
 

 

OÜ Kose Vesi  2019. aasta ehitusprojektid 

2019. aasta tuleb OÜle Kose Vesi tegus ehitustööde aasta. Kose alevikus rekonstrueeritakse 

kaugküttetorustikke ja Ravila, Oru, Palvere ning Vardja asulates ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonitorustikke. 

• Kose aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine 

OÜ Kose Vesi taotles 2018. aasta alguses SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust EL 

Ühtekuuluvusfondist Kose  aleviku kaugküttetorustike lõikude renoveerimiseks ning sai suvel 

positiivse rahastusotsuse. 

2018. aasta lõpus viidi läbi omanikujärelvalve hange ja projekteerimis-ehitushange ehitaja leidmiseks. 

Hangete kogumaksumuseks kujunes 117 170 eurot, millest SA KIK toetus on 50%,  OÜ Kose Vesi 

omaosalus on 50%. 

Ehitustöid teostab Hensel Grupp OÜ ning ehitusjärelvalvet Infragate Eesti AS. Ehitustööd toimuvad 

käesoleva aasta maikuu keskelt kuni augustikuu lõpuni. Rekonstrueeritakse 7 lõigus kokku 360 m 

amortiseerunud nõukogudeaegset kaugküttetorustikku, asendades need maaaluste eelisoleeritud 

torustikega. Sellega on Kose Vesi teeninduspiirkondades kõik kaugküttetorustikud rekonstrueeritud. 

• Väikeasulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimised 

Taotlesime eelmisel aastal SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus veemajanduse programmist 

toetust kahele projektile, et rekonstrueerida ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Oru, Palvere ja Vardja 

külades ning Ravila alevikus. Mõlemad projektid said positiivsed rahastusotsused. Aasta lõpus viisime 

läbi ehituse ja omanikujärelvalve hanked. 

Oru külas rekonstrueeritakse küla  keskust läbiva vana tee ümbruses ja sealt lõuna pool paiknevad 

ühisveevärk  ja -kanalisatsioon. Sealhulgas rekonstrueeritakse Keskuse veetöötlusjaam – ehitakse uus 

hoone ning paigaldatakse nõuetekohase tuletõrjevee tagamiseks vajalikud pumbad ja 

veereservuaarid. Keskuse veetöötlusjaam jääb ümberehitamise järel Oru küla põhiliseks 

tarbeveepumplaks. Küla lõunapiirkonnas rekonstrueeritakse ühisveevärgi torustikud ning rajatakse 

ühiskanalisatsioon. Paigaldatakse 3 reoveepumplat. Lisaks likvideeritakse üks, edaspidi küla veega 

varustamiseks mittevajalik puurkaev-pumpla. 



 Ravila, Palvere ja Vardja asulate projekti põhiline eesmärk on koguda kokku asulates tekkiv reovesi ja 

suunata see mööda rajatavaid survetrasse puhastamiseks Kose aleviku reoveepuhastisse. Kohalikud, 

amortiseerunud väikepuhastid likvideeritakse.  Lisaks  rekonstrueeritakse Vardja ja Palvere külade 

ühiskanalisatsioonitorustikud. Et torustikud suubuvad Kosele Ravila maanteed mööda, siis 

rekonstrueeritakse ka Ravilast rajatava survetrassi ehitusmaa äärde jäävate kortermajade Ravila 

maantee 14, 16, 27 ja 27A piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud. 

Tööde maksumus kokku on 1831849 eurot, millest Kose vald tasub 123654 eurot, OÜ Kose Vesi 

551143 eurot ning SA Keskkonnauuringute Keskus 1157052 eurot.  Orus ehitab torustikke Watercom 

OÜ, mujal TREV-2 AS. Oru Keskuse veetöötlusjaama ehitab samuti TREV-2. Omanikujärelvalvet teeb 

Keskkonnaprojekt OÜ. 

Tööd peavad olema kõikjal lõppenud 2019 augustikuu lõpuks. 

 

  

 

 


