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SISSEJUHATUS
ÜVK mõiste
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele (jõustunud 22.03.1999, 01.01. 2006
jõustunud redaktsioonis) on ühisveevärk ja -kanalisatsioon (edaspidi lühendatult ÜVK) ehitiste
ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine
ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat
üheskoos.
Sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitised ja seadmed
loetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks.
ÜVK arengukava eesmärk
ÜVK arengukava eesmärgiks on kooskõlas Sonda valla arengukavaga aastateks 2004-2011
(kinnitatud Sonda Vallavolikogu 22.09.2004 määrusega nr.21, viimati muudetud 01.12.2007
määrusega nr.10) kavandada ja planeerida Sonda valla, Sonda aleviku, Erra aleviku ja ErraLiiva küla reoveekogumisaladel kaasaegsed, vallaelanikele kättesaadavad vee- ja
kanalisatsiooniteenused ning tagada puhas joogivesi ja puhtam elukeskkond.
Käesoleva arengukavaga antakse ülevaade Sonda valla ÜVK hetkeolukorrast ning määratakse
kindlaks lähima 12 aasta arengusuunad ning vajalikud investeeringud. Arengukavaga
määratakse suunad, mis on aluseks ÜVK teenuste tarbijate paremale teenindamisele ja puhtama
keskkonna säilitamisele.
Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava on koostatud 2008. aastal.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt koostatakse kohaliku omavalitsuse ÜVK
arengukava on 12 aastaks ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele. Käesolev töö kujutab
endast ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kirjeldust sellises mahus ja detailsuses, mis
vastab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse nõuetele.
Sonda valla ühisveevärki ja –kanalisatsiooni arendatakse ja rajatakse Sonda Vallavolikogu
poolt kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine
toimub riigieelarvest või Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest.
Käesolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on Sonda valla arengukava lisa.
Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava vaadatakse üle ja vajadusel
täiendatakse edaspidi jätkuvalt vähemalt iga nelja aasta järel. Arengukava täiendatakse või
muudetakse kooskõlas muudatustega seadusandluses, Viru alamvesikonna veemajanduskavas,
valla üldplaneeringus ja arenduskavas.
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Käesolev ÜVK arendamise kava hõlmab Sonda vallas määratud reovee kogumisalasid Erra ja
Sonda alevikus ning Erra-Liiva küla kompaktse hoonestusega osa. Hajaasustusega külades ei
ole majanduslikult otstarbekas ühisveevärki ja -kanalisatsioonivõrku rajada.
Käesolevas
arengukavas
on
esitatud
üldised
soovitused
veevarustuskanalisatsioonisüsteemide rajamiseks hajaasustusega külades, kuhu ühisveevärki
-kanalisatsiooni lähitulevikus ei ehitata.

ja
ja

Enno Saarmets
arengukava koostaja
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1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE LÄHTEANDMED
1.1.Õiguslik alus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamise, planeerimise ning arendamise õiguslik alus
tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Euroopa Liidus vastavatest kehtivatest
direktiividest.
1.2.Siseriiklikud õigusaktid
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, (jõustunud 22.03.1999, viimased muudatused
jõustunud 01.01.2006) reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee,
sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise
korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse,
vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused;
Veeseadus, (jõustunud 16.06.1994, viimased muudatused jõustunud 01.02.2007), reguleerib vee
kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning on sätestatud tagama
sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu;
Keskkonnatasude seadus, jõustunud 01.01.2006, sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu
määramise alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning
keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe.
Veeseaduse alusel 31.07.2001 kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 “Heitvee
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”;
Veeseaduse alusel 16.05.2001 kehtestatud
“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded";

Vabariigi

Valitsuse

määrus

nr

171

Keskkonnatasude seaduse alusel 22.detsember 2005.a. kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus
nr 317 “Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest pinnaveest või põhjaveekihist”
Veeseaduse alusel 16.12.1996 kehtestatud Keskkonnaministri määrus nr 61 “Veehaarde
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine”;
Veeseaduse alusel 30.01.1997 kehtestatud Keskkonnaministri määrus nr 8 “Põhjavee uurimise,
kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja
likvideerimise korra kehtestamine”;
Veeseaduse alusel 26.03.2002 kehtestatud Keskkonnaministri määrus nr 18 “Vee erikasutusloa
ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks
vajalike materjalide loetelu ja loa vormid”;
Veeseaduse alusel 31.07.2001 kehtestatud Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedija kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”;
Veeseaduse alusel 21.12.2001 kehtestatud Sotsiaalministri määrus nr 152 “Kvaliteedinõuetele
mittevastava, kuid tervisele ohutu (KMTO) joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise,
muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord”;
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Veeseaduse alusel 16.11.1998 kehtestatud Keskkonnaministri määrus nr 65 “Heitveesuublana
kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine”;
Veeseaduse alusel 30.12.2002 kehtestatud Keskkonnaministri määrus nr 78 “Reoveesette
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded";
Veeseaduse alusel 21.08.2001 kehtestatud Keskkonnaministri määrus nr 44 “Veekeskkonnale
ohtlike ainete nimistu 1 ja 2”;
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel kehtestatud Keskkonnaministri 16.10.2003
määrus nr 75 “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel 16.12.2005 kehtestatud keskkonnaministri
määrus nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus".
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel kehtestatud Keskkonnaministri 16.10.2003
määrus nr 75 “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”
Veeseaduse alusel 15.05.2003 kehtestatud keskkonnaministri määrus nr 48 “Reovee
kogumisalade määramise kriteeriumid1”.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel Sonda Vallavolikogu poolt 25.11.2000
kinnitatud määrus nr 23 "Ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniga liitumise kord ja selle kasutamise
eeskiri";
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel Sonda Vallavolikogu poolt 29.02.2000
kinnitatud määrus nr 7 ”Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hindade reguleerimise
korra kinnitamine“

1.3.Euroopa Liidu õigusaktid (direktiivid)
• Euroopa Nõukogu direktiiv inimeste joogivee kvaliteedi kohta (98/83/EC), kehtestatud
13.11.1998;
•

Euroopa Nõukogu direktiiv pinnaveest eraldatava joogivee kvaliteedi nõuete kohta
(75/440/EEC), kehtestatud 16.06.1975;

•

Euroopa Nõukogu direktiiv joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee mõõtmise meetodite
ja proovide võtmise ja analüüside tegemise sageduse kohta liikmesriikides
(79/869/EEC), kehtestatud 09.10.1979;

•

Euroopa Nõukogu direktiiv asulareovee puhastamise kohta (91/271/EEC), kehtestatud
21.05.1991;

•

Euroopa Nõukogu direktiiv keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete
kasutamisel põllumajanduses (86/278/EEC), kehtestatud 12.06.1986;

•

Euroopa Nõukogu direktiiv põhjavee kaitsmisest ohtlike ainetega reostamise vastu
(80/681/EEC), kehtestatud 17.12.1979;
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•

80/68/EMÜ «Põhjavee kaitse teatud ohtlike ainetega reostamise vastu» (EÜT L 20,
26.01.1980, lk 43);

2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE ALUSDOKUMENDID:









Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2010 ja aastani 2030;
Ida-Viru Maavalitsuse poolt 1998. aastal koostatud Ida-Virumaa maakonnaplaneering;
RE Eesti Maaplaneeringud poolt 1997. aastal koostatud Sonda valla üldplaneering.
Sonda vallavalitsuse poolt koostatud Sonda valla üldplaneeringu teemaplaneering
„Valla majanduslikku ja ruumilist arengut täpsustavad tingimused“
Sonda Vallavolikogu poolt 22.09.2004. aastal määrusega nr. 21 ja 01.12.2007
määrusega nr.10 kinnitatud „Sonda valla arengukava aastateks 2004 – 2011“.
Viru alamvesikonna veemajanduskava. 2006. [Viru-Peipsi veemajanduskava. LIFE
Environment projekt „Viru-Peipsi Cachment Area Management Plan (LIFE00ENV/EE/
000925) ITK. 2005)].
OÜ Projektikeskus poolt 2006.a. koostatud „Ida-Virumaa valdade vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide ehitamise/rekonstrueerimise teostatavusuuring“ Sonda valda
puudutavas osas. Eskiisprojekt.
Sonda asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt – OÜ Vetepere
1999.a.

2.1. Eesti keskkonnastrateegia 2010 ja 2030
Keskkonnastrateegia on riigi keskkonnaalase tegevuse kavandamise ja rahvusvahelise koostöö
arendamise aluseks. Keskkonnastrateegia põhieesmärk on tagada inimesi rahuldav tervislik
keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata.
Strateegia aastani 2010 (Riigikogus heaks kiidetud 26. oktoobril 2005.a.) määratleb Eesti
looduskasutuse ja keskkonnakaitse järgmised arengusuunad ning ülesanded:
Veekeskkonna hea seisundi saavutamine ja säilitamine joogiveevarustuses:
Eesmärk: tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale ja kvaliteedinõuetele vastav vesi
ühisveevärgi tarbijatele.
Ülesanded:
o selgitada kõigi põhjaveehaarete vee kasutamise ohutus tervisele ja kindlustada joogivee
nõuetele mittevastava vee puhastamine;
o tagada võimalikult kiiresti kõigi ühisveevärkide vee ohutus tervisele (mikrobioloogiliste ja
keemiliste näitajate alusel);
o viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama elanikuga asulates nõuetega vastavusse
2008. aastaks (rauasisalduse, pH ja mangaani osas 2007. aastaks) ja alla 2000 elanikuga
asulates 2013. aastaks;
o rakendada meetmed tervisele ohutu joogivee kättesaadavaks muutmiseks reostunud
põhjaveega hajaasustuse alade elanikele.
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Põhjavee hea seisundi säilitamine
Eesmärk: säilitada põhjavee hea seisund ja tagada põhjaveevarude säästlik kasutamine ning
kaitse.
Ülesanded:
o kindlustada põhjaveevarude säästev kasutamine, lähtudes kinnitatud põhjaveevarudest või
looduslikust ressursist;
o vältida põhjavee reostuse laienemist hajareostuse ja punktreostusallikate mõjul;
o tagada põhjavee tõhus kaitse Pandivere kõrgustikul põhjavee formeerumisalal;
o viia 2008. aasta lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise vähendamise
tegevuskava;
o optimeerida taimekasvatuse ja veekaitse eesmärkidest lähtuvalt väetiste ja
taimekaitsevahendite kasutamist ning edendada mahepõllumajandust;
o vähendada kvaliteetse põhjavee kasutamist tööstuses;
o tagada põhjaveevarude riiklik arvestus;
o välja töötada ja rakendada põhjavee kui väärtusliku ressursi optimaalne hinnapoliitika;
o vähendada ühisveevärgisüsteemide lekkeid tehnilis-majanduslikult põhjendatud tasemeni –
keskmiselt 10%-ni;
o vähendada vee kulu toodanguühiku kohta.
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010“ on ülevaade riigi ees seisvatest lühemaajalistest
ülesannetest.
“Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad
looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja
inimesele.
Keskkonnastrateegia eesmärk joogiveeosas:
- Joogivesi on inimese tervisele ohutu.
Joogivee ohutuse tagamiseks rakendatakse lisaks saaste vähendamisele elanikkonna
teavitamist. Info kättesaadavus võimaldab teha tervisele ohutumaid valikuid.
Tegevussuunad on:
• Regulatsioonide ja toetuste süsteemi väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast
tulenevate saasteainete vähendamiseks joogivees;
• Keskkonnast tulenevate saasteainete ja –allikate seire- ja infosüsteemi arendamine ning
andmete avalikustamine;
• Tegevuskavade koostamine keskkonnas tekkivate häda- ja ohuolukordade ennetamiseks
ja operatiivseks lahendamiseks;
• Spetsialistide ning elanikkonna teadmiste tõstmine joogivee ohutuse valdkonnas.
2.2. Ida-Viru maakonnaplaneering
Maakonnaplaneeringu eesmärkideks on:
•Inimeste ja ettevõtete vajaduste rahuldamine;
•Looduse ja ressursside ratsionaalne kasutamine ja säästmine;
•Maa- ja ruumikasutusega seotud konfliktide ennetamine ja lahendamine.
Maakonna veemajanduse kavandamisel, arendamisel ja süsteemsel korraldamisel lähtutakse
Eesti keskkonnastrateegiast (1997.a.). Eesmärgiks on tagada inimesi rahuldav tervislik
keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud veeressursid loodust oluliselt kahjustamata.
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Maakonna veepoliitika ja üldine veekaitsealane tegevuskava põhieesmärgid on järgmised:
1 põhjaveevarude parem kasutamine ja kaitse, et kindlustada põhjaveevarude püsiv kvaliteet
ning tagada nende säästlik kasutamine ja kaitse;
2 pinnaveekogude ja rannikumere kaitse, et vee ratsionaalse kasutamisega tagada
siseveekogude ja rannikumere ökoloogiline tasakaal ning kalavarude ja vee-elustiku
looduslik taastootmine.
2.3. Sonda valla arengukava
Valla arengustrateegia II prioriteedi eesmärgiks on seatud: Tagada puhas ja turvaline
looduskeskkond.
Selleks nähakse ette järgmised meetmed:
• Kaasaegsete veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine;
•

Ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine lähtuvalt ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni seadusest;

•

Sonda aleviku kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;

•

Erra reoveepumpla ja kanalisatsioonitrasside kontroll, mõõturite paigaldamine;

•

Erra asula reoveepuhasti projekti koostamine;

•

Erra aleviku veetrassi rekonstrueerimine;

•

Erra- Liiva küla veetrassi rekonstrueerimine;

•

Kaevude inventeerimine;

•

Omanikuta puurkaevude tamponeerimine;

2.4. Sonda valla üldplaneering 2000 ja teemaplaneering
Sonda valla üldplaneering ja üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering ei kajasta ühisveevärgija -kanalisatsioonisüsteemi arendamise seisukohalt olulisi aspekte.
Sonda Vallavolikogu 28. detsember 2007 otsusega nr. 29/1 on algatatud teemaplaneering, mille
üheks eesmärgiks on Sonda valla reoveekogumisalade määramine vastavalt keskkonnaministri
15.05.2003 määrusele nr 48.
2.5. Viru alamvesikonna veemajanduskava (väljavõtted)
2.5.1Keskkonnaeesmärgid joogiveevarustuses
o Tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema
kättesaadav ja ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi
ühendeid;
o Väljaspool järjekorda tuleb lahendada tervisele ohtlikke komponente (laiemalt levinud
on fluor, mõnedes veehaaretes ka boor) sisaldavat joogivett kasutatavate ühisveevärkide
vee vastavusse viimine joogivee nõuetega;
o Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks;
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o Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50
inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea maitsega;
vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele vastav;
o Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada veevarustus
vähemalt rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus tervisele ohutu
joogiveega, seda ka ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades ja perioodiliselt
kuivavate kaevudega majapidamistes;
2.5.2Keskkonnaeesmärgid reostuse vältimisel ja kontrolli teostamisel



Esmaseks eesmärgiks on oluliste reostusallikate praegu kehtivate keskkonnanõuetega
vastavusse viimine. Edaspidi pole välistatud keskkonnanõuete karmistamine reostunud
või erilist kaitset vajavates piirkondades.
Tuleb tagada reostajate poolt rahastatav asjakohane omaseire, mis suuremate reostajate
puhul laieneb “toruotsa” seirelt ka mõjutatava veekeskkonna seirele (suublaseire,
põhjavee seire objekti mõjupiirkonnas).

2.5.3Reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine
Aastaks 2014 tagada:
o kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele võimalus liituda ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooniga;
o kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (torustikud,
pumbajaamad, puhastid) nõuetega vastavusse viimine;
o veekogudesse või pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine;
Piirkondades, kus vee hea seisundi saavutamiseks ei piisa eeltoodud eesmärkide täitmisest tuleb
tagada:
o hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste veekogude keskkonnasei-sundist lähtuv
puhastusefekt;
o minimaalsete keskkonnanõuetega võrreldes täiendav fosforiärastus heitveest;
o vanade biotiikide ja heitveest pärineva fosforirikka mudaga reostunud alade
puhastamine.
Loomafarmide korrastamine keskkonnanõuetele vastavaks
Vee reostamise vältimiseks tuleb tagada veekaitsenõuetest kinnipidamine loomafarmides:
o tagada nõuetekohased sõnnikuhoidlad kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle
10 loomühiku loomi;
o kindlustada kogu sõnniku õigeaegne ja keskkonnanõuete kohane laotamine;
o vältida silomahla sattumist veekogudesse ja põhjavette;
o tagada heitvee nõuetekohane käitlemine loomafarmides.
Jääkreostuse lokaliseerimiseks ja reostusohu vältimiseks:
o ohutustada kohalikud jääkreostuskolded vastavalt kohalike omavalitsuste taotlustele;
Hajureostuse piiramine
o tagada hajureostuse hoidmine sellisel tasemel, et see ei ohustaks vee head seisundit ega
veeelustiku soodsaid elutingimusi;
o tagada maapinnalähedase põhjavee ja väikeste vooluveekogude ja väikejärvede
valdavalt hea seisund põllumajandustootmisaladel;
Optimeerida väetiste ja
taimekaitsevahendite kasutamine taimekas-vatuse ja veekaitse eesmärkidest lähtudes;
o Vältida reostunud põhjavee ja pinnaveega ala suurenemist Kirde-Eesti
tööstuspiirkonnas.
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2.5.4Põhjaveehoiu keskkonnaeesmärgid
Üldine keskkonnaeesmärk on põhjaveekogumite hea seisundi säilitamine ja põhjavee säästlik
kasutamine, sealhulgas:
o vältida põhjavee reostuse laienemist hajureostuse ja punktreostusallikate mõjul;
o kindlustada põhjaveevarude säästev kasutamine lähtudes kinnitatud põhjaveevarust või
põhjaveeressursist;
o tagada põhjavee tõhus kaitse Pandivere kõrgustikul põhjavee formeerumisalal;
o viia 2008. aasta lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise vähendamise
tegevuskava;
o tagada vajalik veekaitserežiim põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja toitealadel;
o puhastada nõuetekohaselt otselaskude kaudu põhjavette suunatav heitvesi.
2.5.5Veemajanduskava majandusanalüüsi kokkuvõte ja soovitused

edaspidiseks

Olemasolev statistiline materjal ja kogemus võimaldab sisuliselt hinnata ainult vee- ja
kanalisatsiooniteenuste majanduslikke aspekte. Võib teha järgmised järeldused:
 veevarustuse
ja
kanalisatsisoonteenuste
kulude
katmine
tase
Viru
veemajanduspiirkonnas on 80 %;
 lähiaastastel pole oodata olulist elanikkonna veeteenuse kulude katte paranemist kuna
veeteenuse hinna tõstmine on võimalik vaid tiheasustusega piirkondades;
 maapiirkondade omavalitsused pole võimelised nõuetekohast ühisveevärki ja
kanalisatsiooni ainult omavahendite ja laenudega välja ehitama;
 kulude katmise taseme tõusu on võimalik prognoosida eelkõige tööstussektoris, mille
osas saab kehtestada ka makse looduse keskkonnateenuse eest laiemas mõttes;
 koormuse suure osakaalu tõttu oleks vajalik saastaja maksab põhimõte ellu rakendada
ka põllumajanduses, kuid see on sotsiaalmajanduslikult väga keerukas;
 põlevkivienergeetikas kannab loodus suure osa keskkonnakahjust rikutud veekogude,
põhjavee ja maastike näol kuna põlevkivienergeetikast laekuvad saaste- ja ressursitasud
suunatakse mujale;
 vooluveekogude tõkestamisega seotud keskkonnakulude hindamine toimub tugevasti
muudetud veekogude määramise testi käigus;
 majanduslikult kõige kuluefektiivsem on ennetavate meetmete sihipärane rakendamine.
5.2.1. Meetmekava
Meetmekava koosneb põhimeetmetest (Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega määratletud
asjakohaste keskkonnanõuete täitmisest) ja lisameetmetest, kui minimaalsete keskkonnanõuete
täitmisest ei piisa vee hea seisundi saavutamiseks ja kogu elanikkonnale ohutu keskkonna ja
elustiku soodsa seisundi tagamiseks. Põhimeetmete hulka on lülitatud selgete ja oluliste
mittevastavuste likvideerimine.
2.2.1.

Joogivee kava

Põhimeetmed: Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 98/83/EÜ) ja
Eesti õigusaktidega Viru alamvesikonnas maksab praeguse hinnangu järgi 1 miljard krooni Ligi
80% kulutustest läheb veevõrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks.
Lisameetmed, hajaasustuse veevarustus. Senini ei arvestata investeeringute planeerimisel “päris
maaelanikku” – hajali ja pisikülades elavaid inimesi, kes jäävad alla joogivee direktiivi 50
inimese künnist, kuid kannatavad veepuuduse all või peavad kasutama reostunud vett. Võrdse
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kohtlemise seisukohalt lähtudes on meetmekavasse lülitatud kuivade kaevude asendamine,
ohtlike ainetega reostunud põhjaveega jääkreostuskollete ümbruses elavate inimeste
varustamine tervisele ohutu joogiveega, intensiivse põllumajandusega piirkodades asuvate
üksiktarbijate madalate reostunud kaevude asendamine või veevõrkude rajamine.
2.2.2.

Kanalisatsioon ja reovee puhastamine

Põhimeetmed: katavad asulareoveedirektiivi (91/271/EMÜ) ja reoveesettedirektiivi
(86/278/EMÜ) ning vastavate Eesti õigusaktide täitmiseks vajalikud meetmed.
Meetmekava keskendub suuremate kui 500 elanikuga asulate kanalisatsioonirajatiste
korrastamisele. Mõnedel juhtudel on lisatud ka väiksemad asulad. Kuna enamike omavalitsuste
maksevõime on madal ning riigi ja Euroopa Liidu abi maht on piiratud, tuleb tööd teha järkjärgult.
Asulareoveedirektiivi üleminekuaeg lõpeb aastal 2010.
Reoveesüsteeme arendatakse pidevalt. Seepärast tuleb meetmetabeleid maakonna ka
alamvesikonna tasemel perioodiliselt ajakohastada.
Torustike rekonstrueerimine on aeganõudev ja pidev protsess, mida saab lugeda kaugemas
perspektiivis pigem torustiku hooldamiseks kui investeeringuks. Investeeringute kavas
kuuluvad laiendamisele vaid torustikud, millega parandatakse elujärge kauaaegselt teenusega
varustamata
Elanikel.

Lisameetmed:
 Osadel heitveepuhastitel on vajalik seniste nõuetega võrreldes täiendav heitvee
puhastamine, eelkõige fosforiärastus. Paljude heitveepuhastite eesvooluks on väikesed
veekogud, mille seisundi säilitamiseks tuleb rakendada järelpuhastust;
 Väiksemate asumite ja hajaasustuse kanalisatsioonirajatiste toetamine.
2.6. Ida-Virumaa valdade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise/rekonstrueerimise
teostatavuse uuring
Töö on teostatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamiseks 11 IdaVirumaa valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.
Töös on antud ülevaade Sonda valla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidest, veetootmisest,
reoveepuhastamisest, tarbijatest, tuletõrjevee korraldusest ja sademeveekanalisatsioonist.
Eskiisprojektiga on esitatud prognoosid tarbijate lõikes, vee ja heitveebilansid ning
reostuskoormused. Projektis on toodud vajalike investeeringute kava ja dimensioneerimise
alused ja põhinõuded.
Projekti elluviimisega saavutatakse järgmised tulemused:
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 reoveepuhastite renoveerimine parandab puhastatud heitvee kvaliteeti, vähendab
käitluskulusid ning reostuskoormusi pinnaveekogudele, kuna vaatamata puhasti
koormuse kasvule vähenevad sellest väljuva puhastatud vee reostusnäitajad. Põhjuseks
on aktiivsem ning parendatud puhastusprotsess. Lahendatakse ka liigmudaga seonduvad
probleemid;
 kanalisatsioonitorustike ja –kaevude renoveerimine vähendab sademevete infiltratsiooni
torustikesse, vähendades seega puhastisse tuleva reovee kogust. Teisalt väheneb reovee
maasse imbumine ja paraneb sanitaarne olukord;
 ühiskanalisatsioonivõrgu laiendamisel väheneb ka põhjavee reostusallikate hulk –
lekkivad kogumismahutid jms;
 tuleb juurde umbes 460 ühisveevärgiga liitujat;
 elanike elukvaliteet tõuseb.

3.KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDSLIKUD NÄITAJAD
3.1.

Geograafiline ülevaade
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3.1.1Asend ja halduspiirid
Sonda on Ida-Virumaa läänepoolseim vald. Seda ümbritsevad Ida-Viru maakonna neli (Aseri,
Lüganuse, Maidla vald ja Kiviõli linn) ja Lääne-Viru maakonna kaks omavalitsusüksust (Vinni
ja Rägavere vald). Administratiivkeskusena toimiv Sonda alevik on Tallinnast 130, Jõhvist 40,
Rakverest 30 ja Kiviõlist 10 kilomeetri kaugusel. Valla pindala on 148 km2, maksimaalne
ulatus põhjast lõunasse ca 18 km ja läänest itta 12 km. Territooriumi suuruselt on see
maakonnas üheksas vald ja moodustab maakonna pindalast 4 % ning vabariigi pindalast 0,3 %.
Seisuga 15.06.2007.a. elas Statistikaameti andmetel valla territooriumil 1009 elanikku. Valla
territooriumil paikneb 10 asulat, neist 2 alevikku (Erra ja Sonda alevik) ja 8 küla. Valla rahvastiku keskmine tihedus (6,7 in/km2) on madalam maakonna maarahvastiku keskmisest (seisuga
15.06.2007.a. 9,9 in/km2). Valla lõuna- ja loodeosa on elanikega praktiliselt asustamata.
Rahvastik on koondunud lääne-idasuunaliselt läbiva Tallinn–Narva raudtee äärde ja valla
kirdeossa.
Joonis 1. Sonda valla asendiskeem

3.1.2Pinnakate ja selle ehitus
Valla põhja- ja kirdeosa asub Kirde-Eesti lavamaal. Kirde-Eesti lavamaa on õhukese
pinnakattega ala, ulatudes keskmiselt 30–50 m kõrgusele üle merepinna. Maastikus
domineerivad moreentasandikud ning lamedad keskmiselt 10–15 m suhtelise kõrgusega
moreenkattega kõrgendikud. Lavamaa madalamad piirkonnad on kaetud jääpaisjärvede setete
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(liivade) või turbaga. Kõrgemad osad, kus valitsevad rähkmullad, on valdavalt põldude all.
Madalamates paikades on ülekaalus soomullad, esineb ka kamar-gleimuldi. Neil aladel on
enamasti niisked rohumaad ja sood. Erra ja Lüganuse vahel paikneb Uhaku kuiv jõesäng —
Eesti üks ilmekamaid karstialasid. Uhaku karstiväli on seotud loode-kagusuunaliste
tektooniliste lõhedega. Erra jõgi neeldub umbes 1 km pikkuses kurisute ahelas, mis lõpeb
Suurhauaga Lüganuse valla territooriumil.
Pinnakate on kujunenud mandrijää taandumisel ja sellele järgneval ajal mitmesuguste
välistegurite toimel ning on heterogeenne moodustis. Pinnakatteks on moreen. Sonda–Kiviõli
joonest põhja pool ei ületa pinnakatte paksus 1 m, lõuna pool 2–3 m. Aluspõhja reljeev on
suhteliselt tasane. Aluspõhjas paljanduvad kambriumi, ordoviitsiumi ja devoni settekivimid.
Geoloogilisest ehitusest tingitult on suurel osal valla territooriumist põhjavesi reostuse eest
kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Suuremad kaitsmata alade massiivid paiknevad valla kirdeosas
Erra aleviku ja Erra-Liiva küla territooriumil ning valla keskosas Kiviõli ja Sonda vahelisel alal
ning Satsu küla territooriumil.

3.1.3Põhjavesi
Põhjavesi on peamine valla elanike ja asutuste joogivee allikas. Pinnavett joogivee allikana ei
kasutata. Põhjavesi enamikes puurkaevudes ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele liigse raua,
ammooniumi ja mangaani loodusliku sisalduse tõttu. See põhjustatud looduslikult anaeroobsest
veekeskkonnast.
Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal tuleb erilist tähelepanu pöörata puhastusseadmete
olemasolule ja nende korrashoiule ning kasutamata puurkaevude tamponeerimisele.
Üheks oluliseks põhjavee kaitset tagavaks tingimuseks on puurkaevudel sanitaarkaitseala (või
kui tarbimine puurkaevust on <10 m3/ööp, siis hooldusala) olemasolu. Puurkaevu
sanitaarkaitsealal on igasugune majandustegevus keelatud. Amortiseerunud ja kasutult seisvad
puurkaevud (ka salvkaevud) tuleb tamponeerida või likvideerida põhjavee reostuse vältimiseks.

3.2.

Demograafiline ülevaade

3.2.1Valla rahvaarv, sooline koosseis ja elanike arv külades

Sonda valla territooriumil on 10 asustusüksust, ja need on: Sonda alevik, Erra alevik, Vainu,
Koljala, Erra-Liiva, Satsu, Varinurme, Ilmaste, Uljaste ja Nüri külad. Valla elanike arv on
iseseisvusperioodil näidanud negatiivset trendi, kuna rahvaarv on aastate jooksul vähenenud nii
negatiivse iibe kui ka mehaanilise väljarände tulemusena. Rahvastiku vanuselise struktuuri
muutuste trend näitab vanurite osakaalu kasvu ning noorema vanusegrupi kahanemist.
Sonda valla elanike arv oli vallavalitsuse andmete alusel seisuga 01.01.2008.a 1009 inimest,
nendest mehi 487 ja naisi 522. Rahvastiku tihedus 1 km2 kohta 6,8 inimest.
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Tabel 1. Andmed Sonda valla elanike kohta seisuga 01.01.2008.a
Indikaator
Elanikkonna üldarv vallas seisuga
01.01.2008.a
Sellest mehi
Sellest naisi

Ühik
inimest
inimest
inimest

Arv-näitaja
1009
524
485

Elanike arv külades ja alevikes:
Sonda alevik
Erra alevik
Vainu
Koljala
Erra-Liiva
Varinurme
Ilmaste
Satsu
Uljaste
Nüri

3.2.2Leibkonna

inimest
inimest
inimest
inimest
inimest
inimest
inimest
inimest
inimest
inimest

556
184
16
38
76
75
5
9
15
31

maksevõime

Leibkonna maksevõime kohta Sonda valla territooriumil andmed puuduvad, mistõttu on
kajastatud Ida-Viru maakonna ja vabariigi keskmised andmed. Leibkonnaliikme kuu
netosissetulek statistikaameti andmetel oli 2007. aastal vabariigis 5285,7 krooni ja Ida-Viru
maakonnas 3885,7 krooni.
Leibkonnaliikme eluaseme kulud olid vabariigis keskmiselt 625,2 krooni kuus ehk 14,0 % ja
Ida-Viru maakonnas 515,3 kr/ kuus ehk 16,0 % kogu kuludest.

3.3.Ettevõtted ja tehniline infrastruktuur
3.1.3Tootmis- ja teenindusettevõtted
Valla suurimad tööandjad on RMK Sonda metskond, Sonda Vallavalitsus, puidutöötlemise
ettevõtted OÜ Termotech Homes, OÜ Teamwood. Põllumajandusettevõtetest tegutseb vallas
FT-Eesti OÜ ja mitmed FIE-dest väiketalupidajad. Põllumajandusloomade farmidest on valla
territooriumil üks farm Erra alevikus.
Teenindusettevõtetest on Sonda alevikus Eesti Posti sidekontor, postipank, Sonda kõrts ja kaks
toiduainete kauplust.
Ühiskondlikest hoonetest asub Erra alevikus Erra Lasteaed koos samas majas asuva
raamatukoguga ja saun. Sonda alevikus asuvad Sonda Põhikool, raamatukogu, lasteaed,
rahvamaja, saun ja vallamaja.
Äriregistri andmetel tegutseb Sonda vallas (seisuga 24.04.2008) 85 ettevõtet, sellest 48 FIE-t,
21 OÜ-d, 9 MTÜ-d, 3 korteriühistut, 2 tulundusühistut, 1 hooneühistu ja 1 AS.
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3.3.2Energiavarustus

Sonda valla territooriumil on elektrivõrkude jaotussvõrguga liitunud ja elektrienergiaga
varustatud ca 99% individuaalelamutest. Tööstusettevõtete tarbeks on ühendusvõimsusi
piisavalt. Suurematest elektrienergia tarbijatest on Sonda alevikus asuvad OÜ Termotech ja OÜ
Teamwood. Seoses 1993-1995.a. põllumajandusliku tootmise tunduva vähenemisega
vabanenud el. energia võimsused Erra alevikus on tänaseni täielikult kasutamata. Valla
ettevõtetes käesoleval ajal elektrienergiat ei toodeta, kuid arendamisel on tuuleenergia
kasutamise projekt.
Soojusenergiat toodetakse Sonda aleviku elamute tarbeks tsentraalselt 1 katlamajaga (0,85
MW) ja valla asutuste katlamajades, Sonda Põhikoolis, Sonda ja Erra Lasteaias. Rakendamisel
on Erra korterelamute kütmine gaasiga.
Tööstusettevõtetest toodetakse omatarbeks soojust OÜ Teamwood-i katlamajas ja puidu
kuivatites.
Hajaasustusega külades tsentraalne soojatootmine puudub ning kasutatakse kohalikku kütet,
peamiselt puitu.
3.3.3Elamud ja hoonestus
Valla hajaasustusega aladel on valdavalt ühekordsed elumajad. Alevike tihehoonestusega aladel
asuvad ühekordsed ühepereelamud ja kuni kolmekordsed korterelamud. Andmed Sonda vallas
paiknevate korterelamute kohta on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Sonda vallas paiknevad korterelamud.
Asula
Sonda alevik
Erra alevik
kokku

Korterelamute arv
19
12
30

Korterite arv
226
103
321

3.3.4Vesi ja kanalisatsioon
Sonda valla veevärgi- ja kanalisatsiooniseadmed ning -trassid kuuluvad munitsipaalomandisse.
Süsteemide lepinguline haldaja oli 2008.a. veebruari kuuni AS Viru Vesi. Alates 01.05.2008
haldab süsteeme ja osutab veevarustuse teenust Kiviõli Vesi OÜ, kelle teenuseid kasutavate
klientide arv on kokku 111.
Valla suuremates asulates (Sonda ja Erra alevikus ning Erra-Liiva külas) on tagatud kinnistute
veevarustus ning Sonda ja Erra aleviku tihehoonestusega aladel ka reovee kogumine. Ühtne
veevarustus ja reovee kogumine puudub kõigis valla väiksemates külades (hajaasustusega
piirkondades).
AS-le Viru Vesi on välja antud 4.08.2006 vee erikasutusluba nr L.VV.IV-133038, mis kehtib
kuni 3.08.2011. Vee erikasutuse iseloomustuseks on veevõtt ordoviitsiumi (Sonda alevik),
ordoviitsiumi-kambriumi (Erra-Liiva küla) ja kambriumi-vendi (Erra alevik) põhjaveekihist
1
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ning heitvee juhtimine suublasse. Loa alusel tohib vett ammutada 6-st puurkaevust – 3 Sonda
alevikus, 2 Erras alevikus ja 1 Erra-Liiva külas.
Loa alusel on Viru Vesi AS-l ka õigus juhtida Sonda puhastusseadmest tulev heitvesi Hirmuse
peakraavi, mis ei ole vastavalt Keskkonnaministri 16.11.1998 määrusele nr. 65
„Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse
järgi„ reostustundlike suublate nimekirjas.
Tabel 3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga teenindavate klientide arv*
Asula nimetus

Elanike arv

Erra-Liiva küla

Veevarustuse
klientide
arv
kokku
01.01.2007
32
67
26

KOKKU

125

Erra alevik
Sonda alevik

Elanike arv

184
267
76

Kanalisatsioo
niteenuse
klientide arv
01.01.2007
21
52
-

698

200

437

141
296
-

* AS Viru Vesi andmetel
3.3.5Tuletõrjevee hüdrandid ja veevõtukohad

Sonda valla piires asub üks tuletõrje hüdrant Sonda alevikus raudteejaama juures. Selle
tehniline seisukord vajab korrastamist. Tuletõrje veevõtukohti on valla territooriumil 9, nendest
Sonda alevikus 5 ja Erra alevikus 4. Valdavalt on veevõtukohaks maa-alune mahuti.
3.3.6Lokaalsed puhastusseadmed
Lokaalsed puhastusseadmed ei kuulu Sonda vallas ühiskanalisatsiooni objektide hulka.
Lokaalseid puhasteid (imbväljakud, septikud jm) on kasutusele võetud mitmete eraisikute poolt
neile kuuluvate kinnistute piires ja tarbeks.
3.3.7Sademevee süsteemid
Sademeveesüsteem on väljaehitatud Sonda alevikus Sepa tänavaga piirnevalt alalt ja OÜ
Teamwood kinnistult sademevee ärajuhtimiseks. Sademevesi juhitakse selleks rajatud torustiku
kaudu Sonda aleviku idaserval asuvasse kraavi ja sealtkaudu üldisesse metsakuivendusvõrku.
Teistes asulates ei ole sademevee süsteeme väljaehitatud.
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3.VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI
OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

4.1.

Veevarustus
4.1.1Vee tootmine, veehaarded
Valla veevarustus toimub puurkaevude baasil. Ühisveevärgi süsteemis töötavaid puurkaeve on
7. Andmed on esitatud tabelis 8, lk 33. Puurkaevude sügavus ulatub 29–240 meetrini.
Kasutatakse ordoviitsiumi, ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi veekomplekside
põhjavett. Põhjaveekihtide paiknemine Eestis on toodud joonisel 2.
Puurkaevud asuvad veevarustuse otstarbeks ehitatud kaevumajades. Osad kaevumajad Sonda
alevikus asuvad maa-alustes kaevumajades, millede seisukord on halb.
Puurkaevude olemasolevad sanitaarkaitsealad on vastavuses Keskkonnaministri 16. detsembri
1996. a. määruse nr. 61 ”Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra
kehtestamine” nõuetega. Sanitaarkaitseala ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval
maa- ja veealal põhja- või pinnavee ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee
nõuetele vastava vee tootmine.
Joonis 2. Põhjaveekihtide paiknemine Eestis

Allikas: Viru alamvesikonna veemajanduskava. Tallinn, 2005
Keskkonnaministri 06 Aprilli 2006 a käskkirja nr 409 “Ida-Viru maakonna
põhjaveevarude kinnitamine” kohaselt on Sonda vallas kinnitatud põhjaveevarud toodud tabelis
4.
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Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt
jaguneb põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P.
T1 on tagatud põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või
hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna
arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva
veehaarde projekteerimisel.
Tabel 4. Sonda valla kinnitatud põhjaveevaru
Põhjaveemaardla
piirkond
Sonda vald
Sonda vald

Veekihi
geoloogiline
indeks
O-C
V2gd

Põhjaveevaru
m3/d
300
260

Varu
kategooria ja
otstarve
P
P

Kasutusaeg
Kuni 2020
Kuni 2020

Sonda aleviku veehaarded
Sondas alevikus on hetkel kasutusel 4 puurkaevu (Lasteaia, Sauna, Depoo, Metsa), igaüks
iseseisva veehaardena. Kehtiva vee erikasutusloa alusel on lubatud veevõtt Sonda kolmest
puurkaevust – Lasteaia, Depoo ja Metsa.
Lasteaia puurkaev (passi nr 3187, katastri nr 2415, ordoviitsiumi veekompleks, sügavus 60 m)
asub Sonda alevikus, Sonda lasteaia juures (aleviku põhjapoolses osas). Lubatud veevõtt sealt
kuni aastani 2011 on 58,6 m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 30 m on tagatud. Juurdesõidutee on korras.
Puurkaev asub eraldi kaevus umbes 7 m hoonest. Kõrvalasuv hoone on pooleldi muldes.
Hoones on hüdrofoor (~ 1 m3). Pumpla torustik on plastikust. Sulgarmatuur ja veemõõtja
puuduvad. Puurkaevu on paigaldatud pump NP16C 4”. Elektri- ja automaatikaosa vajab
väljavahetamist. Valgustus puudub.
Depoo puurkaev (passi nr 4199, katastri nr 2417, ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks,
sügavus 95 m) asub Sonda alevikus Raudtee tänava ääres (aleviku lõunapoolses osas). Lubatud
veevõtt kaevust kuni aastani 2011 on 49,3 m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 30 m on tagatud.
Juurdesõidutee olemas. Puurkaev asub kaevus veetorni lähedal. Puurkaevu torustik on terasest.
Puurkaevust on üks väljaviik DN25 veetorni. Paigaldatud on uus veemõõtja. kraanid on enne ja
pärast veemõõtjat. Enne veemõõtjat on ka mudakoguja. Puurkaevust tuleval torul on veemõõtja,
mis ei tööta (amortiseerunud), ja manomeeter, mis samuti ei tööta ning proovivõtukraan.
Puurkaevu on paigaldatud pump MNQN 10. Elektri- ja automaatikaosa vajab väljavahetamist.
Valgustus puudub. Varem kasutusel olnud veetorn on amortiseerunud, katus katki. Käesoleval
ajal torn ja tornis asvuv mahuti veevarustuse süsteemis kasutusel ei ole.
Sauna puurkaev (passi nr A-1072-M, katastri nr 2398, ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks,
sügavus 82 m) asub Sonda alevikus aadressil Lembitu 29A (aleviku põhjapoolses osas).
Puurkaevust võetava vee kogus on alla 5 m3/ööp ning seetõttu vee erikasutusloa olemasolu ei
nõuta. Sanitaarkaitsetsoon 30 m ei ole tagatud. Juurdesõidutee on korras. Pumpla torustik on
terasest ja plastikust. Pumplast on 2 väljaviiku DN50 plasttorud. Mõlemal väljaviigul
veemõõtjad. Torustiku armatuur: kraanid enne ja pärast veemõõtjaid. Enne veemõõtjaid
mudakogujad. Puurkaevust tuleval torul amortiseerunud veemõõtja ja pöördklapp. Olemas
hüdrofoor ca 0,5 m3. Puurkaevu on paigaldatud 20.08.2005 vene päritolu pump ЭЦВ 6-6,3-85
(4,8 kW). Pumba tootlikkus Q = 6,3 m³/h ja tõstekõrgus H = 85 mH2O. Elektri- ja
automaatikaosa vajab väljavahetamist. Hoone on pooleldi maa-alune, seinad
vundamendiplokkidest, põrand monoliitbetoonist, viilkatusega. Kogu konstruktsioon on
soojustamata. Puurkaev-pumpla tuleb rekonstrueerida, ja ühendada Lasteaia puurkaevuga
ühisesse võrku, et uue puurkaevu valmimisel Rahvamaja tänavale jätta Lasteaia puurkaev
reservi.
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Metsa puurkaev (passi nr 2769, katastri nr 2414, ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks,
sügavus 90 m) asub Sonda alevikus aadressil Metsa 18A (aleviku lõunapoolses osas). Lubatud
veevõtt sealt kuni aastani 2011 on 84,7 m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 30 m on tagatud.
Juurdesõidutee puudub. Puurkaev asub hoones. Hüdrofoor asub pooleldi hoones, pooleldi
väljas. Pumpla torustik on osaliselt plastikust ja osaliselt terasest. Pumplast on 2 väljaviiku.
Torustiku armatuur: puurkaevust tuleval torul on veemõõtja, mille ees ja taga on sulgventiil
ning ees mudakoguja. Enne hüdrofoori on sulgventiil, manomeeter on hüdrofoori peal. Ühel
väljaviigul veemõõtja koos sulgarmatuuri ja mudakogujaga. Puurkaevu on paigaldatud pump
M2.ЭЦВ. Pumba tootlikkus Q = 2,78m³/h ja tõstekõrgus H = 80 mH 2O. Pumplasse on
paigaldatud uus elektrikilp. Hoone (mõõtmed seest: 6x2,5x3(h)m) on rekonstrueerimiskõlbulik.
Umbes 1 m osa hoonest asub maa all. Aknaavad on laudadega kinni löödud.
Erra aleviku veehaarded
Sigala puurkaev (passi nr 3/2579, katastri nr 2413, kambrium-vendi veekompleks, sügavus 230
m) asub Erra alevikus aadressil Puiestee 19F. Lubatud veevõtt sealt kuni aastani 2011 on 40,5
m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 30 m on tagatud. Juurdesõidutee on korras. Puurkaev asub hoones.
Pumpla torustik on DN50. Pumplast on 2 väljaviiku. Torustiku armatuur: kuulkraanid DN50.
Pumplas on veemõõtja ja hüdrofoor (1m3). Puurkaevu on paigaldatud pump DN-24. Pumplasse
on paigaldatud uus elektrikilp. Hoone on rekonstrueerimiskõlbulik.
Elamute puurkaev (passi nr 4938, katastri nr 2232, kambrium-vendi veekompleks, sügavus 240
m) asub Erra alevikus aadressil Puiestee 5B. Lubatud veevõtt sealt kuni aastani 2011 on 146,2
m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 30 m on tagatud. Juurdesõidutee on korras. Puurkaev asub hoones.
Pumpla torustik on DN75; DN50. Pumplast on 1 väljaviik. Torustiku armatuur: kuulkraanid,
siiber. Pumplas on veemõõtja ja hüdrofoor (1m3). Puurkaevu pumba kohta andmed puuduvad.
Pumplasse on paigaldatud uus elektrikilp. Hoone on rekonstrueerimiskõlbulik.
Erra-Liiva küla veehaarded
Liini tänava puurkaev (passi nr 5477, katastri nr 2422, ordoviitsium-kambriumi veekompleks,
sügavus 67 m) asub Erra-Liiva külas aadressil Liini 4A. Lubatud veevõtt sealt kuni aastani
2011 on 29 m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 50 m on tagatud. Juurdesõidutee on korras. Puurkaev
asub hoones. Pumpla torustik on DN50; DN32 plast. Pumplast on 1 väljaviik. Torustiku
armatuur: kuulkraanid. Pumplas on veemõõtja ja hüdrofoor (1m3). Puurkaevu pumba kohta
andmed puuduvad. Pumplasse on paigaldatud uus elektrikilp. Hoone on
rekonstrueerimiskõlbulik.
Männiku puurkaev (passi nr 5049, katatri nr 2231, ordoviitsiumi veekompleks, sügavus 30 m)
asub Erra-Liiva külas, aadresil Kiviõli tee 14a. Veevõtt 2,4 m3/d. Sanitaarkaitsetsoon 50 m on
tagatud. Juurdesõidutee on olemas. Puurkaev asub hoones. Pumpla torustik on DN50; DN32
plast. Pumplast on 2 väljaviiku. Torustiku armatuur: kuulkraanid. Pumplas on veemõõtja ja
hüdrofoor (1m3). Puurkaevu pumba kohta andmed puuduvad. Pumplasse on paigaldatud uus
elektrikilp.
4.1.2Vee kvaliteet
Olemasolevate analüüside kohaselt ületab Sonda alevikus raua sisaldus nii Lasteaia, Depoo kui
ka Metsa puurkaevus mitmekordselt lubatud piirsisaldust (Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a.
määrusega nr. 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ sätestatud
piirnormi). 2006.a. teostatud analüüside kohaselt ületab rauasisaldus piirnormi Sonda aleviku
Sauna puurkaevus.
Erra puurkaevudest on varasemate analüüside järgi Elamute puurkaevus lubatust mitu korda
kõrgem rauasisaldus, üle lubatud piirsisalduse on ka mangaan ja baarium. Sigala puurkaevu
kohta varasemad analüüsid puuduvad.
Erra-Liiva küla puurkaevus ületab raua ja mangaani sisaldus lubatud piirnormi.
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Hägususe osas ületavad piirsisaldust Sonda Sauna, Erra Sigala ja Erra-Liiva puurkaevud.
2006.a. võeti veeproovid ka radionukliidide sisalduse määramiseks. Sotsiaalministri 2. jaanuari
2003. a määrusega nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja
põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on normeeritud efektiivdoos ja triitiumisisaldus.
Efektiivdoosi lubatud piirnorm on 0,1 mSv/aastas. Veeproovid analüüsiti Läti Radioaktiivse
Aine Katselaboris. Analüüsid näitasid lubatust kõrgemat efektiivdoosi Erra Elamute puurkaevus
(0,16 mSv/aastas). Kuna efektiivdoos on indikaatornäitaja, siis normist vähesel määral suurem
näitaja ei põhjusta tervisekahjustusi. Samuti pole riiklikul tasandil vastu võetud otsust, kas
enamus kambrium-vendi veekihi puurkaevudest, kus üldjuhul see näitaja on üle normi, tuleks
seega sulgeda kui joogivee allikad. Kuna triitiumisisaldus põhjavees on väga väike ja siiani
tehtud uurimisandmetel eranditult alla määramistundlikkust, siis neid määranguid ei tehtud.
4.1.3Veetöötlus
Veetöötlus Sonda aleviku, Erra aleviku ja Erra-Liiva küla puurkaevudes puudub. Vajalik on
veetöötluse lisamine kõigile puurkaevudele, millede vee raua ja mangaanisisaldus ei vasta
kehtestatud piirnormile.
4.1.4Veemahutid- ja tornid
Sonda alevikus on veetorn Depoo puurkaevu juures. Depoo veetorn on rajatud 1940.-ndatel
aastatel. Veetorni mahuti maht on 5 m3 ja mahuti põhja kõrgusmärk maapinnast umbes 5,4 m
(abs. 67,4 m). Veetornis asuv mahuti ei ole kasutusel joogiveemahutina. Teistes puurkaevudes
ei ole veemahuteid joogivee hoidmiseks.
4.1.5Veepumplad
Sonda valla ühisveevärgis on kasutusel ainult I astme pumplad, II astme pumplad puuduvad.
Käesolevas arengukavas nähkse ette ainult I astme puurkaev-pumplad.
4.1.6Veevõrk
Sonda alevik
Sonda aleviku jaotab Tallinn-Narva raudtee tinglikult kaheks iseseisvaks osaks – põhjapoolne
osa ja lõunapoolne osa. Põhjapoolses aleviku osas varustatakse hetkel tarbijaid veega 3
puurkaevust – Depoo, Lasteaia ja Sauna puurkaevust. Põhjapoolse veevõrgu pikkus on umbes 1
km.
Lõunapoolset alevikuosa varustatakse joogiveega Depoo ja Metsa tänava puurkaevust.
Veevõrgu pikkus on umbes 3 km. Torude materjal on valdavalt raud ja malm. Läbimõõdud
DN25-DN150. Osa majaühendusi on plasttorud.
Erra alevik
Erra aleviku kahe puurkaev-pumplaga ühendatud veetrasside kogupikkus on ca 3,3 km.
Käesoleval ajal varustatakse aleviku põhjapoolsest, Sigala puurkaevust, vaid aleviku põhjaosas
paiknevaid ettevõtteid. Elamute puurkaevust varustatakse korterelamuid, eramaju, Lasteaeda ja
aleviku eraettevõtteid.
Erra alevikus on veekadude osakaal praegu umbes 45 %, mis on suhteliselt suur. Torude
materjal on valdavalt malm ja raud, läbimõõdult DN25 – DN75.
Erra-Liiva küla
Erra-Liiva küla elamuid varustatakse kahest, Liini tänava ja Männiku puurkaevust.
Veetorustiku pikkus on umbes 2,9 km. Liini tänava veetorustik on rekonstrueeritud 2004.
aastal, kuid veekaod on vallast saadud andmete põhjal arvutuslikult ülisuured – ca 80 %.
Tegemist on ilmselt likvideerimata avariiliste leketega. Männiku puurkaevu veevõrk on rajatud
1987 aastal. Hilisemalt on veevõrku laiendatud. Torustik plastikust DN50 ja DN32.
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4.1.7Tuletõrjeveevarustuse korraldus
Tulekustutamiseks vajalik vesi saadakse veevõtukohtadest ja veemahutitest.
Sonda alevikus on mahutid olemas Metsa tn katlamaja juures (50 m3), Metsa tn 6 juures (50
m3), Laane tn 4C juures. Veevõtukohad asuvad endise Tudu Metamajandi naftabaasi juures
(tiik), ja RMK Sonda metskonna juures (tiik).
Mahutid paiknevad Erra alevikus, Puiestee tn 6 maja juures, Jahuveski juures, Töökoja juures.
Erra alevikus on võimalik tulekustutamiseks vett võtta Erra jõest, kuid spetsiaalselt selleks
kohandatud veevõtukohti ei ole.
3.1.8Veevärgi põhilised puudused
Veevarustussüsteemide põhilisteks puudusteks on:
√ ühisveevärgiga on ühendatud vaid umbes 41 % Sonda elanikkonnast, 52 % Erra
elanikkonnast ja 61 % Erra-Liiva elanikkonnast;
√ vana torustiku halb kvaliteet, mistõttu esinevad suured lekked;
√ suur rauasisaldus põhjavees;
√ puurkaevude halb tehniline olukord;
√ kõik veekihid on tulenevalt põlevkivi kaevandamisest tehnogeensete mõjude all;
Avariide arv Sonda valla veesüsteemides oli vallavalitsuse andmetel aastatel 2003 – 2007
järgmine:
Tabel 5. Avariide arv Sonda valla veesüsteemides aastatel 2003 – 2007
Süsteemi osa

Avariide arv
2003
2004
1
0
30
21

Puurkaev-pumplad
Veevõrk

3.3.

2005
0
7

2006
1
3

2007
2
5

Reoveekanalisatsioon

4.2.1Kanalisatsioonivõrgud
Sonda alevik
Ühiskanalisatsiooniga on varustatud Sonda alevikus raudteest lõunapool paiknev elamurajoon
ja lauavabrik ehk aleviku tiheasustusala kirdeosa. Valla tellimisel on 1999.a. koostatud „Sonda
asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt”.
Reoveed juhitakse isevoolselt asula kaguosas asuva reoveepuhasti territooriumil olevasse
reoveepumplasse. Kanalisatsioonivõrgu seisukord on halb, puhastusprotsess puudulik, esineb
lekkeid. Reovesi imbub pinnasesse ja ohustab põhjavee kvaliteeti. Sajuperioodidel tungib aga
sademevesi torustikesse ja häirib reoveepuhasti tööd. Enamik kanalisatsioonikaevudest vajavad
remonti.
Asula kanaliseerimata osas kasutatakse imb- ja kogumiskaeve. Tulenevalt kogumiskaevude
ehituskvaliteedist võivad ka need toimida tegelikult imbkaevudena, mis omakorda ohustab
joogivee kvaliteeti.
Olemasolevate kanalisatsioonitorude materjaliks on keraamika, asbotsement, kolm
majaühendust on tehtud ka plastist. Läbimõõdud on DN100 - DN300. Torustikud on ehitatud
40 – 45 aastat tagasi.
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Erra alevik
Erra alevikus on ühiskanalisatsiooniga varustatud korterelamute piirkond ja endised
põllumajandusliku otstarbega tootmishooned. Olemasolevate kanalisatsioonitorude materjalid
ja läbimõõdud on valdavalt asbotsement ja keraamika, läbimõõduga DN100-DN300.
Kanalisatsioonitorustiku pikkus umbes 2,5 km. Probleemiks on kanalisatsioonikaevude vee
pidamatus, mistõttu imbub süsteemi sula- ja sademevesi.
Erra asula reoveed pumbatakse survetorustiku kaudu Kiviõli linna isevoolsesse
kanalisatsioonitrassi ja sealt edasi Kohtla-Järvel asuvasse biopuhastisse. Erras
kanalisatsioonipumplasse on paigaldatud vooluhulga mõõtja.
Erra-Liiva küla
Ühiskanalisatsioon puudub. Küla läbivale Kiviõli-Püssi isevoolsele kanalisatsioonitorustikule
on kavandatud liitumiskoht Erra-Liiva küla ühiskanalisatsioonile.
4.2.2Pumplad ja survetorud
Sonda alevik
Sonda alevikus on üks kanalisatsioonipumpla, mis asub reoveepuhasti territooriumil Metsa
tänaval. Pumpla on rajatud 1970. aastal. Pumpla teenindab OÜ Teamwood ja OÜ Termotech
Homes tootmishooneid (olmevesi) ja asula kaguosas paiknevat korruselamute piirkonda ning
viite individuaalmaja. Pumpla pumpab reovee kõrvalasuvasse puhastisse. Hoone on
ümmargune kahekambriline ehitis. Maapealne osa on silikaattellistest, maa-alune osa
raudbetoonist. Siseläbimõõt 5 m, sügavus maapinnast ~6 m. Pumplasse juhitakse vesi hoone
ees asuvast kanalisatsioonikaevust toruga DN300. Märgkambris on oskamatult ehitatud
varbvõre, mida on väga raske hooldada. Kuivkambrisse on paigaldatud 2003. aastal uus pump.
Pumba survetoru tuleb pumplast ukse kaudu maa peale ja suubub sealt olemasolevasse
survetorusse. Veemõõtja puudub. Ülejäänud torustik on amortiseerunud.
Erra alevik
Erra alevikus on üks kanalisatsioonipumpla, mis pumpab kogu aleviku reoveed Kiviõli
isevoolsesse kanalisatsioonitrassi. Pumba andmed: paigaldatud 2005. aastal, tootjamaa Taani,
mark SEG.40.12.2.50B, nimivõimsus 1,3 kW, toodang 18 m3/h, tõstekõrgus 8 m.
Survetoru pikkus umbes 1,6 km.
Erra-Liiva küla
Erra-Liiva külas kanalisatsioonipumplaid ei ole kuna puudub ühiskanalisatsioon. Pärast KiviõliPüssi isevoolse kanalisatsioonitorustiku valmimist on olemas võimalus Erra-Liiva külasse Liiva
ja Liini tänavale rajada ühiskanalisatsiooni torustik ja liituda olemasoleva isevoolse
kanalisatsioonitorustikuga.
4.2.3Reoveepuhastid
Sonda alevik
Sonda aleviku reoveepuhasti asub Metsa tänaval. Puhasti on rajatud 1970. aastal. Puhasti
koosneb ühest bioloogilisest kestvusõhutusega aktiivmudapuhastist (RK-80) ja järelpuhastina
mõeldud biotiigist (S=3000m2) ning setteväljakust. Ringkanali nõlvad ja põhi on betoonist.
Aastal 1998 on vahetatud reoveepumbad, rohkemaks pole võimalusi jätkunud. Puhastusseade
on amortiseerunud. Puhasti aeratsioonisüsteem on lagunenud ja osaliselt demonteeritud.
Järelsetiti on muda täis ja ei toimi. Järelsetiti tehnilised seadmed on lagunenud ja roostes.
Puhastamata reovesi pumbatakse kraavi kaudu biotiiki, mis on täitunud mudaga ja osaliselt
taimestikku täis kasvanud. Seetõttu on puhasti seisund mitterahuldav ja keskkonnaohtlik.
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Settinud reovesi suundub isevoolselt metsakuivenduskraavi ja sealt edasi Hirmuse peakraavi,
mis omakorda suubub reostustundlikusse Purtse jõkke. Praktiliselt aktiivset puhastust ei toimu
ja seetõttu on ohustatud piirkonna pinna- ja põhjavesi.
Vastavalt kehtivale vee erikasutusloale Sonda puhastusseadmetest puhastusprotsessis tekkinud
setted koguses 10 t/a laotatakse Sonda puhastusseadmete mudamahutitesse ja edasi võib setteid
kasutada haljastuseks.
Sonda aleviku reoveepuhasti reoveeanalüüside tulemused vastavad küll kõikide näitajate osas
vee erikastusloas toodud lubatud saasteainete kogusele (kuni aastani 2011), kuid nagu
järgnevast tabelist näha, toimub hoopis puhastusprotsessi käigus oluliste näitajate BHT ja KHT
väärtuste suurenemine. Seega ei saa väita, et reoveepuhasti töötaks ettenähtud režiimil.
Tabel 6. Sonda reoveepuhastisse siseneva ja väljuva heitvee saasteainete lubatud sisaldused ja
tegelikud väärtused
Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määrus nr 269

Näitaja
KHT
BHT7
Sulfaadid (SO4)
Hõljuvaine
PO4

Ühik
mgO/l
mgO/l
mgSO4/l
mg/l
mgPO4/l

NH4
pH
Püld

mgN/l

Nüld

mgN/l

mgP/l

125
15

Reovee puhastusaste, %
≥ 75
≥ 90

25

≥ 80

Piirsisaldus

6'-9
1,5

proovivõtu kuupäev 19.04.2006
proovivõtmise koht
Reovee
enne puhastust pärast puhastust puhastusaste, %
29,7
39,6
-33
6,9
10,5
-52

≥ 80

128
21
<0,015

86
8
<0,015

3,25
7,3
0,53

1,46
7,4
0,24

4,56

4,14

62

55

Puhasti heitveesuublaks olev Hirmuse peakraav ei ole reostustundlik suubla vastavalt
Keskkonnaministri 16.11.1998 määrusele nr. 65 Heitveesuublana kasutatavate veekogude või
nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi.
Sonda aleviku heitvee hulk aastas on ca 12 000 m3.
Erra alevikus ja Erra-Liiva külas reoveepuhasteid ei ole.
Kanalisatsioonisüsteemis purgimissõlmesid ei ole.
4.2.4Ühiskanalisatsiooni põhilised puudused

√
√
√
√
√
√

Sonda alevik
Suur osa asula elanikkonnast on ühiskanalisatsiooniga varustamata – kogumiskaevude
kasutamine toob kaasa täiendavat keskkonnareostust (lubamatu reovee immutamine
pinnasesse)
Kanalisatsioonitorud amortiseerunud
Reoveepuhasti amortiseerunud
Erra alevik
Kanalisatsioonitorud ja -kaevud amortiseerunud
Kanalisatsioonipumpla halb olukord
Erra-Liiva küla
Puudub ühiskanalisatsioon. Kogumiskaevude või septikute kasutamine toob kaasa
täiendavat keskkonnareostust (kaevude lekkimine ja reovee immutamine nõrgalt kaitstud
põhjaveega alal )
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Avariide arv Sonda valla kanalisatsioonisüsteemides aastatel 2003 – 2007 oli järgmine:
Tabel 7. Avariide arv Sonda valla kanalisatsioonisüsteemides aastatel 2003 – 2007
Süsteemi osa
Isevoolne
kanalisatsioonivõrk
Reoveepuhastid
Reoveepumplad

4.3.

Avariide arv
2003
2004
0
0

2005
0

2006
1

2007
3

3
4

1
3

1
2

1
1

2
2

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsioon on olemas Sonda alevikus ja teenindab Sepa tänavaga piirnevat
kuivendussüsteemi ning OÜ Teamwood tootmisterritooriumit. Süsteem koosneb keraamilistest
torudest ja vaatluskaevudest. Torustiku läbimõõt DN250. Vaatluskaevud on kohati ummistatud
prahiga. Torustik suubub aleviku idaserval olevasse kraavi ja veed juhitakse metsa
kuivenduskraavide abil Hirmuse peakraavi. Süsteemil ei ole puhastusseadmeid.
Mujal valla territooriumil toimub sademevee immutamine kohapeal.

4.TEENUSTE
KIRJELDUS

5.1.

Tarbijad

Sonda valla ühisveevärki ja –kanalisatsioonisüsteeme on viimase kolme aasta jooksul hallanud
neli erinevat vee-ettevõtjat. Minu Vara Ida AS, Sonda Vallavalitsus, Viru Vesi AS ja Kiviõli
Vesi OÜ, kes osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust alates 01.05.2008. Vee-ettevõtjate
vahetumise tõttu ei ole vallavalitsusele üleantud viimaste aastate tarbitud vee ja reovee koguste
arvestused piisavalt ammendavad, mistõttu on esitatud 2005.a. andmed toodetud vee ja
edastatud reovee koguste kohta.
Sonda alevik
Ühisveevärgist veeteenust tarbivaid kliente on Sondas alevikus 67, sealhulgas valla asutused ja
eraettevõtted. Vallaasutustest Sonda lasteaed, saun, vallamaja, rahvamaja, raamatukogu ja
Sonda Põhikool. Ettevõtetest tarbivad ühisveevärgi vett Sonda Kõrts, Sonda kauplus, Sonda
raudteejaam.
Erra alevik
Erra alevikus on veeteenuse tarbivaid kliente 32, sealhulgas valla asutustest Erra lasteaed,
raamatukogu ja saun. Suuremad ettevõtted-asutused Erras on TÜ Erra Aed, FT Eesti OÜ, Erra
LTV OÜ, Lao MÜ tootmishoone, töökoda Puiestee tn 19.
Erra-Liiva küla
Erra - Liiva külas on veeteenuse tarbijaid 26. Ettevõtteid tarbijatena ei ole.
5.2.

Veetootmine

Kõik pumbamajad on varustatud veemõõtjatega puurkaevust pumbatava veekoguste
mõõtmiseks.
Sonda alevik
Sonda alevikus toodetud vee kogus 2005. aastal oli vallavalitsuse andmetel 14 382 m3/a ehk 39
m3/d. Sellest 17 m3 moodustas ettevõtete tarbimine. Vallavalitsusest saadud tarbimisandmete
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põhjal moodustas tarbimine 100% ja veekadu polnud, mis pole aga reaalne arvestades torustike
seisukorda.
AS Viru Vesi andmetel pumbati augustist 2006.a. kuni august 2007.a. veevõrku vett 19 694 m3,
mis moodustab 54 m3/d. Tarbimine moodustas ainult 7 048 m3, ehk 19 m3/d. Seega arvestuslik
kadu moodustab 64% veevõrku pumbatud veest.
Erra alevik
Erras toodetud vee kogus 2005. aastal oli valla andmetel 34 440 m3/a ehk umbes 94 m3/d.
Sellest 49 m3 moodustas ettevõtete tarbimine. Vallavalitsusest saadud tarbimisandmete põhjal
moodustasid veekaod 0 %. AS Viru Vesi andmetel pumbati augustist 2006.a. kuni august
2007.a. veevõrku vett 31 137 m3, mis moodustab 85 m3/d. Tarbimine moodustas ainult ca 3 423
m3, ehk 9,4 m3/d. Seega arvestuslik kadu moodustab 84% veevõrku pumbatud veest.
Erra-Liiva küla
Keskmine toodetud vee kogus oli valla andmetel 2005.aastal 372 m3/a ehk ca 8 m3/d. Vallast
saadud tarbimisandmete põhjal olid veekaod 0 %. Enamikel eratarbijatest puuduvad
veemõõtjad ja vee tarbimise üle peetakse arvestust hinnanguliselt. Selletõttu võib elanike
ühiktarbimiseks võtta hinnanguliselt 80 l/d/in. Sellisel juhul olid veekaod arvutuslikult umbes
3,5 m3/d, mis moodustab 44 % toodetud veekogusest. Männiku pumbamajast toodetud vee
kohta andmed puuduvad.
5.3.

Reovee puhastamine

Sonda alevik
Sonda aleviku reoveepuhastit läbis valla andmetel 2005. aastal umbes 12 150 m3 heitvett, mis
teeb 33 m3/d. Puhastis vooluhulga mõõtjat ei ole.
Kuna rajatud kanalisatsioonitorustikud ja vaatluskaevud on amortiseerunud, võib arvata, et
esineb ka rohket infiltratsiooni torustikesse.
AS Viru Vesi andmetel läbis puhastit 2007.a. 25 480 m3/a., sellest sademevesi arvestuslikult
22 788 m3/a. Realisatsioon moodustas 2 692 m3/a. Sonda aleviku, Metsa tänava pumbamajast,
mis varustab valdavalt kanalisatsiooniga varustatud tarbijaid, anti veevõrku samal ajal ligikaudu
5 900 m3/a.
Erra alevik
Erra alevikus kanaliseeriti olemasolevate andmete põhjal 2005. aastal keskmiselt 34 600 m3/d
reovett. AS Viru Vesi andmetel pumbati 31 137 m3/a., millest sademevesi moodustas 27 714
m3/a. Seega moodustas tarbijate reovesi 3 423 m3/a., ehk 66 l/inim./d.
Reoveed juhitakse Erra reoveepumplasse ja pumbatakse Kiviõli-Püssi isevoolsesse
kanalisatsiooni ning suunatakse edasi AS Biopuhastus Kohtla-Järvel asuvatesse
puhastusseadmetele.
Erra-Liiva küla
Ühiskanalisatsioon puudub. Kinnistutel on kogumiskaevud.
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Tabel 8. Sonda valla ühisveevärgi puurkaevude andmed (2007.a.)

Jrk.
Pk. nr. joonisel Puurkaevu nimetus asukoha järgi
nr.

Passi nr.

Registri nr.

1

2

3

Sanita
Kaevu
Puurimise arkait
sügavu Veekiht
aasta
seala
sm
m
4

5

6

Omanik

7

8

1
2
3
4
5
6
7

PK-1
PK-2
PK-3
PK-4
PK-5
PK-6
PK-7

Erra elamute puurkaev
Sigala puurkaev
Metsa tänava puurkaev
Depoo puurkaev
Liini tänava puurkaev
Lasteaia puurkaev
Sauna puurkaev

4938
3/2579
2769
4199
5477
3187
A-1072-M

2232
2413
2414
2417
2422
2415
2398

240,0 V2 gd
230,0 V2 gd
90,0 O-C
95,0 O-C
67,0 O-C
60,0
O
82,0 O-C

1981
1969
1970
1976
1984
1971
1963

50
50
50
50
50
50
50

Sonda vald
Sonda vald
Sonda vald
Sonda vald
Sonda vald
Sonda vald
Sonda vald

8

PK-8

Männiku puurkaev

5049

2231

30,0 O2-1

1981

50

Sonda vald

Märkused

9
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6. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE
ARENDAMINE
6.1.Arendamise põhimõtted
Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub Sonda Vallavolikogu poolt
kinnitatud valla arengukava, üldplaneeringu ja käesoleva ÜVK arengukava alusel.
Arengukavaga seatakse ÜVK arengusuunad ja määratakse vajalikud tegevused ning nende
eeldatava maksumuse lähtudes nende teostamise prioriteetsusest.
Sonda valla ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku
2008-2020. Arendusprojektide planeerimisel on arvestatud olemasoleva olukorraga,
elanikkonna varustatust vee- ja kanalisatsiooniteenusega ning
elanike arvu tuleviku
prognoosidega.
Veeseadusest tulenevalt peab üldplaneeringuga määratud reovee-kogumisaladel, mille
reostuskoormus on alla 10 000 inimekvivalendi, kohalik omavalitsus hiljemalt 2010. aasta
31. detsembriks tagama põhjavee kaitseks reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu
reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse [veeseadus § 401 lg.2].
ÜVK väljaehitamise korraldamise kohustus lasub Sonda vallavalitsusel, kes korraldab ise või
läbi omavalitsusele 100%-lt kuuluva mittetulundusühingu või sihtasutuse ÜVK ehitiste
projekteerimist, ehitamist ja käikuandmist. ÜVK arendamine peab toimuma selliselt, et oleks
võimalik tagada üldplaneeringuga määratud reoveekogumisalal kõigi kinnistute veega
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.
Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengusuunad tulenevad üldisest Ida-Viru
maakonna veepoliitikast ja Viru alamvesikonna veemajanduskavast ning valla elanikkonna
huvidest olla varustatud puhta joogiveega ja kaitsta looduskeskkonda reostumise eest reovee
puhastamisega.
Alljärgnevalt on toodud Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengusuunad ja nende
realiseerimiseks kavandatavad tegevused.
6.2.Arengusuunad joogiveevarustuses ja reoveekäitlemises
o Tervisele ohutu ja kvaliteetse joogivee tagamine kõigis ühisveevärgi veevõrkudes;
o Kõigile, määratud reoveekogumisalaga hõlmatud kinnistutele, võimaluse loomine
ühiskanalisatsiooniga liitumiseks hiljemalt 2010.a. 31.detsembriks. Selleks ehitada või
rekonstrueerida reovee torustikud, pumplad ja reoveepuhastid;
o Sonda aleviku põhjaosa elanike varustamine joogivee kvaliteedi nõuetele vastava
veega, rajades uue puurkaevu koos kaasaegse tehnilise varustuse ja vee puhastamise
võimalusega;
o Kanalisatsioonivõrgu rajamisega Sonda aleviku põhjaossa ja Erra-Liiva külasse tagada
põhjavee kaitse reostumise eest;
o Süstemaatilise joogivee kvaliteedi kontrolli korraldamine ühisveevärgis ja valla
hajaasutusega aladel;
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o Meetmete rakendamine normist kõrgema radioaktiivsuse sisaldusega vee töötlemiseks
joogivee nõuetele vastavaks;
o Hajaasustusega aladel uute veehaarete rajamiseks eelarveliste vahendite eraldamine.
1.2.1Meetmed joogiveevarustuses
1. Sonda alevikus Lasteaia, Depoo, Sauna ja Metsa tänava puurkaevude ning pumbamajade
ja veetorustike rekonstrueerimine, eesmärgiga joogivee kvaliteedi parendamine ning
ülenormatiivse raua, mangaani või hägususe kõrvaldamine, lekete vähendamine, vajaliku
veesurve tagamine;
2. Hiljemalt aastaks 2010 rajada uus puurkaev Sonda aleviku Rahvamaja tänava piirkonda,
aleviku põhjaosa elanike varustamiseks kvaliteetse joogiveega;
3. Aastaks 2012 Sonda aleviku Depoo ja Metsa tänava puurkaevude ja veevõrgud ühendada
ühtsesse veevõrku, tagamaks normaalse veesurve ja paindliku veevarustuse ka torustiku
lõpus asuvatele tarbijatele;
4. Aastaks 2011 ühendada ühisesse veevõrku Sauna ja Lasteaia puurkaevud. Lasteaia
puurkaev jätta reservi tuletõrje kustutusvee saamise eesmärgil;
5. Aastaks 2015 ühendada ühisesse veevõrku Sauna ja Rahvamaja tänava puurkaevud;
6. Erra alevikus ühendada ühtsesse võrku Sigala ja Erra elamute puukaevude veevõrgud.
Rekonstrueerida avariilised veetrassid. Erra elamute joogivee radioaktiivsuse sisalduse
normaliseerimine;
7. Erra-Liiva külas, Liini tänava puurkaevu veevõrgule rajada kinnistute veemõõdusõlmed,
ühendada veevõrku Liini tänava majad 6, 8, 10;

6.3.Meetmed reoveekäitlemisel
2010 aasta 31 detsembriks:
o Ehitada välja reoveekogumisaladel kanalisatsiooni põhivõrk, et oleks igal kinnistul
võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga;
o Rajada vähemalt kaks piisava võimsusega, kaasaegse parima tehnoloogiaga
reoveepuhastit ja kanalisatsioonipumplat;
o Vähendada Erra jõe ja põhjavee reostumisohtu Erra aleviku lekkivate
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisega;
o Tõhustada järelevalvet pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohase puhastamise üle;
o Esmajärjekorras rekonstrueerida kõige halvemas seisus olevad Sonda ja Erra aleviku
kanalisatsioonisüsteemid (torustikud, vaatluskaevud, reoveepuhasti)
o Välja ehitada Sonda aleviku ja Erra-Liiva küla reoveekanalisatsiooni süsteem selliselt,
et määratud reoveekogumisaladel oleks igal kinnistul võimalik liituda
ühiskanalisatsiooniga;
o Rekonstrueerida ja rajada kaasaegse tehnoloogiaga, piisava võimsusega reoveepuhastid
Erra ja Sonda alevike reoveekogumisaladelt kogutava reovee puhastamiseks;
o Sonda ja Erra aleviku tootmispiirkondades rakendada põhja- või pinnavee kaitseks ja
vähemalt senise kvaliteedi säilitamiseks sademevee puhastamist setitites.
o Valla õigusaktidega suunata ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamist,
hooldamist ja kasutamist.
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6.4.Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetav ala

Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetav ala, välja arvatud määratud
reoveekogumisala, hõlmab olemasolevate tihehoonestusega alasid Erra ja Sonda alevikes ja
kompaktse hoonestusega ala Erra-Liiva külas. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetavat ala
tuleb pidada perspektiivseks reoveekogumisaladeks, kuid millele ei laiene kohaliku
omavalitsuse kohustus tagada reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu 31.detsembriks
2010.a. Esmajoones rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon Sonda alevikku üldplaneeringuga
määratud reoveekogumisalale. Valla hajaasustusega aladel ei ole ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni rajamine majanduslikult otstarbeks.
6.4.1Reoveekogumisalad
Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula
reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.
Reoveekogumisalad määratakse vastavuses keskkonnaministri 15.mai 2003 määrusega nr. 48
„Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ kehtestatud nõuetele. Reoveekogumisalade
määramine võimaldab tagada vastavuse asulareovee puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ, 21.
mai 1991) nõuetele.
Sonda alevikus on moodustatud 1 reoveekogumisala, mis vastab Euroopa Komisjoni 28. juuli
1993 otsusega „Reoveekogumisala definitsioon“ määratletud reoveekogumisala variant b)-le
(tüüp2). See tähendab, et Sonda alevikus on üks reoveekogumisala ja 2 kogumissüsteemi ja 2-e
eraldi asetseva reoveepuhastiga.
Erra aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal asub üks reoveekogumissüsteem
ja planeeritakse üks rajatav reoveepuhasti.
Erra-Liiva küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal tulevikus kogutavad reoveed
suunatakse Kiviõli-Püssi isevoolsesse kanalisatsioonitrassi ja suunatakse AS Biopuhasti
reoveepuhastisse Kohtla-Järvel.
Viimased kaks reoveekogumisala vastaksid variandile a) (tüüp 1).
Määratud reoveekogumisala piir on kujutatud joonisel 3. Sonda aleviku, Erra aleviku ja ErraLiiva küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetava ala (perspektiivsete reoveekogumisalade)
piirid on kujutatud joonistel 4-6.
Joonis 3. Sonda aleviku reoveekogumisala
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Joonis 4. Sonda aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetav ala

Joonis 4. Erra aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetav ala
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Joonis 5. Erra-Liiva küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetav ala

6.4.2Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine – rajamine
Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks või rajamiseks
tuleb koostada vastav ehitusprojekt. Uute torustike rajamisel paigaldatakse peatorustik seal
kus see on võimalik väljapoole kinnistuid. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel või
3
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rekonstrueerimisel on soovitav nii vee- kui kanalisatsioonitorustikud projekteerida ühise
projektina ja välja ehitada ühel ajal. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval
maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Kui liitumispunkti ei ole võimalik eelnimetatud
tingimustel rajada, lepitakse liitumispunkti asukoht kokku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahel.
Kõik kinnistuühendused teostatakse vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.
Toruühendused, mida ei ole näidatud joonistel, on ühendused ühepereelamutega või hoonetega,
mis asuvad oma kinnistul. Oma hooneteni rajab kinnistuomanik vee- ja
kanalisatsioonitorustiku ise.
Veetorude majaühendused teostatakse sadula või kolmikuga väljavõttena peatorustikust.
Väljavõttetorustiku läbimõõt on De32. Veetorustiku põhivõrk lõpeb kuni 1 m kinnistu piirist
DN25/32 maakraaniga (varustatud spindli ja kapega), mida saab avada ja sulgeda spetsiaalse
võtmega.
Kanalisatsiooni majaühendus teostatakse eraldi kaevuga reovee kanalisatsiooni liitumispunktis.
Ühte ühenduskaevu võib juhtida mitme maja reoveed. Väljavõttetorustiku läbimõõt on De160,
lõpetatakse kolmikuga, millest tuuakse maapinnale vaatlustoru De100, mis varustatakse
korgiga. Juhul kui kinnistu omanik või valdaja ei ole nõus valmis ehitama torustikku kinnistul
asuvate hooneteni (hooneni) või ühendama olemasolevat kinnistu torustikku
ühiskanalisatsioonivõrku, suletakse väljavõttetorustiku lõpp korgiga.

4.6.7Purgimissõlmed
Väljaspool reoveekogumisala ehk väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud maa-ala tekkiva
reovee juhtimiseks reoveepuhastisse rajatakse purgimissõlmed Erra ja Sonda alevike
reoveepuhastite juurde arvestusega 5 m3/d. Üks sõlm kummassegi asulasse, hüdraulilise
võimsusega 3 l/sek. Purgimissõlme projektis tuleb ette näha vooluhulga ühtlustid. Purgimisele
seada piirangud vastu võetava reovee osas kui puhasti tehnilised võimalused ei taga reovee
puhastamist kehtestatud nõuetele vastavalt.
4.6.4Veehaarete sanitaarkaitsealade kirjeldus
Veehaare on ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist. Veehaarde sanitaarkaitseala on
joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks
ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Sonda valla
veehaarete sanitaarkaitsealade ulatus on 50 m, kuna veevõtt ületab 10 m3/d ja vett võetakse
ühisveevärgi tarbeks. Rajatava Rahvamaja tänava puurkaevu sanitaarkaitsevöönd planeerida 50
m ulatuses.
Sonda valla põhjaveehaarde sanitaarkaitsealadel on majandustegevus keelatud, välja arvatud:
1) veehaarderajatiste teenindamine;
2) metsa hooldamine;
3) heintaimede niitmine;
4) veeseire.
Vallavalitsus või ühisveevärgi veehaarde valdaja võib keelata veehaarderajatise
teenindamisega mitteseotud isikute viibimise puurkaevude hoonetes või rajatistel.
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4.6.5Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste kaitsevöönd ja kujad
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni surve- ja vabavoolsete torustike ning rajatiste kaitsevöönd on
vastavalt Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrusega nr 76 kehtestatud ”Ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”, 2 m maa pealsetel ja maa alustel ning 50 m vee alustel
torustikel mõlemale poole toru telge.
Kanalisatsioonirajatiste kujad, välja arvatud torustikud, peavad vastama Vabariigi Valitsuse
16. mai 2001. a määrusega nr 171 kehtestatud “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1”
järgmistele nõuetele:
Tabel 9. Kanalisatsiooniehitiste kujad
Kanalisatsiooniehitis

Võimsus (ie)

Kuja m

Reoveepuhastid

Kuni 2000

Reoveepumplad

3

10 m /d ja üle 10 m /d

10-20

Purgimissõlmed

-

30

50
3

4.6.6Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike dimensioneerimine
Ühisveevärgi torustike dimensioneerimisel tuleb võtta aluseks EPN 18.5.3 Ühisveevärk. Osa 3.
Veevärgi projekteerimine, millega on tagatud arvutuslik veevajadus ja vajalik vabarõhk.
Veevärgi torude materjal on PE. Joogiveetorustike minimaalne surveklass peab olema PN10.
Prognoositud tarbimine elaniku kohta on 100 l/d.
Ühiskanalisatsiooni torustike dimensioneerimisel tuleb võtta aluseks EPN 18.6
Ühiskanalisatsioonivõrk, millega on tagatud torustiku läbilaskevõime ning ummistuste
vältimine. Kanalisatsioonivõrgu torude materjal on PVC.

6. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDUSTEGEVUSED JA
HINNANGULINE MAKSUMUS
7.1.Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise prognoos
Arengukava tegevuskava koostamisel on oluliseks komponendiks teenuste mahu ja tarbijate
hulga prognoos. Prognoosimisel on arvestatud perioodi aastaks 2010 ja kasutatakse seadmete
dimensioneerimiseks, mille eluiga peab olema vähemalt 20 aastat ning perioodi aastaks 2035
ehk pikaajalist prognoosi, mida kasutatakse torustike dimensioneerimiseks, mille eluiga peab
olema 50 aastat.
7.1.1Elanikkonna prognoos
Valla elanike arv aastaks 2010 ilmselt veelgi väheneb, kuid alevikes elanike arv omab väikest
kasvutendentsi ja pikemas perspektiivis ehk aastaks 2035 võib prognoosida elanikkonna arvu
kasvuks 5 %.
Tabel 10. Elanikkonna arvuline prognoos Sonda vallas 2001-2035
3
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Asula
Sonda alevik

2008
556

2010
574 elanikku

2020
602 elanikku

Erra alevik

184

194 elanikku

203 elanikku

Erra-Liiva küla

76

81 elanikku

97 elanikku

7.6.1Tarbimise prognoos
Tarbimise prognoosil on võetud aluseks, et üks inimene tarbib 100 l/d ning et see arv tulevikus
ei muutu. Sonda ja Erra alevikus tuleb arvestada ettevõtete tarbimise suurenemisega, kuna
mõned ettevõtted pole ühisveevärgiga liitunud ja kasutavad praegu nii tehnoloogilise- kui
joogivee saamiseks oma puurkaeve. Arvestatud on ka kadudega – uue ja rekonstrueeritud
veevõrgu puhul võib arvestada aastani (2010) 15% ja pikemas perspektiivis (2020) 20 %
võrku pumbatavast veest).
Sonda alevikus on perspektiivis kavas tööle jätta 4 puurkaevu – Depoo PK ja Metsa tänava PK
lõunapoolsele osale ja Sauna PK ning Rahvamaja PK põhjapoolsele osale ning Lasteaia PK
jääb tuletõrjevee saamiseks.
Sonda aleviku toodetava vee kogus oleks aastaks 2020 umbes 94 m3/d koos kadudega, mis
moodustavad 20 % võrku pumbatavast veest. 2020. aastaks on veevarustusega liidetud 90 %
aleviku elanikkonnast ehk 541 inimest. Tarbimisprognoosides on võetud elaniku tarbimiseks
100 l/d, seega elanike tarbimiseks Sonda alevikus kujuneb 54 m3/d. Reserveerida tuleb
liituvatele ettevõtetele tarbimiseks 24 m3/d. Lisaks veekadu 20%.
Erra alevikus jäävad tööle 2 puurkaevu – Sigala PK ja Erra elamute PK. Veevõrgud
ühendatakse.
Erra alevikus toodetava vee kogus oleks aastaks 2020 umbes 88 m3/d koos kadudega, mis
moodustavad 20 % võrku pumbatavast veest. 2020.aastaks on veevarustusega liidetud 96 %
aleviku elanikkonnast ehk 195 inimest. Võttes elaniku tarbimiseks 100 l/d, saame elanike
tarbimiseks 19,5 m3/d. Reserveerida tuleb mitteliitunud ettevõtetele tarbimiseks 54 m3/d.
Erra-Liiva külas toodetava vee kogus oleks aastaks 2020 umbes 11 m3/d koos kadudega, mis
oleks 20 % võrku pumbatavast veest. 2020.aastaks on prognoositud tarbijate kasvu 20 % küla
elanikkonnast ehk 91 elanikku. Võttes elaniku tarbimiseks 100 l/d, saame elanike tarbimiseks
9,1 m3/d.
Tabel 11. Veetoodangu vajadus Sonda valla asulates
Asula
Sonda alevik
Erra alevik
Erra-Liiva küla

2010

2020
84 m3/d

98 m3/d

83 m3/d

88 m3/d

9 m3/d

11 m3/d

1.7.1.Prognoositud veebilanss
Eeldatavalt peaks 2010. aastaks olema ühisveevärgiga liitunud keskmiselt 88 % ning 2020.
aastaks 94 % tarbijatest vaadeldavates asulates. Kaod uue toru puhul (2010) on 15 % ning
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pikemas perspektiivis (2020) 20 % toodetud veest. Veebilanss käsitletavates asulates oleks
tulevikus sellistel tingimustel järgmine:

Tabel 12. Prognoositud veebilanss Sonda vallas
Asula
Sonda alevik kokku
- Elanikud
- Ettevõtted
- Kaod
Erra alevik kokku
- Elanikud
- Ettevõtted
- Kaod
Erra-Liiva küla kokku
- Elanikud
- Ettevõtted
- Kaod

2010, m3/d
84,4
54
22
8,4
83
15
54
14
8,7
7,4
0
1,3

2020, m3/d
97,5
56
22
19,5
88
23
54
11
10,5
9,2
0
2,3

Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ alusel
jaguneb põhjaveevaru uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks
P.
Sonda valla prognoosvaru aastani 2020 on O-Cm veekihist 300 m3/d ja V2gd veekihist 260
m3/d. Prognoosvaru (P) on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav
hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade
andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. Kinnitatud veevarust
piisab ka uute puurkaevude rajamiseks.
1.7.2.Prognoositud heitveebilanss ja reostuskoormused
Eeldatud on, et heitveebilanss on sama kui veebilanss – kogu toodetav vesi kanaliseeritakse;
veekaod tasandatakse infiltratsiooni tõttu.
Reostuskoormuste arvutamisel on eeldatud, et üks inimene tekitab 60 g BHT7/d ning et
vaadeldavates asulates ei ole suure reostuskoormusega tööstust ega peeta suuremal hulgal
koduloomi. Samuti eeldame, et ühiskanalisatsioonisüsteemiga on 2010. aastaks liitunud 88 %
ning 2035. aastaks 94 % elanikest. Ettevõtete reostuskoormuseks on võetud umbes 30 %
elanike poolt tekitatavast reostusest. Sellisel juhul on prognoositud reostuskoormused
järgmised:
Tabel 13. Prognoositud reostuskoormused Sonda valla asulates (kgBHT7/d)
Asula
Sonda alevik kokku

Reostuskoormus 2010. a.
36

Reostuskoormus 2020. a.
38
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- Elanikud
- Ettevõtted
Erra alevik kokku
- Elanikud
- Ettevõtted
Erra-Liiva küla kokku
- Elanikud
- Ettevõtted

32
4
24
13
11
4,4
4,4
0

34
4
25
14
11
5,5
5,5
0

7.2.Tegevuskava
7.3. Sonda aleviku veevarustus

Metsa PK rekonstrueerimine
Pumpla hoone rekonstrueerimine. Maa-aluse osa täitmisel viia rajatava põranda pind hoone
ukseläve tasapinda. Puurkaevu manteltoru tuleb pikendada nii, et päise kõrgus on 300 mm
rajatava põranda pinnast. Rekonstrueerida katus, seinad, sulgeda avad (aknad jm), vahetada
avatäited (uks, värav), teha siseviimistlus.
Paigaldada veepuhastusseade ülenormatiivse raua ärastamiseks veest. Veepuhastus koosneb
aeraatorist, kahest survefiltrist, tagasipesupumbast ja elektri-automaatikapaigaldisest. Filtrid
mahutada olemasolevasse pumpla hoonesse. Filtri pesuveed juhitakse peale setitamist kõrval
asuvasse kraavi.
Hinnanguline maksumus 150 000 EEK.
Lasteaia PK rekonstrueerimine
Hoone kuulub likvideerimisele. Puurkaev tuleb muldest välja kaevata ja rajada puurkaevu
kohale uus hoone. Rajatava põranda pind viia hoone ukseläve tasapinda. Puurkaev-pumpla
kõik seadmed, kogu torustik ja selle armatuur tuleb asendada uuega, rajada uus puurkaevu päis,
paigaldada uus hüdrofoor, sulgarmatuur ja veemõõtja. Puurkaevust tuleva vee ja asula võrku
mineva vee kvaliteedi määramiseks tuleb paigaldada proovivõtukraanid. Elektri- ja
automaatikaosa uuendada.
Paigaldada veepuhastusseade ülenormatiivse raua ja mangaani ärastamiseks veest.
Veepuhastus koosneb aeraatorist, kahest survefiltrist, tagasipesupumbast ja elektriautomaatikapaigaldisest. Filtri pesuveed juhitakse kanalisatsioonivõrku.
Lasteaia puurkaev jääb reservi peale uue puurkaevu valmimist Rahvamaja tänavale.
Hinnanguline maksumus 355 000 EEK.
Sauna PK rekonstrueerimine
Rajada puurkaevu kohale uus hoone. Rajatava põranda pind viia hoone ukseläve tasapinda.
Puurkaev-pumpla kõik seadmed, kogu torustik ja selle armatuur tuleb asendada uuega, rajada
uus puurkaevu päis, paigaldada uus hüdrofoor, sulgarmatuur ja veemõõtja. Puurkaevust tuleva
vee ja asula võrku mineva vee kvaliteedi määramiseks tuleb paigaldada proovivõtukraanid.
Elektri- ja automaatikaosa uuendada.
4
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Paigaldada veepuhastusseade ülenormatiivse raua ärastamiseks veest. Veepuhastus koosneb
aeraatorist, kahest survefiltrist, tagasipesupumbast ja elektri-automaatikapaigaldisest. Filtri
pesuveed juhitakse kanalisatsioonivõrku.
Hinnanguline maksumus 285 000 EEK.
Depoo PK rekonstrueerimine
Rajada puurkaevu kohale uus hoone. Rajatava põranda pind viia hoone ukseläve tasapinda.
Puurkaev-pumpla kõik seadmed, kogu torustik ja selle armatuur tuleb asendada uuega, rajada
uus puurkaevu päis, paigaldada uus hüdrofoor, sulgarmatuur ja veemõõtja. Puurkaevust tuleva
vee ja asula võrku mineva vee kvaliteedi määramiseks tuleb paigaldada proovivõtukraanid.
Elektri- ja automaatikaosa uuendada.
Paigaldada veepuhastusseade hõljumi ja ülenormatiivse raua ärastamiseks veest. Veepuhastus
koosneb aeraatorist, kahest survefiltrist, tagasipesupumbast ja elektri-automaatikapaigaldisest.
Filtri pesuveed juhitakse kanalisatsioonivõrku.
Veetorn säilitada kui vaatamisväärsus.
Hinnanguline maksumus 375 000 EEK.
Rahvamaja PK rajamine
Projekteerida uus puurkaev vähemalt 180 m sügavune. Rajada kaevumaja hoone koos vastava
sisseseadega ja elektrivarustusega. Rahvamaja puurkaev-pumpla prognoositav vajalik
tootlikkus on ca 34 m3/d ja maksimumtunni vooluhulk 14 m3/h.
Hinnanguline maksumus 360 000 EEK.
7.3.1Sonda aleviku veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine
Sonda aleviku veetorud on suures osas vananenud ning tuleb rekonstrueerida vähendamaks
lekete protsenti. Arengukava elluviimiseks on ettenähtud rajada uusi veetorustikke, et liitumine
ühisveevärgiga saaks võimalikult paljudele kinnistutele kättesaadavaks.
Nii rekonstrueeritavate kui uute torustike materjaliks on valitud PE PN10.
Sondasse jääb tulevikus 3 eraldi veevõrku. Raudteest lõunas olev asula osa hakkab vett saama
Depoo ja Metsa puurkaev-pumplatest. Depoo puurkaev ühendatakse lahti torustikust, mis
kulgeb Tallinn-Narva raudtee alt aleviku põhjaossa ja ühendatakse kokku Metsa puurkaevu
torustikuga. Metsa puurkaevuga ühendatud põhitorustiku läbimõõt on De110.
Rajatavast Rahvamaja puurkaevust saavad tulevikus joogivee aleviku põhjapoolse osa ehk
Jaama-Posti-Rahvamaja-Aseri tee -Uljaste tee ja Lembitu tänavate piirkonna kinnistud.
Põhitorustiku läbimõõt on De110-De63.
Lasteaia ja Rahvamaja puurkaevud ühendatakse omavahel ja Lasteaia puurkaev jäetakse
reservi. Rahvamaja puurkaevust hakkavad vett saama Uljaste tee ja osaliselt Lembitu tänavaga
piirnevad kinnistud. Elamuala laienemisel piki Pada-Sonda teeäärt on võimalik Lasteaia
puurkaev lülitada tööle ja varustada uue elamuala kinnistuid veega.
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Praegu Lasteaia puurkaev-pumplaga ühendatud veetorud rekonstrueeritakse. Lasteaia
puurkaevuga ühendatud võrgu perspektiivsete ja rekonstrueeritavate torude läbimõõt on
De32...De110. Planeeritakse ringühendus toru läbimõõduga De75.
Sonda alevikus rekonstrueeritakse ca 2,1 km veetorusid ja ehitatakse uusi ca 2,2 km.
Sonda alevikus rekonstrueeritakse ca 2,1 km veetorusid ja ehitatakse uusi ca 2,2 km.
Tabel 14. Sonda alevikus rekonstrueeritavad ja rajatavad veetorustikud
Läbimõõt De, mm
Sonda veetorustik kokku
Rajatav torustik
110
90
75
63
50
40
32
Rekonstrueeritav torustik
110
63
50
40
32

Pikkus, m
4290
2178
800
200
291
184
147
436
120
2112
800
306
221
389
396

Hinnanguline maksumus 4 290 000 EEK.
7.4.Erra aleviku veevarustus
7.4.1Puurkaev-pumplate rekonstrueerimine
Erra aleviku veevarustus jääb toimima kahe puurkaev-pumpla baasil. Mõlemasse, Sigala ja
Elamute pumbamajja paigaldada veepuhastusseadmed ülenormatiivse raua ärastamiseks veest.
Veepuhastus koosneb aeraatorist, kahest survefiltrist, tagasipesupumbast ja elektriautomaatikapaigaldisest. Filtrid mahuvad tõenäoliselt olemasolevasse pumpla hoonesse. Filtri
pesuveed juhitakse kanalisatsioonivõrku. Elamute puurkaevus alaliselt lubatust kõrgema
efektiivdoosi (radioloogilised näitajad) ehk 0,16 mSv/aastas esinemisel, tuleb vajadusel sinna
paigaldada täiendavad veepuhastusseadmed selle probleemi kõrvaldamiseks.
Hinnanguline maksumus 120 000 EEK.
7.4. 2Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine
Lasteaia veetorustik tuleb rekonstrueerida. Uus veetorustik ehitatakse korterelamute juurde
võrgu ringistamiseks. Sigala ja Elamute puurkaevude võrgud ühendatakse.
Erra alevikus on uute ja rekonstrueeritavate veetorude läbimõõt De32...De110.
Erra alevikus rekonstrueeritakse umbes 510 m veetorusid ja ehitatakse uusi umbes 514 m.
Tabel 15. Erra alevikus rekonstrueeritavad ja rajatavad veetorustikud
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Läbimõõt De, mm
Erra veetorustik kokku

Pikkus, m
1024

Rajatav torustik
75
50
32
Rekonstrueeritav torustik
110
63
50
40

514
202
244
68
510
260
127
100
23

Hinnanguline maksumus 1 126 400 EEK.
7.5.Erra-Liiva küla veevarustus
Rajada tuleb veemõõtesõlmed ja liitumiskaevud kinnistutele. Paigaldada Liini tänava ja
Männiku puurkaevudele veepuhastusseadmed ülenormatiivse raua ärastamiseks veest. Filtri
pesuveed juhitakse kanalisatsioonivõrku. Männiku puurkaevu kohta tuleb koostada joogivee
kvaliteedi kontrollimise kava.
Hinnanguline maksumus 250 000 EEK
7.6.Kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja rajamine
7.6.1Sonda aleviku kanalisatsioon

Sonda aleviku kanalisatsioonipumpla KP1 rekonstrueerimine
Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine hõlmab uue komplektpumpla paigaldamist (koos
alusplaadi jm lisanduvate konstruktsioonidega), ühendamist torustike ja kaablitega, seadmete ja
elektripaigaldise installeerimist ning katsetamist.
Pumplasse projekteerida vähemalt kaks pumpa, millest kumbki peab olema võimeline
arendama pumpla määratud tootlikkust ja tõstekõrgust. Pumpla kogub kokku lõunapoolse
aleviku osa reoveed ja pumpab need rekonstrueeritavale reoveepuhastile RVP1
Pumpla prognoositud vooluhulk on 98 m3/d ja maksimumtunni vooluhulk ca 16 m3/h.
Hinnanguline maksumus 349 000 EEK.
Sonda aleviku kanalisatsioonipumplate Sonda KP2 ja Sonda KP3 rajamine
Rajatakse kaks uut kompaktpumplat Sonda KP2 ja Sonda KP3, mis asuvad enne rajatavaid
reoveepuhasteid Sonda RVP2 ja Sonda RVP3.
Sonda KP2 kogub sellisel juhul kokku 2/3 aleviku põhjapoolse osa reoveest ja pumpab
planeeritud reoveepuhastisse Sonda RVP2
Sonda KP2 vooluhulk oleks 33 m3/d ja 7 m3/h.
Hinnanguline maksumus 295 000 EEK.
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Sonda KP3 kogub kokku aleviku läänepoolse osa reoveed ja pumpab planeeritud
reoveepuhastisse Sonda RVP3
Sonda KP3 vooluhulk oleks 26 m3/d ja 6 m3/h.
Hinnanguline maksumus 330 400 EEK.
Sonda reoveepuhasti RVP1 rekonstrueerimine (asendamine uuega)
Rekonstrueeritakse Sonda RVP1, vooluhulk 65 m3/d, reostuskoormus umbes 21 kgBHT7/d.
Reoveepuhasti mahutid tuleb puhastada settest ja vanadest torudest ning remontida. Puhasti
territoorium tuleb puhastada võsast ja taimestikust. Renoveerida tuleb ka puhasti territooriumil
asuvad kontrollkaevud ja piirdeaed. Biotiigi kaldad tuleb puhastada võsast ja tiik ise mudast ja
kõrgemast taimestikust. Rajada komposteerimiseväljak.
Hinnanguline maksumus 2 826 640 EEK.
Sonda reoveepuhasti RVP2 rajamine
Rajatakse uus reoveepuhasti Sonda RVP2, vooluhulk 33 m3/d, reostuskoormus umbes 17
kgBHT7/d. Soovitavalt tuleks kasutada aktiivmudal või biokilel põhinevat puhastit. Setted
viiakse Sonda RVP1 rajatavale komposteerimisväljakule.
Rajatava puhasti heitvee suublaks oleks Ilmaste peakraav, mis suubub Uuemõisa jõkke, mis
omakorda suubub Erra jõkke ja edasi Purtse jõkke.
Hinnanguline maksumus 1 539 900 EEK.
Sonda reoveepuhasti RVP3 rajamine
Rajatakse uus reoveepuhasti Sonda RVP3, vooluhulk 26 m3/d, reostuskoormus umbes 12
kgBHT7/d. Soovitavalt tuleks kasutada aktiivmudal või biokilel põhinevat puhastit. Setted
viiakse Sonda RVP1 rajatavale komposteerimisväljakule.
Rajatava puhasti heitvee suublaks oleks Toomika kraav, mis suubub Pada jõkke, mis omakorda
suubub Soome lahte.
Hinnanguline maksumus 1 650 000 EEK.
Sonda aleviku kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine
Ehitatavate ja rekonstrueeritavate kanalisatsioonitorude pikkused oleks järgnevad:
Tabel 16. Sonda aleviku rekonstrueeritavad ja rajatavad kanalisatsioonitorud

Sonda kanal. torud kokku
Rajatav torustik

Isevoolne kanalisatsioonitoru
Läbimõõt De, mm Pikkus,
m
6672
5890

Kanalisatsiooni survetoru
Läbimõõt De, mm Pikkus,
m
120
120
4
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160
200
Rekonstrueeritav torustik
250
200
160

2240
3650
782
200
147
435

110

120
0

Hinnanguline maksumus 7 471 200 EEK.
7.6.2Erra aleviku kanalisatsioon
Erra kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine
Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine hõlmab olemasoleva pumpla tühjendamist veest ja
settest (s.h. sette legaalne utiliseerimine), olemasolevate seadmete ja torustike demonteerimist
ja utiliseerimist, pumpla korpuse eemaldamist (uue pumpla paigaldamisel samasse kohta) või
korpuse ülemise osa (kuni ca 1 m maapinnast) eemaldamist uue pumpla paigaldamisel
olemasoleva sisse.
Erra rekonstrueeritava pumpla Erra KP1 prognoositud vooluhulk on umbes 96 m3/d ja 21
m3/h. Pumpla pumpab reovee rajatavasse reoveepuhastisse RVP1.
Hinnanguline maksumus 531 000 EEK.
Erra aleviku reoveepuhasti rajamine
Rajatakse uus reoveepuhasti Erra RVP1, vooluhulk 96 m3/d, reostuskoormus umbes 24
kgBHT7/d. Soovitavalt tuleks kasutada aktiivmudal või biokilel põhinevat puhastit. Setted
viiakse Sonda RVP1 rajatavale komposteerimisväljakule.
Rajatava puhasti heitvee suublaks oleks Erra jõgi, mis suubub Purtse jõkke, mis omakorda
suubub Soome lahte.
Hinnanguline maksumus 1 539 900 EEK.
Erra aleviku kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Erra alevikus on rekonstrueeritavate torude läbimõõt De160...De200, uute torude läbimõõt
De160. Uued torud rajatakse Salu tänava 6 eramaja ja Puiestee tänava põhjapoolse osa elamute
kanaliseerimiseks. 2035. aastaks kanaliseeritakse 96 % asula elanikkonnast.
Ehitatavate ja rekonstrueeritavate kanalisatsioonitorude pikkused oleks sel juhul järgnevad:
Tabel 17: Erra aleviku rekonstrueeritavad ja rajatavad kanalisatsioonitorud
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Erra
kanalisatsioonitorustik
kokku
Rajatav torustik

Isevoolne kanalisatsioonitoru
Läbimõõt De,
mm
Pikkus, m
2 307

160
Rekonstrueeritav
160
200

688
688
1 619
1 453
166

Kanalisatsiooni survetoru
Läbimõõt De,
mm
Pikkus, m
0
0
0
0
0

Hinnanguline maksumus 4 600 000 EEK.
7.6.3Erra-Liiva küla kanalisatsioon
Kanalisatsioonivõrgu rajamine
Erra-Liiva külasse on planeeritud üks kanalisatsioonipumpla. Pumplasse juhitakse kõik
kogutavad reoveed ning pumbatakse sealt Erra-Liiva küla läbivasse isevoolsesse Kiviõli
kollektorisse. Pumplasse tuleb paigaldada ka vooluhulga mõõtja.
Paigaldatakse väike kompaktpumpla. Pumplasse peab olema paigaldatud vähemalt kaks
pumpa, millest kumbki peab olema võimeline arendama pumpla määratud tootlikkust ja
tõstekõrgust. Pumbad peavad töötama vaheldumisi, automaatika peab juhtima neid nii, et
tööperioodi vältel oleks pumpade töötunnid enam-vähem võrdsed.
Pumpla prognoositud vooluhulk on 11,5 m3/d ja maksimumtunni vooluhulk umbes 3,4 m3/h.
Hinnanguline maksumus 283 200 EEK.
Erra-Liiva küla uus isevoolne kanalisatsioonitoru on De160. Rajatava isevoolse
kanalisatsioonitoru kogupikkus on umbes 1,3 km ja rajatava kanalisatsiooni survetoru pikkus
umbes 0,4 km.
Tabel 18: Erra-Liiva küla rajatavad kanalisatsioonitorud

Erra –Liiva küla
kanalisatsioonitorustik
kokku
- Rajatav torustik

Isevoolne kanalisatsioonitoru
Läbimõõt De,
mm
Pikkus, m
1 300

160

1300
1300

Kanalisatsiooni survetoru
Läbimõõt De,
mm
Pikkus, m
400
400
400

Hinnanguline maksumus 3 400 000 EEK.

7. SONDA VALLA VEEMAJANDUSE
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8.1. Olemasoleva veemajanduse finantsanalüüs.
Valla ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteeme Sonda vallas haldas kuni 01.02.2008 Aktsiaselts
Viru Vesi, kes loobus teenuse osutamisest. Veevärgi ja kanalisatsiooni varad kuuluvad vallale.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinnad on kehtestatud 02.02.2004 Sonda
Vallavalitsuse korraldusega nr. 14. Vee- ja kanalisatsiooni teenuse hind Sonda alevikus koos
arvestatuna on 11.45 krooni/m3, millele lisandub abonenttasu 0,50 kr/m3. Erra alevikus 18.60
kr/m3, millele lisandub abonenttasu 0,50 kr/m3. Vee hind ühiskanalisatsiooni puudumisel
moodustab 6,10 kr/m3 + 0,50 kr/m3 abonenttasu.
Ühisveevärgiga liitunud kliente oli 01.01.2008 Erra alevikus 97, Sonda alevikus 267, ErraLiiva külas 26. Ühiskanalisatsiooni klientide arv Erra alevikus on 63, Sonda alevikus 137.
Veetootmise kolme kvartali andmetele tuginedes on võetud arvestuslikuks veetoodanguks
2007.a. 46 330 m3. Kaod AS Viru Vesi andmetel moodustavad keskmiselt 68% aastas, ehk
31,5 tuh.m3 aastas, seega arvestuslik tarbimine moodustab ca 14,8 tuh m3 aastas. Tegelik
realisatsioon tarbijatele 2006 ja 2007.a. moodustas ca 11 tuh m3/ aastas. Heitvee ärajuhtimise
maht arvestuslikult moodustas 2007.a. 50 875 m3/ aastas. Teenuse müügimaht aga 6,6 tuh. m3.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse arvestuslikku käivet 2007. aastal ei ole täpsete andmete puudumisel
võimalik välja tuua. Hinnanguliselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ei ole hetkel
jätkusuutlik, kuna kaod veevõrgus ning sademe- ja pinnavee infiltratsioon ületab 4 korda tarbijate
poolt tasutud teenuste mahtu ja seega vee- ning kanalisatsioonitariifid ilmselgelt ei kata tegelikke
kulutusi.

Keskmise arvestusliku tarbimise alusel on käesoleval ajal vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu
Sonda alevikus 35,85 krooni inimese kohta, mis moodustab 0,92% leibkonnaliikme
netosissetulekust (Ida-Viru maakonnas, Statistikaameti andmete alusel, leibkonnaliikme
netosissetulek 2007.a. kuus 3885.70 krooni). Erra alevikus 57,30 krooni inimese kohta, mis
moodustab 1,47 % leibkonnaliikme sissetulekust. Erra-Liiva külas ja alevike tarbijatel kellel ei
ole kanalisatsiooniteenust moodustab veeteenuse hind 19,8 krooni, ehk 0,51% leibkonnaliikme
kuusissetulekust.
Selleks, et uuendada ühisveevärki ja kanalisatsioonisüsteeme on vajalik kulude osaline katmine
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna arvelt.*
*4% kulu leibkonna liikme kuusissetulekust vee- ja kanalisatsiooniteenuse peale on
rahvusvaheliselt aktsepteeritud standard
Tariifide tõstmine oli ja on ka tulevikus investeeringute võimaldamiseks möödapääsmatu.
Tariifide
tõstmine
on
vajalik
investeeringute
teostamiseks
ja
süsteemide
ekspluatatsioonikulude katmiseks. Hetkel, moodustavad vee- ja kanalisatsioonikulud leibkonna
keskmisest sissetulekust keskmiselt ca 0,4%. Vastav näitaja tõuseks aastaks 2010 2,5-le
protsendile, mis jääb madalamale rahvusvaheliselt aktsepteeritavast piirmäärast 4%. Tariifi
suurem tõstmine, arvestades valla elanike maksevõimet ja sotsiaalmajanduslikku tausta ei ole
ilmselt otstarbekas.
Tabelis 18 on näidatud Sonda valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindade prognoosid. Veeja kanalisatsiooniteenuste põhinäitajate prognoosi koostamisel perioodiks 2008-2013 on
arvestatud erinevate asumite eripäraga ja teguritega, mis võivad tulevikus tarbimist mõjutama
hakata (inflatsiooni %, riiklike maksude ja tariifide muutused, teenuse maht, vee-ettevõtja
tegevuskulud)
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Tabel 18. Sonda valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos
HIND (kr/m3)
Vesi
Erra alevik
Vesi kanalisatsioonita
Heitvesi
Sonda alevik
Vesi kanalisatsioonita
Heitvesi
Erra-Liiva küla
Vesi
Heitvesi
kanalisatsioonita
veetarbijad
Abonenttasu
TOODETUD VESI
(arvestuslik tuh. m3)
TARBIMINE (tuh. m3)
HEITVESI
KOKKU(tuh.m3)
HEITVESI
TARBIJAD(tuh.m3)

2006*

2007*

18,60

18,60

11,45

6,10

2008
prog

2009
prog

2010
prog

2011
prog

2012
prog

2013
prog

6,80
14,00

10,20
20,80

14,60
25,60

15.00
26,00

16,00
26,20

19,00
30,50

6,80
6,35

10,20
12,10

14,60
16,30

15,00
18,00

16,0
26,20

19,00
30,50

6,50

8.00

10,20

14,60

16,00
30,50
10.15

11,45

6,10

6,10

6,10

7.60

7,60

8,00

8,40

15,50
26,20
9.00

0,50
50,0

0,50
53,0

120.0
51,0

144,0
25,0

192,00
28,0

216,0
30,10

216,0
30,40

216,0
30,80

11,0
61,3

11,0
67,0

14,5
72,8

18,1
40,0

19,0
31,2

19,8
29,7

20,0
30,0

21,1
31,0

6,60

6,60

6,90

8,20

10,2

11,8

12,0

12,0

* kehtestatud hinnatariifid. Sonda Vallavalitsuse 02.02.2004 korraldus nr. 14.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kehtestab Sonda Vallavalitsus Sonda Vallavolikogu
poolt kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna muutmise korra alusel, võttes arvesse
tulude ja kulude tasakaalu põhimõtte. Teenuse hind ei tohi olla erinevate klientide või nende
gruppide suhtes diskrimineeriv. See tähendab, et teenuse hind ega abonenttasu ei või erinevate
tarbijate puhul olla erinev.
Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele moodustub veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hind:
1) abonenttasust;
2) tasust võetud vee eest;
3) tasust reovee ärajuhtimise eest.
teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1) tootmiskulude katmine;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus.
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Vee-ettevõte tulude, kulude ja kasumlikkuse eeldused:
1) Investeeringute kasulik tööiga on seadmetel 25 aastat ja torustikel 50 aastat ning kulum
aastas on vastavalt 4% ja 2%;
2) Investeeringu kulu teenusehinnas on vähemalt 30 %. Investeeringute tulemusel
vähenevad kaod võrkudes ja jooksvad hoolduskulud aastas oluliselt;
3) Tegevuskulu iga aastane kasv on aktsepteeritav vähemalt inflatsioonikoefitsiendi võrra;
4) Teenuse hinnas kajastuvad otsesed tootmiskulud, kulutused vee erikasutus- ja
saastetasudele, ohutus- ja kvaliteedimeetmetele, keskkonnakaitse tingimuste täitmisele;
5) Põhjendatud tegevustulukuseks on aktsepteeritav kuni 30%, mida loetakse veeettevõtete puhul soovitavaks tasemeks;
6) Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest saadavad tulud katavad kõik teenuste
osutamisega seotud kulud ning vee-ettevõtja puhaskasum on vähemalt 0.
Kuni aastani 2010 ületavad vee- ja kanalisatsioonitegevuskulud tegevustulusid. Tariifide tõus
ja tarbimise mõningane kasv ei võimalda siiski lähematel aastatel tasakaalustada veeettevõtluse tegevuskulusid. Esmaseks ja kõige olulisemaks teguriks on veevõrgu veekadude ja
kanalisatsiooni süsteemi infiltreeruvate veekoguste radikaalne vähendamine.
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Tabel 19: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringud

Valdkond või
Objekti nimi

Valla
eelarve
(tuh.
krooni)

KIK-i
Keskko
nnapro
gramm
(tuh.
krooni)

Projekti
tegevus
e
tulukus
est (tuh.
krooni)

Maksu
mus
Kokku*
*(tuh.
krooni)

Finantseerimise ajakava

2
0
0
8
ÜVK kava koostamine
Sonda alevik:
veevärgisüsteemi
rekonstrueerimine ja
rajamine, s.h.
- joogiveekvaliteedi
parandamine, filtrite
paigaldamine
- Rahvamaja puurkaevu
rajamine
Sonda alevik
kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine ja
rajamine, s.h.
- torustike
rekonstrueerimine
- reoveepuhastite
rekonstrueerimine ja
rajamine
Erra alevik
Joogivee kvaliteedi
parandamine, filtrite
paigaldamine

2009

2010

2011

X

60**

-

-

60

1 163

4419

233

5815

X

X

107

925

43

1075

X

X

36

309

15

360

2 893

11 166

402

14461

429

3690

171

4290

436

611

175

4367

X

X

12

103

5

120

X

X

2012

2013

2014

2015

X

X

2016

2017

2018

2019

2020

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Erra aleviku veetrasside
rekonstrueerimine,
rajamine
Joogivee kvaliteedi
jälgimine ja
radioloogiliste
analüüside tegemine
Erra alevik
RVP-de rajamine ja
reoveepumpla rekonst.
Erra-Liiva küla
joogivee kvaliteedi
parandamine, filtrite
paigaldamine
Joogivee kvaliteedi
jälgimine ja
radioloogiliste
analüüside tegemine
Veetorustike rekonstr. ja
rajamine
Erra-Liiva küla
kanalisatsioonivõrgu
rajamine
Kokku:

250

946

50

30

1246

X

30

5 070

267

6671

50

190

10

250

X

45

X

340

2924

136

3400

737

2 798

147

3682

6914

27 616

1250

35780

X

X

1 334

45

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

* Kinnitatud Sonda Vallavolikogu 01.12.2007 määrusega nr.10 „Sonda valla arengukava muutmine“
** maksumus eksperthinnangu järgi
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Käesolev Sonda
valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ei ole lõplik. ÜVK arendamise kava tuleb
koos valla arengukavaga perioodiliselt üle vaadata ja vajadusel teha sellesse muudatusi ja
täiendusi (kooskõlas muutustega majandustegevuses ja sotsiaalsfääris).
8. PLANEERITUD ÜVK INVESTEERINGUTE

ÜVK arendamise kavaga esitatud investeeringute maksumuste hindamisel on kasutatud OÜ
Projektkeskus poolt koostatud „Ida-Virumaa valdade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ehitamise/rekonstrueerimise teostatavuse uuring“ antud hinnangulist maksumust 2006.a.
ehitustööde reaalhindade alusel. Investeeringute tegelik maksumus selgub ehitusprojekti
järgsete hinnapakkumiste käigus. Arvestades ehitusturu mahtude kahanemist võivad
käesolevas arengukavas toodud investeeringute maksumused suuresti erineda tegelikkust hinna
kujunemisest.
Investeeringute tasuvusaega on praktiliselt võimatu hinnata, sest see oleneb tehtava
investeeringu mahust, objektist, tarbijate arvust ja teistest muutujatest. Põhjalik investeeringu
maksumus ja tasuvusaja hindamine tuleb teostada koos konkreetse kavandatava meetme
projekti koostamisega.
Planeeritud on investeerida Sonda valla veemajandusse kokku ca 32 172 000 krooni.
Investeeringu finantseerimise allikatena on arvestatavad valla eelarve, projekti elluviimisega
kaasnev tulukus ja riigi keskkonnaprogrammi veeprogrammi vahendid.
Euroopa Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks peab projekti maksumus olema vähemat 165
miljonit krooni.
Valla omafinantseeringu osa veemajanduse programmist finantseeritavate projektide puhul
peab olema vähemalt 10 % projekti maksumusest. Investeeringute kavas on arvestatud 20 %
omafinantseerimisega. Koos projekti tegevusega planeeritava tulukusega on omafinantseeringu
suuruseks 7 665 000 krooni. Kuna investeeringud hõlmavad erinevaid piirkondi ja erinevaid
projekte, siis on finantside vajadus ajalises mõõtmes erinev. Valla eelarve planeerimisel tuleb
kaaluda laenuraha kaasamist veemajanduse projektide elluviimiseks.
Valla ja linnaeelarve seaduse §8 kohaselt ei või laenude ja emiteeritud võlakirjade ning nendest
tulenevate muude kohustuste kogusumma, koos võetava laenu ja emiteeritavate võlakirjadega,
ületada 60% vastavaks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest ning tagasimakstavate
laenusummade ja laenuintresside ning võlakirjade lunastamise kulude kogusumma ei või
ületada eelarveaastal 20% laenu võtmise või võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks
kavandatud eelarvetuludest.
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10.KOKKUVÕT
Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava rakendamise tulemusena on
saavutatavad järgmised eesmärgid:
•

veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine EL
direktiivides ja Eesti Vabariigi seadusandluses toodud nõuetele
(Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ));

•

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kättesaadavaks tegemine määratud
reoveekogumisaladega hõlmatud asulate elanikele;

•

põhjavee kaitse ja kvaliteetse joogivee tagamine;

•

puhastamata reovee keskkonda juhtimise likvideerimine;

•

keskkonda juhitava heitvee nõuetekohase puhtuse tagamine.

11.LISA
D
Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide joonised
Jrk nr
1.
2.
3.
4.

Joonise
Joonise nimi
nr
ÜVK-1.1 Sonda valla veeallikate kaitstuse üldskeem. M 1:10 000
ÜVK-2.1 Sonda aleviku veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi põhiskeem.
M 1:5000
ÜVK-2.2 Erra aleviku veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi põhiskeem. M
1:5000
ÜVK-2.3 Sonda valla Erra - Liiva küla veevarustuse ja
kanalisatsioonisüsteemi põhiskeem. M 1:5000
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