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SISSEJUHATUS 

 
Käesolev haldusreformi eelse Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

(edaspidi ÜVK arendamise kava) on koostatud Tori Vallavalitsuse p o o l t .  Tori piirkonna 

ÜVK arendamise kava on dokument, mis kirjeldab Tori piirkonna ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. 

Kuna arendamise kava põhieesmärk on veevarude kasutamise ja reoveepuhastuse planeerimine 

seadusest tulenevalt vähemalt 12 aastase perioodi lõikes, siis antud töös on põhitähelepanu 

pööratud Tori aleviku ning Jõesuu, Selja, Taali ja Piistaoja külade vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide lahenduste väljatöötamisele ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arengu kiirendamisele organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise 

kaudu. 

ÜVK arendamise kava koostamist reguleerib otseselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. 

Seaduses on sätestatud, et arendamise kava peab sisaldama vähemalt ühisveevärgiga kaetavate 

alade ja reoveekogumisalade kaarte, dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste 

põhiskeemi, sealhulgas ka reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja 

pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi ning ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendusmeetmete 

ajakava ja nende hinnangulist maksumust. 

ÜVK arendamise kava korrektuuri koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest 

õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud Euroopa Liidu direktiividega ning 

rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

ÜVK arendamise kava kohustuslikuks osaks on anda ülevaade elanikkonnast, maksujõulisusest, 

seadusandlusest ja olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide olukorrast. Analüüsitakse 

piirkonna põhjavee kvaliteeti, hinnatakse, milline hakkab olema elanikkonna veetarbimine 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel. Ühtlasi hinnatakse töös 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 

vajaminevate investeeringute mahte. 

Olemasoleva olukorra kirjeldus on koostatud vallavalitsuse poolt kogutud materjalide põhjal, 

mille ettevalmistamisel on olnud oluline osa haldusreformi eelsel Tori vallavalitsusel ning 

muudatused on sisse viidud Tori vallavalitsuse initsiatiivil. 

ÜVK arendamise kavale on lisatud hinnangulistele maksumustele baseeruv finantsprognoos. 
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ÜVK arendamise kava on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 

omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti põhjendusmaterjaliks 

laenude või riigi abi kui ka EL-tugifondidest vahendite taotlemisel. 

Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning vastastikuste 

kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste hinnakujundusele. 
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1. LÄHTEANDMED ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEL 

 
1.1 Seadusandlik taust 

 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamisel peab lähtuma asjakohastest Euroopa Liidu 

direktiividest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning antud valdkonda reguleerivatest kohaliku omavalitsuse 

määrustest. 

 

1.1.1 Euroopa Liidu direktiivid 
 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad veemajandust ka EL veealased direktiivid. Direktiivi 

järel on esitatud sulgudes Euroopa Liidu direktiivile vastavad Eesti õigusaktid: 

Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ -  eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee suublasse 

juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ja 

seejärel puhastada ning tagada asulareovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine reoveekogumisaladel 

2000-10000 i.e-ga 2010. aasta lõpuks. (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: veeseadus, ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 

kord”). 

Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ (03.11.1998.a.) – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes 

saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. Direktiivi eesmärgiks 

on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama elanikuga asulates nõuetega vastavusse alates 

01.01.2008.a. (rauasisalduse, pH ja mangaani osas aga juba 2007.a.). 2013.a. lõpuks peab nõuetele vastav 

joogivesi olema tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate elanikele. (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: 

veeseadus, rahvatervise seadus, ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri 2 4 . 0 9 . 2 0 1 9  

määrus nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”). 

Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude head seisundit. 

Eesmärgi täpne kirjeldus on sä tes ta tud  veeseaduse § 38 lõikes 1.   

Reoveesette direktiiv (86/278/EMÜ) - eesmärk on reguleerida reoveesetete kasutamist põllumajanduses nii, 

et vältida kahjulikku mõju pinnasele, taimedele, loomadele ja inimestele ning soodustada selle nõuetekohast 

kasutamist. 

 

Nitraadidirektiiv (676/EMÜ) - eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide sattumist 



5 

 

 

veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest põllumajandusest. 

Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ) – käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest. 

Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) -  käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise regulatsiooni. 

Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ) – eesmärgiks on vältida ohtlike ainete 

veekeskkonda sattumist. 

 
 

1.1.2 Eesti Vabariigi õigusaktid  

 

Eesti Vabariigi põhiseadus 

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hoiduma 

tekitamast sellele kahju. Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja säästvalt. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (lühend ÜVKS). Seadus sätestab, et ühisveevärk ja 

-kanalisatsioon   rajatakse   kohaliku   omavalitsuse   volikogu   kinnitatud   ühisveevärgi   ja 

-kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni 

selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering       sisaldab       seaduses       sätestatud       

nõudeid.       Ühisveevärgi       ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt korraldab arendamise kava koostamist 

kohalik omavalitsus. ÜVKS § 4 lõike 5 alusel on arendamise aluseks arendamise kava, kui arendamise 

kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi poolt tagatud laenust. Seadus reguleerib kinnistute 

ühisveevärgist veega varustamise ja kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja 

pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, 

kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ning kliendi õigused ja kohustused. Ühisveevärk ja - kanalisatsioon 

on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine 

ning see on vee-ettevõtja hallatav. 

Veeseadus 

Veeseadus sätestab vee kasutamise ja kaitse kavandamise ning korraldamise alused, mille rakendamine 

soodustab säästvat veekasutust; veekaitsenõuded, mis tagavad veeressursside pikaajalise kaitse; isiku õigused, 

kohustused ja vastutuse vee kasutamisel; riikliku järelevalve vee kasutamise ja kaitse nõuete täitmise üle. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja 

korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. Seaduse kohaselt on kohaliku 

omavalitsuse ülesandeks lisaks muule korraldada omavalitsuse territooriumil ka veevarustust ja 

kanalisatsiooni. 
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Asjaõigusseadus 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused (servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus), 

nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus 

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus sätestab tehnovõrgu ja -rajatise talumise kohustused ja 

talumise eest tasu saamise võimalused. 

Planeerimisseadus 

Planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute 

koostamisel. Seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad 

tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 

maakasutuseks ning ehitamiseks. 

Ehitusseadustik 

Ehitusseadustiku eesmärk on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud keskkonna 

eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Seadustik sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -

toodetele ning ehitusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse, vastutuse  seadustiku rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 

ehitusjärelevalve korralduse. 

Keskkonnatasude seadus 

Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende 

arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja 

sihtotstarbe. Seaduse tähenduses on keskkonnakasutus ka veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse, 

põhjavette või pinnasesse. Keskkonnatasude seadusega on kehtestatud ka vee erikasutusõiguse tasu ja 

saastetasu saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnassesse. 

 

1.1.3 Vabariigi valitsuse, sotsiaalministri ja keskkonnaministri määrused ja otsused 
 

Lisaks     seadustele     reguleerivad     veemajandust     ka     Vabariigi     Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 

Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused: 

 

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid”. Määrus kehtestab nõuded joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning joogivee 

proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest; 

Keskkonnaministri 15.10.2019 määrus nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru 

hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate 
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andmete koosseis“; 

Keskkonnaministri  03.10.2019 määrus  nr  50 “Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise 

nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise 

kord”; 

Keskkonnaministri 09.07.2015.a määrus nr 43 “Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu 

ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu 

või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 

konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa 

taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu 

või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja 

salvkaevu lammutamise teatise vormid“. Määrusega kehtestatakse põhjavee kasutamise ja kaitse  kord  ning 

puurkaevude projekteerimise, puurimise, kasutamise ja likvideerimise kord. 

Keskkonnaministri 0 8 . 1 1 . 2 0 1 9  määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 

kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 

ning saasteainesisalduse piirväärtused“. Määrus  kehtestab nõuded reovee puhastamise kohta; nõuded heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta; nõuetele vastavuse hindamise meetmed; 

suublasse juhitava kasutatud vee saasteainesisalduse ja muude piirväärtused; 

Keskkonnaministri 3 1 . 0 7 . 2 0 1 9  määrus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus”. Määrusega kehtestatakse reovee 

kogumiseks, puhastamiseks või heitvee suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, 

pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise 

(edaspidi kanalisatsiooniehitis) planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded; 

Riigikogu 14.02.2007 otsusega on heaks kiidetud “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030”. Nimetatud 

strateegia on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia 

“Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele 

arengukavadele, millede koostamisel või korrigeerimisel peab juhinduma keskkonnastrateegias toodud 

põhimõtetest. Selle strateegia eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea 

seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning 

nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Strateegia on vee osas seadnud eesmärgiks 

saavutada pinnavee ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid, mille seisund juba on hea või väga 

hea ning joogivee osas, et joogivesi on inimese tervisele ohutu. 

 

1.1.4 Tori valla õigusaktid 
 

Tori valla arengukava aastateks 2018-2030 
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Tori valla arengukava 2018 – 2030 on vastu võetud Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määrusega nr 46. 

Tori valla prioriteediks on haldusreformi käigus ühinenud territooriumil avalike teenuste kvaliteedi tõstmine, 

piirkondliku eripära säilitamine ja arendamine ning erinevate piirkondade hallatavate asutuste omavahelise 

sünergia suurendamine. Arengukava on valla strateegiline töödokument, mis loob raamistiku valla tuleviku 

kujundamiseks ja valla arengule vajalike ressursside paigutamiseks. Arengukavaga määratletakse pikaajalised 

eesmärgid ja nende elluviimise tegevused. Tori valla  

arengukava eesmärgiks on seada vallale ühtsed arenguprioriteedid, tagada tasakaalustatud areng järgneval 

arengukava perioodil ning valla arengudokumentide vastavus seaduses sätestatud nõuetele. Arengukava on 

koostatud aastateks 2018-2030 ja määratleb Tori valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende 

elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on ka valla eelarve koostamise, investeeringuteks raha taotlemise 

ja laenuvõtmise alusdokumendiks. 

 

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 on vastu võetud Tori Vallavolikogu 23.01.2020.a määrusega 

nr 95. 

Tori Vallavolikogu 24.09.2014 määrus nr 15 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

Tori Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 58 “Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri”. 

Tori Vallavolikogu 15.04.2015 määrus nr 8 „Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise 

eeskiri“ 

 

1.2 Lääne – Eesti vesikonna  veemajanduskava 

 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 17.01.2016 protokollilise otsusega. 

Veemajanduskavade üks peamisi instrumente on veekogude seisundi hindamisele järgnev eesmärkide seadmine 

ja meetmeprogrammi koostamine. Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava alusel kavandada ja 

rakendada abinõusid keskkonnaeesmärkide, sealhulgas vee hea seisundi, saavutamiseks. Vee hea seisundi 

saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea seisundi saavutamisega ei tohi ohtu seada 

muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist või saavutamist. 

Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea ökoloogilise seisundi kui ka hea keemilise seisundi 

saavutamist. Põhjavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea koguselise kui ka hea keemilise seisundi 

saavutamist. Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi lükatud. 

Ajakohastatud veemajanduskava vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse keskkonnaeesmärke. 

Veemajandamiskava üldine eesmärk on veeseaduse kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea seisundi 

saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide seadmisel on aluseks kaks põhimõtet: 
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veekogude head seisundit tuleb säilitada; 

mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse. 

Üldeesmärgi, hea seisundi, saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine ehk hea seisundini 

jõudmise vahendite sõnastamine, mis on üks samm meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis 

kavandatud tegevused on suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kuigi suurem tähelepanu ja jõupingutused on 

suunatud just veekogude seisundi parandamisele. 

Veeseadus sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. Erandid on seotud hea seisundi 

kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste tingimuste korral: 

pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile; 

parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina ehk leebema eesmärgi kehtestamine 

pinna- või põhjaveekogumile; 

seisundi ajutise halvenemise lubamine, sest see on tingitud looduslikest muutustest; 

seisundi halvenemise lubamine, sest see on tingitud olulisest uuest arendustegevusest. 

 

 

 

 

1.3 Muud andmed 
 

1.3.1 Planeeringud  
 

Ehitustegevus Tori vallas toimub peamiselt detailplaneeringute, lokaalsete arengukavade ja ehitusprojektide 

alusel. Detailplaneeringud haaravad üldjuhul nii uusi elamurajoone kui ka üksikuid kinnistuid. 

 

Detailplaneeringute nimekiri Tori valla määratletud reoveekogumisaladel on toodud tabelites 1 – 4.   

Tabel 1 KEHTIVAD DETAILPLANEERINGUD 

 

Jrk nr Detailplaneeringu nimetus Algatamise aeg 

ja otsuse nr 

Küla, alevik Seos üldplaneeringuga 

1. Söökla 17.04.2002, 

otsus nr 11 

Tori alevik Üldplaneeringukohane 

2.  Parve 29.05.2002, 

otsus nr 18 

Urumarja Üldplaneeringukohane 

3.  Männi II 17.09.2003, 

otsus nr 42 

Piistaoja Üldplaneeringukohane 

4.  Piiri ja Väikekuke 24.09.2003, 

otsus nr 46 

Kõrsa Üldplaneeringukohane 

5.  Taani 18.02.2004, Jõesuu Üldplaneeringukohane 
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otsus nr 7 

6.  Ülejõe 15.09.2004, 

otsus nr 40 

Randivälja Üldplaneeringukohane 

7.  Karini 15.09.2004, 

otsus nr 41 

Jõesuu Üldplaneeringukohane 

8.  Köstri 21.09.2005, 

otsus nr 55 

Tori alevik Üldplaneeringukohane 

9.  Kristeli 21.09.2005, 

otsus nr 56 

Tori alevik Üldplaneeringukohane 

10. Jalaka 21.09.2005, 

otsus nr 57 

Tohera Üldplaneeringukohane 

11. Orava 16.11.2005, 

otsus nr 76 

Jõesuu Üldplaneeringukohane 

12.  Jõeranna 16.02.2005, 

otsus nr 14 

Urumarja Üldplaneeringukohane 

13. Vana-Kubja 20.06.2006, 

otsus nr 21 

Urumarja Üldplaneeringukohane 

14. Reiaru 21.02.2007, 

otsus nr 12 

Kõrsa Üldplaneeringukohane 

15. Vapramäe ja Viigimäe 20.09.2007, 

otsus nr 40 

Urumarja Üldplaneeringukohane 

16. Köstri 16.01.2008, 

otsus nr 5 

Tori Üldplaneeringukohane 

17. Linnu 19.03.2008, 

otsus nr 13 

Oore Üldplaneeringukohane 

18. Tomsoni 21.05.2008, 

otsus nr 36 

Urumarja Üldplaneeringukohane 

19. Roosi 18.06.2008, 

otsus nr 40 

Kõrsa Üldplaneeringukohane 

20. Jõeranna 18.06.2008, 

otsus nr 41 

Muraka Üldplaneeringukohane 

21. Laanemaa 26.02.2009, 

otsus nr 12 

Taali Üldplaneeringukohane 

22. Bärlini 18.03.2009, 

otsus nr 16 

Urumarja Üldplaneeringukohane 
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23. Tammeoja 14.05.2009,  

otsus nr 25 

Piistaoja Üldplaneeringukohane 

24. Vihusauna 17.06.2009, 

otsus nr 37 

Riisa Üldplaneeringukohane 

25. Jõekalda I ja Jõelkääru 

osaline 

17.06.2009, 

otsus nr 38 

Randivälja Üldplaneeringukohane 

26. Puistajõe 17.03.2010, 

otsus nr 18 

Jõesuu Ei muuda 

27. Vardissaare 19.12.2012, 

otsus nr 69 

Rätsepa Muudab  

28. Säästke laiendamine 21.09.2011, 

otsus nr 37 

Jõesuu Muudab  

29. Kristjanikodu 19.10.2011, 

otsus nr 39 

Oore Ei muuda 

30. Janekikodu 17.10.2012, 

otsus nr 59 

Muraka Muudab  

31. Oore tee 26 15.06.2011, 

otsus nr 31 

Tori alevik Ei muuda 

32. Vesivärava 18.06.2014, 

otsus nr 27 

Urumarja Ei muuda 

33.  Vesiveski 16.12.2015,  

otsus nr  49  

Urumarja Muudab  

34.  Tori aleviku keskus 15.06.2016, 

otsus nr 26 

Tori alevik Ei muuda 

35.  Matsi 31.08.2016, 

otsus nr 33 

Kõrsa Ei muuda 

36. Kärestiku 21.06.2017, 

otsus nr 20 

Muraka Muudab 

37. Pärnu mnt 3 21.06.2017, 

otsus nr 19 

Tori alevik Muudab  

38. Tõkkeoja 19.09.2019, 

otsus nr 185 

Tohera Muudab 

39. Kivikeldri 25.10.2018, 

korraldus nr 841 

Rätsepa Ei muuda 

 

Tabel 2. ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 
 
 

Jrk nr Detailplaneeringu nimetus Algatamise aeg  

ja otsuse nr 

Küla, alevik 

1. Moodustatava biopuhasti 26.09.2006, otsus nr 41 Selja 
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katastriüksuse 

detailplaneering 

2. Ritsu 28.05.2003, otsus nr 33 Rätsepa 

3. Pagari 15.09.2004, otsus nr 43 Jõesuu 

4. Riisi 16.03.2005, otsus nr 15 Aesoo 

5. Kuke 21.09.2005, otsus nr 53 Kõrsa 

6. Sindi tee 7a 23.09.2009, otsus nr 44 Kõrsa 

7. Matikodu 17.03.2010, otsus nr 20 Kildemaa 

8. Kasesalu 30.09.2010, otsus nr 286 Urumarja 

9. Niina lõuna 20.10.2011, otsus nr 241 Muraka 

10. Saare 21.11.2012,  otsus nr 143 Jõesuu 

11. Uuekuke 24.01.2019,  otsus nr 93 Kõrsa 
 

Üldplaneeringu ülevaatamise ajaks oli algatatud seitse üldplaneeringut. 

 

 

 

 

 

Tabel 3. KEHTETUKS TUNNISTATUD DETAILPLANEERINGUD 
 
 

Jrk nr Detailplaneeringu 

nimetus 

Algatamise aeg ja 

otsuse nr 

Kehtetuks 

tunnistamise aeg 

Küla 

1.  Orghekulle ja 

Ooreveski osaline 

16.04.2008 otsus 

nr 25 
19.05.2010 otsus 

nr 49 

Oore 

2.  Päikese 17.03.2010 otsus 

nr 19 
21.05.2014 otsus 

nr 11 

Levi 

3.  Matsi 18.10.2006 otsus 

nr 46 
18.06.2014 otsus 

nr 14 

Kõrsa 

4.  Jõeääre 15.09.2004 otsus 

nr 42 

24.05.2018 otsus 

nr 86 

Jõesuu 

 
 

Tabel 4. ÜLDPLANEERINGUKOHASED ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 
 

 

Jrk nr Detailplaneeringu 

nimetus 

Algatamise aeg ja otsuse nr Küla, alevik 

1. Lembitu 20.10.2004 otsus nr 57 Kõrsa 

2. Sanksu 22.03.2006 otsus nr 9 Taali 

3.  Ojamaa 20.06.2006 otsus nr 22 Rätsepa 

4. Ojakalda 20.06.2006 otsus nr 23 Urumarja 

5. Kõrgekalda 18.10.2006 otsus nr 44 Taali 

6. Pauli 18.10.2006 otsus nr 45 Kõrsa 

7. Kuke 15.11.2006 otsus nr 58 Kõrsa 
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8. Jõekalda 20.12.2006 otsus nr 62 Muraka 

9. Vikerkaare I  20.12.2006 otsus nr 64 Urumarja 

10. Rukkilille 20.12.2006 otsus nr 65 Kõrsa 

11. 
Haaviku, Lepiku, 

Kaasiku, Pihlaka ja 

Toominga 

21.02.2007 otsus nr 11 
Kõrsa 

12. Pärnoja 20.09.2007 otsus nr 37 Urumarja 

13. Luigejõe ja Luigeranna 17.10.2007 otsus nr 46 Levi 

14. Hellemaa 28.11.2007 otsus nr 58 Jõesuu 

 

 

1.3.2 Veeluba 
 

Vee-erikasutuse luba Tori valla Tori piirkonna territooriumilt vee võtmiseks ja suublasse juhtimiseks on antud 

osaühingule Sindi Vesi (registrikood 10356904, aadress Hariduse tn 14, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa) nr 

L.VV/331620.  Luba on välja antud 13.11.2018 Keskkonnaameti korraldusega nr 1-3/18/2697. 

 

1.3.3 Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 
 

 

Tori valla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni arengukava  aastateks  2015-2028 on vananenud 

ei vasta tänastele nõuetele, kuna muutunud on seadusandlik regulatsioon ja vaja on sisse viia ka sisulised 

muudetavad arengusuunad. Seadusemuudatustest tulenevalt on vajalik teha arendamise kava ülevaatus 

vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajadusel seda korrigeerida. Seejuures on vajalik kava täiendada nii, et 

käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat. Valla vajadustest lähtuvalt on käesolevat arendamise 

kava korrigeeritud ja viidud nõuetega vastavusse. Haldusreformi järgselt on Tori Vallavolikogu alatanud uue 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamise, mis on mahukam ja on alles koostamisel. 2019 aastal 

viidi läbi Sindi linnas sadevete uuring, mis on vajalik uuring arengukava sisendiks. 

 
1.4 Vee-ettevõte 

 
Pärast haldusreformi võttis Tori Vallavalitsus 18.04.2018 korraldusega nr 329 „Tori valla vee-ettevõtete 

ühendamine“ vastu otsuse ühendada osaühingud Sindi Vesi, Are Vesi ja Tori Haldus ning aktsiaselts Sauga 

Varahaldus. Ühinemislepingu järgi on Sindi Vesi ühendav osaühing ja jätkatakse Sindi Vesi nime all. Ühinenud 

omavalitsuses Tori vald on üks vee-ettevõte ja see on osaühing Sindi Vesi. Haldusreformieelses Tori vallas oli 

Tori piirkonna vee-ettevõtjaks OÜ Tori Haldus ja Osaühing Raivo Remont. 

 

2. KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 
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2.1 Keskkond 

 
Tori vald jääb Lääne-Eesti madaliku idaossa ja Pärnu jõe ala-keskjooksu piirkonda, kus põhiliselt tegeletakse 

põllumajanduse ja metsamajandusega. Valdavalt moodustavad pinnakatte erineva lõimisega liivsavid ning 

maapinna kõrgus üle merepinna on 15-25 m. 

Tori valla piirkonnas voolab rohkemal või vähemal määral 7 jõge ja need on Pärnu, Navesti, Halliste, Sauga, 

Raudna, Kurina ja Vaskjõgi. Jõgede veekvaliteet on viimase kümne aasta jooksul paranenud ja seda 

eelkõige põllumajandusliku reostuse vähenemise arvel. Kindlasti on olulist mõju avaldanud ka mitmete liha 

ja piimatöötlemisettevõtete tootmistegevuse vähendamine või lõpetamine. 

Tori  valla  kagu  ja  lõuna  osas  asuvad  Riisa,  Ördi,  Kikepera  ja  Kõrsa  raba.  Tori  valla 

territooriumil rabades olulist turbatootmist ei toimu. 

 

Riisa, Ördi ja Kikepera rabade ja piirnevate alade baasil on mitmete haruldaste taime-, looma- ja linnuliikide 

ja nende elupaikade kaitseks moodustatud Soomaa Rahvuspark. Nimetatud rabades moodustavad loodusliku 

vetevõrgu arvukad älved ja laukad, mille sügavus on üle 2 m ja kus asuvad küllaltki olulised pinnaveevarud. 

Tori valla kõige suurem ja omapärasem on Kikepera raba, mis asub põhja- lõunasuunalises nõos ning on 

tekkinud järve soostumisel. (turba all on 0,1- 0,25 cm tüsedune sapropeelikiht). Turba ja sapropeeli lamamiks 

on Balti jääpaisjärve liiv. Valdav osa rabast toitub sademetest, kuid äärealadel ka põhjaveest. Turba paksus 

on 4,3-8,2 m. Mitmekesine vetevõrk ja hästi kujunenud rabanõlv on loonud huvitava struktuuriga raba. Tegemist 

on valdavalt älve- ja paljude väikeste laugastega lagerabaga, mida piirab puisraba vöönd. 

Kõrsa raba on planeeritud Pärnu linna rohelise vööndi alaks, mille määratlemise eesmärk on tagada Pärnu ja 

Sindi linna elanikele lähipiirkonnas puhke ja tervistav keskkond. 

Looduskaitsealadest jäävad valla territooriumile Soomaa Rahvuspark, Navesti hoiuala, Pärnu jõe hoiuala  ja 

Tori Põrgu maastikukaitseala ning osaliselt ka Kuiaru looduskaitseala. Soomaa 

Rahvuspark on ühtlasi ka linnuhoiuala ja Ramsari ala so rahvusvahelise tähtsusega märgala 

veelindude rände ja pesitsuspaikade kaitseks. 

 

Valla territooriumile jääb kaks kaitsealust parki (Taali mõisa park ning Tori pastoraadi park) ja viis kaitstavat 

loodusüksikobjekti ning hulk arhitektuuri- ja arheoloogiaobjekte. Erilist puhkemajanduslikku väärtust omavad 

Pärnu jõe, Riisa – Halliste puhkeala. 

Maavaradest omab suuremat tähtsust (kuigi tarbevarud ei ole suured)  ehituses  kasutatav Kõrsa karjääri liiv ja 

kruus. Teiste võimalike kruusa-liiva maardlate tarbevarude väljaselgitamiseks on vaja veel teha täiendavaid 

geoloogilisi uuringuid. 

Tori valla põhilised turbavarud asuvad Soomaa Rahvuspargi territooriumil, mistõttu nad ei oma tööstuslikku 
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tähtsust. Teisi arvestatavate tarbevarudega maavarasid valla territooriumil ei ole. 

2.1.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogiline läbilõige 
 

Eesti aluspõhja moodustavad eelpaleosoikumi kristalsed kivimid (graniit jt). Kristalse aluskorra pealispind 

lasub 400-500 m sügavusel. Aluspõhja pealispinna moodustavad kesk- devoni vanusega Narva lademe 

liivakivi, savi ja dolomiitmergel. Aluskorda katavad alampaleosoikumi settekivimid. Settekivimikihi 

moodustavad ordoviitsiumi ja siluri ladestu karbonaatkivimid (paekivi) ning vendi, kambriumi, ordoviitsiumi 

ja devoni terrigeensed (mineraali ja kivimi murend) kivimid näiteks liivakivi. 

Pinnakate lasub vahetult siluri ja devoni kivimitel ja on moodustunud kvaternaarsetest setetest 

– moreenidest ning jääjõeliivadest ja –kruusadest. 

Hüdrogeoloogiline läbilõige koosneb järgmistest põhjaveekihtidest ja kompleksidest: 

1. Kvaternaarne veekompleks 

2. Devoni veekompleks 

3. Siluri veekompleks 

4. Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks 

5. Kambriumi-Vendi veekompleks 

6. Kristalse aluskorra veekompleks 

Veekompleksides eristatakse vettandvate kivimite geneetilise päritolu ja iseloomulike tunnuste põhjal 

omakorda erinevaid veekihte, millel võib olla erinev majanduslik tähtsus. 

 

2.1.2 Pinnakate 
 

Maapinda katab kvaternaarne pinnakate, mis on moodustunud Läänemere erinevatel arengustaadiumitel 

kujunenud kruusast, liivast ja savist ning mille paksus ulatub kuni 25 meetrini. 

Pinnakate algab põhiliselt erinevate lõimistega liivsavide ja savidega, mis lasub vahetult siluri ja devoni 

kivimitel, koosnedes põhiliselt moreenist, liustikujõe ning jääpaisjärve setetest. Valla kaguosas, suuremate 

soo- ja rabaalade piirkonnas, levivad ka mitmesugused soosetted (pealmiselt rabaturvas ja madalsooturvas). 

Veevarustuse seisukohalt soosetete veekihil halbade maitseomaduste tõttu praktilist väärtust ei ole. 

Ulatuslik jõgedevõrk hakkas Madal-Eestis kujunema pärast jääpaisjärvede hääbumist. Tulenevalt jõgede 

väikesest langusest ja voolukiirusest ning lähtematerjali (põhiliselt liustikujärve setted) peeneteralisusest, on 

ka siinsed jõesetted väikese terasuurusega. 

Piirkonna pinnamood on tasane. Pinnamoelt on tegemist limnoglatsiaalse ja merelise tasandikuga, kuid 

Kuiaru- Mannare joonel levivad pinnamoes ka otsamoreenid ja oosid. Absoluutkõrgus on valdavalt 20-30 m 

ü.m.p1. Tasane reljeef ei soodusta pinnavete äravoolu ja tulvaveed põhjustavad Riisa piirkonnas sademerikastel 

 
1 Üle merepinna 
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perioodidel eriti ulatuslikke üleujutusi. Soomaal on probleemiks kevadised üleujutused, mil jõevesi tungib 

kaevudesse. Samas toidab jõevesi ka maapinnalähedast põhjavett, mille tõttu veemaitseomadused halvenevad. 

Seega üleujutuspiirkondades tingituna tulvavetest põhjaveel kaitstus puudub. 

 

2.1.3 Põhjaveevarud 
 

Eesti Geoloogiakeskus on 2003. aastal uurinud Pärnumaa põhjavee kaitstust ja koostanud maakonna 

põhjavee kaitstuse kaardi. Põhjavee kaitstuse all mõistetakse veekihi kaetust nõrgalt vett läbilaskva kihiga, 

mis takistab maapinnal oleva reoaine imbumist põhjavette. Põhjavee kaitstus oleneb järgmistest teguritest: 

looduslikud  (põhjaveekihti  katvate setete paksus,  koostis ja filtratsiooni kiirus, põhjavee survelisus) ja 

tehnogeensed (heitvee hoidlad, infiltratsiooni väljakud) Füüsikalis-keemilised (keemiline püsivus, 

lagunemisaeg). 

Maapinnalt  esimese  aluspõhjalise  põhjaveekihi  loodusliku  kaitstuse  hinnang  Tori  vallas (joonis 2) pindmise 

reostuse seisukohalt on järgmine: nõrgalt kaitstud alad asuvad Kõrsa, Urumarja, Taali ja Mannare külade 

piirkonnas; keskmiselt kaitstud alad asuvad Kuiaru, Selja, Oore, Tori, Võlli, Kildemaa ja Piistaoja külade 

piirkonnas; suhteliselt  kaitstud  alad asuvad  Muti,  Muraka,  Jõesuu,  Tohera,  Aesoo,  Rätsepa  ja  Riisa külade 

piirkonnas. Kaitsmata põhjavee alasid Tori valla Tori piirkonnas ei esine. 

 
 

Joonis 1 Väljavõte põhjaveekaitstuse kaardist haldusreformi eelsest Tori vallast 
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Suhteliselt kaitstud alad Vabariigi Valitsuse määruse alusel loetakse hästi kaitstud põhjaveega kaetud alade 

hulka. Heitvee suublate reostustundlikkuse järgi loetakse nõrgalt kaitstud alad reostustundlikeks  suublateks  

ning  keskmiselt  ja  suhteliselt  kaitstud  alad  vähetundlikeks suublateks.  

Hüdrogeoloogiliselt levivad Tori valla Tori piirkonna territooriumil järgmised veekompleksid: Kvaternaarses 

veekompleksis eristatakse järgmisi veekihte: soosetete veekiht; Balti basseini erinevate arengustaadiumite 

setete veekiht; liustikujõesetete veekiht; Valdai jäätumisaegse moreeni liiva ja liivsavilasumi veekiht. Selle 

veekompleksi kasutamine on küllaltki piiratud mitmetel põhjustel. Kuna veetase lasub valdavalt maapinnast 2-

6 meetri sügavusel, siis veeseisund sõltub ilmastikutingimustest ja inimtegevusest ja veekvaliteet o n  

seega väga ebastabiilne. Selle veekompleksi erinevate kihtide vett tarbitakse enamasti üksikperede ja 

majapidamiste poolt, kus veevõtuks on rajatud valdavalt salvkaevud. Ühisveevärgis selle veekompleksi vee 

kasutamine ei ole perspektiivne. 

Devoni veekompleksis avaneb Pärnu veekiht vahetult kvaternaarisetete all. Selles kihis on vett andvateks 

kivimiteks erineva tsementeeritusega mitmesugused peeneteralised liivakivid, mille tüsedus Tori kandis 

ulatub kuni 35 meetrini. Põhjavesi on mage ja madala mineraalsusega (0,3-0,4 g/l). Tori vallas on mõned 

Pärnu veekihi põhjavett avavad puurkaevud (lisa 2). 

Siluri veekompleks on põhiliseks veevarustusallikaks ühisveevärgis. Geoloogilisest läbilõikest ning 

veetaseme ja vee keemilise koostise erinevustest lähtudes võib veekompleksi tinglikult jagada kaheks: 

Jaagarahu-Jaani veekiht; Adavere-Raikküla veekiht. 

Jaagarahu-Jaani veekihi vettandvaks kivimiks on dolomiit. Devoni setete levikualal ühineb Jaagarahu-Jaani 

veekiht Pärnu veekihiga. Kuna Jaagarahu-Jaani ja Adavere-Raikküla veekihti eraldavat vahekihti (domeriit, 

savikas dolomiit, metabentoniit, mergel) läbivad tektoonilised rikked ja lõhed, siis seetõttu veepidavus ei ole 

absoluutne ega pidev. Veekihi tüsedus ulatub kuni 33 meetrini. Filtratsioonikoefitsent oleneb kivimite 

lõhelisusest ja võib ulatuda kuni 26 m/ööpäevas (sagedamini 4-8 m/ööpäevas). Puurkaevu deebit muutub 

1,3-22 l/s, veetaseme alandusel 6-26 m. Keemiliselt on põhjavesi valdavalt madala või keskmise 

mineraalsusega (0,3- 0,6 g/l). Põhjavees kohati esinev lämmastikühendite kõrgendatud sisaldus võib olla 

erijuhul seotud mõningate geokeemiliste mõjudega, kuid üldjuhul on see ikkagi vee reostuse indikaatoriks. 

Adavere-Raikküla veekiht paikneb Adavere dolomiidis ja merglis ja Raikküla lademe lubjakivis. See veekiht 

ei ole eriti veerikas vett nõrgalt läbilaskvate kihtide olemasolu tõttu. Filtratsioonikoefitsent võib ulatuda kuni 

8 m/ööpäevas. Puurkaevu deebit on keskmiselt 1-3 l/s, üksikjuhtudel 10 l/ s veetaseme alandusel 15-30 m. 

Tihti ei vasta põhjavee kvaliteet kloriidide ja naatriumisisalduse poolest joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Mikrokomponentidest on põhjavees suur fluori sisaldus(1,7-5,5 mg/l), samuti ka boori sisaldus ületab 

joogiveele lubatud 1 mg/l. 

Fluori suur sisaldus on seotud geoloogilise läbilõike geokeemiliste tingimustega, mida ei ole seni piisavalt 
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uuritud. Kõik senised geokeemilised uuringud kinnitavad, et fluoriidide suur sisaldus on tingitud Jaani ja 

Adavere lademe merglist, metabentoniidist ja savikast dolomiidist fluori leostumise tagajärjel. 

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks lasub 220-470 meetri sügavusel. On suhteliselt veerikas ja nõrgalt 

mineraliseerunud veega, kuid suure kloriidide ja fluoriidide (kuni 2,8 mg/l) sisalduse tõttu ei vasta joogivee 

nõuetele ja seega ei oma ühisveevärgi seisukohalt majanduslikku tähtsust. Tori vallale pikaajaliselt 

põhjaveevarusid kinnitatud ei ole. Lubatud veevõtt on fikseeritud vee erikasutus- ja 

keskkonnakomplekslubadega. 

2.1.4 Pinnavesi 
 

Tori valda iseloomustab jõgede ja ojade rohkus. Reljeefist tingituna on jõed lookleva ja aeglase vooluga. 

Orud on madalad ja nõrgalt väljakujunenud ning lähevad järk-järgult üle ümbritsevaiks tasandikeks. Jõgede 

pikiprofiilid on sujuvad ja lang väheneb pikkamisi suudme suunas. Vooluveekogude üks peamisi funktsioone 

on maaparanduslik eesvool. 

Vastavalt maaparandusseadusele korraldab Pärnu Maaparandusbüroo tähtsamate ühiseesvoolude hooldamist 

Tori valla piires järgmiselt: Siberi oja 14,4 km, Piistaoja oja 7,4 km, Muraka oja 4,8 km, Kurina jõgi 7,0 

km, Kivinina pkr 1,0 km, Jõhve oja 10,0 km, Suureoja pkr 7,0 km, Veneoja pkr 7,1 km ja Tori pkr 8,2 

km. Tori vallal puudub ülevaade valla kõigi vooluveekogude tegeliku seisundi kohta. 

Ülevaatekaardist vooluveekogude riskitundlikkuse kohta hajureostuse suhtes (joonis 3) saab välja lugeda, et 

väga kõrge (punase) ja kõrge (roosa) riskitundlikkusega aladel tuleb põllumajandustegevuste korral tähelepanu 

pöörata reostust ennetavale tegevusele. Reegliks peaks olema, et vähemalt väga kõrge riskitundlikkusega 

aladel on iga tegevuse puhul keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Nimetatud alad võiks olla ka 

veemajanduspiirkondade planeeringute ja hoolduskavade koostamise järjekorra aluseks. 
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Joonis 2 Pärnu alamvesikonna vooluveekogude riskitundlikus hajareostuse suhtes 
 

Kõik Pärnu alamvesikonna suuremad jõed (Pärnu jõgi 144 km, Navesti jõgi 100 km, Halliste jõgi 86 km, Sauga 

jõgi 77 km) voolavad suuremal või väiksemal määral ka Tori valla territooriumil. Tori valla pikim ja veerikkaim 

Pärnu jõgi saab alguse Pandivere kõrgustikult. 

Väiksemateks jõgedeks valla piires on Raudna, Kurina, Sauga ja Vaskjõgi (so Reiu jõe lisajõgi). Suurvee 

ajal esineb maapinnareljeefist tingituna Navesti ja Halliste jõgede ulatuslikke üleujutusi, mistõttu on 

lammisetteid seal ümbruses rohkem kui teistel Eesti jõgedel. 

Tori vald on seisuveekogude (järv, tehisveekogu) poolest suhteliselt vaene. Tori vallas on ainult üks Kikepera 

rabas asuv rabajärv – Hundissaare ehk Vireksaare järv pindalaga ca 2 ha. Valla piiresse jääb ka mitmeid 

ammendatud kruusa-liivakarjääre, milledest Määranõmme I ja Selja II on rekultiveeritud ja kujundatud 

tehisveekoguks, kuid vajaksid pidevat hooldamist. Määranõmme II, Kõrsa, Selja I, Muti I ja Muti II karjäär 

vajaksid alles rekultiveerimist. Need tehisveekogud leiavad kasutamist põhiliselt ainult suviste 

supluskohtadena. Ornitoloogilist tähtsust omavad endised Selja karjäärid, kuna seal pesitsevad juba  aastaid  

sellised kaitsealused linnuliigid nagu valge-kühmnokkluik ja vesikana. 

Omapärane seisu- ja vooluveekogude süsteem toimib rabades ja eriti omapärase vetevõrgu moodustab 

Kikepera raba, kus selle kujundavad laugastikud, rabaallikad ja –lehtrid. Neist algavad mitmed ojad, millest 

suurim on Jõhve oja. Raba keskosa laugastikus esineb 30-40m läbimõõduga lehter, mille põhjas on ligi 
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meetrisuurune vee äravooluava. Selles rabaosas on teada ka massiivisisene oja, mille algus ja lõpp kaob turbasse. 

Olulisemad vooluveekogud on Pärnu jõgi koos oma lisajõgedega. Jõevee kasutamine vesivarustuseseisukohalt 

ei oma käesoleval ajal olulist tähtsust. Küll aga on puhkemajanduslik tähtsus ja seda eelkõige sportlikul 

kalapüügil ja veeturismil. Prognoosida võib pinnavee osatähtsuse tõusu kalakasvatuse arendamisel ja 

niisutussüsteemide väljaehitamisel. 

Viimastel aastatel pinnaveekogude veeomadused märgatavalt paranenud. Tööstuse ja põllumajandustootmise 

languse, mõnede heitvee puhastite valmimise või rekonstrueerimise tulemusena on veekogude reostuskoormus 

vähenenud. 

Eutrofeerumise all mõistetakse veekogude rikastumist toitesooladega, mis põhjustavad taimestiku väga 

intensiivset kasvu, ning mille tagajärjel veekvaliteet järsult langeb. 

Peamised pinnaveeprobleemid tulenevad orgaanilisest reostusest, heitvee mittepiisavast puhastamisest ja 

laialdasest eutrofeerumisest. 

Orgaanilise reostuse parameetriks on valitud BHT7 (7 ööpäeva jooksul vaja minev hapniku kogus vees 

orgaanilise ja anorgaanilise aine bioloogiliseks lagundamiseks). Kogu fosfor ja lämmastik näitavad 

eutrofeerumist ja troofilist taset. Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivi alusel tuleb veekogude vesi 

jagada vee keemiliste näitajate ja ökoloogilise seisundi (loodusläheduse) alusel viide klassi: 

• I klass väga hea looduslik vesi; 

• II klass hea looduslähedane vesi; 

• III klass rahuldav mõõduka inimmõjuga vesi; 

• IV klass halb reostunud vesi; 

• V klass väga halb tugevalt reostunud vesi. 

Põhjaveekogumite vesi jaotatakse loodusläheduse järgi kaheks veeklassiks järgmiselt: 

• I klass hea looduslik ja looduslähedane vesi; 

• II klass halb reostunud või tugevalt reostunud vesi. 

Reostunud ehk halba või väga halba vee seisundit peab parandama reostaja või, kui reostajat pole võimalik 

kindlaks teha, siis veekogu puhul omanik ja põhjavee puhul riik. Pinnaveekogudes tuleb tagada võimalikult 

looduslähedase vee kvaliteet arvestades veekogu omapära. 

Jõgede veeseire BHT7 kohta näitab, et üldine olukord jõgedes orgaanilise reostusega on hea. Pärnu jõe Oore 

jaamas (riikliku pinnavee seirepunkt) on inimtegevusest mõjutatud ja BHT7 väärtuse järgi kuulub kolmandasse 

klassi. Riikliku seire (Eesti Keskkonnaseire 2001, 2002) alusel võib orgaanilise aine sisalduse järgi lugeda aga 

teised Pärnu vesikonna jõed hea kvaliteediklassi kuuluvaiks. Suuremates puhastusseadmetes on vaja vee 

ökoloogilise seisundi parandamiseks lisaks heitvees sisalduva orgaanilise aine töötlemisele täiendavalt vajalik 

ka fosfori eemaldamine. 

Kõrgem lämmastiku tase Pärnu jõe ülemjooksul on tingitud jõge toitvate allikate kõrgest 
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lämmastikusisaldusest. Kuigi Pärnu jõe ülemjooksul, kus infiltratsiooniala põhjavesi on valdavalt looduslikult 

kaitsmata või nõrgalt kaitstud, pole vaatamata sellele veekvaliteedi tase alla teise klassi. Allavoolu lisajõgede 

lisandudes vooluhulk suureneb ning lämmastiku kontsentratsioon väheneb ja vesi saavutab väga hea kvaliteedi. 

Veerikkaim pinnaveekogu, mis läbib Tori valda, on Pärnu jõgi. Jõgi on kogu ulatuses Keskkonnaministri 

22.04.2004 määrusega nr 24, „Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid 

Natura 2000 võrgustiku aladel“ tunnistatud Pärnu jõe 

hoiualaks, kus kaitstavateks liikideks on  harilik hink, võldas, jõesilm, merisutt, lõhe ja  paksukojaline jõekarp. 

Pärnu jõe hüdroenergeetilist potentsiaali on 2003. aastal uurinud AS MERIN. Kuna jõe keskmine lang on väike, 

siis hüdroelektrijaama paisu töösurve jääb vahemikku 2-4 meetrit ning jaama keskmiseks võimsuseks 

pakutakse ainult 700-1400 kW, mistõttu hüdroenergeetika seisukohast Pärnu jõel tähtsust ei ole. Jaama 

rajamisega aga kaasnevad olulised negatiivsed keskkonnamõjud jõe floorale ja faunale. 

Vähesel määral kasutatakse jõge tuletõrje veevõtukohana. Küllaltki võimalik, et edaspidi kasutatakse jõge ka 

põllumajanduskultuuride niisutamisel veevõtukohana. 

Pärnu jõel on oluline puhkemajanduslik tähtsus ja osa toimida kogu valgala eesvooluna. 

Teine suurem pinnaveekogu, mis läbib Tori valda, on Navesti jõgi. Jõgi on kogu ulatuses Keskkonnaministri 

22.04.2004 määrusega nr 24, „Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid 

Natura 2000 võrgustiku aladel“ tunnistatud Navesti hoiualaks, kus kaitstavateks liikideks on harilik hink, harilik 

võldas ja paksukojaline jõekarp. 

Teised jõed omavad väiksemat rahvamajandusliku tähtsust. Tori valda jääb ka mitu avalikult kasutatavat 

väiksemat veekogu, oja või peakraavi. Kõigil veekogudel on vastavalt looduskaitse seaduse  § 34-42 

kehtestatud kitsenduse ja piiranguna erineva laiusega veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd, kus 

on majandustegevusele kehtestatud erinevaid kitsendusi ja piiranguid. Jõgede kalda kaitse eesmärk on kaldal 

asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, kalda eripära arvestava 

tegevuse suunamine ja seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. 

Kõigil   avalikult   kasutatavatel   veekogudel   on   vastavalt   veekogu   vesikonnapindalale 

kehtestatud erineva laiusega kallasrajad kõigile veekogu kaldal liikumiseks. 

Keskkonnaministri määrusega (RTL 1999, 24, 288) on sätestatud lõhilaste kudemis-ja elupaikade nimistu, 

vastavalt määrusele on selleks Pärnu jõgi. 

Tori vallas asuvad järgmised avalikult kasutatavad veekogud: 

Tabel 4 Väljavõte „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine“ Vabariigi Valitsuse 

8.03.2012 korraldus nr 116 

 

Jrk 

nr  

Kood Nimi Pikkus 

(km) 

Valgala 

(km2) 
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1. 11235 Pärnu jõgi 144 6920 

2. 11316 Navesti jõgi 100 3000 

3. 11360 Halliste jõgi 86 1900 

4. 11391 Raudna jõgi 58 1140 

5. 11440 Tõramaa jõgi 20 26,2 

6. 11422 Siberi oja 14 29,7 

7. 11446 Kurina jõgi 23 126 

8. 11448 Jõhve oja 19 51,2 

9. 11450 Suuroja 16 34,5 

10. 11476 Vaskjõgi 26 141 

11. 11487 Sauga jõgi 77 570 

12. 11491 Hirve pkr 38 91,5 

 

 

 

2.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

 
Elanikkonna iseloomustus 
 

Tori valla Tori piirkonnas elas 2014. aasta 2. aprilli seisuga 2347 ja 01.01.2020 andmetel 2267 

elanikku. Tabelis 5 on toodud valla elanike arv ja rahvastiku tihedus. 

Tabel  5. Haldusreformi eelse Tori valla pindala ja elanike arv seisuga 02.04.2014 ja 01.01.2020 

 

 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

281,2 2347 8,35 

281,2 2303 8,19 

 

 
Tabelist 6 lähtuvalt näitab Tori valla Tori  pii rkonna elanike arv viimastel aastatel pidevat 

vähenemistrendi. Kahekümne aasta jooksul 2000-2020 on rahvaarv vähenenud 509 elaniku 

võrra. Selline tendents on iseloomulik kõigile Pärnu linnast kaugemal asuvatele valdadele. 2020. 

aastal pole võimalik välja võtta valla täpsusega registreeritud isikute arvu, kes asuva d 

haldusreformieelse Tori valla territooriumil .   

 

 

 

 

Tabel 6. Tori valla rahvaarvu muutus 

jrk Asula nimetus Rahvaarv seisuga 01.01 
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2000 2010 2014 2020 

1 Aesoo küla 43 23 26 19 

2 Elbi küla 18 8 2 6 

3 Jõesuu küla 444 363 323 261 

4 Kildemaa küla 39 36 37 28 

5 Kuiaru küla 85 86 75 64 

6 Kõrsa küla 65 67 68 81 

7 Levi küla 44 47 46 42 

8 Mannare küla 56 49 41 37 

9 Muraka küla 101 92 94 94 

10 Muti küla 61 64 56 57 

11 Oore küla 97 88 96 91 

12 Piistaoja küla 137 120 104 105 

13 Randivälja küla 54 59 58 67 

14 Riisa küla 26 20 18 17 

15 Rätsepa küla 39 34 31 36 

16 Selja küla 457 362 302 300 

17 Taali küla 253 258 244 227 

18 Tohera küla 95 85 71 74 

19 Tori alevik 577 522 486 453 

20 Urumarja küla 44 76 83 96 

21 Võlli küla 77 62 59 59 

22 Valla täpsusega  22 38  

23 Kokku 2812 2543 2358 2303 

 
 

 

 

Tori valla Tori piirkonnas paikneb 1 alevik ja 20 küla. Tabelis 7 on toodud elanike tihedus km² 

kohta Tori vallas asumite lõikes seisuga 1.01.2020. Tihedamini on asustatud Tori alevik, Urumarja, 

Selja ja Taali küla.  

Tabel 7. Elanike arvud külade kaupa (allikas: Tori vallavalitsus) 

 

jrk Asula nimetus Asula suurus km² Inimesi 1-km² 

1 Tori alevik 7,8 58,1 

2 Muti  5,1 11,2 

3 Mannare  9,6 3,8 

4 Taali 6,5 34,9 

5 Selja 13 23,07 

6 Levi 3,7 11,4 

7 Urumaraja 4,3 22,3 

8 Oore 9,9 9,1 
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9 Aesoo 27,1 0,7 

10 Jõesoo 16 16,3 

11 Elbi 5,7 1,1 

12 Randiväla 8,6 7,8 

13 Kildemaa 35 0,8 

14 Tohera 16,2 4,6 

15 Muraka 14,8 6,3 

16 Rätsepa 7,3 4,9 

17 Kõrsa 4,4 18,4 

18 Piistaoja 11 9,5 

19 Võlli 25,5 2,3 

20 Riisa 35,5 0,5 

21 Kuiaru 14 4,5 

 Kokku Tori 

piirkond 

281,0 8,2 

Tabel 8. Tori piirkonna elanike sooline koosseis 
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Tabel 9. Leibkonna sissetulek, maksevõime ja veetarbimise prognoos 

 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

THI prognoos* 2,2 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Leibkonna 

liikme 

netosissetulek** 

755 793 834 874 913 954 995 1037 1081 1126 1173 1221 1271 

Palgakasvu 

protsent*** 

5,70% 5,10% 5,00% 4,90% 4,50% 4,50% 4,40% 4,30% 4,30% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 

veetariif 0,97 0,97 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 

Kanalisatsiooni 

taarif 

1,58 1,58 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3 

Kokku  2,55 2,55 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,7 3,7 3,7 

Elanike arv 

(Selja küla) 

305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 

Elanike arv kes 

tarbib teenust 

(Selja küla) 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Elanike arv 

(Jõesuu küla) 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Elanike arv kes 

kasutab teenust 

(Jõesuu küla) 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Elanike arv 

(Piistaoja küla) 

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Elanike arv kes 

kasutab teenust 

(Piistaoja küla) 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Elanike arv 

(Taali küla) 

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 

Elanike arv kes 

kasutab teenust 

(Taali küla) 

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Elanike arv (Tori 

alevik) 

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 

Elanike arv kes 

kasutab teenust 

(Tori alevik) 

310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Teenusele 

kulutatav osa 

protsent 

leibkonnaliikme 

sissetulekust 

0,34 0,32 0,32 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,29 0,28 0,32 0,30 0,29 

Veetarbimise 

prognoos 

(m3/aastas) 

aastast 2019 

Selja küla 

9496 9500 9500 9500 9500 9550 9550 9550 9550 9600 9600 9600 9600 

Veetarbimise 

prognoos 

(m3/aastas) 

aastast 2019 

Jõesuu küla 

8228 8300 8300 8300 8300 8400 8400 8400 8400 8500 8500 8500 8500 

Veetarbimise 

prognoos 

(m3/aastas) 

aastast 2019 

Piistaoja küla 

3680 3700 3700 3700 3700 3800 3800 3800 3800 3900 3900 3900 3900 

Veetarbimise 

prognoos 

(m3/aastas) 

aastast 2019 

3592 3600 3600 3600 3600 3700 3700 3700 3700 3750 3750 3750 3750 



 

 

Taali küla 

Veetarbimise 

prognoos 

(m3/aastas) 

aastast2019 Tori 

alevik 

11536 11600 11600 11600 11600 11700 11700 11700 11700 11750 750 11750 11750 

*Tarbijahinna indeks vastavalt Rahandusministeeriumi prognoosile 

** Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja sissetulekuallika järgi Pärnu maakond Statistikaameti andmed 

***Palgakasvu prognoos vastavalt Rahandusministeeriumi prognoosile 

Leibkonna sissetuleku, maksevõime ja veetarbimise prognoosil on arvestatud 

rahandusministeeriumi ja statistikaameti prognoose. Rahvaarvu vähenemist või kasvu ei ole 

arvestatud. Tänane vee ja kanalisatsiooni kehtestatud hind on aastast 2016. Praktika näitab, et 

hinda tõstetakse 3-4 aasta järel. Pärast omavalitsuste ja vee-ettevõtte ühinemist hindasid tõstetud 

ei ole. 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

Abonentidele   esitatud   veearvete   tähtaegse   laekumisekeskmine   protsent   kohalike   vee- 

ettevõtete viimaste aastate andmetel Tori piirkonnas on alljärgnev: Selja-  90%, Jõesuu- 95%, 

Tori – 95%, Taali- 90%, Piistaoja- 90%.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond 

Tori piirkonnas ei oma hetkel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust 

ligikaudu 50% elanikkonnast. Suurema osa erapuurkaevude veekvaliteet ei vasta joogivee 

nõuetele. Kvaliteetset toorvett andvate puurkaevude osatähtsus on väike. Puurkaevude osas 

on probleemiks kõrge raua ja fluoriidi sisaldus. Eraomanduses olevatele puurkaevudele on 

paigaldatud ka rauaeraldusfiltreid, kuid täpne ülevaade selles osas puudub. Madalamate 

salvkaevude veekvaliteeti mõjutab kõige enam kõrge raua- ja lämmastikühendite 

sisaldus  või bakterioloogiline reostus. Veega levivate nakkushaiguste puhangute juhtumeid ei 

ole  vallas registreeritud. 

Peale väikepuhastite kasutatakse hajaasustuses nii majapidamistes kui ka ettevõtetes reovee 

käitlemiseks omapuhasteid, kogumiskaevusid ja septikuid, kuid mille keskkonnanõuetele 

vastavuse kohta andmed puuduvad. 

Mõningatel uuematel majapidamistel on ka pinnaspuhastid, kus septikus mehaaniliselt 

puhastatud reovesi immutatakse pinnasfiltri kaudu maasse või juhitakse läbi kraavi või otse 

veekogusse. Pinnasfiltrikehas toimuvate biokeemiliste protsesside tulemusel eelpuhastatud 

reovesi puhastatakse bioloogiliselt. Aktiivselt taotletakse raha Hajaasustuse programmist  



 

 

hajaasustuses asuvate majapidamiste vee- ja kanalisatsiooni  süsteemide rajamiseks ja 

rekonstrueerimiseks. 

 

 

 

 

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

 
3.1 Piistaoja reovee kanalisatsioon ja reoveepuhasti 

 
Külas kokku kogutavad reoveed puhastatakse reoveepuhastil, mis asub Piistaoja oja kaldal 

korruselamust 100 m kaugusel ja ojast 5 m kaugusel. Puhasti territooriumil paiknevad 

ülepumpla, puhasti, puhurihoone ja liitumispunkt elektrivõrguga. Territoorium on piiratud 

aiaga. 

Biopuhasti on ehitatud Vändra Katsesovhoosi poolt 1983. aastal ja oli aastaid ebarahuldavas 

olukorras, kuid 2004. aasta IV kv sai kapitaalselt remonditud.

 

 

Joonis 3. Piistaoja reoveepuhasti 
 

Pumpla   koosneb   2-  meetrise   läbimõõduga betoonrõngastest   kaanega   kaetud   šahtist 

sügavusega 4 m. Betoonist kaanes on ava sisenemiseks šahti. Ava kaetud luugiga. 

 



 

 

 
 

Joonis 4. Ülepumpla väljast. 
 

Šahti on trossiga lastud sukelpump NOCCI, mis pumpab reovee puhastisse. Ühendused 

pumbaga on teostatud PVC voolikuga ja terastorudega. Pumpla olukorda kirjeldab ilmekalt 

joonis 6. Šahtis puudub võimalus hooldustööde teostamiseks, kuna olemasolev metallist 

platvorm ja redel on agressiivses keskkonnas oksüdeerunud ja lagunenud. Seinad on 

pragulised ja murenenud. 

 

 
 

Joonis 5. Reovee ülepumpla seest 
 

Puhastiks on bioloogiline reoveepuhasti BIO-25. Puhasti koosneb õhutuskambrist ja selgitist. 



 

 

Puhasti normaalses korras. Õhutuskambri ja seliti vahelised siibrid ei tööta. Teadmata on 

metallkonstruktsiooni seisukord allpool veepiiri. On esinenud olukordi, kus puhasti väljast 

korras aga põhjas augud ja toimub puhastis oleva reovee imbumine pinnasesse. 

Puhasti on projekteeritud katteta ja seepärast talvel külmub seliti kinni  ja  reoveepuhasti lakkab 

töötamast juhul, kui ei kindlustata projekteeritud koormust. 

 

 
 

Joonis 6. Reoveepuhasti BIO-25 
 

 

Puhasti  teenindushoone,  kuhu  on  paigaldatud  õhupuhur  Tsurumi  RSS-32,  on  rahuldavas 

korras. Katus vajab veidi remonti. Hoones paikneva puhuri tootlikkus  0,52 m
3
/min ja võimsus 

0,75kW. Puhur heas seisukorras. Puhurist  on  juhitud  õhk  biopuhasti  aeraatoritele  

metalltoruga.  Metalltoru  on  lahtiselt väliskeskkonnas. Toru seisund hea. 

Piistaoja  ühisveevärgiga  haaratud  alal  on  välja  ehitatud  kaks  eraldi  ühiskanalisatsiooni 

süsteemi: 

1. Elamusektori ühiskanalisatsioon, mis kuulub Tori Vallavalitsusele 
 

2. Farmisektori ühiskanalisatsioon, mis kuulub OÜ Piistaoja Katsetalule. 
 

Elamusektori kanalisatsioon kogub Piistaoja kompaktse hoonestusega ala kolme ühepere- ja 

korruselamu ja kauplus-söökla reoveed ning suunab need ühe ülepumpla abil 

puhastusseadmesse. Puhastist toimub heitvee juhtimine Piistaoja ojja, mis suubub Pärnu jõkke. 

Reoveekogumisala moodustatud ei ole. 

 



 

 

3.2 Jõesuu reovee kanalisatsioon ja reoveepuhasti  
 

Jõesuu reovee kanalisatsioonisüsteemiga  on ühendatud kõik Jõesuu ühisveevärgiga haaratud 

ehitised.  

Jõesuu reoveekanalisatsiooni torustik koos ülepumplatega (3 tk.) ja bioloogilise aktiivmuda 

puhastiga BIO-50 (2tk.) on ehitatud Säde sovhoosi poolt 1984. aastal. Järelpuhastina 

kasutatakse kaht biotiiki üldpindalaga 1410 m2. 

Kanalisatsioonitorustiku ja pumplate olukord hetkel on rahuldav. Isevoolne 

kanalisatsioonitorustik ehitatud keraamilistest torudest ja survetorustik terastorudest. 

Reoveepumplad on betoonrõngastest 3 m läbimõõduga šahtid, pealt kaetud betoonist kaanega, 

mida katab roostevaba plekist kate. Kaanes ava pumba paigaldamiseks ja teenindamiseks, mis 

kaetud luugiga. Pumpadena kasutatakse trossil rippuvaid ujuklülitusega NOCCI 

reoveepumpasi. Šahti seinad on pragunenud. 

 
 

Joonis 7. Reoveepumpla elektriseadmete kilp ja pumpla maapealne osa. 
 

Reoveepuhastite õhustusseadmeid ( puhureid ja automaatikaseadmeid) on remonditud 

eelnevatel aastatel. Seadmete (puhuri ) hooldust tehakse pidevalt. Puhastite metallosad osalt 

korrodeerunud,  osalt  värvitud.  Puhastile  suubuval  torul     puudub  võrekaev,  kust  saaks 

eemaldada reoveest prahi. Teenindushoone olukord rahuldav. Vajab korrastamist. Hoones 



 

 

paikneb 1,5 kW puhur Tsurumi ja hooldusvahendid. 

 

 
 

Joonis 8. Jõesuu reoveepuhasti teenindus ja puhuri hoone 
 

Tiigid on kinni kasvamas ja vajavad puhastamist. Puhastusseadmete territoorium on 

ümbritsetud aiaga, mis vajab korrastamist. Puhastusseadmete tehniline olukord on üldiselt 

rahuldav. Läbi tiikide toimub heitvee juhtimine suubla PM-833 kaudu Pärnu jõkke. 

 

 
 

Joonis 6. Jõesuu reoveepuhasti 30.09.2014. 
 
 

 



 

 

3.3 Tori reovee kanalisatsioon ja reoveepuhasti 
 

Tori aleviku ühiskanalisatsioon on välja arendatud Metsa ja Virula tn ühisveevärgiga haaratud 

alal. Kanalisatsioonitorustik koos ülepumplatega (4 tk) ja biopuhasti on ehitatud Tori 

Näidissovhoosi poolt 1980 aastal. 

Kanalisatsiooni vaatluskaevud on halvas seisukorras, põhjad lagunenud ja kaaned ebatihedad 

ning seetõttu esineb sadevete imbumine ühiskanalisatsiooni ja ka reovee  imbumine pinnasesse. 

Torustik keraamilistest ja asbesttsementtorudest, millede jätkud on ebatihedad. 

Reoveepumplad vajavad remonti. 

2019-2020. aastal pikendatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikke lasteaia ülepumpla juurest 

rahvamaja ja sotsiaalmajani. Loodi ühendus ka SA Eesti Maaelumuuseumide omandis olevale 

Tori hobusekasvanduse kompleksile.  

Reovesi suunatakse reoveekanalisatsiooni kaudu puhastusseadmesse, mis koosneb 

teenindushoonest, bioloogilisest aktiivmuda puhastist BIO- 100 ja kahest järelpuhastus tiigist. 

Teenindushoones paikneb 1,5 kW puhur Tsurumi, mille toodetud suruõhk juhitakse toru 

kaudu biopuhasti õhutuskambrisse. Teenindushoone olukord rahuldav, kuid vajab remonti 

ning ukse tagasi paigaldamist. Reoveepuhasti konstruktsioon on korrodeerunud ja 

teenindussillad vajavad korrastamist. Joonisel 15 o n  näha valged tükid veepinnal ja äravoolu 

kaudu tiikidesse juhitav vesi on hägune. Tiikides on vesi puhas. Viimasest biotiigist toimub 

heitvee juhtimine väljalasu kaudu Pärnu jõkke. Territoorium hooldatud. Puhastusseadmete 

territooriumil puudub aga piirdeaed, mis on vajalik rajada. 

 

 
 

Joonis 10. Tori reoveepuhasti teenindushoone ja puhasti seliti koos hammasülevooluga. 
 
 



 

 

 
 

Joonis 11. Tori reoveepuhasti biotiigid 

 

Tori asula Pärnu jõe paremkaldal ühiskanalisatsioon puudub. 
 
 

3.4 Selja reovee kanalisatsioon ja reoveepuhasti 
 

Selja küla reovee kanalisatsioonitorustik on ehitatud 1970-1990 ja enamuses asbesttsement  

ja keraamilistest torudest. Survetorustik on ehitatud terastorudest. Malmtorudest on ehitatud 

majade püstikute sissevoolud ühiskanalisatsiooni. Kontrollkaevude põhjad lagunenud ja 

kaaned ebatihedad. Kaevudesse voolab sisse sadevesi ja lumesulamisvesi. Kaevu põhjade 

ja torustike ebatiheduste tõttu toimub reovee imbumine pinnasesse.  

Elamupiirkonnast trassidega kokku kogutav reovesi pumbatakse 2015. aastal Selja-Muraka 

tee äärde rajatud kompaktpuhastisse AS-AnaComb 300+2BT 

Reovee kogused on sõltuvuses lumesulamis- ja vihmaperioodidest. Nendel perioodidel toimib 

kanalisatsioonivõrk ühisvoolsena (reovesi ja sadevesi koos ühes torustikus). Selja biotiikidest 

väljuvheitvesi juhitakse Aadama kraavi, mis suubub Pärnu jõkke. 

Seljal on ka teine biopuhasti, mis teenindab vaid Eesti Juustu Tootmine OÜ tootmistsehhi. 

 

 

Joonis 12. Selja reoveepumpla teenindusluuk ja 

juhtimiskilp  



 

 

 
Joonis 13. Selja küla biopuhasti 
 

 

3.5 Taali reovee kanalisatsioon ja puhasti  
 

Taali küla Sanksu tee ühisveevärgiga hõlmatud ehitised on ühendatud ühisesse 

kanalisatsioonivõrku. Taali küla kanalisatsioonitorustik (ca 1,5 km) koos ülepumplatega (2 tk) 

ja biopuhasti PRP-300 on ehitatud Tori Näidissovhoosi poolt 1974. aastal. Järelpuhastina 

kasutatakse kaht biotiiki. Biopuhastit ja ülepumplaid on renoveeritud 1997. aastal. 

Puhastusseadme renoveerimisel arvestati toimivast Taali suurfarmist tuleva reoveega, kuid peale 

suurfarmi likvideerimist jäi puhastusseade alakoormusega tööle, mistõttu loodetud 

puhastusefekti ei saavutatud ja reoveepuhasti ei tööta. Kanalisatsioonitorustiku ja 

reoveepumplate olukord hetkel on rahuldav. 

Puhastile juhitava reoveehulga mõõtmine toimub ülepumplas reovee mõõtjaga Magflo. Kuna 

reoveemõõtja on kontrollimata, kasutatakse arvestamise täpsustamiseks tarbitud vee kogust. 

Reoveepumpla ehitatud 1997. aastal. Pumpla ette on paigaldatud võrekaev, kus püütakse ja 

eraldatakse reoveest suurem praht. 

 



 

 

 
 

Joonis 14. Taali reoveepumpla enne biopuhastit ja võrekaev (joonisel paremal). 

 

Biopuhasti ei tööta vaid toimib selitina ja settebasseinina. Puhasti aeratsioon ei tööta. 

 

 
 

Joonis 15. Biopuhasti PRP-300. 

 

Puhastusseadme tehniline olukord on rahuldav. Esimene biotiik on kinni kasvamas ja teine 

biotiik on veel puhas taimedest. Tiigid vajavad puhastamist. Puhastusseadmete territoorium 

osaliselt ümbritsetud aiaga. Biotiikidest toimub heitvee juhtimine väljalasu PM-834 kaudu 

Tuuleveski ojja ja selt edasi Pärnu jõkke. 

 

3.6 Reovee üldandmed 

 
Tabelis 10 on toodud biotiikide suublast juhitavate heitvete kogused ja selle sisalduvad 

reostusnäitajad.  



 

 

 

 

Asula Heitvee 

vooluhulk m³/a 

BHT7 

kogus 

(t/a) 

KHT kogus 

(t/a) 

Heljum (t/a) Püld (t/a) Nüld (t/a) 

Tori 9086 0,111 0,518 0,175 0,013 0,193 

Jõesuu 5764 0,076 0,315 0,117 0,005 0,147 

Taali 2846 0,024 0,142 0,045 0,008 0,028 

Selja 11561 0,131 0,783 0,233 0,016 0,318 

Piistaoja 3540 0,016 0,141 0,057 0,012 0,079 

 

Tabel 10. Keskkonda juhitav reostuskoormus 2019. aastal 
 

Heitvee nõuetele vastavuse osas jääb vajaka vaid üldlämmastuku osas, kus heitvesi ei vasta 

normidele Tori alevikus, Jõesuu, Taali ja Selja külades. 

Järgnevas tabelis on toodud andmed 2019. aastal OÜ Sindi Vee andmetel puhastite tõhususe 

näitajad. 

 

 

Vee hulk/asula Tori Jõesuu Taali Selja Piistaoja 

Sisenev vesi 

mg/l BHT7 

550 410 190 280 750 

Väljuv vesi 

mg/l BHT7 

21 21 11 9,80 16 

Puhasti 

tõhusus % 

96,20 94,9 94,2 96,50 97,90 

Sisenev vesi 

mg/l KHT 

680 480 230 520 1100 

Väljuv vesi 

mg/l KHT 

86 240 47 56 100 

Puhasti 

tõhusus % 

87,4 50 79,60 89,20 90,90 

Sisenev vesi 

mg/l Heljum 

390 240 190 250 520 

Väljuv vesi 

mg/l heljum 

45 150 23 21 85 

Puhasti 

tõhusus % 

88,50 37,5 87,90 91,60 83,70 

Sisenev vesi 

mg/l Nüld 

95 88 56 60 99 

Väljuv vesi 

mg/l Nüld 

10 33 6 15 16 

Puhasti 

tõhusus % 

89,5 62,5 89,30 75 83,8 

Sisenev vesi 

mg/l Nüld 

9,10 7,30 5,3 9,60 15 

Väljuv vesi 

mg/l Nüld 

2 3,40 2,50 1,10 0,60 

Puhasti 

tõhusus % 

78 53,4 52,80 88,50 69,3 

 

Tabel 11. Puhastamise tõhusus 

 



 

 

Tori piirkonna külade reoveepuhastites eraldi reovee koguseid ei mõõdeta. Lähtutakse 

põhimõttest, et suublasse juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevudest väljapumbatava 

vee kogusega.  Sellest lähtuvalt moodustas 2019 aastal hinnanguliselt ca 30-36% 

reoveepuhastisse suunatavast reoveest infiltratsioon ja sademevesi. 

Selja küla puhul on näitaja 50% ringis, kuna kanalisatsioonitorustik ja kaevud on 

amortiseerunud. 

 

3.7 Selja ühisveevärk 
 

Selja elamupiirkonna ühisveevärk varustab põhiliselt 1970.-80. aastatel ehitatud kompaktse 

hoonestusega ühepere- ja korruselamuid. Veevarustuse tagamiseks 1990. aastal rajatud puurkaev 

(passi nr 6212, katastri nr 10930) ei vastanud joogivee nõuetele ja 2012. aastal rajati lähedal 

asuvale valla kinnistule uus puurkaev. Joogivee kvaliteedi saamiseks on vajalik rauaeraldusfilter. 

Puurkaevu katastri  nr on 50980, sügavus 48 m ja põhjaveekogum  Siluri-

Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum.  

 
 

 
 

Joonis 16. Selja puurkaev-pumpla 



 

 

 
 

Joonis 17. Pumpla seadmed 
 
 

Kogu   küla   ja   asutuste   veetorustik   on   ehitatud   60-80   mm   malm- ja terastorudest. 

Torustik on amortiseerunud, torustiku kehvast olukorrast tingitult on palju avariisid. 

Avariiremontide käigus osaliselt asendatud PE torudega. 

 
3.8 Taali ühisveevärk 
 

Taali veevarustus haarab põhiliselt 1970.-80. aastatel kompaktselt ehitatud Sanksu tee ühepere- 

ja Saare tee korruselamud. Taali küla veevarustus koosnes kahest eraldiolevast ühisveevärgist 

- Sanksu tee ühisveevärk hõlmab 8 ühepereelamut ja Saare tee ühisveevärk hõlmab 4 

korruselamut.  

2012. aastal valmis Sanksu tuka kinnistul uus kaasaja nõuetele vastav puurkaev nr 50979, mis 

tagab kvaliteetse nõuetele vastava joogivee piirkonna tarbijatele. Joogivee kvaliteedi saamiseks 

on vajalik rauaärastus.  2016 aastal ühendati sama puurkaevuga ka Saare tee korterelamud ja 



 

 

veetrassid uuendati.  

 

Joonis 18. Sanksu tee puurkaev –pumpla 

 

 
 

Joonis 19. Pumpla seadmed. 
 



 

 

 
 

Joonis 20. Pumpla seadmed. 
 

 

3.9 Tori aleviku ühisveevärk  
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgud asuvad Pärnu jõe vasakul kaldal ja need haaravad 

põhiliselt 1960.-90. aastatel ehitatud elamu ja kommunaalobjekte. Tori aleviku ülejäänud 

piirkondades kasutatakse vee saamiseks individuaalseid salv- või puurkaevusid ja reovee 

käitlemisel kasutatakse kogumiskaevusid või septikuid. 

Ühisveevärk  varustab  Metsa  ja  Virula  tänava  elamuid,  koolimaja  ja  lasteaeda  ning 

ühepereelamuid veega puurkaevu nr 6551 abil. Puurkaevu sügavus o n  45 m.  

Siluri veehorisondi Jaagarahu - Jaani veekihi. Deebit 2,5 l/s. Puurkaev koos pumbamajaga ja 

veetorustikuga on ehitatud Tori Näidissovhoosi poolt 1966. aastal. Vee kvaliteet esitatud tabelis 

nr 24. Analüüsitud näitajate osas vastab puurkaevu vesi joogiveele esitatud nõuetele ja on 

kõlbulik tarbimiseks joogiveena. Puurkaev ja pumpla hoone on rekonstrueeritud 2007. aastal. 

Välja ehitati veetöötlus ja paigaldati rauaeraldusfiltrid. Peale filtrite paigaldamist vähenes 

oluliselt Feüld sisaldus trassi antavas joogivees. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga. Hoone 

soojustatud ja kaetud väljast profiilplekiga. Rajatud juurdepääsutee. 2019. aastal uuendati 

pumpla seadmed. 

 



 

 

 
 

Joonis 21. Tori 2007 aastal rekonstrueeritud joogiveepumpla ja puurkaev nr 6551 
 

Joonisel 22 on näha pumbamajas paiknevad rauaeraldusfiltrid ja hüdrofoor. 

 

Joonis 22. Pumpla seadmed.  

Reserv puurkaevuks on puurkaev nr 17163, millest on viimane veetarbimine olnud 2007 

aastal. Puurkaev ja pumpla vajavad korrastamist. Puurkaevu sügavus 39,5 m. Puuritud 1966 

aastal ja rekonstrueeritud 1998. aastal. Veekompleks S. Veetorustik on renoveeritud 2007. 

aastal. Torustikku on 2007. ja 2008. aastal rekonstrueeritud. 

2019. aastal laiendati vee- ja kanalisatsioonivõrku Võlli tee hooneteni, kuna tegemist on avaliku 

kasutuse hoonetega, millised seni veel kasutamas lokaalseid lahendusi. Trassi pikendati lasteaia 

juurest piki Tori – Pärnu maanteed kuni bussipeatuseni ja koos kavandatava kõnniteega piki 

Võlli teed kuni rahvamajani kaasates ka sotsiaalmaja kinnistu. Vajadus veel pikendada on 

kaupluse, kiriku ja kalmistu tee ääres asuva elamuni. 

Tori aleviku Pärnu jõe paremkaldal paiknev vallavalitsuse hoone saab oma veed hoone 



 

 

kõrval olevast puurkaevust nr. 6594 ja juhib reovee läbi lokaalse puhasti Pärnu jõkke. 

Puurkaevu andmed on järgmised: sügavus 50 m, kasutatav põhjaveekiht S1jg-jn, puurimise 

aasta 1968, deebit 6,4 l/s. 2017. aastal puurkaevu fassaad soojustati ja uuendati 

tehnoloogia. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga. Tori alevikus Pärnu jõe paremkaldal 

ühisveevärk puudub, pikemas perspektiivis on rajada ühisveevärk ka paremkaldale.  

 

3.10 Piistaoja ühisveevärk 
 

Ühisveevärk koosneb ühest veevõrgust koos puurkaevuga nr 50981. Uus puurkaev ja 

hilisemalt ka pumbamaja ehitus lõpetati 2013. aasta detsembris. Mõlemad projektid rahastati 

keskkonnaprogrammi toel. 

Piistaoja ühisveevärk varustab korruselamuid ja ühepereelamuid. Veevarustus põhineb Siluri- 

Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas, mille fluoriidide 

sisaldus vastab joogivee kvaliteedinõuetele. 28.03.2012 aastal tehtud analüüsis ületas lubatud 

piirmäära raudoksiidid 0,26 mg/l lubatud piirnorm 0,2 mg/l. Fluoriide oli 1,1 mg/l. OÜ Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus tegi uue veeproovi peale uue puurkaevu rajamist 12.12.2013, 

mille tulemuste kohaselt fluoriidi sisaldus oli 1,1 mg/l. 08.07.2014 võetud proovide 

tulemusena oli üldraua sisaldus joogivees 0,14 mg/l (piirnorm 0,2 mg/l). Joogivee kvaliteedi 

saamiseks on vajalik rauaärastus ja aereerimine.  V e e t r a s s i d  o n  u u e n d a t u d .  

 

 
 

Joonis 23. Piistaoja joogiveepumpla 



 

 

 
 

 

 

Joonis 24. Pumpla sisu 
 

 
 

Joonis 25. Piistaoja pumpla seadmed ja torustik.  

 



 

 

3.11 Jõesuu ühisveevärk 
 

Jõesuu küla veevarustus koosneb kahest eraldiolevast veevärgi osast: 

• Jõesuu ühisveevärk (ühepere-ja korruselamud, kauplussöökla, hooldekodu); 

• Jõesuu  küla  ülejäänud  piirkondades  kasutatakse  vee  saamiseks  individuaalseid  salv-  või 

puurkaevusid. 

 

Jõesuu ühisveevärk varustab ühepereelamuid, korruselamuid, hooldekodu ja kauplussööklat 

veega puurkaevu nr 6346 baasil, mille sügavus on 80 m. Puurkaev avab Siluri veekompleksi 

Adavere-Raikküla veekihis olevad mergli vahekihtidega savikat lubjakivi, mille keemilistes 

analüüsides on kõrgendatud fluoriidi sisaldus. 

Jõesuu küla teenindamiseks rajati uus puurkaev nr 52256, mille sügavus on 32 m ja milline 

avab Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas. Uus 

puurkaev rajati selleks, et Jõesuu elanikkond saaks tervisele ohutu  joogivee,  kuna  vana kaevu 

põhjavees on looduslik fluori kontsentratsioon liiga kõrge. Sellepärast rajati uus, madalam 

puurkaev, kus fluori sisaldus madalam. Kahe kaevu vee segamisel saavad inimesed vee, milles 

fluoriidide  sisaldus  vastab piirnormile (1.5 mg/l) 

 
 

 
 

Joonis 26. Jõesuu puurkaev. 



 

 

 

Veetorustik on aastatel 2016.-2017. rekonstrueeritud. Vanad malm- ja plasttorud asendati 

plasttorudega. Puurkaevu, pumbamaja ja torustiku tehniline olukord on hinnanguliselt 

rahuldav. Territoorium ei ole piiratud. 

 

3.12 Ühisveevärgi üldandmed 

 
 

Asukoht/aasta 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 

Taali (50979) 3592 3783 3626 1134 701    

Taali (6586)    2663 3509 3751 3666 3902 

Piistaoja 

(50981) 

3680 4150 2863 2861 3292 - - - 

Selja (50980) 9496 10432 7534 8447 5466 - - - 

Selja (10930)     2065 6904 6414 6443 

Tori (6551) 11536 10396 8863 10058 4603 10656 12015 11190 

Jõesuu (6346) 5107 6670 8167 9004 4107 11102 11935 11368 

Jõesuu 

(52256) 

3121 3850 3726 3619 1798 * * * 

 

Tabel 12. Vee tarbimine puurkaevudest aastatel 2015-2019 

*2 puurkaevu andmed kokku liidetud, tühjades lahtrites andmed puuduvad 

 

Asula Elanik

e arv  

Ühisveevä

rgi 

teenuse 

kasutamis

võimaluse

ga elanike 

arv 

Ühisveevä

rgi teenust 

kasutavat

e elanike 

% 

Ühiskanal

isatsiooni 

liitumise 

võimaluse

ga elanike 

arv 

Ühiskanal

isatsiooni 

teenust 

kasutavat

e elanike 

% 

Reoveeko

gumisalal 

elavate 

elanike 

arv 

Ühiskanal

isatsiooni 

kasutavat

e elanike 

% 

Jõesuu 280 200 71,43 200 71,43 225 88,89 

Piistaoja 112 70 62,5 35 35   

Selja 305 220 72,13 220 72,13 218 95,20 

Taali 231 140 60,61 140 60,61 156 89,74 

Tori 451 310 68,74 310 68,74 312 80,13 

 

Tabel 13 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutavate elanike arv piirkonnas 
 

 

 Piirsisaldus Piistaoja Jõesuu Taali Tori Selja 

Ammoonium(NH4+) 0,5 0,10 0,20 0,17 < 0,011 < 0,05 

Elektijuhtivus 2500 668 790 717 689 694 

Hägusus Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1,0 

Lõhnaläve indeks Tarbijale 

vastuvõetav, 

1 < 2 1 1 2 



 

 

ebaloomulike 

muutusteta 

Maitseläve indeks Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

1 1 1 1 1 

pH 6,5-9,5 7,2 7,8 7,4 7,5 7,3 

Värvus  9 2,8 4,4 11 3 

Üldraud (Fe üld) 0,2 0,13 0,15 0,018 0,019 0,029 

Coli-laadsed 

bakterid 

0 0 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 
 

Tabel 14 Vee kvaliteedi näitajad puurkaevudes aastal 2019 

 

 

Haldusreformi eelses Tori vallas on joogivee kvaliteedi saavutamiseks tehtud vajalikud 

investeeringud. Rekonstrueeritud pumbamajad ja veetõsteseadmed ja puhastusseadmed.  

 

 
Näitajad Ühik Veekogused 

  Tori alevik Taali Piistaoja Selja Jõesuu 

2019 aastal tarbitud 

veekogus (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m3/a 11536 3592 3680 9496 5107 

s.h elanike veetarve m3/a 9690 3592 3680 8828 3575 

s.h ettevõtted/asutuste 

veetarve 

m3/a 1846   668 1532 

Ööpäevane keskmine 

veetarve/reoveeteke 

m3/d 31,6 9,8 10,1 26,0 14,0 

Veekadu % 15 17 17 23 18 

 
Tabel 15  Tarbitud vee kogused kliendigruppide viisi ja veekaod % 

 

Tori piirkonna tarbitu vee kogused kliendigruppide viisi on toodud tabelis 15, lisaks on välja 

toodud veekadu mille keskmiseks suuruseks on ca 18%. Oluliselt suurem kadu on Selja külas, 

kuna veetorustik on amortiseerunud. 

 

 

3.13 Tuletõrje veevõtukohad 

 
Tuletõrje veevõtukohtade osas oli kogu haldusreformi eelses Tori vallas suuri puuduseid. 

Olemasolevad veevõtukohad on rajatud nõukogude perioodil, need on inventeerimata. Puudub 

ülevaade nende asukohtadest ja ka seisukorrast. 

Külades tiheasustuse aladel ja Tori alevikus, kus kasutuses ühisveevärk, puuduvad tuletõrje 



 

 

veevõtukohad ehk hüdrandid. 2019.-2020. aastal rajatakse koos vee- ja kanalisatsioonitrasside 

pikendamisega Tori alevikku 2 uut kinnist veevõtukohta ja lasteaia juures olnud betoonist 

veemahuti asendatakse uue kinnise tuletõrjevee mahutiga. Rajatakse ka juurdepääsuteed. Üks 

veevõtuvõimalus on tekitatud küll väljavõttega Selja pumpla seinal aga see ei vasta kehtestatud 

nõuetele.  

Tulekustutusvee  võtt  on  lahendatud  vallas  avalike  veekogude  baasil, mis ei pruugi tagada 

aastaringse veevõtu võimalust. Selja külas on veevõtukohana kasutuses Raudtee karjäär, millele 

on ligipääs Rakvere maanteelt ja on ka võimalus vett võtta kooli tagusest tiigist ning Selja tiigist 

(asub ka Rakvere maantee ääres). Mõlema puhul on vajalik rajada juurdepääsutee ja 

ringipööramiskoht tuletõrjeautodele. 

Taali külas on loodud võimalus tuletõrjevee võtuks uue pumbamaja juurde, kuhu koos 

pumbamajaga on ehitatud tuletõrje hüdrant. On ka võimalus vett võtta Pärnu jõest, aga see on 

raskendatud ligipääsu tõttu ja ka kallas on kõrge. 

Tori alevikus puuduvad samuti veevõtukohad tulekustutusvee tarbeks. Lähim koht Raudtee 

karjäär Selja külas. 

 

3.14 Sademevee kanalisatsioon 

 
Sademevee kanalisatsioon on osaliselt asulates olemas, aga kaardistamata. Vihma ja 

lumesulamise veed juhitakse teedelt ja platsidelt pinnasesse või siis kraavide ja ojade kaudu 

Pärnu jõkke. Suurvete ja lumesulamise perioodidel toimub ka sadevee ära juhtimine läbi 

reoveekanalisatsiooni. 

 

3.15 Kokkuvõte 

 
Tori piirkonna külades, kus on  olemas ühisveevärk joogiveega varustamiseks ja 

ühiskanalisatsioon reovee ärajuhtimiseks ning reoveepuhasti reovee puhastamiseks ja heitvee 

juhtimiseks suublasse, on vajalik seadmete ja rajatiste renoveerimine. 

Veetorustikud on valdavas osas rekonstrueeritud, vajalik on Tori alevikus pikendada 

ühisveevärgi torustikku sillani ja rekonstrueerida Selja küla veetrassid. Kanalisatsiooni osas on 

torustikud amortiseerunud. Esineb lekkeid, ühiskanalisatsiooni vaatluskaevud ebatihedad, 

reoveepuhastite jõudlus suurem kui vaja ja ei suuda tagada reovee nõutaval tasemel 

puhastamist. Samuti on puhastid ja seadmed vananenud. 

 

Lühikokkuvõte on esitatud tabelitena objektide lõikes. 
 



 

 

 
ÜHISVEEVÄRGI OBJEKTID 

Nr Objekt Olukord Vajalikud tööd 

Jõesuu küla 

1 Joogivee töötlus Hea korrastatud 

2 Puurkaev PRK0052256 Rahuldav korrastatud 

3 Puurkaev PRK0006346 Rahuldav korrastatud 

3 Hoone 103050319 Hea korrastatud 

4 Veetrass 220829942 Väga hea korrastatud 

5 Tuletõrjevesi kortermajade 

piirkonnas 

Betoonmahuti korrastatud 

6 Tuletõrjevesi eramute 

piirkonnas 

Puudub Projekteerida ja rajada 

kuivhüdrandiga mahutid 

7 Sadeveesüsteem Puudub ülevaade Kaardistada olemasolev, 

vajadusel rajada uus 

Tori alevik 

1 Joogivee töötlus Hea Rekonstrueeritud 2019. a. 

2 Puurkaev  PRK0006551 Hea korrastatud 

3 Puurkaev PRK0017163 

(reserv) 

Rahuldav Vajab rekonstrueerimist. 

Puudub veetöötlus 

4 Hoone 80803:001:0375 Hea korrastatud 

5 Hoone (reserv) 

80803:001:0376 

Mitterahuldav Vajab rekonstrueerimist 

6 Veetrass Hea korrastatud 

7 Tori aleviku ÜVK I etapp 

kuni hoonestatud 

kinnistuteni 

80803:001:0423 ja 

80803:001:0423 

Väga hea Rajatud 2019-2020 

8 Tori aleviku ÜVK II etapp 

kuni hoonestatud kinnistuni 

80803:001:0056 

Puudub Vajab projekteerimist ja 

rajamist 

9 Tuletõrjevesi kortermajade 

piirkonnas betoonmahuti 

80803:001:0603 

Mitterahuldav Paigaldada kuivhüdrandiga 

mahutid 

10 Tuletõrjevee mahutid koos 

kuivhüdrandiga: 

• 80801:001:0841; 

• 80803:001:0423; 

• 80803:001:0639. 

 

 

Väga hea; 

Väga hea; 

Rajamisel. 

 

 

 

 

Projekt olemas ja ehitajaga 

leping sõlmitud. 

11 Sadeveesüsteem Puudub ülevaade Kaardistada olemasolev, 

vajadusel rajada uus 

Taali küla 

1 Joogivee töötlus hea Rajatud uus pumpla koos 

veetöötlusseadmega 

2 Puurkaev PRK0050979 hea korrastatud 

3 Hoone 80803:001:0729 Väga hea korrastatud 

4 torustik Hea korrastatud 

5 Tuletõrjevesi Väga hea Paigaldatud kuivhüdrandiga 

mahutid 

6 Tuletõrjevesi kortermajade 

piirkonnas 

Puudub Projekteerida ja rajada 

kuivhüdrandiga mahutid 



 

 

7 Sadeveesüsteem Puudub ülevaade Kaardistada olemasolev, 

vajadusel rajada 

Selja küla 

1 Joogivee töötlus hea korrastatud 

2 Puurkaev PRK0050980 hea korrastatud 

3 Hoone 120667959 hea korrastatud 

4 Torustik Amortiseerunud, esineb lekkeid, 

sees setted, hõljumit täis 

vajab rekonstrueerimist 

5 Tuletõrjevesi 

 

puudub Projekteerida ja ehitada kaks 

mahutikomplekti koos 

kuivhüdrantidega 

6 Sadeveesüsteem Puudub ülevaade Kaardistada olemasolev, 

vajadusel rajada 

Piistaoja küla 

1 Joogivee töötlus hea korrastatud 

2 Puurkaev PRK0050981 hea korrastatud 

3 Hoone 80801:001:0311 hea korrastatud 

4 Torustik hea korrastatud 

5 Tuletõrjevesi: 

betoonmahuti 

x:6489092,7 ja y:551681,9 

Mitterahuldav 

 

Paigaldada kuivhüdrandiga 

mahutid 

6 Sadeveesüsteem Puudub ülevaade Kaardistada olemasolev, 

vajadusel rajada 

 

Tabel 16. Ühisveevärgi objektid 
 

 
ÜHISKANALISATSIOONI OBJEKTID 

Nr Objekt Olukord Vajalikud tööd 

Jõesuu küla 

1 Reoveepuhasti 2xBIO-50 Amortiseerunud Rekonstrueerida 

2 Biotiigid Rahuldav Sette eemaldamine 

3 Teenindushoone Rahuldav Rekonstrueerida 

4 Piirdeaed Lagunenud Rajada 

5 Reoveepumplad Amortiseerunud Rekonstrueerida 

6 Kanalisatsioonitrassid Amortiseerunud Rekonstrueerida 

7 Vaatluskaevud Amortiseerunud Rekonstrueerida 

Tori alevik 

1 Reoveepuhasti BIO-100 amortiseerunud rekonstrueerida 

2 Biotiigid Rahuldav Sette eemaldamine 

3 Teenindushoone Rahuldav Rekonstrueerida 

4 Piirdeaed Lagunenud Rajada 



 

 

5 Reoveepumplad Amortiseerunud Rekonstrueerida 

6 Kanalisatsioonitrassid Amortiseerunud Rekonstrueerida 

7 Vaatluskaevud Amortiseerunud Rekonstrueerida 

Taali küla 

1 Reoveepuhasti Olemasolev reoveepuhasti on 

rajatud suurfarmi ja eramute 

tarbeks. Suurfarm on 

likvideeritud ja puhasti tööks 

vajalik reoveekogus on puudu 

Projekteerida ja rajada uus 

reovee puhastussüsteem 

2 Biotiigid Rahuldav Sette eemaldamine 

3 Teenindushoone Rahuldav Rekonstrueerida 

4 Piirdeaed Lagunenud Rajada 

5 Reoveepumplad Amortiseerunud Rekonstrueerida 

6 Kanalisatsioonitrassid Amortiseerunud Rekonstrueerida 

7 Vaatluskaevud Amortiseerunud Rekonstrueerida 

Selja küla 

1 Kompaktpuhasti               

AS-ANACOMB 300 

hea tagab vajaduse 

2 Biotiigid hea tagab vajaduse 

3 Teenindushoone hea tagab vajaduse 

4 Piirdeaed hea tagab vajaduse 

5 Reoveepumplad Amortiseerunud Rekonstrueerida 

6 Kanalisatsioonitrassid Amortiseerunud Rekonstrueerida 

7 Vaatluskaevud Amortiseerunud Rekonstrueerida 

Piistaoja küla 

29 Reoveepuhasti BIO-50 Toimib settemahutina, ei ole 

piisavas koguses reovett, et 

saaks töötada 

Projekteerida ja rajada uus 

reovee puhastussüsteem 

30 Biotiigid puuduvad  

31 Teenindushoone rahuldav Vajab korrastamist 

32 Piirdeaed rahuldav Vajab korrastamist 

33 Reoveepumplad Amortiseerunud Rekonstrueerida 

34 Kanalisatsioonitrassid Amortiseerunud Rekonstrueerida 

35 Vaatluskaevud Amortiseerunud Rekonstrueerida 

Tabel 17. Ühiskanalisatsiooni objektid 
 



 

 

 

 

 
 

4. ÜVK ARENDAMISE KAVA 

 
4.1 ÜVK arendamise kava koostamise lähtekohad 

 
Kõigile inimestele peab olema tagatud puhas ja kvaliteetne joogivesi, mis vastab joogiveele 

esitavatele nõuetele ja nõuded on määratud sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega nr 61 

,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Selle saavutamiseks tuleb 

kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest 

ja tagada ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele. 

Tori valla ühisveevärgiga kaetud aladel ja reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja - 

kanalisatsiooni arendamiseks on koostatud kava 2005. aastal, mida muudeti 2010. ja 2014. 

aastal ning seda täiendatakse käesoleva tööga. Kava koostamisel on arvestatud Eestis 

kehtivate regulatsioonidega ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kasutamise ja haldamise kohta 

ning Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud soovitustega. Samuti on kava koostamisel 

arvestatud olemasolevate ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni objektide olukorraga ja nende 

omanikega. 

ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas valla arengukavaga, Lääne-Eesti 

veemajanduskavaga ja valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringuga on määratud 

reoveekogumisalad ja nendeks on Tori alevikus asulat läbiva Pärnu jõe vasakkallas, Taali 

küla, Selja küla ja Jõesuu küla.  

Ühisveevärk on lisaks eelpool nimetatud aladele ka veel Piistaojal ja Tori alevikus Pärnu jõe 

paremkaldal. 

 

Kehtiva Tori valla üldplaneeringu järgi on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemid plaanis 

arendada Tori alevikus ning Selja, Taali ja Jõesuu külakeskustes. Mainitud asulad on määratud 

ka reoveekogumisaladeks. Reserveeritud alad on kajastatud perspektiivse ,,jäätmehoidla maa“ 

kaardikihis. 

 

 

 

Tähistus kaardil Piirkond 

J1, Selja külas planeeritava biopuhasti ja kuuluvate rajatiste 

teenindusmaa, Selja 



 

 

Tabel 18. Jäätmehoidla maa. 

Reserveeritud alad on kajastatud perspektiivsete ,,tootmismaade“ kaardikihis: 
 

 

Tähistus kaardil Nimetus Piirkond 

T20, Kõrsa külas asuva puurkaevu teenindusmaa, Kõrsa 

T21, Urumarja külas planeeritav Kurina trasside maa-ala, Taali 

T22, Kõrsa küla planeeritav Kurina ülepumpla maa-ala, Kõrsa 

T23, Jõesuu külas olemasoleva ja planeeritav trasside maa-ala,   Jõesuu 

T24, Jõessu külas planeeritav kommunikatsioonide maa-ala, Jõesuu 

T25, Kõrsa külas planeeritav Kurina trasside maa-ala 1, Kõrsa 

T26, Sanksu pumpla ja trasside maa, Taali 

T27, Taali küla perspektiivne ülepumpla maa-ala, Taali 

T28, Tori alevikus planeeritava jäätmepunkti maa-ala, Tori 

 

Tabel 18.  Tootmismaad. 

 

Kasutus- ja arendustingimused: veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel lähtutakse 

kehtivatest seadustest ning Tori ÜVK arendamise kavast. 

Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisel tuleb kaaluda võimalust luua 

ühissüsteeme. Vajadusel määratakse vastavad alad reoveekogumisaladeks. Kohaliku 

omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine. Nõutav on 

mittekasutuses olevate puurkaevude tamponeerimine ning salvkaevude sulgemine. 

Joogiveevarustuse probleemide lahendamiseks Taalis ja Piistaojal tuleb rakendada uuringus 

„Tervisele  ohutu  joogiveeallika  valik  Pärnu  maakonna  Are,  Audru,  Halinga,  Kaisma, 

Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates“ toodud meetmeid. 

Uute joogivee tarbeks kavandatud puurkaevude rajamisel tuleb eelistada madalamaid 

puurkaeve. Puurkaevu veekvaliteedi osas tuleb analüüsida ka vee fluoriidide sisaldust. Kui 

reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon, on heitvee pinnasesse 

immutamine keelatud. Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, lubatakse kasutada 

reovee kogumiseks mahuteid kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni. 

Tuletõrje veevõtukohad. 

Hetkel ei ole kõik tuletõrje veevõtukohad kaardistatud, varustatud kaasaegsete 



 

 

kommunikatsioonidega ega tagatud aastaringe juurdepääs. Tuletõrje veevõtukohtade 

arendamine toimub koostöös ettevõtjate, elanike ja arendajatega. 

Reserveeritud alad on kajastatud munitsipaalomandisse taotletavate maa-alade kaardikihis: 
 

 

Tähistus kaardil, Nimetus Piirkond 

M4, Tori alevikus asuva tuletõrje veehoidla maa-ala, Tori 

M7, Tori alevikus asuva Virula tee tuletõrje veehoidla, Tori 

 

Tabel 19. Tuletõrje veevõtukohad 

Lisaks  üldplaneeringus soovitatule on vajalik arvestada ka põhjavee kaitstusega vallas. 

 
4.2 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine 

 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel on arvestatud olemasolevat seadmete ja 

rajatiste olukorda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud aladel ning nõudlust. Nõudluse 

põhjal on prognoositud tuleviku tarbimine ja selle alusel koostatud vajalike investeeringute 

kava. Investeeringute hindamiseks on kaalutud erinevaid tehnoloogilisi ja tehniliste 

lahendusi.  

 

4.3. Planeeritavad tegevused 

 
4.3.1 Jõesuu küla 
 

Reovee kanalisatsioonitorustikud ja -rajatised tuleb rekonstrueerida. Rekonstrueerimise käigus 

asendatakse torustikud ja vaatluskaevud uutega. Asendamise käigus tuuakse lõigud, mis asuvad 

kinnistutel, avalike teede ja platside servadesse ja rajatakse kinnistute ühendamiseks 

liitumispunktid. 

Reoveepumplad rajatakse avalikus kasutuses olevatele maadele (munitsipaalmaadele). 

Olemasolev reoveepuhasti lammutatakse ja asendatakse kompaktse või bioloogilise 

reoveepuhastiga, mille jõudlus on prognoositud puhastile juhitava reoveekogusega, mida 

tekitavad 300 elanikku asulas.  

Külasse on vaja projekteerida ja ehitada  tuletõrje veemahutid koos kuivhüdrantidega. 

Sademevee süsteemist puudub ülevaade, vajalik on tellida uuring, et kaardistada olemasolev 

olukord ning vastavalt sellele projekteerida ja  ehitada. Võimalusel olemasolev süsteem 

rekonstrueerida. 



 

 

Rekonstrueerimist ja arendamist viib läbi osaühing Sindi Vesi omavahendite või toetuste 

abiga. Omavahendid tagatakse läbi teenuse tariifi. Toetusi saab arendamiseks 

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). 

4.3.2 Tori alevik 
 

Tori vasakkallas. 
 

Reoveekanalisatsiooni torustik ja - kaevud asendatakse uutega ja torustiku lõigud, mis asuvad 

kinnistutel tuuakse avalikele teedele ja maadele. Kinnistute ühendamiseks rajatakse 

liitumispunktid. Reoveepuhasti rekonstrueeritakse ehk olemasolev lammutatakse ja asendatakse 

uue kompaktse puhastiga. Reoveepumplad asendatakse uutega. Pikemas perspektiivis luuakse 

kogu reoveekogumisalas kõikidel kinnistutel võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga ja 

ühisveevärgiga. 

Kogu asula ühisveevarustus ja –kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja 

etapiviisiliselt. Arendamise tulemusena tagatakse kogu reoveekogumisala piires kõikidel 

tarbijatel liitumisvõimalus ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist viib läbi varade omanik Osaühing Sindi Vesi 

omavahendite või toetuste abiga. Omavahendid tagatakse läbi teenuse tariifi. Toetusi saab 

arendamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). 

Alevikku on vaja projekteerida ja ehitada  tuletõrje veemahutid koos kuivhüdrantidega või 

kaardistada olemasolevad ja akteerida. 2019. ja 2020. aastatel on lasteaia juures asuv vana mahuti 

asendamisel uute mahutitega ja rajatud on 2 uut mahutit koos kuivhüdrandiga. 

Sademevee süsteemist puudub ülevaade, vajalik on tellida uuring, et kaardistada olemasolev 

olukord . Vastavalt uuringule projekteerida ja  ehitada uus. Võimalusel olemasolev 

rekonstrueerida. 

Rekonstrueerimist ja arendamist viib läbi osaühing Sindi Vesi omavahendite või toetuste abiga.  

 

Tori paremkallas 
 

Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamiseks Tori alevikus Pärnu jõe paremkaldal on vaja 

algatada reoveekogumisala moodustamine. Samuti on vajalik määrata perspektiivne 

ühisveevärgiga kaetav ala. 

Reoveekogumisalaga määratakse piirkond, milles saab alustada arendustegevust 

reoveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ja kinnistute liitmiseks ühiskanalisatsiooniga. Ühe 

võimalusena valitakse parim asukoht uuele reoveepuhastile ja suublale. Teise võimalusena 

rajatakse survetoru jõe alt paremkalda reoveepuhastini ja liidetakse paremkalda 



 

 

ühiskanalisatsiooniga. 

Ühiskanalisatsiooni rajamisega paremkaldal luuakse võimalus kõikidele kinnistutele 

liitumiseks. Liitumise soodustamisega saavutatakse reostusohtlike imbkaevude likvideerimine 

ja tagatakse põhjavee ja pinnavee saastamise vähenemine piirkonnas. 

Ühisveevärgi väljaehitamine vallamaja kõrval asuva valla omanduses oleva puurkaevu baasil.  

 

Investeeringu teostamiseks saab kasutada valla eelarvesse planeeritavat raha ja KIK 

keskkonnaprogrammi toetust. Rajatud seadmed antakse teenuse osutamiseks rendile valla 

poolt määratud vee-ettevõtjale. 

 

4.3.3 Taali küla  

 

Reoveekanalisatsiooni torustik uuendatakse täies mahus ja tuuakse kinnistutelt avalike teede 

ja maade alla. Rekonstrueeritakse reoveepumpla. Reoveepuhasti likvideeritakse ja rajatakse uus 

kompaktpuhasti  või mehaaniline-bioloogiline puhastussüsteem. 

Kogu asula kanalisatsioon projekteeritakse ja rekonstrueeritakse, mille tulemusena tagatakse 

kogu reoveekogumisala piires kõikidel tarbijatel liitumisvõimalus ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooniga aastaks 2017-2020. Rekonstrueerimist korraldab osaühing Sindi Vesi 

eelarvesse planeeritud rahaliste vahendite arvelt ja taotleb selleks lisavahendeid 

struktuurifondidest läbi KIK-i.  

 

4.3.4 Selja küla 
 

Selja külas on kaasaegne reoveepuhasti ja biotiigid. Joogivee varustusekindluse tagamiseks on 

vajalik rekonstrueerida olemasolev joogiveetorustik. Torustik on amortiseerunud, esineb 

lekkeid.  

Kogu asula ühisveevarustus ja –kanalisatsioon projekteeritakse ja rekonstrueeritakse ühe 

etapina. Rekonstrueerimise tulemusena tagatakse kogu reoveekogumisala piires kõikidel 

tarbijatel liitumisvõimalus ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga aastaks 2020-2021. Samas 

rajatakse ka tuletõre veemahutid koos kuivhüdrantidega ning võimalusel rekonstrueeritakse 

olemasolev. 

Sademevee süsteemist puudub ülevaade, vajalik on tellida uuring, et kaardistada olemasolev 

olukord ning vastavalt uuringule projekteerida ja  ehitada. Võimalusel olemasolev süsteem 

rekonstrueerida. 

Rekonstrueerimist viib läbi osaühing Sindi Vesi eelarvesse planeeritud rahaliste vahendite arvelt 



 

 

ja taotleb selleks täiendavalt rahalisi lisavahendeid keskkonnaprogrammist, mida vahendab 

KIK. 

 

4.3.5 Piistaoja küla 
 

Reoveekanalisatsiooni süsteemi toimimiseks on vajalik rekonstrueerida olemasolev torustik ja 

rajada 2 uut reoveepumplat. Reoveepuhasti on vajalik korrastada või asendada sobivama 

väiksema kompaktpuhastiga. Külasse on vaja projekteerida ja ehitada  tuletõrje veemahutid koos 

kuivhüdrantidega. 

Sademevee süsteemist puudub ülevaade, vajalik on tellida uuring, et kaardistada olemasolev 

olukord ning vastavalt uuringule projekteerida ja  ehitada. Võimalusel olemasolev süsteem 

rekonstrueerida. 

Rekonstrueerimist ja arendamist viib läbi osaühing Sindi Vesi omavahendite või toetuste abiga. 

Omavahendid tagatakse läbi teenuse tariifi. Toetusi saab arendamiseks Keskkonnainvesteeringute 

Keskuselt (KIK). 

 

4.4 Investeeringute vajadus. 

 
Investeeringute vajadused on esitatud tabelina asulate kaupa. 
 

ÜHISKANALISATSIOONI INVESTEERINGUD 

jrk Objekt Investeering Maksum

us 

Lühiajaline 

investeering 

Pikaajaline 

investeering 

Jõesuu küla  

1 Reoveepuhasti 

2xBIO-50 

Rajatakse uus 

kompaktne puhasti 

300 000  2024-2032 

2 Biotiigid Puhastatakse 20 000   2024-2032 

3 Teenindushoo

ne 

Rekonstrueeritakse 10 000  2024-2032 

4 Piirdeaed Korrastatakse 5 000  2024-2032 

5 Reoveepumpl

ad 

Rekonstrueerida 100 000  2024-2032 

6 Kanalisatsioon

itrassid 

Projekteerida ja 

rekonstrueerida 

1 000 

000 

 2024-2032 

7 Vaatluskaevud Rekonstrueerida 6 000  2024-2032 

Tori alevik   

1 Reoveepuhasti 

BIO-100 

Rajatakse uus 

kompaktne puhasti 

300 000  2024-2032 

2 Biotiigid Puhastatakse 20 000   2024-2032 

3 Teenindushoo

ne 

Rekonstrueeritakse 15 000  2024-2032 

4 Piirdeaed Korrastatakse 20 000  2024-2032 

5 Reoveepumpl

ad 

Rekonstrueerida 80 000  2024-2032 



 

 

6 Kanalisatsioon

itrassid 

Projekteerida ja 

rekonstrueerida 

osaline 

1 200 

000 

2020-2023 2024-2032 

7 Vaatluskaevud Rekonstrueerida 

osaline 

10 000 2020-2023 2024-2032 

Taali küla  

1 Reoveepuhasti Rajatakse uus 

kompaktne puhasti 

300 000  2024-2032 

2 Biotiigid Puhastatakse 20 000   2024-2032 

3 Teenindushoo

ne 

Rekonstrueerida 5 000  2024-2032 

4 Piirdeaed Korrastatakse 13 000  2024-2032 

5 Reoveepumpl

ad 

Rekonstrueerida 100 000  2024-2032 

6 Kanalisatsioon

itrassid 

Projekteerida ja 

rekonstrueerida 

600 000  2024-2032 

7 Vaatluskaevud Rekonstrueerida 2 000  2024-2032 

Selja küla  

22 Reoveepumpl

a 

rekonstrueerida 100 000 2020-2022  

23 Kanalisatsioon

itrassid 

Projekteerimine ja 

rekonstrueerimine 

1 200 

000 

2020-2022  

24 Vaatluskaevud Rekonstrueerida 20 000 2020-2022  

Piistaoja küla  

25 Reoveepuhasti Rajatakse uus 

kompaktne puhasti 

130 000  2024-2032 

26 Biotiigid Puhastatakse 20 000   2024-2032 

27 Teenindushoo

ne 

rekonstrueeritakse 15 000  2024-2032 

28 Piirdeaed korrastatakse 5 000  2024-2032 

29 Reoveepumpl

a 

rekonstrueerida 60 000  2024-2032 

30 Kanalisatsioon

itrassid 

Projekteerida ja 

rekonstrueerida 

1 000 

000 

 2024-2032 

31 Vaatluskaevud rekonstrueerida 20 000  2024-2032 

 

Tabel 20. Ühiskanalisatsiooni objektid 

 

 

 

 

 

 

ÜHISVEEVARUSTUSE INVESTEERINGUD 

jrk Objekt investeering maksumus Lühiajaline 

investeering 

Pikaajaline 

investeering 

Jõesuu küla  

1 Tuletõrjevesi Projekteerida ja 

rajada mahutid 

koos 

40 000 2020-2023  



 

 

kuivhüdrandiga 

2 Sadeveesüsteem Tellida 

sademeveesüsteemi 

uuring ja uuringu 

tulemuste alusel 

investeerida 

10 000   2024-2032 

Tori alevik  

1 Tuletõrjevesi Projekteerida ja 

rajada mahutid 

koos 

kuivhüdrandiga 

40 000 2020-2022  

2 Sadeveesüsteem Tellida 

sademeveesüsteemi 

uuring ja uuringu 

tulemuste alusel 

investeerida 

15 000  2024-2032 

3 Puurkaev 

PRK0017163 

(reserv) 

Renoveerida koos 

hoone ja 

veetöötluse 

seadmetega 

45 000 2020-2023  

4 Tori aleviku 

ÜVK II etapp 

kuni 

hoonestatud 

kinnistuni 

80803:001:0056 

Ehitada torustik 

Võlli teest kuni 

hoonestatud 

kinnistuni 

80803:001:0056 

220 000 2020-2022  

Taali küla  

1 Tuletõrjevesi 

kortermajade 

piirkonnas 

Projekteerida ja 

rajada 

kuivhüdrandiga 

mahutid 

40 000 2020-2023  

2 Sadeveesüsteem Tellida 

sademeveesüsteemi 

uuring ja uuringu 

tulemuste alusel 

investeerida 

10 000  2024-2032 

Selja küla  

10 Tuletõrjevesi Projekteerida ja 

rajada 

kuivhüdrandiga 

kaks 

mahutikomplekti 

80 000 2020-2022  

11 Sadeveesüsteem Tellida sademevee 

süsteemi uuring ja 

uuringu tulemuste 

10 000  2024-2032 



 

 

alusel investeerida 

 Veetorustiku 

vahetus 

Projekteerida ja 

ehitada 

130 000 2020-2022  

Piistaoja küla  

12 Tuletõrjevesi Projekteerida ja 

rajada 

kuivhüdrandiga 

mahutid 

40 000 2020-2023  

13 Sadeveesüsteem Tellida 

sademeveesüsteemi 

uuring ja uuringu 

tulemuste alusel 

investeerida 

10 000  2024-2032 

Tabel 21. Ühisveevärgi objektid 

 

Kogu investeering arendamise kava kehtivusperioodiks on orienteeruvalt 7 miljonit eurot. 
 

Piirkond Jõesuu Tori Taali Selja Piistaoja Kokku 

Vesi 50000 320000 50000 220000 50000 690000 

Kanal 1441000 1635000 1040000 1320000 1250000 6686000 

Kokku 1491000 1955000 1090000 1540000 1300000 7376000 

 

Tabel 22.  Investeeringute koondmaksumused 

 

 

Investeeringute tegemiseks on võimalik lisaks valla investeeringule kasutada toetusvõimalusi. 

On loodud võimalus taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Meetme juhendi 

kohaselt on võimalik toetust saada abikõlblikele kuludele finantseerimisvajadusest 85% ulatuses. 

Toetust väljastatakse voorude kaupa. Ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi arendamist toetatakse 

läbi Keskkonnaprogrammi. Keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnatasude seaduse 

alusel riigieelarvesse laekunud rahast. Investeeringute juures on arvestatud kogu Tori valla 

vajadusi, kuid antud arengukava puudutab vaid ühinenud omavalitsuse Tori piirkonda. 

Alljärgnevas tabelis on toodud arendamise kavas planeeritud investeeringute jaotus ajas ja 

orienteeruvad summad  aastate lõikes kokku. 

 

Periood 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Selja  x x x           

Taali     x x x x       

Jõesuu        x x x x    



 

 

 

Tabel 23 Investeeringute jaotus ajas 

 

4.5 Finantsanalüüs 
 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arendamise kava valmimise hetkel kasutada olnud 

materjalidest, sealhulgas nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi 

koostatakse 12 aasta perioodi kohta ning muutujad, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 

mitmete aastate pärast, on palju. Lisaks on Sindi Veega ühinenud osaühingud Are Vesi ja Tori 

Varahaldus ning aktsiaselts Sauga Varahaldus. Nii haldusreformist, kui vee-ettevõtte 

ühinemisega seoses on veel segadust varade osas. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos 

vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle ning viiakse sisse vajalikud korrektuurid. Lisaks on 

osaühing Sindi Vesi kogu Tori valla vee-ettevõte aga antud arengukava puudutab vaid 

haldusreformi eelset Tori valla territooriumi.  

Vee-ettevõte vajab kindlasti investeeringute tegemiseks projektide toetusi nii struktuurifondidelt 

üle 2000ie-ga piirkondade rekonstrueerimiseks kui ka Keskkonnainvesteerinute Keskuselt 

väiksemate piirkondade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimiseks. 

Tänasel päeval kasutatakse ka omavalitsuse poolset sihtfinantseerimist. 

 
KASUMIARUANNE 

(EUR) 

2018 2019 2020 

pr 

2021 

pr 

2023 pr 2024 pr 2030 

pr 

2032 pr 

Tulud kokku 1 560 

183 

1 384 

234 

1 761 

680 

1 759 

750 

1 664 

000 

1 534 

000 

1 607 

000 

1 627 

000 

Tegevustulu 

põhitegevusalade 

lõikes 

875 

916 

1 131 

987 

1 150 

000 

1 150 

750 

1 225 

000 

1 225 

000 

1 298 

000 

1 318 

000 

Veeteenus 302 

976 

394 462 393 

750 

393 

750 

400 000 400 000 430 

000 

440 000 

Heitvee teenus 562 

670 

732 573 731 

250 

732 

000 

800 000 800 000 840 

000 

850 000 

Muud tulud 10 270 4 952 25 000 25 000 25 000 25 000 28 000 28 000 

Saadud/planeeritud 

toetused 

tegevuskuludeks 

59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 

Saadud/planeeritud 

toetused põhivara 

soetuseks 

625 

267 

193 247 552 

680 

550 

000 

380 000 250 000 250 

000 

250 000 

Kulud kokku 1 299 

618 

1 495 

554 

1 563 

200 

1 563 

000 

1 566 

830 

1 570 

171 

1 590 

432 

1 597 

267 

Kaubad, toore, 663 734 244 756 760 767 295 769 597 783 788 262 

Tori 

vasakkallas 

x x x             

Piistaoja           x x x x 



 

 

materjal ja teenused 339 000 000 554 

Mitmesugused 

tegevuskulud 

103 

519 

70 862 109 

100 

100 

000 

95 285 95 571 97 304 97 889 

Tööjõukulud 201 

123 

258 504 245 

100 

250 

000 

251 250 252 004 256 

574 

258 116 

Muud ärikulud 2 243 15 650 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 

Põhivara kulum ja 

väärtuse langus 

329 

394 

416 293 420 

000 

420 

000 

420 000 420 000 420 

000 

420 000 

Ärikasum (-kahjum) 260 

565 

-111 320 198 

480 

196 

750 

97 170 -36 171 16 568 29 733 

Intressikulud 3 086 4 077 3 980 3 800 3 800 3 800 1 800 0 

Finantstulud ja -

kulud kokku 

-3 074 -4 066 -3 968 -3 788 -3 788 -3 786 -1 783 19 

Kasum (kahjum) 

enne maksustamist 

257 

491 

-115 385 194 

512 

192 

962 

93 382 -39 957 14 785 29 752 

Aruandeaasta 

puhaskasum (-

kahjum) 

257 

491 

-115 385 194 

512 

192 

962 

93 382 -39 957 14 785 29 752 

 

Tabel 24 Tulude kulude prognoosid aastate 2018-2019 baasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisad: 

1. Tori aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni skeem; 

2. Taali küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni skeem; 

3. Jõesuu küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni skeem; 

4. Piistaoja küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni skeem; 

5. Selja ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni skeem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


