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1 SISSEJUHATUS
1.1. Planeeringu koostamise alus ja eesmärgid
Loksa linna üldplaneeringu koostamise aluseks on Loksa Linnavolikogu määrus nr.41;
13.11.2003.a.
Üldplaneeringu koostamise eesmärgid on Planeerimisseaduse kohaselt:
1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle
alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool linnu
ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade,
maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja
kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse
üldiste põhimõtete määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks määramine
teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41,
249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna
ja
kalda
piiranguvööndi
ning
ehituskeeluvööndi
täpsustamine
looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258) sätestatud korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide
kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise otstarbega
maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega
maa-alade piiride täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise
kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste
kajastamine planeeringus.
(2)
Üldplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud
maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid.
(3)
Üldplaneeringu koostamine on kohustuslik olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha
valiku tegemisel. Olulise ruumilise mõjuga objekti üldplaneeringuga planeeritava maa-ala
suuruse määrab maavanem koostöös vastava kohaliku omavalitsusega ja kooskõlastab
keskkonnaminister.
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(4)

Olulise ruumilise mõjuga objekt käesoleva seaduse tähenduses on objekt, millest
tingitud transpordivood, saasteainete hulk, külastajate hulk ja tooraine või tööjõu vajadus
muutuvad objekti kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning mille mõju
ulatub suurele territooriumile. Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja kehtestab
Vabariigi Valitsus.
(5)
Kehtestatud
üldplaneering
on
aluseks
detailplaneeringute
koostamisele
detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja
projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise
kohustusega alasid.
(6)
Üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringute koostamise vajadus ja järjestus
ning näidatakse majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks.

1.2. Töö koostajad:
Arhitektibüroo KOOT&KOOT:
Margus Koot, arhitekt EAL, projektijuht
Siiri Koot, arhitekt EAL
Loksa Linnavalitsus:
Ljubov Beglova, Loksa linnaarhitekt
Kaasa töötasid samuti Loksa linnavalitsuse eri osakaondade ametnikud ja avalikel aruteludel
ning arvamusküsitlusel osalejad.
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1.3. Planeeringu koostamise käik
 13.11.2003.a.



algatati Loksa linna üldplaneering Loksa Linnavolikogu määrusega
nr.41;
11.2003 teade algatamisest ajalehes „Losa elu”
5.12.2003 teade algatamisest ajalehes „Harjumaa”

 08.04.2004.a

kuulutati edukaks üldplaneeringu koostaja leidmiseks korraldatud
pakkumiskonkursil Arhitektibüroo KOOT&KOOT pakkumine;

 31.05.2004.a.

sõlmiti leping Loksa üldplaneeringu koostamiseks;

 4.11.2004.a.
üldplaneeringu lähteseisukohtade esimene avalik arutelu;
 26.10.2004.a. teade avalikust arutelust ajalehes „Harjumaa”
 13.12.2004.a. – 01.01.2005.a. viidi läbi arvamusküsitlus linnaelanike hulgas;
 22.02.2005.a.
üldplaneeringu teine avalik arutelu;
 16.02.2005.a. teade üldplaneeringu avalikust arutelust ajalehes „Sõnumitooja”
 29.03.2005.a.

üldplaneeringu avalik arutelu Loksa maaomanikega;

 4.04.2005.a.

üldplaneeringu tutvustamine Loksa kooliõpilastele;

 31.05.2005.a.

üldplaneeringu areutelu Loksa Laevatehase ja Loksa Linnavalitsusega

 16.06.2005.a.

algatati vastavalt üldplaneeringu ettepanekule Loksa Linnavolikogu
otsusega nr.55 toimingud maastikukaitseala moodustamiseks

 05.09.2005

valmis põhjendus ja kaitse-eeskirja projekt Loksa maastikukaitseala
moodustamiseks

 2.03.2006.a.

üldplaneeringu arutelu Loksa Linnavolikogus
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1.4. Varasemad Loksa linna käsitlevad planeeringud
1.4.1. Üleriigiline planeering EESTI 2010 (2001) : koondkaart
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1.4.2. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringust : Teed ja tiheasustus
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1.4.3. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringust : tehniline infrastruktuur
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1.4.4. Skeem - Väljavõte Harju maakonnaplaneeringust : keskkond ja
looduskaitse
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1.4.5. Skeem - Väljavõte Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingumused” : Roheline
võrgustik (2002)
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1.4.6. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingumused” : Väärtuslikud maastikud
(2002)
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1.4.7. Repro - Loksa alevi generaalpaani korrektuur (1974)
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1.4.8. Repro - Loksa alevi generaalplaan (1988)
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2 PLANEERINGUALA KIRJELDUS
2.1. Asend ja looduslikud tingimused
Loksa linn on iseseisev territoorialne omavalitsusüksus. Linna pindala on 380 ha. Linn asub
Valgejõe suudmes, Pärispea poolsaare lõunaosas, sügava ja tuulte eest kaitstud Hara lahe
ääres klindiesisel rannikumadalikul (maapinna absoluutne kõrgus on maksimaalselt 12 m),
ümbritsetuna Lahemaa Rahvuspargist.
Loksa linna ümbritseb samanimelise valla (vanasti Kõnnu valla) territoorium.
Linna jagab kaheks Valgejõgi, mille laius linna piires on 10 – 70 m. Jõe kaldad on järsud,
madal jõelamm on suur – veeperioodil üleujutatud.
Loksa linn jääb Põhja – Eesti rannikumadalikule. Maastikut iseloomustavad mere toimel
kujunenud setted ja pinnavormid, nagu astangud, rannavallid, luited ja muud
rannamoodustised. Maastikku toovad vaheldust ka 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 suured tiigid. Tiikide ümbrus on liigniiske,
liigniiskuse all kannatab samuti madala segametsega kaetud ala idapiiril endise tellisetehase
raudteetammi piirkonnas.
Hüdroloogiliselt on Loksa linnas tegemist kahe veehorisondiga:
1. Surveline põhjavesi vendi kompleksi liivakividest, mille sügavus maapinnast on 55 – 135
m. Nendesse rajatud puukaevudel baseerub Loksa linna veevarustus.
2. Vabapinnaline pinnavesi kvaternaari setetes on seotud peamiselt mere- ja alluviaalsete
liivade ning täitepinnasega. See veehorisont 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.
Loksa linna jääb läänemerelise kliimavaldkonna Lääne-Eesti ja põhjaranniku rajooni
piirkonda.
Aasta keskmiseks õhutemperatuuriks on +5. Külmim kuu on veebruar, kus keskmine
õhutemperatuur on -6. Kuumim kuu on juuli, keskmise õhutemperatuuriga 16,5. Aasta
keskmine sademetehulk 550 mm, millest kõige sademeterohkemal kuul (augustis) sajab
maha ca 80 mm.
Lumi ilmub tavaliselt 11. novembri paiku. Püsiva lumikatte tekke aeg 26. detsember,
lagunemise aeg 28. märts. Täielikult sulab lumi tavaliselt 13. aprilliks, seega lumikatte
periood 110 päeva.

2.2. Ajalooline kujunemine
Loksa linna areng on sõltunud tema looduslikust asendist. Määratavateks teguriteks on siin
olnud Hara laht, mille ääres Loksa asub, rikkalikud liiva, kruusa ja savivarud ning soodne
sadamakoht Valgejõe suudmes.
Et Loksa on olnud inimeste asulapaik juba õige kauges minevikus, seda tõendab Vanaveski
talu põllult leitud kivikirves.
Loksa küla esineb esimest korda Eestimaa rootsiaegse kindralkuberneri arhiivifondis kaardil
“Kõnde Hoffz Bönder Uthi Kusals Sochen I. Harrien” 1694 aastatel. Ka 1686.a. Kuusalu
kihelkonnas Kõnnu mõisa vakaraamatus esineb 3 hajatalu, mis kannavad nime Loxa. Veel
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varasem märge Loksa kohta on tehtud Kuusalu kirikuraamatus 1675.a., et 1629 aastal olevat
Loksa kabelit parandatud.
Loksa kabel ja matusepaik on varem olnud jõe paremal kaldal. Küllap hüljati see koht raske,
savise maa tõttu ning kirik ja kalmistu rajati nende praegusesse asupaika 1853.aastal, millele
viitab kiriku tuulelipus olev aastaarv.
Kirikuga on seotud ka Loksa küla hariduselu algus. Kiriku laulumees Jakob Jakobi p. Janter
alustas lastele koolitarkuse andmist 1867.a. Kuna puudus koolituba, tegi ta seda esimesed
kaheksa aastat oma elutoas, kuni esimese koolitare – Kõnnu valla külakooli valmimiseni
1875.a.
Tol ajal oli Loksa vaid väikene kaluriküla.
“Kui mina alles veel laps olin, oli siin väike küla. Maju oli üsna vähe, ümberringi olid metsed.
Keset küla oli Gorbatsevi koppel. Meie praegune uuslinn polnud muud kui lage karjamaa ja
kartulimaalapid. Külas elas 17 lehma ja karjane, kes käis külakorda. Kabelimäe all asus post.
Sellele postile oli kirjutatud, et külas elab 127 meest ja 75 naist, kokku 24 peret”, kirjutab oma
mälestustes Ida Soosalu.
Vanimaks tööstusettevõtteks oli Loksa Tellisetehas, mis rajati Kolga krahvi Stenbocki poolt
1874.a. ja tegi läbi mitmed koha otsingud enne kui Loksale jõudis (Hara saare juures,
Vihasoo heinamaal Risti talu lähedal). 1900.a. ehitati Turbuneeme saviaukudest hobu –
raudtee savi vedamiseks. 1913/14 oli tehases 200 töölist ja aastane toodang oli 6 miljonit
tellist. 1935.aastast hakati savi vedama veduriga. Telliste toodang suurenes veelgi, samuti
suurenes väljavedu (levinud on väide, et pool Helsingi linnast olla ehitatud Loksa tellistest).
Telliste väljaveoks ehitas krahv Stenbock jõesuudme lähedale sadama. Tehasest sillale
kulges hoburaudtee, mille abil tellised vagonettides laevade juurde toimetati.
Peale Soome laevade oli Loksa sadamas käinud ka Taani Joaveski pappi viimas ning
Inglismaa ja Saksamaa laevu, mis viisid siit laudu, kuna tehase juures töötasid ka saekaater
ja höövelmasin.
Seoses tööstuse arenguga ja kasvava telliste väljaveoga, võttis hoogu ka laevandus. Sajandi
vahetusel lasknud mõisahärra ehitada telliste veoks 5 suurt purjekat (“Mamant”, “Ernani”,
“Ester”, “Veera – Irina” ja eesti ilusaim purjelaev “Tormilind”). Purjekatele lisaks osteti veel
1910.a.aurik “Dagmar”,millel olid ka reisijate ruumid. See oli ka esimese liiniühenduse algus
Loksa ja Tallinna vahel, mis toimus 2 kodra nädalas. Hiljem asendati “Dagmar” suurema
aurikuga “Concordia”.
1905.a. alustas Loksal tegevust dokk või elling, mis oli mõeldud väiksemate laevade
remondiks ja talvitumiskohaks. Laevaremonditehaste praeguste suurte hoonete asemel olid
vaid väikesed puumajad. Esimestel aastatel oli vaid kolmeliikmeline personal.
Seoses rahvaarvu pideva kasvuga tekkis vajadus ka muude väiksemate tööstusettevõtete
loomiseks. Nendeks olid Theodor Hübschermani puidutöökoda, Küti, Allemanni ja Rebase
kingsepatöökojad, Reesalu ja Kivi rätsepatöökoda, Tiigi, Mankini ja Lindvesti pagariärid,
Tamme, Küti, Tursmani sepikojad jt. Kuni 1911, aastani olid Loksal vaid erapoed ja need
kuulusid Gorbatsevile, Altenbrunile ja Reskovile.
1911.a. asustatakse Loksale Kaubatarvitajate Ühisus. Selle organiseerijateks olid 3
tolleaegset Loksa Kooli õpetajat Lindeberg, Peet ja Leo. Nimetatud ühisus oma algkapitaliga
ostis ära Ivan Gorbatsevi kaupluse koos kaubaga.
Üheaegselt ühisuse asutamisega tuli Loksale ka ärimees Johannes Mankin, kes algul asutas
väikese raamatupoe, kuid hiljem tõusis suurärimeheks. Asutati veel Reesalu, Lindvesti ja
Laansoo toiduainete kauplused ning Koppase lihakauplus. Külas oli ka turg.
Esimene selts asutati Loksale 1905.a. See kandis nimetust “Loksa priitahtlik tulekaitse selts”.
Koos seltsi asutamisega ehitati ka seltsimaja. Seltsimajas tegutsesid puhkpilliorkester,
laulukoor ja tehti näitemängu.
1922 aasta oli murrangulise tähtsusega Loksa kultuurielus. 1922.a. rajati 44 asutajaliikme
poolt Loksa haridusselts. Kolmeliikmelisse juhatusse valiti: Jakob Mikiver, elukutselt
kellassepp, haridusseltsi hing, Arnold Mikiver, Loksa algkooli juhataja, ja Ernst Veidenberg,
Loksa ellingu juhataja. 1923.aastal organiseeriti haridusseltsi juurde ka raamatukogu.
1925.aastal hakati Loksal 2 korda nädalas näitama kino.
Esimene pidulik raadioõhtu oli Loksa koolimajas 22.01.1927.a. Haridusselts suleti 1940.a.
juulis.
1938.a. ehitas osaühistu “Mootor” Loksale autobussijaama koos garaazidega. Loodi
bussiühendus Tallinna ja Loksa vahel.
Loksa Linnavalitsus
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Aleviks sai küla 31. augustil 1948.aastal. Seni oli kõiki küsimusi lahendanud Kõnnu
vallavalitsus. Alevi administratiivpiir on kinnitatud Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadusega 27. detsembril 1976.aastal.
Pärast sõda arenes Loksa tööstus kiiresti – laiendati laevaremonditehast ja 1986.aastal
valmis lihtritsehh. 1982.a. likvideeriti Loksa tellisetehas.
1994.a. ostis Loksa Laevaremonditease A.P Moller Grupi laevaehitusfirma Odense Steel
Shipyard Ltd. Laevaremonditehasest sai laevatehas ja algas uus ja võimas tehase areng.
Ning tänasel päeval on ta arvestatavamaid tööandjaid piirkonnas.
Kui alevi rajamise aastal oli Loksa elanike arv alla tuhande, siis 1990 elas siin 4327 inimest.
Koolitarest, kus oma esimese koolmeistriga õppis 30 õpilast, on välja kasvanud 2 koolimaja
ja lasteaed.

Loksa Linnavalitsus
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2.3. Linnaruumi väärtused
Loksa linnaehituslik väärtus seisneb unikaalses loodusmiljöö ja linnamiljöö maastikulises
põimumises, mis loob eeldused kuurordilaadse linnakeskkonna arendamiseks.

2.3.1. Looduskeskkonna väärtused
Looduskeskkonna põhiväärtusteks on parkmetsaga külgnev liivane mererand ning Valgejõe
ürgorg koos jõelammiga, mis koos linnaosade vaheliste metsaaladega moodustavad
unikaalse rekreatsiooniala.

Supelrand ja külgnev parkmets

Valgejõgi ja seda ümbritsev jõelamm puhkealana

Potentsiaalne rekreatiivala endistesse savikarjääridesse tekkinud tiikide baasil

Loksa Linnavalitsus

Arhitektibüroo KOOT&KOOT

14

Loksa linna üldplaneering 2006

Seletuskiri, red.04-07-2006

2.3.2. Linnakeskkonna väärtused
Loksa linnakeskkonna põhiväärtusteks on selgepiiriline asustusstruktuur, kus korruselamud
on koondunud linnakeskuse ümber ja väikeelamud peaasjalikult Nõmme linnaossa mere
pool Valgejõge. Kaht peamist elamuala eraldab ja seob Valgejõe kallastel paiknev roheala
koos parkmetsaga. Mitmekesine linnastruktuur koos mererannaga omab eeldust arenguks
kuurortlinna suunas.

Vana ja uus hea mastaabiga väikehoonestus

Tasakaalustatud linnarauumiga korterelamualad

Kuurortlinna miljöö peatänava ääres

Loksa Linnavalitsus
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2.4. Elanikkond
1.01.2004.a. seisuga Loksa linna elanike arv - 3482 inimest, neist mehi 1690 ja naisi 1792.
Elanike tihedus - 919,9 el./km²
Elanike vanuseline koosseis:
180
160
140
120
100

Mehed

80

Naised

60
40
20
Vanus teadmata

85 ja vanemad

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0

alus:Statistikaamet
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2.5. Skeem - Elamisalade paiknemine
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2.6. Skeem - Olev maakasutus

Loksa Linnavalitsus

Arhitektibüroo KOOT&KOOT

18

Loksa linna üldplaneering 2006

Seletuskiri, red.04-07-2006

2.7. Tootmine ja töökohad
1. Suuremad tööandjad:
• Loksa Laevatehase AS ca 680 töötajat
• Loksa Linnavalitsus (koos allasutustega ca220 inimest)
2. Väiksemad tööandjad
• OÜ Eduliini Grupp (kommunaal) ca 30 inimest
• Loksa Tervisekeskus ca 50 inimest
• õmblusettevõtted, peamiselt naised:
- OÜ Tricot ca 60 inimest
- OÜ Ahel 40 inimest
- OÜ Rutiks ca 15 inimest
- AS Loksa Elta 50 inimest
3. Ülejäänud väiksemad tööandjad:
- töötajate arvuga 1-10 inimest, tööhõive tagatud ligikaudu 80-100 inimesele
Kavandatud on täiendava 400 töökoha loomine Loksa laevatehases. Probleemiks on naistele
sobivate töökohtade puudus, mida oleks võimalik leevendada uute töökohtade loomisega
teenindussektorisse ja võimalikesse kuurordiettevõtetesse.

Loksa Linnavalitsus
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2.8. Skeem - Töökohtade paiknemine

Loksa Linnavalitsus

Arhitektibüroo KOOT&KOOT

20

Loksa linna üldplaneering 2006

Seletuskiri, red.04-07-2006

2.9. Skeem - Avalike ja sotsiaalobjektide paiknemine
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Pos.nr.
kaardil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seletuskiri, red.04-07-2006

Objekti nimi
Loksa Linnavalitsus ja Loksa Linnavolikogu
Loksa I Keskkool
Loksa Vene Gümnaasium
Loksa Muusikakool
Loksa Lasteaed
Loksa Spordisaal
Loksa Raamatukogu
OÜ Loksa Ravikeskus
Loksa Konstaablipunkt
Loksa Apteek , Loksa Side
Päästeameti Loksa Komando

aadress
Tallinna 45
Tallinna 47
Posti 27
Tallinna 47a
Lasteaia 3
Mere 4
Tallinna 45
Posti 27
Tallinna 49
Papli 2
Kalurite 2

2.10. Kalmistud
Olemasolev Loksa kalmistu paikneb Loksa kirikuaias ning on matmispaikade osas
ammendumas. Otstarbekas on uus kalmistu rajada koostöös Loksa vallaga valla
territooriumile, sest linna piirides ei ole võimalikku vaba maad, mille juures oleks tagatud
nõutud sanitaarkaitsetsoon.

2.11. Teed ja transport
Riigimaanteed:
1. Rahu tn
2. Rohuaia tn
3. Tallinna tn
4. Kalurite tn.
5. Mere tn.

pikkus m
1325
1200
2850
525
1425

teekate
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

Linnatänavad
1. Aia tn.
235
killustik
2. Jõe tn.
150
asfalt + kruusa
3. Kooli
140
asfalt + kruusa
4. Lasteaia
370
asfalt
5. Lille
435
asfalt
6. Lõuna
700
asfalt + kruusa
7. Maleva
255
kruusa
8. Metsa
365
kruusa
9. Männi
1090
asfalt + kruusa
10. Nurme
290
kruusa
11. Nooruse
400
asfalt
12. Papli
260
asfalt
13. Pargi
340
asfalt
14. Posti
1025
asfalt
15. Pärna
240
asfalt
16. Ranna
675
killustik
17. Tööstuse
450
kruusa
18. Uus
650
asfalt + killustik
_______________________________
kokku
8070
23 tänavat
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2.12. Tehnovõrgud
2.12.1.

Olemasolev veevarustus

Ühisveevarustuse teenusega on kaetud ca 90 % Loksa linna elanikest.
Olemasolev ühisveevarustuse süsteem Loksa linnas baseerub kambriumi-vendi
veekompleksi põhjaveel.
Linnas on 7 puurkaevu, millest 4 kuuluvad Loksa Linnale ja on ühisveevärgis kasutusel
(võtavad vee Cm-V veehorisondist), ülejäänud on ettevõtete erapuurkaevud (Harju TÜ, AS
Loksa Laevatehase ja Gloria Vesi). 4-st linnale kuuluvast puurkaevust üks (Lõuna tn) on
väljarenditud MTÜ Loksa Veeseltsile ja teine (Ranna tn) on reservis. Lisaks Loksa Linna
omandis olevatele puurkaevudele varustab 13 individuaalelamut ja poodi Harju TÜ puurkaev,
mille keskmine veevõtt on 150 m3/kuus.
Veearvestid puuduvad 10% elanikel.
Tsentraalsete veetorustike kogupikkus on ca 6765 m, millest ca 50% kuulub Loksa linnale,
ülejäänu OÜ-le Eduliini Grupp. Torustiku materjaliks on valdavalt malm koos
terasühendustega.
Veetorustikule on paigaldatud hüdrandid, kust saadakse tuletõrje tarbeks vett.

2.12.2.

Olemasolev ühiskanalisatsioon

Ühiskanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks on OÜ Eduliini Grupp.
Loksa linna elanike arvust ca 70% on kaetud ühiskanalisatsiooni teenusega.
Ühiskanalisatsioon puudub täielikult Nõmme linnaosas.
Ühiskanalisatsiooniga ühendamata elanikkond kasutab kogumiskaeve või juhib reovee otse
loodusesse.
Kanalisatsioonitorustike pikkus on ca 4,7km. Põhiliselt on kasutusel keraamilised torud
läbimõõduga kuni 300 mm.
Sadevete kanalisatsioon on osaliselt välja ehitatud ja suunatakse otse jõkke.
Loksa linna heitvete puhastusseadmed kuuluvad AS-le Loksa Laevatehas. Bioloogiline
puhastusseade anti käiku 1987.a. ja rekonstrueeriti 1994.a. Puhastis toimub klassikaline
aktiivmudapuhastus ilma fosfori ja lämmastiku ärastuseta ja I astme muda aeroobse
mineraliseerimisega. Mineraliseeritud I astme muda ja jääkmuda bioloogilisest puhastusest
suunatakse drenaažiga varustatud mudaväljakuile.

2.12.3.

Olemasolev tuletõrjeveevarustus

Tulekustutuseks kasutatakse majandus-joogiveevõrku, mis on varustatud tuletõrjevee
hüdrantidega. Tulekahju korral esineb olukordi, kus kõrgemate korruste tarbijad sel ajal vett
ei saa, mis tähendab, et torustikus ei ole piisavat veerõhku, mis arvetaks linna korruselamute
ja tulekahju olukorraga. See on tingitud omakorda torustike halvast seisukorrast, mis ei
kannata välja kõrgemat võrku suunatavat rõhku.

2.12.4.

Olemasolev elektrivarustus

Loksa linna tarbijate elektrivarustus toimub Loksa 110/35/10 kV alajaama baasil. 10kV
liinidest osa on õhuliinidena, osa kaabelliinidena.

2.13. Looduskaitsealused objektid
Looduskaitsealused objektid linna territooriumil puuduvad.
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2.14. Kultuurimälestised
Jrk Reg nr Mälestise nimi
1
2
3
4
5

23035
23036
23037
15
3798

6
7
8
9

2897
2898
2899
3770

10

3771

11

3772

12
13
14
15

3773
3774
3775
3776

16

3777

17

3778

18

3779

19

3780

20

3781

21

3782

22
23
24
25
26

3783
3784
3786
3787
3788

27
28
29

3789
3790
3791

30
31
32
33
34

3792
3793
3795
3796
3797

Aadress

Vana reg nr.

Ristimisvaagen, J.G.Stier, 1721 (tina)
Loksa kirik
Küünlajalg, J.G.Stier, 18.saj. (tina)
Loksa kirik
Küünlajalg, J.G.Stier, 18.saj. (tina)
Loksa kirik
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
Männiku 309
Kann, Saksa töö, 1930. a.-d (metall)
Ranna tee 4,EEKB
Loksa palvela
Loksa kirik, 1853.a.
Tallinna mnt. 57
Loksa kirikuaed
Tallinna mnt. 57
Loksa kirikuaia piirdemüür väravaga
Tallinna mnt. 57
Laualühter kolme tulega, Varssavi töö, 19.saj. lôpp (vask, hôbetatud)
Tallinna mnt. 57, Loksa kirik
Altarimaal "Ülestôusmine" , A.Sprengel, 1888 (ôli, lôuend)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Maal "Püha ôhtusöömaaeg.Kolgata" ,18.saj. (ôli, lôuend)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Kantsel, 19.saj. (puit)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Karikas, annet.1832 (tina, graveeritud)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Leivik, 19.saj. (tina)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Karikas, 20.saj. algus (messing, hôbetatud, seest kullatud)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Leivik, 20.saj. algus (messing, hôbetatud, pealt kullatud)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Oblaatide toos, 19/20.saj. (messing, hôbetatud, seest kullatud)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Veinikann, 19/20.saj. (messing, hôbetatud, seest kullatud)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 1901 (pronks)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Kroonlühter viieteistkümne tulega, 19/20.saj. (pronks)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Kroonlühter kahekümne tulega, 19/20.saj. (pronks)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Küünlajalg, 19.saj. (valutsink)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Küünlajalg, 19.saj. (valutsink)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Küünlajalg, 20.saj. algus (pronks)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Krutsifiks, 19.saj. II pool (puit, ôli)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Krutsifiks, annet. 1856 (valutsink, pronksivärv)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Tornikell, 19.saj. (pronks)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Tornikell, 19.saj. (pronks)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Graafiline leht "Kolgata" , 19.saj. (paber, vaselôige)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Harmoonium, 19.saj. (puit)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Oreli prospekt, A.Terkmann, 19.saj. (puit) Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Küünlajalg, 19.saj. (pressklaas)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Piibel, 1881 (nahkköide)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik
Piibel, 1897 (nahkköide)
Tallinna mnt.57, Loksa kirik

609-a
27-k
27-k
27-k
659
244-k
245-k
246-k
247-k
248-k
249-k
250-k
251-k
252-k
253-k
254-k
255-k
256-k
257-k
259-k
260-k
261-k
262-k
263-k
264-k
265-k
266-k
531-a
532-a
533-a

2.15. Ajaloomälestised
reg.nr. 15
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2.16. Skeem - Algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud

Pos. numbrid vt. järgnev tabel:
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Pos.

Planeeringuala
nimetus

Seletuskiri, red.04-07-2006

Katastritunnus

Planeeringu
ala suurus
(ha)

Planeeringu algatamise
eesmärk, maa sihtotstarve

Planeeringu
algatamise aeg
(nr., kuu, aasta)

2

Uue tänava
detailplaneering
Linna keskosa
detailplaan.

3

Rahu tn.1

42401:003:0160

2300m²

Krundi jagamine, EE→EE

4

Ranna tn.6B

42401:001:0007

1593m²

Krundi moodustamine, →EE

5

Uus tn. 1;3;5

Loksa linn

ca 0.6ha

Garaažide ehitamine, EE→EE ei ole tehtud

ei ole tehtud

6

Loksa linn

ca 1.1ha

42401:001:0003

1506m²

8

Tallinna tn 40

42401:005:0053

4385m²

9

Rahu tn 34

42401:004:0001

1911m²

10

Tööstuse 2A

Loksa linn

ca 3000m²

11

Pärna tn.7 ja Pärna tn.5

42401:005:0016

3621m²

12

Rohuaia tn.1 (Oldi Pood) 42401:005:0011

Garaažide ehitamine, EE→EE ei ole tehtud
LLV otsus nr.19,
Juurdetee lahendam., EE→EE 12.03.2002
LLV otsus nr.53,
Kaupluse ABC ehit., EE→Ä
10.09.2002
LLV otsus nr.4,
Üksikelamu ehitamine, M→EE 15.01.2002
LLV otsus nr. 3,
15.01.2002
Üksikelamu ehitamine, →M
LLV otsus nr.11,
Krundi jagam. kaheks,EE→EE 12,02.2002
LLV otsus nr.22,
Määramata, Ä→Ä
09.04.2002

ei ole tehtud

7

Uus tn.8;10;12;14
Ranna tn.4 ja Ranna tn
4A

13

Rohuaia tänava maaalal

Loksa linn

ca 0.2 ha

14

Kuivoja kinnistu

42401:004:0003

35208m²

15

Rohuaia tn.5 (endine 9)

Loksa linn

info puudub

16

Mere tn.4

42401:002:0008

8791m²

17

Mäni kinnistu

42401:004:0007

8271m²

1

Loksa Linnavalitsus

Loksa linn

ca 2 ha

Maa-ala krunditamine, →EE

Loksa linn

ca 12 ha

Heakorrastus,kruditam., C→C

1754 m2

LLV otsus nr.6,
09.02.1999
LLV otsus nr.73,
14.12.1999
LLV otsus nr.17,
11.04.2000
LLV otsus nr.72,
14.12.1999

Planeeringu
vastuvõtmise
aeg (nr., kuu,
aasta)
ei ole tehtud

ei ole tehtud

ei ole tehtud

LLV otsus nr.42,
18.06.2002

ei ole tehtud

ei ole tehtud
ei ole tehtud

Planeeringu
kehtestamis
e otsuse
tühistamine
(nr., kuu,
aasta)

LLV otsus nr.6,
09.02.1996
LLV otsus nr.41,
14.11.2000
LLV otsus nr.42,
14.11.2000
LLV otsus nr.28,
30.06.2000
LLV otsus nr.43,
14.11.2000
LLV otsus nr.25,
22.05.2002
LLV otsus nr.8,
21.05.2004
LLV otsus nr.21,
12.03.2002

ei ole tehtud

LLV otsus nr.43,
18.06.2002
Garaažide ehitamine, →EE
ei ole tehtud
LLV otsus nr.51,
10.09.2002
Kinnistu kruntimine, M→EE
LLV korraldus
info puudub
nr.146, 08.09.2003
LLV korraldus
Spordirajatised, Ü→Ü
nr.145, 08.09.2003
LLV korraldus
Üksikelamu ehitamine, M→EE nr.195, 12.11.2003
Arhitektibüroo KOOT&KOOT

Planeeringu
kehtestamise
aeg (nr., kuu,
aasta)

LLV otsus nr.28,
24.03.2003

LLV otsus
nr.82,
29.09.2003
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Pos.

18

Planeeringuala
nimetus
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Katastritunnus

Planeeringu
ala suurus
(ha)

Planeeringu algatamise
eesmärk, maa sihtotstarve

Loksa Linna
Üldplaneering
420401:005:0017
, hjk
34210m²

Ujula ja Kultuurimaja ehit,
S→S

Tallinna tn 47 ja 47A

20

Jõe tn.5 (Kõrtsi kinnistu) 42401:005:0010

10213m²

Kinnistu kruntimine, M→EE

21

Kalurite tn.9

42401:006:0061

3647m²

Üksikelamu ehitamine, T→EV

22

Lasteaia tn 2

42401:005:0067

8445m²

info puudub, Ä→Ä

Lasteaia tn 4

42401:005:0061

3479m²

Jagamine kaheks, EE→EE

24

Tallinna tn 30

42401:005:0120

1236m²

25

Tallinna tn 54

42401:003:006

32100m²

26

Kalurite tn 4B

42401:006:0350

3220m²

27

Pärna tn.7 ja Pärna tn.5
Tallinna ja Rohuaia
teemaa

42401:005:0075

1699m²

Kogudusemaja ehitamine,
Ä→S
Kiriku abihoone ehitamine
S→S
Üksikelamu ehitamine,
EE→EE
Kortr.hoone laiendam.,
EE→EE

Loksa linn

ca 4.o ha

Liikluskorraldus, C→C
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Planeeringu
kehtestamise
aeg (nr., kuu,
aasta)

Planeeringu
kehtestamis
e otsuse
tühistamine
(nr., kuu,
aasta)

LLV määrus
nr.41,13.11.2003

19

23

Planeeringu
algatamise aeg
(nr., kuu, aasta)

Planeeringu
vastuvõtmise
aeg (nr., kuu,
aasta)

Arhitektibüroo KOOT&KOOT

LLVkorraldus
nr.206,21.11.2
003
LLVkorraldus
nr.52,18.03.20
LLV korraldus
nr.179, 06.10.2003 04
LLVkorralduse
LLV korraldus
nr143,16.08.2
nr.26, 16.02.2004 005
LLV korraldus
nr.55, 18.03.2004
LLV korraldus
nr.68, 30.03.2004
LLV korraldus
nr144,16.08.2
LLV korraldus
nr.225, 26.08.2005 005
LLV korraldus
nr.96, 08.06.2005
LLV korraldus
nr.153, 06.09.2005
LLV korraldus
nr.142,16.08.2005
LLV korraldus
nr.76,11.05.2005
LLV korraldus
nr.63, 11.04.2003

LLV otsus nr.5,
02.02.2004
LLV otsus nr.7,
21.05.2004
LLVotsuse
nr..80,06.10.2005
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3 ARENGUEELDUSED
3.1. SWOT-analüüs
Loksa tugevused (millele saab toetuda ja mida tuleb säilitada):
• soodne geograafiline asend (mere ääres, Tallinna lähedus);
• puhas keskkond, linna ümbritseb mets;
• linn asub Lahemaa Rahvuspargi südames;
• sadama olemasolu ja jahtide sildumise võimalus;
• väljakujunenud ja toimiv infrastruktuur,
• taastusravi hea võimalus;
• võimalus olla ühenduses globaalvõrkudega (internetiühendus);
• linna saab vajadusel “lukku panna”, mis annab võimaluse parandada turvalisust.
Loksa nõrkused (mis tuleb kõrvaldada või mõju nõrgendada või millegi muuga
kompenseerida):
• asula monofunktsionaalsus – on üks suur tööandja laevatehas;
• linna väiksus ja asumine ääremaal;
• tagasihoidlik ettevõtlus – linna tulubaas väike;
• haritud ja aktiivsete inimeste väljaränne, karjääri piiratud võimalused;
• vananev elanikkond;
• linna elamumajanduse halb seisukord;
• heakord;
• suur laenukoormus;
• vähe investeeringuid;
• tagasihoidlik rahvusvaheline koostöö.
Loksa tugevuste võimendamiseks ja nõrkuste kõrvaldamiseks nähakse järgmisi
võimalusi:
• olemasolevate loodusressursside ärakasutamine;
• väikeettevõtluse toetamine;
• infotehnoloogilise arengu toetamise kaudu luua paremaid kaugtöö võimalusi ja
võimalusi olla ühenduses globaalvõrkudega;
• Loksa kui piirkondliku keskuse rolli süvendamine;
• aktiivne osalemine haldusterritoriaalse reformi läbiviimisel;
• rahvusvahelise koostöö arendamine, kultuurisidemete loomine ja süvendamine,
Loksa kui soodsa investeerimiskeskkonna tutvustamine;
• väikeelamuid soosiv ehituspoliitika;
• infrastruktuuride ja väljaehitamine;
• noorte kaasamine Loksa linna elu tegevusse.
Loksa arengut ohustavad tegurid:
• linna elukeskkonna allakäik, kuritegevuse suurenemine;
• kvalifitseeritud tööjõu äravool, tööjõulise elanikkonna vähenemine;
• väheatraktiivne investeerimiskliima ettevõtjatele;
• Loksa arengut takistava haldusterritoriaalse reformi teostamine;
• oht, et ettvõtjad teevad panuse vaid ühele kaardile – turismile;
• riigi vähene regionaalpoliitiline toetus;
• mitte-eestikeelse elanikkonna mõju kasv;
• jätkuv ääremaastumine.

Loksa Linnavalitsus
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3.2. Visioon Loksa 2010
•
•
•
•

LOKSA on investeerijatele atraktiivne, kaasaegse infrastruktuuri ja mitmekülgset
väikeettevõtlust soosiv väikelinn
LOKSA on meeldiv elupaik - inimkeskne, keskkonnasõbralik, heakorrastatud, turvaline
väikelinn
LOKSA on head haridust võimaldav ning väärtustav väikelinn.
LOKSA on avatud, puhta ja mitmekesise looduse, turismi soosiv, meelelahutust ja
sportimisvõimalusi pakkuv Põhja-Eesti väikelinn

ARENGUSUUNAD AASTANI 2010
1. STRATEEGILINE PEAEESMÄRK
Loksa linna arengu eesmärgiks on inimest väärtustav ja taastootev elukeskkond.
Kuivõrd paljude ideede ja arendusprojektide elluviimine nõuab rahalisi vahendeid, siis on oluline linna
materiaalse baasi edasine kindlustamine, luues linnas atraktiivse ettevõtlus- ja investeerimiskliima,
mille tulemusena tekiksid uued töökohad ja sellele vastavalt inimestele sissetulekud.
2. REGIONAALNE ARENG
Eesmärk:
• Haldusterritoriaalse reformi läbiviimine regioonis: linna ja valla ühinemine
Eesmärk:
• Loksa linna ja ümberkaudsete valdade koostöö süvendamine ja ühise potentsiaali
rakendamine läbi planeerimise ja arendustegevuse
3. KESKKOND JA LINNAMAJANDUS
• linna keskkonnastrateegia väljatöötamine
LOODUSKESKKOND JA KESKKONNAKAITSE
Eesmärk:
• Loksa linna looduskeskkonna säästev kasutamine ja arendamine, linna veekogude
keskkonnakvaliteedi tagamine, haljas- ja puhkealade heakorrastamine
Ülesanded:
• Haljasalade (s.h. parkide ja park-metsade) korrastamine
• keskkonnakvaliteeti (sh Loksa veekogude) iseloomustavate uuringute korraldamine ja
andmete kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;
• Valgejõe valgla korrastamine, jõe puhastamine;
• linna veekogude reostuse piiramine, saneerimiskavade väljatöötamine
• aktiivne keskkonnakaitsealane koostöö naaberregioonidega, piireületavate keskkonnamõjude
kaardistamine ning keskkonnakahjustuste vältimine ja ennetamine;
• potentsiaalsete reostusallikate arvu viimine miinimumini;
• Loksa linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava ellurakendamine
• Linna üldplaneeringu koostamine ja vajalike detailplaneeringute kehtestamine
• linna jäätmemajanduse arengukava väljatöötamine ja rakendamine
LINNAMAJANDUS
Eesmärk:
• Linnamajanduse otstarbekas ja efektiivne planeerimine
Ülesanded:
• Linna omandis olevate varem ehitatud hoonete ja rajatiste renoveerimine, rekonstrueerimine
ja nende sihipärane kasutamine
TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
Eesmärk:
• Kvaliteetne, kaasaegne ja keskkonnanõuetele vastav tehniline infrastruktuur.
Ülesanded:
• Vee-, kanalisatsiooni- ja soojusrajatiste ehitus ja renoveerimine
• teedevõrgu arendamine ja teedehoiu taseme parandamine
• kvaliteetse vee andmine kõigile linnaelanikele ning reovee nõuetekohane ärajuhtimine ja
normidekohane puhastamine;
• sadevete kogumine ja vajalike torustike ning restkaevude ja äravoolude ehitamine;
Loksa Linnavalitsus
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linna territooriumil asuvate tehnovõrkude inventeerimine ja kaardistamine, omanike vaheliste
suhete korrastamine;
tänavavalgustuse võrgu väljaehitamine ja olemasoleva tänavavalgustuse rekonstrueerimine;
Andmeside infrastruktuuri arendamine ja infotehnoloogia kasutuse laiendamine kõigis
eluvaldkondades;

LINNARUUM
Eesmärk:
• Linnaruumi otstarbekas kasutamine, mitmekesiste eluasemevaliku võimaluste loomine ja linna
kultuuriasutuste maa säilitamine, arvestades linna ajaloolisi ja kultuurilisi väärtusi:
Ülesanded:
• uute elamuehituseks sobivate maa-alade kasutusele võtmine;
• tootmisalade võimalikult kompaktne väljaarendamine, arvestades linna elamu- ja
puhkepiirkondade laiendamise ja keskkonnaväärtuse säilitamise vajadusi, keskkonnanõuetele
vastavate planeeringute koostamine
• miljööväärtuslike piirkondade eristamine linnas ja nende iseloomulike pinnavormide, ehitiste
arhitektuurilahenduste, tänavavõrgustiku, haljastuse ja muude väärtuste säilitamine;
• liiklusskeemi korrastamine.
4. HARIDUS
Eesmärk:
• Mitmekülgne, kaasaja nõuetele vastav kvaliteetne alus-, põhi- ja keskharidus Võimalused
täiend- ja ümberõppe omandamiseks.
Hariduse (alus-, huvi-, põhi-, kesk-) väärtustamine
5. KULTUUR. SPORT
Eesmärk:
• Mitmekesised ja kaasaja nõuetele vastavad vaba aja veetmise võimalused.
• kõigil elanikkonna gruppidel võimalused kultuurilise isetegevuse, seltsielu ja spordiga
tegelemiseks ning nende edendamiseks
6. TERVISHOID, SOTSIAALHOOLEKANNE,
TURVALISUS
Eesmärk:
• Kvaliteetne, konkurentsivõimeline ja mitmekülgne tervishoiuteenus. Tervist väärtustav
eluhoiak, tervislik keskkond.
• Kvaliteetne ja konkurentsivõimeline sotsiaalhoolekande teenus. Turvaline elukeskkond.
7. ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
Eesmärk:
• atraktiivne ettevõtluskeskkond. Kaasaegsel tasemel välja arendatud infrastruktuuridega ning
mitmekülgse ja paindliku tööstusega konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond
8. TURISM
Eesmärk:
• puhta looduse, omanäolise kultuurimaastiku ja aktiivse puhke- ja sportimisvõimalustega
turimikeskus
9. LINNA JUHTIMINE. KOOSTÖÖ. VÄLISSUHTED
JUHTIMINE
Eesmärk:
• Avatud ja efektiivselt toimiv linnajuhtimine.
KOOSTÖÖ JA SÕPRUSSIDEMED
Eesmärk:
• Laiapõhjaline ja vastastikust kasu toov rahvusvaheline koostöö ja sõprussidemed
LINNA MAINE
Eesmärk:
• Loksa linn on tuntud Eestis ja ka rahvusvahelisel tasemel
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3.3. Arvamusküsitluse kokkuvõte
Küsitluse teema: Loksa linna 2005.a. üldplaneering
Küsitluse läbiviimise koht: Loksa linn
Küsitluse läbiviimise aeg: 13.12.2004.a. – 01.01.2005.a.
Laiali jagatud: 1500 küsitluslehte
Vastati: 250 küsitluslehele

3.3.1. Küsitlusleht

Loksa Linnavalitsus
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3.3.2. Vastused
KÜSIMUS NR.1
Kas mereäärsele metsaalale tuleks ehitada avalikus kasutuses olevaid kuurordihooneid või
eramuid?
□
Kokku
nr Vastuste variandid:
Vastuste arv
vastuseid
1 Eramuid
30
250
2 Kuurordihooneid
172
Ei tohiks
44
Erapooletu
4
Veel arvamusi:
- Mere tn. mere poole kuurorthooneid, Mere tn. metsa poole eramuid.
- ainult Mere tn. linna poole! Mere tänava ja mere vahele ei! –see osa jalutamiseks ja
sportimiseks.
- Mereäärsele alale ei tohiks ehitada mitte midagi võib olla ainult suvikohvik?!
- Peaks jätma metsapargi
- Mereäärsele metsaalale ei tohiks midagi ehitada, sest mets on tuule ja tormi kaitseks, Kuurorti
võib ehitada Kuivojale.
- Mereäärne metsaala tuleb jätta kaitsealuseks metsaks, kuna see kaitseb Männi, Maleva ja
Rahu tänava elamuid merelt tulevate tuulte ja külma eest. Uute ehitiste rajamise tulemusena
valguvad pinnaveed olemasolevate elamute keldritesse, sest välja on ehitamata Männi tänava
kanalisatsioon.
Olemasoleva Kuivoja puhkekodu seisab pooltühjalt.
- Plaazi juures ”Ankur“ ehitada puhkemajaks ja hotelliks. Parem koos kaiga paadisadamaks.
- Kuurordihooned mere poole, eramud Ranna ja Rahu tn. vahele.
- Loksale soovitavalt tuua looduslik gaas, sest gaasitrass asub 16 km. Loksalt kaugusel.

KÜSIMUS NR.2
Kas ja kuidas hoonestada Tallinna tänava ja jõe vahelist haljasala?
□
nr

Vastuste variandid:

1
2

Ei tohiks hoonestada
Võiks hoonestada
Erapooletu

Vastuste arv
152
84
14

Kokku
vastuseid
250

Veel arvamusi:
- Kultuurikeskus
- Jääks linna esindusväljakuks
- Nagu puhketsoon
- Hoonestada osaliselt
- Heakorrastada linna üritusteks
- Linna plats
- Sinna sobiks haljastusega mänguväljak ( korvpalli plats)
- Ilusad administratiivhooned
- Laulukaar-lava
- Võik jääda vaba aja veetmiseks alaks
- Tantsuplats, estraad, kohvik
- Mitte elumajadega
- Hotell, kultuurimaja, bürood aga mitte elamud
- Dendropark
- Võiks olla kaunilt kujundatud haljasala
- Ühiskondlik otstarve
Loksa Linnavalitsus
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- Laste mänguväljak
- Allee
- Kaldaäärne tänav, nõlv jõe poole, ajamajake
- Ääri ja teenindushooned
- Dekoratiivselt vormistatud haljasala
- Kõnniteetsoon
- Fontään, pingid, väike park

KÜSIMUS NR.3
Kas rajada ja kuhu rajada uus sõiduautode sild üle jõe kui olemasolev sild Männi tänava
pikendusel jääks jalakäijatele?
□
Kokku
nr Vastuste variandid:
Vastuste arv
vastuseid
1 Sild tuleks rajada
144
250
2 Ei tuleks rajada
84
Rekonstrueerida olemasolev sild
12
Erapooletu
10
Veel arvamusi:
- Sild Pärna tänava pikendusel
- Männi tn. sild tuleks korda teha jalakäiatele
- Nõmme parki ei tohi kahjustada, kategooriline ei!
- Sild tuleks rajada tehase lähedale, kus oli varem sild autodele
- Esitatud variandiga ei ole nõus, sest ohustatud saab Nõmme park!
- Ümbersõit tagab Nõmme linnaosa privaatsuse
- Võiks ehitada Posti tänavalt üle jõe jalakäijate silla

KÜSIMUS NR.4
Millisesse piirkonda võiks lubada rajada uusi elamuid? Näita kaardil ristiga.
nr

Vastuste variandid:

1
2
3
4

Uus tn. rajoonis
Rahu - Lõuna tn. rajoonis
Lõuna – Tallinna tn. rajoonis
Kuivoja rajoonis
Erapooletu

Vastuste arv
82
96
92
92
106

Kokku
vastuseid
250

Veel arvamusi:
- Loksa vallas, Viinistu poole
- Rohuaia tn. ja Nooruse tn. vahele, Rohuaia tn. valla poole
- Ei näe vajadust metsa mahavõtmiseks ja eramute ehitamiseks,
kuna ei ole piisavalt ühiskondlikku – avalikku huvi
- Linna ja valla ühinemisel rohuaia tänava äärde
- Kaart ei ole arusaadav
- Iga omaniku oma soov
- Maaomanikule võib, kuid puitmaja ja krundi suurust mette üle 1500m2
- Lubada kõike piirkonnas, aga parem et 40m hoone vahel
- Uus tn. rajoon jäta aiamaapidajatele
- Võiks ära kasutada kõik vabad alad väikeelamute ehituseks
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KÜSIMUS NR.5
Kas lisada garaaže olemasolevate korruselamute vahele või rajada linna servale uusi
garaažiühistuid?
nr

Vastuste variandid:

Vastuste arv

1
2

Elamute vahele
Linna serva uusi garaažiühistuid
Erapooletu

132
108
10

Kokku
vastuseid
250

Veel arvamusi:
- Vana prügimäe piirkonnas uusi garaažiühistuid
- Linna serva oleks inimestele ebamugav
- Garaažid elamute vahel nagu näiteks Papli tn. ja Posti tn.44-46 ümber
- Kooperatiivid linna piiril kahjustavad linna ilmet
- Häirivad öösel ja vara hommikul, gaasi tõttu ei saa aknaid avada
- Sobiv koht alevi Viinistu teeäärde alajaamani!
- Võiks hoopis valvega parkla rajada
- Elan neljandal korrusel tassin alati jalgratta korterisse aga võiks garaaži
- Kaupluse ”Solnõsko“ juures ehitada mitme korruseline garaažikooperatiiv
- Välismaal ehitatakse garaažid otse majades, mõeldakse eelkõige inimeste kohta
- Linna piirist kaugemale ei ole mõtteid auto järele minna
- Võib kasutada mõlemaid variante
- Suurte majade vahel ehitada 2 kordsed

3.3.3. Vastajate vanuseline koosseis
Vanuse grupp
Nr
Aastat
I
Kuni 20

Mees

Naine

Kokku

2

5

7

II

20-40

40

16

56

III

40-60

43

51

94

IV
Üle 60
36
Kokku:
121
Vastajate andmed puuduvad:

35
107

71

Kokku

250

22

Kõige noorem vastaja on 14 aastane poiss
Kõige vanem vastaja on 80 aastane mees
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4 OLEVAD MAAKASUTUSE KITSENDUSED
Vöön
di
kood

KTS piiranguvöönd

VESI
Ranna või kalda
102
piiranguvöönd

103

104

Ranna või kalda
ehituskeeluvöönd
Ranna või kalda
veekaitsevöönd

105 Veekogu kallasrada

106

Veehaarde
sanitaarkaitseala

Matmispaiga
107
sanitaarkaitseala

201
202
203
204

Mets
Võtmebiotoop
Hoiumets
Kaitsemets
Tulundusmets
Tehnovõrgud ja
rajatised

Loksa Linnavalitsus

ERR
kood

Piiranguvöönd

Nähtus

Vööndi määrang

Õiguslik alus

Linnad, asulad

2.8.1.4

Mererand

200m

veekogu äärest (vee piirist)

Looduskaitseseadus § 34 - 37

2.8.1.5

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud - Valgejõgi

100m

veekogu äärest (vee piirist)

Looduskaitseseadus § 34 - 37

2.8.1.4

Mererand

50m

veekogu äärest (vee piirist)

Looduskaitseseadus § 34 - 36, 38

2.8.1.5

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud - Valgejõgi

50m

veekogu äärest (vee piirist)

Looduskaitseseadus § 34 - 36, 38

2.8.1.4

Mererand

20m

veekogu äärest (vee piirist)

Veeseadus § 29

2.8.1.5

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud - Valgejõgi

10m

veekogu äärest (vee piirist)

Veeseadus § 29

2.8.1.4

Mererand

10m

veekogu äärest (vee piirist)

2.8.1.5

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud - Valgejõgi

4m

veekogu äärest (vee piirist)

50m

äärest(Veehaarde
sanitaarkaitseala
moodustamise ja
projekteerimise korras
täpsustatakse kitsenduse
ulatuse määramist )

Veeseadus § 28, 28'1, Veehaarde
sanitaarkaitseala moodustamise ja
projekteerimise korra
kehtestamine(KKM 16.12.1996
määrus nr.61)

2.6.2.1

Puurkaev

Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus
§ 10
Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus
§ 10

4.4.1.2

Kalmistu sanitaarkaitseala

Määratud ala

Määratud ala

Veeseadus § 28, 28'1,
Tervisekaitsenõuded surnu
hoidmisele, vedamisele, matmisele
ja ümbermatmisele § 5

3.4.1.7
3.4.1.8
3.4.1.9
3.4.1.10

Võtmebiotoop
Hoiumets
Kaitsemets
Tulundusmets

Määratud ala
Määratud ala
Määratud ala
Määratud ala

Määratud ala
Määratud ala
Määratud ala
Määratud ala

Metsaseadus § 31, 32
Metsaseadus § 28, 32
Metsaseadus § 29, 32
Metsaseadus § 30, 32
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Vöön
di
kood

KTS piiranguvöönd

301 Tee kaitsevöönd

304

306

Elektripaigaldise
kaitsevöönd

Surveseadme
kaitsevöönd
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ERR
kood

Piiranguvöönd

Nähtus

Vööndi määrang

5.1.1.14 Kohalik maantee
5.1.1.13 Eratee
5.1.2.3 Tänav

20-50m
10-50m
kuni 10m

äärmise elemendi
keskelt(sõiduraja telg)
keskelt(sõiduraja telg)
keskelt(sõiduraja telg)
äärest(teemaa piirist)

6.1.1.1

Elektriõhuliin alla 1 kV

2m

keskelt(liini teljest)

6.1.1.2

Elektriõhuliin kuni 20 kV

10m

keskelt(liini teljest)

6.1.1.3

Elektriõhuliin 35–110 kV

25m

keskelt(liini teljest)

6.1.3.1

Elektrimaakaabelliin

1m

6.1.4.1

Elektriveekaabelliin meres ja
järvedes

50m

6.1.4.2

Elektriveekaabelliin jõgedes

100m

6.1.5.1

Alajaamad ja jaotusseadmed

2m

6.2.3.1

Maa-alune soojatorustik alla 200
mm

2m

5.1.1.5

Õiguslik alus

Linnad, asulad
Riigimaantee

50m

Arhitektibüroo KOOT&KOOT

Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37
Teeseadus § 13, 36, 37
Elektiohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
§ 2 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)
Elektiohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
§ 2 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)
Elektiohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
§ 2 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)
Elektiohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
§ 3 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)
Elektiohutusseadus § 15,
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
§ 4 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)

äärest(*äärmistest kaablitest
paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid
äärest(*äärmistest kaablitest
paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid
äärest(õhuruumis(laevatatavad
Elektiohutusseadus § 15,
siseveekogud) mõlemalt poolt
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
liini piiravad mõttelised
§ 4 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)
vertikaaltasandid
Elektiohutusseadus § 15,
äärest(piirdeaiast, seinast või
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
nende puudumisel seadmest)
§ 6 (VV määrus 02.07.2002 nr.211)
keskelt(mõlemal pool
torustikke äärmise torustiku
Surveseadme ohutuse seadus §18,
isolatsiooni välispinnast
Surveseadme kaitsevööndi ulatus §
järgmistel kaugustel asuvad
2
mõttelised vertikaaltasandid ja
horisontaaltasand)
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ERR
kood

Piiranguvöönd

Nähtus

Vööndi määrang

Õiguslik alus

Linnad, asulad

6.2.3.2

Maa-alune soojatorustik 200 mm ja
suurem

3m

keskelt(mõlemal pool
torustikke äärmise torustiku
isolatsiooni välispinnast
järgmistel kaugustel asuvad
mõttelised vertikaaltasandid ja
horisontaaltasand)
Kitsenduse ulatuse määrab
KOV ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arendamise
kava alusel

Surveseadme ohutuse seadus §18,
Surveseadme kaitsevööndi ulatus §
2

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
seadus §2 lg3 ja §11 ja 12

307

Ühisveevärk ja
kanalisatsioon

6.2.4.1

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

ei

308

Liinirajatise
kaitsevöönd

6.3.1.2

Side Liinirajatis maismaal

2m

keskelt

6.3.1.3

Side Liinirajatis siseveekogudel

100m

keskelt

6.3.1.4

Side Liinirajatis merel

0,25 meremiili

keskelt

6.3.1.1

Raadiosidemast

kõrgusega
ekvivalentne
raadius
maapinnal
meetrites

keskelt

7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.2.1

Kohustuslik detailplaneeringu ala
Detailplaneeringu ala
Üldplaneeringu ala
Riigikaitseline maa

Määratud ala
Määratud ala
Määratud ala

Määratud ala
Määratud ala
Määratud ala

4.2.7.1

Paikne saasteallikas
Kohaliku omavalitsuse kaitstav
loodusobjekt

Määratud objekt Määratud objekt

Välisõhu kaitse seadus §19 - 27

Määratud ala

Määratud ala

Looduskaitseseadus §4(punkt7)

Planeerimine,
ehitamine ja riikliku
tähtsusega objektid
401 Planeeringuala

402 Riigikaitseline maa
Keskonnakaitse
501 Paikne saasteallikas
Kohaliku omavalitsuse
532
kaitstav loodusobjekt
517

Valgala
reostuskaitsevöönd

Loksa Linnavalitsus

8.1.2.5
6.2.4.2

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla
vooluhulk<10m3/d

10m

keskelt

6.2.4.2

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla
vooluhulk<10m3/d

10m

keskelt

Arhitektibüroo KOOT&KOOT

Elektroonilise side seadus1 §117119
Elektroonilise side seadus1 §117119
Elektroonilise side seadus1 §117119
Elektroonilise side seadus1 §117119

Planeerimisseadus § 8, 9
Planeerimisseadus § 8, 9
Planeerimisseadus § 8, 9
Planeerimisseadus § 8, 9

Veeseadus § 26,
Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded § 8
Veeseadus § 26,
Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded § 8
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ERR
kood

Piiranguvöönd

Nähtus

Vööndi määrang

Õiguslik alus

Linnad, asulad

6.2.4.3

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla
vooluhulk>10m3/d

20m

keskelt

6.2.4.4

Ühiskanalisatsiooni purgimissõlm

30m

keskelt

7.4.3.1

Planeeringuga määratud
sanitaarkaitseala

Määratud ala

8.4.2.1

Kinnismälestis

50m(kui ei ole
määratud teisiti)

Veeseadus § 26,
Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded § 8
Veeseadus § 26,
Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded § 9
Veeseadus §26

Muinsuskaitse
602

Kinnismälestise
kaitsevöönd

Loksa Linnavalitsus
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5 PLANEERINGULAHENDUS
5.1. Üldised põhimõtted
Planeerimislahenduse põhimõtteks on toetada Loksa linna arengut lähtuvalt olemasolevatest
arengueeldustest ning võimalusest kujuneda arvestatavaks aastaringse tegevusega
kuurortlinnaks Lahemaa Rahvuspargi südames. lahendus toetab linnakeskuse arengut
praeguses asukohas ja käsitleb peatänavana jätkuvalt Tallinna tänavat Valgejõe silla ja Posti
tänava vahel. Linna peaväljaku võimaliku alana koos laululavaga käsitletakse Tallinna tänava
ääres linnavalitsuse hoone vastas asuvat hoonestamata haljasala. Planeeringuga antakse
ettepanek mereäärse ala arendamiseks kuurorditsoonina, samuti on kavandatud uute
elamualade rajamise võimalus linna lõunaossa.
Olevate väärtuslike rohealade kaitseks ja nende arengu tagamiseks on antud ettepanek
maastilukaitseala moodustamiseks.

5.2. Maakasutus (maa- ja veealade üldised kasutamis- ja
ehitamistingimused)
Tulenevalt tõsiasjast, et Loksa linna tuleb tunnistada valdavas osas ajastukohaseks
väärtuslikuks terviklikuks hoonestusalaks, on üldplaneeringu ülesanne tagada nende alade
säilimine põhiliselt oleval kujul suunitlusega elukeskkonna parandamisele. Suhteliselt vaba
arengu võimalused on antud nn. arengualadel, kus pole olnud traditsioonilist linnaehituslikku
keskkonda või seda pole võimalik või otstarbekas taas luua. Arengualadel on võimalik
ettevõtlus- ja elukeskkonna omavaheline tihedam integreerimine kui väljakujunenud
piirkondades.

5.2.1. Olemasoleva miljöö säilitamisega alad
Olemasoleva miljöö säilitamisega alad on alad, mille edasine areng toimub seniste
väljakujunenud hoonestustavade alusel.
5.2.1.1 Äri- ja büroohoonete maa (B)
⇒ Kaubandus- ja teenindusettevõtete ning kontorite maa.
⇒ Kõrvalsihtotstarbena korruselamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitiste maa
sihtotstarve 50%
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Nõuetekohane parkimine lahendada reeglina omal krundil. Tagada krundi heakorrastatud
haljastamine 15% ulatuses krundi pindalast.
5.2.1.2 Supelranda teenindava ärihoone maa (BS)
Hoonestatakse varasema ehitise asemele.
Tingimused detailplaneeringu koostamiseks
Ehitusala ei või ulatuda varasemast ehitusjoonest mere poole. Parkimine lahendada omal
krundil. Hoone suurim kõrgus 9m;
5.2.1.3 Üldkasutatavate hoonete ala (A)
⇒ haiglad, polikliinikud
⇒ koolid
⇒ kultuuriasutused
⇒ lasteasutused
Loksa Linnavalitsus
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⇒ spordi- ja vaba aja ehitised
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Üldkasutatavate ehitiste maa-aladel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade
rajamine ja olemasolevate parkide säilitamine.
5.2.1.4 Väikeelamumaa (EV)
⇒ Eramute maa
⇒ Kaksikelamute(paariselamute) maa
⇒ Ridaelamute maa
⇒ Kuni kahekorruseliste korterelamute maa.
⇒ Maapealsete garaažide maa.
Vajalik on senisäilinud homogeense hoonestusmiljöö säilitamine.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Kuni 10% hoonestusest on lubatud kõrvalfunktsioon – lähipiirkonda teenindavate ettevõtete
maa - ärimaa (Ä) või üldkasutatavate ehitiste maa (Ü) - juhul kui see ei too kaasa olulisi
mõjusid elukeskkonnale (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni, autoliikluse olulist kasvu) ning
parkimine on võimalik paigutada oma krundile kahjustamata seejuures olemasolevat
kõrghaljastust.
Uute moodustavate kruntide minimaalsuurus 1500m², katuseharja suurim lubatud kõrgus
11m; Suurim lubatud ehitusalane pind 250m². Kõrghaljastusega kruntidel säilitatava
kõrghaljastuse osakaal vähemalt 30% krundi pindalast. Ühele krundile võib rajada
maksimaalselt ühe eramu. Uusi elamuid ei ole soovitav rajada riigimaanteede 50m
teekaitsevööndisse. Ehitamisel teekaitsevööndis tagada nõutav mürakaitse.
Elektrijaotuskilpide (voolumõõtjad) paigutamine avalikku tänavaruumi (olevate elektripostide
külge) ei ole soovitav. Kilpide paigutus kinnistute välisküljel anda koos
planeeringulahendusega.
5.2.1.5 Korruselamumaa (EK)
⇒ Kolme- või enamakorruseliste elamute maa (maksimaalne korruste arv antud numbrina)
⇒ Elamisega seotud ehitised (garaažid, autovarjualused, jalgrattahoidlad, ühistegevusega
seotud ehitised jms.)
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Kuni 20% hoonestusest on lubatud kõrvalfunktsioon - ärimaa (B) või üldkasutatavate ehitiste
maa (A) - juhul kui see ei too kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale (müra, lõhna, tolmu,
vibratsiooni, autoliikluse olulist kasvu) ning on võimalik rajada 1 parklakoht 50 m² kauplemisvõi 25 m² toitlustuspinna kohta, kuid mitte vähem kui 2 parkimiskohta väljapoole liiklusala.
Suurim lubatud korruselisus 6 korrust
5.2.1.6 Üldkasutatavate hoonete maa (A)
⇒ haiglad, polikliinikud
⇒ koolid, huvikoolid
⇒ lasteasutused
⇒ Kultuuriasutused
⇒ spordi- ja vaba aja ehitised
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Üldkasutatavate ehitiste maa-aladel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade
rajamine ja olemasolevate parkide säilitamine.

Loksa Linnavalitsus
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5.2.1.7 Garaažide maa (LG)
⇒ garaažide ja parklate maa väljaspool väikeelamumaad
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Garaažikomplekside puhul
parklakohtade saamiseks.

kaaluda

võimalusi

hoonekehandi

katusele

täiendavate

5.2.1.8 Tehnorajatiste maa (OT)
⇒ Puurkaev-pumbamajade maa
⇒ Kanalisatsiooni puhastusseadmete maa
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Tehnorajatiste maa-aladel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade rajamine
ja olemasolevate parkide säilitamine.
5.2.1.9 Riigikaitsemaa (R)
⇒ Tuletõrjedepoo maa
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Maakasutuspiirangute määramisel arvestada piirkonnas väljakujunenud miljööga.
5.2.1.10 Tootmismaa (T)
⇒ Loksa laevatehase maa
⇒ Tootmisettevõtete maa
Võimalus olevate tootmisalade ümberkujundamiseks teadusmahuka tootmise vajadusteks.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Kogu parkimine lahendada omal krundil. Tagada heakorrastatud haljasmaa osakaal
vähemalt 10% planeeritavate maade pindalast.
5.2.1.11 Supelranna maa (PR)
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Tuleb tagada supelranna ala kasutatavus avaliku puhkeala osana. Alale võib kavandada
supelranda otseselt teenindavaid ehitisi ja rajatisi.
5.2.1.12 Haljasmaa (H)
Üldkasutatavad puistud ja haljasalad
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Tuleb tagada haljasmaa säilimine hoonestusvabana ja avatuna avalikuks kasutamiseks
5.2.1.13 Parkmetsa maa (HP)
Olemasolevate terviklikuna säilitatavate parkmetsade, metsaparkide, puistute ja
üldkasutatavate rohealade maa.
Üldkasutatavad rohealad võivad sisaldada rekreatsiooni- ja spordirajatisi, samuti nendel
aladel paiknevaid tehnorajatisi.

Loksa Linnavalitsus
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5.2.1.14 Rohealadega integreeritavate spordirajatiste maa (HSP)
Haljasmaa, millega on võimalik integreerida sobivaid spordirajatisi, mis ei kahjusta loodusliku
ala terviklikkust.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks (p. 5.2.1.13 ja 5.2.1.14)
Rekreatsiooni- ja spordirajatiste kavandamisel parkide ja üldkasutatavate rohealade maale
tuleb rajatiste kasutusest tingitud parkimisvajadused lahendada rohealasid säästvalt ning
mitte ümbritseda rajatisi üldist maakasutust takistavate piiretega. Detailplaneeringute
koostamise delegeerimine huvitatud isikutele toimub nimetatud aladel ainult üldiste huvidega
põhjendatud erijuhtudel. Eraõiguslik isik ei tohi olla detailplaneeringu koostamise tellija
looduskaitse ja muinsuskaitse alla võetud maa-aladel ega juhul, kui detailplaneeringu
koostamine ei toimu vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga (Planeerimisseadus § 10 lg
6).
5.2.1.15 Kaitsehaljastuse maa (HK)
⇒ Valgejõe hoonestusvaba ehituskeeluala maa
⇒ 110/35 kV elektrikõrgepingeliini kaitsetsooni maa
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Maa-ala tuleb hoida hoonestusvabana v.a. Looduskaitseseaduses erandina toodud juhtudel
5.2.1.16 Väikeelamukvartali sisehaljastuse maa (HVE)
Ajalooliselt väikeelamukvartalite sisse jäänud rohealad
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Maa-alad tuleb säilitada tervikaladena. Soovitav moodustada tervikkinnistud, mis oleks
ümbritsevate eramuomanike ühisomandis.
5.2.1.17 Kalmistu maa (K)
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Maa-alal tuleb järgida väljakujunenud kalmistustruktuuri ja muinsuskaitsealustest objektidest
tulenevaid piiranguid.
5.2.1.18 Aiamaade ala (MP)
Kollektiivseks väikeaiapidamiseks ette nähtud maa.
Otstarbekas on maa-ala taotlemine munitsipaalomandisse ning selle rentimine kasutajatele.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Aiamaad ette näha ehitusõiguseta. Võimalik on vundamendita kasvuhoonete ja aiatööriistade
hoiupaikade kavandamine detailplaneeringuga ettenähtud ilmel ja mahus.
5.2.1.19 Veealad (V)
⇒ Hara lahe Loksa linna piiridesse jääv osa
⇒ Valgejõe Loksa linna piiridesse jääv osa
⇒ Järvistu moodustavad endised savikarjäärid
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Endised savikarjäärid säilitada üldkasutatava juurdepääsuga veekogudena, mis on osa
veekogusid ümbritsevast rekreatsiooni arengualast.
Loksa Linnavalitsus
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5.2.2. Arengualad
Arengualad on alad mille sees hoonestustingimused on avatumad lähtudes erinevatest
arengutsenaariumitest.
5.2.2.1 Keskuse segahoonestusala (tähis maakasutusplaanil C)
Osakeskustena (kohalike keskustena) on käsitletud valdava elamufunktsiooniga alade
keskusi, mis tuleb säilitada ja tagada nende areng kohaliku elukondliku teeninduse
tagamiseks.
⇒ ärid
⇒ linna juhtimise ja teenindusega seotud ehitised
⇒ avalikke teenuseid pakkuvate ettevõtete ehitised
⇒ kultuuriehitised
⇒ kohalikud tervishoiuasutused
⇒ Ehitiste ala, mille moodustavad keskuse funktsioone täitvad ettevõtted
⇒ Korruselamud
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Detailplaneeringutes tuleks läbi analüüsida linnaruum detailsusega, mis võimaldab luua
piirkonda sobivat tihedat linnalikku miljööd. Parkimine tuleb lahendada reeglina omal krundil.
Oluline on läbivate kergliiklusteede integreerimine.
Hoonestuse suurim korruste arv on 4 korrust ja räästa kõrgus 15m.
Peatänava äärne hoonestus lahendada arvestades vajadust kujundada sealsest
hoonestusest arhitektuurne tervik.
5.2.2.2 Parkmetsaga integreeritavate kuurordiehitiste arenguala (AH)
⇒ Sanatooriumid
⇒ Puhkekodud
⇒ Tervisekeskused
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Krundi minimaalsuurus ehitusõiguse saamiseks - 1ha. Krundil tervikalana säilitatava
kõrghaljastuse osakaal vähemalt 70% krundi pinnast. Suurim hoonestuse lubatav
korruselisus 4 korrust. Kogu parkimine lahendada omal krundil.
5.2.2.3 Äri, elamute ja puhkerajatiste arenguala (AE)
Kalurite tänava ja mere vaheline ala , kus endised tootmishoonete ja laoplatside ala on
otstarbekas ümber kujundada merega seotud äriehitiste ja elamute alaks, millega on seotud
sobivad puhkerajatised. Suurim lubatud korruste arv 4.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Kogu parkimine lahendada omal krundil. Tagada heakorrastatud haljasmaa osakaal
vähemalt 20% planeeritavate maade pindalast.
5.2.2.4 Katusehaljastusega maa-aluste garaažide arenguala (LPA)
Võimalikud maa-alused garaažid Rohuaia tänava (riigimaantee nr.11280) kaitsetsoonis.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Garaažide korruste arv maksimaalselt 2. Garaažide katused ehitada välja
katusehaljastusega ja/või avalikus kasutuses olevate spordiväljakutena, mida peab
ümbritsema katusehaljastus. Garaazide katuse kõrgusmärk võib olla kuni 1m olemasoleva
maapinna kõrgusmärgist.
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5.2.2.5 Tootmise ja/või ärifunktsiooniga arenguala (TA)
Võimalus olevate tootmisalade ümberkujundamiseks puhke- või ärifunktsiooniga aladeks.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Kogu parkimine lahendada omal krundil. Tagada heakorrastatud haljasmaa osakaal
vähemalt 10% planeeritavate maade pindalast.
5.2.2.6 Rekreatsiooni arenguala (PA)
Endistest savikarjääridest moodustunud järvede äärne maa
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Tagada avatud kasutusega rekreatiivala rajamine kogu järvistu ulatuses arvestades
kanalisatsiooni puhastusseadmete sanitaartsoonist tulenevaid piiranguid. Ala kasutajate
parkimine lahendada omal territooriumil või vastava kokkuleppe saavutamisel kõrvalasuva
tootmise arenguala (TA) territooriumil. Tagada kergliiklusteed ümber järvede. Võimaliku
masuudireostuse ulatuse määramiseks koostada vastav keskkonnauuring.
5.2.2.7 Keskväljaku/linnapargi arenguala (HA)
Tallinna tänava ja Valgejõe ehituskeeluala vahele jääv haljasala, mis sobib haljastatud
linnaväljakuks koos vastava inventariga. Sobiv linna lauluväljaku kujundamiseks.
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks
Detailplaneeringuga tuleks läbi analüüsida linnaruum detailsusega, mis võimaldab luua
piirkonda sobivat linnaparki/linnaväljakut. Vajalik läbi viia analüüs koos avaliku arvamuse
teadasaamisega sobivaima linnaväljaku funktsiooni leidmiseks. Vältida tuleks ala
täishoonestamist. Parkimine tuleb lahendada reeglina samal krundil.

5.3. Täiendavad maakasutuse kitsendused
5.3.1. Mere ja jõe ehituskeeluvööndi laiendamine
Üldplaneeringuga suurendatakse mere ehituskeeluvööndit Valgejõe vasakkaldast linna piirini
kuni Mere tänavani, millest on välja arvatud olemasolevad hoonestatud krundid, mille suhtes
ehituskeeluvöönd ulatub olemasoleva merepooseima hoone välisseinani, samuti kavandatud
supelranda teenindava ärihoone maakasutus.
Valgejõe vasakkalda ehituskeeluvöönd Tallinna tänava sillast ja Rahu tänavast kuni mereni
suurendatakse 100 meetrini. Suurendatud ehituskeeluvööndiga maa-aladel ühtib ranna ja
kalda piiranguvööndi ulatus ehituskeeluvööndi ulatusega.

5.3.2. Kalmistu sanitaarkaitsetsoon
Olemasolev kalmistu ei kuulu laiendamisele. Üldplaneeringuga on määratud kaitsetsooni
laiuseks 100m. Kohalikul omavalitsusel on vajalik väljastada tingimused vastastikuse rahu
tagamise kohta kõigile 100 m tsooni sees asuvatele elamuomanikele, samuti matmise- ja
muude kalmistuga seotud rituaalide läbiviijatele.
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5.4. Maastikukaitseala moodustamise ettepanek
Vastavalt Planeerimisseaduse §8 lg.3 p.14 on käesoleva üldplaneeringuga tehtud ettepanek
maastikukaitseala moodustamiseks.

5.4.1. Kaitseala põhjendus
Maastikukaitseala loomise tingib vajadus säilitada olemasolevaid, Loksa linnakeskkonnas
unikaalseid ja omapäraseid loodusmaastikke. Loksa linna piirides paiknevad kolm olulist
loodusmaastikku, mille säilimist ja koosmõju on vajalik toetada. Valgejõe ürgorg moodustab
järskude kallaste ja suurte üleujutatavate jõelammidega maastikuliselt väärtusliku koosluse,
mis koos Nõmme pargi kõrge männimetsaga kaetud pargi ning mererannas luiteala ja
asustatud alade vahele moodustunud mereäärse parkmetsaga moodustvad tervikliku ja
äärmiselt vaheldusrikka terviku. Ala on omandanud aja jooksul linlastele ja suvitajatele
väärtusliku puhkemaastike koosluse, mille eripäraks on vahetu paiknemine linnasüdame ja
elurajoonide vahel. Maade tagastamistest tulenev ehitussurve on esimeseks oluliseks ohuks
eeltoodud tervikalade säilimisele.

5.4.2. Kaitseala loomise eesmärk
Maastikakaitseala moodustamisega on võimalik tagada loodusmaastike kaitse nii looduslikel,
kultuurilistel kui ka puhke-eesmärkidel, seejuures saavutades ala säilimise hoonestusvaba
loodusliku puhke- ja rekreatiivalana avalikuks kasutuses.

5.4.3. Kaitseala koosseis ja piirid
Kaitseala moodustub järgmistest osadest:
1. Valgejõe paremkalda ehituskeeluvööndist 50m ulatuses, v.a. olevad hoonestatud
alad - alates Tallinna tänava sillast kuni mereni.
2. Valgejõe vasaku kalda ürgorust ja jõelammist, v.a. olevad hoonestatud alad - alates
Tallinna tänava sillast kuni mereni;
3. Nõmme metsapargist Männi ja Pargi tänava vahel, v.a. olevad hoonestatud alad;
4. Mereäärsest rannapargist mereranna ja Mere tänava vahel, v.a. olemasolevad
hoonestatud alad ja üldplaneeringuga ette nähtud supelranda teenindava ehitise
maakasutuse ala.
Kavandatava maastikukaitseala pindala on ca 71,2 ha
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5.4.4. Skeem – maastikukaitseala ettepanek

lok
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5.5. Roheline võrgustik
Rohelise võrgustiku toimimist tagab rohealade süsteem, mis koosneb üksteist täiendavatest
maakonna tasandi, linna tasandi ning asumi tasandi vastavate elementide võrgustikest.
Maakonna tasandil ümbritsevad Loksa linna maakonna suur tuumala (tähis
maakonnaplaneeringus T8) põhjas ning riigi tähtsusega tuumala (T6) lõunas, mida ühendab
linna idaküljel asuv maakonna tähtsusega rohekoridor (K8). linna tasandi rohevõrgustiku
tähtasimaks elemendiks on esiteks Valgejõe ääres olev seni hoonestamata rohevöönd, mis
toimib kogu linna elanike intensiivselt kasutatava rekreatiivalana. Antud ala tuleb jätkuvalt
arendada rekreatiivalana, ning hoiduda maakasutusest, mis võiks seda arengut takistada.
Teiseks oluliseks linna tähtsusega rohevõrgustiku elemendiks on mereäärne parkmetsa ala
koos väärtusliku liivarannaga. Asumite tasandil moodustavad olulise osa rohevõrgustiku
elementidest järgmised rohealad:
⇒ linna kirdeosas olev metsamassiiv, mis liitub Loksa piiridest välja jääva maakonna
tähtsusega rohevõrgustiku tuumalaga
⇒ endiste savikarjääride ümbrus, mis sobib kohandamiseks rekreatiivalaks, samuti
savikarjääride ümber jääv, puhastusseadmete sanitaarkaitsetsooni jääv roheala;
⇒ linna lõunaossa jäävad parkmetsa osad, mis säilitatakse hoonestusvabadena
⇒ Nõmme asumis olevad väikeelamukvartalite sisse jäävad rohealad, mida säilitatakse
„linna kopsudena”
Otstarbekas on jõe- ja mereäärsest rohealast maastikukaitseala moodustamine.
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5.5.1. Skeem – rohelise võrgustiku elementide paiknemine
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5.6. Teed ja transport
5.6.1. Liikluskorralduse üldise põhimõtted
Loksa linna piirides on 5 riigimaantee kategooria tänavat. Loksa on kaetud tänavate võrguga,
millele korterelamute aladel avanevad väljasõidud õuealadelt. Õuealadele juurdepääsude kvartalisiseste elamukrunte ühendavate tänavate tekkimine on võimalik üksnes
hoonetevahelise avaliku ruumi detailsemate planeeringutega piirkonna elanike ühissoovi
alusel.
Hoonetevahelise avaliku ruumi korrastamisel detailsemate planeeringute kaudu on vajalik nii
palju kui võimalik likvideerida läbisõidud elamutevahelistest sisehoovidest.
Liikluse rahustamiseks korterelamute õuealadel, samuti eramualadel ja koolide ja lasteaia
vahetus läheduses on soovitav kasutada suure raadiusega künniseid (tagamaks ohutu
ülepääsu kergliiklusele s.h. rulluisutajatele ja lapsevankritele), teede muutmist käänuliseks,
haljastusega sidumist ning teisi kergliikluse sujuvat kulgemist mitte takistavate liikluse
rahustamise võtteid vastavalt õuealade või territooriumite terviklahendustele.

5.6.2. Ümbersõiduteed
Käesolevas planeeringus uute ümbersõiduteede rajamist ette ei ole nähtud. Jäetud on
võimalus (koridor) Tallinna maantee ühendamiseks Rahu tänavaga piki 110kV elektriõhuliini
koridori kõrval. Kuivõrd lahendus läbiks Loksa valda, on tee rajamise vajaduse tekkimisel
vajalik vastav kahepoolne kokkulepe.

5.6.3. Tänavad
Olemasolevat tänavavõrku tuleb korrastada ja kruusakattega teed asfalteerida. Uutest
tänavatest on ette nähtud Posti tänava pikendamine üle jõe Mere tänavani, samuti
tänavavõrk Rahu tn. ja Tallinna tn. vahelisel uuel arendusalal.

5.6.4. Uued sillad
Ette on nähtud võimalus uue väikeautode ja kergeliikluse silla rajamiseks üle Valgejõe Posti
tn. pikendusel. Sild võimaldaks paremini integreerida mereäärse võimaliku kuurorditsooni
linnakeskusega Tallinna tänava ääres.
Lisaks on ette nähtud 2 uut jalakäigu-/kergliiklustee silda. Üks ühendaks
linnaväljaku/ühisürituste platsi Valgejõe teisel kaldal oleva rohealaga, teine sild ühendaks
laevatehase edelamuuli kui väikelaevade sadama rannaäärse alaga.

5.6.5. Kergliiklusteed
Kergliiklustee on jalgsi(s.h. lapsevankriga), jalgrattaga, rulluiskudega või tõukerattaga
sujuvaks ja turvaliseks liiklemiseks ette nähtud tee. Kergliiklustee ei ole kasutamiseks
mistahes mootorsõidukile (s.h.mopeedile ja motorollerile). Hoonestatud aladel asuvad
kergliiklusteed hoitakse talvel lumevabadena, et võimaldada liiklemist jalgsi ja jalgrattaga.
Suures osas on rohealadel kergliiklusteede sihid olemas. Vajalik on need katta
peenkruusakattega. lisaks on vajalik rajada täiendavad kergliiklusteed piki mereranda ja
jõekallast, ning ühendada need linna tänavavõrguga tänavate osas, milledel on võimalik
kergliikluseks sobivate kõnniteede või tähistatud raja loomine.

5.6.6. Parkimine
Parkimiskohtade planeerimise aluseks on Eesti Standardi EVS 843:2003 tabelid 10.1 ja 10.2
(Eesti linnade ehitiste parkimisnormatiivid ja Elamute parkimisnormatiiv)
Eramukruntide ja äri- ning tootmishoonete puhul tagatakse kogu vajaminev parkimine omal
krundil (vt. ptk. maakasutus) Korruselamute puhul on antud parkimiskohtade normiks
keskmiselt 0,55 autot korteri kohta olemasolevatele elamutele ja 0,7 autot korteri kohta
rajatavatele korterelamutele. Üldplaneeringu koostamise hetkel oli Loksal kokku ca 1200
korterit ning 250 olemasolevat garaažiboksi. Puuduolevad kohad on võimalik rajada kas
integreerituna elamutega või maa-aluste garaažidena (vt. ptk. maakasutus).
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5.7. Liikluse rahustamine
Kõrval- ja kvartalisisestel tänavatel, magistraalidel mootorsõidukiliikluse ristumiskohtades
ning linna liiklusruumi sisenemisel kasutada teede projekt- või lubatud suurimale kiirusele
vastavaid liikluse rahustamise rajatisi. Rahustite liik määratakse detailplaneeringu või
vastava projektiga.

5.8. Tehnovõrgud
5.8.1. Veevarustus
Veevarustuse ja kanalisatsiooni edasiarendamiseks on koostauud Loksa linna ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni arendamise kava (Eeesti Veevärk Konsultatsioon AS, töö nr. K-171-03,
2003), mida on vaja täpsustada seoses üldplaneeringuga määratud uute hoonestusalade
paigutamisega.
Otstarbekas on ringvõrgu rajamine, millega tagatakse piisav rõhk ja vooluhulk süsteemis,
samuti süsteemi töökindlus. Linna puurkaevpumplate veekvaliteet vastab 31.07.2001. a.
Sotsiaalministri nr 82 määrusele. Tarbetud puurkaevpumplad tamponeeritakse. Otstarbekas
on linna puurkaev-pumplate ühtsesse süsteemi lülitamine koos ringvõrgu rajamisega.

5.8.2. Tuletõrjeveevarustus
Võimalus 1: Renoveeritakse tänavatorustikud ja rajatakse ringvõrk nii, et sinna saaks
paigaldada hüdrandid;
Võimalus 2: Välditakse tänavatorustike liiga suuri diameetreid, rajatakse alternatiivsed
tuletõrjeveevõtu kohad (puurkaevpumplatele seinahüdrandid, jõele tuletõrjeveevõtu kohad
jne).
Konkreetne lahendus valitakse konkreetse lahenduse kulukust ja keskkonnasõbralikkust
kaaludes.
Otstarbekas on rajada uued looduslikud tuletõrjeveevõtukohad Tallinna maantee ja Rahu
tänava ristmiku juures Valgejõe äärde ja Tallinna maantee ja Kalurite tn. liitumiskohas
andistest savikarjääridest moodustunud tiikide äärde.
Olevate hoonete rekonstrueerimisel ja uute kavandamisel lähtuda Eesti Vabariigis
kehtivatest normidest ja standarditest.
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5.8.2.1 Skeem - veevarustus

Puurkaevude positsiooninumbrid vt. järgnev tabel:
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Tabel : LOKSA LINNA TERRITOORIUMIL ASUVAD PUURKAEVUD
Jr.
1 NIMETUS

1
2
PuurkaevPuurkaevpumbamaja nr.1 pumbamaja
nr.2

3
4
5
6
Puurkaev –
Puurkaev –
Puurkaev –
Puurkaev –
pumbamaja nr.3 pumbamaja nr.4 pumbamaja nr.5 pumbamaja

7
Puurkaev –
pumbamaja

8
Puurkaev –
pumbamaja

2

ASUKOHT

Posti tn.27A
Ranna tn.19
42401:006:0057 vormistamata
Tootmismaa
11077 m2

Lõuna tn.7A
42401:003:0007
Tootmismaa
1432 m2

Rohuaia tn.6A
42401:005:0043
Tootmismaa
1257 m2

Tallinna tn.47
42401:005:0017
Sotsiaalmaa
34210 m2

Rahu tn 39
42401:004:0080
Ärimaa
38741 m2

Kalurite tn.3
42401:006:0120
Tootmismaa
4199 m2

Tallinna tn.2
42401:006:0010
Tootmismaa
191591 m2

3

EHITISREGISTRI 116043678
KOOD
Loksa Linn
VALDAJA
75013457

116043682

116039564

116014243

116042521

puudub

puudub

puudub

Loksa Linn
75013457

Loksa Linn
75013457

Loksa Linn
75013457

Loksa Linn
75013457

AS Gloria Vesi,
reg.kood
10079913

680

677

5090

678

679

OÜ Kuivoja
Puhkekeskus
Reg.kood
10618646
730

11559

Loksa
Laevatehas AS
reg nr
71009039
676

5323
1983.a

A-1519-M
1966.a

puudub
1973.a

A-93-M
1954.a

3
1955.a

4815
1980.a

58-SL
1996.a

2
1948.a

145m
C-V
Puudub
R-50m

143m
C-V
Puudub
R-25m

120m
C-V
Puudub
R-25m

90m
C-V
Puudub
R-15m

132.5m
C-V
Puudub
R-15m

105m
C-V
Info puudub
R-50m

77.8m
C-V
Info puudub
R-15m

146.2 m
C-V
Info puudub
R-15m

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

Majandusjoogivesi

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

VEEKATASTRI
NR.
PASSI NR.
PUURIMISE
AASTA
SÜGAVUS
VEEKUHT
LOA NR.
SAN.KAITSEALA
Genplaan 1988.a
Töö nr.8700203
Kasutamine
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5.8.3. Kanalisatsioon
Tehnilisest aspektist ja elanike huvidest lähtuvalt on parim alternatiiv torustiku rajamine
(maksimaalselt isevoolne). See on tehniliselt oma töökindlaim ning kõige vähem hooldust ja
energiat tarbiv süsteem, seega vastav ka säästva arengu printsiibile. Elanike huvides on
võimalik tagada minimaalset tariifi ja võimalikult väheseid kohustusi seoses elamute
kanaliseerimisega (ei pea muretsema kogumiskaevu täitumise pärast, võimaliku krundil
asuva väikepumpla rikete pärast jne). Otstarbekas on välja ehitada peakollektorid
(isevoolsed), eramutega tänavad kanaliseerida, eraldi seisvad eramud ja väiksemad
piirkonnad kanaliseerida kogumiskaevudega.

5.8.4. Kanalisatsiooni puhastusseadmed
Vajalik on amortiseerunud võreseadmete asendamine kaasaegse mehaanilise
võreseadmega koos võreheitmete veetustamise tigupress-konveieriga ning uue reservvõre
(käsitsi- puhastatav varbvõre) paigaldamine. Liivapüüniste ringvooluossa on vajalik
paigaldada rõngakujuline perforeeritud toru koos õhujaotustorustikuga liivapüüniste
aereerimiseks, võre-hoonesse liivapesur-tigukonveier. Täiustada tuleb puhastil rakendatavat
tehnoloogilist skeemi lämmastiku ja fosfori ärastuseks. Fosforiärastuse viimiseks nõutavale
tasemele tuleb rakendada täiendavalt fosfori keemilist ärastust. Puhastil tuleb rakendada
kaasaegset kontroll- ja juhtimissüsteemi. Paigaldada jääk-muda mehhaanilised
tahestusseadmed, komposteerimisväljakuteks kohandada olemasolevad muda-väljakud.
Komposteerimisel kasutada täitematerjale.
Kanalisatsiooni puhastusseadmete sanitaartsoon on 200m puhastusseadmete maakasutuse
piirist.
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5.8.4.1 Skeem - Kanalisatsioon
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5.8.5. Sademevee kanalisatsioon
Ehitusgeoloogilisi tingimusi, reljeefi ja väljakujunenud lahendust arvestades, ei ole
sademeveekanalisatsiooni rajamine terve Loksa linna ulatuses otstarbekas ega vajalik.
Piisab olemasolevatest sademevee kogumiskraavidest ja kollektoritest Asjakohane on
väikeste lokaalsete süsteemide rajamine vastavalt vajadusele (Tallinna tn ja Posti tn).
Kanalisatsiooni kaudu äravoolutatava sademevee puhul tuleb tagada heljumisisaldus mitte
üle 40 mg/l ja naftaproduktide sisaldus mitte üle 5 mg/l, mis eeldab selleks ajaks liiva- ja
õlipüüdurite paigaldamist väljavooludele.
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5.8.5.1 Skeem – Sademevee kanalisatsioon
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5.8.6. Elektrivarustus
5.8.6.1 Skeem - Elektrivarustus

Alajaamade positsiooninumbrid vt. järgnev tabel:
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Number
skeemil

Võimsus

EHR kood

Valdaja
reg.kood

10/0.4 kV
2*250 kVA

116043695

AS F-ELEKTER
10027891

10/0.4 Kv
2*250 kVA

116043708

AS F-ELEKTER
10027891

10/0.4 kV
2*400 kVA

116043701

AS F-ELEKTER
10027891

10/0.4 kV
2*630 kVA

116043707

AS F-ELEKTER
10027891

400kVA

116042522

Jaotusvõrk OÜ
11050857

160kVA

puudub

Jaotusvõrk OÜ
11050857

160kVA

puudub

Jaotusvõrk OÜ
11050857

250kVA

puudub

Jaotusvõrk OÜ
11050857

160kVA

puudub

Jaotusvõrk OÜ
11050857

63kVA

puudub

100kVA

puudub

160kVA

puudub

Mauruse

Puki MÜ
42401:004:0061
Maatulundusmaa
14.47 ha

160kVA

puudub

Jaotusvõrk OÜ
11050857

Koka

Kadapiku MÜ
mastil
Maatulundusmaa
42401:004:0011
11.85 ha

63kVA

puudub

Jaotusvõrk OÜ
11050857

Nimetus

1

Tervise alajaam
e.alajaam nr.101

2

Templi alajaam
e.alajaam nr.102

3

Võidu alajaam
e.alajaam nr.103

4

Aia alajaam
e.alajaam nr.104

5

Hariduse

6

Jõe

7

Nahhimovi

8

Purde

9

Harja

10

Kusti

11

Rahu

12

Aare

13

14
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Aadress
Posti tn 29A
42401:006:0054
Tootmismaa
331 m2
Posti tn 25A
42401:006:0053
Tootmismaa
268 m2
Lasteaia tn 1A
42401:005:0072
Tootmismaa
685 m2
Nooruse tn 8A
42401:005:0059
Tootmismaa
105 m2
Tallinna tn 47
42401:005:0017
Sotsiaalmaa
34210 m2
Jõe tn 3
42401:005:0003
Tootmismaa
188 m2
Papli tn 2c
42401:005:0002
Tootmismaa
47 m2
Tallinna tn 30a
42401:005:0004
Tootmismaa
51 m2
Männi tn 32a
42401:001:0002
Tootmismaa
46 m2
Ranna tn 8 kõrval
mastil
Maleva tn 2/Rahu
tn 18 vahel mastil
Ranna tn/ Männi tn
ristmikul mastil

Jaotusvõrk OÜ
11050857
Jaotusvõrk OÜ
11050857
Jaotusvõrk OÜ
11050857
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Number
skeemil
15

16

17

18

19

20

21

Nimetus
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Aadress

Rahu tn.39
42401:004:0080
Kulmu
Ärimaa +
sihtotstarbeta maa
38741 m2
Tallinna tn 2
42401:006:0010
TP-1
Tootmismaa
191591 m2
Tallinna tn 2
42401:006:0010
TP-2
Tootmismaa
191591 m2
Tallinna tn 2
TP-3
42401:006:0010
Mehaanikatsehh
Tootmismaa
191591 m2
Tallinna tn 2
TP-4/5
42401:006:0010
Lihtritsehh
Tootmismaa
191591 m2
Tallinna tn 2
42401:006:0010
TP-6
Kompressorite hoone Tootmismaa
191591 m2
Tallinna tn 5A
42401:006:0020
TP-7
Tootmismaa
16874 m2

22
TP-8
Tootmishoone

Kalurite tn.4a
42401:006:0010
Tootmismaa
191591 m2

23

Tallinna tn 2
TP-9
42401:006:0010
Värvimis-ja
Tootmismaa
Haavelpuhastustsehh
191591 m2

24

Kuusalu vald
e.alajaam
Rohuaia tn. kõrval

Loksa 110/35/10
42301:004:0044
Tootmismaa
5901 m2

Võimsus

EHR kood

Valdaja
reg.kood
Jaotusvõrk OÜ
11050857

100kVA

puudub

750*2 kVA

Loksa
116014194 Laevatehas AS
71009039

320*2kVA

Loksa
116014197 Laevatehas AS
71009039

320*2kVA

Loksa
116014182 Laevatehas AS
71009039

Loksa
1600*2kVA 116014167 Laevatehas AS
71009039
600*2kVA

Loksa
116014175 Laevatehas AS
71009039

1000*2kVA puudub

160*2kVA

Loksa
Laevatehas AS
71009039

Loksa
116014231 Laevatehas AS
71009039

Loksa
1600*1kVA 120284284 Laevatehas AS
71009039

110kV

puudub

OÜ Põhivõrk
11022625

Loksa elektrivarustus baseerub Loksa 110/10 alajaamal, mis külgneb linnaga Loksa valla
territooriumil. Põhivõrgu osas on perspektiivis kavandatud Loksa-Hara 35kV liini üleviimine
pingele 110kV. Jaotusvõrgus baseerub elektrivarustus olemasolevatele alajaamadele
(vt.skeem). Osal Loksa linna territooriumist tegeleb elektrivarustusega elektriettevõte FElekter. Arendatavate alade väljaehitamisel on olemasolevad 10 kV õhuliinid otstarbekas
kaabeldada. Uued liinid rajatakse kaabelliinidena. Vajalik on uute ehitusalade lisandumisel
tupikliinid ringistada. Uute alajaamade vajadus ja asukohad (s.h. koostataval Kuivoja
maaüksuse detailplaneeringus) määratakse detailplaneeringutega vastavalt nende
väljaehitamise kavadele võttes aluseks ülplaneeringuga määratud maakasutuspiirid.
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5.8.7. Sidevarustus
Sidevarustus on tagatud Elioni võrgu baasil, mida täiendatakse vastavalt uute abonentide
liitumisele. Sidevõrgu ehitiste tarvis uusi maa-alasid reserveerida ei ole vajalik.

5.8.8. Gaasivarustus.
5.8.8.1 Skeem – Gaasimahutite asukohad

Gaasimahutite positsiooninumbrid vt. järgnev tabel:

Loksa Linnavalitsus
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Nimetus

Asukoht

Gaasimahutid

2

Gaasimahutid

3

Gaasimahutid

4

Gaasimahutid

5

Maalune
mahuti
CO2 mahuti
CO2 mahuti

8

Hapnikumahuti
CO2 mahuti
O2 mahuti

9
10
11
12
13
14
15
16

CO2 mahuti
Argoon
O2
O2
CO2 mahuti
Lämmastikumahuti

Uus tn 6 ja 8
krundi vahel
Posti tn 40
kõrval
Nooruse tn 8
ja
Papli tn 7
krundi piiril
Tallinna tn 35
ja 39 krundi
piiril
Numeratsioon antud vastavalt AS Loksa
Laevatehase koondplaanile
jä i

1

6
7

Tehnilised andmed
Mahu Gaasi
tite
liik
arv

Ehitu Maht
s
aast
a
1974 2.5tonn4.2 m³
1982 2.5tonn4.2m³
1981 2.5tonn4.2m³

2
6
2

Võimsuse
rõhk barr

17
17
17
85
86
59
90
84
83
82
91

AS Propaan
10102144
Loksa linn
75013457
KÜ AIA 78
80163153
KÜ Loksa
Kodu
80086636
AS Loksa
Laevatehas
10049312

1971 2.5tonn4.2 m³

3

propaan madalrõhk
butaan

1982 8 m³

2

propaan 15

1998 10 m³
1981 8 m³

1
1

CO2
CO2

80
80

1991 8 m³

1

hapnik

16

2002 11 m³
2002 6.36m³

1
1

CO2
O2

16
16

2003
2004
2004
2004
2004
2005

1
1
1
1
1
1

CO2
argoon
O2
O2
CO2
N2

60
15
15
15
16
16

10m³
3.24m³
9.494m³
5.855m³
20.4m³
4 m³

Omanik
ärireg. kood

propaan madalrõhk
butaan
propaan madalrõhk
butaan
propaan madalrõhk
butaan

36
Tallinna tn.2 kt. 42401:006:0010

Nr.
plaanil

Seletuskiri, red.04-07-2006

Eesti AGA
AS
10098649
Elme Messer
Gaas
10488333

Hetkel Loksa linnas maagaasivarustuse võimalus puudub. Vastavalt Eesti Gaasiga sõlmitud
lepingule on potentsiaalne gaasivarustuse arendaja Loksa linnas EUROGAAS.
Gaasivarustuseks on vajalik välja ehitada harutorustik Pertrburi maantee kõrval kulgevast 25
BAR kõrgsurvetorustikust.

5.8.9. Kaugküte.
Kaugkütte aluseks linnas on kaks katlamaja.Laevaremonditehase territooriumil paiknev
katlamahja 25MW toodab sooja omavajadusteks. Nooruse tn.3A paikneva katlamaja
võimsusega 12 MW toidab ülejäänud linna tarbijaid.Ühendatud trasside pikkus on 3550
meetrit. Võimalikud uued kaugküttesüsteemi liitujad on linna keskossa kavandatavad
ühiskondlikud ja äriehitised ning täiendavad korterelamud. Gaasitorustiku väljaehitamise
puhul on vajalik katlamajade üleviimine masuudiküttelt gaasiküttele.

5.8.10.

Jäätmemajandus.

Loksa linna prügivedu toimub Jõelähtme prügilasse. Võimalik on sorteeritud prügimajanduse
korraldamine ühiselt Loksa
ja Jõelähtme valdadega. Otstarbekas on ühtse
jäätmeveopiirkonna loomine Kuusalu vallaga. Otstarbekas on korruselamupiirkonnas
Loksa Linnavalitsus
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arendada sorteeritud jäätmete kogumist, rajades sorteeritud jäätmete kogumispunkte
(jäätmehooneid). Eraldi oleks vajalik aia- ja pargijäätmete kogumiseks ja kompostimiseks
kompostimisväljaku loomine, mille võimalik asukoht oleks munitsipaliseeritava aiamaade ala
servas või kanalisatsiooni puhestusseadmete sanitaartsooni alal.

5.9. Maade munitsipaalomandisse taotlemise vajadus
Loksa linna arengu seisukohalt oleks otstarbekas taotleda munitsipaalomandisse
esmajärjekorras järgmised maad:
 Olemasolevate omavoliliste aiamaade maa. Otstarbekas on maa rentimine linna poolt
aiandushuvilitele, millega tagatakse maa sihtotstarbeline ja korrastatud kasutamine.
 Korruselamute vahelised haljasalad-pargid:
 Endiste savikarjääride/tiikide lõunapoolse osa maad. Vajalik korrastatud rekreatiivala
loomiseks.

Loksa Linnavalitsus
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5.9.1. Skeem – maade munitsipaliseerimise vajadus
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5.10. Detailplaneeringute vajadus
Ehitusõiguse määramine linna territooriumil toimub eranditult läbi detailplaneeringute.
Esimeses järjekorras on vaja koostada detailplaneeringud jõe- ja mereäärsete puhkealade
maakasutuse ja ehitustingimuste täpsustamiseks.

5.11. Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Vastavalt Muinsuskaitseameti ettepanekule on planeeringuga tehtud ettepanek Nõmme
linnaosa määratlemiseks miljööväärtusliku hoonestusalana. Soovitav on koostada
täiendavad ehitamise ja maakasutuse tingimused alale, et tagada linnaosa ajalooline
planeeringu struktuur ja traditsiooniline hoonestus.

5.12. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine
Vastavalt Muinsuskaitseameti ettepanekule on planeeringus
kultuuripärandi objektidena (asukoht vt. põhijoonis – maakasutus):

tähistatud

kohaliku

KU-1 Loksa end. bussijaama hoone
KU-2 Loksa koolimaja
KU-3 1905.a. sündmuste mälestusmärk „Pamjat Azova”

5.13. Vastavus maakonnaplaneeringule.
Loksa üldplaneering vastab põhiosas Harju maakonnaplaneeringule. Täpsustatud on
hoonestusalade paiknemist linna loode- ja lõunaosas.

5.14. Kuritegevusriskide vähendamine planeerimise kaudu
Loksa linn jaguneb turvalisuse seisukohalt järgmisteks piirkondadeks:
1. korterelamute ala;
2. eramute ala;
3. koolid/lasteaed;
4. äri ja tööstuse alad;
5. kauplused;
6. pargid & üldkasutatavad haljasalad, mererand;
7. keskus – Tallinna tänava äärne.
Üldplaneering tugineb põhimõttele, et omaniku- või territoriaalsustunne, suhestumine
keskkonda, on väga oluline tegur paiga muutmisel ohutumaks. Kui elanikud tunnevad, et
nende uksetagune on nende ala, tunnevad nad ka vastutust selle korrashoiu eest.
Puudulikult korrashoitud või mahajäetud paigad seevastu loovad ohustatuse tunde, sest
hõivatuse puudumine on sotsiaalselt korraldamata naabruskonna ilmseks tunnuseks.
Planeeringus on nii linna üldise atraktiivsuse kui ka elanike territoriaalse turvatunde
tõstmiseks ette nähtud nii poolavatud kui ka avatud ühiskasutusega kasutusega alade
säilitamine ja väärtustamine. See toimub edasistes planeeringutes kasutuse ja vastutuse
selge piiritlemise ning üleminekute markeerimise kaudu poolavalike hoonetevaheliste alade
ning linna avalike alade vahel. See võimaldab kõigile arusaadavalt tähistada kogukonna
poolt kontrollitavat ala ja tõhustada naabrivalvet. Võtmesõnaks on koostöö ühistute,
omavalitsuse ja korravalve vahel.
Planeeringulisi vahendeid peab toetama pideva korrashoiu ja puhtuse hoidmisega. On tähtis,
et üldkasutatav valdus ei peletaks hooletusse jäetuna eemale linnaosa elanikke ja külalisi
ega julgustaks sellisena potentsiaalseid seaduserikkujaid end sisse seadma. Praeguse
omavoliliste aiamaade kasutuselevõtt linna poolt renditavate aiamaadena peaks kaugemas
perspektiivis tooma kaasa nende heakorrastatuse taseme üldise tõusu. Kõikjal, nii hoonete
Loksa Linnavalitsus
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vahel kui rohealadel tuleb vähendada inimeste ebakindlust, mis tuleneb puudulikust
valgustusest või jälgimist raskendavatest varjulistest nurgatagustest. Võtmesõnaks on
omanikuvastutus koostöös omavalitsusega.

6 MÕJUDE HINDAMINE
6.1. Planeeringu ja tegevuste mõjud
Loksa linn soovib lähtuvalt üldplaneeringust kujundada Loksast meeldiva elamis- ja
ettevõtluspiirkonna, kus elamine oleks sobitatud senisesse rahulikku miljöösse ning tootmisel
ei oleks kahjulikku keskkonnamõju. Uusi tootmisalasid ei kavandata, olevate
mittekasutatavate tootmisalade kasutuselevõtt korrastab maakasutust ning leevendab
mahajäetud ehitiste mõju.
Ettevõtlusalane prioriteet lasub olevate tootmisalade kasutusevõtmise kõrval kohaliku
turismialase väikeettevõtluse ja sellega seonduvate vabaaja teenuste osutamises ja
kvalitatiivses arendamises, samuti linna kui kuurortlinna arenguperspektiivi. See eeldab üldist
keskkonnasäästlikkust nii maakasutuses kui ehitamises ning looduskeskkonna
väärtustamist.
Kitsendustega hõlmatud maa-alal tuleb juhinduda õigusliku aluse andvatest seadustest ning
nende rakendusaktidest.
Planeeringu koostamisel tuli arvestada järgmiste muudatusega:
• uusehitised, eriti senistel metsaaladel, toovad kaasa püsivaid keskkonnamuutusi;
• vee ja kanalisatsioonirajatiste väljaehitamine tasakaalustab püsiva iseloomuga
muudatuste teket piirkonna looduskeskkonnale.
Planeeringuga kavandatud tegevustel võib olla nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid.
Positiivsed on need mõjud, mis aitavad kaasa keskkonna- ja säästva arengu eesmärkide
saavutamisele; negatiivsed mõjud on ebasoodsad, mis võivad seatud arengueesmärkide
saavutamisel avalduda loodus-, majandus-, sotsiaal-, ja kultuurikeskkonnale.
Järgnevalt on analüüsitud nelja olulisema püsiva tegevuse mõju: hoonete ja rajatiste
ehitamine, puhkemajanduse arendamine, ettevõtluse arendamine ja infrastruktuuri
tugevdamine. Negatiivse mõju olemasolu korral on välja toodud ka võimalikud leevendavad
abinõud .
Tabel 1 Ehitamisest tuleneda võivad mõjud
Positiivsed mõjud
Negatiivsed mõjud
• loodusmaastiku
• elukeskkonna kvaliteet
asendumine
ja elamistingimused
tehismaastikuga
paranevad
(looduskoosluste
• majandusliku arengu
hävimine)
intensiivistumine
• võimalik loodusliku
• uute elanike tulek
reljeefi muutmine, mõjud
piirkonda, suurendab nii
pinnasele (mõju
valla kui ka teenuse
avaldavad transport,
pakkujate tulusid
pinnasetööd, ehitusprahi
• transpordi-ja
laokile jätmine)
infrastruktuuri
• pinna-ja põhjavete
paranemine
reostusohu suurenemine
• ühistranspordi tasuvuse
•
ökoloogiliste protsesside
paranemine
kulg võib olla takistatud
• liikumisvõimaluste ja
• võimalik visuaalne
juurdepääsetavuse
reostus
paranemine

Loksa Linnavalitsus

Leevendavad abinõud
• säilitada väärtuslikku
haljastust ja looduslikku
pinnareljeefi ehitusaladel
• uutel eramualadel säilitada
osa metsast terviklike
rohealadena
• välistada uute elamute
rajamine kavandataval
maastikukaitsealal
• näha ette eramukruntidel
kõrghaljastuse piisav
osakaal
• ehitamisel väärtusliku
loodusega piirkonnas,
eelkõige metsaga kaetud
aladel, kasutada kergeid
ehitusmasinaid
• metsaala hoonestamisel
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Negatiivsed mõjud

Leevendavad abinõud
hinnata kõrghaljastus ja
säilitada väärtuslikud puud
• eelistada loodussõbralikku
ehitusviisi kasutades
ökoloogilisi materjale ja
tehnikaid
• reovee juhtimine
puhastusseadmetele
vähendab piirkonna
reostuskoormust
• eelistada olemasoleva
hoonestuse korrastamist
või asendamist uude
asukohta rajamisele
• edendada
keskkonnateadlikkust, haridust ja -koolitust

Tabel 2 Puhkemajandusest tulenevad mõjud linna arendamisel kuurortlinnana
Positiivsed mõjud
Negatiivsed mõjud
Leevendavad abinõud
• puhkemajanduse
• kaasnev majandusrisk
• linna tuntuse ja maine tõus
suunamine ja
• piirkonna puhkeressursside • parkmetsade
korraldamine
kahjustamine
ärakasutamine, linnaelanike
kontrollimatu turismi
vaba aja veetmise
• teabe süsteemne
jagamine eesmärgiga
korral
võimaluste paranemine
looduses liikumist ja
• pinna- ja põhjavete
• kuurordifunktsiooni
puhkekasutust
reostusohu ja
lisandumisel piirkonna
reguleerida
suurenemine
majandusliku arengu
• ökoturismi arendamine
hoogustumine ja kohaliku
• prahistamise
elanikkonna tööhõive
suurenemine
• tundlikud piirkonnad ja
suurenemine
looduskaitse seisukohalt
• metsatulekahjude ohu
väärtuslikud alad
• koostöö omavalitsuste
suurenemine –
säilitada puutumatutena
vahel paraneb (ühine soov
külastajate arvukuse
piirkonda arendada)
• edendada
kasvuga suureneb risk
keskkonnateadlikkust, • aastaringne
• ebasoovitavad
haridust ja -koolitust
kuurorditeenuste
muutused kohalike
pakkumine toob
elanike elurütmis seoses
investeeringuid ja teenuste
turistide arvu tõusuga,
tarbijaid
võimalikud konfliktid
• paraneb teenuste kvaliteet
Tabel 3 Ettevõtlusest tulenevad mõjud
Positiivsed mõjud
Negatiivsed mõjud
• loodusressursside
• majanduslikust
tarbimise suurenemine
atraktiivsusest ja
(vee tarbimine,
investeeringutest tulenev
toormaterjalid tööstusele
võimalik
jms)
keskkonnakvaliteedi
paranemine
• tootmisaladelt tulenev
võimalik
• linna tuntuse ja maine
keskkonnasaaste
tõus;
(eelkõige müra ja
• ettevõtluse mitmekülgsem
õhusaaste) mõju
arendamine ja
keskkonna kvaliteedile
mitmekesistamine loob
Loksa Linnavalitsus

Leevendavad abinõud
• planeerida ja
reguleerida tegevusi
läbi detailplaneeringu ja
keskkonnamõjude
hinnangu
• mitte lubada tugevalt
keskkonda kahjustavate
tehnoloogiate
kasutamist
• minimeerida
taastumatute
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annab alternatiivse
sissetuleku Loksa linna
elanikele
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Negatiivsed mõjud
• jäätmete teke

Tabel 4 Infrastruktuurist tulenevad mõjud
Positiivsed mõjud
Negatiivsed mõjud
• lokaalsed mõjud ja
• pinna- ja
häiringud rajatiste ja
põhjaveekvaliteedi
trasside ehitustööde käigus
paranemine läbi reovee
puhastusseadmetesse
• maakasutuskitsendused
juhtimise
tehnorajatiste
kaitsevööndis
• kogumiskaevude
sulgemine ja
• täiendav saastekoormus
ühiskanalisatsiooni
heitveesuublana
rajamine
kasutatavale veekogule
• keskkonna- ja terviseriski
• trasside rajamisega
vähenemine
lõhutakse maakasutuse
terviklikkust
• joogiveekvaliteedi
paranemine ja veekadude
vähendamine seoses
trasside uuendamisega
• ettevõtlus- ja elamuehitusvõimaluste parenemine
läbi toimiva
reoveepuhastussüsteemi
rajamise

Leevendavad abinõud
ressursside kasutamist
tootmistehnoloogias
• suurendada
olemasolevate maastike
bioloogilist
mitmekesisust,
tootmisalad haljastada
• kasutada tööstuses
parimat võimalikku
kättesaadavat
tehnoloogiat
• edendada
keskkonnateadlikkust, haridust ja -koolitust

Leevendavad abinõud
• infrastruktuur rajada
võimalikult
keskkonnasäästlikult
• seadmete tüüp ja
tehnoloogia valida
lähtudes asukohast ja
keskkonnamõjust
• võrkude üheaegne
rajamine
• trasside rajamisel
valida vähem
looduskeskkonda ja
ümbruskonda
kahjustav lahendus
• edendada
keskkonnateadlikkust, haridust ja -koolitust

6.2. Mõju hindamise kokkuvõte
Loksa linna üldplaneeringu koostamisel ja planeeringuprotsessis on pidevalt arvestatud
planeeringuga kavandatava tegevuse võimalike mõjudega. Lahendus vastab Harju
maakonna planeeringule, maakonna teemaplaneeringule, arengukavadele ja kehtivatele
õigusaktidele.
Loksa linna üldplaneeringust tuleneb valdavalt positiivne mõju valla looduslikule,
sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule keskkonnale.
Loksa linna üldplaneeringus kavandatavad tegevused ei oma leevendamata negatiivset mõju
ning üldplaneering lähtub pikaajalistest positiivsetest elukeskkonna parendamise
eesmärkidest ning säästva arengu põhimõtetest.
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6.2.1. Majanduslik mõju
Üldplaneeringu ettepaneku elluviimise positiivne majanduslik mõju:
• määratleb ettevõtluse arendamise raamid ning üldised suunad ja võimalused;
• seab maakasutuse ja ehitustegevuse keskkonnatingimused;
• toob välja arengualad ja üldised suunad nende arendamiseks;
• toob arenguvõimalusena esile kuurordimajanduse arendamise;
• tõstab linna atraktiivsust nii elanikele kui ettevõtjatele;
• näeb ette ühendusteede parandamise;
• näeb ette tehnorajatistega varustatuse parandamise;
• parandab koduettevõtluse võimalusi;
• linna elukeskkonna parandamise kaudu tõstab kinnisvara väärtust.

6.2.2. Sotsiaalne mõju
Üldplaneeringu ettepaneku elluviimise positiivne sotsiaalne mõju:
• tõstab linna atraktiivsust elukohana elanike kõigile vanuserühmadele;
• peab silmas lastega perede välisruumivajadusi elukohaeelistuse olulise eeldusena;
• parandab elanike identifitseerumise võimalusi Loksa linna elukeskkonnas;
• soodustab elanike ja linna koostööd ja ühistegevust avaliku ruumi konkreetse arengu
määratlemisel ning arendamisel;
• soodustab elanike suhtlemisvõimalusi ja maa kasutamist;
• võimaldab osalusdemokraatia toimimist ja soodustab sellega nii naabruskondade teket
kui naabrivalvet;
• parandab sotsiaalobjektide kättesaadavust;
• tõstab keskkonna ruumilist ja kasutuslikku mitmekesisust.

6.2.3. Kultuuriline mõju
Üldplaneeringu ettepaneku elluviimise positiivne mõju kultuurilisele keskkonnale:
• tagab haridus-, spordi ja sotsiaalobjektide säilimise avalikus kasutuses, mis võimaldab
nende paindliku kasutamise elanikkonna huvides;
• tõstab linna elanike enesehinnangut;
• toob esile valla mitmekesised loodusväärtused ning seob need kultuuriväärtustega;
• väärtustab rohevõrgustiku ning määratleb puhke- ja virgestusalad.

6.2.4. Looduskeskkonnale avalduv mõju
Üldplaneeringu rakendamisega ei kaasne looduskeskkonnas negatiivseid muudatusi, küll
aga toob paljude ettepanekute elluviimine kaasa keskkonnaseisundi parandamise.
Planeeringus on kaalutud ja arvestatud arendus- ja ehitustegevuse, liikluse, maakasutuse,
tootmise jne võimalikke mõjusid ning lähtutud nendest alternatiivide valikul.
Planeeritavate tegevuste mõju looduskeskkonnale on positiivsed, mõju ulatus sõltub
rakendatavate meetmete edukusest.
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