas asuvad Kanepi alevikus Kanepi Gümnaasium ja lasteaed ning Põlgastes
Põlgaste lasteaed-algkool.
Kanepi lasteaed „Rõõmutare” avati 1983.a. ning asub Kanepi alevikus Turu 6.
Praegu on lasteaia 3 rühma, aastas käib lasteaias keskmiselt 52 last (2000-
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2006). Prognoositav laste arv 2006-2010 on 66-67 last. Lasteaias töötab 15
inimest – 8 pedagoogi ning 7 haldus- ja lisapersonali.
Lasteaial on olemas arengukava ning uus on hetkel koostamisel. Lasteaia hoonet
on hakatud renoveerima, remonditakse ja avatakse uus rühmaruum, remonti
vajavad saal ja 2 rühmaruumi.
Põlgaste lasteaed-põhikool
Põlgaste lasteaed-põhikool asub 1937.a. A. Matteuse projekti järgi valminud
koolihoones, millele on 1987.a. tehtud juurdeehitus. Uues osas asub
külaraamatukogu, kooli söökla ja ambulatoorium. Saali kasutab kultuurimaja.
Koolis vahetati aknaid ja tehti sisetöid 2006.a. suvel.
Õpilaste arvu vähenemise tõttu toimub õppetöö ainult vanas hoones. 2005. a. 1.
septembrist muudeti Põlgaste põhikool lasteaed- algkooliks. Praegu käib lasteaia
osas 9 mudilast ning koolis õpib 21 õpilast. Koolis töötab üks liitrühm lasteaias ja
3 klassikomplekti (1+3, 2+4 ja 5+6). Lasteaed-algkoolis töötab kokku 10
pedagoogi, kooli abipersonali moodustavad 4 inimest.
Tabel 8. Põlgaste lastead-põhikooli õpilaste arv 2006/07
Lasteaiarühm I klass II klass III klass IV klass
Õpilaste arv
9
5
4
3
4
(Andmed vallast)

V klass
2

VI klass
3

Kõik Põlgaste Lasteaed-Algkooli teeninduspiirkonda kuuluvad lapsed ei õpi
Põlgaste koolis, vaid eelistavad alustada Kanepi Gümnaasiumis, et 6. klassi
lõpetamisel ei peaks kooli vahetama.
Põlgaste lasteaias töötavas liitrühmas käib lapsi vanuses 2-7 aastat. Lasteaed
avati 2005. a sügisel, mil laste arv oli 14. Käesolevalt on lasteaias 9 last.
Prognooside kohaselt on lasteaias 2007/08 lasteaias 3 last, 2008/09 5 last ja
2009/10 7 last. Lasteaia lastega töötab 5 pedagoogi. Lasteaia ruumid on
remonditud, 2006.a. ehitati ka mänguväljak.
Põlgaste algkooli I klassi astujate arvu prognoos on 2007/08 3 last, 2008/09 7
last ja 2009/10 8 last. Koolis töötab 5 pedagoogi. Laste õpitulemused on head
ning kooliga ollakse rahul. Koolikohustuse täitmisega probleeme ei ole ning kõik
6. klassi lõpetajad jätkasid õpinguid, enamasti Kanepi Gümnaasiumis. Kõik kooli
lapsed osalevad vähemalt ühes kooli kuuest huviringis, samuti osaletakse
koolivälises tegevuses (muusikakoolid).
Kooli välisfassaad ja spordiväljak vajab renoveerimist, samuti on remonttöid vaja
teha siseruumidega. Lasteaed-algkoolil ei ole kehtivat arengukava.
Kanepi gümnaasium
Kanepi Gümnaasiumis õpib 1.09.2006 seisuga 316 õpilast ning töötab 27 õpetajat
ning 21 inimest haldus-ja abipersonalina. Kool töötab neljas järgus ehitatud
koolihoones: vanim põhiosa on ehitatud 1937, klasside osa 1968.a. 1971.a.
ehitati kooli saal ja söökla ning 1986 tööõpetuse osa. Vana koolimaja osa
remonditi 1972, 1976.a. ehitati õpetajate elumaja, kooli töökojad, garaažid.
1997.a vahetati koolimaja aknad ja 2003.a koolimaja katus uue kaasaegse vastu.
2005. soojustati osaliselt välisfassaad.
Kanepi koolis töötab 13 klassikomplekti, ainsana on paralleelklass VIII klassil.
Õpilaste arv klassis varieerub 12-33 õpilase vahel. Õpilaste arvu dünaamika ja
prognoos on toodud järgnevas tabelis. Järgnevatel aastatel on ette näha eelkõige
õpilaste arvu vähenemist põhikooli osas.
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Tabel 9. Õpilaste arvu muutus ja prognoos
Klass
2001 2002 2003 2004 2005
I
19
24
27
17
10
II
28
22
28
28
17
III
40
28
21
31
28
IV
29
44
25
22
32
V
28
29
45
25
24
VI
29
33
27
45
24
VII
20
26
30
23
44
VIII
40
24
27
27
23
IX
44
38
24
28
28
Põhikool
277
268
254
246
230
X
27
42
34
34
33
XI
38
24
39
26
26
XII
22
37
25
38
26
Gümnaasium
87
103
98
98
85
Kokku
364
371
352
344
315
(Andmed vallast)

2006
20
12
16
26
27
25
32
48
29
235
28
29
24
81
316

2007
14
20
12
16
26
27
25
32
48
220
28
27
29
84
304

2008
22
14
20
12
16
26
27
25
32
194
28
28
27
83
277

2009
25
22
14
20
12
16
26
27
25
187
28
27
26
81
268

2010
18
25
22
14
20
12
16
26
27
180
25
28
26
79
259

Õpitulemustelt on gümnaasiumi tulemused maakonna 6 gümnaasiumi seas 1-2
kohal ning riigieksamite tulemused on olnud head. Kooli põhikooli osast on 20012006 välja langenud 2 õpilast, gümnaasiumi osast 13 õpilast. Samuti on
kõrgkoolidesse sissesaamine olnud hea, enamus lõpetajaid õpivad peale
gümnaasiumi lõpetamist edasi.
Tabel 10. Gümnaasiumilõpetajate edasine käekäik
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Kutsekool
7
8
10
8
6
Kõrgkool
13
16
8
23
15
Armee
1
2
2
2
2
Kodune
1
5
Tööl
5
3
7
2
(Andmed vallast)
Gümnaasiumis tegutsevad huvialaringid, lisaks spordiringid ja koorid. Koolis
töötab ka täiskasvanute käsitööring, inglise keele õpperühm, arvutiõppe rühm.
Valla elanikud saavad võimlat tasuta kasutada. Õpilased on üldiselt pakutava
haridusega rahul, mõnevõrra võiks parandada bussiliikluse korraldust ning
huvitööd.
Gümnaasiumis õpib 2006/2007 õppeaastal 55 õpilast teistest omavalitsustest.
Enim õpilasti on Valgjärve vallast (39), neli õpilast käib Kanepisse kooli nii Laheda
vallast kui Võru linnast, 3 Sangaste vallast. Teistest omavalitsustest käib valda
kooli 1-2 õpilast. Läbi aastate on Kanepi koolis õppivatest õpilastest ca 15% pärit
väljastpoolt valda. Peamisteks põhjusteks Kanepis õppimiseks on, et õed-vennad
või vanemad õpivad/õppisid samas koolis, kohalikku gümnaasiumi ei saadud sisse
jms.
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Koolimaja suurematest remonditöödest on planeeritud 2006-07 maja täielik
soojustamine väljast poolt, 2010 ventilatsioonisüsteemi ehitamine ja asfaltkatte
remont. Kanepi Gümnaasiumil on kehtiv arengukava 2006-2010.
Arstiabi
Esmatasandi arstiabi on kättesaadav Kanepi perearstipraksise kaudu ja soovijail
on võimalus kasutada perearsti teenuseid Põlvas, Tartus, Lahedal, Võrus.
Erialaarsti, kiirabi-, taastusravi- ja pikaraviteenuste kasutamise võimalus on
Põlvas, Võrus ja Tartus. Elanikel on võimalus osaleda haigekassa poolt
pakutavates tervise-edenduse programmides ning maakondlikel tervishoiualastel
info- ja õppepäevadel. Hambaravi asub perearstikeskuse juures. Apteek asub
Kanepi alevikus.
Sotsiaalhoolekanne
Vallas töötab 1 sotsiaalnõunik ja 1 sotsiaalhooldusõde. Viimase teenindada on
hetkel
9
abivajavat
inimest.
Sotsiaalhoolekandeasutuseks
on
Kanepi
Päevakeskus, mille töös osales 2005.a. 82 inimest. Ravikindlustuseta isikuid ei ole
võimalik täpselt määratleda.
Sotsiaaleluruume on 5. Nendes elavad väikese sissetulekuga puudega
töövõimetuspensionärid ja üks lastekodust saabunu. Hooldekodu teenust vajavaid
inimesi on hetkel vallas 17, kes on paigutatud kuude hoolekandeasutusse: 1
Võrumaal, 1 Valgamaal ja 15 Põlvamaal.
Vallas paikneb Erastvere Hooldekodu, mille peahoone on ehitatud 1977.a,
teised hooned ja ehitised on vanemad (hoolealuste ühiselamu 1910.a, tööliste
elamu 1912.a, hoolealuste ja tööliste ühiselamu 1952.a.). Kõik hooned vajavad
remonti. Peahoonel on paigaldatud uus katus.
Erastvere Hooldekodus on ööpäevaringsel hooldusel 116 inimest, tugevdatud
järelevalvega hooldusel 40 inimest, toetatud elamise teenusel 38 inimest,
toetatud töötamises on 12 inimest.
Hooldekodus töötab 104 inimest, kellest 8 on kõrgema haridusega spetsialistid,
31 kesk-eriharidusega, 31 keskharidusega ja 34 põhiharidusega.
Sotsiaaltoetused ja pensionid
Tabel 11. Toimetulekutoetuse saajad vallas
2002
2003
Toetust saanud
perekondade arv
Väljamakstud
toimetulekutoetused

2004

2005

220

168

90

78

2006
(9 kuud)
65

762 812

671 129

461 753

562 621

409 957

(Andmed vallast)
Valla eelarvest makstakse ka sünnitoetust, matusetoetust, tasuta koolilõuna
kutseõppeasutuste õpilastele, noortelaagri toetus, I klassi astumise toetus,
jõulupakid eelkooliealistele lastele, koolilõputoetus gümnaasiumi lõpetajatele,
haigla voodipäevatasu, Tšernobõli veteranide toetus, küttetoetus, prillide toetus
lastele ja ühekordset toetust. Lisaks on 2005. aasta 1.aprillist hooldajatoetuse
maksmine.
Ühiskondlikest organisatsioonidest pakub toetust:
• Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda pakub võimalust osaleda puuetega
inimeste organisatsioonide töös. Vald annab toetust.
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•
•
•

Põlvamaa Lastekaitse Ühing korraldab kooliteed alustavatele lastele laagreid,
suurte perede materiaalset toetamist.
Eesti Punase Risti Põlvamaa Ühing korraldab vähekindlustatud perede lastele
üritusi. Vald annab toetust.
Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühing korraldab ühisüritusi ja laagreid
lasterikastele peredele ning toetab materiaalselt. Vald annab toetust.

Vallas jagunesid pensioni saajad 2005.a. järgmiselt:
Pensioni saajaid kokku:
1166
Enne pensioniiga:
463
Toitjakaotuspension
34
Puudega lapsed
10
Puudega täiskasvanud
273 (120 asuvad Erastvere Erihooldekodus)
Muud pensionid
146
Pensioniealised:
703
puudega
396 (nendest 65 Erastvere Erihooldekodus).
Kasutatud allikad:
Üldandmed vallast
Põlgaste lasteaed-algkooli kodulehekülg
Kanepi Gümnaasiumi arengukava 2006-2010
Kanepi valla arengukava 2004-2010

2.4

Ajaloolis-kultuuriline keskkond

2.4.1 Rahvakultuur, üritused, sport
Tabel 12. Valla kultuuri- ja spordiüritused
Kultuuriüritused ja –sündmused
Üritus/
ToimumisOsalejate
sündmus
aeg
Mastaap
arv
Uusaasta
tervituspidu
Jaanuar
Maakondlik
300 +
Vabariigi
aastapäev
Veebruar
Ülevallaline
600 +
Naistepäev
Märts
Ülevallaline
600 +
Aprilli 3.
vastavalt
Titetrall
pühapäev
Ülevallaline
sündimusele
Ülevallaline
kuni
Emadepäev
Mai
maakondlik
500
Kanepi valla
Mai
kevadlaat
2.laupäev
Vabariiklik
3000 +
Võidupühajaanipäev
Kodukandi- ja
külapäevad
Traditsioonilise
talutöö õpipäev
„Rehepapi
seitse ametit“
Kanepi valla
õpetajate
tunnustamine
Advendiaeg

Korraldaja
Kanepi, Põlgaste k/m
Kanepi, Põlgaste k/m
Kanepi, Põlgaste k/m
Kanepi, Põlgaste k/m

Kanepi, Põlgaste k/m
Kanepi, Põlgaste k/m ja
korraldav komisjon

Juuni

Ülevallaline
kuni vabariiklik

1000 +

Kanepi, Põlgaste k/m

Juuli,
august

Ülevallaline
kuni vabariiklik

2000 +

Kultuurimajad, külaliikumised

19. august

Piirkondlik

800

MTÜ Kanepi Maaelu
Edendamise Selts

5. oktoober
Detsember

Ülevallaline
Ülevallaline

60
1000

Kanepi, Põlgaste k/m
Kanepi, Põlgaste k/m
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alevis ja külades
Eakate
jõulupidu
Detsember
Koduste laste
jõulupidu
Detsember

Aastalõpupidu
Spordiüritused
Jüriöö jooks
tõrvikutega
Spordivõistlused
külades
Kanepi
rammumees
Tänavakorvpallivõistlus

Detsember

Ülevallaline

300 +

Kanepi, Põlgaste k/m

Ülevallaline

200

Kanepi, Põlgaste k/m

Ülevallaline
kuni
maakondlik

300

Kanepi, Põlgaste k/m

Aprill
Juuli,
august

Ülevallaline
Ülevallaline

200 Kultuurimajad,
haridusasutused,
300 seltsid

Juuni

Ülevallaline

100

MTÜ Kanepi Spordiselts

juuli

piirkondlik

130

Kanepi vallavalitsus

spordiklubi,
MTÜ-d,

Kanepi vallas toimuvad peamiselt valla elanikele suunatud kultuuri- ja
spordiüritused, teatud ürituste mastaabid on ka maakondlikud kuni üleriigilised.
Enim külastajaid on Kanepi valla kevadlaadal, mis on ka suurim väljapoole
suunatud üritus.
Sport
Vallas asuvad spordirajatised Kanepi Gümnaasiumi juures - võimla ja jõusaal,
samuti staadion, asfalteeritud korvpalliplats ja talvel liuväli. Staadion on ka
Põlgaste algkoolil, kuid see on tehniliselt halvas korras. Populaarseimad alad on
korvpall, aeroobika ja jalgpall. Kanepis tegeleb MTÜ Kanepi spordiklubi, mis
asutati 1998 ja millel on 20 liiget. Valla kergliiklusteid on käsitletud peatükis
2.5.2.
Spordialased arengukavad puuduvad, investeeringuid pole plaanitud.
Kultuurimajad
Vallas asuvad kultuurimajad Kanepis ja Põlgastes. Kanepi kultuurimajas töötab 2
inimest ning kultuurimaja eesmärgiks on kohaliku kultuurielu arendamine ja
loovtegevuse soodustamine, kultuuripärandi säilitamine ja arendamine läbi
taidluse ja meelelahutuse arendamise, tasuliste kultuuriürituste pakkumise ja
kultuuriprogrammide arendamine teiste kultuuri- ja haridusasutustega. Ringidest
käivad kultuurimajas koos segakoor ja –ansambel, eakate lauluansambel, eakate
segarühm, memmede tantsurühm, naisrühm, käsitööring ja sõnakunstiring.
Kultuurimaja on avatud kõikidele huvilistele. Külastajate tagasiside on korralduse
kohta olnud positiivne, probleemiks on aga maja olmetingimused (nt. vananenud
inventar, puudub korralik tehnika). Kultuurimaja hoone on vana ega vasta
kaasaja nõuetele. Arengukava vajab uuendamist.
Põlgaste kultuurimajas töötab kaks täiskohaga töötajat, kultuurimaja
tegevusaladeks on taidlus, meelelahutus, kohaliku kultuurielu edendamine
koostöös teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning koolitus. Ringidest käivad koos
memmede ning laste-noorte tantsuringid, näitering, estraadiring, naisansambel ja
eakate huviklubi. Kultuurimaja on avatud kõikidele huvilistele. Tagasiside
kultuurimaja tegevuse kohta on olnud positiivne. Kohati oleks ürituste jaoks vaja
suuremat saali.
Kultuurimaja hoone anti käiku 1994.a., hoones oleks vaja teha sanitaarremonti ja
uuendada inventari. Arengukava vajab uuendamist.
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Raamatukogud
Valla raamatukogud asuvad Soodomas, Põlgastes ja Kanepi alevikus. Kanepi
raamatukogul oli 2005.a. andmete kohaselt 472 lugejat (144 last), külastusi
4876. Fondis suurus koos Erastvere raamatukoguga on 27316 raamatut, ajalehti
käib 10 erinevat nimetust ja ajakirju 40. Tasulistest teenustest on raamatukogus
võimalik printida ja paljundada. Raamatukogu asukohta peetakse heaks, sest
asub kooli lähedal, samas majas lasteaiaga. Probleemiks on lugejaskonna
vähenemine, eriti laste. Raamatukogu on remonditud.
Muuseumid
Kanepi vallas paiknevad Eesti Maanteemuuseum Varbusel, Erastvere metskonna
metsamuuseum ning Kanepi koolimuuseum.
Kogudus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kanepi Jaani koguduse liikmete (annetusi
teinud) arv oli 2005. aastal 351. Kanepi kogudus on järjepidevalt tegutsenud
1675. aastast alates.
Kiriku tegevuseks on regulaarsete jumalateenistuste
läbiviimine, ka ametitalituste- matuste, abiellumise, ristimise korraldamine.
Lisaks on Kanepi koguduses tegutsenud segakoor alates 1924. aastast. Üle
kümne aasta on toimunud kristliku suunitlusega tegevus lastele ja noortele,
pühapäevakoolitunnid igal nädalal, aga ka suvised lastepäevad, väljasõidud jms
üritused. Kanepi kirik on mitmel aastal osalenud üle- riigilises Teeliste kirikute
projektis, st suvisel perioodil on kiriku uksed avatud, vastav teave on avaldatud
teemakohases teatmikus ja kirikut külastanud turistide hulk on kasvanud.
Kanepi kogudusele kuulub unikaalne ajalooline kihelkonnakoolihoone. Hoone on
muinsuskaitsealune objekt ja vajab renoveerimist. Kogudusele kuuluvad ka
Kanepi-Ala ja Kanepi-Mäe kalmistute kabelid. Mõlemad hooned vajavad
korrastamist, samuti puudub neis elekter. Koguduse maavaldusel Jõksi järve
ääres nähakse puhkemajanduse-turismiga seotud kasutust.

2.4.2 Kolmas sektor
Vallas tegutsevad mitmeid mittetulundusühinguid, nende seas külaseltsid,
kultuuri-, hariduse- ja spordi arengut toetavad ühingud, majandusliku koostöö ja
kommunikatsioonide arendamisele suunatud ühistegevused. Motospordiga
tegeleb MTÜ Klubi Syrus Rally.
→ Kanepi Maaelu Edendamise Selts: eesmärk arendada maaelu, hoida
kodukandi kultuuri ja traditsioone. Korraldanud hea tahte päevi „Rehepapi
seitse ametit”
→ MTÜ Kanepi kommunikatsioonikeskus: Kanepi noortekeskuse ja Kanepi
turismiinfopunkti haldamine, samuti Kanepi infoportaali ja wifi-võrgu
haldamine. Enamus projekte on rahastatud ja edukalt teostatud.
→ MTÜ Varbuse Külaselts: keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, kohaliku
elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamine, vaba aja veetmise,
kultuuritegevuse jms edendamine.
→ MTÜ Raadioabi: abi raadio- ja andmeside organiseerimisel, sportimise ja
vaba aja veetmisel; ajaloo, spordi ja tehniliste materjalide kogumine,
infobaaside loomine ja kirjastamine.
→ Põlgaste Maaelu Selts: Põlgaste piirkonna arengupotentsiaali tõstmine,
maaelu ja kultuuri arendamine. Seltsi juures tegutsevad mitmed ringid.
→ Kanepi Valla Selts: valla elukeskkonna parandamine. Korraldanud Kanepi
valla ilusaima kodu konkurssi, Kanepi valla jõululaada jms.
→ Kaagvere-Kanepi küla Selts: külaliikumise arendamine. Korraldanud
külapäevi, kokkusaamisi.
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→ Hurmioru Selts: eesmärgiks edendada külaelu, aktiviseerida elanikke
käsitöö ja turismiga tegelemisel: teemapäevade, isetegevuse, külapäevade
korraldamine. Koostööst on kasvanud Hurmioru koostöövõrgustik, mis on
laienenud nelja valla- Kanepi, Kõlleste, Laheda ja Põlva piirimaile, kokku
üle 30 talu. Koostööd on esindatud mitmel messil. Savi turismitalus on
korraldatu alternatiivseid tegevusi tutvustavaid päevi, koolitusi, õppereise,
talguid jms.
→ MTÜ Andre Laine Team: kultuurielu edendamine, noorte vaba aja
veetmine (tants, kunst). Osaletud „Koolitants 2006” üritusel, korraldatud
kohalikke üritusi.
→ Arnold Matteuse nimeline Haridusselts: külade kultuuri-, hariduse-ja
sotsiaaltegevuse aktiviseerimine, heakorra ja loodushoiu propageerimine.
Korraldatud on ühisüritusi (käsitööpäev, heakorrapäev jms)
→ MTÜ Päri Selts: Põlgaste-Soodoma kogukonna ühistegevuse arendamine
traditsioonide, kultuuri ja hariduse vallas. Viidud läbi külapäevi jt üritusi.
→ Kanepi Valla Spordiklubi: sporditegevuse arendamine, treeningtingimuste
ja varustuse tagamine. Klubi tegeleb aktiivselt korvpalliga, osaletakse
maakondlikes üritustes.
→ MTÜ Klubi Syrus Rally - motosport
Külade eestvedamisel on koostatud ka külade arengukavasid, allpool on toodud
antud külade arengukavades toodud arenguvajadused, mis on teemade poolest
küllaltki kattuvad:
→ Soodoma, Peetrimõisa, Näräpää ja Koigera küla arengukava 2005-2008.
Arenguvajadused: Soodoma külakeskuse rajamine, igal külal oma kiige- ja
lõkkeplats, spordi- ja mänguväljakute rajamine (eelkõige Soodoma,
Koigera), jäätmekorraldus, teede renoveerimine, bussiliikluse korraldus,
elektrivarustus.
→ Kooraste küla arengukava 2004-2010. Arenguvajadused: kiige- ja
lõkkeplatsi
rajamine,
külakeskuse
ruumide
korraldamine,
teede
renoveerimine,
jäätmemajanduse
korraldamine,
bussiliikluse
korraldamine, elektrivarustus.
→ Kaagvere ja Karste külade arengukava 2004-2010. Arenguvajadused:
külaplatsi (kiige- ja lõkkeplatsi) rajamine, spordiplatsi rajamine Karste
külla, teede renoveerimine, vee- ja elektrivarustus, jäätmekorraldus,
bussiliikluse korraldus.
→ Põlgaste küla arengukava 2004-2008 (sh lähiümbruse külad Sõreste,
Kaagna, Lauri ja Magari). Arenguvajadused: teede renoveerimine,
jäätmekorraldus (jäätmete ebaseaduslik mahapane), Põlgaste külakeskuse
väljaehitamine, spordiväljakute renoveerimine/rajamine (Põlgaste, Lauri),
Lauri küla lõkkeplats.
→ Varbuse küla arengukava 2010. aastani. Arenguvajadused: teede
renoveerimine, külakeskuse väljaehitamine, ühistranspordi korraldus,
veevarustus.

2.4.3 Muinsuskaitse, ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud objektid ja
alad
Kanepi vallas on 86 kultuurimälestist, millest 56 on kinnismälestised ja 30
vallasmälestised (vt. nimekirja Lisas 1).
Kinnismälestiste hulgas on:
→ 23 arheoloogiamälestist, millest enamuse moodustavad kivikalmed,
leidub ka kääpaid, kalmistu, ohvrikive, hiietamm, ohverdamiskoht,
rauasulatus- ja asulakoht ning linnus;

Kanepi Vallavalitsus
Töö nr. 805/06

2007

Kanepi valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs.

37

→ 28 arhitektuurimälestist, mille moodustavad Hinni talukompleksi
hooned, Kanepi kirik ja kalmistu ning köstrimaja (kaitse alla võetud
koolimajana), Roti vesiveski hoonetekompleks, Varbuse postijaama ja
mõisa hoonekompleksid;
→ 5
ajaloomälestist,
mille
seas
on
kalmistud,
Vabadussõja
mälestussammas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud ning Johann
Philipp von Rothi haud.
→ Kanepi vallasmälestisteks (kunstimälestised) on Kanepi kirikus asuvad
altar, kantsel, lühtrid jms. objektid ning Kanepi Mäe kalmistul rist ja
hauamonument.
Ajaloolis-kultuuriliselt oluliseks paigaks on Kanepi alevik, kus on hästi säilinud
skulptor August Weizenbergi järgi nimetatud peatänava äärne ja kõrvaltänavate
puitasum, Kanepi kirik ja kalmistud ning mälestusmärgid-sambad.
Kanepi Jaani kirik ehitati aastail 1804-1810 vana 1674.a. valminud puukiriku
asemele. Kirikuhoone on pühitsetud Ristija Johannese nimele 1810. aastal.
1831.a. süttis kirik pikselöögist, säilisid vaid kiriku maakivist müürid. Praegusel
kujul on ehitis 1877. aastast. Kirikus asub 1902. aastal Saksa firmas Sauer
ehitatud orel. Tähelepanu väärivad altarimaal "Kristus ristil" (A. Bauer, 1857) ja
pseudogooti stiilis altar. Kirikuhoone ja ümbritsev aed on muinsuskaitse alused
objektid. Kiriku tornikiiver on renoveeritud 2002. aastal. Erinevalt teistest
Eestimaa kirikutest, mille tornis on kas rist või kukk, on Kanepi kiriku tornis täht,
mida on kujutatud ka valla vapil. Kiriku juures on vajalikud mitmed suuremad
remonditööd- katuse vahetus, elektrisüsteemi vahetus, kiriku interjööri
uuendamine jms.
Kanepis asub kaks kalmistut – Mäe ja Ala kalmistu, mille juurde kuuluvad
kabelid (Mäe kalmistu kabel aastast 1837). Kanepi Mäe kalmistule asuvad Johann
Philipp von Rothi haud ja Rothi perekonnakalmistu, samuti Ungern-Sternbergide
perekonnakalmistu. Mäe kalmistul asub ka August Weizenbergi loodud pronkskuju
„Lootus” tema vanemate haual ning Narvast 1977.a. Kanepisse ümber maetud
luuletaja Juhan Weitzenbergi hauasammas. Samuti asuvad kalmistul kunstnike
Alfred Kongo ja Gustav Raua hauasambad. Ala kalmistule toodi jõumees Saul
Hallapi põrm tema 100. sünniaastapäeval 1997.
Kanepi kalmistutel on ühena vähestest maakonna kalmistutest kultuurilooliste
kalmude skeem.
Kanepis asuvad seltsimaja ees ja sünnikohas Ritsikel kujur August Weizenbergi
mälestussambad. Mälestuskivi asub ka Põhjasõja 1701.a. lahingupaigas Magaris.
Kultuuriväärtuslikud hooned, mida vallas ei ole kaitse alla võetud, on näiteks
1887.a. esimene omafinantseerimisega ehitatud seltsimaja (praeguseks
juurdeehitiste tõttu muutunud), 1750.a ehitatud Sarako kõrtsihoone, hästi on
säilinud Kanepis Võhandu jõe ääres Vana-Piigandi valla magasiait ja
valla/vallakohtu hoone, vana apteegimaja ja postkontori hoone. Kaitse alla pole
võetud ka Piigandi järve edelaosas asuvat muistset kantsimäge – Vallimäge.
Huvipakkuvaks kohas on ka Ahijärve soos asuv Kullisaar, mida on sõdade, sh II
maailmasõja ajal, kasutatud varjupaigana.
Eesti Mõisaportaali andmetel (www.mois.ee) on vallas asuvateks mõisateks
Erastvere, Heisri, Hurmi, Karste (kõrvalmõis Jõksis), Kooraste (kõrvalmõis
Kaagveres), Peetrimõisa (Sõmerpalu mõisa kõrvalmõis), Piigandi, Sõreste ja
Varbuse mõis, mis kõik on rüütlimõisad.
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Erastvere mõisa (saksa k Errestfer) mainitakse juba 1542.a., mil Tartu piiskop
müüs mõisa Johann Soyele. Nagu paljude teiste piirkonna mõisate, oli ka
Erastvere pikaajaliseks omanikuks hiljem Unger-Sternbergide suguvõsa. 1925.
aastast kasutati mõisa hoolekandeasutusena. 1972.a. lammutati mõisa
historitsistlikus stiilis mõisahoone. Erastvere loodusliku stiiliga mõisapark ja
põlispuud on looduskaitsealused.

Joonis 13. Erastvere mõisa endine peahoone
Piigandi mõis (saksa k Alt-Pigant) pärineb 16. sajandist, mõisa alla kuulusid
Kanepi ja Sõreste külad. Alates 1813. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni
kuulus mõis von Ungern-Sternbergide aadliperekonna omandusse. Mõisa viimane
omanik oli Gerhard von Ungern-Sternberg. Pikk varaklassitsistlik kivist peahoone
püstitati mõisa 19. sajandi algul, arvatavasti von Ungern-Sterbergide
omandusajal peale 1813. aastat. Mõisas oli ka hulk kõrvalhooneid ja suur park,
mis paiknesid Ihamaru-Kanepi maantee ning maalilise Piigandi järve vahelisel
alal. Peahoonest on kaasajal alles vasakpoolne ots, mida kasutatakse elamuna.
Kõrvalhooned on meieni säilinud kas varemetena või ümber ehitatud kujul.
Kooraste mõisat (saksa k Korast) on esmamainitud 1511. aastal. 16. sajandil
on mõis kuulunud nii von Stackelbergidele, von Buxhoevdenitele kui ka von
Zoegedele. Hiljem olid mõisal Erastvere mõisaga ühised omanikud. Alates 1837.
aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni kuulus mõis Karl von UngernSternbergile. Suure pargi veeres paiknev ühekorruseline väike ja lihtne väike
kivist peahoone on kaasajal kasutusel elamuna. Hoonet on veidi ümber ehitatud.
Kõrvalhoonetest on järel vaid riismed.
Hurmi mõis asutati 1798. aastal, mil ta eraldati naabruses asuvast Põlgaste
mõisast. Arvatavasti üsna pea pärast mõisa asutamist (19. sajandi algul) püstitati
sinna ühekorruseline tagasihoidlik kivist peahoone. Praegu on hoone varemeis,
selles on alles peamiselt müürid. Pargi sees ja selle läheduses on säilinud ka
mõned ümber ehitatud kõrvalhooned.
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Ajalooliselt oluliseks objektideks olid ka vesiveskid, mis paiknesid Pühajõel
(Võhandul) ning Ahja jõel ning millest enamasti on säilinud vaid veskikoht.
Tuntuimaks ja vanimaks piirkonna veskiks on Jõksi veski, mis paiknes Võhandu
jõel enne selle suubumist Jõksi järve. Veskit mainitakse esmakordselt Poolaaegsel inventeerimisel (1582-1591) ning see lõpetas tegevuse 1968. Jõksi järvest
väljudes asub Võhandul Ritsike veski, mis lakkas tegutsemast 20. saj esimesel
kümnendil. Kokle ojal asub veski Kurvitsal, enne oja suubumist Võhandusse.
Vesiveskid olid ka Kooraste mõisa juures Lokuojal, Sillaotsa jõel (nn Tamme ojal)
ja Alopi ojal. Allavoolu Sillaotsa jõe suubumisest Võhandusse jäävad Jõgehara,
valla piiril Võhandu jõe loogetes Kärgula, Kahru, Vihtla, Pitsitaja ja Parmu veski.
Jõgehara oli üks suurimaid veskeid, mis oli jahu-, sae- ja villaveski, 1932. aastast
püüliveski. Veski juures valmistati ka kontrabasse. Jõgeharast allavoolu asuvates
veskites tehti jahu ja tange, samuti toimus mitme veski juures laastulöömine ja
linapuhastamine. Ahja jõe ülemjooksul asusid vallas Vedela, Kaska, Roti, Liismiti
ja Tilleorus asub Tille veski, mis on säilinud erinevas ulatuses.
Vallas
asuvad
väärtuslikud
maastikud
on
määratletud
maakonna
teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”,
kus eristatakse väärtuslikud maastikud kolmel erineval tasandil.
I tähtsusklassi maastikud:
→ Vana Tartu-Võru maantee e. Postitee kulgeb läbi valla idaosa Sõreste
ja Varbuse küla. Postitee kulgeb läbi lainja hajaasustatud kultuurmaastiku,
postiteed palistavad hekid, mida ilmestavad vanad sillad ja truubid ning
piketi- ja piirdepostid, mis koos piimapukkide, bussiootepaviljonide ja
teetähistega loob omapärase teemaastiku. Postitee ääres asub ka Varbuse
postijaam ja mõisaansambel ja Tilleoru veski ja maastikukaitseala.
Postitee
väärtuslikule
maastikule
on
koostatud
„Postitee
maastikuhoolduskava”, mille soovitustega tuleb piirkonna arendamisel
arvestada, Tilleoru maastikukaitsealal määrab kasutamistingimused
kaitse-eeskiri (hetkel uuendamata). Teemaplaneeringu kohaselt tuleb:
o Vesiveskite
taastamisel
detailplaneeringu
alusel
tagada
veskihoonete ajaloolise ilme taastamine ja avalikkuse juurdepääs
veski veeäärsetele territooriumitele.
o Vältida ebasobivaid uusehitisi põllumajanduslikel avamaastikel,
võimalusel lammutada mittevajalikud endised kolhoosiaegsed
tootmishooned.
o Vana-Võru maantee rekonstrueerimisel vältida tee õgvendamist,
luua lisaks olemasolevatele piknikuplatse ja parkimiskohti, taastada
ja heakorrastada erinevatest ajastutest pärinevad ja eri stiilis
bussiootepaviljonid.
o Võimalusel taastada piimapukid.
o Hoida korras Postiteed palistavad erinevad alleed ja puudegrupid.
o Puhke, ja ujumiskohtade avaliku kasutamise tagamine ja
kindlustamine. Ujumiskohti arendada detailplaneeringu kaudu.
o Üldplaneeringuga tagada avalikkuse juurdepääs väärtusliku
maastiku objektidele ning Ahja jõe kallasrajale ning puisniitude
hooldamine.
o Ehituskeeluvööndi ja kalda ulatuse täpsustamine ja soovitavalt
maksimaalse ulatuse määramine omavalitsuse planeeringuga.
o Mitte rajada uusi (tihe)hoonestusalasid Postitee vahetusse
lähedusse ja Ahja jõe kalda-aladele.
II tähtsusklassi maastikud:
→ Kanepi – Erastvere väärtuslikku maastikku kuuluvad Kanepi alevik ja
Erastvere küla, samuti Jõksi ja pisut Hino külast. Maastikuobjektideks on
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Erastvere mõis ja park ning alleed, Jõksi ja Erastvere järv ning nende
ümbrus, Kanepi alevik (kirik, kalmistu). Teemaplaneeringu kohaselt tuleb:
o Maastikuhooldusvõtete/töödega korras hoida Erastvere mõisa park
ja alleede
o Jõksi ja Erastvere järve puhke- ja ujumiskohtade avaliku
kasutamise tagamine ja kindlustamine. Avada kallasrajad. Vältida
veekogude ehituskeeluvööndi ja kalda ulatuse vähendamist ning
uute hoonestatud asustusalade loomist järvede kaldaaladele.
o Oluline on säilitada põllumajandusmaastiku avatust ning vältida
ebasobivaid uusehitisi avamaastikul.
o Kõrge
boniteediga
põllumaad
tuleb
hoida
kasutuses
põllumajandusliku maana.
o Hooldada tuleb mälestiste ümbrust (niitmine, võsaraie).
o Võimalusel lammutada mittevajalikud endised kolhoosiaegsed
tootmishooned.
o Üldplaneeringuga planeerida vaatekohtade infrastruktuur ja
kasutustingimused. Hoida vaated vabana.
o Valla
ehitusmääruses
täpsustada
ehitustingimused
ja
arhitektuursed nõuded väärtuslikel maastikel. Ehitamisel tuleb
lähtuda küla ehitustraditsioonidest ja hoiduda muutmast küla
üldilmet. Soovitav on kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale.
→ Valgjärve väärtuslik maastik paikneb enamuses Valgjärve vallas, Kanepi
valla Kaagvere ja Karste küladesse ulatub väärtusliku maastiku lõunaosa.
Maastik on hajaasustusega põllumajandusmaastik.
o Põllumajandusliku kasutusega maadel see kasutus säilitada.
Olemasolevat maakasutusmustrit mitte lihtsustada.
o Säilitada maastiku kõik pisielemendid. Säilitada metsatukad
küngaste lael ja järskudel nõlvadel.
o Kasutusest väljas olevad kolhoosiaegsed tootmishooned lammutada
või varjata perspektiivse kõrghaljastusega.
o Traditsioonilise hajaasustusega aladel vältida tiheasustuse teket.
o Tagada kallasraja avatus järvede ja jõgede ääres.
→ Tilleorg- Lauriorg: väärtuslik maastik ulatub Lauri külast üle Hurmi ja
Varbuse küla Põlva valla Kiuma külla, ristudes Postitee väärtusliku
maastikuga. Väärtusliku kultuurmaastiku moodustavad Lauri ja Hurmi
hajakülad, vesiveskid, Varbuse mõisakompleks ning Ahja jõe ürgorg ning
Tilleorg.
o Maastikukaitseala kasutustingimused on välja töötatud kaitseala
kaitsekorralduskavas.
o Tille, Liismeti ja Roti veskite taastamisel detailplaneeringu alusel
tagada veskihoonete ajaloolise ilme taastamine ja avalikkuse
juurdepääs veski veeäärsetele territooriumitele.
o Vältida ebasobivaid uusehitisi põllumajanduslikel avamaastikel.
o Varbuse mõisapargis jätkata maastikuhooldusvõtete/töödega pargi
ja alleede korrashoiuks.
o Lauri ja Hurmi hajakülade, Puskaru sumbküla ja Kiuma ridaküla
traditsioonilise
üldilme
säilitamiseks
kehtestada
valla
ehitusmäärusega täiendavad ehitus- ja hoonete paiknemisnõuded.
o Üldplaneeringuga tagada avalikkuse juurdepääs väärtusliku
maastiku objektidele ning Ahja jõe kallasrajale ning puisniidu
hooldamine.
o Ehituskeeluvööndi ja kalda ulatuse täpsustamine ja soovitavalt
maksimaalse ulatuse määramine omavalitsuse planeeringuga.
o Uute tihehoonestusalade loomine väärtuslikule maastikule pole
soovitatav.
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III tähtsusklassi maastikud:
→ Kooraste – Kanepi väärtusliku maastiku moodustab metsane ja
järvederohkete ürgorgudega ala valla kagu- ja lääneosas, kus säilitatakse
senist asustusstruktuuri ja maastikulist üldilmet. Kooraste jõgedel ja
ojadel asusid mitmed vesiveskid.
o Järveäärsete puhke- ja ujumiskohtade avaliku kasutamise
tagamine ja kindlustamine. Avada kallasrajad.
o Vältida veekogude ehituskeeluvööndi ja kalda ulatuse vähendamist
ning uute tihedalt hoonestatud asustusalade loomist järvede
kallastele.
o Ehitamisel tuleb lähtuda küla ehitustraditsioonidest ja hoiduda
muutmast küla üldilmet. Soovitav on kasutada traditsioonilisi
ehitusmaterjale.
o Hooldada tuleb mälestiste ümbrust (niitmine, võsaraie).
o Võimalusel lammutada mittevajalikud endised kolhoosiaegsed
tootmishooned.
o Üldplaneeringuga planeerida vaatekohtade infrastruktuur ja
kasutustingimused. Hoida vaated vabana. Jõksi järve lähedase ja
Paabo järve lähedase triangulatsioonimasti avaliku kasutamise
tingimuste
ja
turvaliseks
muutmise
võimaluste
uurimine
omavalitsuse poolt.
o Vältida teede õgvendamist.
o Jõe äärsed luhad tuleb hoida avatuna regulaarse niitmise läbi ja
kallasrada peab olema avatud. Võimalusel hooldada luhta
puisniiduna.
o Vesiveskite
taastamisel
detailplaneeringu
alusel
tagada
veskihoonete ajaloolise ilma taastamine. Igameheõiguse tagamine
ja liikumiskeelu vältimine populaarsetes seene- ja marjametsades.
Vallas
→
→
→
→

paiknevate kaunite teelõikudena toob teemaplaneering välja:
Valda läbiva vana Võru-Tartu maantee ehk Postitee;
Kanepi-Ihamaru tee;
Saverna-Jõksi tee;
Kooraste Suurjärve äärse teelõigu.

Ilusa
→
→
→

vaatega kohtad asuvad vallas:
Kooraste Pikkjärve ääres;
Jõksi järve põhjakaldal;
Jõksi külas valla piiril.

Teemaplaneering toob välja ka väärtuslikud põllumaad, mis säästliku arengu
seisukohast peavad säilima põldudena. Planeering käsitleb kõrge väärtusega
põllumaadena põlde, mille boniteet on üle 40 hindepunkti. Suuremad väärtuslike
põldude alad asuvad valla idaosas, kus maastikumustris on valdavaks põllumaad.
Samuti on vääruslikke põlde valla loodeosas, paiguti ka Kooraste ümbruses.
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Joonis 14. Kanepi valla väärtuslikud maastikud (väljavõte maakonna
teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”)

Kasutatud allikad:
Eesti Mõisaportaal www.mois.ee
Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklik register www.muinas.ee
Postitee maastikuhoolduskava. 2003.
Maakonna
teemaplaneering
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” 2005.
Jaan Eilart, J. Kuusk, Eduard Laugaste jt. 1965. Kas tunned maad.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Kodu-Uurimise Komisjon. 1978. Põlva rajoonis:
kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20.augustini 1978.
Kooraste küla arengukava aastateks 2004-2010
Soodoma, Peetrimõisa, Näräpää ja Koigera arengukava 2005-2008
Kaagvere ja Karste külade arengukava aastateks 2004-2010
Põlgaste küla arengukava 2004-2008
Varbuse küla arengukava 2010. aastani
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2.5

Ehitatud keskkond ja üldine maakasutus

2.5.1 Maakasutus ja ehitustegevus
Maakasutus
1993.a. maa korralise hindamise andmete järgi oli valla 23150,7 ha üldpindalast:
- metsamaad 10920 ha (47%)
- haritavat maad 8380,4 ha (38%)
- looduslikku rohumaad 1304,1 ha (6%)
- muud maad 2546,2 ha (11%)
Kanepi vallas on 01.10.2006 a. seisuga 1000 kinnistut ning maakatastris
registreeritud 2400 katastriüksust, kogupindalaga 21343,07 ha, mis moodustab
92,2 % valla pindalast.
Maakatastris registreeritud 21343,07 ha-st on:
- haritavat maad 7355,25 ha
- loodulikku rohumaad 1399,94 ha
- metsamaad 10427,23 ha
- muud maad 1992,18 ha
- õuemaad 168,49 ha
Omandivormide lõikes on vallas registreeritud 21343,07 hektarist:
- eraomandis 14301,46 ha (67%)
- riigiomandis 7020,83 ha (32,9%)
- munitsipaalomandis 20,78 ha (0,1%)
Vallas on 2006.a. seisuga RMK Erastvere metskonna hallata 6327,1 ha maad,
millest metsamaa moodustab 5752,3 ha. Ülejäänud valla metsamaast (4674,93
ha) on eraomandis. Haritav maa on suuremas osas (ca 60-70%) kasutuses valla
suurematel põllumajandus ettevõtjatel. Looduslikest rohumaadest st. endistest
heinamaadest on paljud võsastunud. Intensiivsem põllumajanduslik maakasutus
on Põlgaste, Hurmi, Närapää, Soodoma, Kanepi ja Kooraste piirkonnas, mujal
vähem. Haritavast maast 10-15 % ei ole kasutuses (visuaalsel hindamisel).
Haritavat ja looduslikku rohumaad on hakatud viimastel aastatel aina rohkem
metsastama. Avalikult kasutatavate veekogude (jõed, järved) äärsed haritavad
maad on suurel määral jõudnud kinnisvaraarendusse (ehitustegevuse huvi oluline
kasv).
Ehitustegevus
Põlva maakonnaplaneeringuga on määratud vallas Maareformi seaduse mõistes
määratud tiheasustusalaks:
→ Kanepi alevik
Maakonnaplaneering määrab ka detailplaneeringu kohustusega alad:
→ Kanepi alevik – tiheasustusala ja loomapidamiskompleksi maa-ala;
→ Põlgaste küla keskus ja tootmishoonete maa-ala;
→ Erastvere Erihooldekodu maa-ala koos pargi ja loomapidamishoonetega;
→ Hurmi küla keskus ja järveäärne maa-ala;
→ Soodoma küla keskus ja tootmishoonete maa-ala;
→ Laurioru puhkeala;
→ Jõksi ja Vähijärve äärsed alad;
→ Kooraste järvede äärsed puhkealad.
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Vallas on algatatud 17 detailplaneeringut, kehtestatud planeeringuid (oktoober
2006) seisuga on 9. Enamus algatatud detailplaneeringutega soovitakse
maakasutuse juhtfunktsiooni muuta maatulundusmaast elamumaaks.
Tabel 13. Detailplaneeringud
Nr Planeering
Algatatud
1

Padasoomäe

23.11.2000

2

Kera 11-A

21.08.2003

11.08.2004

28501:003:0902

3

Nurmeotsa

21.08.2003

26.05.2005

28501:005:0772

4

Jõksi

21.08.2003

5

18.09.2003

17.06.2004

Puudub

24.03.2004

25.11.2004

28501:003:0806

Sotsiaalmaa

7

Weizenbergi 21c
(turuplats)
Jõksi järve äärse
puhkeala dp
Kalda

Juhtfunktsiooni
muutus
Ei muutu
(maatulundusmaa)
Maatulundusmaa elamumaa
Maatulundusmaa elamumaa
Maatulundusmaa –
elamumaa
Sotsiaalmaa

22.04.2004

18.08.2005

28501:005:0043

8

Suurekivi II

21.10.2004

23.03.2006

28501:002:0003

9
10

Tehnika 24
Vahesaare

18.11.2004
24.03.2005

18.08.2005
14.09.2006

Puudub
28501:004:0774

11

Vastse-Variku

21.04.2005

18.08.2005

28501:004:0051

12

28501:002:0008

21.04.2005

13

Ojaveere

21.04.2005

14
15

Weizenbergi 63A
Rätsepa

26.05.2005
18.05.2006

28501:003:0907
28501:005:0783

16

Hurmi

24.08.2006

28501:002:0282

17

Aasa

24.08.2006

28501:004:0045

Maatulundusmaa elamumaa
Maatulundusmaa elamumaa
Sotsiaalmaa
Maatulundusmaa –
elamumaa
Maatulundusmaa –
elamumaa
Maatulundusmaa –
elamumaa
Planeeringut ei
kooskõlastatud
Ei muutu
Maatulundusmaa –
elamumaa
Maatulundusmaa –
elamumaa
Maatulundusmaa elamumaa

6

Kehtestatud

Katastriüksus
28501:005:0716

28501:002:0250

28501:002:0008
---------------

28501:003:0040

(Andmed vallast)
Ehituslubasid on 2003-2006 perioodil väljastatud 110, kasutuslubasid 45. Sellele
eelneval perioodil 1998-2002 toimus valdavalt olemasolevate ehitiste
seadustamine, mistõttu väljastati 298 kasutusluba.
Aktiivsem (suvilate) ehitus toimub Kooraste järvede piirkonnas ja ka mujal
veekogude läheduses nt. Jõksi, Piigandi ja Vähkjärve ääres. Konkreetselt
piiritletud
suvilapiirkondi
ei
ole
Kanepi
vallas
välja
kujunenud.
Elamuehitusest/ehitussoovist tulenevalt on surve veekogude ehituskeeluvööndite
vähendamiseks, probleemseks on ka tiheasustuse tekkimine traditsioonilistes
hajaasustusega piirkondades ning avalikuks kasutamiseks määratud veekogudele
juurdepääsus.

Elamufond
Allpool toodud tabel sisaldab nii Kanepi valla eramajad, suvilad kui ka
korterelamud. Valla eluruumide kogupindala on 76 926 m2, suurima elamufondiga
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ja ehitiste arvuga asulateks on Kanepi ja Põlgaste, kus on ka enim kortermaju
(vt. tabel 15).
Tabel 14. Kanepi elamud
Asula
Hino küla

Ehitiste arv Ehitisalune pind Eluruumide arv
Eluruumide pind
15
1572,3
15
1247,1

Hurmi küla

46

4521,9

45

3915,1

Lauri küla

17

1674,3

17

1270,3

Heisri küla

26

2513,2

24

1804,8

Jõksi küla

33

3315,5

29

2844,4

Kaagna küla

15

1625,8

16

1149,4

Karste küla

41

5031,7

46

3449,2

Magari küla

20

2513

31

2180,5

117

17811

249

18937,5

Kanepi alevik
Koigera küla

29

2467

29

2078,6

Rebaste küla

20

1653,3

20

1355,6

Soodoma küla

42

5166,7

71

4798,65

Varbuse küla

28

2781,4

27

2100

Kaagvere küla

39

4925

44

3425,2

Kooraste küla

40

4000,9

43

3087,4

Piigandi küla

30

3946,17

35

3119,76

Sõreste küla

28

2640,2

27

2014,8

Erastvere küla

31

3522

34

2848,4

Jõgehara küla

23

2076

22

1619,7

Põlgaste küla

59

10187,7

149

11138,6

Närapää küla

17

1604,1

19

1271,7

Peetrimõisa küla

14

1422

14

1269

730

86971,17

1006

76925,71

Kokku

(Andmed vallast)
Kanepi vallas asuvad korterelamud suuremates asulates. Kanepi alevikus asub
10 kortermaja, mis on valdavalt 2-korruselised ja rajatud valdavalt 1970-80.
aastatel ning 8 kuni 12 korteriga. Kaks suuremat 24 korteriga kortermaja on
rajatud 1980. aastatel. Põlgastes asuvad korterelamud on samuti 8 kuni 12
korteriga, rajatud 1970-1980. aastatel, kaks korterelamut on ehitatud ka 1990.
aastate alguses.
Soodoma külas on korterelamuid 3; Piigandi, Kaagvere,
Erastvere ja Magari külas igas üks elamu (ehitatud 1960-70. aastatel).
Korterelamute kasuliku pinna suurus on kokku 17 029 m2.
Tabel 15. Korterelamud
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tänav, nr
Turu 4
Turu 8
Weizenbergi 61
Weizenbergi 63
Tehnika 20
Kooli 1A
Kooli 6
Kooli 6A
Kooli 8
Kooli 8A
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Asula
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Piigandi
Kaagvere
Magari

Ehitusaasta
1982
1986
1970
1974
195?
1976
1968
1971
1970
1976
197?
196?
1969

Korruseid
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kortereid
24
24
8
12
6
12
12
12
8
12
8
8
12

K. pind
1562,3
1669,1
335,5
520,1
212,9
684,4
510,8
578,9
552,3
794
409,6
304,1
521,9
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3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
1
2
3

Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Soodoma
Soodoma
Soodoma
Erastvere

1970
1968
1975
1972
1978
1978
1983
1984
1990
1991
1968
1969
1970
1976

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12
8
8
8
8
8
12
12
12
12
8
12
12
12

507,7
357,7
525,1
524,4
526,9
517
879,1
876,3
748,6
748,6
549,1
508
554,6
550

(Andmed vallast)
Moodustatud korteriühitustest tegutseb hetkel vaid Kanepis Turu tn 4 ühistu,
ülejäänute tegevus on majanduslike põhjuste ja vähese aktiivsuse tõttu soikunud.
Munitsipaaleluruumid asuvad Kanepis, Põlgastes, Kaagveres ja Karstes. Kanepis
asuvad munitsipaaleluruumid üheksas korteris (kolm on sotsiaaleluruumid),
Põlgastes neljas korteris (kaks on sotsiaaleluruumid). Kaagveres ja Karstes on
sotsiaaleluruume mõlemas asulas üks.
Tabel 16. Munitsipaaleluruumid
Nr
Asukoht
1 Kaagvere elamu korter 6
2 Karste (nn “meiereimaja”)
3 Põlgaste 4, korter 4
4 Põlgaste 12 korter 9
5 Põlgaste 12 korter 11
6 Põlgaste 4 korter 4
7 Weizenbergi 61 korter 6
8 Tehnika 3 korter 1
9
10
11
12
13 Tehnika 20-1
14 Turu 4-19
15 Turu 4-23
16 Turu 8-1

2
3
4
5

Elamispind
48,4
35,2
27,3
40,3
50,7
40,1
28
39,4
43,2
40,1
38,4
42,9
30,7
40,5
41,7
21,9

Staatus
Sotsiaaleluruum
Sotsiaaleluruum
Sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Sotsiaaleluruum
Sotsiaaleluruum
Ei ole sotsiaaleluruum
Sotsiaaleluruum

(Andmed vallast)
Miljööväärtuslikud piirkonnad vallas on Tilleorg ja Postitee, Kanepi aleviku
peatänav - Weizenbergi tänav, kuppelmaastiku ja järvede vahele jaotunud
hajaasustusega külad nt. Kooraste piirkond.
Arhitektuuriliselt levivad külades traditsioonilised viilkatusega ja puitvoodriga
taluhooned, hilisematel aastatel kerkinud silikaathooned ja eriti viimasel ajal
levinud ristpalkehitised – suvilad, elamud.
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2.5.2 Teed, transport
Kanepi vallas jagunevad teed järgmiselt:
-

valla teed 53,5 km, millest kõvakattega 2,7 km, kruuskattega 50,5 km ja
pinnaseteed 0,3 km
erateed, mida vald hooldab, 24,5 km kruuskattega
riigiteed 159,4 km

Valla teede tehniline seisund ja teede tihedus on rahuldav. Vallateede seisukorra
eest hoolitseb vallavalitsus, tellides hoolduseks vajalikud tööd. Vallal on koostatud
teederegister kuhu on kantud 80,2 km teid (vt Lisa 2), millest on:
- valla teed 53,5 km
- metskonna teed 2,1 km
- avalikuks kasutamiseks määratud erateed 23,9 km (sõlmitud eraisikutega
avaliku kasutamise lepingud)
- avalikuks kasutamiseks määramata erateed 0,7 km (ei ole sõlmitud
avaliku kasutamise lepingut)
Riigiteid on vallas 32 kogupikkusega 159,4 km (vt. lisa 3). Riigiteede kohta
peetakse eraldi teeregistrit riigi poolt. Riigiteede hooldust ja remonti teostab
vallas Põlva Teed AS, asukohaga Põlva, Võru tn 29.
Riigimaanteedest läbib valda läbib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee
(T2), tugimaanteedest Kanepi-Leevaku (T62) ja Rõngu-Otepää-Kanepi maantee
(T71). Vallas paiknevaid teid hooldab Põlva Teed AS.
Valla teedel on viis silda:
→ Hatsike sild Hatsike ojal (Sillaotsa jõel) Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere
teel, ehitatud 1962;
→ Jõksi sild Võhandu jõel Silgu-Jõksi teel, ehitatud 1980;
→ Ritsike sild Võhandu jõel Rõngu-Otepää-Kanepi teel, ehitatud 1963,
renoveeritud 2003;
→ Lajavangu sild Võhandu jõel Erastvere-Sillaotsa teel, ehitatud 1974;
→ Tille sild Ahja jõel Vooreküla-Puskaru teel, ehitatud 1962.
Raudtee Kanepi valda ei läbi.
Bussiliiklus
Kanepi valda läbiva Tallinn-Luhamaa maanteel ja Otepää-Põlva ristteel paiknev
Kanepi on hästi ühendatud nii Tartu kui Võruga, mõlemal suuna väljub päevas
üle kümne bussi. Tallinnaga on ühendus päevas kaheksa korda. Liini
teenindajad on erinevad bussifirmad (AS Sebe, AS Taisto Reisid, jt). Kanepi
alevikust otse maakonnalinna Põlva suundub päevas 9 AS Põlva Reisijateveod
teenindatavat bussi. Antslaga otseühendus puudub. Otepääga on ühendus
päevas kolm korda. Vallasiseseid liine teenindab ja koolilapsi toob ja viib
koolibuss.
Kergliiklus. Eesti põhilistest rattateedest läbib valda Värska-Pärnu rada (nr 5),
mis kulgeb Põlvast piki Kanepi-Leevaku maanteed Kanepisse ning edasi Otepääle
mööda Rõngu-Otepää-Kanepi maantee. Rattaga liikumiseks on ka 24 km pikkune
Kooraste huvimetsa rattarada, mis algab Erastvere metskonna kontorist ning
kulgeb Kooraste Pikkjärveni ning sealt ringiga tagasi Erastverre.
Matkaradadest asub vallas Tilleoru maastikukaitsealal 4,2 km pikkune
matkarada, mis kulgeb piki Ahja jõe kallast. Erastvere metsanduslik matkarada
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algab metsandusmuuseumi juurest tuleb Sitalisõ soo kaudu ringiga tagasi
alguspunkti. Suusarada asub Lajavangu metsas Kanepi ja Võhandu vahel.
Liiklusõnnetusi on enim juhtunud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel ja
Kanepi aleviku lähedal Rõngu-Otepää-Kanepi maanteel, samuti Kanepi-Leevaku
teel.
Kasutatud andmed:
Valla üldandmed
Maanteeameti andmed
Regio Eesti rattateed 1:410 000
Riigimetsa Majandamise Keskuse andmed

2.5.3 Tehniline infrastruktuur
Elekter
Kanepi valla elektrivarustus kuulub Jaotusvõrgu Kagu-Eesti teeninduspiirkonda ja
lähtub ühest suuremast alajaamast - Kanepi 110/10 kV (võimsusega 6,3
MVA).Jaotusalajaamade arv on 97 ning jaotusalajaamade koguvõimsus 14,3 MVA.
Kanepi valla põhialajaama võimsus on piisav ja omab arvestatavat potentsiaali
elektrilise koormuse kasvuks tulevikus. Halvem on olukord maapiirkondade
jaotusvõrkudes: olemasoleva jaotusvõrgu konfiguratsioon on välja kujundatud
arvestades nõukogudelikku põllumajanduslikku suurtootmist, mis aga ei vasta
praegusele situatsioonile. Probleemiks on madalpingevõrkude liiga pikad ja
väikese ristlõikega liinid, mis ei taga vajalikku kvaliteeti. Vastavalt
pingemõõtmistele on Kanepi vallas ca 31 puuduliku elektrivarustusega piirkonda,
kus kuni 2013. aastani on vajalik ehitada ca 49 10/0,4 alajaama ja üle 34 km
elektriliine.
Viimase
viie
aastaga
on
Kanepi
valla
elektrivarustuse
kaasajastamiseks investeeritud üle 6 milj. krooni. Ehitatud on 19 uut
jaotusalajaama ja 23 km uusi liine.
Eesti Energia AS Jaotusvõrgu eesmärgiks on tagada 2002-2013 kestva
üleminekuperioodi jooksul tarbija juures pinge 230/400V, viies keskpinge
võimalikult tarbija lähedale ning kasutades 0,4 kV õhu- või maakaableid, mille
pikkus ei ületa 600 m. Seoses sellega on plaanis paigaldada tarbijate
pingeparandamise programmi raames Kanepi vallas keskmiselt 4-6 uut
trafopunkti aastas.
Eesti Energia AS toob lähtetingimusena välja, et uute elektrivõimsustega
ehitusalade planeerimisel näha ette võimalikud keskpingeliinide trassid ja
alajaamade asukohad, ning kooskõlastada need üldplaneeringu koostamise
käigus.
Tänavavalgustus
Valgustatud tänavalõigud on Kanepi alevikus ja Põlgaste ning Soodoma asulas.
Kanepi alevikus on valgustatud Weitzenbergi tn – peatänav (1,3 km), Kooli tn –
(360 m) , Hurmi tn (220 m), valgustus on hea. Kirikuplatsile on paigaldatud
kirikuvalgustus. Tehnika tn (460 m) valgustus pole piisav. Vajalik on vahetada
valgustid ökonoomsemate vastu. Nurme ( 200m), Niidu tn.(1,1 km), Lille (270
m) tänavalgustus puudub. Täiendavat valgustust vajab Turu tn. (420 m) Hetkel
on rahuldavalt valgustatud ainult kortermajade ümbrus.
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Põlgaste külas on valgustatud kortermajade tsoon ja peatänav (770 m), valgustus
on rahuldav. Vajalik on välja vahetada valgustid ökonoomsemate vastu. Kavas
peatänava valgustust (510 m) pikendada tootmishooneteni. Individuaalelamute
rajoon (380 m) on valgustatud.
Soodoma küla kortermajade tsoon on valgustatud kohtvalgustitega. Vajalik
vahetada valgustid ökonoomsemate vastu. Kavas pikendada tänavavalgustust
külakeskuseni (440 m).
Perspektiivis on suuremad keskused valgustada kohtvalgustusega.
Gaas
Tsentraalne gaasivõrk vallas puudub. Vastavaid arengudokumente ja plaane pole.
Soojamajandus
1994. aastal on vallaelanike initsiatiivil kõikjal Kanepi vallas mindud
tsentraalküttelt üle lokaalküttele. Samuti on lokaalküttel kõik valla omandisse
kuuluvad hooned. On olemas mõned korteriühistud, kes korraldavad korterelamu
juurde ehitatud lokaalse katlamaja tegevust. Samas - paljud kütavad oma korterit
ise ning sageli ei vasta see tegevus tuleohutuse nõuetele. Kaugküttealased
arenguplaanid ja dokumendid puuduvad.
Vallas
→
→
→

tegutseb neli vedelküttel lokaalkatlamaja:
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste lasteaed-algkool (kultuurimaja, sidejaoskond, külakeskus)
Kanepi vallavalitsuse hoone (perearstipunkt, apteek; Kämmu Disain.
massöörikabinet)
→ Kanepi lasteaed, (raamatukogu, juuksur, sidejaoskond, noortekeskus)

Telefoniside ja internet
Digitaaltelefoni keskjaamad on paigaldatud Kanepisse ja Põlgastesse. Nii Kanepi,
Põlgaste ja Soodoma on ühendatud digitaalse kaabliga. Mobiiltelefoniside katab
kogu valla, operaatorid EMT, Elisa ja Tele 2. Kanepis, Põlgastes ja Hurmis on
ADSL tugijaamad. Kanepis on ka digitelevisiooni tugijaam 01.06.06. Alates
01.10.2004 töötab osaliselt valla kulul finantseeritav wifi võrk saatjatega Kanepi
EE ja Tele 2 mastis. Internetiteenust pakub OÜ KaNeti. Künkliku reljeefi ning
metsasuse
tõttu
on
levitingimused
halvad
ja
ühenduse
kättesaadavus raskendatud Kooraste ja Kaagvere kandis. Vallas on viis tasuta
WIFI leviala: Uha kauplus ja kirikuplats Kanepis, Tammiku pubi Erastveres,
Kevvai ja Mesipuu turismitalu; lisaks on 8 avalikku internetipunkti: Kanepi
vallamajas, raamatukogus, kaupluses Aid ja Kodo, Tammiku pubis, Kanepi
noortekeskuses, Eesti Maanteemuuseumis, Mesipuu talus, Põlgaste põhikoolis ja
Erastvere raamatukogus.
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ülevaade põhineb kehtival 2005.a. OÜ Saaretu
poolt koostatud Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukaval
aastateks 2005-2017. Kanepi vallas (Kanepis, Põlgastes, Hurmis ja Soodoma
keskasulas) pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust vallale kuuluv ettevõte
MA Karjäär, mis tegeleb veevarustusega ka väiksemates külades, ehkki varad on
eraomanduses. Erastveres pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust
Erastvere Hooldekodu. Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised ja
trassid on enamuses rajatud 1960-80. aastatel ning praeguseks suures osas
amortiseerunud. Peamiselt on toimunud olemasolevate võrkude, pumplate ja
puhastite hädavajalikud rekonstrueerimised (v.a. Kanepi aleviku puhul).
Ühisveevärk
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Kanepi valla veevarustuseks kasutatakse valdavalt Kvaternaari ja Kesk-Devoni
põhjaveekompleksi, teised kompleksid on liiga suure lasumussügavusega ning
vesi on liiga kõrge mineraalainete sisaldus. Kvaternaari veekompleks (Q)
toitub peamiselt sademeteveest, suurvee ajal ka pinnaveest. Kvaternaari
veekompleks hõlmab setteid, mis sisaldavad enamasti surveta vett. Kohaliku
survega vett leidub vaid paiguti jõgede orgudes ja kõrgendike nõlvadel piiratud
levikuga savikihtide all. Vesi allub kergesti igasugusele reostumisele. KeskDevoni veekompleks (D2) on kogu Lõuna-Eesti piirkonna tähtsaim
veevarustusallikas. Veekompleks paljandub vaid kohati sügavamates jõeorgudes,
mujalt katavad teda Kvaternaarisetted, mille paksus muutub valdavalt vahemikus
5–80 m. Keemiliselt koostiselt on vesi HCO3 – Ca – Mg või HCO3 – Mg – Ca tüüpi.
Probleemiks on Fe kõrge üldsisaldus, kuni 7 mg/l, mineraalainete sisaldus ulatub
kuni 0,6 g/l.
Põlvamaa Keskkonnateenistuse andmetel on Kanepi vallas 37 puurkaevu, mis on
rajatud vahemikus 1961-96. Kaks puurkaevudest kasutavad Kvaternaari
veekompleksi, ülejäänud Kesk-Devoni veekompleksi (vt. Lisa 4).
Ühisveevärgiga on vallas varustatud Kanepi alevik, Põlgaste, Erastvere, Hurmi ja
Soodoma.
Tabel 17. Kanepi ühisveevärgi objektid
Objektid
Kanepi alevik
Põlgaste
Kasutuses
2
1

Puurkaevud

Reservis
Vee
kvaliteet

Tehniline
seisund
Pikkus
(km)
Ehitusaeg
Veetrassid

3, üks erakaev
samuti
ühendatud

Erastvere
1

Hurmi
1

1

liigne Mn, Fe
1 puurkaevul
puudub
sanitaarkaitsev
öönd,
hüdrofoorid
mõlemal
puurkaevul
amortiseerunud

liigne Mn, Fe

8

6,6

1960-70

1960-70

kasutusel
olev
puurkaevpumpla vaja
renoveerida

Soodoma
2
võimalik
kasutada 1
eraomanduses

liigne Fe
olemas Feeraldusfilter,
sanitaarPuurkaev
kaitsesuhteliselt
tsoon
amortipuudub
seerunud

puurkaevpumplad
suhteliselt
amortiseerunud

0,6
1970.
keskel
Amortiseerunud, 0,5
km

3,7
1970.
aastad
Amortiseerunud
3,7 km

Tehniline Amortiseerunud Amortiseeseisund
6,8 km
runud 6,3 km
Renoveerimise aeg
2003-2004,
ja pikkus
1000 m
2004, 130 m
(Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava põhjal)

4,5
1970.
aastad
Amortiseerunud
3,5 km

800 m

Väiksematest asulatest on veevarustus:
→ Kaagveres veevarustus ühel kortermajal ja eramajal, millega on kavas liita
veel 2 eramut.
→ Karstes on veevarustus 4 eramaja peale, puurkaev asub erakinnistul.
→ Koorastes puurkaev erakinnistul, mis kuulub farmile. Farm toimib
aktiivselt. Veesüsteemi on ühendatud veel 5 ühepereelamut ehk 10-15
inimest.
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→ Kaagnas asub veehaarde puurkaev erakinnistul. Veesüsteemi on
ühendatud 6 eramaja elanikud. Vald on abistanud veesüsteemi korrastada.
Veevõtukohad ja hüdrandid
Põlvamaa Päästeosakonna andmetel asuvad veevõtukohad ja hüdrandid vallas
järgmistes kohtades:
Tabel 18. Kanepi valla veevõtukohad ja hüdrandid
Nr
Asula
Veevõtukoht/hüdrant
1
Erastvere
Erastvere järv
2
Erastvere
Lajavangu-Kooraste tee, Võhandu jõel
3
Heisri
Heisri Mustjärv põhjaosa
4
Jõgehara
Võhandu jõel vana veski tammil
5
Jõksi
Jõksi järve ujumiskoht (kaguosas)
6
Kaagvere
Kaagvere bussipeatuse taga tiik
7
Kanepi alevik
Tehnika tn hüdrant, veetorn
8
Kanepi alevik
Weitzenbergi tn, tuletõrjedepoo tuletõrjetiik
9
Kanepi alevik
Bussipeatuse platsil hüdrant
10
Kanepi alevik
väljasõidul Ihamaru suunas, kasvuhoonetiik
11
Kanepi aleviku/Hino küla Ritsiku sillal, Võhandu jõel
12
Koigera
Võhandu jõel
13
Kooraste
Kooraste Suurjärve põhjakallas
14
Kurvitsa
Kanepi-Kooraste teel, Kurvitsa paisjärve ääres
15
Piigandi
Vähkjärve kirdeosas
16
Põlgaste
Uiborindu lautade juures veetorn
17
Põlgaste
Arke lihatööstuse õuel veetorn
Varbuse maanteemuuseumi vastas 2 maa-alust
18
Varbuse
veehoidlat
19
Varbuse
Vana Tartu-Võru mnt, Ahja jõe sillal (Tilleorg)
(Põlvamaa Päästeosakonna andmed)
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kohaselt asuvad olemasolevad ja
võimalikud veevõtukohad ja hüdrandid järgmistes kohtades:
→ Kanepi aleviku võimalikud veevõtukohad asuvad keskväljakul ja AS Põlva
Teede hoone kõrval veehüdrant ning Kanepi asulas asuvad tiigid,
täpsemad veevõttude asukohad tuleks määrata projekteerimise käigus.
Alternatiivina võib rajada Kanepisse veel 1-2 tuletõrje veehüdranti, mis
pannakse paika projekteerimise käigus. Hüdrant peab asuma pumplate
vahetus läheduses;
→ Võimalikuks veevõtu kohaks Põlgastes peab planeerima võimalikult
asulalähedase piisava veehulgaga veekogu. Alternatiivina võib rajada
Põlgastesse 1 veehüdrandi, mille asukoht määratakse projekteerimise
käigus;
→ Võimalikuks veevõtukohaks on Erastvere järv;
→ Hurmi küla võimalikuks veevõtu kohaks Hurmi külas on võimalikult asula
lähedal paiknev veekogu;
→ Võimalikuks veevõtu kohaks Soodoma külas on võimalikult asula lähedal
paiknev veekogu.
Lõuna-Eesti Päästekeskus toob lähtetingimusena välja, et üldplaneeringu
koostamisel tuleb arvestada riskianalüüsi tulemustega ning soovitav on märkida
kaardile kõik olemasolevad veevõtukohad, samuti kõik rajatavad ja taastamist
vajavad.
Samuti
on
soovitatav
olemasolevatele
ja
planeeritavatele
hoonestusaladele näha ette vähemalt 2 eraldiseisvat juurdepääsuteed, juhuks kui
üks teedest osutub ettenägematul põhjusel kasutuskõlbmatuks/läbipääsmatuks.
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Kanalisatsioon
Kanalisatsiooniga on vallas varustatud Kanepi alevik, Põlgaste, Erastvere ja
Soodoma.

Tabel 19. Kanepi ühiskanalisatsiooni objektid
Objektid
Kanepi alevik
Põlgaste
Kanalisatsioonisüsteem
ühtne
2 eraldiseisvat
põhjapoolsel
märgala tüüpi
lodupuhasti,
OXYD 45
lõunapoolsel
Puhastusseade
biotiik
biotiigi
Puhastusseade
2006
ehitusaasta
2005
(põhjapoolne)
Tehniline seisund
Suubla

Hea

hea
Ahja jõgi,
Laaneniidu pkr

Erastvere

Soodoma

ühtne

Ühtne

OXYD 45 tüüpi
puhasti,
järelpuhastuseks 2
biotiiki

Biotiik

1976
amortiseerunud

Võhandu jõgi
Ahja jõgi
Pikkus
(km)
7,4
6,1
1
Ehitusaeg
1960-70
1976
Tehniline
amortiseerunud
Trassid
seisund
5,5 km
amortiseerunud
amortiseerunud
Renoveerimise aeg 2003-04, 2005,
ja pikkus
2270 m
2005-06, ~300 m
(Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava põhjal)

Amortiseerunud
Parisoo pkr
Paarsada
meetrit
Amortiseerunud

-

Väiksemates asulates on kanalisatsioon:
→ Kaagveres 8 korteriga majas, suubub settekaevu ja sealt võsasse.
→ Karstes 4 eramajal, kanalisatsioon suubub kogumiskaevu ja sealt eemal
asuvatesse 2 biotiiki. Vald on aidanud kanalisatsiooni puhastada.
→ Koorastes suubub kogumiskaevu ja sealt biotiiki. Biotiik vajab
korrastamist.
Jäätmemajandus
Kehtiva Jäätmeseaduse mõistes on prügivedu vallas veel korraldamata. Suund on
võetud ühisele jäätmeveokorraldusele, milles osalevad koos Kanepi vallaga ka
mitu naaberomavalitsust – Valgjärve, Kõlleste ja Laheda vald. Jäätmekava on
koostamisel.
Elanikud on suutnud suures osas jäätmeveo ise korraldada. Täpsed andmed
puuduvad, kuid põhiline jäätmeveoteenuse osutaja on ilmselt Põlva Kommunaal I
OÜ, seda ilmselt paindliku veovõimaluse ja soodsaima hinna tõttu. Teenuse
pakkumise kvaliteet jäätmeveofirmade poolt on hea, kui vaid elanikud soovivad
seda kasutada.
Kanepi vallas prügi ladustamist ja sorteerimist ei toimu. Vallas tekkivad jäätmed
veetakse Adiste prügilasse Põlva vallas. Adiste prügila suletakse 2009. aastal.
millal rajatakse Kagu-Eesti regionaalne prügila, mille asukoht töö teostamise
hetkel ei ole selgunud. Kohalikud prügilad ja ebaseaduslikud ladestuskohad on
aastaid tagasi suletud ja rekultiveeritud. Omaltpoolt on kaasa aidanud ka vald,
hankides elanikele soodsa hinnaga jäätmemahuteid. Prügiveoga on kaetud
enamasti suuremad asulad – Kanepi ja Põlgaste, hajaasustuses ei ole jäätmete
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vedu prügilasse kindlasti nii aktiivne – jäätmeid põletatakse, komposteeritakse ja
arvatavasti ka maetakse oma maale või veetakse n.ö. metsa. Ka tiheasustusega
asulates ei kasuta kogu elanikkond jäätmeveoteenust – olmejäätmed sokutatakse
avalikesse prügikastidesse ja isegi kalmistute prügi hulka, kogutakse massiliselt
keldritesse (äraveo korraldab vald). Avalikesse kohtadesse paigutatud
suuremahuliste prügikonteinerite otstarbekust tuleks tõsiselt kaaluda, kuid seda
ilmselt alles pärast seadusekohaselt korraldatud jäätmeveo toimimahakkamist.
Mõned aastad tagasi oli kavas rajada valla territooriumile ka nn. jäätmete
kogumispunkt (sorteeritud olmejäätmed, komposteerimisala) kuid sellest on
loobutud kui mittevajalikust – pakendijäätmete kogumisega tegelevad
koostöölepete
alusel
ETO
(Eesti
Taaskasutusorganisatsioon)
ja
Eesti
Pakendiringlus. Kanepi alevikku ja Põlgaste külla on paigaldatud mahutid paberi
ja klaastaara kogumiseks. Komposteerimisväljaku rajamise idee (probleem
haljasjäätmetega) on aktuaalne ka edaspidi, kuid praegu pole see prioriteetide
esijärjekorras.
Ohtlike jäätmete kogumiseks valla territooriumilt on Kanepi alevikus paikneva
AS Mahta Kütus tankla territooriumile paigaldatud kogumiskonteiner (AS Epler &
Lorenz), mis peaks antud hetkel elanike vajadusi rahuldama. Varasemal perioodil
kogunenud ohtlike jäätmete hulk on tänu valla korraldatud ohtlike jäätmete veole
oluliselt vähenenud (vald korraldatud kevadised-sügisesed kogumisringid).
Konteiner-kogumispunkti olemasolu tõttu ei peetud käesoleval 2006. aastal
ohtlike jäätmete kogumist valla korraldusel vajalikuks. See ei välista muidugi
taolisi kogumisaktsioone tulevikus kui vajadus tekib.
Loomsete jäätmete matmiseks asub Sõreste külas loomade matmispaik.
Põlvamaa Keskkonnateenistuse toob välja, et vastavalt Põlvamaa jäätmekavas
toodud suunistele võiks jäätmekäitluskohtadeks Kanepi vallas olla jäätmejaam ja
kompostimisväljak.

2.5.4 Eriotstarbeline teenindus
Kanepi valda teenindab Põlva politseiprefektuur. Vallas töötab kaks konstaablit,
kelle tegevuspiirkond on kolmes vallas. Vallamajas toimub kodanike vastuvõtt üks
kord nädalas. Vallas kasutatakse turvafirmasid suvilate ja kaupluste turvamiseks
(FALCK, FIIDER). Valda teenindab Lõuna-Eesti Päästekeskuse Põlvamaa
päästeosakond keskusega Põlvas. Kanepis paikneb 10 töötajaga tugikomando.
Kasutatud allikad:
Üldandmed vallast
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2005-2017
Lõuna-Eesti Päästekeskuse Põlvamaa osakonna andmed
Põlva maakonna koduleht www.polvamaa.ee
www.wifi.ee

2.6

Looduskeskkond

2.6.1 Geoloogia, looduslikud tingimused
Kanepi vald paikneb Devoni avamusalal, mille moodustavad keskdevoni Burtnieki
lademe aleuroliidid, liivakivid ja savid, mis kohati paljanduvad ürgorgudes (nt.
Ahja jõe ürgorus Tilleoru maastikukaitsealal). Devoni ladestul on täita oluline roll
Lõuna-Eesti varustamisel põhjaveega, vesi on siin suure lasumussügavuse tõttu
enamasti reostamata.
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Devoni ladestut katva pinnakatte paksus väheneb läänest ida suunas: kuna
Kanepi vald asub Otepää kõrgustiku maastikurajoonis kõrgustiku kaguosas,
väheneb pinnakatte paksus läänest ida poole liikudes ca 60 meetri paksusest
kvaternaarisetete kihist 10-20 meetri paksuse kihini. Keskmiselt on pinnakatte
paksus 35 m.
Kagu-Eesti lavamaa, Valga ja Võru-Hargla nõo vahel asuv Otepää kõrgustik
paikneb aluspõhjalisel kõrgendikul, millele erinevate jääaegade kuhjava
tegevusega on moodustunud kuhjekõrgustik, mille kõrgemad künkad ulatuvad
kuni 217 meetrit üle merepinna. Kõrgustiku reljeef on keeruka reljeefiga,
valdavaks on moreenkünkad ja moreenkattega mõhnade reljeef, samuti fluvio- ja
limnomõhnade reljeef, mis kõrgustiku kaguosas on tasasem ja pikkamööda
madalduv. Kanepi valla reljeefis on valdavaks madalamad pinnavormid kui
kõrgustiku keskosas Otepää ümbruses. Valla lääneosas Kooraste ümbruses on
põhiliseks sandurtasandikud, kuhu on kujunenud kõrgustiku suurim metsalaam.
Valla põhjaosas Karste-Jõksi-Piigandi-Heisri joonel on mõhnaline kesk- ja
väikekünniselis-künklik (10-25 m ja 2-10 m) või väikekünklik reljeef (2-10
m). Kõrgustiku idapiiril Ahja jõe ürgoruga paralleelselt levivad uhutud lainjad
moreentasandikud ja jääjärvede kulutustasandikud, mis jäävad ka Kooraste
sandurtasandikest lõunasse. Oluliseks Kanepi valla reljeefis on ka valda läbivad
ürgorud: loode-kagu suunaline Truuta ürgorg ühineb Kooraste kohal kirdekagusuunalise Kooraste-Jõksi-Piigandi ürgoruga, seda ürgoruahelat läbib Jõksi
kohal põhja-lõunasuunaline Võhandu ürgorg, mis Kanepi alevikust lõuna pool teeb
mitmeid lookeid; Erastverest algav Ahja jõgi voolab samuti ürgorus.
Erinevate muldade levimine vallas sõltub muldade lähtekivimist, reljeefist ja
veerežiimist; muldade vaheldumine on kiirem rahutuma reljeefiga piirkondades.
Muldade poolest kuulub vald kahkjate leetunud ehk näivleetunud muldade
piirkonda mis on valdavad valla põhjaosa künklikul maastikul ning idaosas.
Näivleetunud mullad on Lõuna-Eestis laialt levinud ning need kujunevad
kahekihilisel lähtekivimil, millest üheks on punakaspruun moreen, teiseks erineva
tüsedusega saviliivad või liivad. Need mullad on alustevaese lähtekivimi tõttu
happelise reaktsiooniga, kuid põlluharimise ja lupjamise läbi on saavutatud
peaaegu negatiivne reaktsioon. Näivleetunud muldade huumusesisaldus ja –varu
on küllaltki madal, kuid muldi võib lugeda rahuldavateks põllumuldadeks. Ajutiselt
liigniisketes kohtades on need mullad ka gleistunud. Näivleetunud muldadel
kasvavad metsad kuuluvad jänesekapsa kasvukohatüüpi. Samas on küllaltki
laialdaselt Kooraste-Kanepi ning Võhandu jõe piirkonnas sandurtasandikel levinud
leetunud mullad. Leetunud mullad on kujunenud liivadel, milles esineb ka
karbonaatsemaid kihte või karbonaatsemaid kihte. Need mullad on õhukese
huumusehorisondi tõttu väheviljakad, kuid on põllumajanduslikult kasutatavad.
Leetunud muldade metsa kasvukohatüüpideks on jänesekapsa, gleistunud
muldadel ka jänesekapsa-mustika kasvukoht.
Vastavalt pinnakattele ning veerežiimile vahelduvad vallas ka madalsoomullad ja
siirdesoomullad liigniiskemates ja savikama pinnakattega nõgudes, mille
ümbruses ka gleimullad (alaliselt liigniisked mullad). Kohati leidub rabamuldi:
valla põhjaosas Piigandi järvest põhjapool Heisri ümbruses, Sitalisõ soos.
Ürgorgudes jõgede lammidel levivad lammimullad ja madalsoomullad.
Vallas suuremateks jõgedeks on ürgorgudes voolavad Võhandu ja Ahja jõgi ning
suuremad järved ning järveahelad asuvad samuti ürgorgudes (vt. veekogude
kohta järgmist peatükki). Veevarustuseks kasutatakse valdavalt Devoni ladestu
ülem-keskdevoni veeladestiku vett, samuti Kvaternaari ladestu põhjavett. Devoni
põhjavesi on reostuse eest reeglina kaitstud, kvaternaari ladestu põhjavesi on
reostustundlik.
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Valla metsasus on suurem Kooraste ümbruses, kus on kujunenud Otepää
kõrgustiku suurim metsalaam, mille moodustavad Kikkametsa, Lajavangu ja
Kärgula mets. Soodest on suurim Sitalisõ soo, soine on Heisri küla piirkond
(Ahijärve soo), kohati on soostunud nõgusid, sh järvede ümbruses. Valla idaosas
on põllu- ja heinamaade osatähtsus suurem, samuti Karste piirkonnas valla
loodeosas.
Maavaradest leidub vallas enim ehitusliiva, ühes maardlas leidub ka
ehituskruusa. Kaevandamine toimub praegu ainult Sõreste karjääris, teiste
maardlate maavara varuks on valdavalt aktiivsed reservvarud, mida on võimalik
tulevikus kaevandada (kaevandamisel kasutatav tehnoloogia ja tehnika tagavad
maapõue ratsionaalse kasutamise ja keskkonnanõuete täitmise ning maavara
kasutamine on majanduslikult kasulik).
Tabel 20. Maavarad
Pindala
(ha)
5,5

Jrk. nr
1.

Objekti nimi
Harramäe

Maardla liik
ehitusliiv

Varu (m3)
308

Märkused
Aktiivsed
reservvarud
Aktiivsed ja
passiivsed
reservvarud

2.

Jõgehara

ehitusliiv

Aktiivsed 1830,
passiivsed 2529

33,28

3.

Jõksi

ehitusliiv

3 035

48,64

Aktiivne
reservvaru

4.

Laiavangu

ehituskruus

3 859

34,98

Aktiivne
reservvaru

5.

Sõreste

ehitusliiv

Aktiivsed 2158,
passiivsed 12411

70,63

Aktiivsed
tarbeja
reservvarud

(Eesti Geoloogiakeskuse andmed)
Kasutatud allikad:
Arold, I. 2005. Eesti maastikud.
Raukas, A. 1995. Eesti loodus.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Kodu-Uurimise Komisjon. 1978. Põlva rajoonis:
kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20.augustini 1978.
Eesti Geoloogiakeskuse andmed

2.6.1 Veekogud
Kanepi valla jõed kuuluvad Võhandu ja Emajõe jõgikonda, nendest suurimateks
on valda ülemjooksul läbiv Võhandu jõgi ja vallast alguse saav Ahja jõgi, samuti
valda läbiv Orajõgi. Kanepi valla lääneosa järved kuuluvad E.Varepi rajoneeringu
järgi Kõrg-Eesti eutroofsete järvede valdkonda, kus kultuurmaastikus paiknevad
järved on sageli eutrofeerunud (rohketoitelised). Valla idaosa järved kuuluvad
Kagu-Eesti
oligoja
düstroofsete
järvede
hulka
(vähetoitelised
ja
huumustoitelised
järved).
Oligotroofsust
põhjustavad
toitesooladevaene
pinnakate,
suur
metsasus,
järvede
väike
valgala ja läbivool
ning
huumustoitelisust sood ja rabad.
Tabel 21. Veekogud
Vooluveekogu

Pikkus
(km)

Kanepi Vallavalitsus
2006

Valgala
(km2)

Veekogu, kuhu
suubub

Märkus
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Võhandu jõgi

176,3

1420

Ahja jõgi

Lämmijärv

Avalikult kasut. veekogu, lõheliste
elupaigana kaitstav jõgi Kurvitsa
sillast allavoolu valla piires
Avalikult kasut. veekogu, lõheliste
elupaigana kaitstav jõgi Valgupera
oja suudmest allavoolu valla piires

103,4

1070

Emajõgi

Orajõgi

43,4

176

Ahja jõgi

Avalikult kasut. veekogu

Sillaotsa jõgi

15,6

88,8

Võhandu jõgi

Avalikult kasut. veekogu

Hilba jõgi

19,1

41,2

Ahja jõgi

Avalikult kasut. veekogu

20

34,9

Leevi jõgi

Avalikult kasut. veekogu
Avalikult kasut. veekogu

Piigaste oja
Parisoo
peakraav

10,5

28,2

Võhandu jõgi

Kokle jõgi

10,2

23,4

Võhandu jõgi
Kooraste järv

Lokuoja

8,5

21,8

Kangrusoo oja

13,3

20,4

Sillaotsa jõgi

Mügra oja
Laaneniidu
peakraav

10,3

17,5

Võhandu jõgi

4,9

16,3

Orajõgi
Võhandu jõgi

Kärgula oja

8

15,3

Lagjaoja

3,6

10

Valgupera oja

6,3

7,9

Hurmi oja

2,8

7,5

Ahja jõgi

Mustjärve oja

2,5

5,5

Hilba jõgi

Alopi oja

3,3

5,1

Kooraste järv

Rebaste kraav

7,2

Ahja jõgi

-

Seisuveekogu
Jõksi järv
Piigandi järv (Vana-Piigandi, Vana Piigaste järv)

Pindala (ha)
64,2
44

Suurjärv (Kooraste Suurjärv)

41,9

Uiakatsi järv (Väike-Kooraste järv)

19,2

Otitiik (Kärmase tiik)
Mustjärv (Piigandi Mustjärv, Mustina järv,
Kogrejärv)

14,9

Mudsina järv (Mutsina järv, Mugina järv)

13,4

Kõvvõrjärv (Kooraste Kõvvõrjärv)

12,1

Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv)
Vähkjärv (Piigandi Vähkjärv, Kanepi Vähkjärv)
Aalupi järv (Paabo järv, Alopi järv, Alapea järv,
Paabu järv)
Hurmi järv (Külajärv)

Märkused
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu

19

9,8
9
7,1
6

Hüüdre järv (Hüüdra järv)

5,3

Erastvere järv

5,1

Kalmatjärv (Kalmetu järv, Kalmetjärv, Hurmi järv)
Palojärv (Kanepi Palojärv, Kanepi Palujärv, Kooraste
Palujärv)

5,1
5

Liinu järv (Liinujärv, Liinajärv)

4,8

(Taki tiigid)

3,6

Linajärv (Kooraste Linajärv, Väike järv)

3,3

Vaaba järv

3,2

Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu
Avalikult kasutatav
veekogu

Avalikult kasutatav
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veekogu
Kovata järv

2,9

Ahijärv (Piigandi Ahijärv, Mädajärv)

2,3

Kogrõjärv (Piigandi Kogrõjärv, Mõntsiküla järv)

2,2

Kurvitsa järv (veskijärv)

1,8

Hatsikõ järv (Hatsike järv)

1,5

Laanõperä lump

1,2

Sulõndu järv (Piigandi tiik)

1,1

Perätsjärv (Peratsjärv, Peratjärv)

1

Nimetu

1

Rängä järv

Avalikult kasutatav
veekogu

0,8

Linnõjärv (Erastvere Linajärv)

0,7

Magari järv (paisjärv)

0,7

Saia järv (Põlgaste paisjärv)

0,7

Kooraste paisjärv

0,5

Ploomi lump

0,5

Üüvjärv

0,3

Kaarasuu järv / Valli lomp (Kaarasoo järv)

0,2

(Eesti Looduse Infosüsteemi andmed- EELIS)
Eesti pikim jõgi Võhandu jõgi läbib valda ülemjooksul. Jõgi algab Saverna küla
lähedal, voolab põhja poolt Jõksi järve ning väljub järve lõunakaldalt, möödub
Kanepi alevikust läänes ning teeb Hino külast lõuna poole voolates mitu looget.
Jõe liigirikkus varieerub: Kanepi aleviku kohal on suurtaimestik liigirikas (21 liiki
soontaimi) samuti on liigirikas põhjaloomastik (54 taksonit), siit allavoolu kuni
valla piirini on jõgi liigivaesem. Võhandu ülemjooks enne Vagula järve on kiirema
voolu, allikarohkuse ja jaheda vee tõttu sobivaks elupaigaks lõhilastele jt
oksüfiilsetele ja külmalembelistele kaladele. Kanepi aleviku kohal on jõgi
parassooja veega ning kalastiku poolest üsna mitmekesine ja rohke, liikidest on
esindatud särg, viidikas, lepamaim, haug, trulling ja luts. Allavoolu on jõgi
jahedam, juhtliigiks on lepamaim, leidub haugi, särge ja ahvenat ning trullingut ja
jõeforelli. Valla piiril on jõgi kiirevooluline ning tüüpiline forellijõgi. Jõevähki
1995.a. ei leitud, enne vähikatku oli Võhandu üks vähirikkaimaid veekogusid.
Jõksi järveni voolab jõgi valdavalt asustatud piirkonnas, Kanepist valla piirini
vahelduvad põllud metsadega ning asustus on katkendlik. Ülemjooksul on jõe
põhiliseks reostajaks Kanepi alevik. Võhandu jõel asusid paljud vesiveskid: Jõksi,
Ritsike, Kurvitse, Jõgehara, Kärgula, paljud vesiveskid asusid jõelookes, mida
mööda kulgeb praegune valla lõunapiir Sõmerpalu vallaga.
Ahja jõgi algab Erastvere järvest, mis paikneb Otepää kõrgustiku kagunõlval
Ahja jõe ülemjooksu ürgorus, voolab Magari-Põlgaste joonel, kust keerab
põhjapoole ning moodustab 3 km ulatuses Tilleorus valla idapiiri. Tilleorus voolab
jõgi kuni 300 m laia ja 35 m sügava järskude nõlvadega ürgoru allikaterikkal
soisel lammil. Jõeoru nõlvadel leidub üksikuid liivakivipaljandeid, millest tuntuim
on koopa ja allikaga Merioone ehk Sõjatare kalju Varbuse oja suudme lähedal.
Ülemjooksul voolab jõgi künklikul põllustatud maastikul ja Tille lõigus ürgorus,
kus paiknesid 1930. aastatel ka vesiveskid. Suurtaimede poolest on ülemjooks
liigivaene, põhjaloomastik küllaltki liigirikas ning külmaveelisuse tõttu on
juhtliigiks jõeforell. Jõe reostajaks ülemjooksul on Erastvere asula ja hooldekodu.
Paljud Kanepi valla järved asuvad Otepää kõrgustiku kagunõlval asuvates
ürgorgudes, mille põhja on moodustunud aheljärvestikud: marginaalsed kirdeedela-suunalised Jõksi-Kooraste, Jõksi-Piigandi ja Erastvere-Ahja ürgorg ning
radiaalne Vidrike-Kooraste ehk Truuta ürgorg. Jõksi-Piigandi ürgorus asuvad Jõksi
ja Piigandi järv.
Kanepi Vallavalitsus
2006
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Jõksi järv (64.2 ha, suurim sügavus 25,4 m) on Kanepi valla suurim järv, mis on
pikliku kujuga väheliigestatud kaldajoonega orujärv. Järve kaldad on kõrged ja
järsud, kaldavööde kohati soostunud ja õõtsikuline. Põhi süveneb kiiresti,
kaldavöötmes on põhjasetteks kruus, sügavamal ka õhuke mudakiht. Läbivool
järvest on suhteliselt nõrk (Võhandu), loodekaldal leidub palju allikaid. Järve vesi
on selgelt kihistuv, talvist ummuksisse jäämist pole täheldatud. Taimestik on
vähene, kuid liigirikas. Kalastikus on arvukaimaks latikas, särg, ahven ja haug.
Järve linnustik ei ole eriti rikkalik, iseloomulikumad pesitsejad on tuttpütt ja
kõrkja-roolind. Järve põhjakallas on põllustatud, lõunakaldal kasvab männimets.
Piigandi järv (44 ha, suurim sügavus 25,3 m) asub Jõksi järvest kirdes.
Sarnaselt Jõksi järvele on Piigandi järve kaldad järsud, samuti süveneb järvepõhi
järsult. Kallas on enamasti kõva ja liivane, loodes pisut soostunud ning põhi
samuti suhteliselt mudavaene. Järve voolab kirdest oja, on ka allikaid (nt. mõisa
kohal), väljavoolukraav võib kuumal suvel kuivada. Vesi on kollakasrohelise
värviga ning aastaringselt väga läbipaistev. Taimestiku poolest on järv vaene,
liike leidub keskmiselt. Kalastik on sarnane Jõksi järvele. Piigandi järv kuulub
Eestis väga haruldaste kihistunud ja eutrofeerunud veega vähetoiteliste järvede
hulka ning vajab seetõttu koos oma valgalaga täielikku kaitset. Järve edelakallas
on valdavalt metsane, mujal vahelduvad põllud, põõsastikud ja niidud.
Paljud Kooraste järvedest asuvad valdavalt kirde-edelasuunalises JõksiKooraste ja loode-kagusuunalises Truuta ürgorus. Järvede nõgusid on kujundanud
viimase mandrijää kuhjav ja sulamisvee kulutav tegevus. Järvede ümbruses on
moreenist kühme ja kupleid, samuti sandureid. Kooraste ümbrus on suuresti
metsane, mis põhjustab hoolimata vee suurele mineraalainete sisaldusele üsna
palju orgaanilisi ühendeid. Kooraste suurimad järved on Kooraste Suurjärv ja
Uiakatsi (Väike-Kooraste) järv.
Kooraste Suurjärv (41,9 ha, keskmine sügavus 6,1 m, suurim sügavus 21,4 m)
on ebakorrapärase kujuga ja liigestatud kaldajoonega, järve kirdenurgas asub 0,2
ha suurune saar. Suurjärv paikneb mitme ürgoru lõikumiskohas asuvas lamedas
nõos, mida ümbritsevad savikast moreenist kuplid ja kühmud ning mille
ümbruses vahelduvad metsad, niidud ja põllumaad. Kallas on põhja pool liivasem
ja kõrgem, mujal laugem ja mudasem. Põhja katab enamasti muda. Järve
voolavad Lokuoja, Hatsike ja Alopi oja ning Uiakatsi järvest lähtuv oja. Väljavool
on edelast Sillaotsa (Krimmi) jõe kaudu Võhandusse. Vesi on järves
pruunikaskollane ja keskmise läbipaistvusega. Tänu keskmisele läbivoolule järv
talvel ummuksisse ei jää. Taimestik katab neljandiku järvest, liike on keskmiselt.
Kalastiku poolest on järv küllaltki liigirikas, enim on latikat ja haugi, ka särge,
ahvenat, roosärge, nurgu, viidikat, linaskit jt. liike. Järv on võrdlemisi linnuvaene,
väheste paaridena on esindatud tuttpütt ja tuttvart, üksikud rägapardid ja
järvekaurid.
Uiakatsi järv (19,2 ha, suurim sügavus 19,7 m, keskmine sügavus 6 m) asub
Kooraste Suurjärvest 200 m edelapool. Järv on pikliku pisut kõverdunud kujuga,
pinnakate on järve ümbruses fluvioglatsiaalne liiv ja kruus, ka savikas moreen.
Kallas on järsem ja liivasem kagus ning mujal laugem ja mudasem. Läbivool on
nõrk, kuid järv on väga allikarikas. Vesi on kollakasroheline ja väga läbipaistev.
Järv on taimestikuvaene, liike leidub keskmiselt, kalastik küllaltki liigirikas. Järv
oli 1930. aastatel vähirikas, kuid vähikatku järel suuresti hävinud. Linnustiku
poolest on järv vaene.
Kasutatud allikad:
Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
Raukas, A. 1995. Eesti Loodus
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Järvekülg, A. 2001. Eesti jõed
Mäemets, A. 1977. Eesti NSV järved ja nende kaitse

2.6.3 Taimkate
Vallas levivate näivleetunud ja leetunud muldade põhiliseks metsatüübiks on
jänesekapsa kasvukohatüüpi laanemetsad, kohati gleistunud muldadel ka
jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpi metsad. Sanduritel kujunenud muldadel
leidub ka palumännikuid. Looduslikke rohumaid leidub vähe. Vastavalt soo
arengutasemele leidub vallas ka madalsoo-, siirdesoo- ja rabametsi.
Laanemetsade põhiliseks puuliigiks on kuusk, mis võib asenduda ka männi, kase
ja haavaga või moodustada segapuistu. Olenevalt tekkeloolt on laanemetsad kas
liigivaesed või liigirikkad. Kanepi valla laanemetsad on valdavalt liigivaesed
kunagiste taigametsade jäänukid, mida iseloomustab mustikas, pohl, kattekold,
leseleht jne või tekkinud endistele põldudele, kus valdavaks on jänesekapsas.
Nendel raiesmikkudel hakkab levima vaarikas või metskastik. Liigirikkaid
laanemetsi, mis on tamme-segametsade järeltulijad ning kus leidub
salumetsadele iseloomulikke liike (ussilakk, võsaülane, jänesesalat) leidub vähe.
Palumännikute iseloomulikuks puuks on mänd, leidub ka kuuski ja kaske,
põõsarinne puudub ja alustaimestik on liigivaene. Iseloomulikuks on pohl,
mustikas, kanarbik, rohurindes jänesekapsas ja palu-härghein. Samblarinne on
tihe. Palumetsad on kuivuse ja valgusrikkuse tõttu head puhkemetsad.
Kasutatud allikad:
Arold, I. 2005. Eesti maastikud.
Raukas, A. 1995. Eesti loodus.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Kodu-Uurimise Komisjon. 1978. Põlva rajoonis:
kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20.augustini 1978.

2.6.4 Roheline võrgustik
Rohelise võrgustiku moodustavad tugialad - laiaulatuslikud kompaktsed vähe
häiritud metsa- ja sooalad ning koridorid - tugialasid ühendavad ja nende
toimimist toetavad vahelduva laiusega alad. Tugialad ja koridorid jaotuvad kas
riiklikeks, piirkondlikeks või kohaliku tähtsusega tugialadeks ja koridorideks.
Tabel 22. Võrgustiku elementide tasandid ja kriteeriumid
Rohelise
võrgustiku
tasand

Vaadeldava
tugiala
läbimõõt

Riigi
Piirkondlik
Kohalik

Kanepi Vallavalitsus
2006

Ribastruktuu- Tugiala (koridori)
ride läbimõõt
indeks

25… 50 km

10…20 km

T1 (K1)

5…25 km
1…5km

2…10 km
300…2000m

T2 (K2)
T3 (K3)

Eesti 2010
tasand
Rahvusvaheline
tasand
Riigi tasand
Mikrotasand
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Joonis 15. Kanepi valla rohevõrgustik (väljavõte maakonna teemaplaneeringust
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”)
Kanepi valla roheline võrgustik on paika pandud maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, mis määratleb vallas
järgmised tuumalad, mis on asuvad osaliselt või täielikult valla territooriumil:
Piirkonna suured tuumalad (T8):
→ Kooraste-Kanepi tuumala
→ Erastvere tuumala
→ Hilba ülemjooksul tuumala
Piirkonna väiksemad tuumalad (riikliku mikrovõrgustiku elemendid, T9)
→ Kaagna tuumala
→ Peetrimõisa tuumala
→ Piigandi-Ahijärve tuumala
Teemaplaneering täpsustab ka piirkondlikud olulised rohekoridorid (K8) ja
väiksemad koridorid (K9) ning potentsiaalsete rohelise võrgustiku koridoride
asukoha kus oleks soovitav rajada või tihendada olemasolevat kõrghaljastust:
→ Kaagna ja Varbuse
Kanepi Vallavalitsus
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→ Varbuse ja Pragi
Riikliku planeeringu „Eesti 2010“ järgi läbib Põlvamaad osaliselt rahvusvahelise
tähtsusega maantee Via Estica, mis nõuab Kanepi Vallavalitsuse poolt
koostatavates üldplaneeringutes suuremat tähelepanu Erastvere – Peetrimõisa
lõigul.

2.6.5 Kaitstavad ja tähelepanu vajavad alad ja objektid
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrusele nr 183 “Hoiualade kaitse
alla võtmine Põlva maakonnas”, on Kanepi vallas paiknevad Natura 2000
võrgustiku aladeks hoiualad:
→ Ahja jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku
kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)
kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitis taenia),
hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus)
elupaikade kaitse;
→ Jõksi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste
järvede (3150) kaitse;
→ Kooraste Kõvvõrjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu
direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult
rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
→ Kooraste Pikkjärve hoiuala (sh Liinujärv), mille kaitse-eesmärk on EÜ
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni
kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
→ Piigandi järvede hoiuala (Piigandi järv ja Piigandi Ahijärv), mille kaitseeesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) ning
huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse ning II lisas nimetatud
liikide – hariliku hingi (Cobitis taenia) ja hariliku vingerja (Misgurnus
fossilis) kaitse;
→ Uiakatsi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste
mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
→ Võhandu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)
ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku
võldase (Cottus gobio), hariliku vingerja (Misgurnus fossilis), rohevesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus)
elupaikade kaitse;
Vastavalt maakonna teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”
tuleb
Natura
veekogude
kallastel
vältida
ehituskeeluvööndi vähendamist. Ka Riikliku Looduskaitsekeskuse seisukohal
vajavad planeeringus eritähelepanu võimalikud maakasutusest tekkivad
probleemid kaitsealustel territooriumitel sh eriti Natura aladel.
Kaitsealused liigid
Valla territooriumil on järgmiste kaitsealuste liikide elupaigad ja kasvukohad:
I kategooria:
→ Must-toonekurg (Ciconia nigra), 1 elupaik
→ Limatünnik (Sarcosoma globosum), 1 kasvukoht
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II kategooria:
→ Kanakull (Accipiter gentiles), 4 elupaika
→ Harivesilik (Triturus cristatus), 4 elupaika
→ Jalgtarn (Carex rhizina), 1 kasvukoht
III kategooria:
→ Harjus (Thymallus thymallus), Võhandu ja Ahja jões
→ Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnate), 1 kasvukoht
→ Balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), 1 kasvukoht
→ Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), 1 kasvukoht
→ Soo-neiuvaip (Epipactis palustris), 1 kasvukoht
→ Vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), 2 kasvukohta
→ Lodukannike (Viola uliginosa), 1 kasvukoht
Keskkonnaministri 4.juuli 2005.a määrusega nr 56 Harivesiliku püsielupaikade
kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri on Kanepi vallas kaitse alla võetud:
→ Püsielupaik Karste külas
Keskkonnaministri
13.detsembri
2006.a
määrusega
nr
73
Kanakulli
püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri on Kanepi vallas kaitse alla
võetud:
→ 2 püsielupaika Kooraste külas
Kanepi vallas asub 4 kaitseala ning 8 üksikobjekti, millest enamuse moodustavad
kaitsealused puud.
Tabel 23. Kanepi valla territooriumil asuvad looduskaitseobjektid
Jrk
nr.
1
2
3

Objekti nimi
Erastvere park ja järv
Maruoru looduskaitseala ja
sihtkaitsevöönd

4

Tilleorg
Liiva-Varbuse MKA, Liiva –
Varbuse maantee

5

Rändrahn Kalevipoja lootsik

6

Erastvere tamm

7

Tilleoru Ristimänd

8

Varbuse hall pähklipuu

9
10

Silgu tamm
Tilleoru tamm e, Tilleoru talu
kolm tamme

11

Kuku tamm

12

Kuldijüri mänd

Pindala (h)
31,3
33,1
154,9
162,5
Ü=14
H=31 m,
Ü=3,26 m
H=25 m,
Ü=3,60 m
H=17, Ü=4,0
H=23,
Ü=5,05
H=20 m,
Ü=4,34
H=14,
Ü=6,76

Asukoht
Erastvere
küla

Märkus*
kaitsealune park,
piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd

Hino küla
Varbuse
küla
Varbuse
küla
Kaagvere
küla
Erastvere
küla
Varbuse
küla
Varbuse
küla

looduskaitseala
uuendamata kaitsekorraga ala,
osaliselt vallas
puistu, piiranguvöönd; osaliselt
vallas**
kaitsealune rändrahn,
piiranguvöönd 20 m
kaitsealune üksikpuu Erastvere
pargis, piiranguvöönd 50 m
kaitsealune üksikpuu,
piiranguvöönd 50 m

Jõksi küla
Varbuse
küla
Karste küla
Peetrimõisa küla

kaitsealune üksikpuu
kaitsealune üksikpuu,
piiranguvöönd 20 m
kaitsealune üksikpuu,
piiranguvöönd 50 m
kaitsealune üksikpuu,
piiranguvöönd 20 m
kaitsealune üksikpuu,
piiranguvöönd 20 m

(Andmed Eesti Looduse Infosüsteem- EELIS)
* Piiranguvööndi laius üksikobjektidel tuleneb Keskkonnaministri 2. aprilli 2003.a. määrusest nr 28
„Põlva maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus”,
määrusega täpsustamata üksikobjektide piiranguvööndi laiuseks on Looduskaitseseaduse §68 lg 1
tulenevalt 50 m.
** Vastavalt Põlvamaa Keskkonnateenistuse ettepanekule vajab Liiva-Varbuse maantee piiri
korrigeerimist ja ümbernimetamist

Säilitamisväärsete „Ürglooduse raamatu“ objektidena, mis osaliselt
paiknevad kaitsealadel või ühtivad teiste kaitseobjektidega, saab välja tuua:
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→
→
→
→
→
→
→
→
→
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Varbuse merioon ja Ojatagune koobas Varbuse külas
Jääraku paljand Varbuse külas
Patrioja (Potrioja) koobas Varbuse külas
Kantsimäe paljand ja koobas Varbuse külas
Tilleoru Allikad: Merioone allikas, Ojatagune allikas, Patrioja allikas, Möksi
Merioone allikas Varbuse külas
Erastvere järv Erastvere külas
Jõksi järv Jõksi külas
Kooraste järved Kooraste, Rebaste, Jõgehara, Hino külades
Kaara-Lauri rändrahn e. Kalevipoja Lootsik Kaagvere külas

Vallas leidub nii vääriselupaiku, inventeeritud niite kui ka inventeeritud
märgalasid.
Ristipuud
Kanepi vallas asuvad paljudes kohtades ristipuud või ristimetsatukad. Ristipuude
all mõistetakse teeäärset suuremat puud või üksikut puud ristimetsas, mille
tüvesse lõikavad matuselised teel kalmistule ristimärgi. Ristipuude väärtus
seisneb meie pärandkultuuris, ulatudes eelkristlikku hingestatud looduseusu
perioodi ning on sulandunud ka arvestatava tugevusega nii kohalikku luterlikku
kui ka ilmalikku matusekombestikku. Tavaõiguse kohaselt ristipuid ei langetada,
kuid seaduslik kaitse neile puudub. Eesti Rohelise Liikumise on teinud ettepaneku
ristipuude/metsade kohaliku kaitse alla võtmiseks.
Eesti Rohelise Liikumise läbiviidud ristipuude kaardistamise andmetel asuvad
suuremad ristimetsad vallas:
1. Erastvere ristimetsatukk asub
Kanepi-Põlgaste (Kanepi-Leevaku) teel
paremat kätt. Metsatukas on vähemalt paarkümmend ristipuud, nii vanade kui
uuemate ristidega. Maa-ameti kodulehe katastriandmete järgi peaks olema tegu
metsatukaga, mille osas on tehtud riigi reservmaa ettepanek: AT0512060058
2. Lajavangu-Koigera ristimetsatukk asub Kanepi-Antsla maantee ja Koigera
tee hargnemiskohas, riste on kolmes küljes, mõlemal pool mõlemat teed. On nii
vanemaid kui uuemaid riste. Katastriandmetelt peaks olema tegu kinnistuga
Erastvere metskond nr 56, 28501:003:0818, osa ristipuudest jääb ka AntslaKanepi tee T-183 juurde kuuluvale maale, millel on transpordimaa sihtotstarve.
3. Jõksi ristimetsatukk ulatub nii Kanepi kui ka Valgjärve valla maadele. TartuVõru maantee ääres on Tartust tulles paremal teepoolel ristipuud, mis jäävad
Valgjärve valla piirist nii Kanepi kui ka Tartu poole. Leidub nii vanu kui uusi riste.
Maa-ameti katastrikaardi järgi peaks ristimetsatukk asuma kahel kinnistul Erastvere metskond nr 34, 28501:004:0746 ja Torri-Tootsina, 85603:002:0423.
Kanepi valda jääb neist esimene kinnistu.
Lisaks nendele suurematele ristipuude kogumitele on Kanepi vallas veel üksikuid
ülestähendatud ristipuid:
→ Koigeras, Kanepi-Antsla maantee hargnemiskohast ligi 1 km Koigera
poole, vasakut kätt kaks ristipuud;
→ Lajavangu-Kanepi, Lajavangu-Kanepi vahelisel teel kaks üksikut ristipuud;
→ Erastveres,
Kanepi-Põlgaste teel, paremal pool ca 300 m enne
ristimetsatukka üksik ristipuu;
→ Jõksi järve, Saverna-Jõksi teel Jõksi poolt minnes pärast Jõksi-Silgu tee
hargnemist ristipuu mitme ristiga;
→ Hinovarik, Ihamaru-Kanepi teel pärast Piigandi järve, paremat kätt
raielangil ristipuud;
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→ Heisri, Ihamaru-Kanepi teel, Heisri bussipeatuse juures allees vana üksik
ristipärn;
→ Asovarik, Ihamaru-Kanepi teel vana langi ja teepööret näitava liiklusmärgi
vastas 3 vanade ristidega ristipuud.
Kasutatud allikad:
Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
Eesti Rohelise Liikumise andmed
Maakonna
teemaplaneering
„Asustust
keskkonnatingimused” 2005

ja

maakasutust

suunavad

2.6.6 Keskkonnaprobleemid
Vee erikasutusload on vallas Erastvere Erihooldekodul, Arke Lihatööstus AS-il,
Kanepi valla munitsipaalasutusel Karjäär, Kanepi POÜ ja Uha OÜ-l.
Tabel 24. Vee erikasutuslubasid omavad ettevõtted
Ettevõte
MA Karjäär
Erastvere Erihooldekodu
Arke Lihatööstus AS
Uha OÜ
Kanepi POÜ

Loa väljastamise kuupäev
31.08.2003.
31.03.2004.
06.01.2004.
11.03.2003.
27.06.2003.

Loa kehtivusaja lõpp
31.08.2008.
31.03.2009.
06.01.2009.
11.03.2008.
27.06.2008.

(Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava andmed)
-

Erastvere Hooldekodu taotles vee erikasutusluba põhjaveevõtuks üle 5 m3
ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse. Hooldekodule kuulub puurkaev
(kat nr 11302) ja biopuhasti.

-

Arke Lihatööstus AS taotles erikasutusluba heitvee
suublasse. Loa alusel kuulub lihatööstusele biopuhasti.

-

Uha OÜ taotles vee erikasutusluba põhjaveevõtuks ja heitvee juhtimiseks
suublasse. Loa alusel kuulub Uha OÜ-le registri numbrita puurkaev ja
biotiik. Vett kasutatakse loomakasvatuse eesmärgil.

-

Kanepi POÜ taotles vee erikasutusluba põhjaveevõtuks loomakasvatuse
eesmärgil. Kanepi POÜ kasutab vee erikasutusloa järgselt 4 puurkaevu
(reg nr 11287, 11289, 11112, 11227).

ärajuhtimiseks

Kanepi vallas pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust üks vee
erikasutusluba omav ettevõte.
- Kanepi valla Munitsipaalasutus Karjäär taotles vee erikasutusloa
veevarustuseks ning heitvee ärajuhtimiseks. Loa alusel kuulub MA-le
Karjäär 7 puurkaevu ning Kanepi biopuhasti, Weizenbergi tn biotiik,
Põlgaste asula biopuhasti, Soodoma asula biotiik ja Kesk-Lõuna piirkonna
biotiigid.
MA Karjäär pakub kommunaalmajandusteenuseid Põlgaste, Kanepi, Hurmi
ning Soodoma Külas. Munitsipaalasutus kuulub 100% vallale.
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LISA 1. Vallas asuvad muinsuskaitseobjektid
Ajaloomälestised
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi
1
4185 Kanepi-Mäe kalmistu
2
4186 Kanepi-Ala kalmistu
3
4187 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
4
27143 Vabadussõja mälestussammas
5
4184 Johann Philipp von Rothi (1754-1818) haud

Aadress
Kanepi alevik
Kanepi alevik
Kanepi alevik
Kanepi alevik
Kanepi-Mäe kalmistu

Arheoloogiamälestised
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi
1
10966 Kalmistu
2
10967 Kivikalme
3
10968 Ohvrikivi "Suure kullaaugu kivi"
4
10969 Kivikalme
5
10970 Kivikalme
6
10971 Hiietamm "Kuku tamm"
7
10972 Kivikalme
8
10973 Kääbas
9
10974 Kivikalme
10
10975 Kivikalme
11
10976 Kivikalme
12
10977 Kivikalme "Varete"
13
10978 Kivikalme "Varete"
14
10979 Ohverdamiskoht "Kõrgemägi"
15
10980 Asulakoht
16
10981 Kivikalme "Juudalinn"
17
10982 Kääbas
18
10983 Kääbas
19
10984 Rauasulatuskoht
20
10985 Kivikalme
21
10986 Kivikalme
22
10987 Linnus "Tilleoru kantsimägi", "Maakants", "Matsikants"
23
10988 Ohvrikivi "Ukukivi"

Aadress
Hino küla
Hurmi küla
Hurmi küla
Jõgehara küla
Jõgehara küla
Karste küla
Karste küla
Karste küla
Koigera küla
Koigera küla
Koigera küla
Koigera küla
Koigera küla
Kooraste küla
Kooraste küla
Põlgaste küla
Põlgaste küla
Põlgaste küla
Soodoma küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla

Arhitektuurimälestised
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi
1
23671 Hinni talu rehielamu
2
23672 Hinni talu ait
3
23673 Hinni talu saun
4
23674 Hinni talu laut
5
23675 Hinni talu tall
6
23676 Hinni talu kaev
7
23677 Kanepi kirik
8
23678 Kanepi kirikuaed
9
23679 Kanepi kirikuaia piirdemüür
10
23680 Kanepi köstrimaja (kaitse all Kanepi koolimajana)
11
23682 Liismiti vesiveski
12
23683 Roti vesiveski-elamu
13
23684 Roti vesiveski pais veekanaliga
14
23685 Roti vesiveski laut-kuur

Aadress
Jõksi küla
Jõksi küla
Jõksi küla
Jõksi küla
Jõksi küla
Jõksi küla
Kanepi alevik
Kanepi alevik
Kanepi alevik
Kanepi alevik
Sõreste küla
Sõreste küla
Sõreste küla
Sõreste küla
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

23686
23687
23688
23689
23690
23691
23692
23693
23694
23695
23696
23697
23698
23699

Roti vesiveski ait-kuur-laut
Roti vesiveski saun-puukuur
Roti vesiveski talli varemed
Roti vesiveski küün
Varbuse postijaama peahoone
Varbuse postijaama postipoiste elamu
Varbuse postijaama hobusetall
Varbuse postijaama tõllakuur
Varbuse postijaama saun-sepikoda
Varbuse postijaama piirdemüürid
Varbuse mõisa ait-kuivati
Varbuse mõisa tall-tõllakuur
Varbuse mõisa moonakatemaja
Varbuse mõisa park

Kunstimälestised
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi
1
5077 Altar, 19.saj. (puit, õli)
2
5078 Altarimaal "Kristus ristil", A.Bauer, 1857 (õli, lõuend)
3
5079 Kantsel, 19.saj. (puit, õli)
4
5080 Karikas, 19.saj. (messing, hõbetatud, seest kullatud)
5
5081 Leivik, 19.saj. (messing, hõbetatud, pealt kullatud)
6
5082 Oblaatide toos, 19.saj. (messing, hõbetatud, seest kullatud)
7
5083 Veinikann, 19.saj. (vask, messing, hõbetatud, osaliselt kullatud)
8
5084 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19.saj. (messing)
9
5085 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19.saj. (messing)
10
5086 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
11
5087 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
12
5088 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
13
5089 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
14
5090 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
15
5091 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
16
5092 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
17
5093 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
18
5094 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
19
5095 Seinalühter kahe tulega, 19.saj. (messing)
20
5096 Küünlajalg, 19.saj. (vask, hõbetatud)
21
5097 Küünlajalg, 19.saj. (vask, hõbetatud)
22
5098 Tornikell, 19.saj. (pronks)
23
5099 Oreliprospekt, W.Sauer, Frankfurt A/Oder, 19. saj. (puit, metallviled)
24
5100 Tornikell, 1880 (pronks)
25
5101 Harmoonium, Hofliefrand J.M.d. K.v.Italien,Hofberg, 19/20.saj. (puit)
26
5102 Küünlajalg, 19.saj. (messing)
27
5103 Küünlajalg, 19.saj. (messing)
28
5104 Ristimisvaagen, 19.saj. (messing, hõbetatud)
29
5076 Hauamonument "Lootus", A.Weizenberg, 1897 (pronks, graniit)
30
5105 Rist Gusta Kasuka perekonna haual, Riia? töö, 19.saj. (malm)
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Sõreste küla
Sõreste küla
Sõreste küla
Sõreste küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla
Varbuse küla

Aadress
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Kanepi Mäe kalmistu
Kanepi Mäe kalmistu
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LISA 2. Kohalikku registrisse kantavate teede nimekiri

KANEPI VALLA TEED
Tee nr
2850002
2850003
2850004
2850006
2850007
2850008
2850010
2850011
2850011
2850012
2850013
2850014
2850015
2850016
2850017
2850018
2850019
2850020
2850021
2850023
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850025
2850026
2850027
2850028
2850029
2850030
2850032
2850034
2850035
2850036
2850036
2850051
2850052
2850053
2850054
2850055
2850056
2850057
2850058
2850059
2850060

Tee nimi
Seeme - Sada
Piigandi - Mürk
Silgu - Mõntsi
Hurmi - Meltsa
Põlgaste - Hurmi
Roti - Nipi
Põlgaste - Kuuba
Vedela - Patupera
Vedela - Patupera
Laaneniidu tee
Põlgaste farmi - Nadi
Likandi tee
Põlgaste - Sõreste
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Kurgsoo
Põik tee
Laane - Soodoma
Antsla mnt. - Koigera
Jõksi - Jõgehara
Kooraste - Eiche
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Kooraste - Külasoo
Karste - Karste kool
Mõtus - Kovata
Kaagvere - Kukulinnu
Kaagvere - Kõrgemäe
Liivasaare-Tiibuse
Kanepi - Laululava
Tamme - Kõrgemäe
Kaara -Hinno
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Nurme
Nurme põik
Niidu
Niidu põik
Turu I
Turu II
Lille
Lille põik
H. Kanni
Pargi

km
Teeosa
nr
4
1
1
2
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teeosa
algus
0,775
0,000
0,000
0,154
0,000
0,000
0,000
0,000
1,766
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,209
0,000
0,000
0,000
0,000
0,766
1,360
2,144
2,273
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,592
3,275
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Teeosa
lõpp
1,052
0,890
2,976
0,377
2,667
1,356
1,481
0,827
4,554
1,394
0,512
2,110
2,713
0,285
3,105
0,295
1,519
3,563
4,520
1,313
0,310
0,840
2,144
2,273
2,304
1,040
1,908
3,413
0,317
1,442
1,200
0,271
1,173
0,430
2,824
3,335
0,155
0,116
1,065
0,334
0,430
0,293
0,640
0,172
0,107
0,159

Teeosa
pikkus
0,277
0,890
2,976
0,223
2,667
1,356
1,481
0,827
2,788
1,394
0,512
2,110
2,713
0,285
3,105
0,295
0,310
3,563
4,520
1,313
0,310
0,074
0,784
0,129
0,031
1,040
1,908
3,413
0,317
1,442
1,200
0,271
1,173
0,430
0,232
0,060
0,155
0,116
1,065
0,334
0,430
0,293
0,640
0,172
0,107
0,159
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Tee nr
2850061
2850062
2850063
2850064
2850065
2850066
2850067
2850068
2850069
2850080
2850081
2850082
2850083
2850084

Tee nimi
Jüri
Apteegi
Õie
Kuke
Jõe
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Kanepi
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste
Põlgaste

Teeosa
nr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teeosa
algus
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Teeosa
lõpp
0,211
0,193
0,168
0,153
0,368
0,383
0,334
0,169
0,384
0,508
0,143
0,171
0,127
0,275

Teeosa
pikkus (km)
0,211
0,193
0,168
0,153
0,368
0,383
0,334
0,169
0,384
0,508
0,143
0,171
0,127
0,275

KOKKU

53,477

METSKONNATEED
Tee nr
2850019
2850024
2850032
2850036
2850033

Tee nimi
Laane - Soodoma
Rebaste - Mihklihanni
Kanepi - Laululava
Laane - Koigera
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi

km
Teeosa
nr
1
17
2
1

Teeosa
algus
0,000
4,602
0,271
0,000

Teeosa
lõpp
0,960
4,820
0,547
0,646

Teeosa
pikkus
0,960
0,218
0,276
0,646

2

0,415

0,458

0,043

KOKKU

2,143

AVALIKUKS KASUTAMISEKS MÄÄRATUD ERATEED
Tee nr
2850001
2850001
2850001
2850001
2850001
2850001
2850001
2850002
2850002
2850002
2850002
2850005
2850005
2850005
2850005
2850006
2850006

Tee nimi
Vapa - Kade
Vapa - Kade
Vapa - Kade
Vapa - Kade
Vapa - Kade
Vapa - Kade
Vapa - Kade
Seeme - Sada
Seeme - Sada
Seeme - Sada
Seeme - Sada
Mustjärve - Kaagna
Mustjärve - Kaagna
Mustjärve - Kaagna
Mustjärve - Kaagna
Hurmi - Meltsa
Hurmi - Meltsa

Kanepi Vallavalitsus
2006

Teeosa
nr
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
5
1
2
3
4
1
3

Teeosa
algus
0,000
0,100
0,243
0,475
0,846
1,013
1,246
0,000
0,252
0,617
1,052
0,000
0,135
0,353
0,829
0,000
0,377

km
Teeosa
lõpp
0,100
0,243
0,475
0,846
1,013
1,246
1,565
0,252
0,617
0,775
1,091
0,135
0,353
0,829
1,259
0,154
0,947

Teeosa
pikkus
0,100
0,143
0,232
0,371
0,167
0,233
0,319
0,252
0,365
0,158
0,039
0,135
0,218
0,476
0,430
0,154
0,570
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Tee nr
2850006
2850006
2850006
2850006
2850009
2850009
2850009
2850009
2850009
2850009
2850009
2850009
2850009
2850009
2850010
2850011
2850011
2850011
2850011
2850011
2850016
2850016
2850016
2850016
2850016
2850016
2850016
2850016
2850019
2850019
2850022
2850022
2850022
2850022
2850022
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850024
2850031
2850031
2850031

Kanepi valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs.

Tee nimi
Hurmi - Meltsa
Hurmi - Meltsa
Hurmi - Meltsa
Hurmi - Meltsa
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Nipi - Hauka
Põlgaste - Kuuba
Vedela - Patupera
Vedela - Patupera
Vedela - Patupera
Vedela - Patupera
Vedela - Patupera
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Jakobi - Soodoma
Laane - Soodoma
Laane - Soodoma
Sillaotsa - Kiviküla
Sillaotsa - Kiviküla
Sillaotsa - Kiviküla
Sillaotsa - Kiviküla
Sillaotsa - Kiviküla
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Rebaste - Mihklihanni
Pähna-Tilleoru
Pähna-Tilleoru
Pähna-Tilleoru

Teeosa
nr
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
1
2
3
4
5
2
3
4
6
10
11
12
13
14
15
16
1
3
4

Teeosa
algus
0,947
1,374
1,434
1,957
0,000
0,284
0,503
0,539
0,654
0,716
1,433
1,690
1,805
1,981
1,481
0,827
1,139
1,400
1,576
1,670
0,285
0,634
0,797
0,943
1,192
1,527
1,630
1,836
0,960
1,040
0,000
0,293
0,862
1,046
1,677
0,310
0,496
0,647
0,840
2,304
3,270
3,416
3,548
3,772
4,243
4,361
0,000
0,689
0,829

Teeosa
lõpp
1,374
1,434
1,957
2,364
0,284
0,503
0,539
0,654
0,716
1,433
1,690
1,805
1,981
2,034
1,874
1,139
1,400
1,576
1,670
1,766
0,634
0,797
0,943
1,192
1,527
1,630
1,836
2,012
1,040
1,209
0,293
0,862
1,046
1,677
1,792
0,496
0,647
0,766
1,360
3,270
3,416
3,548
3,772
4,243
4,361
4,602
0,377
0,829
0,944

Teeosa
pikkus
0,427
0,060
0,523
0,407
0,284
0,219
0,036
0,115
0,062
0,717
0,257
0,115
0,176
0,053
0,393
0,312
0,261
0,176
0,094
0,096
0,349
0,163
0,146
0,249
0,335
0,103
0,206
0,176
0,080
0,169
0,293
0,569
0,184
0,631
0,115
0,186
0,151
0,119
0,520
0,966
0,146
0,132
0,224
0,471
0,118
0,241
0,377
0,140
0,115
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Tee nr
2850031
2850031
2850031
2850031
2850032
2850032
2850032
2850032
2850032
2850032
2850033
2850033
2850033
2850033
2850033
2850033
2850033
2850036
2850036
2850036
2850036
2850036
2850036
2850036
2850036
2850036
2850036
2850065
2850065
2850065
2850065

Tee nimi
Pähna-Tilleoru
Pähna-Tilleoru
Pähna-Tilleoru
Pähna-Tilleoru
Kanepi - Laululava
Kanepi - Laululava
Kanepi - Laululava
Kanepi - Laululava
Kanepi - Laululava
Kanepi - Laululava
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Tartu mnt. - Õunamäe Jõksi
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Laane - Koigera
Jõe
Jõe
Jõe
Jõe

Teeosa
nr
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8

Teeosa
algus
0,944
1,123
1,248
1,565
0,547
0,765
0,808
0,882
0,975
1,080

Teeosa
lõpp
1,123
1,248
1,565
2,140
0,765
0,808
0,882
0,975
1,080
1,125

Teeosa
pikkus
0,179
0,125
0,317
0,575
0,218
0,043
0,074
0,093
0,105
0,045

1

0,000

0,415

0,415

3

0,458

1,009

0,551

4

1,009

1,113

0,104

5

1,113

1,261

0,148

6

1,261

1,595

0,334

7

1,595

1,896

0,301

8
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
2
3
4
5

1,896
0,646
0,889
1,748
2,416
2,824
2,962
3,085
3,335
3,428
3,506
0,368
0,427
0,488
0,537

2,170
0,889
1,748
2,416
2,592
2,962
3,085
3,275
3,428
3,506
3,849
0,427
0,488
0,537
0,630

0,274
0,243
0,859
0,668
0,176
0,138
0,123
0,190
0,093
0,078
0,343
0,059
0,061
0,049
0,093

KOKKU
AVALIKUKS KASUTAMISEKS MÄÄRAMATA ERATEED
Teeosa
Teeosa
Tee nr
Tee nimi
nr
algus
2850022 Sillaotsa - Kiviküla
6
1,792
2850031 Pähna-Tilleoru
2
0,377

KOKKU
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23,894
km
Teeosa
lõpp
2,212
0,689

Teeosa
pikkus
0,420
0,312
0,732
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LISA 3. Kanepi vallas asuvad riigiteed
Tee nr
2
62
71
18104
18105
18111
18115
18116
18118
18119
18120
18121
18122
18123
18124
18125
18129
18131
18132
18137
18166
18167
18168
18170
18173
18175
18213
18220
18240
18244
23140
25183

Tee nimi
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
Kanepi-Leevaku
Rõngu-Otepää-Kanepi
Mõntsi tee
Sillaotsa-Restu
Kiuma-Peraküla
Vooreküla-Puskaru
Erastvere-Sillaotsa
Karilatsi-Heisri
Varbuse-Kindapalu
Kanepi-Varbuse
Lauriorg-Muhulaane
Erastvere-Piigandi
Silgu-Jõksi
Magari-Soodoma
Erastvere-Ridali
Karste-Mügra
Karste-Kitse
Kaagvere-Kooraste
Kurvitsa-Hutita
Keramäe-Ritsiku
Kanepi-Ihamaru
Saverna-Jõksi
Loko-Peetrimõisa
Sikajala-Heisri
Põlgaste-Roosi
Ritsiku-Hino
Piiri-Ala=Jakobi
Puskaru-Väimela
Piiri-Sulbi
Sihva-Järvere
Antsla-Kanepi
Kokku

Tee pikkus (km)
12,5
8,5
13,3
1,2
4,2
1,1
3,0
8,0
2,1
0,8
10,1
3,7
3,9
2,0
2,3
7,5
1,0
3,0
5,2
7,0
1,0
8,8
1,6
5,3
10,2
3,4
3,8
3,8
2,5
3,0
8,7
6,9
159,4
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LISA 4. Puurkaevud
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Puurkaev
Veekiht Aasta Sügavus
Uiborinna farm
D2
1966
130,00
Hurmi farm
D2
1991
140,00
Koigera farm
D2
1969
120,00
Nipi laut, Kanepist 5 km lõunasse
D2
1963
100,00
Suureküla farm
D2
1973
100,00
Mäe-Jakobi farm
D2
1972
110,00
Liismeti farm
D2
1967
100,00
Ala-Jakobi farm
D2
1967
110,00
Magari farm
D2
1963
110,00
6 km Kanepist Võru poole
D2
1964
100,00
Hurmi k.
D2
1994
102,00
Erastvere k
D2
1957
140,00
Erastvere metskond, Kanepist 3 km loodesse
D2
1988
155,00
Keera farm, Kanepist 0,5 km lõunasse, Põlva mnt. ääres
D2
1963
110,00
Kaagvere k., farm
D2
1964
88,00
Karste k. laut
D2
1966
120,00
Karstest 1 km itta
D2
1988
130,00
Kaagvere farm, Kanepi aleviku lõunaserval
D2
1963
170,00
Kooraste farm
D2
1969
150,00
Vapa farm, pk. 1
D2
1968
115,00
Vapa farm, pk. 2
D2
1972
160,00
Hurmi farm
D2
1972
138,00
Soodoma k., töökojad
D2
1984
120,00
Põlgaste k., tootmistsoon
D2
1985
120,00
Kanepi al-k, töökojad
D2
1982
170,00
Kanepi al-k, lasteaed
D2
1981
160,00
Kanepi al-k, Põlva KEK-i elamukvartal
D2
1969
120,00
Kanepi Põhikool
D2
1965
150,00
Kanepi k., 8-krt. elamu
Q
1977
52,30
Erastvere metskonna Hurmi vahtkond
D2
1980
160,00
Erastvere metskond
D2
1976
122,00
Uha sigala
D2
0,00
Kooraste metskond
D2
1975
75,00
Jõksi k.
D2
1961
79,60
Piigandi puhkebaas (Kalurikolh. Vabariikl. Liit)
Q
1983
67,00
Kanepi al-k, Võru Maaparandusjaam
D2
1963
125,00
Erastvere Metskond, Vahterpalu vahtkonna kordon
D2
1996
100,00
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