
 
2011. aasta OÜ Kose Vesi tegevusaruanne 

• EL ÜF poolt kaasrahastatava Kose aleviku veemajandusprojekti raames jätkusid 
2011 aastal ehitustööd. 

- Kevadel jätkas Nordecon Infra AS Kose reoveepuhasti ehitust. Keerulised 
geoloogilised olud põhjustasid alguses kuni 6m sügavate mahutite 
ehitamisel graafikust mahajäämist, mis aga tehti tagasi suvel. 
Asula reovesi sisenes esmakordselt uude puhastisse 7. novembril. 
Puhastusprotsess käivitus üldiselt normaalselt. Kontori ja olmeosa 
valmimine jäi uude aastasse. Puhasti peab ehitaja poolt olema üle antud 
2013 aasta veebruari keskel. Ehitus valmib eelarve piires. 

- Lemminkäinen Eesti AS andis aasta lõpuks lõplikult üle Ülejõe piirkonna 
torustikud.  

- Merko Ehitus AS andis üle Keskuse ja Jõe piirkonna torustikud.   
- Merko Ehituse AS ehitas valmis ja andis aasta lõpuks üle Alu ja Kose-

Risti piirkonna torustikud. 
- Viidi läbi hange isikliku kasutusõiguse seadmiseks. Võitis hanke 

Projektlahendused OÜ, lepinguline maksumus on 12 275,40 euri. Tööd 
peavad olema lõpetatud mais 2012. 

- Alustati Kose reoveepuhasti tugiaine ladustamiseks vajaliku katusealuse 
projekteerimis-ehituse hanke läbiviimist. Valmis peab olema mais 2012. 

• Vardja asulas veevärgi rekonstrueerimiseks viidi läbi kolm hanget. Tööd teostati 
sügisel – torustikud rekonstrueeris OÜ Vesiehitus ja puurkaev-pumpla OÜ 
Callefiks Rekonstrueeriti kokku 885 m veetorustikku, sealjuures oma jõududega 
lisaks projektile 182 m. Rekonstrueeriti ka Vardja puurkaev-pumpla 
tehnoloogiline osa – paigaldati rauaeraldusfiltrid jms ning kaugseire. Kokku läks 
rekonstrueerimine maksma 50 050 eurot, millest omaosalus oli 14 393 eurot. 
Omaosaluse tasus OÜ Kose Vesi. 

• Kose-Uuemõisa reoveepuhastile paigaldati automaatvõre ja hoone selleks. Töö 
läks maksma 10 791 eurot, mille tasus omavahenditest Kose Vesi. Võre 
paigaldamise tulemusena paranes reovee puhastamise kvaliteet ja vähenes puhasti 
hoolduse sagedus. 

• Oru, Vardja ja Sepa külade reoveepuhastites rekonstrueeriti õhutussüsteem, 
paigaldades uued peenmulli tootjad. Oluliselt paranes reovee puhastamise 
efektiivsus. Tööd läksid maksma Orus 3615 eurot ning Vardjas ja Sepal kokku 
921 eurot,  mille tasus OÜ Kose Vesi omavahenditest. 

• Kevadel lõpetati Oru küla Männimäe piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamise vaegtööd. 
Vastavalt Kose Vallavolikogu 29.09.2011 otsusele nr 107 ”Oru ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete süsteemi üleandmine OÜ-le Kose Vesi“ andis 
Kose vald üle ja Kose Vesi võttis vastu osakapitali suurendamise eesmärgil 
mitterahalise sissemaksena 198 598,54 euro väärtuses vara. Selle tulemusena 
suurendati OÜ Kose Vesi osakapitali 200 000 euroni. 

• Kose alevikus Uustalu arendusala arendaja OÜ Reval Kinnisvara, andis sügisel 
OÜ-le Kose Vesi üle väljaehitatud vee ja –kanalisatsioonitrassid. 


