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Infragate Eesti AS

• Eesti kapitalil põhinev ettevõte

• Asutatud 2002 aastal

• Kasvanud välja aktsiaseltsist Eesti Veevärk

• Meeskonnas on üle 40 inimese

• Enamus diplomeeritud või volitatud ehitusinseneri

kutsekvalifikatsiooniga.

• Teostanud enam kui 2000 projekti.

• Kontorid: Tall innas Mäealuse 2/3 ja Tartus Turu 34b
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• Tellija - - - Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

• Peaprojekteerija - Infragate Eesti AS

• Uuringud

• Geodeesia - - TOP Geodeesia OÜ

• Geoloogia - - REI Geotehnika OÜ

• Haljastuse ja taimestiku uuringud - Vertland OÜ, Inomatic OÜ, Botanicus OÜ

• Projekti eriosad

• Teed ja l i ikluskorraldus - - Roadconsult OÜ

• Haljastus - - - - Sala Terrena OÜ

• Veevarustus ja kanalisatsioon - Infragate Eesti AS

• Elekter ja tänavavalgustus - Delta Projekt OÜ

• Side - - - - - Raba Projekt OÜ

• Gaas - - - - - HG ProSolution OÜ
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Projekti eesmärk vastavalt 

lähteülesandele

• Sademevee kanalisatsiooni rajamine
Kerese tänavale, Kraavi tn (Kerese tn –
Pihlaka tn) ja Pihlaka tn (Kraavi tn –
Männiku tee). Kraavi tänavale tekib
sellega eesvool Nõmme piirkondlike
sademevete ärajuhtimisel.

• jalakäijatele ohutumate, atraktiivsemate
ja mugavamate liikumisvõimaluste
loomine; Allikas Maa-amet
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Ajaloost

Tänavavõrk kujunes eelmise sajandi 20
aastateks. Mõned tänavad on aja jooksul
nimesid muutnud: Õie > P.Kerese, Lõhmuse >
Võidu, Lepa > Kauge. Kraavi tänav lõppes
Pihlaka tänaval.
Veevärk on rajatud peale II MS. Tõuke
veevärgiga liitumiseks tekitas Männiku karjäär,
mis tõmbas kohalikud salvkaevud veest
tühjaks.
Kanalisatsiooni on hakatud rajama koos
korrusmajadega alates eelmise sajandi 50-
ndatest. Võrgu laienemisega on eramajadel
tekkinud võimalus ka liituda. Algselt läks
kanalisatsioon otse Pääsküla rappa.
Väljavoolule oli rajatud klooritamiseks eraldi
hoone.

Allikas Digar
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Ajaloost

Sademevee kanalisatsioon Nõmmel üldist
sademevee kanalisatsiooni pole arendatud.
Sademevee äravool on rajatud Vabaduse
puiesteele, mille eelvool kulgeb piki P.Kerese
tänavat kuni Männiku teeni ja sealt läbi Kauge
tänava Pääsküla rappa.
2019 Rajati Valdeku tänavale (Pärnu mnt –
Vabaduse pst) sademevee kanalisatsioon, mis
perspektiivis võimaldab Nõmme keskusest
sademevee ära juhtida.

Allikas Digar
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Projekti üldinfo

• Trassi pikkus – 2150 m

• Kinnistuid - ca100
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Projekti teedeosa kokkuvõte

• Teed pikkusega 1530 m alates Lootuse pst.st

• Sõiduteede laius P.Kerese ja Kraavi tänaval 4,75 m, Pihlaka tänaval 5,0 m

• Ristmikud tõstetud

• Jalgteed laiusega 2,26 ja 1,56 m vastavalt plaatide mõõdule

• Projekti alas ette nähtud rajada 53 parkimiskohta 0 kraadi all.
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Projekti haljastusosa kokkuvõte

• Kraavi tänaval jääb tee ja parkimiskohtade alla 22 puud, mis kuuluvad 

likvideerimisele

• Kraavi tänava lasteaia äärde istutatakse Koehne pihlakad, mille alla on 

kavandatud lodjap-põisenela madalakasvuliste sortide ridaistutus.

• Pihlaka tänaval haljasribal on samuti lodjap-põisenelat

• P.Kerese tänaval on lisaks eelnevale kasutatud jaapani enela ja lumimarja.
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Projekti veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni osa 

kokkuvõte

• Sademevee kanalisatsioon De925 pikkusega - 1850m

• Veetorustiku rekonstrueerimine - 2055 m

• Kanalisatsiooni rekonstrueeritakse osaliselt P.Kerese, Kraavi ja Pihlaka tänaval

• Projekti lisana on planeeritud tõsta Kauge tn 12 kinnistust välja 

kanalisatsioon, Kauge tn 5 kinnistust välja sademevee kanalisatsioon. 

Torustikud tõstetakse Kauge tänavale (Jalaka ja Kraavi). Antud 

ümbertõstmisega tuleb rekonstrueerida ka vee- ja gaasitorustikku

• Projekti lisana on planeeritud sademevee väljavoolule rajada muda-

liivapüüdjad ja õlipüüdjad.
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Projekti elektri ja tänavavalgustuse osa kokkuvõte

• Kõik mastid asendatakse uutega ja tõstetakse uude asukohta arvestades 

rajatavat jalgteed

• Mastidele paigaldatakse uued LED valgustid.

Projekti sideosa kokkuvõte

• Side õhuliinid on valdavas osas planeeritud asendada maakaablitega

Projekti gaasiosa kokkuvõte

• Gaasitorustik tõstetakse ümber lühikeses lõigus Kraavi tänaval.



ÄITÄH!

• info@infragate.ee

• www.infragate.ee

• Tel: +372 626 7777

• raivo@infragate.ee

• Mob + 372 511 0077


