
2019 - 2020 I poolaasta HANKEPLAAN 
Jrk nr Hanke nimetus

2019.a. projektid seotult võrkudega

1 Tuletõrjevee mahutite ehitamine Linna külas, Jõhvi vallas

2 Olemasolevate vee-, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni kaevude remont, sh asfaltkatte taastamine

3 Sademeveekollektori projekteerimine aadressil Endla tn L2, Kohtla-Järve

4 Olemasolevate vee-, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni kaevude remont, sh asfaltkatte taastamine 2020 aastal

projekt: Edise küla ÜVK ühendamine

5
Põhiprojekti koostamine: Edise küla joogivee astmepumpla ja survetoru rajamine; Edise küla kan pumpla koos survetoruga; Edise küla 

reoveepuhasti likvideerimine; Edise asumisisese vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

6
Ehitustööd: Edise küla joogivee astmepumpla ja survetoru rajamine; Edise küla kan pumpla koos survetoruga; Edise küla reoveepuhasti 

likvideerimine; Edise asumisisese vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

projekt: Lüganuse ÜVK ühendamine Püssi ÜVK-ga

7
Projekteerimistööd: 1 reoveepumpla, survekanalisatsiooni torustiku ja veetorustiku rajamine ning osaline rekonstrueerimine Lüganuse 

aleviku ja Püssi linna veevõrkude liitmiseks.

projekt: KJ Järve ja Ahtme LO ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine

8 Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti koostamine

9 Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimine

10 Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise ehitustööd

11 Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve

12 Ahtme LO ÜVK rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööd

13 Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve

projekt: Jõhvi vallasisese linna ÜVK torustike rekonstrueerimine

14 Jõhvi vallasisese linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise projekteerimine

15 Hariduse tn 5 kiinistu ühisveevärgi torustiku liitumispunkti rajamine

16 Jõhvi vallasisese linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise ehitustööd

projekt: Sonda ühiskanalisatsiooni laiendamine

17 Sonda ühiskanalisatsiooni laiendamise ja RVP rajamise projekteerimine

Üldised hanked

18 Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2030

19 Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2030

20 Sõidu- ja tööautode asendamine

21 Hooldustraktori soetamine

22 Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2030

23 Sõidukite kaskokindlustus ja seadmekindlustus

24 MS Windowsi Server 2019 operatsioonisüsteem ja SQL Server 2017 andmebaasi tarkvara

25 Investeerimislaenu hange aastateks 2019-2022

26 Eesti Vee-ettevõtete Liiduga seotud isikute mootorikütus 2019 - 2022

Kohtla-Järve reoveepuhasti settekäitluse arendamine

27 Reoveesette termilise kuivatamise projekteerimine

28 Projekteerimis-ehitusleping settekuivatuse rajamiseks



Tootmisteenistuse üldised hanked

29 Reo- ja heitvee proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)

30 Võreprahi äraveo hange

31 Põhja-, toor- ja joogiveeseire ja proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)

32 Õhuseire hange

33 Kohtla-Järve regionaalsete puhastusseadmete kompressorite KA5S-GK200 hooldus

Sette tahendussüsteemi projekt

34 KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi tehnoloogiline projekteerimine

34 KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi ümberehitamine

MÕÕTESEADMED

35 Puhta vee arvestid, korduvtaadeldavad.  Tootmisteenistuse objektidele

36 Proovivõtukohtade projekteerimine ja ehitamine

37 Proovivõtukohtade ehitus, 23 tk

37 Portatiivsete reovee proovivõtuseadmete soetamine,1 tk

38 Portatiivse vooluhulgamõõturi ja rõhumõõteseade soetamine

KEMIKAALID JM MATERJALID

39 Struktuuraine soetamine (hakkepuit)

40 Koagulandi (Fe3 SO4) ostmine

41 Emulsioonpolümeeride soetamine reoveesette veetustamiseks

Reoveepumplad

42 Ahtme reoveepumpla võrede ehitus

43 Jõhvi reoveepumpla võrede ehitus

Uuringud

44 Veevaru hindamise uuring

45 Kurtna-Vasavere keskkonnamõjude hindamine (KMH)

Puurkaevud, VTJ-d, reservuaarid

46 Kurtna- Vasavere puurkaevude hoolduspumpamine 14 tk, tõusutoru pesu. 

47 Sompa VTJ filtri vahetus

48 Kose küla joogiveepumpla rek sh filtripäise vahetus

49 Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Projekteerimistööd

50 Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Ehitustööde II etapp

51
Purtse kindluse piirkonna ühisveevärgi ühendamine Purtse-Liiva puurkaevuga. Projekteerimis- ja ehitustööd (veetorustiku rajamine 470 

m, rekonstrueerimine 345 m; kokku: 815 m)

52
Projekteerimistööd: Uniküla Vesi PK rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala-Uniküla veetorustiku rajamine 

veevõrkude ühendamiseks, Maidla Kodu PK rekonstrueerimine ja veetöötluse paigaldamine

53
Ehitustööd:  Uniküla Vesi PK rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala-Uniküla veetorustiku rajamine veevõrkude 

ühendamiseks, Uniküla PK likvideerimine, Maidla Kodu PK rekonstrueerimine ja veetöötluse paigaldamine

54 Maidla ja Savala-Uniküla piirkonna veevarustussüsteemi projekti omanikujärelevalve teenused










