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Lisa 5 
Tori Vallavolikogu 17.02.22  

määrusele nr 3 
 
PIIRKONNA ÜLDINE ISELOOMUSTUS ja VÄLJAKUTSED 
 
Valla üldandmed 
 
11. novembril 2017. aastal moodustati nelja omavalitsuse ühinemise tulemusena ligi 
611km² ja 11 700 elanikuga Tori vald.  
 
Tori vald on võrgustikupõhine omavalitsusüksus, kus on neli väljakujunenud kohalikku 
keskust: Sindi linn, Sauga, Tori ja Are alevikud. Kõik kohalikud keskused pakuvad peamisi 
esmavajalikke teenuseid, sh asuvad seal ka vallavalitsuste teenuskeskused. Valla siseselt on 
tegu nelja eraldi toimiva väiksema teenuspiirkonnaga. 
 
Are piirkond. Keskuseks on Are alevik, mis asub maakonnakeskusest Pärnust 18 km Tallinna poole. Piirkonnas 
asub 11 küla - Suigu, Niidu, Eavere, Elbu, Kurena, Lepplaane, Parisselja, Pärivere, Murru, Tabria ja Võlla. Are 
valda läbib 10 kilomeetri ulatuses Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) maantee (põhimaantee nr 4).  
Are Teenuskeskus - kohapeal on sotsiaaltöö spetsialist ja avahooldustöötaja, sünde ja surmasid saab 
registreerida ühel päeval nädalas. 
 
Tori piirkond. Keskuseks on Tori alevik, mis asub maakonnakeskusest Pärnust 29 km kaugusel Paide suunal, 
lähiümbruses on 20 küla – Aesoo, Elbi, Jõesuu, Kildemaa, Kuiaru, Kõrsa, Levi, Mannare, Muraka, Muti, Oore, 
Piistaoja, Randivälja, Riisa, Rätsepa, Selja, Taali, Tohera, Urumarja, Võlli. Piirkond asub riikliku tähtsusega 
põhimaantee Pärnu-Rakvere-Sõmeru (põhimaantee nr 5) läheduses. 
Tori Teenuskeskus - kohapeal on vallavalitsuse majandusosakond, sotsiaaltöö spetsialist, avahooldustöötaja. 
 
Sauga piirkond. Keskuseks on Sauga alevik, mis asub maakonnakeskusest Pärnust 2 km Tallinna poole, 
lähiümbruse külad on Eametsa, Kilksama ja Nurme. Piirkonda läbib riikliku tähtsusega põhimaantee Tallinn-
Pärnu-Ikla.  
Sauga Teenuskeskus - kohapeal on vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond, keskkonnanõunik ja 
keskkonnaspetsialist, lastekaitsenõunik, lastekaitsespetsialist, sotsiaaltöö spetsialist ja avahooldustöötaja.  
 
Sindi linn. Sindi linn asub Pärnu jõe vasakul kaldal Pärnu jõe ja Kõrsa raba vahelisel tasasel alal. Sindi linna läbib 
paralleelselt Pärnu jõega Pärnu-Paide maantee. Sindi linna logistiline asend on soodne - Pärnu kui liiklussõlme 
lähedus, paiknemine Pärnu-Paide põhimaanteel ning Pärnu ja Viljandi ühendusteel kindlustavad linna hea 
kättesaadavuse. Pärnu kesklinna on Sindist 14 kilomeetrit. Pärnu-Paide maantee kaudu on linnal soodne 
ühendus Via Baltica rahvusvahelise transpordikoridoriga. 
 
Suurem osa valla elanikkonnast on koondunud kuni 15 km kaugusele Pärnu linnast. 
Tulenevalt heast ligipääsust, suurusest ning pakutavatest teenustest on Pärnu vaieldamatu 
tõmbekeskus kogu Tori vallale.  
 
Peamised liikumissuunad jagavad valla kaheks – Sauga ja Are alevikud oma tagamaaga 
jäävad Tallinn-Pärnu maantee äärde ning Sindi linn, endine Tori vald ning  ka mõned endised 
Sauga valla asulad (neist suurim on Tammiste küla) Rakvere-Tori liikumissuuna lähedale. 
Kahte suunda eraldab Pärnu linna lähedal Rääma raba ning kogu valla ulatuses ka Pärnu jõgi. 
Pärnu lähedased asulad on pigem linnalise iseloomuga. Kaugemad piirkonnad on hõredalt 
asustatud ning maalised.   
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Rahvastik ja tööhõive 
 
Tori vallas elas rahvastikuregistri andmetel 
2021 aasta 1 jaanuari seisuga 11989 
elanikku 
 
Kui perioodil 2013-2018 on valla elanike arv 
vähenenud 264 võrra siis alates 2018 on see 
järjepidevalt kasvanud. Valla elanike arvu 
kasv järgnevatel aastatel sõltub ennekõike 
uutest elanikest ning eeldab tööd valla 
atraktiivsuse suurendamisega ja teenuste 
järjepidevat arendamist kasvava 
elanikkonna vajaduste rahuldamiseks.  
 
Elanike vanuseline jaotus näitab noorema 
elanikkonna kiiremat kasvu juba täna ning 
arvestades valla ambitsioon nooremate 
elanikegruppide osakaalu suurendamiseks 
võib ennustada selle trendi jätkumist ka 
lähiaastatel.  
 
2021 aasta alguseks oli 0-18 vanusegrupi 
osakaal kogurahvastikust suurenenud 
21,4%-le. 2018 aastal oli osakaaluks 19,5%.  
 
Väljakutseks on tööealise elanike piirkonda 
meelitamine. Kui 2018. aastal oli tööealisi 
(15-74) vallas 8820 siis 2021 alguses 8851 ning neist brutotulu saajaid 5799. 
 
 
 
 
Teenuste arendamise vajadus lähtuvalt rahvastikutrendide sisendist 
 
Noorema elanikkonna kasv vallas eeldab ka sihtgrupile suunatud teenuste osas arendusi, et 
kasvavale nõudlusele ja elanike soovidele parimal moel vastata. Järgnevalt on välja toodud 
mõne olulisema arenduse põhjendused.  
 
Tammiste kool/kogukonnakeskuse loomise vajadus: 
 Algkool: Põhikoolieas laste arv jääb Tammiste piirkonnas lähimal kahel aastakümnel ühe 

täisklassikomplekti suuruseks. Rahvastiku prognoosi taaste-stsenaariumi korral on ka tuleviku 
sünnipõlvkonnas 21 last. 

 Lasteaed: 21/22 õppeaastal vajasid Tammiste lasteaias sõimerühma kokku 28 last. Hetkel on 
järgmiseks õppeaastaks sõimerühma koha ootel rühmajagu lapsi (16).  

 Kogukonnaruumid: Tammiste külas on täna 1700 elanikku, mis annab välja aleviku mõõdu. 
Ruumide loomist toetab kogukonna selge tagasiside puuduvatest ruumidest ja elanikkonna kiire 
kasv.  
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Sauga kooli loomise vajadus  
Sauga piirkonnas on rahvaarv kasvamas nii positiivse kui ka rändeiibe tulemusena. Piirkonda on sisse 
rändamas eelkõige väikeste lastega pered ja prognoosi järgi kasvab põhikoolieas laste arv 
õppeaastani 28/29 umbes 70 võrra (+25%). Lähimal viieteistkümnel aastal on nõudlus 
põhikoolikohtade järele piirkonnas suurem, kui praegusel hetkel. 
  
Lasteaiakohtade vajadus  
2021 aasta sügisest on loodud juurde kaks sõimerühma: üks Tammiste ja teine Sindi lasteaias. 
Lisarühmad on täitunud ja üksikud vabad kohad (4-5) täituvad 2021 aasta jooksul. Täna on ka 
kaugemate lasteaedade sõimekohad täitunud kiiresti ja näiteks Are ja Tori suurendab laste arvu 
rühmades. Täiendavate lasteaiakohtade vajadus selgub alusharidusvõrgu uuringu tulemusena.  
 
Turvalisus 
 
Valla turvalisus on alates 2017 aastast olulisele paranenud ja vähenenud on nii 
inimkannatanutega liiklusõnnetused kui ka avaliku korra rikkumised.  
  
Tori vald (sh Sindi linn) 2017 2018 2019 2020 muutus 2020/2019 
Inimkannatanuga liiklusõnnetused  11 15 13 11 -2 

... neis hukkunuid   2 1 2 0 -2 

... neis vigastatuid   12 17 14 11 -3 
Avaliku korra rikkumised kokku 15 14 6 4 -2 
     ... neist rasked (karistusseadustiku § 263 kuriteod) 10  5 4 2 -2 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

  
Valla arengukavas on turvalisuse tagamised põhimõtted olnud pidevalt prioriteediks ja soov 
parima elukeskkonna loomiseks piirkonnas eeldab turvalisuse valdkonna tähtsustamist nii  
arengukavas kui järgnevate aastate tegevusplaanides. Turvalisusest lähtutakse mitmetes 
valdkondades: teedevõrgu arendamisel, tuleohutuse teadvustamisel, päästevõimekuse ja 
vetelpääste võimaluste  parandamisel. Olulisel kohal tegevusplaanides saab olema ka 
elanike teadlikkuse tõstmine. 
 
Keskkonnahoid 
 
Kui Eestis tervikuna on näha, et just suuremate keskkonnaprobleemidega piirkonnad on 
keskkonnateemasid tähtsustamas siis Tori vallas, kus looduskeskkonda saab pidada pigem 
piirkonna tugevuseks pole seni vastavaid arenguid veel piisavalt esile toodud (eelnevates 
arengukavas vastav teema veel puudub). Keskkonnahoiu ja teadlikkuse suurendamine on 
tänaseks teadvustatud kui oluline prioriteet ja käesolevas arengukavas tuuakse vastav 
tegevussuund ka eraldi välja.   
 
Ettevõtlus 
 
Ettevõtluse väljakutsetega on vallas põhjalikult tegeletud ja peamised arenguvõimalused 
täpsustab 2020 aasta novembris valminud uuring „Ettevõtluse arendamise võimaluste välja 
selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas“.  
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Taustana võib välja tuua, et kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutab väga oluliselt lähedus 
Pärnuga avades sellele nii võimalusi kui seades piiranguid. Vaadates ettevõtete paiknemist 
registreerimise aadressi järgi, on märgata, et enim töötajatega ettevõtteid koondub Pärnu 
linnale lähemale, kus elab ka kõige rohkem elanikke: Sindis on 131 ettevõtet, Tammistes 99 
ettevõtet, Saugas 78 ettevõtet, Eametsas 41 ettevõtet, Kilksamal 29 ettevõtet ja Nurmes 23 
ettevõtet. 
 
Ettevõtluse aktiivsus on vallas tervikuna mõõdukas ja ettevõtteid saab suures plaanis jagada 
kaheks: peamise osa moodustavad alla 10 töötajaga väikeettevõtted ja üksikud suuremad 
tootmisettevõtted. 33% valla töökohtadest loovad 2-9 töötajaga ettevõtted.   
 
Valla elanikest 44% leiab rakendust koduvalla ettevõtetes ja suurem osa töötab Pärnus ja 
väljaspool valda. Viimasel ajal suurenev kodukontorite roll annab järjest rohkematele 
inimestele võimalusi töötamiseks oma kodukohas, mis loob väikeettevõtlusele soodsa 
pinnase kuid suurendab järjest nõudmisi kiirele internetile kogu piirkonnas.  
 
Lühikokkuvõttena uuringust saab välja tuua kaks fookusvaldkonda, millega on vald 
võimeline ettevõtluse arenguid piirkonnas toetama:  
1. keskendumine atraktiivse elukeskkonna arendamisele, et tagada potentsiaalsete 

töötajate piirkonda meelitamine – antud tegevus on kogu käesoleva arengukava 
põhifookuses ja sõnastatud ka valla missioonina. 

2. täpsustada ettevõtluse paiknemisalad ning arendada tehnoparke arvestades sobivust 
väljakujunenud elupiirkondadega – Pärnu lähedastele aladele tehnoparkide rajamisel on 
tehtud juba edusamme ja edukaid praktikaid on plaanis rakendada ka edaspidi. 

 
Väiksema mõjuga tegevustest tuleks välja tuua ettevõtjatega infovälja hoidmist ja valdkonna 
infovahetuse korraldamist ning väikeettevõtjate ja eriti turismivaldkonna ettevõtjate 
ühishuvide eest seismist. 
 
 
 


