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SISSEJUHATUS  

 

Käesolev Tori valla, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud Tori 

Vallavalitsuse ja ERKAS Valduse OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu alusel ja täiendatud 

parandustega seoses muutunud vajadustega. 

Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK arendamise kava)  

on dokument, mis kirjeldab Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda 

ning arengut järgneval 14 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 ning Piistaoja külade vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide lahenduste väljatöötamisele ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise 

kaudu. 

Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni 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. 

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna poolt on koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga 

koostatud 2007.a. juhendmaterjal ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamiseks. Juhend on soovitusliku iseloomuga ja on aluseks võetud ka käesoleva 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava korrektuuri koostamisel on lähtutud Eesti 

Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud Euroopa Liidu 

direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 
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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 konsultandi poolt kogutud materjalide põhjal, 

mille ettevalmistamisel on olnud oluline osa Tori vallavalitsusel, muudatused on sisse viidud 

Tori vallavalitsuse initsiatiivil. 

Arendamise kavale on lisatud hinnangulistele maksumustele baseeruvat finantsprognoos.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on aluseks investeeringute otstarbekuse ja 

efektiivsuse hindamisel ning omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, 

samuti põhjendusmaterjaliks laenude või riigi abi taotlemisel kui ka EL-tugifondidest 

vahendite taotlemisel. 

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

kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste hinnakujundusele. 
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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 ning seejärel puhastada. Tagada asulareovee kogumine ja 

nõuetekohane puhastamine reoveekogumisaladel 2000-10000 i.e-ga 2010 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 (3.11.1998.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 määrus nr 82 

“Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid”). 

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

seisundit. Eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse §38 lõikes 3. Vee kaitse ja 

kasutamise kavandamise eesmärk on säästva arengu ja vee võimalikult loodusliku 

seisundiklassi tagamine ning mere-, pinna-ja põhjavee kvaliteedi, hulga ja režiimi (vee 
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seisundi) hoidmine inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse 

eripärast tingitud kvaliteedinõudeid. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 22. 12. 2015.a. 

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 veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest 

põllumajandusest. 

Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ); 

Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ), käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise  

regulatsiooni;  

Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ). 

 

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. 

Vastavalt ÜVKS § 4 lõike 5 alusel on arendamise aluseks arendamise kava, kui arendamise 

kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi poolt tagatud laenust. 
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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 ja kliendi õigused ja kohustused. Ühisveevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja 

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

ning, mis on vee-ettevõtja hallatav. 

Veeseadus 

Veeseaduse ülesandeks on sise-ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude 

ökoloogilise tasakaalu tagamine, vee kasutamise ja kaitse ning maaomanike ja veekasutajate 

vaheliste suhete reguleerimine. 

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. 

Asjaõigusseadus 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, 

ostueesõigus ja 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.  
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Ehitusseadus 

Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning 

ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise 

ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse 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 Eesti Vabariigi Valitsuse, 

Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused: 

 Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001.a. “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 määrus nr 9, 27.01.2003.a „Põhjaveevaru hindamise kord“ 

 Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002.a „Vee erikasutusloa ja ajutise vee 

erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks 

vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“, viimati muudetud määrusega nr 33 

29.10.2012.a 

 Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003.a. “Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna-ja põhjavee kvaliteedi-ja kontrollnõuded”. 

 Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002.a. “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 

Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra 

hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine. 
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 Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määrus nr 37 ,,Nõuded puurkaevu ja puuraugu 

projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja 

konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise 

ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete 

keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise 

akti vormid“.  Määrusega kehtestatakse põhjavee kasutamise ja kaitse kord ning 

puurkaevude projekteerimise, puurimise, kasutamise ja likvideerimise kord.  

 Keskkonnaministri käskkiri nr 1836, 28.12.2005.a. “Puurkaevude rajamise, 

konserveerimise ja likvideerimise juhend”. Juhend käsitleb puurkaevu tellija jaoks 

vajalikku infot nii puurkaevu rajamise kui ka konserveerimise või likvideerimise kohta. 

Eelnimetatud töid võib teha vaid sellekohase hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanik.  

 Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996.a. “Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 

hooldusnõuded põhjavee kaitseks”. Määrusega reguleeritakse veehaarete 

sanitaarkaitsealade moodustamist ja veevõtukoha hooldusnõuded. 

 Vabariigi valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012.a. „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded heit- ja sadevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ 

Määrus kehtestab nõuded reo- ja heitvee puhastusele ning loodusesse juhitava heitvee 

proovidele ning nende võtmise meetodile. 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001.a. “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded”. Määrusega kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või 

suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või reovee 

kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise 

veekaitsenõuded. 

 Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005.a. “Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus”. Määrus kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele 

kaitsevööndi ulatuse tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja 

läbimõõdust. 
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 Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009.a. “Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid”. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike 

arvuga rohkem kui 50. Nimetatud dokumendi põhjal on määratud pinnasesse immutamise 

reostuskoormuse piirväärtused. Hoonestatud piirkonna puhul tuleb lähtuda olemasolevast 

reostuskoormusest. 

 Riigikogu otsusega 14.02.2007.a. 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 2014-2024 

Tori valla arengukava 2014 – 2024 on kinnitatud Tori Vallavolikogu 15. oktoober 2013.a 

määrusega nr 13 (RT avaldamismärge RT IV, 25.10.2013, 28).  

Lähtuvalt Tori valla arengukava põhimõtetest on arengukava aluseks valla tegevuste pidev 

planeerimine, mis fikseerib tegevussuunad edaspidiseks tegutsemiseks. Valla sihipärane areng 

ja konkurentsivõime suurenemine loob omakorda motivatsiooni investeeringute tegemiseks. 

Valla arengukava on aluseks teiste sektorarengukavade koostamisel. Arengukavas on 

määratud ära põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava  aastateks 2014 - 2024. 

Arengukavast lähtuvalt on Tori valla arengu tähtsamate valdkondade seas aastani 2024 lisaks 

muule ka kvaliteetse vee-ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine ning säästva arengu põhimõtete 

rakendamine. Tori vallas asuvate puurkaevude vesi vastab valdavas osas joogivee 

kvaliteedinõuetele, kuid üksikute komponentide osas esineb kõrgendatud sisaldust (fluoriidide 
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F>1,5mg/l, kloriidide Cl>250 mg/l, Feüld >0,2 mg/l). Kui normiüleste näitajate osas saab 

käesoleva aasta lõpuks ühisveevärgi aladel pumplad korda, siis hajaasustuses olevatel 

puurkaevudel on siiski probleeme üleliigse raua osas. Lahenduseks oleks paigaldada 

üksikelamutele veepuhastusseadmed.  

Oluliseks probleemiks on veetorustike olukord, kus osa trassilõike on amortiseerunud, torud 

ei ole piisavalt sagedasti läbi pestud ning seetõttu kannatab joogivee kvaliteet. Veetrassid on 

uuendatud osaliselt Tori alevikus, Jõesuus ja Taalis. 

Tori valla tegevuskava aastateks 2014 – 2024 planeeritud tegevused (finantseerimine kajastub 

Tori valla eelarvestrateegias) ÜVK kontekstis on järgmised: 

1. Sotsiaalmaja vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine – planeeritud tegevus 

2015-2018;  

2. Tori valla ühisveevärgiga alade fluoriidivaba joogiveega varustamine – pidevalt;  

3. ÜVK alade vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamine – pidevalt; 

4. Tori Rahvamaja ja Sotsiaalmaja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprobleemide 

lahendamine – 2017-2021; 

5. Sadevee- ja drenaažisüsteemide väljaarendamine ÜVK aladel – 2014-2024; 

6. Selja, Tori, Jõesuu, Taali ja Piistaoja biopuhastite kaasajastamine – 2014-2024; 

7. ÜVK alad ja parandatud põhjavee seisund – tegevused 2014-2024; 

8. Toetatud hajaasustuse programm 2014  – võimalusel igaaastaselt; 

Lisaks nimetatud tegevustele käsitleb Tori valla arengukava aastateks 2014-2024 

muuhulgas ka tuletõrje veevõtukohtade korrastamist tähistamist ja arendamist. 

Tori valla 2014. aasta eelarve  

Tori Vallavolikogu 19. veebruari 2014. a määrus nr 3 „Tori valla 2014. aasta eelarve “ (RT 

avaldamismärge RT IV, 01.03.2014, 16 ) 

Tori Vallavolikogu 24.09.2014.a määrus nr 15 „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 

2018“ ( avaldamismärge RT IV, 04.10.2014, 59 ) 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord 

Tori Vallavolikogu 19. juuli 2000. a määrus nr 12 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 

teenuse hinna reguleerimise kord“ (RT avaldamismärge KO, 29.10.2007, 167, 2000) 
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Tori valla ehitusmäärus 

Tori Vallavolikogu 19. mai 2010 määrus nr 8 „Tori valla ehitusmääruse kinnitamine“ (RT 

avaldamismärge RT IV, 20.06.2012, 19) 

1.2 Lääne – Eesti vesikonna  veemajanduskava  

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1.04.2010.a 

korraldusega nr 118) on põhjavee osas üldeesmärgiks säilitada põhjavee looduslik või 

looduslähedane koostis ja režiim. See tähendab, et põhjaveekogumitena määratud põhjavesi 

peab kuuluma “heasse” veeklassi. Veeseadus püstitab eesmärgi põhjavee hea seisundi 

hoidmiseks, reostamise ning liigvähendamise vältimiseks. Põhjavee hea seisundi hoidmine ja 

tagamine 2015 aasta lõpuks tähendab seda, et põhjaveekogumi keemiline seisund vastab 

põhjavee keemilise seisundi näitajate, põhjavee kvaliteedi piirväärtuste ja saasteainesisalduse 

läviväärtuste alusel heale seisundiklassile ning koguseline seisund vastab koguselise seisundi 

näitajate tingimuste alusel heale seisundiklassile. 

Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: 

 tuleb tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse põhjavee 

reostumise ja liigvähendamise eest 

 maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus maapinnalähedane 

põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks 

 põllumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei reostuks 

lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega 

 allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb tagada juurdepääs 

 tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 

keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või likvideerida, 

tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade järelevalve ja korrastamine 

 maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat tehnoloogiat 

kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

Valdava enamuse põhjaveekogumite hea seisundi hoidmiseks tähtaegu pikendad avaja ei ole. 

Kõik põhjaveekogumid Lääne-Eesti vesikonnas on heas seisundis. Samuti on vajalik kogu 
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elanikkonnale tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega 

ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama SM 31.07.2001 määruses nr 82 

toodud nõuetele. Vooluveekogumite hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks tuleb kaotada 

olulised rändetõkked, võimalusel taastada kuivendustööde käigus sirgeks kaevatud veekogu 

looklevus, luua kärestikulisi jõelõike ning tagada kalade juurdepääs lisajõgedele ja 

vanajõgedele. Samuti tuleb hea seisundi tagamiseks vähendada toitainete heitkogust 

veekogudesse. See on eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja 

tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud 

lähenemisviisist, tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga 

karmistada. Reostuse ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja põlluharimises 

lähtuda heast põllumajandustavast. 

  

Joonis 1. Pärnu alamvesikonna administratiivne jaotus.  

 

Planeeringud ja ehitusprojektid 

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 – 4.  Detailplaneeringute nimekiri Tori vallas 
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Tabel 1 . KEHTIVAD DETAILPLANEERINGUD 

Jrk nr 
Detailplaneeringu 

nimetus 
Algatamise aeg Küla  Seos üldplaneeringuga 

1 Söökla 17.04.2002 otsus nr 11 Tori alevik üldplaneeringu kohane 

2 Parve 29.05.2002 otsus nr 18 Urumarja üldplaneeringu kohane 

3 Männi II 17.09.2003 otsus nr 42 Piistaoja üldplaneeringu kohane 

4 
Piiri ja 

Väikekuke 
24.09.2003 otsus nr 46 Kõrsa üldplaneeringu kohane 

5 Taani 18.02.2004 otsus nr 7 Jõesuu üldplaneeringu kohane 

6 Ülejõe 15.09.2004 otsus nr 40 Randivälja üldplaneeringu kohane 

7 Karini 15.09.2004 otsus nr 41 Jõesuu üldplaneeringu kohane 

8 Köstri 21.09.2005 otsus nr 55 Tori üldplaneeringu kohane 

9 Kristeli 21.09.2005 otsus nr 56 Tori üldplaneeringu kohane 

10 Jalaka 21.09.2005 otsus nr 57 Tohera üldplaneeringu kohane 

11 Orava 16.11.2005 otsus nr 76 Jõesuu üldplaneeringu kohane 
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12 Jõeranna 16.02.2005 otsus nr 14 Urumarja üldplaneeringu kohane 

13 Vana-Kubja 20.06.2006 otsus nr 21 Urumarja üldplaneeringu kohane 

14 Reiaru 21.02.2007 otsus nr 12 Kõrsa üldplaneeringu kohane 

15 
Vapramäe ja 

Viigimäe 
20.09.2007 otsus nr 40 Urumarja üldplaneeringu kohane 

16 Köstri 16.01.2008 otsus nr 5 Tori üldplaneeringu kohane 

17 Linnu 19.03.2008 otsus nr 13 Oore üldplaneeringu kohane 

18 Tomsoni 21.05.2008 otsus nr 36 Urumarja üldplaneeringu kohane 

19 Roosi 18.06.2008 otsus nr 40 Kõrsa üldplaneeringu kohane 

20 Jõeranna 18.06.2008 otsus nr 41 Muraka üldplaneeringu kohane 

21 Laanemaa 26.02.2009 otsus nr 12 Taali üldplaneeringu kohane 

22 Bärlini 18.03.2009 otsus nr 16 Urumarja üldplaneeringu kohane 

23 Tammeoja 14.05.2009  otsus nr 25 Piistaoja üldplaneeringu kohane 

24 Vihusauna 17.06.2009 otsus nr 37 Riisa üldplaneeringu kohane 
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25 
Jõekalda I ja 

Jõelkääru osaline 
17.06.2009 otsus nr 38 Randivälja üldplaneeringu kohane 

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 

Üldplaneeringu ülevaatamise ajaks aprill 2014 oli lõpetatud ja kehtestatud kuus 

detailplaneeringut.
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Tabel 2. ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 

Jrk nr Detailplaneeringu nimetus Algatamise aeg Küla  

1 Moodustatava biopuhasti 

katastriüksuse detailplaneering 

26.09.2006 otsus nr 41 Selja  

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 Matsi 03.07.2014 otsus nr 130 Kõrsa 

8 Matikodu 17.03.2010 otsus nr 20 Kildemaa 

9 Kasesalu 30.09.2010 otsus nr 286 Urumarja 

10 Tõkkeoja 21.09.2011 otsus nr 36 Tohera 

11 Niina lõuna 20.10.2011 otsus nr 241 Muraka 

12 Saare 21.11.2012  otsus nr 64 Jõesuu  

13 Uuekuke 15.05.2014  otsus nr 93 Kõrsa 

14 Vesiveski 27.08.2014 otsus nr 20 Urumarja 

15 Tori aleviku keskus 27.08.2014 otsus nr 19 Tori 

Üldplaneeringu ülevaatamise ajaks oli algatatud seitse detailplaneeringut. 
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Tabel 3. KEHTETUKS TUNNISTATUD DETAILPLANEERINGUD 

Jrk 

nr 

Detailplaneeringu nimetus Algatamise aeg Kehtetuks 

tunnistamise 

aeg 

Küla  

1 Orghekulle ja Ooreveski osaline 16.04.2008 otsus nr 25 2010.05.19 

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 

Planeeringud 1 ja 3 tunnistati kehtetuks omaniku soovil, planeering nr 2 tähtaja möödumise 

tõttu. 

Tabel 4. ÜLDPLANEERINGU KOHASED ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 

Jrk nr Detailplaneeringu 

nimetus 

Algatamise aeg Küla  Seos 

üldplaneeringuga 

1 Jõeääre 15.09.2004 otsus nr 42 Jõesuu üldplaneeringu 

kohane 

2 Lembitu 20.10.2004 otsus nr 57 Kõrsa üldplaneeringu 

kohane 

3 Sanksu 22.03.2006 otsus nr 9 Taali üldplaneeringu 

kohane 

4 Ojamaa 20.06.2006 otsus nr 22 Rätsepa üldplaneeringu 

kohane 
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5 Ojakalda 20.06.2006 otsus nr 23 Urumarja üldplaneeringu 

kohane 

6 Kõrgekalda 18.10.2006 otsus nr 44 Taali üldplaneeringu 

kohane 

7 Pauli 18.10.2006 otsus nr 45 Kõrsa üldplaneeringu 

kohane 

8 Kuke 15.11.2006 otsus nr 58 Kõrsa üldplaneeringu 

kohane 

9 Jõekalda 20.12.2006 otsus nr 62 Muraka üldplaneeringu 

kohane 

10 Vikerkaare I 20.12.2006 otsus nr 64 Urumarja üldplaneeringu 

kohane 

11 Rukkilille 20.12.2006 otsus nr 65 Kõrsa üldplaneeringu 

kohane 

12 Haaviku,Kaasiku, Lepiku, 

Pihlaka ja Toominga 

21.02.2007 otsus nr 11 Kõrsa üldplaneeringu 

kohane 

13 Pärnoja 20.09.2007 otsus nr 37 Urumarja üldplaneeringu 

kohane 

14 Luigejõe ja Luigeranna 17.10.2007 otsus nr 46 Levi üldplaneeringu 

kohane 

15 Hellemaa 28.11.2007  otsus nr 58 Jõesuu  üldplaneeringu 

kohane 

Üldplaneering vaadati volikogu poolt üle 16.04.2014 ja ülevaatamise ajaks on seisma jäänud 

17 detailplaneeringut. Detailplaneeringutega planeeritavad tegevused on üldplaneeringu 

kohased ja otstarbekas oleks peale omanikele teatamist detailplaneeringute menetlus lõpetada. 



1.3 Muud andmed 

Vee-erikasutusluba 

Vee erikasutuse korral on vajalik vee erikasutusluba ning erikasutuse eest tuleb maksta 

erikasutuse tasu, hüvitamaks vee seisundile või veekogule selle kasutamisel tekitatavat kahju. 

Vee erikasutusloaga antakse vee erikasutajale õigus vee erikasutuseks loas täpsustatud 

tingimuste kohaselt. Vee erikasutusluba ei ole vajalik, kui võetakse põhjavett vähem kui 5m
3
 

ööpäevas. Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui 5 m
3
 heitvee pinnasesse juhtimiseks 

ööpäevas ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama Veeseaduse §24 

alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele. 

Alates 01.02.2009.a.Veeseaduse § 9 lõike 5 alusel annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet. 

Veeerikasutuse luba Tori valla territooriumilt vee võtmiseks ja suublasse juhtimiseks omavad 

järgnevad asutused: 

Raivo Remont OÜ – loa nr. L.VV/342006 kehtivus: 01.01.2014 – 31.12.2018 

Eesti Juustu Tootmine OÜ – loa nr L.VV/319474 kehtivus: 01.12.2010 – 30.11.2015 

Variin Agro OÜ – loa nr L.VV/324304 kehtivus: 01.01.2014 – 31.12.2018 

OÜ Selja –loa nr. L.VV/322054 kehtivus: 01.10.2012 – 30.09.2017 

Tori Vallavalitsus – loa nr LVV/323497 kehtivus: 01.10.2013 – 30.09.2018 

Mändaluse farm OÜ – loa nr L.VV/325172 kehtivuse algus 29.07.2014 

Tee ja Maa OÜ – loa nr L.VV/320225 kehtivus: 21.04.2011 – 30.06.2016 

Keskkonnakompleksluba Tori valla territooriumilt vee võtmiseks omavad järgnevad asutused: 

Piistaoja Katsetalu OÜ - loa nr. KKL/318312 kehtivuse algus: 11.05.2007 

OÜ Selja – loa nr. KKL/317630 kehtivuse algus: 17.07.2009 

  

Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 

Tori vallas on varasemalt koostatud kaks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava: 

Tori valla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni arengukava  aastateks  2005-2017 ja Tori valla 

ÜVK 2010-2022 
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Tori valla  ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava kava 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. 

1.4 Vee-ettevõte 

Vallas on neli juriidilisest isikust ettevõtet  kes omavad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrke 

ning pakuvad suuremal või vähemal määral vastavat teenust järgmiselt: 

Osaühing Raivo Remont (reg. nr 10313214) haldab Tori alevikus puurkaevusid nr 6551(Tori 

lasteaed), 6601(Tori kool), ja reoveepuhastit BIO-100 ja Jõesuu külas puurkaevu nr 6346 

(Jõesuu küla puurkaev), 52256 (Jõesuu ühisveevärgi puurkaev) ja reoveepuhastit BIO- 50 2tk. 

ning sinna juurde kuuluvaid torustikke. Osaühingut juhatab juhatuse liige Raivo Jürimäe. 

Osaühingu põhiline tegevus äriregistri teabesüsteemis on auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine. Ühisveevärgi ja –  kanalisatsiooniseadmete igapäevase hooldusega tegeleb üks 

töötaja. Suuremate hoolde- või remonditööde puhul kaasatakse alluva struktuuriüksuse teisi 

töötajaid või tellitakse vajalik teenus mõnelt ettevõttelt. 

Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon on 09.12.2013 väljastanud Osaühingule Raivo 

Remont vee erikasutusloa KLIS nr L.VV/324006, mis kehtib Tori alevikus ja Jõesuu külas 

kuni 31.12.2018.  

Kuna ettevõtte põhitegevus hõlmab soojamajanduse tootmisele ja ehitustegevusele, siis on 

OÜ Raivo Remont kaalumas võimalust varade võõrandamiseks ja teenuse osutamisest 

loobumiseks. 

Eesti Juustu Tootmine OÜ (reg. nr 10774582) haldab Selja külas reoveepuhastit PRP- 

2x300 ning sinna juurde kuuluvaid torustikke. Samuti Tori-Selja piimatööstuse puurkaevu nr 

6343. 

Osaühingut juhatab juhatuse liige Toomas Miller. Osaühingu põhiline tegevus oli kuni 2014 

aasta juulini piima töötlemine ja piimasaaduste tootmine ja alates 01.08.2014 ainult 
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piimasaaduste tootmine. Kõrvaltegevusena osutatakse kanalisatsiooniteenust Selja külale, kui 

puhastatakse elamute olmereoveed oma puhastusseadmes. 

Kanalisatsiooniseadmete igapäevase hooldusega tegeleb üks töötaja osalise tööajaga. 

Suuremate hoolde- või remonditööde puhul kaasatakse alluva struktuuriüksuse teisi töötajaid 

või tellitakse vajalik teenus mõnelt ettevõttelt. 

Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon on 01.01.2012 väljastanud Eesti Juustu Tootmine 

OÜ-le  vee erikasutusloa nr L.VV/319474. mis kehtib Selja külas kuni 30.11.2015. 

Ettevõte on esitanud Tori vallavalitsusele põhimõttelise seisukoha teenusest loobumise kohta 

esimesel võimalusel. Vastavalt volikogu eelarve- ja arenduskomisjoni otsusele ja 

väljakujundatud seisukohtadele tuleb vallal alustada uue biopuhasti projekteerimisega ja selle 

väljaehitamisega Selja asula reovee puhastamiseks. 

Osaühing Piistaoja Katsetalu (reg. nr 10645942) haldab Piistaoja külas puurkaevusid nr 

6339 ja 21100,  farmide kanalisatsiooni ning sinna juurde kuuluvaid torustikke. 

Osaühingut esindab juhatuse liige Ahti Kukk. Osaühingu põhiline tegevus on 

loomakasvatussaaduste tootmine ja müük.  

Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon on väljastanud 11.05.2007 Osaühingule Piistaoja 

Katsetalu Keskkonnakompleksloa nr KKL/318312, mille üle teostatakse iga- aastast 

kohapealset ülevaatust ja keskkonnakomplekslaoga kehtestatud nõuete täitmise kontrolli. 

Osaühing Piistaoja Katsetalu kuulub OÜ Selja`le 2012 aastast. 

Tori Vallavalitsus (reg. nr 75011760) haldab puurkaevusid 50981 (Piistaoja), 10930 (Selja 

Uuemaa 1), 50980 Selja, Selja kooli tee 48), 6586 (Taali Lossi puurkaev), 7914 (Sanksu tee 

elamute puurkaev) ning 50979 (Sanksu tukk puurkaev) samuti Piistaoja külas reoveepuhastit 

BIO-25 ja sinna juurde kuuluvaid torustikke ning Taali külas reoveepuhastit PRP-300. 

Tori Vallavalitsust juhib vallavanem Kaie Toobal ja ÜVK sisulisi tegevusi koordineerib 

ehitus- ja majandusnõunik Marek Kukk. Vallavalitsuse põhiline tegevus on valla elu 

korraldamine ja juhtimine ning kõrvaltegevusena osutatakse ühiskanalisatsiooniteenust 

Piistaoja küla kompaktse hoonestusega ala elanikele. Ühiskanalisatsiooniseadmete igapäevase 

hooldusega tegeleb töövõtulepingu alusel üks töötaja. Suuremate hoolde- või remonditööde 

puhul tellitakse vajalik teenus mõnelt ettevõttelt. 
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Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon on 08.08.2013 väljastanud Tori Vallavalitsusele  vee 

erikasutusloa nr L.VV/323497 , mis on välja antud Taali, Selja ja Piistaoja külade 

teenindamiseks kuni 30.09.2018. 

Tori Vallavolikogu poolt on moodustatud 100 % valla osalusega ettevõte Tori Haldus OÜ 

(reg nr 12063106), kes on 2014 aastal kinnitatud volikogu otsusega vee-ettevõtjaks Piistaoja 

külas ja tegutseb Tori Vallavalitsusele väljastatud vee erikasutusloa alusel. 

Tori Vallavolikogu suund on arendada valla vee-ettevõtlust suunal, et aastaks 2020 oleks 

vallas üks stabiilset vee-ettevõtte teenust osutav vee-ettevõtja kõigis ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava piirkondades. Selleks laiendatakse esimeses etapis 2015 

aasta jaanuaris Piistaoja külas vee-ettevõtjana tegutseva Tori Haldus OÜ tegevuspiirkonda 

Selja ja Taali asulatesse. Pikemas perspektiivis on üles osta varad praegu vee-ettevõtjana 

tegutsevalt OÜ Raivo Remont ja liita kogu ÜVK tegevuspiirkond ühe vee-ettevõtja haldusse. 
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2. KESKKONNA- JA  SOTSIAALMAJANDUSLIKUD 

NÄITAJAD 

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 erinevalõimisega 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 
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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 

omatööstuslikku tähtsust. Teisi arvestatavate tarbevarudega maavarasid valla territooriumil ei 

ole. 

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 
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Veekompleksides eristatakse vettandvate kivimite geneetilise päritolu ja iseloomulike 

tunnuste põhjal omakorda erinevaid veekihte, millel võib olla erinev majanduslik tähtsus. 

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.p
1
. Tasane reljeef ei soodusta pinnavete äravoolu ja 

tulvaveed põhjustavad Riisa piirkonnas sademerikastel 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. 

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) 

                                                 
1
 ü.m.p. – üle mere pinna 
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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 vallas ei esine. 

 

Joonis 2 Väljavõte põhjaveekaitstuse kaardist 

Suhteliselt kaitstud alad Vabariigi Valitsuse määruse alusel loetakse hästi kaitstud põhjaveega 

kaetud alade hulka. Heitvee suublate reostustundlikkuse järgi loetakse nõrgalt kaitstud alad 
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reostustundlikeks suublateks ning keskmiselt ja suhteliselt kaitstud alad vähetundlikeks 

suublateks 

Hüdrogeoloogiliselt levivad Tori valla 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 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 veekeemilise 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 
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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 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 

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 hooldamise 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. 
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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. 

 

Joonis 3 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.  
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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 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: 
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 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 

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 
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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 tuletõrje veevõtukohana. Küllaltki võimalik et, edaspidi 

kasutatakse neid ka põllumajanduskultuuride niisutamisel veevõtukohana. 

Pärnu jõel on oluline puhkemajanduslik tähtsus ja 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 seadusele § 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, 

inimtegevusestlähtuva 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 5 Väljavõte „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine“ VV 18.07.1996 

määrus nr 191. 
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2.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

Elanikkonna iseloomustus 

Tori vallas elab Vallavalitsuse andmetel 2014. aasta 2. aprilli seisuga 2347 elanikku. Tabelis 6 

on toodud valla elanike arv ja rahvastiku tihedus. 

Tabel  6. Tori valla pindala ja elanike arv seisuga 02.04.2014 

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

281,2 2347 8,35 

 

Tabelist 7 lähtuvalt näitab Tori valla elanike arv viimastel aastatel pidevat vähenemistrendi. 

Kolmeteistkümne aasta jooksul 2000-2013 on rahvaarv vähenenud 454 inimese võrra ehk 

aastas keskmiselt  35 inimest. Aastatel 2010-2014 on rahvaarv vähenenud 196 inimese võrra 

ehk 49 inimest aastas. Selline tendents on iseloomulik kõigile Pärnu linnast kaugemal 

asuvatele valdadele. 

Tabel 7. 

JRK Asula nimetus Kohalolev e. faktiline rahvastik 01.01 

seisuga  

Rahvaloendus 

31.12.2011seisuga 

OV andmed 

01.01. 2014 

  2000 2010 2013 elanikke sh eestlased 

1 Aesoo küla 43 23 28 20 0 26 
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2 Elbi küla 18 8 2 2 0 2 

3 Jõesuu küla 444 363 321 344 328 323 

4 Kildemaa küla 39 36 39 46 46 37 

5 Kuiaru küla 85 86 89 63 63 75 

6 Kõrsa küla 65 67 64 66 65 68 

7 Levi küla 44 47 41 41 40 46 

8 Mannare küla 56 49 42 39 39 41 

9 Muraka küla 101 92 98 83 82 94 

10 Muti küla 61 64 61 66 64 56 

11 Oore küla 97 88 93 89 89 96 

12 Piistaoja küla 137 120 113 101 94 104 

13 Randivälja küla 54 59 62 52 52 58 

14 Riisa küla 26 20 19 26 25 18 

15 Rätsepa küla 39 34 32 26 26 31 

16 Selja küla 457 362 314 295 287 302 

17 Taali küla 253 258 251 227 226 244 

18 Tohera küla 95 85 74 75 73 71 

19 Tori alevik 577 522 502 457 449 486 

20 Urumarja küla 44 76 80 85 83 83 

21 Võlli küla 77 62 59 46 46 59 

  Valla täpsusega   22 30           38 

  Kokku 2812 2543 2414 2249 2199 2358 

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

Valla territooriumil paikneb 1 alevik ja 20 küla. Tabelis 8 on toodud elanike tihedus km² 

kohta Tori vallas asumite lõikes. Tihedamini on asustatud Tori alevik, Jõesuu, Piistaoja, Selja 

ja Taali küla. Elanike arvu kasvu on märgata Kõrsa külas, mis oli kunagi suvilapiirkond ning 

asub Pärnu linnale kõige lähemal. 

Tabel 8. 

  Küla Küla suurus km² Inimesi 1-km2 

1 Tori alevik 
7,8 65,6 

2 Muti 
5,1 12,5 

3 Mannare  
9,6 4,8 

4 Taali  
6,5 40,0 

5 Selja 
13 26,2 

6 Levi  
3,7 11,6 

7 Urumarja  
4,3 17,7 

8 Oore  
9,9 9,1 

9 Aesoo  
27,1 1,0 

10 Jõesuu  
16 21,9 

11 Elbi 
5,7 0,5 

12 Randivälja  
8,6 6,9 

https://www.google.com/maps/preview/place/Tori,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.477877,24.8193408,9231m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece7b28fba2add:0x818d35f590bac7e5
https://www.google.com/maps/preview/place/Muti,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5359515,24.8311655,2304m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece7629ce52eb5:0x4cb65ec83a42c137
https://www.google.com/maps/preview/place/Mannare,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5631529,24.8867705,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ecdd078c49dca1:0x1e3db11ee219846
https://www.google.com/maps/preview/place/Taali,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4482059,24.768747,2310m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece5d4df1ccf95:0xa1117bd15f92d6a8
https://www.google.com/maps/preview/place/Selja,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5193897,24.8167744,2305m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece76df2dcf0e9:0x9118b1c6c2147710
https://www.google.com/maps/preview/place/Levi,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4937425,24.8434664,1153m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece7b11c3062df:0x4748e0d726ac99a3
https://www.google.com/maps/preview/place/Urumarja,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4218563,24.7135425,578m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece45a412f68ed:0xad52f3024226513f
https://www.google.com/maps/preview/place/Oore,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.462841,24.7678819,1154m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece685ece2c229:0xa6d743749d1255fd
https://www.google.com/maps/preview/place/Aesoo,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5101064,25.0500749,1153m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ecc26b6fd50a3d:0x7c7919c6448cb0cc
https://www.google.com/maps/preview/place/J%C3%B5esuu,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4901514,24.900731,2307m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x46ece8761735690f:0x18662024da613d4a
https://www.google.com/maps/preview/place/Elbi,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5573612,24.7994095,1151m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ecdde36e5e7fe5:0x116902d80cf6b738
https://www.google.com/maps/preview/place/Randiv%C3%A4lja,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4660154,24.7934201,2311m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece661c560c339:0xe1e1ce930ad58e48
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13 Kildemaa  
35 1,1 

14 Tohera  
16,2 5,0 

15 Muraka  
14,8 6,6 

16 Rätsepa  
7,3 4,8 

17 Kõrsa  
4,4 15,2 

18 Piistaoja  
11 10,5 

19 Võlli  
25,5 2,2 

20 Riisa  
35,5 0,6 

21 Kuiaru  
14 6,1 

  KOKKU VALD 281,0 8,9 

 Allikas: Tori Vallavalitsus 

Statistikaameti andmetel elab Tori vallas 1120 meest ja 1125 naist. Vanuseline kooseis on 

toodud joonisel 4 ja tabelis 9 

Joonis 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/preview/place/Kildemaa,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4310108,24.8058427,1153m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece5ef58bd5783:0xe7ef0b85fb74bf47
https://www.google.com/maps/preview/place/Tohera,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5017841,24.9482436,2306m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece80e57b48bed:0xa628fbb8083f644c
https://www.google.com/maps/preview/place/Muraka,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.5057036,24.8506649,2305m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece7a2bb067207:0x52087135760a5086
https://www.google.com/maps/preview/place/R%C3%A4tsepa,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4955701,24.9314862,1934m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece8120692dacd:0x2588bbb558262a87
https://www.google.com/maps/preview/place/K%C3%B5rsa,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.410981,24.704313,3000m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece4f68f63e077:0xa9a6c15b38fd707a
https://www.google.com/maps/preview/place/Piistaoja,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.53344,24.8935298,4606m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ecdd65e126fd6b:0xb51900954bb1625a
https://www.google.com/maps/preview/place/Tori+vald,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti+Vabariik/@58.4480693,24.8625153,4622m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece7d777a13811:0x1918a42f47deede8
https://www.google.com/maps/preview/place/Riisa,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti/@58.4761922,24.9936144,2307m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece9b7c85131e3:0xa908a95550a737df
https://www.google.com/maps/preview/place/Kuiaru,+P%C3%A4rnumaa,+Eesti/@58.4732329,24.7180451,2309m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46ece6adfdf1aa3d:0x4676e5c6d9aaa37b
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 Tabel 9. Tori valla elanike vanuseline koosseis 
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Tabel 10. Leibkonna sissetulek ja maksevõime 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

THI prognoos  2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 

leibkonnaliikme neto- 

sissetulek kuus 
435 461 491 523 557 594 632 672 713 755 800 846 895 946 998 

elanike arv (Selja küla) 302 300 300 300 290 290 290 290 280 280 270 270 270 270 270 

elanike arv kes kasutavad 

teenust (Selja küla) 
334,9 341,7 348,5 355,3 362,1 368,9 375,7 382,5 389,3 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 

veetraiif (Selja küla) 0,81 0,96 1,18 1,35 1,53 1,59 1,66 1,73 1,79 1,86 1,92 1,98 2,05 2,13 2,19 

kanalisatsiooni tariif (Selja 

küla) 
1,32 1,6 1,78 2,05 2,18 2,24 2,31 2,38 2,45 2,51 2,57 2,64 2,72 2,82 2,91 

kokku (Selja küla) 2,13 2,56 2,96 3,4 3,72 3,83 3,97 4,12 4,24 4,36 4,49 4,63 4,77 4,95 5,1 

Teenusele  kulutatav osa 

sissetulekust (Selja külas) 
1,40% 1,50% 1,70% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 

Veetarbimise prognoos 

(m3/aastas) aastast 2014 

11 
131 

11 
357 

11 
583 

11 
809 

12 
035 

12 
261 

12 
487 

12 
713 

12 
939 

13 
165 

13 
165 

13 
165 

13 
165 

13 
165 

13 165 

elanike arv kes kasutavad 

teenust (Tori alevikus) 
486 514 512 510 509 507 505 504 502 500 500 500 500 500 500 

elanike arv kes kasutavad 

teenust (Tori alevikus) 
486 514 512 510 509 507 505 504 502 500 500 500 500 500 500 

elanike arv (Jõesuu külas) 323 326 321 315 309 303 297 292 286 280 280 280 280 280 280 

elanike arv kes kasutavad 

teenust (Jõesuu külas) 
323 326 321 315 309 303 297 292 286 280 280 280 280 280 280 

veetraiif  (Tori alevik ja Jõesuu 

küla) 
0,81 0,96 1,18 1,35 1,53 1,59 1,66 1,73 1,79 1,86 1,92 1,98 2,05 2,13 2,19 

kanalisatsiooni tariif  (Tori 

alevik ja Jõesuu küla) 
1,32 1,6 1,78 2,05 2,18 2,24 2,31 2,38 2,45 2,51 2,57 2,64 2,72 2,82 2,91 

kokku (Tori alevik ja Jõesuu 

küla) 
2,13 2,56 2,96 3,4 3,72 3,83 3,97 4,12 4,24 4,36 4,49 4,63 4,77 4,95 5,1 

Teenusele kulutatav osa 

sissetulekust (Tori alevikus) 
1,40% 1,50% 1,70% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 

Teenusele kulutatav osa 

sissetulekust (Jõesuu külas) 
1,40% 1,50% 1,70% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 

Veetarbimise prognoos 

(m3/aastas) aastast 2014  (Tori 

alevik)                  

16 

471 

16 

439 

16 

375 

16 

311 

16 

279 

16 

215 

16 

151 

16 

119 

16 

055 

15 

992 

15 

992 

15 

992 

15 

992 

15 

992 
15 992 

Veetarbimise prognoos 

(m3/aastas) aastast 2014 

(Jõesuu)                   

20 

217 

19 

852 

19 

548 

19 

182 

18 

817 

18 

451 

18 

086 

17 

782 

17 

416 

17 

051 

17 

051 

17 

051 

17 

051 

17 

051 
17 051 

elanike arv (Piistaoja külas) 104 85 79 72 65 58 52 45 38 32 32 32 32 32 32 

elanike arv kes kasutavad 

teenust  (Piistaoja külas) 
104 85 79 72 65 58 52 45 38 32 32 32 32 32 32 

veetraiif (Piistaoja küla) 0,81 0,96 1,18 1,35 1,53 1,59 1,66 1,73 1,79 1,86 1,92 1,98 2,05 2,13 2,19 

kanalisatsiooni tariif (Piistaoja 

küla) 
1,32 1,6 1,78 2,05 2,18 2,24 2,31 2,38 2,45 2,51 2,57 2,64 2,72 2,82 2,91 

kokku (Piistaoja küla) 2,13 2,56 2,96 3,4 3,72 3,83 3,97 4,12 4,24 4,36 4,49 4,63 4,77 4,95 5,1 
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Teenusele kulutatav osa 

sissetulekust (Piistaoja külas) 
1,40% 1,50% 1,70% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 

Veetarbimise prognoos 

(m3/aastas) aastast 2014  
2 944 2 720 2 528 2 304 2 080 1 856 1 664 1 440 1 216 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 

elanike arv (Taali külas) 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 235 235 235 235 235 

elanike arv kes kasutavad 

teenust (Taali külas) 
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

veetraiif (Taali küla) 0,81 0,96 1,18 1,35 1,53 1,59 1,66 1,73 1,79 1,86 1,92 1,98 2,05 2,13 2,19 

kanalisatsiooni tariif (Taali 

küla) 
1,32 1,6 1,78 2,05 2,18 2,24 2,31 2,38 2,45 2,51 2,57 2,64 2,72 2,82 2,91 

kokku (Taali küla) 2,13 2,56 2,96 3,4 3,72 3,83 3,97 4,12 4,24 4,36 4,49 4,63 4,77 4,95 5,1 

Teenusele kulutatav osa 

sissetulekust  (Taali külas) 
1,40% 1,50% 1,70% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 

Veetarbimise prognoos 

(m3/aastas) aastast 2014  
5 723 5 723 5 745 5 745 5 767 5 767 5 789 5 789 5 811 5 811 5 811 5 811 5 811 5 811 5 811 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

Abonentidele esitatud veearvete tähtaegse laekumisekeskmine protsent kohalike vee-

ettevõtete viimaste aastate andmetel Tori vallas on alljärgnev: 

Selja-   90% 

Jõesuu-  95% 

Tori – 95% 

Taali-  90% 

Piistaoja- 90% 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond 

Tori vallas 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. 
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Tori vallas asuvate kõigi puurkaevude osas on koostatud andmebaas, mida jooksvalt 

täiendatakse (Lisa 2).  

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.  
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3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS  

3.1 Piistaoja 

3.1.1 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 5. Piistaoja reoveepuhasti 

Pumpla koosneb 2 meetrise läbimõõduga  betoonrõngastest kaanega kaetud šahtist 

sügavusega 4 m. Betoonist kaanes on ava sisenemiseks šahti. Ava kaetud luugiga. 
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Joonis 6. 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 7. Reovee ülepumpla seest 
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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 8. Reoveepuhasti BIO-25 

Puhasti projekteeritud vooluhulk 25 m³/d. Puhasti puhastusaste on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 11. Bioloogilise aktiivmuda puhasti projekteeritud puhastusaste % - ides. 

BHT 7 80-90 

Hõljum 80-90 

Püld 25-35 

Nüld 25-35 

Tegelik puhastile juhitud reoveehulk oli 2011 aastal 812 m³, 2012 aastal 773 m³ ja 2013 aastal 

823 m
3
/aastas. 



Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015 - 2028 

45 

 

Puhasti tegelik ja lubatud saasteainete sisaldus heitvees on toodud järgnevas tabelis. 

Olmevee tarbijate arvu järgi saame teada tegeliku puhasti jõudluse ja see on 3,6 kgBHT7/d. 

Tarbijate arv 60 inimest.  

Tabel 12. Piistaoja reoveepuhasti lubatud saasteainete kontsentratsioon 

 Kontsentratsioon, mg/l Puhastusaste, % 

Seiratav 

näitaja 

lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 190 7,2 96,2 80-90 

Heljum 35 172 23,9 86,3 80-90 

Püld 2 5 6,3 -26 25-35 

Nüld ei piirata 30 23,3 22,3 25-35 

Allikas. Tori Vallavalitsuse veekasutuse aruanne 2013 

Piistaoja reoveepuhasti BIO-25 väljalask PM-831 heitveele on kehtestatud nõuded vee 

erikasutusloa nr L.VV/323497 alusel. 

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. 
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3.1.2 Ühisveevärk Piistaojal 

Ühisveevärk koosneb ühest veevõrgust koos puurkaevuga nr 50981, mis kuulub Tori 

Vallavalitsusele ja mida haldab OÜ Tori Haldus. 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). 08.07.2014 võeti 

veeanalüüsid kolmest kohast ning kontrolliti raudoksiidide sisaldust. Pumbajaamast väljudes 

oli raudoksiidide sisaldus liitris vees 0,14, töökoja kraanist võttes oli 1,2 mg ja Hundi mü 

kraanist tuleval veel oli 5,0 mg. Analüüsid näitavad, et trassid on kiiremas korras vaja välja 

vahetada, sest pumbajaamast väljub normatiividele vastav vesi, kuid tarbijani jõudev vesi ei 

vasta enam joogivee nõuetele. 

 

Joonis 9. Piistaoja joogiveepumpla  
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Joonis 10. Piistaoja pumpla seadmed ja torustik. 

Veetorustik on ehitatud 60-80 mm malm- ja terastorudest. 
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3.2 Jõesuu 

3.2.1 Jõesuu küla ühisveevärk  

Jõesuu küla ühisveevärk varustab põhiliselt 1960-90 aastatel ehitatud kompaktse 

hoonestusega ala ning on Osaühing Raivo Remont omanduses. Jõesuu küla veevarustus 

koosneb kahest eraldiolevast ühisveevärgi osast: 

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

b) Viira koolimaja puurkaev ja torustik. 

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) 

Vee kvaliteeti iseloomustab järgmine tabel. 

Tabel 13. Puurkaevude vee analüüside tulemused 

Puur-

kaevu 

katas-

tri nr, 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovi-

võtu koht 

NH4 

mg/l 

Fe   

μg/l 

Cl
-     

mg/l 

SO4
2
mg

/l 

NO3 

mg/

l 

NO2   

mg/l 

F  

mg/

l 

6346 Jõesuu 

keskasula 

13.08.09 puurkaev 0,07  99,3 38,7 0,4 0,004  

52256 Jõesuu 

keskasula 

(uus) 

25.11.13 puurkaev 0,07 340 58,9 24,7 0,4 0,004  
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52256 Jõesuu 

keskasula 

(uus) 

01.10.14 pumpla 0,27 135     0,77 

6601 Viira 

koolimaja 

14.10.09 Viira kool,  

pöörd-

osmoosi 

seadme 

kraan 

0,08 15 12 3     0,16 

Allikas: Tori Vallavalitsus 

Vana puurkaev koos pumbamajaga ja veetorustikuga on ehitatud Säde sovhoosi poolt 1963 

aastal. Kasutatakse kahte puurkaevu, millest üks asub väljaspool hoonet. Väljapumbatav vesi 

on mõõdetud. Hüdrofoor ja mõõtja asuvad hoones. 

Tabel 14.  Vee tarbimine  

 

 

 

Allikas: OÜ Raivo Remont vee-erikasutusload 2011, 2012, 2013 

Joogivee tarbimine inimese kohta Jõesuus 2012 ja 2013 aasta andmete alusel on vahemikus 4-

5 m
3
/kuus ja 132-169 l/d. 

Tabel 15. Joogivee kvaliteet tarbija juures 

Puurkaevu 

katastri 

nr. 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovikoht Elektri-

juhti-vus, 

μS/cm
-1

 

Fe   μg/l F  mg/l 

        2500 200 1,5 

6346 Jõesuu 

keskasula 

14.10.09 köögikraan, 

Kodu Kõrts 

881 44   

Allikas: Tori Vallavalitsus 

Puurkaev asukoht kogus m³ tarbijate arv inimest 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

6346 Jõesuu 11368 11935 11102 250 300 300 
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Joonis 10. Jõesuu puurkaev. 

Veetorustik on ehitatud 60-80 mm malm- ja terastorudest (ca 40%), mida on remontööde 

käigus osaliselt asendatud plasttorudega (ca 60%). Puurkaevu, pumbamaja ja torustiku 

tehniline olukord on hinnanguliselt rahuldav. Territoorium ei ole piiratud.  

Viira koolimaja puurkaev varustab ainult Viira koolihoonet veega puurkaevu nr 6601 abil, 

mille sügavus on 80 m, mis kuulub Tori Vallavalitsusele. Puurkaev avab Siluri veekompleksi 

Jaagarahu-Jaani veekihi. Puhta ja normidele vastava joogivee saamiseks paigaldati 2009 

aastal pöördosmoosseade Orwa veest fluoriidi eraldamiseks. Investeeringu maksumus 7605 

krooni. 

Puurkaevu koos pumbamajaga ja veetorustikuga on ehitatud Pärnu RSN TK Haridusosakonna 

tellimusel 1973 aastal. 

Puurkaev on varustatud veemõõtjaga. 

Veetorustik on ehitatud 60-80 mm malm- ja plasttorudest. Puurkaevu, pumbamaja ja torustiku 

tehniline olukord on hinnanguliselt rahuldav.  
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3.2.2 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 11. Reoveepumpla elektriseadmete kilp ja pumpla maapealne osa. 

Reoveepuhastite õhustusseadmeid ( puhureid ja automaatikaseadmeid) on remonditud 

eelnevatel aastatel. Seadmete (puhuri ) hooldust tehakse pidevalt. Puhastite metallosad osalt 
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korrodeerunud, osalt värvitud. Puhastile suubuval torul  puudub võrekaev, kus saaks 

eemaldada reoveest prahi.  

Teenindushoone olukord rahuldav. Vajab korrastamist. Hoones paikneb 1,5 kW puhur 

Tsurumi ja hooldusvahendid.  

 

Joonis 12. 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. 



Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015 - 2028 

53 

 

 

Joonis 13. Jõesuu reoveepuhasti 30.09.2014. 

Tabel 16. Reoveepuhasti andmed 

Puhasti tüüp BIO-50 2 tk projekteeritud vooluhulk 100 m³/d 

ehituse aasta 1984   jõudlus 32 kgBHT7/d 

väljalaske kood PM-833  tegelik  vooluhulk 50 m³/d 

vee-erikasutusluba L.VV/342006   jõudlus 15 kgBHT7/d 

lubatud vooluhulk 25 000 m³/a     

Reoveepuhastile juhitav reoveehulk, puhastusaste ja reostuskoormus on toodud alljärgnevates 

tabelites: 
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Tabel 17. 2011 aasta andmed 

heitvee kogus 11 368 m³/a  l/a   

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 200 5,15 97,4 80-90 

Heljum 35 218 7,67 96,5 80-90 

Püld 2 8,8 1,6 81,8 25-35 

Nüld - 41 11,1 72,9 25-35 

Allikas . OÜ Raivo Remont 2011 aasta veekasutusaruanne. 

Tabel 18. 2012 aasta andmed 

heitvee kogus 11 935 m³/a  l/a   

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 140 20 85,7 80-90 

Heljum 35 120 8,8 92,7 80-90 

Püld 2 11 1,1 90 25-35 

Nüld - 130 6,7 94,8 25-35 

Allikas . OÜ Raivo Remont 2012 aasta veekasutusaruanne. 

Tabel 19. 2013 aasta andmed 

heitvee kogus 11 102 m³/a  l/a   

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 150 3,8 97,5 80-90 

Heljum 35 145 8,3 94,3 80-90 

Püld 2 5,2 0,9 82,7 25-35 

Nüld - 27 7,3 73 25-35 

Allikas. OÜ Raivo remont Veekasutusaruanne 2013 
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Viira koolimaja reovesi suunatakse läbi mehaanilise puhasti Viira ojja, mis suubub Navesti 

jõkke. Kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 100 m. Puhastusseadme tehniline olukord on 

rahuldav. Puhastist väljuva heitvee analüüse ei ole tehtud. 

3.3 Tori 

3.3.1 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. 

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. Teenidushoone olukord rahuldav. Vajab remonti ning 

ukse tagasi paigaldamist. Reoveepuhasti konstruktsioon on korrodeerunud ja teenindussillad 

vajavad korrastamist. Joonisel 15 näha valged tükid veepinnal ja äravoolu kaudu tiikidesse 

juhitav vesi hägune. Tiikides on vesi puhas. Viimasest biotiigist toimub heitvee juhtime 

väljalasu kaudu Pärnu jõkke.  Territoorium hooldatud. Puhastusseadmete territooriumil 

puudub aga piirdeaed, mis on vajalik rajada. 

 

Joonis 14. Tori reoveepuhasti teenindushoone ja puhasti seliti koos hammasülevooluga. 
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Joonis 15 Tori reoveepuhasti biotiigid 

Tabel 20. Tori reoveepuhasti andmed 

Puhasti tüüp BIO-100  projekteeritud vooluhulk 100 m³/d 

ehituse aasta 1980   jõudlus 32 kgBHT7/d 

väljalaske kood PM-830  tegelik vooluhulk 35 m³/d 

vee-

erikasutusluba 

L.VV/342006   jõudlus 24 kgBHT7/d 

lubatud 

vooluhulk 

29 000 m³/a     

Reoveepuhasti reostuskoormus, puhastile juhitav reoveehulk ja puhastusaste on toodud kolme 

aasta kohta järgmistes tabelites.  

Tabel 21. Aasta 2011 andmed 

Heitvee kogus 11 190 m³/a  l/a  

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 320 5,05 98,4 80-90 

Heljum 35 110 7,9 92,8 80-90 

P üld 2 10 1,1 89 25-35 

N üld - 85 6,4 92,5 25-35 

Allikas. OÜ Raivo Remont 2011 aasta veekasutusaruanne 
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Tabel 22. Aasta 2012 andmed 

heitvee kogus 12 015 m³/a  l/a  

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 130 8,0 93,8 80-90 

Heljum 35 120 5,4 95,5 80-90 

P üld 2 11 1,5 86,4 25-35 

Nüld - 86 6,4 92,6 25-35 

Allikas: OÜ Raivo Remont 2012 aasta veekasutusaruanne 

Tabel 23. Aasta 2013 andmed 

heitvee kogus 10 656 m³/a 12 793 

000 

l/a  

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritud 

BHT 7 25 225 3,0 98,7 80-90 

Heljum 35 184 8 95,7 80-90 

P üld 2 5,3 1,6 69,8 25-35 

Nüld - 32 5,4 83,1 25-35 

Allikas: OÜ Raivo Remont 2013 aasta veekasutusaruanne 

3.3.2 Ühisveevärk ja puurkaevud 

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

põhiliselt 1960-90 aastatel ehitatud elamu ja kommunaalobjekte ning kuuluvad Osaühingule 

Raivo Remont. 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 45 m. Puurkaev avab 
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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 

järgnevas tabelis nr 24. Analüüsitud näitajate osas vastab puurkaevu vesi joogiveele esitatud 

nõuetele ja on kõlbulik tarbimiseks joogiveena. 

Tabel 24. Veeanalüüsi tulemused puurkaevust ja peale veetöötlust 

Puur-

kaevu 

katastri 

nr. 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäe

v 

Proovi-

võtu 

koht 

NH4 

mg/l 

Fe   

μg/l 

Cl
-     

mg

/l 

SO4
2- 

mg/l 

NO

3 

mg

/l 

NO2   

mg/l 

F  

mg/l 

lubatud piirnorm  0,5 200 250 250 50 0,5 1,5 

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

02.11.06 puurkae

v 

0,32

9 

115 10 20 0,1 0,03 0,5 

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

20.03.07 pumplas

t väljuv 

vesi, 

peale 

rauaäras

tust 

0,28 90           

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

15.04.08 puurkae

v 

0,34 50 4,3 13 1,3 0,004 0,55 

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

21.04.09 pumplas

t väljuv 

vesi, 

peale 

rauaäras

tust 

0,09 10           

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

14.10.09 puurkae

vu 

kontroll

kraan 

              

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

14.10.09 pumplas

t väljuv 

vesi, 

peale 

rauaäras

tust 

0,05 53           

17163 Tori alevik, 

Tori kool 

02.12.98   0,42   10 15 0,4

5 

<0,00

3 

0,5 

Allikas: Tori Vallavalitsus 
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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.  

 

Joonis 16. Tori 2007 aastal rekonstrueeritud joogiveepumpla ja puurkaev nr 6551 

Järgmisel Joonisel 17 on näha pumbamajas paiknevad rauaeraldusfiltrid ja hüdrofoor. 

 

Joonis 17. 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 
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aastal ja rekonstrueeritud 1998 aastal. Veekompleks S. Veetorustik on renoveeritud 2007 

aastal. Alljärgnevas tabelis on toodud vee kvaliteet tarbija juures. 

Tabel 25. Vee kvaliteet tarbija juures 

Puurkaevu 

katastri nr, 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovikoht Elektri-

juhti-vus, 

μS/cm
-1

 

Fe   μg/l F  mg/l 

        2500 200 1,5 

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

03.09.07 Pärnu mnt.23 

köögikraan 

612 60 0,54 

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

28.10.08 Virula 10 

köögikraan 

584 1100   

6551 Tori keskuse 

(lasteaia) 

14.10.09 Virula 10 

köögikraan 

  20   

Allikas: Tori Vallavalitsus 

Torustiku kehvast olukorrast annab märku oktoobris 2008 võetud proov, mille analüüsi käigus 

on selgunud, et üldraud on üle lubatud piirmäära ja joogivesi ei vasta joogiveele esitatud 

nõuetele. Samas aasta hiljem on kõik korras. Selliseid kõikumisi võivad põhjustada 

elektrikatkestused või avariiremondid trassidel. Katkestustega kaasnevad rõhu muutused 

põhjustavad toru seintelt sinna kogunenud setete eraldumise, mis jõuab tarbijani. 

Vee tarbine piirkonnas on toodud järgmises tabelis. 

Tabel 26. Vee tarbimine puurkaevudest 

Puurkaev asukoht kogus m³ tarbijate arv inimest 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

6603 Metsa tn   puurkaev 

likvideeritud 

   

17163 Kooli reserv reserv reserv - - 

6551 Lasteaed 11190 12015 10656 450 450 

Allikas: OÜ Raivo Remont veekasutusaruanded 

Keskmine tarbimine elaniku kohta on 2012 ja 2013 aasta andmetel 89 l/d ehk 2,65 m
3
/kuus. 
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Pikemas perspektiivis on oluline laiendada vee-  ja kanalisatsioonivõrku Võlli tee hooneteni, 

kuna tegemist on avaliku kasutuse hoonetega, millised seni veel kasutamas lokaalseid 

lahendusi. Võimalik on pikendada trassi lasteaia juurest üle muuseumi kinnistu või piki Tori – 

Pärnu maanteed kuni bussipeatuseni ja koos kavandatava kõnniteega piki Võlli teed kuni 

rahvamajani kaasates ka sotsiaalmaja kinnistu.  

Tori aleviku 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. Vallavalitsuse puurkaev-pumpla olukord on mitterahuldav ja vajab 

renoveerimist. Vaata ka joonist 15 ja 16. Hoone väljast rahuldavas seisukorras, kuid vajab 

soojustamist, kuna talvel 2010  külmusid seal torud ja tulemuseks torude purunemine. 

Puurkaev on varustatud veemõõtjaga. Vee kvaliteedi kohta andmed järgmises tabelis. Tarbija 

juurest veeproovi võetud ei ole. 

Tabel 27. Tori Vallavalitsuse puurkaevu vee kvaliteet 

Puurkaevu 

katastri 

nr, 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovikoht Elektri-

juhti-vus, 

μS/cm
-1

 

Fe   μg/l F  mg/l  

        2500 200 1,5  

6594 Tori 

Internaatkodu 

26.08.93 puurkaev  - -  -   

6594 Tori 

Internaatkodu 

12.04.10 puurkaev  - 1650 1,3  

Allikas: Tori Vallavalitsus 
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Joonis 18. Tori Vallavalitsuse puurkaev-pumpla. 

 

3.4 Selja  

3.4.1 Selja reovee kanalisatsioon ja reoveepuhasti 

Selja küla reoveekanalisatsiooni torustik 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 reoveepumplaga Eesti Juustu Tootmine OÜ-le kuuluvale  

reoveepuhastile. Peale puhastamist suunatakse see läbi biotiikide ja kraavide Pärnu jõkke. 

Heitvee väljalask PM-843. 

Reoveepumpla on rajatud haljasalale jaanuar 2008 aastal ja paikneb pinnases asuvas 

kompaktses plastik mahutis. Pumplas on reoveehulga mõõtur. 
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Joonis 19. Selja reoveepumpla teenindusluuk ja  juhtimiskilp 

Reoveepuhastile pumbatud reoveehulgad on esitatud tabelis 10.  

Tabel 28. Reoveehulgad 2011, 2012, 2013 aastal 

Periood reovee kogus 

(m³) 

päevade arv kogus ööpäevas (m³/d) 

Aastas kokk 2011 9824 360 27,3 

Aastas kokku 2012 7727 360 21,5 

Aastas kokku 2013 6308 360 17,5 

Allikas: Tori Vallavalitsus 

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

kanalisatsioonivõrk ühisvoolsena (reovesi ja sadevesi koos ühes torustikus).  

Eesti Juustu Tootmine OÜ-le kuuluval reoveepuhastil toimub elamute reovee ja tööstuse enda 

tootmises tekkiva reovee puhastamine. 

Reoveepuhasti PRP 300 ei suuda rohkete sademete korral puhastada puhastile juhitavad 

reoveekogust. Puhasti olukord aprillis 2010 on näha joonisel 18. Puhastusprotsess oli häiritud, 

puhastatav vesi vahutas.  
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Joonis 20. Eesti Juustu Tootmine OÜ reoveepuhasti  

 

3.4.2 Joogivee varustus ja puurkaevud  

Selja elamupiirkonna ühisveevärk varustab põhiliselt 1970-80 aastatel ehitatud kompaktse 

hoonestusega ühepere- ja korruselamuid. Veevarustuse tagamiseks rajati 1990 aastal uus 

puurkaev (passi nr 6212, katastri nr 10930). Lubatud veevõtt 32 m
3
/d. Tabelis 31 on toodud 

vee analüüside tulemused puurkaevus ja peale veetöötlust.  

Tabel 29. Veevõtt puurkaevust  

Puurkaev asukoht kogus m³ tarbijate arv inimest 

    2011 2012 2013 2011 2012 2013 

10930 Selja  6443 6414 6904  200 200 200 

Allikas . Tori Vallavalitsus 
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Tabel 30. Vee analüüsi tulemused puurkaevust ja peale veetöötlust 

Puurkaevu 

katastri 

nr, 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovivõtu-

koht 

NH4 

mg/l 

Fe   

μg/l 

Cl
-     

mg/l 

SO4
2- 

mg/l 

F  

mg/l 

B
3-              

mg/l 

10930 Pärnumaa, 

Tori vald, 

Selja  küla 

12.04.10 pumpla , 

pärast 

rauaärastust 

0,07 39         

10930 Selja küla 27.11.13 Selja kohvik  185   1,9 0,85 

Allikas: Tori Vallavalitsus 

Kui rauaeraldusfilter töötab korralikult, siis on üldraua sisaldus alla piirmäära. Nagu näha 

2010 võetud vee proovist, mil rauaeraldust ei toimunud tehtud analüüsis. Rauapuhastust 

hetkel ei toimu. Probleemi lahendus on uue puurkaevu kasutuselevõtt 2015 - 2018. 

 

Joonis 21. Selja puurkaev-pumpla  

Puurkaev asub telliskivi hoones. Vaata joonis 21. Pumplas asub 10 m
3
 terashüdrofoor ja 

rauaeraldusfiltrid. Torustik korrodeerunud. Filtrid ei tööta korralikult, automaatika 

seadistused paigast ära. Kaevust võetav vesi mõõdetakse. Pumpla välisseinal asub läbi akna 

viidud tuletõrjeveevõtu hüdrant.  
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Joonis 22. Pumpla seadmed 

Joogivee kvaliteet tarbija juures on toodud tabelis 31 ja tarbimine on toodud tabelis 32 

Tabel 31. Joogivee kvaliteet tarbija juures 

Puurkaevu 

katastri 

nr. 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovikoht Elektri-

juhti-vus, 

μS/cm
-1

 

Fe   μg/l F  mg/l  

        2500 200 1,5  

10930 Pärnumaa, 

Tori vald, 

Selja  küla 

27.11.13 Selja 

kohvik 

 185   

Allikas: Tori Vallavalitsus 

Analüüsi tulemustest on näha, et hetkel vastab vee kvaliteet joogiveele esitavatele nõuetele ( 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 on kehtestatud ,,Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ ). 

Eesti Juustu Tootmine OÜ veevajadusi rahuldab nende oma puurkaev nr 6343. 

Töökoja kompleksi varustab oma puurkaev nr 6348. Puurkaev ehitatud Vändra Katsesovhoosi 

poolt 1966 aastal. Puurkaev avab Siluri veekompleksi Jaagarahu-Jaani veekihi. Puurkaevu 

seadmestik (hüdrofoor, veemõõdusõlm) on paigaldatud maa-alusesse pumbašahti (maapealne 
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pumbamajahoone puudub). Pumbašahtis olevate seadmete ja veetorustiku tehniline olukord 

on hinnanguliselt rahuldav. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga. 

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

Avariiremontide käigus osaliselt asendatud PE torudega. 

3.5 Taali  

3.5.1 Taali ühisveevärk 

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

ja Saare tee korruselamud. 

Taali küla veevarustus koosneb kahest eraldiolevast ühisveevärgist- Sanksu tee ühisveevärk 

hõlmab 8 ühepereelamut ja Saare tee ühisveevärk hõlmab 4 korruselamut. 

Sanksu ühisveevärk varustas veega Sanksu tn ühepereelamuid puurkaevu nr 7914 abil, mille 

sügavus on 71 m. Puurkaev avab Siluri veekompleksi Jaagarahu-Jaani vettandva kihi. 

Puurkaevu toorvee kvaliteet ei vastanud fluoriidiidide sisalduse osas joogivee 

kvaliteedinõuetele. Puurkaev koos pumbamajaga ja veetorustikuga olid ehitatud Tori 

Näidissovhoosi poolt 1976 aastal. Puurkaevul puudus sanitaarkaitseala. Tänaseks on hoone 

lammutatud ja puurkaev tamponeerimise ootel. 

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

tagab kvaliteetse nõuetele vastava joogivee piirkonna tarbijatele. Lisaks Sanksu tee hoonetele  

on planeeritud kogu Taali asula liitmine Sanksu tuka puurkaevu trassidega. 
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Joonis 23 Sanksu tee puurkaev –pumpla  

 

Joonis 24.1 Pumpla seadmed. 
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Joonis 24.2 Pumpla seadmed. 

 

Joonis 24.3 Pumpla seadmed 
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Saare ühisveevärk varustab veega Taali küla korruselamuid ( 120 inimest) ja Taali 

mõisahooneid puurkaevu nr 6586 abil, mis avab Siluri veekompleksi Jaagarahu-Jaani veekihi. 

Vee keemiliste analüüside andmete põhjal ei vasta vesi suure fluoriidi sisalduse tõttu joogivee 

kvaliteedinõuetele.  

Puurkaev nr 6586 koos pumbamajaga on ehitatud Tori Näidissovhoosi poolt 1960 aastal. 

Pumbamaja asub jõe kaldal mõisapargis põlispuude all. Puurkaevu hoitakse töös, kuni Sanksu 

tuka puurkaevu nr 50979 uute trasside valmimiseni 2015 - 2020. 

Pumbamaja ja torustiku tehniline olukord on näha joonisel 25. 

 

Joonis 25. Taali puurkaev-pumpla seadmed. 

Puurkaevu mantlitoru ots ehk kaevu päis asub maapinnast 1,5 meetrit allpool.  Puurkaev 

kaetud metallplaadiga, mis ei sulge aga kogu ava. Torustik pumplas vahetatud, samuti 

puurkaevu paigaldatud uus Calpeda 1,1 kW süvaveepump. Torustik PE torudest. Paigaldatud 

hüdrofoor . Ühele väljuvale veetorule on paigaldatud rõhualandusklapp, et vältida tarbijate 

juures asuvate torustike purunemist. Normaalne töösurve on pumplas 3 bar. Pumplas on 

elektriküte.  

Veeproovide analüüside tulemused Taali küla puurkaevude kohta toodud tabelites 32 ja 33. 
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Tabel 32. Veeanalüüsi tulemused puurkaevust                                             mg/l 

Puurkavu 

nr. 

asukoht Proovivõtu 

aeg 

koht Feüld Cl F  

6586 Taali mõis 

(Taali 

elamute 

puurkaev) 

28.11.2012 puurkaev   1,6 

50979 Sanksu tukk 

uus 

puurkaev 

19.03.2014 pumpla 41 16 0,46 

Allikas . Tori Vallavalitsus 

Tabel 33. Veeanalüüsi tulemused tarbija juures. 

Puurkaevu 

katastri nr, 

Puurkaevu 

asukoht 

Proovi 

võtmise 

kuupäev 

Proovikoht Elektri-

juhti-vus, 

μS/cm
-1

 

Fe   μg/l F  mg/l 

        2500 200 1,5 

6586 Taali mõis 

(Taali 

elamute 

puurkaev) 

03.09.07 Saare tee 4  

köögikraan 

 - 160 2,66 

6586 Taali mõis 

(Taali 

elamute 

puurkaev) 

26.11.09 Saare tee 4  

köögikraan 

977 15  - 

7914 Sanksu 

puurkaev 

06.02.04 Sanksu 2 

köögikraan 

 - -  2,6 

Allikas. Tori Vallavalitsus 

Võetud proovidest tehtud analüüside tulemused näitavad, et mõlemas vanemas kasutuseloleva 

puurkaevu vees on fluoriid üle lubatud piirmäära. Uue Sanksu tukk puurkaevu 

kasutuselevõtuga on veekvaliteedinormid lubatud piirides. 

Torustikud tarbijateni plastikust, terasest ja malmist, erinevate läbimõõtudega. Torustike 

olukord rahuldav. 

Vee tarbimine Taali külas on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 34.Vee tarbimine aasta lõikes 
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Puurkaev asukoht kogus m³ tarbijate arv inimest 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

6589 Taali mõis 3902 3666 3751 100 100 100 

Allikas: KÜ Taali Kodu veekasutusaruanne 2011,2012,2013 

3.5.2 Reovee kanalisatsioon 

Taali küla Sanksu ja Saare tee ühisveevärgiga hõlmatud ehitised on ühendatud ühisesse 

kanalisatsioonivõrku. Taali küla kanalisatsiooni torustik (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 26. Taali reoveepumpla enne biopuhastit ja võrekaev (joonisel paremal). 

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

Reoveepuhasti andmed toodud  tabelis 34. 
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Tabel 35. Reoveepuhasti andmed 

Puhasti tüüp PRP-300 1 tk. projekteeritud vooluhulk 100 m³/d 

ehituse aasta 1974/ renov.1997     jõudlus 30 kgBHT7/d 

väljalaske kood PM-834   tegelik  vooluhulk 11 m³/d 

vee-

erikasutusluba 

L.VV/323497     jõudlus 8 kgBHT7/d 

lubatud 

vooluhulk 

  m³/a         

 

Joonis 27. 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 Pärnu jõkke. 

Toome välja 3 järjestikuse aasta heitvee analüüsi tulemused aasta keskmiselt 

veekasutusaruannete alusel. 

Tabel 36. Aasta 2011 andmed 
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heitvee kogus 4400 m³/a  l/a   

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritu

d 

BHT 7 25 640 5,2 99,2 80-90 

Heljum 35 2900 21 99,3 80-90 

P üld 2 13 3,3 74,6 25-35 

N üld - 148 22 85,1 25-35 

Allikas: Taali Kodu KÜ veekasutusaruanne 

Tabel 37. Aasta 2012 andmed 

heitvee kogus 4400 m³/a  l/a   

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritu

d 

BHT 7 25 980 7,8 99,2 80-90 

Heljum 35 730 11 98,5 80-90 

P üld 2 8,2 2,9 64,6 25-35 

N üld - 44 16 63,6 25-35 

Allikas: Taali Kodu KÜ veekasutusaruanne 

Tabel 38. Aasta 2013 andmed 

heitvee kogus 3751 m³/a  l/a   

  kontsentratsioon mg/l puhastusaste % 

Seiratav näitaja lubatud sisenev väljuv tegelik projekteeritu

d 

BHT 7 25 3600 7,3 99,8 80-90 

Heljum 35 6580 10,4 99,8 80-90 

P üld 2 30 2 93,3 25-35 



Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015 - 2028 

75 

 

N üld - 126 13,3 13,3 25-35 

Allikas: Tori Vallavalitsuse veekasutusaruanne 

3.6 Tuletõrjeveevõtu kohad. 

Külades ja Tori alevikus, kus kasutuses ühisveevärk, puuduvad tuletõrje veevõtukohad ehk 

hüdrandid. Üks vee-võtu võimalus on tekitatud küll väljavõttega Selja pumpla seinal aga see 

ei vasta kehtestatud nõuetele. 

Tulekustutusvee võtt on lahendatud vallas avalike veekogude baasil. Piistaoja külas 

kasutatakse selleks Piistaoja oja vett.  

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 ehitatud tuletõrje hüdrant. Võimalus võtta ka Pärnu jõest, aga see on 

raskendatud ligipääsu tõttu ja ka kallas on kõrge. 

Tori alevikus puuduvad  samuti veevõtu kohad tulekustutusvee tarbeks. Võimalus kasutada 

Pärnu jõe vett aga selle kättesaamine raskendatud kuna kaldad kõrged. Lähim koht Raudtee 

karjäär Selja külas. 

Jõesuu külas puuduvad samuti nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad. Võimalus võtta vett 

Pärnu või Navesti jõest aga raskendatud kõrgete kallaste tõttu. 

3.7 Sademevee kanalisatsioon 

Sademevee kanalisatsioon reoveekogumisaladel puudub. Vihma ja lumesulamisveed juhitakse 

teedelt ja platsidelt pinnasesse või siis kraavide ja ojade kaudu Pärnu jõkke. Suurvete ja 

lumesulamise perioodidel toimub ka sadevee ära juhtimine läbi reoveekanalisatsiooni. 
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3.8 Kokkuvõte  

Tori valla külades, kus olemas ühisveevärk joogiveega varustamiseks  ja ühiskanalisatsioon 

reovee ärajuhtimiseks ning reoveepuhasti reovee puhastamiseks ja  heitvee juhtimiseks 

suublasse, on vajalik seadmete ja rajatiste renoveerimine.  

Torustikud on valdavas osas amortiseerunud ja 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 tabelina objektide lõikes. 

Tabel 39. Ühisveevärgi objektid 

Ühisveevärgi objektid 

Jrk.nr. Objekt Olukord Vajalikud tööd 

Jõesuu (kõik eraomandis) 

1 joogivee töötlus puurkaevuvesi vastab 

nõuetele 

Vajab aegajalt rauaeraldust 

2 puurkaev seisukord rahuldav Korrastatud 2014 

3 hoone rahuldav Korrastatud 2014 

4 torustik rahuldav, esineb lekkeid, 

torustik seest setteid ja 

hõljumit täis, 

üledimensioneeritud 

rajada uus dimensioneeritud 

torustik 

5 tuletõrjevee 

hüdrandid 

puuduvad vajadusel ehitada väljavõtted  

Tori (kõik eraomandis) 

6 joogivee töötlus põhipumplas rauaeraldus, 

reservpumplas puudub 

 

7 puurkaev mõlemad kaevud rahuldavas 

seisukorras 

reservpumplas vajalik päis 

korrastada 

8 hoone reservpumpla soojustamata, 

teine väga heas korras 

Reservpumpla hoone soojustamine 

9 torustik Rahuldav  
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10 tuletõrjevee 

hüdrandid 

puuduvad vajadusel ehitada väljavõtted  

Taali 

11 Joogivee töötlus väga hea  rajatud uus pumpla koos 

pöördosmoosseadmega fluoori 

eraldamiseks 

12 puurkaev  väga hea rajatud uus puurkaev 

13 hoone  uus rajatud uus hoone joogivee töötluse 

tarbeks 

14 torustik rahuldav, esineb lekkeid, 

torustik seest setteid ja 

hõljumit täis, 

üledimensioneeritud 

rajada uus dimensioneeritud 

torustik 

15 tuletõrjevee 

hüdrandid 

olemas pumbamaja juures uus 

Selja 

16 joogivee töötlus puudub vajalik rajada üldraua eraldus 

17 puurkaev rahuldav, asub eramaal 

rajatud uus puurkaev 2012 

Tulevikus tamponeerimisele 

kasutusele võtmata 

18 hoone rahuldav, asub eramaal 

uuele puurkaevule rajada uus 

hoone 

Kuulub lammutamisele 

uue puurkaevu ja  joogivee 

töötluse tarbeks rajada uus 

19 torustik rahuldav, esineb lekkeid, 

torustik seest setteid ja 

hõljumit täis, 

üledimensioneeritud 

rajada uus dimensioneeritud 

torustik 

20 tuletõrjevee 

hüdrandid 

puuduvad vajadusel ehitada väljavõtted  

Piistaoja 

21 joogivee töötlus hea rajatud uus joogiveetöötlus 

22 puurkaev väga hea rajatud uus puurkaev 

23 hoone väga hea puurkaevu ja joogivee töötluse 

tarbeks rajatud uus hoone 
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24 torustik mitterahuldav, esineb 

lekkeid, torustik seest setteid 

ja hõljumit täis, 

üledimensioneeritud 

rajada uus dimensioneeritud 

torustik 

25 tuletõrjevee 

hüdrandid 

puuduvad vajadusel ehitada väljavõtted  

 

Tabel 40. Ühiskanalisatsiooni objektid 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Jrk.nr. Objekt Olukord Vajalikud tööd 

Jõesuu 

1 reoveepuhasti rahuldav Tagab vajaduse 

 biotiigid rahuldav vajalik puhastada 

 teenindushoone                rahuldav lammutada olemasolev ja rajada 

uus 

 piirdeaed rahuldav korrastada, rajades uusi lõike 

2 reoveepumplad seinad ja põhi pragulised vajalik asendada uutega 

3 torustik kohati ära vajunud ja 

pragulised , ühendusmuhvid 

ebatihedad, kalded paigast 

ära 

asendada uutega 

4 vaatluskaevud põhjad ja seinad pragulised ja 

ebatihedad 

asendada uutega 

Tori 

5 Reoveepuhasti puhasti korrodeerunud ja 

teenidussillad lagunenud 

vajalik rajada uus puhasti koos 

seadmetega 

 teenindushoone rahuldav võimalik renoveerida ja 

soojustada. 

 piirdeaed puudub vajalik rajada uus piirdeaed 
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 biotiigid rahuldav vajalik puhastada 

6 reoveepumplad mitterahuldav, seinad ja põhi 

pragulised 

vajalik rajada uued 

7 torustik osades lõikudes ära vajunud 

ja pragulised, ühendused 

ebatihedad, kalded ei ole 

enam õiged 

vajalik rajada uus 

8 vaatluskaevud põhjad ja seinad pragulised ja 

ebatihedad 

vajalik rajada uued 

Taali 

9 reoveepuhasti olukord hea, ei tööta, toimib 

settemahutina, ei ole piisavat 

kogust reovett ,et saaks 

töötada 

vajalik asendada väiksemaga 

 biotiigid mitterahuldav vajavad puhastamist 

 piirdeaed osaliselt olemas vajalik rajada uued lõigud ja 

piirata kogu territoorium 

 teenindushoone rahuldav Vajab uuendamist 

10 reoveepumplad pragulised seinad ja põhjad vajalik rajada uued 

11 torustik kohati ära vajunud ja 

pragulised , ühendusmuhvid 

ebatihedad 

vajalik rajada uus 

12 vaatluskaevud põhjad ja seinad pragulised ja 

ebatihedad 

vajalik rajada uued 

Selja 

13 reoveepuhasti kuulub eraettevõttele, ei ole 

huvitatud elanike 

teenindamisest, ei taga 

puhastustulemust 

vajalik rajada uus  

 biotiigid kuulub eraettevõttele - 

 piirdeaed kuulub eraettevõttele vajalik rajada uus  

 teenindushoone kuulub eraettevõttele vajalik rajada uus  

 

14 reoveepumplad hea vajab puhastamist ja pidevat 

hooldust 
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15 torustik osa lõike äravajunud, 

pragulised, ühendused 

ebatihedad 

vajalik rajada uus 

16 vaatluskaevud põhjad ja seinad pragulised ja 

ebatihedad 

vajalik rajada uued koos 

torustikuga 

Piistaoja 

17 reoveepuhasti rahuldav vajalik rajada väiksem puhasti 

 biotiigid puuduvad - 

 piirdeaed olemas vajab korrastamist 

 teenindushoone olukord rahuldav vajab korrastamist 

18 reoveepumplad seinad ja põhi pragulised, 

puudub pumba 

hooldusvõimalus 

rajada uued 

19 torustik osa lõike ära vajunud, 

pragulised, ühendused 

ebatihedad 

rajada uus 

20 vaatluskaevud põhjad ja seinad pragulised ja 

ebatihedad 

rajada uued koos torustikega 
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4. ARENDAMISE KAVA 

4.1 Arendamise kava koostamise lähtekohad 

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

esitavatele nõuetele ja nõuded on määratud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 

,,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 aastal ja 

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. Reoveekogumisalad on kehtestatud vastavalt KOV taotlustele 

keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr. 1080.  

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 alevis ning Selja, Taali ja 

Jõesuu külakeskustes. Mainitud asulad on määratud ka reoveekogumisaladeks.  

Reserveeritud alad on kajastatud perspektiivse ,,jäätmehoidla maa“ kaardikihis. 

 



Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015 - 2028 

82 

 

 

Tabel 41. Jäätmehoidla maa. 

Tähistus kaardil                                       Nimetus                                                  Piirkond 

J1, Selja külas planeeritava biopuhasti ja selle juurde kuuluvate rajatiste 

teenindusmaa, Selja 

Reserveeritud alad on kajastatud perspektiivsete ,,tootmismaade“ kaardikihis: 

Tabel 42.  Tootmismaad. 

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 

Kasutus- ja arendustingimused: 

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel lähtutakse  kehtivatest seadustest; 

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. 
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Uute joogivee tarbeks kavandatud puurkaevude rajamisel tuleb eelistada madalamaid 

puurkaeve. Puurkaevu vee kvaliteedi 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 varustatud kaasaegsete kommunikatsioonidega ega 

tagatud aastaringe juurdepääs. Tuletõrje veevõtu kohtade arendamine toimub koostöös 

ettevõtjate, elanike ja arendajatega. 

Reserveeritud alad on kajastatud munitsipaalomandisse taotletavate maa-alade kaardikihis: 

Tabel 43. Tuletõrje veevõtukohad 

Tähistus kaardil,                        Nimetus,                                                Piirkond 

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

        M7,              Tori alevikus asuva Virula tee tuletõrje veehoidla,         Tori  

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. 

Kaalutud variantide hulgast on valitud optimaalseim lahendus, mis planeeritakse ellu viia.  

4.2.1 Nõudlus 

Tuleviku tarbimist on prognoositud, arvestades elanikkonna prognoosi ja tarbimisharjumusi 

piirkonnas, ÜVK finantsanalüüsi dokumendis.  

Tarbimise prognoosi põhjal on teostatud tehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste valik 

tagamaks nõuetekohane veevarustus ja - reoveepuhastamine reoveekogumisaladel. 
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4.2.2 Alternatiivide võrdlus 

Investeeringu mahtude määramiseks on vajalik valida sobivaim tehniline ja tehnoloogiline 

lahendus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks valla kompaktse asustusega aladel.  

Alternatiivide kirjeldused ja orienteeruvad maksumused on esitatud lisas 4  reoveepuhastitele 

ja lisas 5  joogiveetöötlusele. 

Esitame eelistatud valikud asulate kaupa. 

Selja 

Reoveepuhastamises tehnilisi alternatiive ei ole kuna olemasolev puhasti on eraomandis ja 

huvi puhasti valdaja poolt küla ühiskanalisatsioonist tulevat reovett puhastada puudub. 

Uus reoveepuhasti rajatakse eelnevalt valitud asukohta Selja biopuhasti maaalale katastri 

tunnusega 80801:001:0684. 

Tehnoloogilistest lahendustes on valida kahe tehnoloogia vahel- tehase valmidusega 

kompaktpuhasti või mehaanilis-bioloogiline reoveepuhasti. Variantide võrdluse tulemusena 

on valitud sobivaimaks ja eelistatud lahenduseks kompaktpuhasti.  

Joogivee varustuse tagamiseks on tehnilistest lahendustest valitud uue puurkaevu ja 

veetöötluse rajamine (puurkaev rajatud 2013). Parimaks lahenduseks osutus uue puurkaevu 

rajamine valla omanduses olevale maale. Järgmises etapis rajatakse puurkaevule pumpla 

hoone koos veetöötlusjaamaga (vajadusel). Tagatakse sanitaarkaitseala korrashoid. 

Taali 

Reoveepuhastamise tehnilisi alternatiividena on valida olemasoleva puhasti rekonstrueerimise 

või uue rajamise vahel aga, et olemasolev puhasti on liiga suur tänasel päeval tekkiva 

reoveekoguse puhastamiseks, siis ei ole otstarbeks seda rekonstrueerida ja valik on tehtud 

kompaktpuhasti paigaldamise kasuks ja millele on võimalik reoveekoguste suurenedes lisada 

täiendavaid sektsioone.  

Joogivee osas on rajatud uus pumbajaam Sanksu tuka kinnistule ja perioodil 2015 – 2020 

tagatakse nimetatud pumplast kogu Taali küla joogiveevarustus. 
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Tori 

Tori aleviku Pärnu jõe vasakkallas 

Tori aleviku Pärnu jõe vasakkaldal (määratud reoveekogumislaga) on võimalus 

reoveepuhastamiseks valida erinevate tehnoloogiliste lahenduste vahel. Erinevaid tehnilisi 

lahendusi tänasel päeval ei eksisteeri.  

Tehnilistest lahendustest on valik tehtud  kahe erineva tehnoloogia vahel. Eelistatud lahendus 

on kompaktpuhasti, mis tagab parema puhastustulemuse ka talveperioodil ja mida on 

reoveekoguste suurenemisel võimalik laiendada sektsioonide kaupa.  

Joogivee varustuses on olemasolev tehnoloogia piisav puhastamaks puurkaevuvett ja 

tagamaks joogivee nõuetele vastava joogivee. Seega tehnoloogilisi alternatiive ei võrrelda.  

Tori aleviku Pärnu jõe paremkallas 

Juhul kui otsustatakse Volikogu poolt reoveekogumisala moodustamine ja rajatakse 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteem, siis tehnilistest lahendustes on reoveepuhastamisel 

võimalik valida uue puhasti rajamisega või  transiitoru rajamisega jõe vasakkaldale ühendades 

kaks kallast ühtseks reoveekogumissüsteemiks. Käesoleva arendamise kavaga  on eelistatud 

uue puhasti rajamist. Tehnoloogiliseks lahenduseks on valitud kompaktpuhastil põhinev 

reoveepuhastus tehnoloogia, mida on võimalik ühiskanalisatsiooniga liitujate arvu suurenedes 

laiendada lisades täiendavaid sektsioone. 

Joogiveevarustuses lahendatakse tehniliselt piirkonna veevarustus kahe puurkaevu baasil –

vallamaja kõrval oleva ja Köstri kinnistul asuva kaevuga, mis ühendatakse ühtsesse süsteemi. 

Vee kvaliteet tagatakse veetöötlusseadmetega. Vallamaja puurkaevu vee puhastamiseks on 

vajalik rauaeraldusfiltrite paigaldus. Seega alternatiivseid tehnoloogilisi lahendusi ei ole. 

Jõesuu 

Reoveepuhastamise tehnilisi alternatiive ei ole.  

Reoveepuhastamisel võimalik valida erinevate tehnoloogiate vahel. Eelistatud 

tehnoloogiliseks lahenduseks on kompaktpuhasti, mida on võimalik tarbijate arvu suurenedes 

laiendada ja mis tagab ka talveperioodil nõutava puhastustulemuse. 

Joogivee kvaliteedi tagamiseks on vajalik paigaldada veetöötlusseadmed veest fluoriidide 

eraldamiseks ja seega tehnoloogilisi alternatiive ei ole. 
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Piistaoja 

Reoveepuhastamisel tehnilisi alternatiive ei ole. 

Tehnoloogilised alternatiivid oleks olemasoleva puhasti rekonstrueerimine või uue 

kompaktpuhasti rajamine. Eelistatud lahendus on uue kompaktpuhasti paigaldus, mis tagaks 

olemasoleva reoveehulga puhastamise. 

Joogiveega varustamiseks on rajatud uus pumpla koos rauaeraldusfiltriga, mis esimeses etapis 

on ühendatud vana trassiga. Vajalik rajada uus vee- ja kanalisatsioonitrass. 

4.3 Planeeritavad tegevused 

Jõesuu 

Reovee kanalisatsiooni torustikud 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. Investeeringute vajadused ja maksumused on toodud tabelis 44 

ja 45 

Joogivee torustikud vajalik asendada uutega. Torustiku asendamisega tagatakse kõikide 

tarbijate häireteta varustatus joogiveega ja kindlustatakse vajalik rõhk 2-2,5 bar iga tarbija 

juures. Torustik projekteeritakse ja dimensioneeritakse nii, et ei toimuks vee pikaajalist 

viibimist torudes ning mille tulemusel halveneb vee kvaliteet.  

Joogivee pumpla rekonstrueeritakse ja rajatakse veetöötlus fluoriidide eraldamiseks. Hoones 

tagatakse ventilatsioon ja küte. Puurkaev ja puurkaevu päis korrastatakse. Veetöötluse 

rajamist fluoriidide eraldamiseks oleks alternatiivse võimalusena võimalus teostada ka tarbija 

juures.  

Investeeringute vajadused ja maksumused on toodud tabelites 45 ja 46. 



Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015 - 2028 

87 

 

Kogu küla ühisveevarustus ja –kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja etapiviisilist. 

Arendamise tulemusena tagatakse kogu reoveekogumisala piires kõikidel tarbijatel 

liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooniga aastaks 2016. 

Rekonstrueerimist ja arendamist viib läbi rajatiste ja trasside omanik Raivo Remont OÜ 

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

arendamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK).  

Tori 

Tori vasakkallas. 

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

kinnistutes tuuakse avalikele teedele ja -maadele. Kinnistute ühendamiseks rajatakse 

liitumispunktid. 

Reoveepuhasti rekonstrueeritakse ehk olemasolev lammutatakse ja asendatakse uue 

kompaktse puhastiga. Reoveepumplad asendatakse uutega.  

Investeeringute maksumus on toodud tabelites 45 ja 46. 

Joogivee varustuskindluse tagamiseks säilitatakse reserv puurkaev. Torustike asendamiste 

käigus tuuakse lõigud mis läbivad hooneid ja kinnistuid avalikele teedele ja –maadele. 

Lõikudele, mis jäävad kinnistute piiridesse seatakse servituudid. 

Pikemas perspektiivis luuakse kogu reoveekogumisalas kõikidel kinnistutel võimalus liituda 

ühiskanalisatsiooniga ja ühisveevärgiga. 

Kogu asula ühisveevarustus ja –kanalisatsioon projekteeritakse ja ehitatakse välja 

etapiviisilist. Arendamise tulemusena tagatakse kogu reoveekogumisala piires kõikidel 

tarbijatel liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooniga aastaks 2020. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist viib läbi varade omanik OÜ Raivo Remont 

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

arendamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). 

Tori paremkallas 

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

algatada reoveekogumisala moodustamine. Samuti on vajalik määrata perspektiivne 

ühisveevärgiga kaetav ala.  
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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  ja valla omanduses oleva puurkaevu ja 

reservpuurkaevu (Köstri kinnistu puurkaev) baasil  tagaks ka piirkonnas stabiilse ja häireteta 

joogiveevarustuse. Vee vastavus joogivee nõuetele tagatakse veetöötlusseadmete 

väljaehitamisega mõlema puurkaevu juurde.  

Orienteeruv investeering on toodud tabelis 44 ja 45. 

Arendamine teostatakse vastavalt Volikogu otsustele perioodil 2015-2028. 

Investeeringu teostamiseks saab kasutada valla eelarvesse planeeritavat raha ja KIK 

keskkonnaprogrammi toetust. Rajatud seadmed antakse teenuse osutamiseks rendile valla 

poolt määratud vee-ettevõtjale.  

Taali 

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  Rekonstrueerimise 

tulemusena tagatakse kogu reoveekogumisala piires kõikidel tarbijatel liitumisvõimalus 

ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooniga aastaks 2017-2020. 

Rekonstrueerimist korraldab Vallavalitsus eelarvesse planeeritud rahaliste vahendite arvelt ja 

taotleb selleks lisa vahendeid struktuurifondidest läbi  KIK-i. Rekonstrueeritud varad antakse 

rendile vee-ettevõttele. 
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Selja 

Selja külas on reaalne vajadus uue reoveepuhasti järele, kuna olemasolev on eraomandis ja 

omanik ei ole huvitatud külast puhastile juhitava reovee  puhastamisest. Uue reoveepuhasti 

asukoht on valitud ja maa kuulub munitsipaalomandisse. Koostatud on ka eelprojekt. 

Tehnoloogilistest lahendustest on valida bioloogilise või kompaktpuhasti vahel.  

Tänane seis Seljal on keeruline, kuna tootmine Eesti Juustu Tootmine OÜ-s on vähenenud ja 

puhasti enam nii palju rakendust ei leia.  

Investeeringu maksumused tabelites 45 ja 46. 

Joogivee varustusekindluse tagamiseks ja vajaliku rõhu saamiseks 2-2,5 bar tarbija juures 

rekonstrueeritakse olemasolev joogivee torustik. Ühtsesse võrku ühendatakse  ka idapool 

Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt olevad kinnistud ja lõpetatakse eraomanduses olevast 

puurkaevust võetava vee tarbimine. Samuti liidetakse ühtsesse võrku töökoja puurkaev, mille 

baasil tagatakse vajadusel reserv veevarustus. 

Puurkaevu rekonstrueerimisena loobutakse eraomandis olevast puurkaevust. Uuele rajatud 

puuraugule ehitatakse uus pumplahoone ja paigaldatakse vajadusel ka veetöötlus fluoriidide 

eraldamiseks. Investeeringute maksumus toodud tabelites 45 ja 46. 

Kogu asula ühisveevarustus ja –kanalisatsioon projekteeritakse ja rekonstrueeritakse  ühe 

etapina või vajadusel mitmes etapis. Rekonstrueerimise tulemusena tagatakse kogu 

reoveekogumisala piires kõikidel tarbijatel liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –

ühiskanalisatsiooniga aastaks 2017-2020.  

Rekonstrueerimist viib läbi Vallavalitsus eelarvesse planeeritud rahaliste vahendite arvelt ja 

taotleb selleks täiendavalt rahalisi lisavahendeid struktuurifondidest, mida vahendab KIK. 

Rekonstrueeritud varad antakse rendile vee-ettevõttele. 

Piistaoja 

Pumpla rajamisega vajalik rekonstrueerida veetorustik tagamaks kogu piirkonnas joogivee 

varustus ja vajalik surve. 

Reoveekanalisatsiooni süsteemi toimimiseks on vajalik rekonstrueerida olemasolev torustik ja 

rajada 2 uut reoveepumplat.  

Reoveepuhasti vajalik korrastada või asendada sobivama väiksema kompaktpuhastiga. 
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Rekonstrueerimist viib läbi Vallavalitsus eelarvesse planeeritavate rahadega ja taotleb 

täiendavalt selleks vahendeid  KIK-ist. Rekonstrueeritud varad antakse rendile vee-ettevõttele. 

Tööd teostatakse  2017-2020. 

4.4 Investeeringute vajadus. 

Investeeringute vajadused on esitatud tabelina asulate kaupa. 

Tabel 44. Ühiskanalisatsiooni objektid 

Jrk.nr. Objekt Investeering Maksumus EUR teostamise 

periood 

Jõesuu (eraomandis) 

1 reoveepuhasti rajatakse uus kompakte puhastusseade, 

vana lammutatakse 

   100 000 2015-2028 

2 biotiigid puhastatakse  

           15 000 

3 teenindushoone renoveeritakse         3 000 

4 piirdeaed korrastatakse        15 000 

5 reoveepumplad rekonstrueeritakse 3 tk.        100 000 

6 torustik koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja rekonstrueeritakse koos 

vaatluskaevudega 2800 jm 

      300 000 

7 vaatluskaevud rekonstrueeritakse 

Tori vasakkallas (eraomandis) 

8 Reoveepuhasti rajatakse uus kompaktne reoveepuhasti, 

vana lammutatakse 

   300 000 2015-2028 

9 teenindushoone renoveeritakse         7 000 

10 piirdeaed rajatakse uus piirdeaed       20 000 

11 biotiigid puhastatakse       20 000 

12 reoveepumplad rekonstrueeritakse 4 tk            80 000 
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13 torustik koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja rekonstrueeritakse koos 

vaatluskaevudega 3000 jm 

    300 000 

14 vaatluskaevud rekonstrueeritakse 

Taali  

15 reoveepuhasti koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja rekonstrueeritakse biopuhasti ehk 

asendatakse väiksemaga 

   140 000 2015-2028 

16 biotiigid puhastatakse, renoveeritakse      

13 000 

17 piirdeaed renoveeritakse  

13 000 

18 teenindushoone   

19 reoveepumplad rekonstrueeritakse  

30 000 

20 torustik koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja rekonstrueeritakse koos 

vaatluskaevudega 1590 jm 

   100 000 

21 vaatluskaevud rekonstrueeritakse 

Selja  

22 reoveepuhasti projekteeritakse ja rajatakse uus 

kompaktpuhasti 

 

150 000 

2015-2028 

23 biotiigid   

24 piirdeaed rajatakse piirdeaed  

7 000 

25 teenindushoone   

26 reoveepumplad rekonstrueeritakse  

50 000 

27 torustik koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja rekonstrueeritakse koos 

vaatluskaevudega 2440 jm 

 

250 000 

28 vaatluskaevud rekonstrueeritakse 

Piistaoja, ei ole reoveekogumisala  
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29 reoveepuhasti koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja asendatakse vana puhasti uuega 

 

130 000 

2015-2028 

30 biotiigid   

31 piirdeaed rekonstrueeritakse  

7 000 

32 teenindushoone korrastatakse  

1 500 

33 reoveepumplad rekonstrueeritakse 2 tk  

60 000 

34 torustik koostatakse rekonstrueerimise projekt 

ja rekonstrueeritakse koos 

vaatluskaevudega 1050 jm 

 

110 000 

35 vaatluskaevud rekonstrueeritakse 

Tori paremkallas, perspektiivne (ei ole reoveekogumisala)  

36 Reoveepuhasti projekteeritakse ja rajatakse uus 

kompaktne reoveepuhasti 

 

260 000 

2015-2028 

37 teenindushoone ei ole vajalik  

38 piirdeaed rajatakse uus piirdeaed  

7 000 

39 biotiigid ei ole vajalik, otse suublasse  

40 reoveepumplad projekteeritakse ja rajatakse vastavalt 

vajadusele (orienteeruvalt 4 tk.) 

 

80 000 

41 torustik koostatakse ehitusprojekt ja rajatakse 

uued torustikud 3000 jm 

 

300 000 

42 vaatluskaevud koos torustikuga paigaldatakse 

 

Tabel 45. Ühisveevärgi objektid 

Jrk.nr. Objekt Investeering maksumus,  

EUR 

teostamise periood 

Jõesuu (eraomandis) 

1 hoone Renoveeritakse hoone   2015-2028 
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60 000 

2 torustik projekteeritakse ja 

rekonstrueeritakse torustik 

2500 jm 

  

250 000 

2015-2028 

3 tuletõrjevee 

mahutid 

ehitatakse väljavõtted 

olemasolevate mahutite 

täiteks. 

  

4 000 

2015-2028 

Tori (vasakkallas, eraomandis) 

4 puurkaev Korrastatakse 

reservpuurkaevu päis 

  

7 000 

2015-2028 

5 hoone Renoveeritakse 

reservpuurkaevu hoone 

  

60 000 

2015-2028 

6 tuletõrjevee 

mahutid 

ehitatakse väljavõtted 

olemasolevate mahutite 

täiteks. 

  

3 000 

2015-2028 

Selja 

7 joogivee töötlus uue kaevu rajamisel 

paigaldatakse veetöötlus 

üldraua eraldamiseks 

  

80 000 

2015-2028 

8 puurkaev projekteeritakse ja rajatakse 

uus puurkaev kooli ligidal, 

maa ostuvajadus puudub. 

Vana puurkaev 

tamponeeritakse 

  

30 000 

2015-2028 

9 hoone projekteeritakse ja rajatakse 

uus hoone 

  

55 000 

2015-2028 

10 torustik rekonstrueeritakse 

olemasolev torustik 

rekonstrueerimise projekti 

alusel 2790 jm 

  

270 000 

2015-2028 

11 tuletõrjevee 

mahutid 

ehitatakse väljavõtted 

olemasolevate mahutite 

täiteks. 

  

3 500 

2015-2028 

Tori (paremkallas) perspektiiv, ei ole reoveekogumisala 

12 joogivee töötlus koostatakse 

rekonstrueerimise projekt ja 

paigaldatakse veetöötlus 

  

55 000 

2015-2028 
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13 puurkaev korrastatakse puurkaevud   

20 000 

2015-2028 

14 hoone projekteeritakse ja rajatakse 

uus hoone 

  

55 000 

2015-2028 

15 torustik projekteeritakse uus ja 

rekonstrueeritakse vana 

torustik 3000 jm 

  

300 000 

2015-2028 

16 tuletõrjevee 

mahutid 

ehitatakse väljavõtted 

olemasolevate mahutite 

täiteks. 

  

3 000 

2015-2028 

  Taali   

17 torustik Projekteeritakse uus ja 

rekonstrueeritakse vana 

300 000 2015 - 2028 

  Piistaoja   

18 torustik Projekteeritakse uus ja 

rekonstrueeritakse vana 

300 000 2015 - 2028 

 

Tabel 46.  Investeeringute koondmaksumused                                                                

Piirkond Jõesuu Tori 

vasakkallas 

Taali Selja Piistaoja Tori 

paremkallas 

vesi  

 35 000 

  

35 000 

  

160 550  

  

420 000 

  

162 500 

  

647 500 

kanal  

 35 000 

  

35 000 

  

90 550 

  

100 000 

  

 92 500 

  

647 500 

kokku   

70 000 

 

  

70 000 

  

251 100 

  

520 000 

  

255 000 

  

1 295 000 

käibemaks   

14 000 

  

14 000 

  

50 220 

  

104 000 

  

51 000 

  

259 000 

koos 

käibemaksuga 

  

84 000 

  

 84 000 

  

301 320 

  

624 000 

  

306 000 

  

1 554 000 

Kogu investeering arendamise kava kehtivusperioodiks vallas  on orienteeruvalt 3 milj EUR-i. 
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Võimalikud investeeringute rahastamisvõimalused 

Investeeringute tegemiseks on võimalik kasutada erinevaid toetusvõimalusi. On loodud 

võimalus toetust saada struktuurifondidest, mida reguleerib keskkonnaministri määrus nr 34 

,,Meetme «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» tingimused“,  

vastu võetud 1. juuli 2009. a  

Määrus on kehtestatud «Perioodi 2014 - 2020 struktuuritoetuse seaduse» alusel. 

Meetme juhendi kohaselt on võimalik toetust saada abikõlblikele kuludele 

finantseerimisvajadusest 85% ulatuses. Selleks teostatakse eraldi toetusesumma arvutus. 

Toetuse määr kogu investeeringust sõltub kehtivatest  teenuse tariifidest ja tarbimismahust 

ning abikõlblikest kuludest ning võib olla vahemikus 65-85%. Omaosalus kuni 35 %. Toetust 

väljastatakse voorude kaupa. Ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi arendamist toetatakse veel 

läbi Keskkonnaprogrammi. Keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnatasude 

seaduse alusel riigieelarvesse laekunud rahast. Programmi eesmärgid on paika pandud 

keskkonnaministri määrusega nr 13 ,,Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud 

projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse 

tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ vastu 

võetud 17. veebruari 2006 alusel. 

Programmi juhendi kohaselt toetatakse veemajanduse ja ühiskanalisatsiooni arendamist 80 % 

ulatuses abikõlblikust investeeringust. Omaosalus kuni 20%. Toetusi väljastatakse taotluse 

alusel kaks korda aastas. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13343215&id=13196795!pr12lg4;13196795!pr13


4.5 Investeeringute kava 

Alljärgnevas tabelis on toodud arendamise kavas planeeritud investeeringute jaotus ajas ja orienteeruvad summad (km-ta) aastate lõikes kokku 

Tabel 47. Investeeringute jaotus ajas          

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Periood 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Selja 
350 

000 
             x  x  x  x x x  x 

Taali   
181 

100 
           x  x  x  x x x  x 

Jõesuu                x  x  x  x x x  x 

Tori 

vasakkallas 
               x  x  x  x x x  x 

Piistaoja 
185 

000 
             x  x  x  x x x  x 

Tori parem-

kallas 
       x  x  x x 

 
  

 
  

 
    

Aasta kokku 

                            

535 

000 

181 

100 

250 

000 

250 

000 

265 

000 

265 

000 

265 

000 
50 000 50 000 50 000 100 000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

omaosalus 

                

7 500 7 500 15 000 

    
15 

000 80 250 27 165 37 500 37 500 39 750 39 750 39 750 7 500 
15 

000 

15 

000 

toetus KIK 

                

42 500 42 500 85 000 

    
85 

000 
454 

750 

153 

935 

212 

500 

212 

500 

212 

500 

212 

500 

212 

500 
42 500 

85 

000 

85 

000 
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 Tabel 48. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute mahud   aastateks 2015 - 2017. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku eur 

Selja asula vee- ja 

kanalisatsiooni- 

rajatiste 

arendamine 2015 

Selja Reoveepuhasti 

Geodeetilised uuringud ha 1,4 840 

Geoloogilised uuringud tk 5 2000 

Olemasoleva maakivi vundamendi ja 

maakivi hoone lammutamine ja 

likvideerimine 

kmpl 1 

2500 

Reovee peapumpla ja reoveepuhasti 

projekteerimistööd (sh lammutusprojekt, 

load, kooskõlastused jms) 

kmpl 1 

3000 

Reovee peapumpla ehitus kmpl 1 23000 

Reoveepuhasti tehnohoone ehitus kmpl 1 25000 

Reovee mehhaanilise puhastuse 

tehnoloogilised seadmed ja paigaldus 
kmpl 1 

23000 

Reovee bioloogilise puhastuse mahutid koos 

tehnoloogiliste seadmetega (sh 

kogumismahuti, protsessimahutid, liigmuda 

mahuti) ja paigaldus 

kmpl 1 

77000 

Reoveepuhasti tehnoloogilised torustikud ja 

paigaldus 
kmpl 1 

6500 

Reoveepuhasti elektri- ja 

automaatjuhtimissüsteemi ehitus, sh 

nõrkvoolutööd 

kmpl 1 

18000 
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Biotiigi rajamine m
2
 530 3710 

Reoveepuhasti territooriumi välitorustiku ja 

vaatluskaevude ning proovivõtukaevu 

rajamine 

kmpl 1 

5200 

Reoveepuhasti territooriumi teede ja platside 

ehitus 
m

2
 700 

9100 

Reoveepuhasti territooriumi haljastuse 

rajamine 
m

2
 4170 

8340 

Reoveepuhasti piirdeaia ehitus m 300 10500 

Reoveepuhasti katsetamine, Tellija personali 

koolitus ja kasutus- hooldusjuhendid 
kmpl 1 

500 

Reoveepuhasti täitedokumetatsiooni 

koostamine, kontrollmõõtmised ja load 
kmpl 1 

600 

Selja ühisveevärk- ja kanalisatsioon 

Geodeetilised uuringud ha 2,5 3000 

Geoloogilised uuringud tk 6 720 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike 

projekteerimistööd (sh lammutusprojekt, 

load, kooskõlastused jms) 

kmpl 1 

3000 

Veetorustiku ehitamine m 170 21000 

Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine 

ühises kaevikus veetoruga 
m 120 

19200 

Veevarustuse ja isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises 

kaevikus 

m 420 

45680 
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Veevarustuse ja kanalisatsioonitorude 

liitumispunktide ehitamine 
tk 6 

5000 

Olemasoleva, ühe reoveepumpla 

tehnoloogilise sisseseade ja elektri- ja 

automaatikasüsteemi väljavahetamine 

kmpl 1 

3500 

Rajatud ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonirajatiste katsetamine, Tellija 

personali koolitus ja kasutus- 

hooldusjuhendid 

kmpl 1 

1500 

Täitedokumetatsiooni koostamine, 

kontrollmõõtmised ja load 
kmpl 1 

2000 

Selja küla ühisveevärgi pumpla-pealisehitis ja selle ühendamine 

olemasoleva trassiga 

veetrass De 110, joonisel tähis V1 m 117 4000 

Sõlm 1 tk 1 1200 

Sõlm 2 tk 1 1000 

Kanalisatsioonitrass De 110, tähis K1, 6m 

lõik 
m 6 450 

Kanalisatsioonikaev KO-1 tk 1 250 

Elektrikaabel kõris m 82 2000 

Trapp koos äravooluga kmpl 1 250 

Filtrite äravool kmpl 1 150 

Puhastusluuk tk 1 50 

Õhu sisselaskeklapp tk 1 150 

Õhu väljalaske klapp tk 1 150 
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Freespurust pandus m
2
 17,1 200 

Juurdesõidu tee m
2
 220 4500 

Haljastus m
2
 700 1200 

Pumpla seadmed ja torustikud kmpl 1 4060 

Hoone elekter kmpl 1 2500 

Ettenägematud ja täiendavad kulud   % 4500 

Selja asula kokku 350000 

Piistaoja küla 

ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

2015 

Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine m 252 13600 

Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine m 109 5876 

Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine m 237 10798 

Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine m 635 32290 

Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine 

kinniselt 
m 164 

8856 

Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 

mm paigaldamine 
m 1362 

108960 

abitööd töö   4000 

Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De110 

mm paigaldamine 
m 9 

720 

Piistaoja küla kokku 181 000 

Taali küla 

ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

2016 

Geoloogilised uuringud tk 8 2000 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike 

projekteerimistööd (sh lammutusprojekt, 

load, kooskõlastused jms) 

kmpl 1 

5840 

Veetorustiku ehitamine m 1300 70200 
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Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine 

ühises kaevikus veetoruga 
m 120 

9600 

Veevarustuse ja isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises 

kaevikus 

m 1000 

86860 

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorude 

liitumispunktide ehitamine 
tk 6 

3600 

Rajatud ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonirajatiste katsetamine, Tellija 

personali koolitus ja kasutus- 

hooldusjuhendid 

kmpl 1 

1500 

Täitedokumetatsiooni koostamine, 

kontrollmõõtmised ja load 
kmpl 1 

1500 

Taali küla kokku 181100 

 

                                                                                                                              



5. KOKKUVÕTE 

Käesoleva arendamise kava rakendamisel ja elluviimisel arvestades võimalikke 

toetusmeetmeid ja regulatsioonidest tulenevaid nõudeid suudetakse tagada suuremates 

asulates Tori vallas tarbijatele puhas joogivesi ja tagatakse reovee nõuetekohane puhastamine 

ja heitvee suublasse juhtimine.  

Tulevikus rakendatav joogivee - ja kanalisatsiooni tariif peab suurendama läbi nõudluse 

tulubaasi, mis tagab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jätkusuutlikkuse ning edasise 

arendamise ehk lähtuma printsiibist ,, saastaja maksab“. Selle eesmärgi elluviimiseks oleks 

vaja kohalikul omavalitsusel mõelda kogu valla territooriumi allutamine ühele vee ettevõttele. 
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6. KASUTATUD MATERJALID 

 Tori ÜVK arengukava 2005-2017; 

 Tori valla ÜVK arengukava 2010 – 2022; 

 Tori Valla üldplaneering; 

 Tori valla arengukava 2014 – 2024; 

 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2009 – 2015; 

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

Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates, Eesti Geoloogiakeskus. 
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7. LISAD 

Lisa: ÜVK arendamise kava finantsanalüüs 

Lisa 1 - 5.  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni skeemid reoveekogumisalade kohta; 

Lisa 6. Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, 

Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates; 

Lisa 7. Veepuhastuse alternatiivid: alternatiivide võrdlus, variant A, variant B 

Lisa 8.  Reoveepuhastamise alternatiivid: alternatiivide võrdlus, variant A, variant B 

 

 

 

 


