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SISSEJUHATUS
ÜLDIST

Käesolev Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi
ÜVKA) on koostatud SWECO Projekt AS töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui
„Konsultandile“.
Töö teostamise aluseks on Loksa Linnavalitsuse ja SWECO Projekt AS vaheline leping
nr 19240-0038. Töö eesmärgiks on vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele
koostada Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2032.
Arendamise kavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata lähiaastatel toimuvast
arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava täiendada vähemalt kord
nelja aasta tagant kooskõlas muutustega Loksa linna majandustegevuses ja
sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses.
ÜVKA koostamine hõlmab alljärgnevaid tegevusi:
- olemasoleva olukorra analüüs;
- lahendamist vajavate ülesannete määratlemine;
- ÜVK tehniliste lahenduste kavandamine;
- arendusprogrammide koostamine ja hindamine;
- ÜVKA arutelu ja heakskiitmine.
ÜVKA koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK)
arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema
suunamise kaudu.
ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning
omavalitsuse
veemajandusalase
investeeringuplaani
koostamisel,
samuti
põhjendusmaterjaliks laenude või abi taotlemisel kui (võimalusel) ka EL-i tugifondidest
vahendite taotlemisel.
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste
hinnakujundusele.
ÜVKA tuleb koostada kooskõlas:
piirkonda hõlmava veemajanduskavaga;
omavalitsuste arendamise kavadega;
omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üldplaneeringutega.
Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva
ÜVKA tingimuste ja nõuetega.
Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad maakasutustingimused ja otstarbe, rajatiste
paigutuse ja annavad üldise aluse võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks,
annab ÜVKA valdkonna olukorra analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende
realiseerimise võimalused ja teed.
ÜVKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi:
- Lühiajaline programm: 2020-2024, mis peab kajastama töömahte lühiajalises
perspektiivis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua
investeeringud, mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele
prioriteetseimad, tuginedes samuti tänastele kõige olulisematele
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probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse
juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; tähtsamate peatorustike ja –
kollektorite korrasolek. Lühiajalise programmi väljatöötamisel peab lähtuma
otseselt omavalitsuse ja vee-ettevõtja prioriteetseimatest vajadustest ja
nende realiseerimiseks vajalike finantsiliste võimaluste hinnangust. Üldjuhul
haakuvad lühiajalise programmi temaatikaga ka eelneva (kaasajastatava)
ÜVKA pikaajalises programmis ettenähtud tööd, kuid nende lülitamisel
lühiajalisse programmi tuleb rangelt jälgida tööde jätkuvat olulisust ning
aktuaalsust – seega varasemas töös pikaajalise programmi tööd ei kandu
lühiajalisse programmi üle automaatselt. Kuna Loksa linna kaasajastatav
eelnev ÜVKA käsitleb perioodi 2007-2020 ning aastatel 2008-2019 on juba
teostatud suures mahus ÜVK töid, näeme ette investeeringuprogrammi
väljatöötamise täiesti uutel, tänasest situatsioonist lähtuvatel alustel.
Pikaajaline programm: 2025-2032, mis peab kajastama kaugemas
perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte
seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude
rekonstrueerimine üldisemas plaanis (sealhulgas mahtude väiksem täpsus
meetrites), laiendamine ja täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega
liitumisvõimaluse loomine. Siia kuuluvad veevarustuse peatorustike ja
kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt kas perspektiivse(te)
reovee kogumisala(de) piires või reoveekogumisaladest väljaspool, kuid
ÜVK-ga kaetud alade piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga ei ole
(veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult võimalik, otstarbekas ja/või
muul viisil põhjendatud.

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab Loksa linna
reoveekogumisala (edaspidises tekstis RKA) piire.
Käesoleva ÜVKA ülesanne on anda hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
olemasolevale olukorrale, analüüsida piirkonna põhjavee kvaliteeti, hinnata, milline
hakkab olema elanikkonna veetarbimine ühisveevärgi ja-kanalisatsioonisüsteemi
investeeringute realiseerimise järel ning hinnata süsteemi rekonstrueerimise ja rajamise
maksumusi, näidata tulekustutusvee saamise võimalusi, liigvee ärajuhtimise vajadusi
ning tuua välja keskkonnakaitsega seotud probleemid.
Käesoleva ÜVKA raames on välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi-ja
kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse
tagamiseks ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.
ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning
omavalitsuse ja vee-ettevõtja veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel,
samuti põhjendusmaterjaliks laenude või riigiabi taotlemisel kui ka EL-tugifondidest
vahendite taotlemisel.
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste
hinnakujundusele.
ÜVKA koostamisel on lähtutud Loksa linnavalitsuselt ja Loksa Haljastus OÜ-lt saadud
informatsioonist, varem koostatud arengukavadest, uuringutest, projektidest ja
6
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planeeringutest, Loksa linna kodulehelt saadud informatsioonist ning Konsultandi
isiklikest tähelepanekutest.
1.2

ÜVKA KOOSTAJA

Loksa linna ÜVKA on valminud Sweco Projekt AS poolt.
Koostaja:

1.3

SWECO Projekt AS
Valukoja tn 8, Öpiku Ärimaja,
EE 11415 Tallinn
Reg. nr. 11304200
MTR reg vt tiitelleht
Telefon 674 4000
sweco@sweco.ee
Esindaja: Anna Nikulnikova
Tel 518 0497
E-post: anna.nikulnikova@sweco.ee
Kontaktisik: Sven Otsmaa
Tel 5137 699
E-post: sven.otsmaa@sweco.ee

ARENGUKAVA TELLIJA ESINDAJAD

Loksa Linnavalitsus
Tallinna tn 45, Loksa linn
74806 Harju maakond
telefon +372 603 1253
linn@loksa.ee
Esindaja ja kontaktisik: Andres Kaskla, abilinnapea.
Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas:
- Andres Kaskla, Loksa Linnavalitsus, abilinnapea;
- Aleksander Skolimowski, Loksa Linnavalitsus, linnaarhitekt-ehitusnõunik;
- Rein Heina, Loksa Linnavolikogu esimees;
- Merle Aasa, Loksa Linnavalitsus, finantsist-raamatupidaja;
- Raik Saart, Loksa Haljastus OÜ, juhatuse liige – tegevdirektor;
- Nikolai Suhhorutšenkov, Loksa Haljastus OÜ, tehnika- ja tootmisjuht;
- Hurma Jürgenson, Loksa Haljastus OÜ raamatupidaja.
Nimekiri pole lõplik.
1.4

LOKSA LINNA ASUKOHT

Loksa linn asub Põhja-Eestis Harju maakonna kirdeosas Soome lahe kaldal. Linn asub
Valgejõe jõe suudmes, Pärispea poolsaare lõunaosas, sügava ja tuulte eest kaitstud
Hara lahe ääres klindiesisel rannikumadalikul (maapinna absoluutne kõrgus on
7
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maksimaalselt 12 m), ümbritsetuna Lahemaa Rahvuspargi ja Kuusalu valla. Linna jagab
kaheks Valgejõgi, mille laius linna piires on 10 – 70 m. Jõe kaldad on järsud, madal
jõelamm on suur – veeperioodil üleujutatud. Loksa linna pindala on 3,82 km2 = 382 ha.
Loksa linna territooriumist 79,8 ha e 20,9% (1/5) asub looduskaitsealadel (Lahemaa
Rahvuspark 8,6 ha e 2,3% linna territooriumist ja Loksa maastikukaitseala 71,2 ha e
18,6%).
Loksa linn on omaette omavalitsusüksus ning seda ka peale 2017-2018. a kohalike
omavalituste suurühinemisi. Loksa linna elanike arv on Statistikaameti andmetel
seisuga 01.10.2019, 2606 inimest.
Loksa linn piirneb täielikult Kuusalu vallaga (ja loodest Soome lahega).
Allikas: Loksa linna koduleht

Loksa linn asub Tallinnast 66 km, Tartust 185 km, Narvast 175 km ja Rakverest 63 km
kaugusel (allikas: Maanteeamet).
Sadam asub Loksa linnas koos laevatehasega.
Linnal on maanteeühendus Tallinn-Narva põhimaantee nr 1 ehk E20 ning E20
maanteed ja Loksa linna ühendava Liiapeksi-Loksa maantee nr 85 kaudu.
Lähimad olulised raudteejaamad on Tapa (50 km), Kehra (52 km), Tallinn-Ülemiste
(ligikaudu 60 km kaugusel).
Allikas: Maanteeamet

2
2.1

ÕIGUSLIK ALUS
ÜLDIST. ÕIGUSAKTID. PÕHJAVEE KAITSTUS

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ning ÜVKA
peab
vastama
ühisveevärgi
ja
–kanalisatsiooni
seaduse
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018055 § 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajamine ja arendamine.
ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele*:
1) Veeseadus;
2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (edaspidi ÜVK seadus);
3) Planeerimisseadus;
4) Ehitusseadustik;
5) Kohaliku Omavalituse korralduse seadus (edaspidi KOKS);
6) Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus;
7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus;
8) Keskkonnatasude seadus;
9) EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed”
(edaspidi määrus nr 99);
10) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud
“Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid”.
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11) Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv
alates
15.04.2011
„Veehaarde
sanitaarkaitseala
moodustamise
ja
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded
põhjavee kaitseks“;
12) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni,
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja
ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise,
rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise
korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja
kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu
ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete
keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja
salvkaevu lammutamise teatise vormid“;
13) Vabariigi
Valitsuse
(VVM)
määruse
16.05.2001.
a.
nr.
171
“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon (edaspidi
määrus nr 171);
14) Keskkonnaministri 16.12.2005 määrus nr 76 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kaitsevööndi ulatus.
15) Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded
ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) viimane redaktsioon ning selle
aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC;
16) Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava
või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded
(edaspidi määrus nr 1);
17) Keskkonnministri 02.07.2009 käskkiri nr 1080 Reoveekogumisalad
reostuskoormusega alla 2000 ie.
*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist
puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. Arvestame kõigi nimetatud õigusaktide puhul viimase
kehtiva versiooniga.

Veeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001 on kogu veealase tegevuse
ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi kõigi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument.
ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel sealhulgas
ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb jälgida Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseadust, Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust, Ehitusseadustikku
ja Keskkonnaministri 16.12.1996 määrust nr 61.
Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest lähtuvalt peab ÜVK
objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Asjaõigusseaduse rakendamise
seadust.
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul, eriti uute reoveepuhasti
asukohtade või olemasolevate renoveeritavate asukohtade valikul, tuleb tihti arvestada
nende võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise
läbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt „Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse
29. augusti 2005. a määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda
keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu”. KMH seadus on
harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ (muudetud EÜ Nõukogu
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direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ Nõukogu direktiiviga 2003/35).
Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on klientidele
edastatava vee kvaliteet – seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega
nr 82 ning selle aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC.
Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud
ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) või
ühiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi
vastavuse VV 29. novembri 2012. a. määrus nr 99 „Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord”.
Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud
“Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed
tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee
kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus
kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem
kui 50, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Määruse
teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee
kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või
suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist
reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud põhjaveega
piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist
reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega
piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist
reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb reoveekogumisalade määramisel
arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt varasema Euroopa Liidu
kriteeriumina oli kasutusel nõue, et ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla
suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema
elukohajärgses maakonnas. Täna on ÜVK seaduse eelnõu väljatöötamise töögrupp
aga seisukohal, et Eestis võib ÜVK teenuse hinna lugeda mõistlikuks, kui see
moodustab leibkonna keskmisest netosissetulekust kuni 2,5%. Kasutame käesoleva
töö finantsanalüüsis viimast kriteeriumit.
Vastavalt Eesti põhjaveekaitstuse kaardile paikneb Loksa linn kogu RKA ulatuses
suhteliselt kaitstud põhjaveega alal.
Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC)
juba aastast 2001. a., on Eesti kohustatud arendama ühisveevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks klientidele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi,
kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud
heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehislikesse veekogudesse.
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kava, tuleneb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab
kokkuvõttes täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK vallas.
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Joonis 2-1 Põhjavee kaitstus Loksa linnas
2.1.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava
Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse
protokollilise otsusega 07.01.2016. Kava on kättesaadav aadressilt:
http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik ülevaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks.
Järgnevalt on toodud teemakohased väljavõtted Veemajanduskavast ning
lühikirjeldused Loksa linnas asuvate Lääne-Eesti vesikonna põhja- ja
pinnaveekogumite seisundi kohta.
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(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg )

Joonis 2-2

Eesti vesikondade skeem

Loksa linn paikneb Lääne-Eesti vesikonnas.

(allikas www.environmnet.ee )

Joonis 2-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite taustsüsteemis

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise
abinõude planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava
koostamisel lähtuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivis
(2000/60/EÜ) ja veeseaduses sätestatud eesmärkidest ja nõuetest.
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Vastavalt
Lääne-Eesti
veemajanduskavas
väljatoodud
kriteeriumidele
punktkoormusallikatele
(punktreostusallikatele),
loetakse
väga
olulisteks
punktreostusallikateks üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Loksa linn on üle 2000 ie-ga
reoveekogumisala (3950 ie). Olulisteks punktreostusallikateks loetakse kõiki
reoveepuhasteid, sealhulgas alla 2000 ie-ga, reoveepuhasteid. Punktreostusallikate
koormuse põhinäitajateks on BHT 7, Püld ja Nüld. Nõuetele mittevastavate
reoveepuhastite peamiseks mittevastavuse põhjuseks on kõrge üldfosfori sisaldus
väljuvas heitvees.
Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata olemasoleva reoveepuhasti
hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks jätkuvalt tagatud määruse nr 99
ja vee erikasutuslubade nõuete täitmine. Alternatiivina käsitleme mõnede piirkondade
ühiskanalisatsiooni ühendamisvõimalusi.
Lääne-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud ja joogiveele
suunatud põhimõtteid (lühidalt refereerituna).
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama
Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 nõuetele.
Nitraaditundlikule alale koostatakse tegevuskava, mille peaeesmärk on aidata kaasa
põllumajandustootmisest
pärit
lämmastikukoormuse
ohjamise
kaudu
veemajanduskavadega seatud peaeesmärgi elluviimisele – saavutada või säilitada vee
hea seisund ning tagada inimesele ohutu joogivesi.
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kogupindala on ca 3270 km 2,
millest ca 35% jääb Ida-Eesti vesikonda.
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuslubades kehtestatud
nõuete ning Terviseameti joogiveeallikate kontrolli kava nõuete alustel ning seda teevad
loa omanikud loas ja kontrolli kavas nõutud korras. Eraldi seiret joogiveehaarde
sanitaarkaitsealadel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu ka veekaitsevööndites, kuid
vajadusel kontrollitakse veekaitsevööndi nõuete täitmist järelevalve käigus.
Joogiveeseiret korraldatakse vastavalt Terviseameti poolt väljastatud joogivee kontrolli
kavadele.
Pinnaveekogumite seisundi hindamine põhineb kahel seisundit iseloomustaval
komponendil – ökoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund määratakse
ökoloogilise ja keemilise seisundi põhjal põhimõttel, et veekogumi koondseisundi
määratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund
määratakse viieastmeliselt: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb seisund.
Veemajanduskavades esitatud pinnavee seisundi hinnangute aluseks on
keskkonnaseire andmed 2013.-2014. a seisuga ning Eesti pinnaveekogumite seisundi
2017.a vahehinnang.
Lääne-Eesti vesikonnas on 2013. aasta seisuga 160 mitteheas seisundis
pinnaveekogumit. Mitteheas seisundis vooluveekogumeid on 135. Neist 115
vooluveekogumi seisund on kesine ning 20 seisund on halb. Seisuveekogumeid, millel
on mittehea seisund, on 11. Neist 10 on kesises seisundis ning 1 seisuveekogum on
halvas seisundis.
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Loksa linna pinnaveekogumid on Valgejõgi (oma suudmealal) ja Soome laht, Hara lahe
rannikuvee näol.
2014. a ja 2017. a uuendatud seisundi hinnangud tõid Loksa linna piires kaasa olulisi
muudatusi – kui aastal 2013 oli mõlema pinnaveekogumi ökoloogiline seisund kesine,
siis aastal 2014 ja kõigil järgnevatel aastatel oli mõlema pinnaveekogumi: Valgejõgi_4
(Kotka paisust suudmeni) ja Hara lahe rannikuvesi heas ökoloogilises seisundis.
Pinnaveekogumid
Nagu eelnevalt kirjeldatud, siis Loksa linna pinnaveekogumid on Valgejõõgi
(Valgejõgi_4 Kotka paisust suudmeni) ja Hara lahe rannuikuvesi. Viimane on seotud
Loksa reoveepuhasti väljalasuga.
2.1.2 Harjumaa maakonnaplaneering
http://hol.ee/409
Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018
käskkirjaga nr 1.1-4/78.
Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337.
Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning
maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on:
- toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning
elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv pikemas perspektiivis kahaneb ja
vananeb;
- tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike
arenguvajaduste ja -võimalustega.
Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute
koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule
2030+.
Maakonnaplaneeringu koostamine jäi perioodi 2013-2016.
Harju maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu
lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad
juhendid ja prognoosid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused.
Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise
planeeringuga „Eesti 2030+" seatud eesmärkidest:
- Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva
elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;
- Töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine
toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu kasutades kestlikke
transpordiliike;
- Kiire, piisava sagedusega ja mugav ühenduse tagamine välismaailmaga;
14
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- Erinevate transpordiliikide tasakaalustatud, piirkondlike eripäradega arvestav
kasutamine;
- Hea varustatus energiataristuga;
- Soovimatu mõju vältimine kliimale läbi taastuvenergia suurema osakaalu
energiavarustuses.
Harju maavanem algatas 30.07.2013 korraldusega nr 1395 maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste
arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise
keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati,
selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii
majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi
meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja
käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega
kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.
Harju maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist
korraldas Harju Maavalitsus koostöös planeeringukonsultant Hendrikson & KO-ga,
Harju maakonna kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle
valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.
Maakonnaplaneeringus toodud tähtsamad momendid, mis puudutavad otseselt või
kaudselt ka käesolevat ÜVKA-d on järgnevad:
Ruumilise arengu põhimõtted linnalise asustusega aladel:
1. Hinnata tuleb ühisveevärgi mõju põhjavee kasutamisele ja vajadust
joogiveeressursside kaitse kavandamiseks (nt Männiku piirkond).
2. Ühisveevärgi kavandamisel uues asukohas tuleb tagada kvaliteedinõuetele
vastava joogivee olemasolu ja arvestada kinnitatud põhjaveevaruga. Vajadusel
tuleb teostada põhjavee kvaliteediuuring.
Üldised tingimused põhjavee hea seisundi ja varude tagamiseks:
1. Linnalise asustuse aladel tuleb üldplaneeringutega määrata reoveekogumisalad
(nende puudumisel) ning planeerida ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni
väljaehitamine, et säilitada kontroll piirkonna reoveepuhastuses ja tagada
joogivee
kvaliteedinõuetele
vastava
põhjavee
kättesaadavus.
Reoveekogumisalade määramisel tuleb kaaluda ka suvilapiirkondade
määratlemist reoveekogumisaladeks, et tagada parem kontroll tiheasustustalade
reoveekäitluse üle. Reoveekogumisala määratlemisega luuakse eeldused
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse
joogivee kättesaadavus ja vähendatakse reostuskoormust põhjaveele.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava alusel.
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Üldised tingimused maalise piirkonna üldplaneeringu koostamisel:
1. Pinna- ja põhjavee kaitseks tuleb hajaasustuses, kus puudub võimalus
ühiskanalisatsiooniga liitumiseks, eelistada reoveekäitlemiseks nõuetekohaseid
reoveepuhasteid.
2.1.3 Loksa linna üldplaneering
https://www.loksalinn.ee/uldplaneering
Loksa Linnavolikogu 14. mai 2009 otsusega nr 38 kehtestati Loksa linna üldplaneering
ning Loksa Linnavolikogu 13. detsembri 2017 otsusega nr 33 otsustati see jätta kehtima,
kuna on terviklik ja elluviidav.
Allikas: Loksa linna kodulehekülg
2.1.4 Loksa linna arengukava
https://www.loksalinn.ee/arengukavad
Loksa linna arengukava aastani 2022 (edaspidi AK) võeti vastu Loksa Linnavolikogu
26.09.2018 määrusega nr 5.
AK-s käsitletakse ühisveevärki ja –kanalisatsiooni järgmiselt:
Alates 01.11.2010 on Loksa linna vee-ettevõtjaks 100% linna osalusega OÜ Loksa
Haljastus. Loksa linna haldusterritooriumil on rajatud kaheksa puurkaevu, milledest
kolm (Posti 27a, Ranna 19, Tallinna 47) on lülitatud linna ühtsesse
veevarustussüsteemi, Lõuna 7a asuv puurkaev varustab aga kogu Lõuna tänava ja
Tallinna tänava (54 kuni 81) kinnistuid), ülejäänud varustavad lokaalseid süsteeme.
Linna ühtsesse veevarustussüsteemi lülitatud puurkaevude keskmine summaarne
toodang on Osaühing Loksa Haljastus andmetel: 2013 a. 22 m³/h, 2014 a. 17,5 m³/h ja
seisuga 27.05.2015. a. 19,8 m³/h, 2016.a 19,6 m³/h, 2017.a 17,54 m³/h.Olemasolevad
puurkaevud rahuldavad täielikult tuleviku veevajadused. Linna orienteeruv veetarve ol
i 2014. aastal 153 698 m³ aastas, 2015. aastal 174 005 m³ aastas, 2016. aastal 172
032 m³ aastas, 2017. aastal 152 719 m³ aastas.
Ühisveevärk hakkas Loksa linnas toimima 1971. aastal. Samal aastal ehitati Nooruse
tn 3b reoveepumpla. Veetorustike (magistraalid, arvestatud ei ole torusid
liitumiskohtadest objektideni) kogupikkuseks on hetkel ca 13,75 km.
Ühiskanalisatsioonitorustiku pikkuseks Loksa linnas on ca 9,0 km (magistraalid,
arvestatud ei ole torusid liitumiskohtadest objektideni).
Ühiskanalisatsioonitorustik oli algselt rajatud aastatel 1965-2004, 2010-2013
kanalisatsioonisüsteem rekonstrueeriti. Torustikust
enamik
on
isevoolne.
Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 2 520 inimest (92%). Elanikud, kellel puudub
ühiskanalisatsioon, koguvad reovett kogumiskaevudesse, mida tühjendatakse
assenisatsiooni autode abil vastavalt vajadusele. Lisaks on linnas olemas sadevee- ja
drenaažitorustikud.
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Reovesi puhastatakse 1987. aastal rajatud ning alates 2010. aastast Osaühingule
Loksa Haljastus kuuluvas reoveepuhastis bioloogiliselt. 2013. aastal lõppes
reoveejaama täielik rekonstrueerimine. Reoveepuhasti jõudluseks on 2 750 m3 heitvett
päevas. Puhastatud heitvesi juhitakse merre. Kui 2012. aastal käitles reoveepuhasti 373
522 m³/aastas, siis 2013. aastal oli selleks 237 276 m³/aastas, 2014. aastal 213 263
m³/aastas ning 2015. aastal 171 834 m³/aastas, 2016. aastal 283 730 m³/aastas, 2017.
aastal 276 180 m³/aastas.
Arengueeldused:
- linnal on reoveepuhasti;
- Loksa linna ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemid on suures osas
rekonstrueeritud.
Probleemid:
- 10% torustikest vajavad ehitamist või rekonstrueerimist.
VISIOON 2040
Kõikidele tarbijatele on tagatud kvaliteetne tarbevesi ja reovee kanaliseerimine. Reovesi
puhastatakse vastavalt sätestatud normidele.
EESMÄRK
Kõigile linna elanikele kvaliteetset joogivett pakkuvate ning keskkonnasõbralike vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide jätkuv rekonstrueerimine.
Ülesanded:
- ehitada ning rekonstrueerida kõik linna vee-ja kanalisatsioonirajatised;
- ehitada vajalikud torustikud ning restkaevud sadevee ärajuhtimiseks;
- rakendada ellu Loksa linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava.
Allikas: Loksa linna kodulehekülg

2.1.5 Loksa linna kohalikud õigusaktid
Loksa linna ÜVK-d ja ehitamist puudutavad põhilised õigusaktid on (nimekiri pole
ammendav, leitavad linkidelt https://www.loksalinn.ee/eeskirjad-ja-korrad):
1) Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja
liitumistasu võtmise kord (Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määrus nr 32)
https://www.riigiteataja.ee/akt/402082019003?leiaKehtiv ;
2) Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Loksa Linnavolikogu
29.12.2016 määrus nr 19)
https://www.riigiteataja.ee/akt/403012017022&leiakehtiv ;
3) Loksa linna kaevetööde eeskiri (Loksa Linnavolikogu 26.04.2006 määrus nr 11)
https://www.riigiteataja.ee/akt/430082012002?leiaKehtiv ;
4) Loksa linna vee-ettevõtja kinnitamine (Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 määrus
nr 71)
https://www.loksalinn.ee/documents/1430624/2160218/veeettevotja_k.pdf/e2db
17dd-c5a5-4cec-b040-6021fcc1a5ab .
Ehitus- ja planeerimistegevus on (lisaks kaevetööde eeskirjale) linnas ette nähtud
vastavalt planeerimisseadusele ja ehitusseadustikule. Loksa Linnavaolikogu poolt on
24.08.2015 nr 11 vastu võetud Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine
Loksa linnas, pädevuse delegeerimine.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015004&LeiaKehtiv
Allikas: Loksa linna kodulehekülg

2.1.6 Vee erikasutusload
Vee erikasutusload on kättesaadavad andmebaasist KLIS:
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_list&desktop=1017&act=avalik_info&ti
d=1665
Loksa linna vee-ettevõtluspiirkonnas on OÜ-le Loksa Haljastus väljastatud kaks (2) veeerikasutusluba (edaspidi veeluba). Veeload on järgmised:
1) nr L.VV/329353, väljastatud OÜ-le Loksa Haljastus, erikasutuspiirkond Loksa
linn, kehtivusaeg: 18.07.2017 – 31.12.2030, käsitleb veevõttu puurkaevudest.
2) nr L.VV/332226, väljastatud OÜ-le Loksa Haljastus, erikasutuspiirkond Loksa
linn, kehtivusaeg: alates 01.01.2019 tähtajatult, käsitleb heitvee väljalasku.
Veelubade nõudeid kirjeldame lähemalt ühisveevärki ja –kanalisatsiooni kirjeldavates
peatükkides.
2.1.7 Loksa linna ÜVK piirkonna varasemad veeprojektid
Loksa linna põhiline varasem investeeringuprojekt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni on
EL-i Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatud projekt: Loksa linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt.
Toetuse saaja: Osaühing Loksa Haljastus. Projekti nr 2.1.0101.10-0065. Otsuse
kuupäev 20.05.2010. Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekti käigus
rekonstrueeriti ca 9,4 km joogiveetorustikku ja ca 7,95 km kanalisatsioonitorustikku.
Samuti rekonstrueeriti 2 reoveepumplat, 2 puurkaevpumplat, millele paigaldati ka
veetöötlusseadmed ning Loksa linna reoveepuhasti. Lisaks rekonstrueerimisele rajati
ca 1,58 km veetorustikku ja ca 3,52 km kanalisatsioonitorustikku ning 3 reoveepumplat.
Töödega alustati 06.05.2010 ja lõpetati 31.08.2013. Tööde teostamist rahastas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) 3 860 917 euroga, kogumaksumus
oli 4 542 255 eurot, omafinantseering kaeti Osaühing Loksa Haljastus eelarvest.
allikas KIK kodulehekülg

2.1.8 Veekvaliteedi kontrollikavad
Vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 9 lg 1 kohaselt peab joogivee käitleja koostama ja
Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava. Vastavalt sotsiaalministri
02.01.2003 määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ § 8 lg 1 kohaselt joogiveevõtul
põhjaveest peab vee erikasutaja koostama joogiveeallika kontrolli kava ja esitama selle
Terviseametile läbivaatamiseks.
Loksa linnale on koostatud ja Terviseameti poolt kooskõlastatud joogivee kontrollikava.
Joogiveeallika kontrollikava puudub ning Osaühing Loksa Haljastus sõnul teostab
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analüüse

Joogivee kontrollikava on koostatud ja kehtestatud aastateks 2017-2020 ning
sellejärgsed proovivõtukohad on järgmised:
Loksa Eakate Kodu – Tallinna tn 26, Loksa, 1. kvartal (tavakontroll);
Loksa Gümnaasium – Tallinna tn 47, Loksa, 2. kvartal (tavakontroll);
Loksa Lasteaed Õnnetriinu – Lasteaia tn 3, Loksa, 3. kvartal (tava- ja
süvakontroll);
- Loksa Gümnaasium – Tallinna tn 47, Loksa, 4. kvartal (tavakontroll).
Kokku neli (4) tavakontrolli analüüsi aastas
Süvakontroll:
Loksa Lasteaed Õnnetriinu – Lasteaia tn 3, Loksa (1 kord aastas, 3. kvartal).
-

Allikas: Terviseamet, OÜ Loksa Haljastus
2.1.9 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisalast
Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad
reostuskoormusega üle 2000 ie“ on Loksa linnale kehtestatud reoveekogumisala
pindalaga 148.7 ha, koormusega 3950 ie (vt ka lisa 1).
Allikas: Keskkonnaregister 4.1.7.1

19

Töö:

3
3.1

Töö nr:
Staadium:
Kuupäev:

Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

19240-0038
AK
11.11..2019

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS
ÜLDÜLEVAADE. LOKSA LINNA PAIKNEMINE

Loksa linn asub Põhja-Eestis Harju maakonna kirdeosas Soome lahe kaldal ja on Eesti
kõige põhjapoolsem linn. Linn asub Valgejõe jõe suudmes, Pärispea poolsaare
lõunaosas, sügava ja tuulte eest kaitstud Hara lahe ääres klindiesisel rannikumadalikul
(maapinna absoluutne kõrgus on maksimaalselt 12 m), ümbritsetuna Lahemaa
Rahvuspargi ja Kuusalu valla (endise Loksa valla) territooriumiga. Linna jagab kaheks
Valgejõgi, mille laius linna piires on 10 – 70 m. Jõe kaldad on järsud, madal jõelamm on
suur – veeperioodil üleujutatud. Loksa linna pindala on 3,82 km2 = 382 ha. Loksa linna
territooriumist 79,8 ha e 20,9% (1/5) asub looduskaitsealadel (Lahemaa Rahvuspark
8,6 ha e 2,3% linna territooriumist ja Loksa maastikukaitseala 71,2 ha e 18,6%).
Liivane rand, soe merevesi, looduslikult ilus Valgejõe org ja kaunis männimets annavad
Loksale suurepärased eeldused saada taas tunnustatud puhkepiirkonnaks. Loksalt 3
km lõunapoole asub ilus Lohja järv, mis oma kaladerohkuse ja kauni pargiga pakub
meelelahutust kalasportlastele ja paljudele noorsoo suvelaagritele.
Pinnaselt on Loksa maa liivane, suures osas metsastunud ja madala põlluviljakusega.
Kohalikuks rikkuseks võib õigustatult pidada liiva-, kruusa- ja savivarusid, kuid nende
kasutamine on piiratud, kuna Loksa kuulub Lahemaa Rahvuspargi piirkonda, kus
maavarad kuuluvad säilitamisele.
Loksa areng on sõltunud väga palju looduslikust asendist, üheks tähtsamaks teguriks
jääb soodne sadamakoht Valgejõe suudmes.
Linn tekkis Loksa küla maale. 1874 rajati sinna tellisetehas, 1903 elling ja 1907
saeveski.
3.2

RAHVASTIK

Loksa elanikkond on alates 1990. aastate algusest seoses tööstuse taandarenguga
linnas püsivalt vähenenud. Linn on paljurahvuseline, kõige enam – umbes 57% –
on venelasi. Eestlased moodustavad alalisest elanikkonnast umbes kolmandiku. 2011.
aasta rahvaloenduse andmetel oli linna 2759 elanikust eestlasi 845 ehk 30,6%.
Tööealise elanikkonna arv oli 2000. aastal 1650 inimest, kellest 750 inimest töötas
väljaspool linna.
Rahvaarv, 1. jaanuar
Elussünnid
Surmad
Sisseränne
Väljaränne

2015
2 665
15
34
117
92

2016
2 634
13
37
137
110

2017
2 637
18
35
88
133

2018
2 606
14
46
158
119

2019
2 606
...
...
...
...

Elussünde on vähem kui surmasid, kuid sisseränne ületas 2018 aastal väljarännet.
Tänu väga heale kommunikatsioonile Tallinn – Narva maanteel ja kaunile loodusele on
inimesed hakanud rohkem huvi tundma elukohtade vastu Loksal ja selle ümbruses.
Loksa linna rahvastikupüramiidist
nähtub, et kõige arvukamalt on loksalasi
vanusegrupis 55-69 e teisisõnu inimesi, kes on juba pensioniealised või järgneva
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aastakümne jooksul pensioniealisteks saavad. Kui 0-54. eluaastates ületab meeste arv
naiste oma, siis alates 55. eluaastast algab naiste osakaalu tõus rahvastikus võrreldes
meestega. Alates 70. eluaastast on vanusegrupis naisi vähemalt 2 korda enam kui
samaealisi mehi.

Allikas: Loksa linna koduleht ja Loksa linna arengukava

3.3

ETTEVÕTLUS

Äriregistri andmetel on 07.08.2018 seisuga Loksa linnas registreeritud (registrisse
kantud) 148 äriühingut, kellest 112 on osaühingud, 32 füüsilisest isikust ettevõtjad, 3
tulundusühistud ja 1 aktsiaseltsid (joonis 10). Suur osa osaühingutest tegeleb jae- ja
hulgikaubanduse, ehituse, metallitöötluse, transporditeenuste osutamise ja
tekstiilitoodete
valmistamisega.
Füüsilisest
isikust
ettevõtjate
põhilisteks
tegevusaladeks on jaemüük, iluteenindus (nt juuksur, kosmeetik, küünetehnik),
kalapüük ja müük, mootorsõidukite hooldus ja remont ning sotsiaalhoolekande ja
tervishoiuteenuste osutamine. Tulundusühistutena on registreeritud hooneühistud.
Loksa linna põhilised majandussuunad on metallitöötlemine, ehitus, elektroonika,
õmblus ja teenindus. Suur osa elanikkonnast on hõivatud hariduses, tervishoius,
kaubanduses ning muus elukondlikus teeninduses. Linna suuremateks tööandjateks on
Loksa Linnavalitsus koos hallatavate asutustega, Marsalis Metall OÜ, õmblustööstused.
2016. aasta kevadel avati tehase endises ühiselamus 50-kohaline Loksa Eakate Kodu,
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mis täna tegutseb juba ka endise Loksa haigla hoones, kus saab olema pärast
rekonstrueerimist 80 voodikohta. Linnas tegutseb Swedbank pangapunkt ja AS Eesti
Posti Loksa postkontor. Linnas on kaks Swedbanga ja üks SEB panga
sularahaautomaat. Avatud on Loksa Benu apteek. Loksa linnas on äriregistri
07.08.2018 andmetel registreeritud 21 mittetulundusühingut, nende hulgas MTÜ Vana
Loksa Selts, MTÜ Loksa Arenduskeskus, MTÜ Rannamännid, MTÜ Pensionäride
Ühendus Loksa Kompass; 13 korteriühistut ja 2 sihtasutust. Loksa on kujunemas
mitmekesisemaks tööhõivet pakkuvaks keskuseks. Loksa sobib suurepäraselt näiteks
ka terviseturgutusteenuste osutamiseks. Linna edasiseks väljaarendamiseks on vajalik
läbimõeldud ruumilise planeerimise arengupoliitikat, infrastruktuuriinvesteeringute
poliitikat ja linna ettevõtlusalast esitlemist ka rahvusvahelisel areenil (Harju maakonna
arengustrateegia 2025).
Arengueeldused:
- ettevõtlikke inimesi on palju, enamus neist tegutseb FIE-na;
- Loksa asub Tallinna lähedal;
- suhteliselt hea transpordiühendus Tallinna ja Sankt- Peterburgiga
Probleemid:
- vähe on tööandjaid;
- puudub konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond;
- Loksa asub Tallinna lähedal.
Linna osalusega ettevõtted:
- Osaühing Loksa Haljastus, kes pakub linnale ühtlasi vee- ja
kanalisatsiooniteenust;
- Sihtasutus Loksa Kultuur;
- SA Loksa Sport;
- MTÜ Arenduskoda;
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus;
MTÜ Keskkonnateenused;
- Loksa Linnaraamatukogu.
Haridusasutustest:
- Loksa Gümnaasium
- Loksa Lasteaed Õnnetriinu
- Loksa Muusikakool.
3.4

LINNA JUHTIMINE JA EELARVE

Loksa linna juhib igapäevaselt 5-liikmeline linnavalitsus, mis omakorda juhindub
komisjonide tööst. Linnavalitsusese komisjonideks on
arengukava töörühm,
heakorrakomisjon, kriisikomisjon, kultuurikoda, linnavara komisjon, sotsiaalhoolekande
komisjon ning tervise, heaolu ja turvalisuse nõukogu.
Loksa linna 2019 eelarve sisaldab 4 403 361 € tulusid ja 4 401 868 € kulusid.
3.5

VEE-ETTEVÕTJA

Loksa linnale pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust
järgmise hinnakirja alusel:

OÜ Loksa Haljastus
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Ühik

Hind KM-ta, eurot

Tasu võetud joogivee eest

€/m³

1,09

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

€/m³

1,92
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*Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 14.11.2016 otsusega nr 9.1-3/16-011
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LOKSA LINNA KESKKONNASEISUND
PINNAVORMID, HÜDROGEOLOOGIA, PÕHJAVEESESUND

4.1.1 Maastik, pinnavormid
Loksa linn asub Põhja-Eesti rannikumadalikul Hara lahe ääres klindieelsel alal, Valgejõe
suudmes. Maastikku iseloomustavad mere toimel kujunenud setted ja pinnavormid:
astangud, rannavallid, luited ja muud rannamoodustised. Maastikku toovad vaheldust
jõeorg ja kunstlikud tiigid. Vahelduva reljeefiga linna territoorium hõlmab Valgejõe
mõlemat kallast. Järskude nõlvadega Valgejõe orust idas on reljeef tasasem, linna
lääneosas aga maapind langeb ühtlaselt mere poole. Maapinna kõrguste vahe linna
piirides on 11 m, üldine langus lääne suunas. Linna põhjaosas on endiste savikarjääride
asemel tekkinud kunstlikud tiigid. Tiikide ümbrus on liigniiske, liigniiskuse all kannatab
ka madala segametsaga kaetud ala idapiiril.
4.1.2 Geoloogia, hüdrogeoloogia
Geostruktuurselt jääb projektipiirkond Ida-Euroopa kraatoni (platvormi) loodeossa,
Vene lava loodepiirile Fennoskandia kilbi lõunanõlvale. Aluspõhjas eristuvad sellel alal
selgelt kaks eriilmelist struktuurset korrust: alumine – tard- ja moondekivimeist koosnev
kurrutatud kristalne aluskord ja ülemine – eelmisel monoklinaalselt lasuv settekivimiline
pealiskord. Kristalne aluskord alal ei avane.
Pinnakate
Pinnakatte ehk Kvaternaarisetete kujunemisel on oma osa etendanud paljud
geoloogilised tegurid. Nii tekkisid aluspõhja sügavad orud juba enne Kvaternaarset
jääaega esinenud vooluvete toimel, jääajal kündis mandrijää voored, jääaja
taandumisel või ajutisel pikemaajalisel peatumisel kujunesid aga otsamoreenid ja
künkad. Kvaternaarisetted on kohati läbilõigatud ürgorgudest. Setete kompleksi
moodustavad Loksa linna alal põhiliselt glatsiaalsed, limnoglatsiaalsed ja
fluvioglatsiaalsed setted. Pinnakatte setetest domineerib moreen, esineb ka fluvio- ja
limnoglatsiaalseid liivasid, jõeoru piirkonnas alluuviumi, merepiirkonnas moodustab
pinnakatte ülemise kihi mereliiv.
Hajutatult esinevad kruusad-liivad, liivsavid ja soosetted. Ehitusgeoloogiliselt on
pinnased valdavalt hea kandevõimega, kuid ehitustegevust piirab kohati reljeef (jõe org)
ja looduskaitselised piirangud. Pinnakatte geoloogiline ehitus on keeruline, paksus
varieerub mõnest meetrist jõerus ja mererannikul kuni 40 meetrini. Kuna klindieelsel alal
puudub lubjakivikompleks, siis on Kvaternaarisetette lamamiks Lontova sinisavi.
Endistes savikarjäärides on veepind erinevatel tasemetel, see ei ole seotud üldise
pinnaseveetasemega. Pinnasevee tase jääb 0,15-6,5 m sügavuseni maapinnast,
ulatudes kõrgveeperioodil paiguti maapinnani ning jõeorus üle selle.
Orgudes on levinud lisaks aluuviumile jääpaisjärvede viirsavid, liivad ja mitmesugused
holotseensed orusetted.
Aluspõhi
Kristalne aluskord sügavneb Eestis põhjast lõuna suunas 2–3 m / km. Kristalse
aluskorra lasundi sügavus Loksa linna piirkonnas kui põhjarannikul küünib vaid
ligikaudu 145-160 m sügavusele maapinnast. Kristalset aluskorda moodustava
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murenemiskooriku gneisilasundi paksus ei ole teada, kuid geofüüsikaliste uuringute
kohaselt võib see küündida 10 ja enamagi kilomeetrini.
Settekivimiline pealiskord
Aluskord on Loksa piirkonnas kui Soome lahe lõunaranniku alal kaetud suhteliselt
õhukese settekivimite kompleksiga (paksus 110-130 m). Nagu eelnevalt korratud,
Loksas linna piirkonnas lubjakivilasundit ei esine, kuna tegemist klindieelse alaga.
Settekivimiline pealiskord koosneb erinevatest savidest, sealhulgas 35-40 m paksune
Lontova sinisavi, aleuroliidist, liivakivist, liivakivist koos aleuroliidi vahekihtidega ja
aleuroliidist koos liivakivi vahekihtidega ja muud erinevad kombinatsioonid.
Hüdrogeoloogia
Hüdrogeoloogiliselt on Loksa linnas tegemist kahe veekihiga-kompleksiga:
- surveline põhjavesi Kambrium-Vendi kompleksi Voronka ja Gdovi kihtide
liivakividest, mille sügavus maapinnast on 55–135 m. Neisse rajatud
puurkaevudel baseerub Loksa linna veevarustus;
- vabapinnaline põhjavesi ehk pinnasevesi Kvaternaarisetetes on seotud
peamiselt mere- ja alluviaalsete liivade ning täitepinnasega. See veekompleks
toitub sademetest ja dreenitakse Valgejõkke ning Hara lahte. Viimastes võib
veetase (olenevalt Soome lahe veeseisust) jõesuudme piirkonnas tõusta
absoluutse kõrguseni + 1,1 m. Endistes savikarjäärides on veepind erinevatel
tasemetel, see ei ole seotud üldise pinnaseveetasemega. Pinnasevee tase
esineb 0,15-6,5 m sügavusel maapinnast, ulatudes kõrgveeperioodil paiguti
maapinnani ning jõeorus üle selle. Kvaternaarisetete põhjavett piirkonnas
joogiveevarustuseks praktiliselt ei kasutata, veeallikana on kiht kasutatav
üldjuhul vaid ürgorgude piirkonnas. Lääne-Eesti vesikonnas Loksa linna alal
eraldatakse vaid Kambriumi-Vendi põhjaveekogumit, eraldi Kvaternaari
põhjaveekogumit piirkonnas välja ei eraldata ega käsitleta.
Linna ühisveevarustuse veeallikaks on Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka ja
Gdovi veekihid (enamasti kombinatsioonis), V2vr+gd.
Põhjaveeseisundit kirjeldame vastavalt Ida-Eesti veemajanduskava alapeatüki 3.3.6
Põhjavee koondseisund, tabel 3-7 järgmiselt (väljavõte tabelist).

Nagu näha, hinnatakse Kambriumi-Vendi põhjaveekogumit Lääne-Eesti vesikonnas
veemajanduskava koostajate poolt tervikuna heaks.
4.2

PINNAVEEKOGUD JA NENDE SEISUND

4.2.1 Valgejõgi
Valgejõgi on Lahemaa suurim ja pikim jõgi. Pikkus 85 km, valgla 453 km². Ta saab
alguse Pandivere kõrgustikult Porkuni järvest, voolab läbi Põhja-Kõrvemaa ning suubub
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Loksal Hara lahte. Suudmest 19 km kaugusel asub jõel Nõmmeveski juga ja pais,
suudmest 7 km kaugusel Kotka pais.
Valgejõgi:
Pikkus: 85 km
Suue: Hara laht
Allikas: Porkuni järv
Suubub: Hara lahte
Lähe: Pandivere kõrgustikul
Valgla pindala: 453 km²
Jõe seisundit on hinnatud neljas lõigus, millest Loksa linna läbib neljas kõige alumine
lõik Valgejõgi_4. Heitvee väljalask on aga suunatud Hara lahte.
Valgejõgi_4 Kotka paisust suudmeni, ökoloogiline seisund oli veel 2013 kesine, kuid
alates aastast 2014 on kõik aastad olnud hea. Lävendi keemiline seisund oli hea kõik
aastad alates 2013-2017. Veekogumi koondseisund antud lävendis on hea.
4.2.2 Hara lahe rannikuvesi
Hara laht on heitveesuublaks Loksa reoveepuhastile. Lahe vee ökoloogiline seisund oli
aastal 2013 kesine, kuid alates aastast 2014 kuni 2017. a on hinnatud heaks.
Veekogumi keemiline seisund oli aastal 2010 hea, kuid 2014. aastaks muutunud
halvaks ning halvaks hinnati veekogumi keemilist seisundit ka vahepealsetel aastatel
kuni viimase hinnatud aastani: 2017. Põhjuseks Hg leidumine elustikus. Tulenevalt
eelnevast on pinnaveekogumi koondseisund tervikuna kesine.
4.3

LOODUSKAITSE

4.3.1 Looduskaitsealad
Loksa linna territooriumist: 3,82 km2, 1/5 asub looduskaitsealadel: Lahemaa
Rahvuspark 8,6 ha ehk 2,3% linna territooriumist ja Loksa maastikukaitseala 71,2 ha
ehk 18,6%).
Konkreetsed looduskaitsealused objektid linna territooriumil puuduvad, kuid
looduskatsealused liigid on eelnimetatud kaitsealadel: mustlaik-apollo, harilik
kopsusamblik, hink, pargi-nahkhiir, laanerähn, valgeselg-kirjurähn, seahernes, rand- ja
põhja-nahkhiir.
4.4

MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE

Loksa linna maavarad on liiva-, kruusa- ja savivarud, kuid nende kasutamine on piiratud,
kuna Loksa kuulub Lahemaa Rahvuspargi piirkonda, kus maavarad kuuluvad
säilitamisele. Seetõttu puuduvad Loksa linna territooriumil kinnitatud maavarade varud
ning ei toimu kaevandamist.
Allikad: Loksa linna kodulehekülg, Loksa linna arengukava aastani 2023 ja Loksa linna
üldplaneering
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SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD

Potentsiaalsed keskkonnareostajad linnas puuduvad. Samuti ei toimu linnas ega
lähiümbruses suurpõllumajandustootmist.
Loksa linna kunagine olmejäätmete keskkonnanõuetele mittevastav ladestuskoht
(prügimägi) likvideeriti juba ligikaudu 15 aastat tagasi, aastatel 2004-2005, peale
Tallinna, Jõelähtme prügila valmimist. Kogutud segaolmejäätmed veetakse Tallinna
prügilasse. Aadressil Tallinna tn 5a, Loksa asuvas Loksa jäätmejaamas võetakse
tänaseks vastu igasuguseid jäätmeid, sorteerituna enamasti tasuta, tasu võetakse
vanade ehitusjäätmete, biolagunevate jäätmete, markeerimata plast-, töödeldud puit- ja
sorteerimata segaolmejäätmete eest. Ülejäänud, sealhulgas klaas ja ohtlikud jäätmed,
võetakse vastu tasuta.
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ÜHISVEEVÄRGI HETKESEISUND
TÄNASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab üldjoontes Loksa
linna tema reoveekogumisala piires. (vt joonised, lisa 4).
Loksa linna tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
annab ülevaate lisa 2. Järgnevalt kirjeldame lühidalt ühisveevarustuspiirkonda
pumplate, pumplaseadmetest ja veetöötlusjaamadest anname ülevaate osas 5.4.
5.2

VEETARBIJAD, VEEVARUD, VEEVÕTT JA -MÜÜK

5.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus
Loksa linnas on ühisveevärgiteenusega varustatud kogu elanikkond 100%-selt: 2606
inimest (01.10.2019). Kui aastal 2018 oli elanike arv ja ka teenusega varustatus
ametlikel andmetel veel 2681 inimest, siis saab järeldada, et aastatel 2018-2019 on
linnaelanike arv veelgi vähenenud.
Linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas puuduvad suured ja
märkimisväärse tarbimismahuga tööstus- ja muud ettevõtted. Enamus juriidilistest
isikutest tarbijatest on olmetarbijate iseloomuga, sealhulgas ühiskondliku tähtsusega
asutused: Linnavalitsus, Lasteaed Õnnetriinu, Gümnaasium, ujula.
Erafirmadest paiknevad endise laevatehase territooriumil ja piirkonnas betooni
valutsehh, metallitöökoda ja väike õmblustöökoda. Kõik eelnimetatud era- ning
ülejäänud teenindus- ja kaubandusettevõtted on suhteliselt väikese veetarbimisega.
5.2.2 Põhjaveevarud
Loksa linna põhjaveevarud on kinnitatud järgmiselt:
• Kambrium-Vendi (Cm-V) veekihist: 3000 m3/d kuni aastani 2030.
Reaalne veevõtt moodustas aastal 2018 ligikaudu 433 m3/d.
Tänasel päeval jääb veevõtt Loksa linnas regulaarselt alla 500 m3/d, mistõttu tegelikult
ei ole kinnitatud põhjaveevaru otseselt vajalik. Veekasutust reguleerib vee
erikasutusluba.
Linnas puuduvad märkimisväärse põhjaveetarbimisega ettevõtted.
5.2.3 Ülevaade Loksa linna veekasutusest
Detailsem ülevaade veevõtu ja –tarbimise seisust on toodud lisas 2, kus kirjeldame
veebilanssi alates aastast 2018 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVKA perioodi lõpuni:
aastani 2032.
Tuleb märkida, et linna veetarbimise perspektiiv juriidiliste isikute osas ei pruugi olla
tõene ja lõplik, kuid näitame võimalike muudatusi või tänasele tasemele jäämist
tulenevalt olemasolevast informatsioonist.
Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike ja ühisveevärgi veetarbijate arv jääb
perspektiivis laias laastus tänasele tasemele, juhul kui ei ole ette näha võrkude
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laiendamist või uusi tarbivaid ettevõtteid. Vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamisel
lähtume uute liitujate ligikaudsetest arvudest ja vee ühiktarbimistest. Tarbimise
langustendents on loodetavasti viimase 10-15 aasta jooksul peatunud.
5.3

LOKSA LINNA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVUDE TEHNILISED ANDMED

Järgnevas tabelis anname kokkuvõtliku ülevaate linna ühisveevärgi puurkaevudest,
sealhulgas vee erikasutuslubades sisalduvad reservkaevud. Vee erikasutusloa väliseid
puurkaeve käsitleme tulenevalt nende olulisusest edasiseks kasutuseks.
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Tabel 5-1 Loksa linna puurkaevude (pk) tehnilised andmed*
Jrk
nr

Puurkaev

Puurkaevu
katastri nr

Ehitusaasta

Veekompleks

Sügavus
[m]

Deebit
[m3/h]

Dünaamiline
veetase
[maapinnast,
m]
6,4

Keskmine
veevõtt
2018 [m3/d]

San.
kaitseala,
m

45

Staatiline
veetase
[maapinna
st, m]
4,1

1

Ranna tn pk (Ülejõe)

677

1966

143

2
3

Rohuaia tn pk
Tallinna tn (Kooli) pk

678
679

1954
1955

4

Posti tn (Haigla) pk

680

1983

5

Lõuna tn pk

5090

1973

Cm-V
(Vvr-gd)
Cm-Vvr
Cm-V
(Vvr-gd)
Cm-V
(Vvr-gd)
Cm-V

164

25

90
132,5

28,8
20,2

5
10,2

Reservis
17

15
15

145

42

8

7
andmed
puuduvad
10,3

228

50

120

andmed
puuduvad

andmed
puuduvad

andmed
puuduvad

24

30

Kokku
433
Märkused: *Linna põhipuurkaevud on Ranna tn ja Posti tn puurkaevud, mis on varustatud ka veetöötlusjaamadega. Kaguala varustab Lõuna
tn puurkaev, ala hõlmab Tallinna tn kõige lõunapoolsemat ja Rahu tn-st kagusse jäävat Lõuna tn elamupiirkonda. Antud piirkond ei ole varustatud
ühiskanalisatsiooniteenusega
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LOKSA LINNA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED

Loksa linna veevajadus ja -tarbimine on tagatud põhiliselt kahe veehaarde: Ranna tn ja
Posti tn puurkaevude baasil. Töös on ka Lõuna tn puurkaev, mis varustab väikest
piirkonda ning perioodiliselt (enamasti asenduskaevuna) Kooli puurkaev. Rohuaia tn
puurkaev on reservis.
Veevõtu ja -tarbimisandmed on saadud puurkaevudele ja klientide liitumispunktidele
paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. Veearvestite osakaal Loksa linna
ühisveevarustussüsteemis on 100%.
5.4.1 Loksa linna puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade
Ranna tn veehaare ja veetöötlusjaam
Ranna tn puurkaevpumpla (veehaare) ja veetöötluskompleks on rekonstrueeritud Loksa
linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames, aastatel 2012-2013.
Puurkaev on rajatud aastal 1966, puurkaevu sügavus on 143 m ning see avab KambriumVendi veekompleksi Voronka ja Gdovi veekihi.
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/329353, väljastatud OÜ-le Loksa Haljastus,
erikasutuspiirkond Loksa linn, kehtivusaeg: 18.07.2017 – 31.12.2030, käsitleb veevõttu
puurkaevudest, on lubatud veevõtt Ranna tn puurkaevust: 301 m3/d (110 000 m3/a).
Puurkaevu päis paikneb pumplahoones (vt foto, joonis 5-3).

Joonis 5-1 Loksa Ranna tn puurkaevpumpla-veetöötlusjaama välisilme (vasakul on näha
muldega kaetud puhtavee reservuaari)

Puurkaevpumpla on suletud korraliku roostevabast terasest kattega.
SWECO Projekt AS
Valukoja 8
11415 Tallinn

Tel
+372 674 4000
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Pumpla veetöötluskompleks koosneb paarisfiltrist (joonis 5-2), mis on mõeldud raua
(lisaks mangaani, H2S, NH4 ja hägususe) eralduseks.
Rauaeraldussüsteemi maksimaalseks toodanguks on: 24 m3/h.
Filtri kõrgus on: 2650 mm
Filtri läbimõõt: 1100 mm.
Veetöötlusskeem koosneb:
- aeratsioonisegurist (eraldb gaasid ja H2S);
- galvaniseeritud terasest paarissurve filtripaakidest,
- elektroonilisest kontrollerist,
- filtermaterjalist ning
- õlivabast kompressorist.
Veetöötlusfiltrite klapid on automaatselt avatavad ja suletavad pneumoajamiga.
Rauaühendite oksüdatsiooniks juhitakse filterpaagi ees oleva aeratsiooniseguri
veesisendile kompressoriga suruõhku. Süsteemis on täna õlitatav kompressor ning
väidetavalt on laigud põrandal tingitud õlilekkest (joonis 5-3). Seguris toimub vee ja
õhuhapniku ühtlane segunemine, mille käigus toimuval oksüdatsioonil muudetakse vees
esinevad lahustunud kahevalentsed raua-ioonid, kolmevalentseteks rauaoksiidideks ja –
hüdroksiidideks, mis on filtreeritavad.
Sarnaselt raua eemaldamisele toimub veest ka hägususe, ammoonium-ioonide,
väävelvesiniku ja vajadusel ka mangaan-ioonide eraldus. Samal ajal toimib veetöötlus ka
vee stabiliseerijana ja tagab võrkuantavale veele kvaliteedi säilitamiseks vajaliku
hapnikusisalduse.
Filtermaterjal on paakidesse paigutatud kihtidena, kõige all asuvad jämedamad
kruusakihid, fraktsioonid suurenevad ülevalt alla. Kõige jämedama kruusa kiht
moodustab filterpaakides alumise kihi ja see on ette nähtud toestusmaterjaliks paakide
põhjas asuva pilutorustiku ümber, vältimaks jaotussüsteemi pilude ummistumist
peenefraktsioonilise filtermaterjali tõttu. Ülespoole järgmised kihid moodustavad
peenema filterkruusa ja edasi kahes erinevas suuruses kvartsliiva kihid. Ülemine kiht
moodustab mangaani eralduseks mõeldud katalüütilise materjali kihi. Filtri(d) läbinud vesi
juhitakse puhtavee reservuaaridesse, millest edasi juhitakse linnavõrku II-astme
pumpade abil.
Vee desinfitseerimiseks kuulub süsteemi ka kloreerimisseade naatriumhüpokloriti
doseerimiseks vette. Toorvesi vastab täielikult nõuetele mikrobioloogiliste näitajate osas,
kuid doseerimissüsteem – kloraator on paigaldatud eelkõige juhusliku ja ajutise
mikrobioloogilise reostuse likvideerimiseks.
Veevarustuspumpla-veejaama puhtavee reservuaar koosneb kahest 2*100 m3
raudbetoonmahutist, millest kasutatav kogumaht on ligikaudu 160 m3.
II-astme pumpla kaudu toimub vee juhtimine puhtavee reservuaarist linnavõrku. Pumpla
koosneb kolmest rõhutõstepumbast ja ühest tuletõrjepumbast. Veetöötlusfiltrite pesuks
ehk uhtumiseks kasutatakse samuti eraldi uhteveepumpa.
SWECO Projekt AS
Valukoja tn 8
EE 11415 Tallinn

Tel
+372 674 4000
sweco@sweco.ee
www.sweco.ee
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Tuletõrjeveepumba käivitamine leiab aset kui teise astme pumpade üheaegse tööga pole
võimalik tagada linnale vajalikku veekogust.
II-astme pumpade juhtimine toimub sagedusmuunduritega – igal pumbal on
sagedusmuundur ning vastavalt trassile paigaldatud rõhuandurile.
Tuletõrje- ja uhteveepumbal sagedusmuundurid puuduvad, pumbad on varustatud
sujuvkäivitusega.
Lisaks
on
pumplakompleksi
membraanhüdrofooriga.

rõhuregulaatorseade

varustatud

500

l

Filtri tagasipesu ehk uhtumist saab seadistada nii ajaliselt , 72 h kui läbivoolu järgi: 500
m3, hetkel on pesu seadistatud iga kahe päeva ehk 48 h tagant kindlatel kellaaegadel
öösel kella 2-3 vahel. Uhtevesi juhitakse isevoolselt (pesupumba jääkrõhuga)
ühiskanalisatsiooni.
Pesutsükli veekogus: 2x4 m3
Pesutsükli kestvus: 2x8 minutit
Pesutsükli vooluhulk ehk n.ö tootlikkus: 35 m3/h
Läbipesu kiirus: ca 40 m/h.
Pumplal on olemas valmidus avarii-diiselgeneraatori toite ühendamiseks, kuid generaator
ise puudub.
Pumplakompleks on tervikuna uus ja tehniliselt-konstruktsiooniliselt heas seisundis.
Ranna tn puurkaevpumpla-veetöötlusjaam on ühendatud kaugjuhtimissüsteemi SCADA.
Ranna pumpla ja veetöötlusjaama probleemiks on veekvaliteedi muutus ehk mangaani
sisalduse kasv ülenormatiivseks veetöötluse käigus (tabelid 5.2 ja 5.3). Kui
puurkaevuvees on mangaani sisaldus normi piires, siis joogivees on sisaldus kasvanud
ja ületab lubatud joogivee piirnormi. Põhjus ei ole üheselt selge, kuid oletada võib, et
ebapiisav on kas filtri tagasipesu või on tagasipesutsükli käigus ebapiisav mangaani
eralduseks mõeldud katalüütilise materjali pesu. Kuna filtermaterjali pesu ja kloreerimine
pole tulemusi andnud, kaalub vee-ettevõte, Loksa Haljastus OÜ asendada filtermaterjalid
filtrites. Soovitav on üheaegselt ka puhtaveereservuaari pesu kloorilahusega ja veevõrgu
ühekordne kloreerimine.
Linna esindajate poolt väidetud rauabakteri esinemine filtris ja süsteemis siiski kinnitust
ei pruugi leida, sest üldraua sisaldus veetöötlusse sisenevas ja väljuvas vees on sarnane:
puurkaevuvees: 135 µg/l, peale veetöötlust: 130 µg/l (16.07.2019).
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 25 m, mis aga on piirdeaiaga piiramata. Kuna
linnas esineb vandalismi, näeme ette piirdeaia ja lukustatava värava koos
valvesignalisatsiooniga.
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Joonis 5-2 Paarisfilter rauaeralduseks

Joonis 5-3 Ranna pk päis, vasemal on näha kompressor ja õlilaik
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Joonis 5-4 II-astme pumpla, paremal tuletõrjeveepump
(Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja Loksa Haljastus OÜ info).

Posti tn veehaare ja veetöötlusjaam
Posti tn veehaardekompleks (nimetatud ka Loksa haigla puurkaevuks) koos
veetöötlusjaama ja II astme pumplaga on linna peamine veevarustusallikas ning toidab
töödeldud joogiveega üle poole Loksa elanikkonnast ja teistest tarbijatest.
Veehaare ja veetöötluskompleks on samuti rekonstrueeritud Loksa linna
reoveekogumisala veemajandusprojekti raames, aastatel 2012-2013.
Puurkaev on rajatud aastal 1983, puurkaevu sügavus on 145 m ning see avab KambriumVendi veekompleksi Voronka ja Gdovi veekihi.
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/329353, väljastatud OÜ-le Loksa Haljastus,
erikasutuspiirkond Loksa linn, kehtivusaeg: 18.07.2017 – 31.12.2030, mis käsitleb
veevõttu puurkaevudest, on lubatud veevõtt Posti tn puurkaevust: 411 m3/d (150 000
m3/a).
Puurkaevu päis paikneb pumplahoones (vt foto, joonis 5-7).
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Joonis 5-5 Posti tn pumplahoone. Nagu juuresolevalt pildilt näha, on hädavajalik
pumplakompleksi piiramine aia ja signalisatsiooniga varustatud lukustatava väravaga.
Tegelasi, kel ajud ja käed sügelevad, jätkub. Hoone taga osaliselt nähtav 2x100 m3 muldes
paiknev puhtaveereservuaar

Veetöötlustehnoloogia on analoogne Ranna tn pumplakompleksi veetöötlusskeemiga,
erinev on filtriklappide avamine-sulgemine, mis Posti veetöötlusjaamas toimub
elektriajamiga. Oktoobri algul 2019 asendati varasem õlitatav kompressor õlivaba
kompressoriga, kompressori asendustööde ajal töötas ajutiselt Kooli ehk Tallinna mnt
puurkaevpumpla.
Posti tn puurkaevpumpla-veetöötlusjaam on ühendatud kaugjuhtimissüsteemi SCADA.
Puhtaveereservuaar on analoogne Ranna pumplaga – raudbetoonist mahutid 2x100 m3
kasuliku mahuga 160 m3.
Analoogsel põhimõttel töötavad ka II astme pumbad, uhteveepump ja tuletõrjeveepump.
Uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni.
Kui välja arvata 14.12.2018 Loksa Gümnaasiumist võetud joogiveeproovis esinenud
ühekordne ülenormatiivne mangaani sisaldus: 56 µg/l, vastab Posti tn veehaarde
tegevuspiirkonna joogivesi üldjuhul normidele vastavalt määrus nr 82.
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, mis aga on piirdeaiaga piiramata. Kuna
linnas esineb vandalismi ja konkreetselt Posti tn veevarustuspumpla hoone seina voodrit
on lõhutud, kohati isegi soojustumaterjali välja kisutud, näeme teenindusmaale ette
piirdeaia ja lukustatava värava koos valvesignalisatsiooniga.
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Joonis 5-6 Posti pumpla paarissurvefilter

Joonis 5-7 Posti pumpla puurkaevu päis
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja Loksa Haljastus OÜ info.

Lõuna tn puurkaevpumpla
Lõuna tn puurkaevpumpla (veehaare) on üheastmeline ning ilma veetöötluseta. Pumpla
varustab joogiveega Loksa linna kõige kagupoolsemat osa – Rahu tänavast kagusse
jäävat ja Tallinna tn kõige lõunapoolsemat piirkonda.
Puurkaev on rajatud aastal 1973, puurkaevu sügavus on 120 m ning see avab KambriumVendi veekompleksi.
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Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/329353, väljastatud OÜ-le Loksa Haljastus,
erikasutuspiirkond Loksa linn, kehtivusaeg: 18.07.2017 – 31.12.2030, käsitleb veevõttu
puurkaevudest, on lubatud veevõtt Lõuna tn puurkaevust: 27 m3/d (10 000 m3/a).
Puurkaev on ka linnas ainuke, millest veevõtt on lubatule suhteliselt lähedal: lubatud ~27,
keskmine veevõtt 2018: 24 m3/d. Tavapärane veevõtt antud puurkaevust on Loksa
Haljastus OÜ esindaja sõnul siiski 14-15 m3/d.
Puurkaevu päis paikneb pumplahoones (vt foto, joonis 5-9).

Joonis 5-8 Loksa Lõuna tn puurkaevpumpla välisilme. Hoone on rahuldavas seisus

Lõuna puurkaevpumpla on renoveerimata, kuid rahuldavas seisundis. Süvaveepumpa
juhib sagedusmuundur ning uus rõhuandur. Olemasolev hüdrofoor on vana.
Lõuna tn puurkaevpumpla ei ole ühendatud kaugjuhtimissüsteemi SCADA.
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Joonis 5-9 Lõuna tn puurkaevpumpla puurkaevu päis

Joonis 5-10 Lõuna tn pumpla vana 2 m3 hüdrofoor
(Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja Loksa Haljastus OÜ info).
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Kooli puurkaevpumpla
Tallinna tn ehk Kooli puurkaevpumpla (veehaare) on üheastmeline ning ilma
veetöötlusseadmeteta. Pumpla on enamuse ajast reservis, kuid rahuldavas seisundis ja
täiesti kasutatav juhul, kui Posti tn peapumpla on kas remondis või mõni sealne seade
on asendamisel. Oktoobri algul 2019 asendas Kooli puurkaev Posti tn
veehaardekompleksi, kuna viimases oli vahetamisel aeratsioonikompressor.
Puurkaev on rajatud aastal 1955, puurkaevu sügavus on 132,5 m ning see avab
Kambrium-Vendi veekompleksi.
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/329353, väljastatud OÜ-le Loksa Haljastus,
erikasutuspiirkond Loksa linn, kehtivusaeg: 18.07.2017 – 31.12.2030, käsitleb veevõttu
puurkaevudest, on lubatud veevõtt Lõuna tn puurkaevust: 27 m3/d (10 000 m3/a).

Joonis 5-11 Loksa Kooli (Tallinna tn) puurkaevpumpla välisilme. Hoone on rahuldavas
seisus

Kooli puurkaevpumpla on renoveerimata, kuid rahuldavas seisundis. Süvaveepumpa
juhib sagedusmuundur ning rõhuandur. Hüdrofoor puudub.
Kooli tn reservpumpla on ühendatud kaugjuhtimissüsteemi SCADA.
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Joonis 5-12 Kooli pumpla sisevaade, kättesaadavate vahenditega „soojustatud“
puurkaevu päis.
(Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja Loksa Haljastus OÜ info).

Rohuaia tn puurkaev
Loksa linna viies ühisveevärgi puurkaev, Rohuaia tn puurkaev on sügavas reservis ning
ei ole aastaid töös olnud. Linnavalitsus ja vee-ettevõte selgitavad lähiajal välja puurkaevu
edasise vajaduse (tamponeerida, konserveerida).
Puurkaevpumpla (veehaare) on üheastmeline ning halvas seisundis nii seest kui väljast.
Samas, enne kui ei ole selgunud puurkaevu edasine kasutus ja vajadus, pole
majanduslikult mõttekas ka rekonstrueerimist ette näha.
Puurkaev on rajatud aastal 1954, puurkaevu sügavus on 90 m ning see avab KambriumVendi veekompleksi Voronka veekihi. Olemasoleva info põhjal (analüüsitulemused
aastast 2006) on veekvaliteet puurkaevus hea ja vastab II klassi nõuetele (üldraua
sisaldus on 260 µg/l).
Vee erikasutusloa alusel Rohuaia tn puurkaevust lubatud veevõtt puudub.
5.4.2 Loksa linna veeallika ja joogiveekvaliteet
Linna põhipuurkaevud on Ranna tn (varustab Nõmme linnaosa Valgejõest lõuna ja lääne
pool) ja Posti tn veehaarde puurkaevud (varustab linna põhipiirkonda Valgejõest põhja ja
ida pool), mis on varustatud ka veetöötlusseadmetega. Linna äärmist kaguala varustab
Lõuna tn puurkaev-, periooditi on töös Kooli ehk Tallinna tn puurkaevpumpla, mis
töösoleku ajal asendab enamasti Posti tn puurkaevpumplat ja varustab ka vastavat
piirkonda.
Loksa linna joogiveeallika kvaliteedi analüüsiks võtab proove Terviseamet, vee-ettevõtja
väitel eraldi joogiveeallika kontrolli kava puudub.
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Joogiveekvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt Joogivee kontrolli kavale
aastateks 2017-2020 neli korda aastas tavakontrolliks ja üks kord aastas (3. kvartalis)
süvakontrolliks. Proovivõtu kohad vastavalt kontrollikavale on:
Loksa Eakate Kodu – Tallinna tn 26, Loksa, proovivõtuaeg 1. kvartal
(tavakontroll);
- Loksa Gümnaasium – Tallinna tn 47, Loksa, proovivõtuaeg 2. kvartal
(tavakontroll);
- Loksa Lasteaed Õnnetriinu – Lasteaia tn 3, Loksa, proovivõtuaeg 3. kvartal
(tava- ja süvakontroll);
- Loksa Gümnaasium – Tallinna tn 47, Loksa, proovivõtuaeg 4. kvartal
(tavakontroll).
Kokku neli (4) tavakontrolli analüüsi aastas
Süvakontroll:
Loksa Lasteaed Õnnetriinu – Lasteaia tn 3, Loksa (1 kord aastas, 3. kvartal).
-

Loksa veevärgis uuriti radioloogilisi näitajaid aastal 2013. Tavakontrollitavad näitajad on:
ammoonium, värvus, el.juhtivus, pH, lõhn, maitse, hägusus, E.coli ja coli-laadsed
bakterid.
Järgnevalt käsitleme lühidalt Loksa linna puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid.
Tabel 5-2 Loksa linna ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused
Nr

Näitaja

Ühik

1
2

Värvus
Hägusus

kraadi
NTU

3
4
5
6
7
8
9

pH
Ammoonium
Nitrit
Nitraat
Kloriidid
Sulfaadid
Raud

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

10
11
12

Oksüdeeritavus
Fluoriidid
Mangaan

mg/l O2
mg/l
µg/l

13

Elektrijuhtivus

14
15
16

Naatrium
Boor
Coli-laadsed
bakterid
Echerichia Coli

μS cm1
20˚C
mg/l
mg/l
PMÜ/1
00ml
PMÜ/1
00ml

17
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Määrus nr
82 ja 1 ja
98/83/EC

1,5 / 2,0 /
3,0
6,5≤pH≤9,5
0,50
0,50
50
250
250
200 / 1000 /
10000
5,0
1,5
50
2500

200
1,0
0
0

6
<1,0

Lõuna tn
pk nr 5090
(Nõmme
LO),
03.04.2017
5
<1,0

Tallinna tn
47/9 (Kooli
pk) nr 679
(Uuslinn),
14.10.2016
5
<1,0

7,7
0,37
<0,01
<0,45
13
<3
135

7,9
0,26
<0,01
<0,45
20
<3
58

8,0
0,23
<0,01
<0,45
8
<3
71

8,0
0,28
<0,01
<0,45
7,0
<3
150

1,6
0,49
41 (3039)*
282

1,2
0,43
10

0,75
0,64
50

0,72
0,55
49

263

214

225

22,4

15,2

16,8

14,0

0

0

0

0

Ranna
pk nr 677
(Nõmme
LO),
16.07.19
7
<1,0

Posti tn pk
nr
680
(Uuslinn),
16.08.19
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Enterokokid

19

Kolooniate arv 22oC

PMÜ/1
00ml
PMÜ/1
ml

0

0

100 / 200 /
300 // Ebaloomulike
muutusteta

<4
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<4

Allikas: OÜ Loksa Haljastus
*Märkus: 07.05.2019 võeti Ranna puurkaevust ja veevõrku juhitavast veest eri kellaaegadel
veeproove, kui puurkaevus oli kõigil juhtudel mangaani sisaldus normis ja vastas veeallika I klassi
nõuetele (vahemikus 30-39 µg/l), siis võrku antavas vees ülenormatiivne (vt ka tabel 5-3)

Vastavalt toodud olemasolevatele andmetele jääb kõigi eelpoolkirjeldatud analüüsitavate
puurkaevude põhjavesi I kvalitediklassi, ainus piiripealne näitaja on Lõuna tn puurkaevu
03.04.2017 veeproovis sisaldunud mangaan: 50 µg/l.
Vastavalt andmebaasis VEKA eelis olevale infole 15.09.2006, vastab täielikult reservis
oleva Rohuaia tn puurkaevu nr 678 vesi II kvaliteediklassi nõuetele: üldraud: 260 µg/l.
Järgnevas tabelis käsitleme joogivee analüüsitulemusi.
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Tabel 5-3 Loksa linna ühisveevärgi joogivee analüüsitulemused
Nr

Näitaja

Ühik

1

Värvus

2
3

Hägusus
Lõhn

4

maitse

Värvus (Pt/Co
skaala) mg/l Pt
NTU
Lahjendusaste
Lahjendusaste

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

pH
Ammoonium
Nitrit
Nitraat
Kloriidid
Sulfaadid
Raud
Oksüdeeritavus
Fluoriidid
Mangaan
Elektrijuhtivus

16
17
18

Naatrium
Boor
Coli-laadsed
bakterid
Echerichia Coli
Enterokokid
Kolooniate
arv
22oC

19
20
21

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l O2
mg/l
µg/l
μS cm-1
20˚C
mg/l
mg/l
PMÜ/100ml
PMÜ/100ml
PMÜ/100ml
PMÜ/1ml

Määrus nr 82
ja
98/83/EC

Loksa
Gümnaasium
(Uuslinn),
14.12.2018
6

Loksa
Gümnaasium
(Uuslinn),
14.07.2018
7

Loksa
Eakate
Kodu
(Uuslinn) 01.02.2018

<1,0
2

<1,0
2

1,0
4

<1,0
1

2

2

4

1

7,6
0,28
<0,01
<0,45
11
<3
130
1,4
0,48
164* / 151**
265

7,4
0,18
<0,01
<0,45
13
<3
69
0,8
0,66
31,6
262

7,5
0,36

7,5
0,21

8,0
0,28

65

69

120

56*
225

42
266

47
248

22,8

14,7
0,08
0

0

0

0

0

0

0

0

<4

13

10

Ranna
pk
väljund
magistraalvõrku
(Nõmme LO), 16.07.19
8
<1,0

6,5≤pH≤9,5
0,50
0,50
50
250
250
200
5,0
1,5
50
2500
200
1,0
0
0
0
Ebaloomulike
muutusteta

0
0
0
9

Lasteaed
Õnnetriinu
(Uuslinn),
11.09.2018
6

7

*Märkus: sõrendatult on tähistatud ülenormatiivsed tulemused
**tulemus 151 µg/l tähistab 07.05.2019 Ranna tn puurkaevust ja võrkuanatavast veest võetud võrdlusproovitsüklist, mil kõik puurkaevu vee analüüsid olid normi piires,
kuid võrkantavas vees peale veetöötlust, ülenormatiivne
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Joogiveekvaliteedi analüüsitulemused näitavad probleemi esinemist Ranna tn pumpla
väljundis, kus töödeldud joogivee kvaliteet halveneb mangaani sisalduselt (tabelid 5.2
ja 5.3).
Kui puurkaevuvees on mangaani sisaldus normi piires, siis joogivees on sisaldus
kasvanud ja ületab lubatud joogiveenormi. Põhjus ei ole üheselt selge, kuid oletada
võib, et ebapiisav on kas filtri tagasipesu või on tagasipesutsükli käigus ebapiisav
mangaani eralduseks mõeldud katalüütilist materjali hõlmav pesu. Kuna filtermaterjali
pikem uhtumine ja kloreerimine pole tulemusi andnud, kaalub vee-ettevõte, Loksa
Haljastus OÜ lähiajal asendada filtermaterjal filtrites. Parema tulemuse saamiseks on
soovitav üheaegselt ka puhtaveereservuaari pesu kloorilahusega ja veevõrgu
ühekordne kloreerimine.
Kuna hetkel puudub joogiveekvaliteedi kontrollikavas kohustuslik proovivõtukoht
Ranna puurkaevpumpla-veetöötlusjaama teeninduspiirkonnas Tänassilma jõest
lõunasse jäävas Nõmme linnaosas, on soovitav lisada joogiveekvaliteedi analüüsiks
proovivõtu koht vähemalt II astme pumpla väljundis. Kuna tegevuspiirkond pole suur,
annab ka võrkujuhitava vee kvaliteet enamvähem piisava ülevaate kogu piirkonna
joogiveekvaliteedist. Samas on lihtsam planeerida joogivee proovivõtukoht
veepumplasse, kui saada kokkuleppele regulaarseks proovivõtuks mõne eramaja
kraanist. Nõmme linnaosas ühiskondlikke hooneid ja samuti eraettevõtteid sisuliselt
pole, kuid nõuetekohane joogiveekvaliteet peab olema sellele vaatamata mõõdetud ja
tagatud.
5.4.3 Loksa linna veevõrk ja selle seisund
Loksa linna veetorustiku kogupikkus on täna, aastal 2019, ca~ 18 770 m, mis jaguneb
järgnevalt.
Pikkkus ühik
3020 m

Diameeter
De32
De40
De50
De63
De75
De110

685
1370
580
25
9360

De160
Teadmata läbimõõt

1070 m
2660 m

KOKKU

m
m
m
m
m

Torustikumaterjal
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
Teadmata, enamasti malm

18770 m

Peale Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekti realiseerimist aastatel
2010-2013, on linn praktiliselt kogu ulatuses kaetud tsentraalse veevõrguga
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(varustatus väidetavalt 100%) ning kõikjal on rekonstrueeritud või uus torustik, peale
suhteliselt vähese osa Nõmme linnaosa torustikust (~2660 m).
Ühtekuuluvusfondi Projekti nr 2.1.0101.10-0065: „Loksa linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt“, koosseisus rekonstrueeriti ca 9,4 km joogiveetorustikku ja rajati
ca 1,58 km veetorustikku. Varasemal perioodil oli rekonstrueeritud ja rajatud ligikaudu
5,13 km veetorustikku Eelneva kokkuvõttes võib öelda, et tänase seisuga on
rekonstrueeritud ja heas seisundis 16,1 km Loksa veetorustikku ehk ligikaudu 85%.
Rekonstrueeritud või uus on kogu Uuslinna linnaosa veetorustik ning suurem osa
lõunapoolsest Nõmme linnaosa veetorustikust. Rekonstrueerimata-uuendamata
veetorustikud paiknevad Nõmme linnaosa Mere tn põhjaosas, Lõuna tn piirkonnas,
Tallinna tn lõunaosas ning osaliselt Rahu tänaval – kokku ca 2660 m.
Allikad: OÜ Loksa Haljastus, Ühtekuuluvusfondi Projekti nr 2.1.0101.10-0065: „Loksa linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt“ teostusjoonised, KIK-i koduleht ning OÜ Loksa
Haljastus veekasutusaruanne, 2018.

5.4.4 Loksa linna tuletõrjeveevarustus
Loksa linnas on tuletõrjeveevarustus lahendatud veevõrgule paigaldatud hüdrantide
baasil. Hüdrantidega on vastavalt nõutavale intervallile kaetud kõik vähemalt
diameetriga de110 veetorud (vt lisa 4, joonised). Kõik hüdrandid on kaasaegsed ja
rajatud nii Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kui varasemal
ajal teostatud veetorustike rekonstrueerimise ja väljaehitamise käigus.
Kokku on linnas 35 tuletõrjehüdranti ning täiendavalt kuus (6) varasemat ja oletatavat
–veevõtukohta Valgejõest. Tuletõrjeveevarustusrajatised on järgmised:
- Põhja pool jõge – 30 hüdranti.
- Lõuna pool jõge – 5 hüdranti.
- Tuletõrjeveevõtukohti (peaks olema) 6 (kõik looduslikud).
Aastakümneid tagasi rajatud tuletõrje veevõtukohad ei ole tänaseks suure
tõenäosusega enam kasutatavad, lisaks puudub nende järele vajadus, kuna linna
tuletõrje veevajadus on hüdrantidega kaetud.
5.5

KOKKUVÕTE JA ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID LOKSA LINNAS

Eelnevates osades andsime ülevaate ühsiveevärgirajatisest ja veekvaliteedist.
Järgnevalt võtame kokku leitud tähelepanekud ja probleemid.
1. Ranna puurkaevpumpla, veetöötlusjaama ja II astme pumpla väljundvees
ühisveevõrku on ülenormatiivnse mangaani sisaldus. Vee-ettevõtja, Loksa Haljastus
OÜ tegeleb probleemiga.
2. Nii Ranna kui Posti tn puurkaevpumpla, veetöötlusjaama ja II astme
pumplakompleksidel
puudub
piirdeaed
koos
lukustatava
värava
ja
valvesignalisatsiooniga. Viimased on aga vajalik rajada, sest vandalism
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pumplaehitiste, sealhulgas seinte kallal on kahjuks tavapärane nähtus ja ainult ukse
signalisatsioonist ei piisa.
3. Rekonstrueerimata on Nõmme linnaosa veetorustikud Mere tn põhjaosas, Lõuna tn
piirkonnas, Tallinna tn lõunaosas ning osaliselt Rahu tänaval – kokku ca 2660 m.
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ÜHISKANALISATSIOONI HETKESEISUND

6
6.1

TÄNASED ÜHISKANALISATSIOONIGA VARUSTATUD PIIRKONNAD

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab üldjoontes Loksa
linna tema reoveekogumisala piires. (vt joonised, lisa 4).
Loksa linna tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 2. Järgnevalt kirjeldame lühidalt
ühiskanalisatsioonipiirkonda torustikest, pumplatest ja reoveepuhastist anname
ülevaate osas 6.3.
Loksa linna reoveekoormus moodustab 3950 ie-d.
6.2

ÜHISKANALISATSIOONITEENUSE TARBIJAD

6.2.1 Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatus
Loksa linnas on ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud ligikaudu 82-83% elanikest
ehk ca 2150 inimest 2606 elanikust (01.10.2019).
Linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas puuduvad suured ja
märkimisväärse tarbimismahuga tööstus- ja muud ettevõtted. Enamus juriidilistest
isikutest tarbijatest on olmetarbijate iseloomuga, sealhulgas ühiskondliku tähtsusega
asutused: Linnavalitsus, Lasteaed Õnnetriinu, Gümnaasium, ujula.
Erafirmadest paiknevad endise laevatehase territooriumil ja piirkonnas betooni
valutsehh, metallitöökoda ja väike õmblustöökoda. Kõik eelnimetatud era- ning
ülejäänud teenindus- ja kaubandusettevõtted on suhteliselt väikese veetarbimise ja
reovee formeerumisega.
6.3

LOKSA LINNA ÜHISKANALISATSIOON

Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad
reostuskoormusega üle 2000 ie“ on Loksa linnale kehtestatud reoveekogumisala
pindalaga 148.7 ha, koormusega 3950 ie.
6.3.1 Loksa kanalisatsioonivõrk
Loksa linnas on ühiskanalisatsiooniteenusega kaetud ~ 83% elanikest (2150 inimest
2606 elanikust). Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise

võimalus juhivad oma reovee kogumiskaevudesse või –mahutitesse.
Loksa ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 13 285 m, mis jaguneb
järgnevalt.
De160
De200
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13 285 m

Uute torude (suurem osa magistraaltorustikke) materjal on PVC.
Survetorustikud jagunevad järgmiselt:
De90
De110
De160
KOKKU

185
1375
1405
2965

m
m
m
m

Uute torude materjal on PE
Erinevalt veetorustikest on uus või rekonstrueeritud sisuliselt kogu linna
ühiskanalisatsioonitorustik,
seni
rekonstrueerimata
veetorustike
piirkonnas
ühiskanalisatsioon lihtsalt puudub.
Ühtekuuluvusfondi Projekti nr 2.1.0101.10-0065: „Loksa linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt“, koosseisus rekonstrueeriti ca 7,95 km kanalisatsioonitorustikku.
Samuti rekonstrueeriti 2 reoveepumplat, ning Loksa linna reoveepuhasti. Lisaks
rekonstrueerimisele rajati ca 3,52 km kanalisatsioonitorustikku ning 3 reoveepumplat.
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa
4. Joonised.
6.3.2 Loksa reoveepumplad
Loksa linnas paikneb täna 10 reoveepumplat, millest kuus (6) on kas uued või
rekonstrueeritud, kolm reoveepumplat on vanad ning üks: Pärna reoveepumpla
(edaspidi kõik RP) ei ole viimase EL Projekti käigus rekonstrueeritud, kuid on
analoogselt Projekti nr 2.1.0101.10-0065 käigus rekonstrueeritud/rajatud kuuele
pumplale kaasaaegne pakettpumpla.
Reoveepumplate lühiiseloomustus on toodud järgnevas tabelis.
Reoveepumpla

Aadress

RP-1, Mere RP

Mere tn 14 piirkond

RP-2, Männi RP

Mere tn 7a (paikneb
aga Männi tn)

SWECO Projekt AS
Valukoja tn 8
EE 11415 Tallinn

Tel
+372 674 4000
sweco@sweco.ee
www.sweco.ee

Pumpla
Pumpade Rekonstrueerimise
iseloomustus arv
/ rajamise aeg
Plastkorpuses
kompaktpumpla
2
2012
Plastkorpuses
kompaktpumpla
2
2012

49

Töö:

Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

Töö nr:
Staadium:
Kuupäev:

19240-0038
AK
11.11..2019

Plastkorpuses
kompaktTallinna tn 52 pumpla
2
2012
Plastkorpuses
RP-4 , Pärna
kompaktpumpla
Pärna tn pumpla
1
2001-2002?
Plastkorpuses
RP-5,
Rohuaia
kompaktRP
Rohuaia tn 1a pumpla
2
2012
Plastkorpuses
kompaktRP-6, Papli RP
Papli tn pumpla
2
2012
Plastkorpuses
kompaktRP-7, peapumpla
Nooruse tn 3b pumpla
2
2012
Raudbetoonkaevus asuv
RP-8, Uus RP*
Uus tn RP
1
1987
Maapealse
hoonestusega
RB šahtis
Laevatehase RP*
Tallinna tn 5b paiknev RP
1
1987
Maapealse
hoonestusega
RB šahtis
Kalurite tn RP*
Kalurite tn 1a paiknev RP
2
1987
*Märkus: Kõik nimetatud pumplad olid varem Laevatehase omandis. Laevatehas valmis aastal
1987, mistõttu märgime ka RP-de ehitusaastaks sama aastaarvu
RP-3, Tallinna tn
RP

Kõik kaasaegsed reoveepumplad on ühendatud kaugjuhtimissüsteemi SCADA.
Kaugjuhtimissüsteemi pole ühendatud Uus tn, Tallinna tn 5b ja Kalurite tn 1a vanemat
tüüpi reoveepumplad. Kõik nimetatud pumplad on kavas rekonstrueerida lühiajalsis
programmis.
Lisaks eelnenutele paikneb RVP territooriumil, Kalurite tn 4a, drenaažveepumpla.
Teadaolevalt oli RP-1 probleeme kontrolleriga, mistõttu asendati see ühendamiseks
ruuteriga. Kontroller läks rivist välja ja ei võimaldanud andmeedastust ja pumpla
juhtimist üle interneti.
Järgnevalt mõned fotod iseloomulikumatest reoveepumplatest.
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Joonis 6-1 Mere RP-1 välisvaade

Joonis 6-2 Mere RP-1 sisevaade
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Joonis 6-3 Nooruse tn ehk peapumpla välisvaade

Joonis 6-4 RP-2 Männi
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Joonis 6-5 RP-5 Rohuaia

Joonis 6-6 Kalurite RP
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Joonis 6-7 Laevatehase RP Tallinna tn 5b välisvaade

Joonis 6-8 Laevatehase RP Tallinna tn 5b sisevaade (kuivasetusega pumbaruum)
Allikas: Konsultandi kogutud andmed, Loksa Linnavalitsus ja Loksa Haljastus OÜ
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6.3.3 Loksa reoveepuhasti
Loksa reoveepuhasti paikneb linna äärmises loodeosas, kesksest asustusest üle 500
m kaugusel. Analoogselt paljude eelnevate rajatistega on ka Loksa reoveepuhasti
(edaspidi RVP) rekonstrueeritud EL Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatud projekti:
Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekt, raames aastal 2012.
Rekonstrueerimisel kasutati ja jäid käiku vanad raudbetoonmahutid, mille seisund
hinnati 2011. a ekspertide poolt piisavalt heaks.
Rekonstrueerimata jäid tookord vaid drenaažpumpla ja biotiigid.
Reoveepuhasti kujutab endast klassikalist aktiivmuda läbivoolupuhastit, mis koosneb
järgnevatest elementidest:
1. Reovee pealevool puhastusseadmesse koos veekoguste mõõtmise ja
monitooringusüsteemiga (kulumõõtur, vajalikud mööda ja avariiülevoolud);
2. Mehhaaniline puhastus: mehaaniline isepuhastuv peenvõre, liivapüüdur,
avariimöödavool läbi käsivõre);
3. Anaeroobne kamber denitrifikatsiooniks;
4. Anoksiline kamber BIO-P (bioloogiline fosforiärastus);
5. Aerotank biopuhastuseks ja nitrifikatsiooniks;
6. Fosfori keemilise ärastamise simultaanseade;
7. järelsetiti;
8. mudatagastussüsteem;
9. jääkmudatihendi-tahendusseade, seadmed polümeeri doseerimiseks;
10. Purgla-rejektveepumpla.
RVP rekonstreerimise projekti autor ja ehitaja oli J.I.T AS.
RVP tehnilised parameetrid on järgmised:
Reoveepuhasti hüdrauliline jõudlus (max tootlikkus): 2700 m3/d.
Tabel 6-1 Ööpäevaselt keskmistatud reostuskoormused reoveepuhasti sissevoolus,
lähtuvalt inimekvivalentide arvust 4000 IE
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Tabel 6-2 Loksa reoveepuhasti tehnoanded

SWECO Projekt AS
Valukoja tn 8
EE 11415 Tallinn

Tel
+372 674 4000
sweco@sweco.ee
www.sweco.ee

56

Töö:

Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

Töö nr:
Staadium:
Kuupäev:

19240-0038
AK
11.11..2019

Biopuhastis toimub lisaks bioloogilisele tavapärasele puhastusele: orgaanilise aine
eraldumine bakterite mõjul, lisaks nii denitrifikatsiooniprotsess ehk lämmastikuärastus
kui bioloogiline ja keemiline fosforiärastus.
Fosfori keemiline koagulantsadestusmeetod põhineb teatud koagulandi: raudsulfaadi
võimele reageerides fosforiga moodustada vees mittelahustuvaid ühendeid. Tekkiv
sade eemaldatakse koos liigbiomudaga.
Et saavutada nõutav fosfori eraldamise aste reoveest ja nõutavad väljundparameetrid
tuleb kasutada sõltuvalt reoveest ja temperatuurist mõlemat meetodit kombineeritult.
Ka juhul kui on vajadus kasutada kemikaale koagulantsadestuseks, on kemikaalikulu
bio-P protsessi kasutamisel märksa väiksem, võrreldus variandiga kui kasutatakse
ainult keemilist sadestusmeetodit.
Bioprotsessi läbinud biomuda eraldatakse veest gravitatsioonilisel teel. Protsess
toimub järelsetitites. Muda tagastatakse biopuhastusprotsessi ringluspumpadega.
Puhastatud heitvesi kogutakse ülevoolurenni ja juhitakse puhasti kontaktmahutisse ja
seejärel väljavoolu. Kontaktmahutiks on üks kontaktmahuti ( maht 80 m3), millesse
suunatakse puhastatud heitvesi mõlema setiti ülevoolurennist.
Vajadusel saab heitvett desinfitseerida. Puhastatud vee desinfitseerimiseks lisatakse
NaOHCl lahust.
Bioloogilise puhastusprotsessi käigus muudetakse reovees leiduvad orgaanilised
ühendid biomassiks – flokiks. Tulemusena biomuda kogus süsteemis suureneb.
Liiga suurt kogust biomuda ei suudeta enam puhastusprotsessis hoida ja see kandub
välja koos heitveega ( hõljuvaine sisaldus väljastatavas heitvees suureneb).
Et eelpooltoodut vältida, tuleb õigeaegselt liigne biomuda süsteemist eraldada ja
nõuetekohaselt utiliseerida ( vältimaks looduse reostamist).
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Mudakäitlussüsteem koosneb järgmistest etappidest
1. Liigse biomuda eraldamine süsteemist.
2. Liigbiomuda veetustamine ( tihendamine- tahendusprotsess)
Liigmuda eraldamine toimub mudatagastusliinist pumpadega automaatselt. Liigmuda
mõlemast setitist pumbatakse mudakogumismahutisse. Mudakogumismahutiks
kujundatakse üks olemasolev kontaktmahuti. Selline lahendus võimaldab teostada
biomuda eeltihendamist järelsetitites. Selleks jäetakse enne igat liigmuda eraldamist
mudatagastuspumbad ca 1-2 tunniks seisma, misjärel toimub liigmuda eraldamine
liigmudapumpadega.
Protsess
toimub
automaatselt
PLC
juhtimisel.
Mudatahendusseade on arvestatud töötama muda kontsentratsioonil 0,6-3 %. Muda
eeltihendamine setitis võimaldab suurendada seadme tootlikkust ( kuivaine eraldamist
kgKA/h). Et minimiseerida bakterirakku seotud fosfaatide tagasileostumist (toimub
anaeroobsetes tingimustes) ja sellega vähendada kemikaalikulu protsessis toimub
mudakäitlus viisil, mis minimiseerib biomuda viibimise hapnikuta (anaeroobses)
keskkonnas. Selleks eraldatakse liigmuda vahetult enne mudatahendusprotsessi
käivitamist. Mudakogumismahutis paikneb sukelsegur muda segamiseks ja
sukelpump muda pumpamiseks mudatahendusprotsessi.
Muda veetustustatakse ehk tahendatakse tsentrifugeerimise teel, mis tagab
samaaegselt kõrge kuivaine eralduse ja tahendatud muda suure kuivainesisalduse (18
-20 %).
RVP juurde kuulub purgimissõlm.
Purgimissõlm on mõeldud Loksa linna ja lähiümbruse kanaliseerimata üksikobjektide
kogumiskaevudesse
kogutava
reovee
vastuvõtmiseks
ja
pumpamiseks
puhastusseadmesse.
Purgimissõlm on kombineeritud kahest osast: purgimismahuti – rejektveepumplana.
Purgimismahuti toimib ka kui kogumismahuti tehnohoonest, mudatöötlusest kogutava
kanalisatsioonivee kogumiseks.
Purgitav reovesi pumbatakse reoveepuhasti vastuvõtu-jaotuskaevu, asukohaga
eelkäitlusruumis.
Reoveepuhasti opereerimisskeem on järgmine:
- Reovee eelkäitlus;
- Jaotuskaev (reovesi suundub puhastisse läbi kolme survetoru)
- Reovee mehhaaniline eeltöötlus (mehaaniline isepuhastuv peenvõre
(kruvivõre), liivapüüdur, liiva tahendi)
- Käsivõre seadme möödavooluks(-viiguks)
- Jaotuskaev jaotab reovee enne bioloogilisse puhastusse
- Ühtlustusmahuti on mõeldud reovee vooluhulga ühtlustamiseks ja bioloogilise
puhastuse ülekoormuse vältimiseks (maht 1040 m3).
- Bioloogiline aktiivmudapuhastus – koosneb anaeroobsest, anoksi- ja
aeroobsest tsoonist. Bioloogilise aktiivmudapuhastuse käigus toimub:
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Orgaaniliste reoainete (BHT; KHT) sidumine biomudasse;
Lämmastiku eraldamine nitrifikatsiooni- denitrifikatsiooni teel (N
eraldamine);
- Fosfori bioloogiline eraldamine (Bio-P protsess).
- Biomuda mineralisatsioon.
Järelsetitamine toimub kahes järelsetitis;
Mudatagastus protsessi;
Keemiline fosforiärastus;
Liigmuda käitlus: tihendamine, tahendamine (veetustamine tsentrifuugis),
protsessis kasutatakse polümeeri.
-

-

Veetustatud muda veetakse
komposteerimist ei teostata.

Rakvere

RVP

komposteerimisele.

Koha

peal

Loksa reoveepuhastil toimub heitvee aeratsioon Calpox-bioreaktori kaasabil, mis
vaatamata energiakulukusele omab teatud positiivseid eeliseid tavapärase aeratsiooni
ees. Nimelt toimub intensiivsem ja ühtlasem aereeritava heitvee segunemine
aerotankis.
Aerotank koosneb kahest liinist, mis võivad töötada nii paralleelselt kui järjestikku
vastavalt siseneva reovee vooluhulgale ja kontsentratsioonile (enamasti kui on kõrgem
kontsentratsioon, siis on väiksem vooluhulk ja süsteemi saab viia kaheastmeliseks).
Järelpuhastuseks on reoveepuhastil säilitatud neli (4) biotiiki kogupindalaga 1152 m2.
Reoveepuhasti on ühendatud kaugjuhtimissüsteemi SCADA ning võimaldab puhasti
tööd jälgida ja reguleerida nii reoveepuhasti operaatoriruumis kui Loksa Halkjastus OÜ
kontoris Tallinna mnt.
Allikas: Loksa reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tööprojekt, osa Tehnoloogia,
30.03.2012 AS J.I.T, Loksa Haljastus OÜ, Konsultandi kogutud andmed ja
Veekasutusaruanne 2018
Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad
Loksa reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-erikasutusluba
nr nr L.VV/332226, mis kehtib alates 01.01.2019 tähtajatult.
Vastavalt veeloale on Loksa reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:
• 550 000 m3/a
• 137 500 m3/kvartalis
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:
pH min (6) ; pH maks (9),
BHT7 : 15 mg/l,
Heljum : 25 mg/l,
KHT: 125 mg/l,
üldfosfor : 1,0 mg/l,
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üldlämmastik: 45 mg/l,
Ühealuselised fenoolid: 0,1 mg/l,
Kahealuselised fenoolid: 15 mg/l,
Nafta: 1 mg/l.
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse,
puuduvad.
Reoveepuhasti suublaks on Hara laht, suubla kood: VEE3123010.
Loksa reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja asulasisendi näitajad on järgmised
(mõõdetud 2018)
Tabel 6-3 Loksa reoveepuhasti siseneva
võrdlevad tulemused 2018
Reoveesisendi
Saasteaine nimetus
väärtus, mg/l
450
BHT7
410
Heljum
19
Püld
135
Nüld
928
KHT

reovee ja väljuva heitvee analüüsi
Heitvee
mg/l

väljund, Puhastusaste, %

3,7
7
0,31
4,3
41

99,2
98,3
98,4
96,8
95,6

Allikas: Veekasutusaruanne 2018

Aastal 2018 läbis Loksa reoveepuhastit kokku 214 012 m3/a ehk 586 m3/d reovett,
lisaks võeti purgimisteenusena vastu 4337,5 m3/a ehk reovett ehk keskm. 11,9 m3/d.
Heitvee väljundnäitajad aastal 2019 on esitatud järgnevas tabelis. Aastal 2019 on
kolme kvartali peale reoveepuhasti vastu võtnud keskmiselt 621 m3/d reovett.
Tabel 6-4 Loksa reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2019 1-3 kvartal
(arvestatud on kvartali keskmistatud näitajaga)
Suurim lubatud
Suurim
sisaldus
vee
Saastelubatud
erikasutusluba
aine
sisaldus
nimetus
määrus nr nr
Ühik
L.VV/332226
2019 I
2019 II
2019 III
99
BHT7
Heljum
Püld
Nüld
KHT
pH

15
25
1
45
125
6-9
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mg/l
mgO2/l
mgP/l
mgN/l
mgO2/l

5,5
4,7
0,32
25,0
37,0
7,2

5,0
12,7
0,51
18,0
46,0
6,9

3,7
8,3
0,59
4,0
42,0
7,0
60
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0,1

0,1

mg/l

0,005

0,005

0,005

15

15

mg/l

0,005

0,005

0,005

1
1
mg/l
0,5
0,5
0,2
mg/l
0,0001
0,0001
1
mg/l
0,003
0,003
2
mg/l
0,054
0,054
2
mg/l
0,011
0,011
*Märkus: tegemist on ühekordsete proovide analüüsitulemustega
Allikas: Loksa Haljastus OÜ

0,5
0,0002
0,031
0,043
0,002

Nagu eelnevatest andmetest näha, siis ühtegi piirväärtust ületavat näitajat mõõdetud
parameetrite alusel aastatel 2018-2019 ei olnud. Reoveepuhasti efektiivsusnäitajad on
väga head, ületades enamjuhtudel 95% puhastusastme.
Loksa reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Hara laht (Soome laht).
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel
jääb piirkond suhteliselt kaitstud põhjaveega alale.
Loksa reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt
Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 100 m.
Kokkuvõttes saab öelda, et Loksa RVP on heas seisukorras.

Joonis 6-9 Loksa reoveepuhasti üks aerotankidest (esiplaanil Celpox-bioreaktor)
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Joonis 6-10 eelpuhasti läbinud reovee ühtlustusmahuti

Joonis 6-11 Mehaaniline isepuhastuv peenvõreseade

6.3.4 Loksa sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 4330 m.
Sademeveekanalisatsioon on välja ehitatud peaasjalikult linna keskuses - Uuslinnas:
Papli tn, Tallinna tn, Pärna tn, Nooruse tn, Lasteia tn, kuid osaliselt ka lõunappolsemas
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osas – Nõmme linnaosas Männi tn. Mõlemast linnaosast suubub kogutud sademevesi
Valgejõkke Männi tn jalakäijate silla piirkonnas.
Ehitusgeoloogilisi tingimusi, reljeefi ja väljakujunenud lahendust arvestades, ei ole
sademeveekanalisatsiooni rajamine terve Loksa linna ulatuses otstarbekas ega
vajalik. Piisab olemasolevatest sademevee kollektoritest (ja kogumiskraavidest).
Probleeme üleujutustega esialgu teadaolevalt ei ole.
Kanalisatsiooni kaudu ärajuhitava sademevee puhul tuleb tagada heljumisisaldus
mitte üle 40 mg/l ja naftasaaduste sisaldus mitte üle 5 mg/l. Sademevee vastavus
keskkonda juhtimise nõuetele tuleb tagada tänavate puhastuse ja üldise heakorraga.
Kui sellest ei piisa tuleb kaaluda sademevee puhastamiseks liiva- ja õlipüüdurite
paigaldamist väljavooludele.
Allikas: Loksa Haljastus OÜ edastatud info, skeemid ja Loksa linna ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arengukava. Sweco Eesti AS, 2006

6.4

KOKKUVÕTE LOKSA LINNA ÜHISKANALISATSIOONI SEISUNDIST JA
PROBLEEMIDEST

Kokkuvõte Loksa linna ühiskanalisatsioonisüsteemist,
probleemidest on toodud järgnevalt.

selle

seisundist

ja

1. Põhiprobleem on tänaseks ühiskanalisatsiooniteenuse puudumine ca 17-18%
Loksa linna elanikul (ca 450 inimest, ca 150 kinnistut), mistõttu viimased on sunnitud
kasutama reoveekäitluseks jätkuvalt kogumiskaeve ja -mahuteid. Katmata alad
asuvad Mere tn põhjapoolses osas, osaliselt Rahu tänaval ja Rahu tänavast lõuna- ja
idapoolsese ossa jäävas Lõuna tn ja Tallinna tn lõunapoolseimas osas.
2. Kalurite, Laevatehase, Uus ja Pärna tänava reoveepumplad vajavad
rekonstrueerimist ja kaasajastamist.
3. Reoveepuhastil vajavad rekonstrueerimist (puhastamist biotiigid 4 tk) ja
kaasajastamist drenaažveepumpla.
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INVESTEERINGUTE

EESMÄRGID

7.1

Eelnevates osades andsime ülevaate Loksa linna ühisveevarustuse
kanalisatsioonirajatistest ja -süsteemidest, sealhulgas põhiprobleemidest.

ja

–

Loka linna ÜVK tegevuspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute
vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb
arvestada:
Tehniliste aspektidega:
- VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund, renoveerimise ja
laiendamise vajadus;
- Joogiveetöötluse ja/või selle täiustamise vajadus;
- Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek, täiendavate tuletõrje
veevarustussüsteemide vajadus;
- Reoveepuhasti vastavus kaasaja nõuetele, heitvee nõuetelevastavuse
tagamine;
- Reoveepuhasti rekonstrueerimise või uute reoveepuhasti ehitamise vajadus.
Keskkonnaaspektidega:
- Võimalik mõju loodushoiualadele;
- Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavuse ja keskkonnanõuete tagamine;
Sotsiaalsete aspektidega:
- Joogiveetöötluse
rekonstrueerimise
ja/või
täiustamise
vajadus,
nõuetelevastava joogivee kättesaadavus;
- Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek
Majanduslike aspektidega:
- Projektide elluviimise võimalused, vee-ettevõtte võimekus ja investeeringute
taskukohasus Loksa linna tarbijatele.
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda tegevuspiirkonna(dade)
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning
järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest:
-

-

Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369)
nõuetele ning Euroopa Ühenduse direktiivile 98/83 EC vähemalt aastaks 2013;
Võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni);
Suublasse juhitava heitvee vastavus VV 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete
täitmise kontrollimise meetmed”;
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Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ülesannete täitmine Vinni
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja
väljaarendamise abil.
INVESTEERINGUTE STRATEEGIA

7.2.1 Elanikkonna tervis
Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt määrusele nr 82 ja selle
tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette
veetöötlusseadmete olemasolu ja toimimine veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate
ehk puurkaevude, pumplate ja veetöötlusseadmete korrasolek. Hetkel on joogivee
kvaliteediga
mõningaid
probleeme
Ranna
pumplast
varustatavas
ühisveevärgisüsteemis.
7.2.2 Loodushoiualad
Loksa linna ÜVK süsteemid täna ja perspektiivis otseselt loodushoiualadega kokku ei
puutu või on nende mõju ebaoluline. Jälgida tuleb siiski linna piires Valgejõkke juhitava
sademevee kvaliteeti.
7.2.3 Õigusaktide ja ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine
Keskkonnanõuete täitmine seondub ÜVK tegevustest peamiselt reoveepuhastite
väljalaskude ja heitvee emissiooniga.
7.2.4 Taskukohasus
Investeeringute kavandamisel on arvestatud veehinna piiranguid (maksimaalselt 2,5%
keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust).
7.3

ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS JA TÖÖDE KAVANDAMINE

Kuivõrd Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames lahendati enamik
linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni probleemidest, seondub suurem osa tulevasi
investeeringuprojekte kas juba olemasolevate tehnoloogiliste seadmete ja rajatistega
(veepumplad, reoveepumplad ning reoveepuhasti) ning planeeritavate ja
renoveeritavate tehnovõrkudega, siis märkimisväärseid alternatiivvariante tööde
kavandamiseks ei ole ette näha ning põhiküsimus on tööde teostamise ajas ja
perioodis: kas lühi- või pikaajalises programmis.
Tulenevalt vee-ettevõtja majanduslikest võimalustest ja eelkirjeldatud Projektiga
seotud laenu tagasimakse perioodist, oleme pumplate ja tehnoloogiliste seadmete
rekonstrueerimise
planeerinud
lühiajalisse
perioodi,
torustiku
rajamise,
rekonstrueerimise ja täiendavate reoveepumplate rajamise, aga pikaajalisse.
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INVESTEERINGUPROGRAMM

Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja
väljavalitud alternatiividele.
Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus:
I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2020-2024;
II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2025-2032.
Järgnevalt käsitleme investeeringuprojekte mõnevõrra lähemalt, investeeringute
kulude jaotus, summad ja tööde asukohad on välja toodud lisades 3 ja 4,
investeeringuprojekid ja joonised.
8.1

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE RAJAMISE ÜLDISED NÕUDED JA
METOODIKA

Investeeringuprogrammis toodud torustikutööde mahud on käsitletud Lisades 4 ja 5.
Käesolevas osas me ei hakka neid eraldi kirjeldama, vaid toome järgnevalt välja
üldisemad nõuded vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks.
8.1.1 Ühisveevärgi torustike rajamise, rekonstrueerimise üldine metoodika
Ühisveetorustike renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o
plasttorusid ja sulgeseadmeid. Kindlasti peab ühisveevõrgu süsteemide või nende
osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, mille käigus
veevõrgusüsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise
ja/või laiendamise lahendus.
Uute veevõrkude rajamisele peab eelnema elanikkonna vajaduste selgitamine, s.o
oluline on teada, kas inimesed on ühisveevõrguga liitumisest huvitatud. Huvitatuse
puudumise korral veevõrgu laiendustööd on ebaotstarbekad.
Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: PE,
põhiliselt kas PEH, PEM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud
(sadul või kolmik, PELM toru DN25/32 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape).
Veetorustike
sõlmpunktid
varustatakse sulgeseadmetega
(kummikiilsiibrid,
maakraanid PN16, maa-alused koos splindipikenduse ja kapega).
Ühisveevõrgu renoveerimise ja/või ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee
kvaliteet, tekib veeavariide korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav
lõik, mitte aga suure osa linna ühisveevärgisüsteem.
Ühisveevärgitorustike tööde mahud on esitatud tabelina alapeatükis 8.4, lisas 3 ja
joonisel, lisa 4.
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üldine

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja
otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC torudest ning survekanalisatsioon PE
torudest. Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega teleskoopsed PVC plastkaevud
läbimõõdus (üldjuhul) DN400-650 ning varustatud malmluukidega, kandevõimega
(enamjuhul) 40 T. Liitumispunktid näha ette liitumiskaevude (kontrollkolmikute)
väljaehitamisega üldjuhul läbimõõdus vähemalt de400/315 (kontrollkolmikud
de200/160 on lubatud ette näha vastava võimaluse olemasolul ja erandkorras).
Ühiskanalisatsiooni rajamisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised mõõdistused ja
geoloogilised uuringud ning olemasolevate tehnovõrkude tuvastamine, mille alusel
töötatakse välja arendatavate kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused.
Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna
eeldatavalt on enamuse renoveeritava reoveekanalisatsioonitorustiku seisund halb,
siis on soovitav renoveerimisel eelistada kaevemeetodit lahtise kaevikuga ja
olemasoleva vana toru täielikku asendamist. Sellega tagatakse torustike
nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, liivapadjad, tihendamine ja teised
projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused.
Suuremalt jaolt vajab Loksa ühiskanalisatsioonist siiski laiendamist. Rekonstrueerimist
vajavad üksikud lõigud.
Ühiskanalisatsioonitorustike tööde mahud on esitatud tabelina alapeatükis 8.4, lisas 3
ja joonisel, lisa 4.
Järgnevalt vaatleme lühiajalises programmis läbiviidavaid töid.
8.2

LOKSA
VEETÖÖTLUSJAAMADE
REKONSTRUEERIMINE

JA

VEEPUMPLATE

Põhiprobleemiks Loksa tarbe- ja joogiveetootmisel on Ranna tn veevarustuspumplast
väljuva vee ülenormatiivne mangaanisisaldus, mis võib tuleneda mitmest asjaolust,
sealhulgas ebapiisavast oksüdeerimisest (aeratsioonist) ja/või ebapiisavast filtripesu
sagedusest.
Mõlemas peapumplas: Ranna tn ja Posti tn veevarustuspumplas näeme ette
filtermaterjali väljavahetamise koos filterpaakide, pilumütside ja torustike ning
veereservuaari täieliku läbipesuga. Posti tn pumplast väljuva ja varustuspiirkonnast
võetud tarbijate veeproovide põhjal vastab veekvaliteet Uuslinna linnaosas normidele.
Kuivõrd Ranna tn pumplas ja Nõmme linnaosa tarbimispiirkonnas on probleem
veekvaliteediga tõsisem, siis näeme Ranna pumplasse täiendava meetmena ette
eelaeratsioonipaagi, mis tagab oluliselt pikema õhustamisaja ning vahepumpla, kuna
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eelaeratsioonimahutis langev veerõhk ei võimalda enam süvaveepumba survel vee
filtreerimist survefiltrites.
Mõlema põhipumpla hoonestuse ja reservuaaride ümber näeme ette korraliku võrkaia
ja
lukustatava
värava
paigaldamise.
Väravad.
ühendatakse
ühtsesse
valvesignalisatsioonisüsteemi. Meetmed on vajalikud, sest näiteks Posti veepumpla
hoone välisvooder on vandalismi tagajärjel lõhutud ja kohati kahjustatud isegi
välissoojustus.
Kolme põhilisse töötavasse veepumplasse, nii eelkirjeldatud Ranna, Posti, kuid ka
Lõuna tn pumplasse, näeme ette elektrikatkestuste puhuks diiselgeneraatorite
soetamise
ja
paigaldamise.
Diiselgeneraatoritega
on
kaasas
automaatkäivituspaneelid, kaablid ja sissetõmbe-väljalasketorustikud. Paigaldustööd
nõuavad vajalike avauste rajamist pumpla seintesse sissetõmbe ja väljalasetorustike
tarbeks.
Kokkuvõttes kujuneb Projekti maksumuseks ligikaudu: 117 576 EUR ja
elluviimise ajaks soovitame kas aastal 2020 või 2021.
8.3

LOKSA REOVEEPUMPLATE REKONSTRUEERIMINE JA RAJAMINE

8.3.1 Reoveepumplate rekonstrueerimine lühiajalises programmis
Reoveepumplate rekonstrueerimise ja rajamise raames näeme ette järgmised tööd:
Kalurite tn 1a reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase
utiliseerimineE27:F36E20C27:H37E27:F35
Kalurite tn 1a reovee pakettpumpla ehitus 10 l/s
Tallinna tn 5b reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine
Tallinna tn 5b reovee pakettpumpla ehitus ~20 l/s
Uus tn reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine
Uus tn reovee pakettpumpla ehitus ~5 l/s
Pärna tn reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine
Pärna tn reovee pakettpumpla ehitus kuni ~10 l/s
Mere tn RP-1 kontrolleri soetamine ja paigaldus
Reoveepumplate ühendamine Scada süsteemiga (ühendamisele kuuluvad vanemad
pumplad Kalurite, Tallinna tn 5b ja Uus tn RP, ülejäänud seadistatakse olemasolevasse
elektri-automaatikablokki ümber

Kõik vanemat tüüpi maapealse hoonestusega reoveepumplad lammutatakse ja
asendatakse uut tüüpi maa-aluste plastkorpuses kompaktpumplatega. Üle 30 aasta
vanad reoveepumplad on: Kalurite tn 1a, Tallinna tn 1b ehk Laevatehase RP ja Uus tn
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reoveepumpla. Lammutamisele kuulub ja uuena ehitatakse välja ka Pärna tn küll juba
kaasaegne, kuid käesoleva Projekti ehitusperioodiks samuti juba 20 a vana
reoveepumpla.
Kõigi nimetatud reoveepumplate rekonstrueerimine on kavas läbi viia lühiajalises
programmis, kuid kuna otseselt hädavajadust ei ole ja ükski pumpla avariilises eisundis
samuti mitte, ainuke tõsine puudus on kaugjuhtimisseadmetega ühendamise
võimaluse puudumine, siis võib tööd ette näha lühiajalise programmi lõpupoole:
aastatel 2023-2024.
Kokkuvõttes kujuneb viie reoveepumpla täieliku kaasajastamise maksumuseks
ligikaudu: 164 520 EUR ja tööd pn soovitav läbi viia aastatel 2020 või/kuni 2021.
8.3.2 Reoveepumplate rajamine pikaajalises programmis
Koos ühiskanalisatsiooni laiendamisega Nõmme linnaosas, põhiliselt lõuna- ja
edelaosas (Rahu tn, osa Ranna tänavast, Maleva tn, Lõuna tn, lisaks Mere ja Rahu tn
pikaajalises programmis planeeritavad uusarendused), kuid väike osa ka Valgejõe
piirkonda jäävas Mere tn osas - on vajalik ka uute reoveepumplate väljaehitamine.
Reoveepumplaid planeerime kokku neli (4) ning kõik nad ehitatakse vastavalt
teostatavale projektile välja plastkorpuses (klaasplast või PE) kompaktpumplatena.
Läbimõõdud ja täpsed toodangud selgitatakse projekteerimise käigus. Hetkel näeme
ette ühe väiksema pumpla (Q ≤ 5 l/s), kaks keskmise tootlikkusega (Q = 5-10 l/s) ja
ühe suurem toodanguga (Q > 10 l/s) RP.
Kokkuvõttes kujuneb nelja uue rajatava reoveepumpla
pikaajalises programmis ligikaudu: 154 800 EUR.

maksumuseks

8.3.3 Loksa reoveepuhasti rekonstrueerimine lühiajalises programmis
Loksa reoveepuhasti on põhiosas rekonstrueeritud EL-i Ühtekuuluvusfondi poolt
põhirahastatud projekti: Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekt, raames
ning töötab hästi.
Käesolevas arendamise kavas näeme ette vaid rekonstrueerimise kõigus teostamata
jäänud tööd:
-

Drenaažpumpla rekonstrueerimine;
Biotiikide puhastamine.

Drenaažpumpla rekonstrueeritakse (asendatakse) analoogselt eelkirjeldatud
reoveepumplatega vastavalt teostatavale projektile plastkorpuses (klaasplast või PE)
kompaktpumplana. Pumpla korpuse läbimõõt ja täpsed toodangud selgitatakse
projekteerimise käigus.
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Biotiikide puhastamine viia läbi põhjamuda eemaldamisega ekskavaatoriga. Muda
eemaldatakse kõigist neljast biotiigist kogupindalaga 1152 m 2. Vedela toormuda
tihendamiseks ja tahendamiseks rajatakse täiendav geomembraanalusel mudaväljak
koos nõrgvee äravooluga.
Teostatavad tööd on järgmised:
- Biotikide puhastamine, 4 tk kogupinnaga 1152 m2, sealhulgas:
- ekskavaatoritööd muda eemaldamiseks ligikaudu 0,7-0,8 sügavuselt;
- biotiigi kallaste korrastamine, tugevdamine;
- mudaväljaku rajamine membraanpõhja ja äravooluga, väljaku pindala ca 1000
m2;
- Nõrgvee äravoolupumpla rajamine vastuvõtumahutiga ca 10 m3, d=1600-2000
mm, 2 pumpa Q=10-15 m3/h,
- Survetorustiku rajamine nõrgvee pumpamiseks RVP ühtlustusmahutisse (maht
1040 m3).
Reoveepuhasti rekonstrueerimise maksumuseks on ligikaudu: 102 000 EUR ja
nimetatud tööd on mõttekas läbi viia koos teiste lühiajalises programmis
läbiviidavate töödega.
8.4

KOKKUVÕTE LOKSA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI
INVESTEERINGUMAHTUDEST JA LIGIKAUDSEST AJAKAVAST

Kokkuvõtte Loksa linna ÜVK investeeringumahtudest ja ligikaudsest ajakavast
(lühiajaline, pikaajaline), annab järgnev tabel.
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Projekt

Tabel 8-1 Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute mahud

Jrk.
nr.

Arendus-/investeeringuprojekt
(kõik antud koos paigaldusega)

Ühik

Kogus

Ühik- või
kogumaksumus
kokku 2019. a
hindades,
eurot

Investeeringuprojektide
maksumused,
eurot (ilma
käibemaksuta)

Lühiajaline programm 2020-2024
Loksa linn
A

1

2
3

4
5

6

Loksa ühisveevärgi
puurkaevpumplate
rekonstrueerimine
Ranna tn veehaardekompleks ja
pumpla
Survefiltermaterjali eemaldamine,
paagi läbipesu ja desinfitseerimine,
uue filtermaterjali paigaldamine
survefiltritesse
Kaheastmelise filtreerimissüsteemi
paigaldamine. Täiendav süsteem
koosneb: kuumtsingitud terasest
eelaeratsioonipaagist (1 tk) ja II
astme pumpadest (2 tk, töötavad
kordamööda), mis juhivad
eelaereeritud vee survefiltritesse
Puhtaveereservuaari läbipesu ja
desinfitseerimine
Kompressor suruõhu andmiseks
(olemasoleva kompressori
asendamine õlivaba kompressoriga
Automaatika täiustamine seoses
kaheastmelise filtreerimisega
Vertikaalplaneerimine+ peenkruus
või -killustikplats (50 m2)+ piirdeaed
kõrgusega 2.00 m, keevisvõrk
pikkusega ca60 m (4*15 m), koos
lukustatava väravaga (laius 4 m) ja
valvesignalisatsiooniga , koos
ettevalmistus- ja abitöödega
Posti tn veehaardekompleks ja
pumpla
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kmpl ja töö

1

5000

5000

kmpl ja töö

1

6000

6000

töö

1

500

500

kmpl ja töö

1

980

980

kmpl ja töö

1

4000

4000

töö

1

8000

8000

71

Töö:

1
2

3

4

B

1

Survefiltermaterjali eemaldamine,
paagi läbipesu ja desinfitseerimine,
uue filtermaterjali paigaldamine
survefiltritesse
kmpl ja töö
1
5000
Puhtaveereservuaari läbipesu ja
desinfitseerimine
töö
1
500
Vertikaalplaneerimine+ peenkruus
või -killustikplats (50 m2)+ piirdeaed
kõrgusega 2.00 m, keevisvõrk
pikkusega ca60 m (4*15 m), koos
lukustatava väravaga (laius 4 m) ja
valvesignalisatsiooniga , koos
ettevalmistus- ja abitöödega
töö
1
8000
Diiselgeneraatorid
puurkaevpumplate elektritoite
tagamiseks elektrikatkestuse või
hädaolukorras koos
automaatkäivituspaneelidega,
paigaldamine, läbiviigu- ja
väljalasketorudega
kmpl ja töö
3
20000
Puurkaevpumplate investeering kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5%
Kõik kokku
Loksa reoveepumplate
rekonstrueerimine
Kalurite tn 1a reoveepumpla
lammutamine, seadmete ja pinnase
utiliseerimine
töö
1
7000

4

Kalurite tn 1a reovee pakettpumpla
ehitus 10 l/s
Tallinna tn 5b reoveepumpla
lammutamine, seadmete ja pinnase
utiliseerimine
Tallinna tn 5b reovee pakettpumpla
ehitus ~20 l/s

5

Uus tn reoveepumpla lammutamine,
seadmete ja pinnase utiliseerimine

6

Uus tn reovee pakettpumpla ehitus
~5 l/s

2

3
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5000
500

8000

60000
117 576
1899
3798
1899
45 576

7000

kmpl ja töö

1

24000

24000

töö

1

11000

11000

kmpl ja töö

1

35000

35000

töö

1

2000

2000

kmpl ja töö

1

20000

20000
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utiliseerimine

7
8
9

10

C
1

2
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töö

1

1600

Pärna tn reovee pakettpumpla
ehitus kuni ~10 l/s
kmpl ja töö
1
22000
Mere tn RP-1 kontrolleri soetamine
ja paigaldus
kmpl ja töö
1
2500
Reoveepumplate ühendamine Scada
süsteemiga (ühendamisele kuuluvad
vanemad pumplad Kalurite, Tallinna
tn 5b ja Uus tn RP, ülejäänud
seadistatakse olemasolevasse
elektri-automaatikablokki ümber
kmpl ja töö
3
4000
Reoveepumplate investeering kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5%
Kõik kokku
Loksa reoveepuhasti
rekonstrueerimine
Drenaažpumpla
rekonstrueerimine/kaasajastamine
kmpl ja töö
1
35000,0
Biotiikide puhastamine, 4 tk
kogupinnaga 1152 m2, sealhulgas:
ekskavaatoritööd muda
eemaldamiseks ligikaudu 0,7-0,8
sügavuselt, biotiigi kallaste
korrastamine, tugevdamine;
membraanpõhja ja äravooluga
mudaväljaku rajamine; nõrgvee
äravoolupumpla ja survetorustiku
rajamine
töö
1
50000
Loksa reoveepuhasti investeeringud kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku

Kõik kokku Loksa linna investeeringud lühiajalises programmis
Pikaajaline programm 2025-2032
A2
1

Loksa veevõrgu rekonstrueerimine
pikaajalises programmis
Veevõrgu rekonstrueerimine de40
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1600
22000
2500

12000
137 100
6855
13 710
6855
164 520

35 000

50 000
85 000
4250
8500
4250
102 000
312 096

18 000
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2
3
4

Veevõrgu rekonstrueerimine de50
Veevõrgu rekonstrueerimine de63
Veevõrgu rekonstrueerimine de110

80
85
100

37 600
47 175
244 500

5

Hüdrantide paigaldamine
kmpl ja töö
11
915
Liitumispunktide rekonstrueerimine
(ligikaudne arv)
kmpl ja töö
80
200
Loksa veevõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku

10 065
16000
373 340
18 667
37 334
18 667
448 008

1

Loksa veevõrgu rajamine
pikaajalises programmis
Veevõrgu rajamine De110 PE PN10

m

1265

100

126 500

2

Veevõrgu rajamine De63 PE PN10

m

395

85

33 575

3

Veevõrgu rajamine De40 PE PN10

m

130

75

9750

4

Hüdrantide paigaldamine
Liitumispunktide rajamine
(ligikaudne arv)

kmpl ja töö

5

915

4575

kmpl ja töö
23
200
Loksa veevõrgu rajamise investeeringud kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku

4600
179 000
8950
17 900
8950
214 800

6

A2

5

B2
1
2

B2
1

m
m
m

470
555
2445

19240-0038
AK
11.11..2019

Loksa isevoolse
kanalisatsioonivõrgu rajamine
pikaajalises programmis
Kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine (isevoolne) de160
m
4985
120
Liitumispunktide rajamine
(ligikaudne arv)
kmpl ja töö
113
200
Loksa isevoolse kanalisatsioonivõrgu rajamine pikaajalises programmis kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku

598 200
22600
620 800
31 040
62 080
31 040
744 960

Loksa kanalisatsiooni survetorustiku
rajamine pikaajalises programmis
Kanalisatsioonivõrgu rajamine
(survetorustik) de75 PE PN10
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Kanalisatsioonivõrgu rajamine
(survetorustik) de90 PE PN10
m
985
95,0
Loksa kanalisatsiooni survetorustiku rajamine pikaajalises programmis kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku
Reoveepumplate rajamine
pikaajalises programmis
Reoveepumpla rajamine koos
automaatikaseadmetega, sh pumpla
korpus, nivooandur ja elektriautomaatikablokk, reoveepumbad 2
tk, r/v terasest AISI316 torustik,
redel kaevu põhjani,
teenindusplatvorm jm järgmistele
tootlikkustele:
kmpl ja töö
Q=5 l/s (Mere tn põhjapoolne RP)
kmpl ja töö
1
22000
Q=5-10 l/s (Mere tn lõunapoolne ja
Lõuna tn RP)
kmpl ja töö
2
28000
Q>10 l/s (Ranna tn RP)
kmpl ja töö
1
35000
Reoveepumplate automaatika
SCADA paigaldamine ja ühendamine tk
4
4000
Loksa reoveepumplate investeeringud kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku
Loksa sademeveekanalisatsiooni
rajamine ja rekonstrueerimine
Sademeveekanalisatsioonivõrgu
m
rajamine PP/PVC De200
1480
120
Sademeveekanalisatsioonivõrgu
m
rajamine PP/PVC De250
445
120
Loksa sademeveekanalisatsiooni investeeringud kokku
ettenägematud kulud, 5%
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10%
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5%
Kõik kokku

Kõik kokku Loksa linna investeeringud pikaajalises programmis
Kõik kokku Loksa linna investeeringud lühi-ja pikaajalises programmis
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93 575
117 875
5894
11 788
5894
141 450

22000
56000
35000
16000
129 000
6450
12 900
6450
154 800

177600
53400
231 000
11 550
23 100
11 550
277 200
1 981 218
2 365 314
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LOKSA LINNA ÜVKA FINANTSANALÜÜS JA HINNAPROGNOOS VEE- JA
KANALISATSIOONITEENUSELE
LOKSA
HALJASTUS
OÜ
TEENINDUSPIIRKONNAS

9

9.1

METOODIKA

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud:
- Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale
ning andmeid,
- Loksa Haljastus OÜ ja Loksa linna raamatupidamislikke andmeid,
- ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi.
Loksa linna ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente:
- Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja
mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud.
- Opereerimistulude prognoos. Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja
kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs.
- Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes.
Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse
kulukuse taset leibkondade sissetulekust.
- Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust.
Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite
kasutamist.
Loksa linna ÜVK finantsanalüüs hõlmab Loksa linna. Prognoosides on eristatud
veevarustus- ning kanalisatsiooniteenus.
Finantsanalüüsi baasiks on Loksa Haljastus OÜ ja Loksa linna 2017.a. ja 2018.a.
raamatupidamislikud andmed.
Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning
investeeringutest tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna
opereerimiskuludele ja - tuludele.
Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2020-2031) ning muutujaid, millest
sõltub prognooside paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline
finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse
vajalikud korrektuurid.
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L IITUNUD ELANIKE ARV JA TARBIMINE

Vee-ettevõtete andmetel oli 2018. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja
kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid järgmiselt:
Tabel 9-1 Ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitunud tarbijate arv Loksa Haljastus
OÜ teeninduspiirkonnas 2019.a
Loksa linn
Ühisveevärgiga
liitunute
elanike arv
Vee tarbimine m3/in kohta
aastas
Ühiskanalisatsiooniga
liitunute arv
Veeheide m3/in kohta
aastas

9.3

2606
28,1
2150
30,3

TEENUSETARIIFID

Loksa linnas elanikele ja asutustele kehtivad
hinnakirjale

tariifid vastavalt teenusepakkuja

Hetkel kehtivad tariifid:
Tabel 9-2 Loksa Haljastus OÜ vee- ja kanalisatsioonitariifid Loksa linnas

Teenuse pakkuja Vesi €/m3
Loksa Haljastus
OÜ
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Kanalisatsioon
€/m3

Teenuse piirkond
Loksa linn

2,304
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PROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja
kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse eelnõu väljatöötamise töögrupp leidis, et Eestis võib ÜVVK
teenuse hinna lugeda mõistlikuks, kui see moodustab leibkonna keskmisest
netosissetulekust kuni 2,5%.
Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike
maksevõimet. Võetud vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele on keskmiseks
leibkonna suuruseks 2,4 inimest ning leibkonnaliikme netosissetulek Harjumaa
(v.a.Tallinna linn) tasemel sissetulekuallika järgi on järgmine:
Tabel 9-3 Harjuma leibkonnaliikme netosissetulekud 2018 aasta alguses
Leibkonnaliikme

... palgatööst

...

individuaalsest

... pensionist

... lapsetoetusest

töisest tegevusest

netosissetulek
kokku, sh ...
751,2
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Tabel 9-4 Finantsanalüüsi koostamise põhialused Loksa linnas
EELDUSED
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2,9%

2,3%

2,7%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Indeks %

1,02

1,02

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

Ühisveev. hõlmatud elanike arv

2601

2596

2591

2586

2581

2576

2571

2566

2561

2556

2551

2546

2541

Loksa linn

2601

2596

2591

2586

2581

2576

2571

2566

2561

2556

2551

2546

2541

Tarbimine I/ööp*inimese kohta

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Loksa linn

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Leibkonna veetarve m3/a

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

Ühiskanal. hõlmatud elanike arv

2140

2135

2360

2415

2410

2405

2400

2395

2390

2556

2551

2546

2541

Loksa linn

2140

2135

2360

2415

2410

2405

2400

2395

2390

2556

2551

2546

2541

Veeheide I/ööp*inimese kohta

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Loksa linn

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Leibkonna veeheide m3/a

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

Inflatsioon
prognoos)

Eestis

(Eesti

Panga

Aasta määr
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Leibkonna suurus

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

Sissetulek leibkonna liikme kohta €
kuus*

751

767

783

803

827

852

877

903

931

958

987

1 017

1 047

Leibkonna sissetulek € /a

SWECO Projekt AS
Valukoja tn 8
EE 11415 Tallinn

21634,6 22088,9 22552,8
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23116,6 23810,1 24524,4 25260,1 26017,9 26798,4 27602,4 28430,5 29283,4 30161,9
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VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna
netosissetulekust. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu väljatöötamise
töögrupp leidis, et Eestis võib ÜVVK teenuse hinna lugeda mõistlikuks, kui see
moodustab leibkonna keskmisest netosissetulekust kuni 2,5%.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on
kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Harjumaa (v.a.Tallinn) kohta-.
Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast 2017.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna suuruse suhtes on kasutatud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt täpsustatud andmeid Harjumaa (v.a.Tallinn)
kohta-. Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast 2018.
ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud Loksa Haljastus OÜ
2018.a. ja 2019.a. raamatupidamislikud andmed., sh. 2018.a. tegelikud kulud. Arvesse
on võetud ettevõtte prognoos 2019. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK
arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. Kulud jagunevad keskmiselt
aastate lõikes 46% veele ja 54% kanalisatsioonile.
Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2019. aastal Loksa linna elanik ööpäevas 79 liitrit
vett
ning
samal
aastal
juhiti
ühiskanalisatsiooni
87
liitrit
reovett
kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on
eeldatud, et nii veevarustuse kui kanalisatsiooni tarbimine kasvab arvestusperioodi
lõpuni. 2019. aastal müüb veeettevõte vett füüsilistele isikutele 77 891 m 3 ning vastu
võetud reovee maht oli 68 438 m3.
Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja
püsikuludeks.
9.5.1

Muutuvkulud

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud
inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud:
• analüüside kulu,
• personalikulu,
• korrashoiu-ja remondimaterjal,
• lisaseadmed ja tarvikud,
• rajatise majandamisega seotud kulud,
• tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu.
9.5.2

Püsikulud

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega.
finantsanalüüsis on püsikuludena arvestatud järgmised kulud:
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Valukoja tn 8
EE 11415 Tallinn

Tel
+372 674 4000
sweco@sweco.ee
www.sweco.ee

Käesolevas

81

Töö:

Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

•
•

Töö nr:
Staadium:
Kuupäev:

19240-0038
AK
11.11..2019

põhivara kulum,
keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu.

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile
suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii
müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub
peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest.
Teenuste osutamise eelduseks on veeettevõtetele kuuluv põhivara.
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Tabel 9-5 Loksa linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisega seotud Loksa Haljastus OÜ-le kuuluv põhivara.
Kulumi AlgSoetusaeg %
maksumus Kulum

Põhivara nimetus

Nooruse
tn3B
kanalisatsiooni
pumbamaja ehr.116014227
30.06.2010

JääkPõhi-vara
maksumus grupp

Põhivara
seisundi hinnang

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

Papli tn 2/ Papli tn 3 sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577711
30.06.2010

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

Papli tn 7/ Männi tn sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577713
30.06.2010

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

Tallinna mnt 27 Papli tn1 sadeveeja drenaazitorustik ehr.220577601 30.06.2010
Lasteaia tn5/ Männi tn sadevee- ja
drenaazitorustik
sadevete
peakollektor ehr.220577710
30.06.2010

Papli tn 7/ Papli tn 5 sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577761
30.06.2010
Nooruse tn 8 sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577764
30.06.2010
Nooruse tn 8/ Posti tn 15 sadeveeja drenaazitorustik ehr.220577765 30.06.2010
Posti
tn
30
sadeveeja
drenaazitorustik ehr.220577766
30.06.2010
Posti tn 30/Lasteaia tn 1 sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577833
30.06.2010
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Lasteaia tn 10 sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577847
30.06.2010

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

Lasteaia tn 5/ Posti tn 42 sadeveeja drenaazitorustik ehr.220577848 30.06.2010

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

Männi tn 28
sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577851
30.06.2010

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

Kooli tn /Posti tn sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577853
30.06.2010

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,44

2428,77

3962,67 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

2,5%

13314,91

3484,06

9830,85 kanal

hea

2,5% 1253980,69 198546,96 1055433,73 kanal

hea

2,5%

142294,08

22529,88

119764,20 kanal

hea

2,5%

9334,46

1477,95

7856,51 kanal

hea

2,5%

6972,27

1103,96

5868,31 kanal

hea

Uus tn 6 /Uus tn 14 sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577858
30.06.2010
Lasteaia tn Nooruse tn / Pärna tn
sadeveeja
drenaazitorustik
ehr.220577874
30.06.2010
Nooruse tn 8/Papli tn sadevee- ja
drenaazitorustik ehr.220577876
30.06.2010
Katlamaja
väliskanalisatsioon,
ehr.220608625
4.11.2010
Isevoolse
kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine
ja
rajamine
11000 220649472
1.09.2013
Survekanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine ja rajamine 1425
220644622
1.09.2013
Nooruse
tn3B
kanalisatsiooni
pumbamaja
ehr.116014227
rajatised
1.09.2013
Mere 8KPJ 2 Kanalisatsiooni
pumpla rajatised
1.09.2013
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TALLINNA
49
KPJ-4
Kanalisatsiooni pumpla rajatised
1.09.2013
Männi 21 KPJ-5 Kanalisatsiooni
pumpla rajatised
1.09.2013
Nooruse
tn3B
kanalisatsiooni
pumbamaja
ehr.116014227
seadmed
1.09.2013
Mere 8KPJ 2 Kanalisatsiooni
pumpla seadmed
1.09.2013
TALLINNA 49 KPJ-4 Kanalisatsiioni
pumpla seadmed
1.09.2013
Männi 21 KPJ-5 Kanalisatsiioni
pumpla seadmed
1.09.2013
Kalurite
4a
tootmishoone
ehr.116014231
30.06.2010
Heitvee puhastusjaam Kalurite 4a
Tootmishoone
9.01.2013
Heitvee puhastusjaama rajatised;
puhvermahuti , biotiigid
Haagis D-737-8 8t
Puhastusjaama, purgla seadmed ja
mahutid
Ranna
19
pumbamaja
ehr.116043682
Rohuaia 6a puurkaev-pumbamaja
ehr.116014243
Ranna 15 / Rahu 1 veetorustik
ehr.220574829
Rahu 8 / Rahu 18 veetorustik
ehr.220574853
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2,5%

6972,27

1103,96

5868,31 kanal

hea

2,5%

7361,17

1165,52

6195,65 kanal

hea

6,667%

21780,42

9196,63

12583,79 kanal

hea

6,667%

16268,64

6869,32

9399,32 kanal

hea

6,667%

16268,64

6869,32

9399,32 kanal

hea

6,667%

17176,04

7252,49

9923,55 kanal

hea

4%

6391,16

2428,68

3962,48 kanal

hea

2,50%

213087,44

37290,33

175797,11 kanal

hea

9.01.2013

2,50%

108149,76

18926,18

89223,58 kanal

hea

23.04.2013

15%

19900,00

19900,00

0,00 kanal

hea

9.01.2013

6,67%

611360,04 285315,59

326044,45 kanal

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea
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Ranna 5 / Maleva 2 veetorustik
ehr.220574871
Rahu 2 / Rahu 8 veetorustik
ehr.220574830
Maleva 2 / Rahu 28 veetorustik
ehr.220574952
Lõuna 7a puurkaev-pumbamaja nr3
ehr.116039564
Posti 27a puurkaev-pumbamaja
ehr.116043678
Veevõrgu rekonstrueerimine
rajamine 11371 m 220649471

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

30.06.2010

4%

6391,16

6 391,16 vesi

hea

1.09.2013

2,50% 1126413,04

1 126
413,04 vesi

hea

1.09.2013

2,50%

77127,44

77 127,44 vesi

hea

1.09.2013

2,50%

77185,14

77 185,14 vesi

hea

1.09.2013 6,667%

93551,82

93 551,82 vesi

hea

1.09.2013 6,667%

93621,79

93 621,79 vesi

hea

1.09.2013 6,667%

420038,83

420 038,83 vesi

hea

1 278,23 vesi

hea

ja

Ranna 19 puurkaev, pumbamaja
ehr.116043682 rajatised
Posti 27a puurkaev-pumbamaja
ehr.116043678 rajatised
Ranna
19
pumbamaja
ehr.116043682 seadmed
Posti 27a puurkaev-pumbamaja
ehr.116043678 seadmed
Kaugvalvesüsteemide
juhtimiskeskus
Veevõrgu rekonstrueerimine ja
rajamine projekt

19240-0038
AK
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1.09.2013

2,50%

1278,23

Posti 27a spordiplats

23.12.2014

4%

14399,59

14 399,59 vesi/kanal

hea

Posti 27a paneelaed/piirdetara

23.12.2014

4%

8682,08

8 682,08 vesi/kanal

hea

6.08.2018

20%

7491,67

7 491,67 vesi/kanal

hea

Škoda Praktik 1,2 ; 63kW

SWECO Projekt AS
Valukoja tn 8
EE 11415 Tallinn

Tel
+372 674 4000
sweco@sweco.ee
www.sweco.ee

86

Töö:

9.6

Töö nr:
Staadium:
Kuupäev:

Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

19240-0038
AK
11.11..2019

INVESTEERINGUD

Tabel 9-6 Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine Loksa Haljastus OÜ hallatavas piirkonnas

Lühiajaline programm 2020-2024
Investeeringuprojektide
realiseerimine
Loksa
ühisveevärgi
rekonstrueerimine

Maksumus
kokku 2020.
maksumused
ja a hindades, Tegevusala Tegevusala eurot
- vesi
kanalisatsioon
puurkaevpumplate
117 576
117 576

Loksa reoveepumplate rekonstrueerimine

164 520

164 520

Loksa reoveepuhasti rekonstrueerimine

102 000

102 000

384 096

117 576

266 520

Pikaajaline programm 2025-2032
Investeeringuprojektide
realiseerimine

maksumused

Maksumus
kokku 2020.
ja a hindades, Tegevusala Tegevusala eurot
- vesi
kanalisatsioon

Loksa veevõrgu rekonstrueerimine

448 008

448 008

Loksa veevõrgu rajamine

214 800

214 800

Loksa isevoolse kanalisatsioonivõrgu rajamine

744 960

744 960

Loksa kanalisatsiooni survetorustiku rajamine

141 450

141 450

Reoveepumplate rajamine
Loksa sademeveekanalisatsiooni rajamine ja
rekonstrueerimine

154 800

154 800

277 200

277 200

Kokku investeeringud
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1 981 218

662 808

1 318 410

2 365 314

780 384

1 584 930
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FINANTS – MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD

Loksa linna finantsnäitajad

Nimetus

Loksa Haljastus OÜ finantsnäitajad

2018 9 kuud 2019 9 kuud

Nimetus

2018
kuud

9 2019
kuud

9

Müügitulu

323 725

301 649

Müügitulu

233 770

251 494

Ärikasum /-kahjum

254 975

107 025

Ärikasum /-kahjum

-124 570

-101 510

Puhaskasum /-kahjum

241 630

95 407

Puhaskasum /-kahjum

-128 448

-105 127

Käibevarad

632 837

742 954

Käibevarad

64 698

87 546

s.h raha ja ekvivalendid

370 803

540 111

s.h raha ja ekvivalendid

30 228

54 114

5 852 918

6 126 129

3 789 879

3 575 600

469 053

839 424

42 268

31 533

Omakapital

3 542 127

3 755 203

Omakapital

3 283 671

3 140 859

Varad kokku

6 485 756

6 869 084

Varad kokku

3 860 187

3 663 147

74,64%

31,63%

-54,95%

-41,80%

3,93%

1,56%

-3,23%

-2,77%

Likviidsuskordaja

1,35

0,89

Likviidsuskordaja

1,53

2,78

Võlakordaja

0,79

0,64

Võlakordaja

0,72

1,72

Põhivarade käibekordaja

0,06

0,05

Põhivarade käibekordaja

0,06

0,07

Põhivarad
Lühiajalised kohustused

Puhasrentaablus
Varade rentaablus
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VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA SOOVITUSLIK PROGNOOS

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele, saame prognoosida vee- ja
kanalisatsioonitariifid Loksa Haljastus OÜ hallatavas piirkonnas Loksa linnas.
Tabel 9-7 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid Loksa Haljastus OÜ hallatavas piirkonnas Loksa linnas
MAKSIMAALSETE VÕIMALIKE VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE PROGNOOS LOKSA
LINNAS
2019
KULUD KOKKU

445 500

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

471 465 473 716 475 491 475 418 529 094

531 435

533 770

493 837

493 075

446 944

449 404

451 890

veele %

46%

45%

45%

45%

45%

43%

43%

43%

47%

47%

47%

47%

47%

kanalisatsioonile %

54%

55%

55%

55%

55%

57%

57%

57%

53%

53%

53%

53%

53%

Inflatsiooni indeks

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

166 096 166 978 167 870 167 394 166 848

167 766

168 694

169 631

170 577

171 533

172 499

173 474

62 460

62 619

62 779

62 941

63 105

38 986

39 153

39 322

VESI
Muutuvkulud

165 222

Püsikulud

40 140

47 333

47 485

47 391

47 050

Kulud veele kokku km-ga

205 362

213 428 214 464 215 261 214 445 229 308

230 385

231 473

232 572

233 682

210 519

211 652

212 795

Müüdud vee kogus m3

106 246

106 091 105 936 105 781 105 626 105 470

105 315

105 160

105 005

104 850

104 695

104 540

104 385

elanikkond

80696

80541

80386

80231

80076

79920

79765

79610

79455

79300

79145

78990

78835

asutustele

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

25550

208 149 209 282 210 427 211 583 212 750

213 929

215 090

173 971

172 012

173 239

174 478

175 730

87 121

87 207

87 293

87 381

63 185

63 275

63 365

KANALISATSIOON
Muutuvkulud

207 027

Püsikulud
SWECO Projekt AS
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EE 11415 Tallinn
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49 804

49 390

87 036
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Kulud kanalisatsioonile km-ga

240 138

19240-0038
AK
11.11..2019

258 037 259 252 260 231 260 973 299 786

301 050

302 296

261 265

259 393

236 424

237 753

239 095

Müüdud reovee kogus

85 739

85 583

92 564

94 270

94 115

93 960

93 805

93 650

93 495

104 850

104 695

104 540

104 385

elanikkond

66394

66238

73219

74925

74770

74615

74460

74305

74150

79300

79145

78990

78835

asutustele

19345

19345

19345

19345

19345

19345

19345

19345

19345

25550

25550

25550

25550

Vee ja kanalisatsiooni omahind

5,68

6,03

5,79

5,75

5,76

6,44

6,48

6,51

6,01

5,64

5,12

5,16

5,19

Vee 1 m3 omahind km-ga

2,32

2,41

2,43

2,44

2,44

2,61

2,63

2,64

2,66

2,67

2,41

2,43

2,45

Kanalisatsiooni 1 m3 omahind
km-ga

3,36

3,62

3,36

3,31

3,33

3,83

3,85

3,87

3,35

2,97

2,71

2,73

2,75

Vee ja kanalisatsiooni hind kokku,
soovituslik

6,25

6,25

6,25

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Vee 1 m3 soovituslik hind km-ga

2,55

2,55

2,55

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Kanali 1 m3 soovituslik hind kmga

3,70

3,70

3,70

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Max võimalik vee- ja kanali hind
kokku vastavalt eeldusele, et
tarbimise summad ei ületaks
2,5% leibkonna netosissetulekust
kuus

7,26

7,42

7,58

7,76

8,00

8,24

8,48

8,74

9,00

9,26

9,54

9,84

10,12

Max võimalik vee m3 hind km-ga

3,56

3,71

3,79

3,79

4,00

4,12

4,24

4,37

4,50

4,63

4,77

4,92

5,06

Max võimalik reovee m3 hind kmga

3,70

3,71

3,79

3,97

4,00

4,12

4,24

4,37

4,50

4,63

4,77

4,92

5,06
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Leibkonna tulu €/kuus

1 802,88 1 840,74

Leibkonna veetarbimine m3/kuus
Leibkonna
kanali
tarbimine
m3/kuus
Leibkonna kulud veele ja kanalile
€/kuus
(km-ga)
vastavalt
soovituslikule hinnale
Kulude suhe tulusse, %-des*

1
879,40

1
926,38

1
984,17

19240-0038
AK
11.11..2019

2
043,70 2 105,01 2 168,16 2 233,20 2 300,20 2 369,21 2 440,28

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

6,21

38,77

38,78

38,76

43,44

43,44

43,44

43,44

43,44

43,44

43,44

43,44

43,44

43,44

2,15%

2,11%

2,06%

2,25%

2,19%

2,13%

2,06%

2,00%

1,94%

1,89%

1,83%

1,78%

1,73%

Max vee- ja kanalisatsiooni tariif 1 m 3 kohta jääb alla 2,5% leibkonna sissetulekust
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu väljatöötamise töögrupp leidis, et Eestis võib ÜVVK teenuse hinna lugeda mõistlikuks, kui see moodustab
leibkonna keskmisest netosissetulekust kuni 2,5%.
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Töö:

9.9

Töö nr:
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Loksa linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

FINANTSANALÜÜSI
KOKKUVÕTE
TEGEVUSPIIRKONNAS

LOKSA

19240-0038
AK
25.10..2019

HALJASTUS

OÜ

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu
ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning
põhineb väga paljudel eeldustel.
Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid Loksa linnas, kus
teenust pakub Loksa Haljastus OÜ ning tegevuskulusid arvestades juba elluviidud ning
arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on
arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade kulumiga.
Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute
elluviimisest tulenevate mõjudega.
Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes,
pigem on see informatiivne ja soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega
veemajanduse tuludest ja kuludest.
Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ning testitud on veemajanduse
rahavooge. Hetkel kehtivad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad, mis on
konkurentsiametis kinnitatud 14.11.2016. Hindade kehtestamisest on kolm aastat
möödas, lisaks on ettevõttel kavas investeerida lühi- ja pikaajaliselt vee- ja
kanalisatsiooniteenuste
parendamisse,
sealhulgas
turvalisemaks
muutmisse
(generaatorid, veejaamade piirdeaiad, valvesignalisatsioon). Kõik need tegurid viitavad
vajadusele muuta teenuste tariife kuludele vastavaks, mis omakorda tagab puhta
joogivee ning tõrgeteta reoveekäitluse.
Tarbijatel on väga erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja majanduslikust taustast lähtuvalt
on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine delikaatne teema nii veeettevõtjatele kui ka omavalitsustele. Antud finantsanalüüsis on Konsultant jälginud, et
tarbimise summad ei ületaks 2,5% leibkonna netosissetulekust kuus, samas saaksid
katte vee-ettevõtte arenguks vajalikud kulud.
Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine kujuneb vastavalt tegelikele
rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või rahastajapoolsetele
tingimustele.
Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on
näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge
arendamise kavas kirjeldatud eeldustel.
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