
Räpina Sillapää pargi arengukava 2004-2008

I. Pargi ajalugu ja seisundi kirjeldus.
Räpina Aianduskoolile kuulub endine mõisapark, mis asub Võhandu jõe ja Räpina paisjärve 
vahelisel poolsaarel ja mille keskele jääb ajalooline Sillapää loss. Park rajati 19. saj. algul 
arhitekt W.Engelhardti poolt ja oli kavandatud 3-osalisena: prantsuse stiilis maalilise 
eestvaate, inglise stiilis kaugele avatud tagantvaate ja poolsaare tipuni ulatuva metsapargina. 
Puid ja põõsaid on pargis üle 300 liigi. 1959.a. riikliku kaitse alla võetud Räpina 
dendroparki peetakse üheks kaunimaks ja liigirikkamaks Eestis. 
Algselt kavandatud pargiosa suurus oli 5 ha. Räpina Aianduskool on suurema osa oma 
tegevusajast asunud Sillapää lossis - pargi südames, viimased 20 aastat aga pargiga piirnevas 
uues õppekorpuses. Juurde on rajatud üle 3 ha parki, haljasalasid ja lillekollektsioone. Park 
koos Sillapää lossi ja naabruses asuva ajaloolise paberivabrikuga on Räpina linna sümboliks. 
Täna hõlmab park kokku ligi 8,5 ha. Räpinlased on uhked oma pargi üle. Siin on peetud 
laulupäevi ja rahvapidusid. Hästi hooldatud põlispark aitab süvendada nii õpilastes kui 
külalistes armastust looduse vastu. Peale majesteetliku mõisahoone on pargi sümboliks ka 
Musitempel, mis on Aianduskooli vilistlaste ja Räpina rahva jaoks sama legendaarne kui 
tartlastele Inglisild Toomemäel. 

Pargi üldine seisund on hea, kuna ta on kuulunud aastakümneid ühele omanikule, teda on 
regulaarselt ja plaanipäraselt hooldatud. Pidevalt on teostatud puude hoolduslõikust ja ravi, 
on teostatud asendusistutust ja toodud juurde uusi liike. Põhilise osa hooldamise kuludest on 
kandnud Räpina Aianduskool. Paaril viimasel aastal on projektidega pargi hooldamiseks 
saadud vahendeid KIK-ist, toetanud on ka Räpina linn ja vald. Siiski on vahendeist piisanud 
vaid hädavajalikuks hoolduseks. Mitmeid kapitalimahukaid töid, mis suurendaksid pargi 
atraktiivsust turistide ja väliskülaliste jaoks, pole suudetud realiseerida, sh. stiilsed 
pargipingid, ajakohased parklad ja ühendusteed, veepark ja puhkenurgad. 

II. Eesmärgid ja ülesanded.
Pargi arendamisel ja majandamisel võetakse arvesse 4 peamist funktsiooni: 

• park kui looduskaitseline kooslus ornitoloogide ja loodushuviliste jaoks 
• vastavus õppeotstarbelistele nõuetele - parkimiskohad, etiketid 
• puhkemajanduslik aspekt räpinlaste jaoks - teed, pingid, prügikastid 
• atraktiivne objekt turistidele ja väliskülalistele - parklad, heakord Sellest lähtuvalt seatakse 

järgmised eesmärgid ja ülesanded: 
• Tagada pargi kui looduskaitselise objekti säilimine ja asjatundlik hooldamine pargi 

ajaloolisest põhiplaanist lähtuvalt. 
• Tagada murdunud või ohtlike põlispuude asendusistutus. 
• Jätkata pargi sihipärast rikastamist uute puu-ja põõsaliikidega, lillekollektsioonide ning 

ehitistega maailma pargimajanduse arengutrende silmas pidades. 
• Kujundada esinduslik haljasala ja parkla Räpina Aianduskooli esisel alal nii kooli kui 

turistide vajadusi silmas pidades. 
• Renoveerida kooli ja lossi juurde viivad teed ning pargiga piirnevad üldkasutatavad teed. 
• Kujundada pargis kaks üldkasutatavat puhkenurka. 
• Rajada jõe äärde nauditav veepark. 
• Tagada pargi õppeotstarbeline kasutamine aianduskooli õpilastele ja vahetuspraktikantidele. 



III. Investeeringud 2004-2008

Jrk Tegevused Eelarve 
milj.EEK Aeg Teostaja Vahendid 

1. Kooliesise parkla laiendamine 0,36 2004 Räpina AK EL+RAK 

2. Sadevete äravoolusüsteemi 
rajamine 0,12 2004 RAK EL+RAK 

3. Pargivalgustus 0,12 2004 RAK EL+RAK 

4. Musitempli renov.+haljastustööd 0,05 2004 RAK EL+RAK 

5. Kiviparkett-tee rajamine lillepoe 
ees 0,3 2005 RAK projektid 

6. Kiviparkett-tee rajamine lossi 
juurde 0,38 2005 Räpina vald projektid 

7. Asfaltkatte uuendamine kooli 
taga ja rahvamaja ees 0,5 2006 RAK, 

Räpina vald projektid 

8. Pargiga piirneva asfalttee rek. 0,5 2006 Räpina vald projektid 

9. Prants.stiilis lossiesise 
maakivimüüritise rek. 0,04 2006 RAK KIK 

10. Lossiesise pargiosa pinkide 
tellimine ja vahetus-8 tk 0,2 2006 Räpina vald Räpina vald 

11. Jääkeldri rek.+ümbrus 0,1 2007 RAK projektid 

12. Vana masuudihoidla 
likvideerimine 0,1 2007 RAK projektid 

13. Puhkenurkade rajamine jõe ääres 
ja lossi sadamas+ veepark 0,4 2008 RAK projektid 

14. Vanaaegse kaevu rek. 0,1 2008 RAK projektid 
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