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ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid tänavavalgustuse ja valgusfooride puhul 
 
 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolevas dokumendis on esitatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid, mis on välja 
arendatud tänavavalgustuse ja valgusfooride tooterühma jaoks. Lisatud tehnilises taustaruandes on esitatud nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik 
kirjeldus ja viited lisateabe saamiseks. 
 
Iga toote- või teenuserühma jaoks on esitatud kaks kriteeriumikogumit: 

• põhikriteeriumid on liikmesriikides iga hankija poolt kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja neis käsitletakse põhilisi keskkonnamõjusid. Need on ette 
nähtud kasutamiseks minimaalse täiendava kontrolli või lisakuludega; 

• täielikud kriteeriumid on nende jaoks, kes soovivad osta parimaid turul saadaolevaid tooteid. Need võivad vajada täiendavat kontrollimistööd või veidi 
suuremaid kulusid võrreldes teiste sama funktsionaalsusega toodetega. 

 
 
1. Mõisted ja kohaldamisala 
 
Käesolevates KHR kriteeriumides on käsitletud tänavate valgustamiseks ja liiklussignaalide edastamiseks kasutatavaid seadmeid. Käsitletud ei ole poste, 
ehitusaluseid ega muud tüüpi tugiosasid ning nõutavaid kinnitusraame (vt ehitusvaldkonna KHR dokumendid). 
 
1.1 Tänavavalgustus 
 
Käesolevates ELi KHR kriteeriumides määratletakse tänavavalgustus järgmiselt. 
 

„Statsionaarsed valgustusseadmed, millega tagatakse pimedal ajal hea nähtavus vabas õhus liiklemise aladel liiklusohutuse, liiklusvoo ja avaliku 
korra tagamiseks”1. 

 
Määratlus on pärit standardist EN 13201 ega hõlma tunnelivalgustust, eraparklate valgustust, kaubandus- ja tööstustegevusega seotud välisvalgustust, 
spordiväljakute või prožektorivalgust nõudvate elementide valgustust (nt monumendi, ehitise või puu valgustus). Määratlus hõlmab kõnni- ja jalgrattateede 
ning sõiduteede funktsionaalset valgustust. 
 
Enamiku tavapärastest hangetest moodustavad asenduslambid ning käesolevas KHR kirjelduses esitatud asenduslampide kriteeriumides käsitletakse ainult 
tänavavalgustuseks ette nähtud suure valgustugevusega lahenduslampe. Lambi valgusviljakuse kriteeriumide keskmes on eeskätt kõrgrõhunaatriumlambid ja 

                                                 
1 Energiat tarbivate toodete alane uurimus (EuP Lot 9) – Tänavavalgustus, VITO, jaanuar 2007, http://www.eup4light.net. 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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metallhalogeniidlambid. Neid mõlemaid kasutatakse tänavavalgustuses, kuid eri rakendusteks, ning kummalgi on oma eelised. Näiteks 
metallhalogeniidlambid on kõige sobivamad puhta valge valgustuse saavutamiseks näiteks kesklinna tänavatel, kus valgus võimaldab näha ümberkaudsete 
objektide tegelikke värvitoone; seevastu kõrgrõhunaatriumlambid, mille kollane värvus tõmbab vähem putukaid ligi ning mis nõuavad seepärast vähem 
hooldust ja puhastamist, sobivad hästi tänava üldvalgustuseks. Ka iseloomustab neid pikk kasutusaeg (kolm kuni kuus aastat)2. 
 
Tehnilise taustinfo aruandes antakse üksikasjalikum ülevaade sellest, miks on käesolevates kriteeriumides keskendutud suure valgustugevusega 
lahenduslampidele, kuid kokkuvõtlikult on põhjused järgmised: 

• nii tänavavalgustust käsitlev ökodisaini alane uurimus3 kui ka peamine lampidega tegelev kaubandusühendus4 on seisukohal, et tänavavalgustuses 
kõige kasutatavamad lambid on suure valgustugevusega lahenduslambid; 

• kompaktluminofoorlampe kasutatakse ainult aeglase liiklusega teede puhul; neid ei kasutata keskmise kiirusega ja kiire liiklusega teede puhul. Müük 
aeglase liiklusega teede jaoks on piiratud (13 %) võrreldes suure valgustugevusega lahenduslampidega (87 %)5; 

• teeliik on ostuotsuste langetamisel oluline, sest erisugused lambitüübid avaldavad sama teeliigi puhul võrreldavat keskkonnamõju6; 
• kompaktluminofoorlampe kasutatakse peamiselt kodumajapidamiste ja kontorite valgustusrakendustes, mis kuuluvad teise tooterühma kui 

tänavavalgustus ja valgusfoorid; 
• kuigi valgusdioodide kasutamine tänavavalgustuses laieneb, on nõudmine asenduslampide järele piiratud, osaliselt seepärast, et valgusdioodseadmeid 

on vähem, kuid samuti valgusdioodide pikema eluea tõttu. 
 
Valgusteid ja valgustussüsteeme käsitlevad kriteeriumid hõlmavad kõiki lambitüüpe, kaasa arvatud kompaktluminofoorlampe, valgusdioodlampe ja suure 
valgustugevusega lahenduslampe. Uue valgustussüsteemi projekteerimise korral lähtutakse süsteemselt maksimaalse energiatõhususe näitajast. Seda väljendab 
keskmine süsteemivõimsus jagatuna valgustatava alaga ning nõutava teepinna valgustihedusega (standardis EN 13201-1 valgustusklassid ME või MEW) või 
nõutava horisontaalse valgustusega (standardis EN 13201-1 valgustusklassid CE või S). Tehnilise taustinfo aruandes antakse võimsustiheduse kriteeriumide 
ning nende tulenemise kohta rohkem teavet. 
 
Täielike kriteeriumide puhul esitatakse rangemad energiatõhususe piirnormid. Nii põhi- kui ka täielike kriteeriumide puhul võetakse pakkumuste hindamisel 
arvesse energiatõhususe näitajate edasist parandamist. 
 
Hämardamine võib säästa energiat ning lisatud on pakkumuste hindamise kriteerium hämardatava valgustuse osatähtsuse kohta. On oluline panna valgustuse 
juhtseadised tööle nii, et need toimiksid korralikult ning hooldustöötajad saaksid neid reguleerida. Sellest tulenevalt soovitatakse lisada hankelepingu täitmise 
klausel valgustuse töökorda seadmise kohta. Teine hankelepingu täitmise klausel hõlmab teabe esitamist, et hooldustöötajad saaksid vajadusel 
reguleerimistöid teha. 
                                                 
2 Euroopa Lambitootjate Liit, „Energia säästmine valgustuse abil”. Leitav aadressil http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf. 
3 Energiat tarbivate toodete alane uurimus (EuP Lot 9) – Tänavavalgustus, VITO, jaanuar 2007, http://www.eup4light.net. 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf. 
5 Energiat tarbivate toodete alane uurimus (EuP Lot 9) – Tänavavalgustus, VITO, jaanuar 2007, http://www.eup4light.net. 
6 Energiat tarbivate toodete alane uurimus (EuP Lot 9) – Tänavavalgustus, VITO, jaanuar 2007, http://www.eup4light.net. 

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Valgustussüsteemi uuega asendamisel tekib jäätmeid. Hankelepingu täitmise ühe klausli kohaselt peavad paigaldajad kooskõlas elektroonikaromude 
direktiiviga kasutama asendatud valgustussüsteemide kogumiseks ja ringlussevõtuks asjakohaseid vahendeid. 
 
1.2 Valgusfoorid 
 
Käesolevas aruandes määratletakse valgusfoorid järgmiselt: 
 

„Maanteeliikluses kasutatavad punased, kollased ja rohelised ringikujulised signaaltuled läbimõõduga 200 mm ja 300 mm. Välja on jäetud 
teisaldatavad signaaltuled.” 

 
Määratlus on kooskõlas standardiga EN 12368:2006 Liikluse reguleerimise vahendid. Signaalseadmed. 
 
 
2. Põhilised keskkonnamõjud 
 
Tänavavalgustuse ja valgusfooride põhiline keskkonnamõju on energiatarbimine kasutamisfaasis ning kaasnev kasvuhoonegaaside heide. Muud 
keskkonnamõjud võivad tuleneda teatud ainete, nt elavhõbeda kasutamisest, ja valgusreostusest, mis sõltub valgustuse paiknemisest. Seepärast keskendutakse 
põhikriteeriumides energiatarbimisele, eeskätt tänavavalgustuses kasutatavate lampide valgusviljakusele ja liiteseadiste kasuteguritele ning valgusdioode 
sisaldavate valgusfooride kasutuse laiendamisele. Lampide energiatõhususe kriteeriumide kehtestamine toob kaasa nende üldise elavhõbedasisalduse 
vähendamise. Täielikud kriteeriumid hõlmavad lisaks nõutud energiatõhususe kriteeriumidele ka energiatarbimise ja valgusti ehituse muid aspekte. 
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Põhilised keskkonnamõjud  Keskkonnahoidliku riigihanke põhimõte 
• Energiatarbimine kõikides faasides, kuid eeskätt 

tänavavalgustuse ja valgusfooride kasutamisfaasis 
• Suur energiatarbimine, mis tuleneb hõõglampide 

kasutamisest valgusfoorides 
• Loodusvarade ja materjalide kasutamine ning 

jäätmete (ohtlikud ja tavajäätmed) tekitamine 
• Ohtlike ainete, nt elavhõbeda kasutamisest tulenev 

võimalik õhu-, pinnase- ja veesaaste 
• Tänavavalgustusest tulenev valgusreostus 
 

 • Osta suure valgusviljakusega lampe 
• Osta tõhusaid liiteseadiseid 
• Edendada valgustamiseks väikese energiatarbimisega 

valgustussüsteemide ostmist 
• Edendada valgusdioodide kasutamist valgusfoorides 
• Soodustada hämardamist võimaldavate liiteseadiste kasutamist, kui 

olud seda võimaldavad 
• Edendada väiksema elavhõbedasisaldusega lampide kasutamist 
• Edendada selliste valgustite kasutamist, milles on piiratud horisondi 

kohale kiirguvat valgust7 

Palun pange tähele, et mõjude järjekord ei väljenda tingimata nende tähtsuse järjekorda. 
 
Üksikasjalik teave tänavavalgustuse ja valgusfooride tooterühma kohta, sealhulgas info asjakohaste õigusaktide ja muude allikate kohta on esitatud tehnilise 
taustinfo aruandes. 
 
 
3. ELi KHR kriteeriumid tänavavalgustuse ja valgusfooride puhul 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.1 ELi KHR kriteeriumid tänavavalgustusseadmete puhul 

HANKELEPINGU ESE HANKELEPINGU ESE 
Suure tõhususega valgustusseadmete (lambid, liiteseadised, valgustid) 
ostmine 

Suure tõhususega valgustusseadmete (lambid, liiteseadised, valgustid) ostmine 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 

                                                 
7 Vt CELMA suunised häiriva valguse kohta aadress http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf. 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Värviesitusindeksiga Ra < 60 kõrgrõhunaatriumlampide vähim nõutav 
valgusviljakus peab olema järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus 
(W) 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – klaarlamp 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – kaetud 
pinnaga lamp 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Kui olemasolev süsteem lubab loetletud normidele vastavaid lampe 
kasutada, ostetakse olemasolevate tänavavalgustussüsteemide jaoks esitatud 
kirjeldusele vastavad lambid. Kõik uued süsteemid peavad sisaldama 
esitatud kirjeldusele vastavaid lambiseadmeid. Nõuded ei laiene kõrgrõhu-
elavhõbelampide liiteseadistega töötavatele kõrgrõhunaatriumlampidele. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 

1. Värviesitusindeksiga Ra < 60 kõrgrõhunaatriumlampide vähim nõutav 
valgusviljakus peab olema järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus 
(W) 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – klaarlamp 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – kaetud 
pinnaga lamp 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Kui olemasolev süsteem lubab loetletud normidele vastavaid lampe kasutada, 
ostetakse olemasolevate tänavavalgustussüsteemide jaoks esitatud kirjeldusele 
vastavad lambid. Kõik uued süsteemid peavad sisaldama esitatud kirjeldusele 
vastavaid lambiseadmeid. Nõuded ei laiene kõrgrõhu-elavhõbelampide 
liiteseadistega töötavatele kõrgrõhunaatriumlampidele. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku deklaratsiooni, 
et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 

 
2. Värviesitusindeksiga Ra < 80 metallhalogeniidlampide vähim nõutav 

valgusviljakus peab olema järgmine. 
 
Lambi nimivõimsus 
(W) 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – klaarlamp 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – kaetud 
pinnaga lamp 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 

2. Värviesitusindeksiga Ra < 80 metallhalogeniidlampide vähim nõutav 
valgusviljakus peab olema järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus 
(W) 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – klaarlamp 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – kaetud 
pinnaga lamp 

     W ≤ 55                ≥ 95              ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
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75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Kui olemasolev süsteem lubab loetletud normidele vastavaid lampe 
kasutada, ostetakse olemasolevate tänavavalgustussüsteemide jaoks esitatud 
kirjeldusele vastavad lambid. Kõik uued süsteemid peavad sisaldama 
esitatud kirjeldusele vastavaid lambiseadmeid. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Kui olemasolev süsteem lubab loetletud normidele vastavaid lampe 
kasutada, ostetakse olemasolevate tänavavalgustussüsteemide jaoks esitatud 
kirjeldusele vastavad lambid. Kõik uued süsteemid peavad sisaldama 
esitatud kirjeldusele vastavaid lambiseadmeid. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

3. Värviesitusindeksiga Ra ≥ 80 metallhalogeniidlampide vähim nõutav 
valgusviljakus peab olema järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus 
(W) 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – klaarlamp 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – kaetud 
pinnaga lamp 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Kui olemasolev süsteem lubab loetletud normidele vastavaid lampe 
kasutada, ostetakse olemasolevate tänavavalgustussüsteemide jaoks esitatud 
kirjeldusele vastavad lambid. Kõik uued süsteemid peavad sisaldama 
esitatud kirjeldusele vastavaid lambiseadmeid. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 

3. Värviesitusindeksiga Ra ≥ 80 metallhalogeniidlampide vähim nõutav 
valgusviljakus peab olema järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus 
(W) 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – klaarlamp 

Lambi 
normvalgusviljakus 
(lm/W) – kaetud 
pinnaga lamp 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Kui olemasolev süsteem lubab loetletud normidele vastavaid lampe 
kasutada, ostetakse olemasolevate tänavavalgustussüsteemide jaoks esitatud 
kirjeldusele vastavad lambid. Kõik uued süsteemid peavad sisaldama 
esitatud kirjeldusele vastavaid lambiseadmeid. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
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4. Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste vähim nõutav 

kasutegur peab olema järgmine. 
 
Lambi nimivõimsus (W) Liiteseadise vähim nõutav 

kasutegur (ηliiteseadis) % 
W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
kus 
• liiteseadise kasutegur (ηliiteseadis) – lambi võimsuse (liiteseadise 

väljundvõimsuse) ja lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsuse suhe 
(kusjuures andurid, võrguühendus ja muud abikoormused on välja 
lülitatud). 

 
Ümberlülitatavad (mitmel võimsusel töötavad) liiteseadised peavad nõuetele 
vastama igal oma töövõimsusel. 
 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et näidata nimetatud kriteeriumi täitmist. Mõõtmismeetod on 
määratud standardis IEC/EN 62442-2 (praegu ettevalmistamisel). 

4. Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste vähim nõutav 
kasutegur peab olema järgmine8. 

 
Lambi nimivõimsus (W) Liiteseadise vähim nõutav 

kasutegur (ηliiteseadis) % 
W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
kus 
• liiteseadise kasutegur (ηliiteseadis) – lambi võimsuse (liiteseadise 

väljundvõimsuse) ja lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsuse suhe 
(kusjuures andurid, võrguühendus ja muud abikoormused on välja 
lülitatud). 

 
Ümberlülitatavad (mitmel võimsusel töötavad) liiteseadised peavad nõuetele 
vastama igal oma töövõimsusel. 
 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et näidata nimetatud kriteeriumi täitmist. Mõõtmismeetod on 
määratud standardis IEC/EN 62442-2 (praegu ettevalmistamisel). 
 

5. Nõuded valgustusseadmete pakenditele 
 
Kui kasutatakse pappkaste, peavad need vähemalt 80 % ulatuses olema 
valmistatud ringlussevõetud materjalist. 
 
 
 

5. Nõuded valgustusseadmete pakenditele 
 
Laminaat- ja komposiitplastikust pakendeid ei tohi kasutada. Kui 
kasutatakse pappkaste, peavad need vähemalt 80 % ulatuses olema 
valmistatud ringlussevõetud materjalist. Kui kasutatakse plastikmaterjale, 
peavad need vähemalt 50 % ulatuses olema valmistatud ringlussevõetud 
materjalist. 

                                                 
8 Need põhinevad ökodisaini kolmanda etapi nõuetel, mis jõustuvad kaheksa aastat pärast kolmanda sektori valgustust käsitleva ökodisaini määruse kehtestamist, st 2017. aasta aprillis. 
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Kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
sobivaid tõendeid, nagu tootja kirjalik tõend nimetatud tingimuse täimise 
kohta. 

 
Kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
sobivaid tõendeid, nagu tootja kirjalik tõend nimetatud tingimuse täimise 
kohta. 
 

 6. Kõik kompaktluminofoorlampide liiteseadised peavad olema 
elektroonilised. 

 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

 7. Kõrgrõhunaatriumlampide ja metallhalogeniidlampide nõutavad lambi 
valgusvoo säilivustegurid ja lampide säilivustegurid peavad olema 
järgmised. 

 
Lambi tüüp Kasutustunnid LLMF LSF 
metall-
halogeniid-
lambid 

12 000 (W ≤ 405) ≥ 0,80 ≥ 0,90 

 
kõrgrõhu-
naatriumlambid 

 
12 000 (W ≤ 75) 

≥ 0,80 ≥ 0,90 

 
kõrgrõhu-
naatriumlambid 

 
16 000 (75 < W ≤ 605) 

≥ 0,85 ≥ 0,90 

 
Lambi valgusvoo säilivustegur (LLMF) – lambi mis tahes ajahetkel kiiratava 
valgusvoo ja lambi algvalgusvoo suhe. 
 
Lampide säilivustegur (LSF) – kindlaks määratud töötingimuste ja 
lülitamissageduse juures teatavaks ajaks töökorda jäävate lampide osatähtsus 
lampide koguarvust. 
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Valgusvoog – kiirgusvoost tuletatud suurus, mis arvestab inimsilma 
spektraaltundlikkust. W tähistab lambi võimsust vattides. 
 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

 8. Valgustite optilisel süsteemil peab olema järgmine kaitseaste: 

a. IP65 valgustusklassiga ME1 kuni ME6 ja MEW1 kuni MEW6 teede 
puhul; 

b. IP54 valgustusklassiga CE0 kuni CE5, S1 kuni S6, ES, EV ja A 
teede puhul. 

 
Kontroll: pakkuja esitab valgusti tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. Standardis 
EN 13201-1 on kirjeldatud teede valgustusklasse. 

 
PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
1. Lisapunkte antakse lampide eest, mille lambi valgusvoo säilivustegurid 

ja lampide säilivustegurid vastavad järgmistele näitajatele. 
 

Kasutustunnid 2 000 4 000 8 000 16 000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 

1. Lisapunkte antakse olemasolevatele valgustusseadmetele ette nähtud 
asenduslampide eest, mille lambi valgusvoo säilivustegurid ja lampide 
säilivustegurid vastavad järgmistele näitajatele. 
 

Kasutustunnid 2 000 4 000 8 000 16 000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

2. Lisapunkte antakse suure valgustugevusega lahenduslampide eest, mille 
elavhõbedasisaldus ei ole suurem järgmises tabelis esitatud väärtustest; 
W tähistab lambi võimsust vattides. 

 
Lambi tüüp Elavhõbedasisaldus (mg/lamp) 

kõrgrõhunaatriumlambid (W ≤ 155) 25 

2. Lisapunkte antakse suure valgustugevusega lahenduslampide eest, mille 
elavhõbedasisaldus ei ole suurem järgmises tabelis esitatud väärtustest; 
W tähistab lambi võimsust vattides. 

 
Lambi tüüp Elavhõbedasisaldus (mg/lamp) 

kõrgrõhunaatriumlambid (W ≤ 155) 20 
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kõrgrõhunaatriumlambid (155 < W ≤ 405) 30 
kõrgrõhunaatriumlambid (W > 405) 40 
metallhalogeniidlambid (W ≤ 95) 5 
metallhalogeniidlambid (95 < W ≤ 245) 15 
metallhalogeniidlambid (W > 245) 30 
 

Kontroll: vastavalt ökodisaini nõuete direktiivile (2009/125/EÜ) ja 
komisjoni määruse (EÜ) 245/2009 III lisale tuleb elavhõbedasisaldust 
näidata vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel avaldatavas tootekirjelduses 
ja muul sobivaks peetaval viisil. Kontrolliks võib nõuda koopiat pakendi 
kujundusest ja linki pakkuja veebisaidile, kus on täpsustatud 
elavhõbedasisaldus. 
 

kõrgrõhunaatriumlambid (155 < W ≤ 405) 25 
kõrgrõhunaatriumlambid (W > 405) 35 
metallhalogeniidlambid (W ≤ 95) 2 
metallhalogeniidlambid (95 < W ≤ 245) 9 
metallhalogeniidlambid (W > 245) 27 
 

Kontroll: vastavalt ökodisaini nõuete direktiivile (2009/125/EÜ) ja 
komisjoni määruse (EÜ) 245/2009 III lisale tuleb elavhõbedasisaldust 
näidata vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel avaldatavas tootekirjelduses 
ja muul sobivaks peetaval viisil. Kontrolliks võib nõuda koopiat pakendi 
kujundusest ja linki pakkuja veebisaidile, kus on täpsustatud 
elavhõbedasisaldus. 
 

3. Lisapunkte antakse suure valgustugevusega lahenduslampide 
liiteseadiste eest, mille vähim nõutav kasutegur on järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus (W) Liiteseadise vähim nõutav 

kasutegur (ηliiteseadis) % 
W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
kus 
• liiteseadise kasutegur (ηliiteseadis) – lambi võimsuse (liiteseadise 

väljundvõimsuse) ja lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsuse suhe 
(kusjuures andurid, võrguühendus ja muud abikoormused on välja 
lülitatud). 

 
Ümberlülitatavad (mitmel võimsusel töötavad) liiteseadised peavad nõuetele 
vastama igal oma töövõimsusel. 
 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. Mõõtmismeetod 
on määratud standardis IEC/EN 62442-2 (praegu ettevalmistamisel). 
Aktsepteerida võib ka samaväärseid mõõtmismeetodeid. 
 

3. Lisapunkte antakse suure valgustugevusega lahenduslampide 
liiteseadiste eest, mille vähim nõutav kasutegur on järgmine. 

 
Lambi nimivõimsus (W) Liiteseadise vähim nõutav 

kasutegur (ηliiteseadis) % 
W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
kus 
• liiteseadise kasutegur (ηliiteseadis) – lambi võimsuse (liiteseadise 

väljundvõimsuse) ja lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsuse suhe 
(kusjuures andurid, võrguühendus ja muud abikoormused on välja 
lülitatud). 

 
Ümberlülitatavad (mitmel võimsusel töötavad) liiteseadised peavad nõuetele 
vastama igal oma töövõimsusel. 
 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. Mõõtmismeetod 
on määratud standardis IEC/EN 62442-2 (praegu ettevalmistamisel). 
Aktsepteerida võib ka samaväärseid mõõtmismeetodeid. 
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4. Kui metallhalogeniidlampe peetakse kõige sobivamaks lambitüübiks, 
antakse lisapunkte nende lampide eest, mis vastavad valgusviljakuse 
asjakohastele täielikele kriteeriumidele. 

 
Kontroll: pakkuja esitab lambi tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

4. Lisapunkte antakse, kui valgustid sobivad kokku niisuguste 
hämardamis- ja juhtsüsteemidega varustatud süsteemidega, mille 
valgusvoogu kohandatakse vastavalt päevavalgusele, liiklus- ja 
ilmaoludele ning samuti selleks, et kompenseerida pinna 
peegeldusomaduste muutusi ja muutusi, mida põhjustab valgusvoo 
säilivusteguri muutumine võrreldes esialgse kalibreerimisega. 

 
Kontroll: pakkuja esitab valgusti tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.2 ELi KHR kriteeriumid tänavavalgustuse projekteerimise puhul 

HANKELEPINGU ESE HANKELEPINGU ESE 
Uue ressursi- ja energiatõhusa valgustussüsteemi projekt või 
olemasoleva valgustussüsteemi renoveerimine 
 

Uue ressursi- ja energiatõhusa valgustussüsteemi projekt või 
olemasoleva valgustussüsteemi renoveerimine 
 

VALIKUKRITEERIUM VALIKUKRITEERIUM 
Kui projekteerimisel on uus valgustussüsteem, peab pakkuja tõendama, et 
valgustuse projekteerijatel on vähemalt kolmeaastane töökogemus 
valgustuse projekteerimise valdkonnas ja/või sobiv valgustusinseneri 
kutsekvalifikatsioon või liikmestaatus valgustuse projekteerimise valdkonna 
kutseorganisatsioonis. 
 
Kontroll: pakkuja esitab projekti eest vastutavate isikute, sh juhtivtöötajate 
nimekirja, mis sisaldab andmeid hariduse, kutsekvalifikatsiooni ning 
asjakohase töökogemuse kohta. Allhanke korral peaks see hõlmama 
allhankijate töötajaid. Pakkuja peab esitama ka pakkuja poolt viimase kolme 
aasta jooksul projekteeritud valgustussüsteemide nimekirja. 
 

Kui projekteerimisel on uus valgustussüsteem, peab pakkuja tõendama, et 
valgustuse projekteerijatel on vähemalt kolmeaastane töökogemus 
valgustuse projekteerimise valdkonnas ja/või sobiv valgustusinseneri 
kutsekvalifikatsioon või liikmestaatus valgustuse projekteerimise valdkonna 
kutseorganisatsioonis. 
 
Kontroll: pakkuja esitab projekti eest vastutavate isikute, sh juhtivtöötajate 
nimekirja, mis sisaldab andmeid hariduse, kutsekvalifikatsiooni ning 
asjakohase töökogemuse kohta. Allhanke korral peaks see hõlmama 
allhankijate töötajaid. Pakkuja peab esitama ka pakkuja poolt viimase kolme 
aasta jooksul projekteeritud valgustussüsteemide nimekirja. 
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TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Kui uus valgustussüsteem on ette nähtud liiklustee jaoks (standardi 

EN 13201-1 järgi valgustusklassid ME või MEW), ei tohi maksimaalse 
energiatõhususe näitaja, mida väljendab keskmine süsteemivõimsus 
jagatuna nõutava teepinna valgustihedusega ning valgustatava alaga, 
ületada järgmisi väärtusi. 

 
Lambi võimsus (W) Maksimaalse energiatõhususe 

näitaja (W/cd/m2·m2) 
W ≤ 55 0,974 

55 < W ≤ 155 0,824 

155 < W 0,674 
 
Kontroll: valgustuse projekteerija esitatud arvutus, kus on näidatud 
valgustussüsteemi, sh lampide, liiteseadiste, andurite ja kontrollseadiste 
tarbitav kogu- ja keskmine võimsus jagatuna nõutava teepinna 
valgustiheduse ja kogu valgustatava alaga (sh sõidutee ja vajaduse korral 
kõnnitee). Kui valgustust on võimalik hämardada, on keskmine 
süsteemivõimsus keskmine võimsus, mida tarbib süsteem eri tarbimisega 
perioodide keskmisena. Valgustuse projekteerija peaks ka näitama, et 
valgustus vastab standardi EN 13201 asjakohastele tulemuslikkusnõuetele, 
riigisisestele või avaliku sektori asutuse kehtestatud samaväärsetele nõuetele 
või parimate tavade suunistele. Sõltuvalt teeliigist ja selle suhtes kehtivatest 
nõuetest võivad need hõlmata heledust, ühtlust, pimestuskaitset ja ümbruse 
valgustamist. Teatud piirangute, nt ebatavalise paigalduskõrguse või postide 
asukoha korral või juhul kui tänavavalgustus on kavandatud dekoratiivsena, 
liigse valgusega seotud ebatavaliselt rangete piirangute või nõudlike 
värviesitusnõuete korral võib avaliku sektori asutus aktsepteerida 
tänavavalgustuse energiatõhususe kriteeriumi suuremaid väärtusi. Teatud 
juhtudel võib olla aktsepteeritav kuni kahekordne soovituslik 
tänavavalgustuse maksimaalse energiatõhususe kriteerium. 

1. Kui uus valgustussüsteem on ette nähtud liiklustee jaoks (standardi 
EN 13201-1 järgi valgustusklassid ME või MEW), ei tohi maksimaalse 
energiatõhususe näitaja, mida väljendab keskmine süsteemivõimsus 
jagatuna nõutava teepinna valgustihedusega ning valgustatava alaga, 
ületada järgmisi väärtusi. 

 
Lambi võimsus (W) Maksimaalse energiatõhususe 

näitaja (W/cd/m2·m2) 
W ≤ 55 0,824 

55 < W ≤ 155 0,674 

155 < W 0,524 
 
Kontroll: valgustuse projekteerija esitatud arvutus, kus on näidatud 
valgustussüsteemi, sh lampide, liiteseadiste, andurite ja kontrollseadiste 
tarbitav kogu- ja keskmine võimsus jagatuna nõutava teepinna 
valgustiheduse ja kogu valgustatava alaga (sh sõidutee ja vajaduse korral 
kõnnitee). Kui valgustust on võimalik hämardada, on keskmine 
süsteemivõimsus keskmine võimsus, mida tarbib süsteem eri tarbimisega 
perioodide keskmisena. Valgustuse projekteerija peaks ka näitama, et 
valgustus vastab standardi EN 13201 asjakohastele tulemuslikkusnõuetele, 
riigisisestele või avaliku sektori asutuse kehtestatud samaväärsetele nõuetele 
või parimate tavade suunistele. Sõltuvalt teeliigist ja selle suhtes kehtivatest 
nõuetest võivad need hõlmata heledust, ühtlust, pimestuskaitset ja ümbruse 
valgustamist. Teatud piirangute, nt ebatavalise paigalduskõrguse või postide 
asukoha korral või juhul kui tänavavalgustus on kavandatud dekoratiivsena, 
liigse valgusega seotud ebatavaliselt rangete piirangute või nõudlike 
värviesitusnõuete korral võib avaliku sektori asutus aktsepteerida 
tänavavalgustuse energiatõhususe kriteeriumi suuremaid väärtusi. Teatud 
juhtudel võib olla aktsepteeritav kuni kahekordne soovituslik 
tänavavalgustuse maksimaalse energiatõhususe kriteerium. 

2. Kui uus valgustussüsteem on ette nähtud segakasutusega ala, nt ristmiku 
või kaubatänava või elamupiirkonna tee, kõnni- või jalgrattatee jaoks 
(standardi EN 13201-1 kohaselt valgustusklassid CE või S), ei tohi 

2. Kui uus valgustussüsteem on ette nähtud segakasutusega ala, nt ristmiku 
või kaubatänava või elamupiirkonna tee, kõnni- või jalgrattatee jaoks 
(standardi EN 13201-1 kohaselt valgustusklassid CE või S), ei tohi 
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maksimaalse energiatõhususe näitaja, mida väljendab keskmine 
süsteemivõimsus jagatuna nõutava horisontaalse valgustuse ning 
valgustatava alaga, ületada järgmisi väärtusi. 

 
Nõutav valgustatus (luks) Maksimaalse energiatõhususe 

näitaja (W/lx·m2) 
 

E ≤ 15 luksi 0,054 
E > 15 luksi 0,044 

 
Kontroll: valgustuse projekteerija esitatud arvutus, kus on näidatud 
valgustussüsteemi, sh lampide, liiteseadiste, andurite ja kontrollseadiste 
tarbitav koguvõimsus jagatuna nõutava horisontaalse valgustuse ja kogu 
valgustatava alaga. Kui valgustust on võimalik hämardada, on keskmine 
süsteemivõimsus keskmine võimsus, mida tarbib süsteem eri tarbimisega 
perioodide keskmisena. Valgustuse projekteerija peaks ka näitama, et 
valgustus vastab standardi EN 13201 asjakohastele tulemuslikkusnõuetele, 
riigisisestele või avaliku sektori asutuse kehtestatud samaväärsetele nõuetele 
või parimate tavade suunistele. Sõltuvalt teeliigist ja selle suhtes kehtivatest 
nõuetest võivad need hõlmata heledust ja ühtlust. Teatud piirangute, nt 
ebatavalise paigalduskõrguse või postide asukoha korral või juhul kui 
tänavavalgustus on kavandatud dekoratiivsena, liigse valgusega seotud 
ebatavaliselt rangete piirangute või nõudlike värviesitusnõuete korral võib 
avaliku sektori asutus aktsepteerida tänavavalgustuse energiatõhususe 
kriteeriumi suuremaid väärtusi. Teatud juhtudel võib olla aktsepteeritav kuni 
kahekordne soovituslik tänavavalgustuse maksimaalse energiatõhususe 
kriteerium. 
 

maksimaalse energiatõhususe näitaja, mida väljendab keskmine 
süsteemivõimsus jagatuna nõutava horisontaalse valgustuse ning 
valgustatava alaga, ületada järgmisi väärtusi. 

 
Nõutav valgustatus (luks) Maksimaalse energiatõhususe 

näitaja (W/lx·m2) 
 

E ≤ 15 luksi 0,044 
E > 15 luksi 0,034 

 
Kontroll: valgustuse projekteerija esitatud arvutus, kus on näidatud 
valgustussüsteemi, sh lampide, liiteseadiste, andurite ja kontrollseadiste 
tarbitav koguvõimsus jagatuna nõutava horisontaalse valgustuse ja kogu 
valgustatava alaga. Kui valgustust on võimalik hämardada, on keskmine 
süsteemivõimsus keskmine võimsus, mida tarbib süsteem eri tarbimisega 
perioodide keskmisena. Valgustuse projekteerija peaks ka näitama, et 
valgustus vastab standardi EN 13201 asjakohastele tulemuslikkusnõuetele, 
riigisisestele või avaliku sektori asutuse kehtestatud samaväärsetele nõuetele 
või parimate tavade suunistele. Sõltuvalt teeliigist ja selle suhtes kehtivatest 
nõuetest võivad need hõlmata heledust ja ühtlust. Teatud piirangute, nt 
ebatavalise paigalduskõrguse või postide asukoha korral või juhul kui 
tänavavalgustus on kavandatud dekoratiivsena, liigse valgusega seotud 
ebatavaliselt rangete piirangute või nõudlike värviesitusnõuete korral võib 
avaliku sektori asutus aktsepteerida tänavavalgustuse energiatõhususe 
kriteeriumi suuremaid väärtusi. Teatud juhtudel võib olla aktsepteeritav kuni 
kahekordne soovituslik tänavavalgustuse maksimaalse energiatõhususe 
kriteerium. 

 3. Valgustid tuleb projekteerida ja paigaldada nii et ülespoole suunatud 
valguse, valgustist horisondi kohale kiirguva valguse osakaal on piiratud 
vastavalt järgmisele tabelile, ilma et see halvendaks valgustisüsteemi 
üldist energiatõhusust. 
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Teede valgustusklassid 
 

Tänavavalgustite maksimaalne 
ülespoole suunatud valguse 

osakaal 
 

 
 Funktsionaalne (*) Mugavus (*) 

ME1 3 % - 
ME2 3 % - 
ME3 3 % - 
ME4 5 % - 
ME5 10 % - 
ME6 10 % - 
CE0 3 % 10 % 
CE1 3 % 15 % 
CE2 3 % 15 % 
CE3 3 % 15 % 
CE4 5 % 20 % 
CE5 10 % 20 % 
S1 3 % 15 % 
S2 5 % 20 % 
S3 10 % 20 % 
S4 - 25 % 
S5 - 25 % 
S6 - 25 % 
S7 - 25 % 

 
Kontroll: pakkuja esitab valgusti tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. Aktsepteerida 
tuleb kõiki muid tõendusvahendeid. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
1. Kui pakkumisel on uus valgustussüsteem, antakse lisapunkte selle eest, 

kui energiatõhususe näitajad on väiksemad kui 90 % väärtustest, mis on 
esitatud 1. ja 2. põhikriteeriumi kajastavas asjakohases tabelis. 

1. Kui pakkumisel on uus valgustussüsteem, antakse lisapunkte selle eest, 
kui energiatõhususe näitajad on väiksemad kui 90 % väärtustest, mis on 
esitatud 1. ja 2. täielikku kriteeriumi kajastavas asjakohases tabelis. 

 



15 
 

 
Kontroll: eespool esitatud asjakohase kriteeriumi juures kirjeldatud arvutus. 

Kontroll: eespool esitatud asjakohase kriteeriumi juures kirjeldatud arvutus. 
 

2. Kui hämardamine on nõutav ja/või kasulik, antakse lisapunkte lähtuvalt 
hämardamise määrast lambi võimsuse suhtes. 

 
Märkus: hämardamisvõimalusega liiteseadiste kasutamine sõltub asukohast 
ja muudest aspektidest, nt ümbruse valgustatusest. 

 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

2. Kui hämardamine on nõutav ja/või kasulik, antakse lisapunkte lähtuvalt 
hämardamise määrast lambi võimsuse suhtes. 

 
Märkus: hämardamisvõimalusega liiteseadiste kasutamine sõltub asukohast 
ja muudest aspektidest, nt ümbruse valgustatusest. 

 
Kontroll: pakkuja esitab liiteseadise tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

 3. Valgustitele antakse lisapunkte proportsionaalselt sellega, millisel 
määral horisondi kohale kiirguvat valgust on vähendatud üle täielike 
kriteeriumide 3. punktis määratud normide, ilma et see halvendaks 
valgustisüsteemi üldist energiatõhusust. 

 
Kontroll: pakkuja esitab valgusti tehnilise kirjelduse või kirjaliku 
deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi täitmist. 
 

 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.3 ELi KHR kriteeriumid tänavavalgustuse paigaldamise puhul 

HANKELEPINGU ESE HANKELEPINGU ESE 
Uue valgustussüsteemi ressursi- ja energiatõhus paigaldamine või 
olemasoleva valgustussüsteemi renoveerimine 
 

Uue valgustussüsteemi ressursi- ja energiatõhus paigaldamine või 
olemasoleva valgustussüsteemi renoveerimine 
 

VALIKUKRITEERIUM VALIKUKRITEERIUM 
Kui paigaldatakse uut või renoveeritud valgustussüsteemi, peab pakkuja 
tõendama, et paigaldajatel on vähemalt kolmeaastane töökogemus 
valgustussüsteemide paigaldamise valdkonnas ja/või sobiv elektrotehnika 
või ehitustehnoloogia alane kutsekvalifikatsioon või liikmestaatus 
valgustusvaldkonna kutseorganisatsioonis. 

Kui paigaldatakse uut või renoveeritud valgustussüsteemi, peab pakkuja 
tõendama, et paigaldajatel on vähemalt kolmeaastane töökogemus 
valgustussüsteemide paigaldamise valdkonnas ja/või sobiv elektrotehnika 
või ehitustehnoloogia alane kutsekvalifikatsioon või liikmestaatus 
valgustusvaldkonna kutseorganisatsioonis. 
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Kontroll: pakkuja esitab projekti eest vastutavate isikute, sh juhtivtöötajate 
nimekirja, mis sisaldab andmeid hariduse, kutsekvalifikatsiooni ning 
asjakohase töökogemuse kohta. Allhanke korral peaks see hõlmama 
allhankijate töötajaid. Pakkuja peaks esitama ka pakkuja poolt viimase 
kolme aasta jooksul paigaldatud valgustussüsteemide nimekirja. 
 

 
Kontroll: pakkuja esitab projekti eest vastutavate isikute, sh juhtivtöötajate 
nimekirja, mis sisaldab andmeid hariduse, kutsekvalifikatsiooni ning 
asjakohase töökogemuse kohta. Allhanke korral peaks see hõlmama 
allhankijate töötajaid. Pakkuja peaks esitama ka pakkuja poolt viimase 
kolme aasta jooksul paigaldatud valgustussüsteemide nimekirja. 
 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Uute või renoveeritud valgustussüsteemide paigaldamiseks esitab 

pakkuja järgmise teabe: 
• valgustite demonteerimisjuhised; 
• juhised selle kohta, kuidas lampe asendada ja missuguseid lampe 

võib kasutada valgustites ilma määratud energiatõhusust 
vähendamata; 

• juhised valgustuse juhtseadiste kasutamise ja hooldamise kohta; 
• juhised päevavalgusega seotud juhtseadiste kohta (kuidas neid 

ümber kalibreerida ja seadistada); 
• juhised lülituskellade kohta (kuidas seadistada väljalülitamisaegu) 

ning soovitused selle kohta, missugune oleks seejuures parim viis, et 
täidetud oleksid visuaalsed vajadused, kuid energiatarbimine ei 
suureneks ülemäära. 

 
Kontroll: kinnitus selle kohta, et hankijale esitatakse kirjalikud juhised. 
 

1. Uute või renoveeritud valgustussüsteemide paigaldamiseks esitab 
pakkuja järgmise teabe: 
• valgustite demonteerimisjuhised; 
• juhised selle kohta, kuidas lampe asendada ja missuguseid lampe 

võib kasutada valgustites ilma määratud energiatõhusust 
vähendamata; 

• juhised valgustuse juhtseadiste kasutamise ja hooldamise kohta; 
• juhised päevavalgusega seotud juhtseadiste kohta (kuidas neid 

ümber kalibreerida ja seadistada); 
• juhised lülituskellade kohta (kuidas seadistada väljalülitamisaegu) 

ning soovitused selle kohta, missugune oleks seejuures parim viis, et 
täidetud oleksid visuaalsed vajadused, kuid energiatarbimine ei 
suureneks ülemäära. 

 
Kontroll: kinnitus selle kohta, et hankijale esitatakse kirjalikud juhised. 

HANKELEPINGU TÄITMISE KLAUSLID HANKELEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
1. Pakkuja peab tagama, et uued või renoveeritud valgustussüsteemid ja 

juhtseadised toimivad korralikult ega kasuta rohkem energiat kui vajalik. 
• Päevavalgusega seotud juhtseadised tuleb kalibreerida, et need 

lülitaksid piisava päevavalguse korral valgustuse välja. 
• Lülituskellad tuleb seadistada sobivatele väljalülitumisaegadele, et 

täidetud oleksid visuaalsed vajadused, kuid energiatarbimine ei 
suureneks ülemäära. 

 
Kui pärast süsteemi töökorda seadmist ei vasta valgustuse juhtseadised 

1. Pakkuja peab tagama, et uued või renoveeritud valgustussüsteemid ja 
juhtseadised toimivad korralikult ega kasuta rohkem energiat kui vajalik.  
• Päevavalgusega seotud juhtseadised tuleb kalibreerida, et need 

lülitaksid piisava päevavalguse korral valgustuse välja. 
• Lülituskellad tuleb seadistada sobivatele väljalülitumisaegadele, et 

täidetud oleksid visuaalsed vajadused, kuid energiatarbimine ei 
suureneks ülemäära. 

 
Kui pärast süsteemi töökorda seadmist ei vasta valgustuse juhtseadised 
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loetletud nõuetele, peab pakkuja juhtseadised nõuetekohaseks seadistama 
ja/või ümber kalibreerima. 
 
Kontroll: pakkuja kinnitus selle kohta, et asjakohased seadistused on tehtud 
ja kalibreerimine teostatud. 
 

loetletud nõuetele, peab pakkuja juhtseadised nõuetekohaseks seadistama 
ja/või ümber kalibreerima. 
 
Kontroll: pakkuja kinnitus selle kohta, et asjakohased seadistused on tehtud 
ja kalibreerimine teostatud. 

2. Pakkuja peab tagama, et valgustusseadmed (sh lambid, valgustid ja 
valgustuse juhtseadised) paigaldatakse täpselt vastavalt algprojektile. 

 
Kontroll: paigaldatud valgustusseadmete nimekiri koos tootja arvete või 
saatelehtedega ning kinnitus selle kohta, et seadmed vastavad algselt 
määratletule. 
 
Märkus: hankelepingu täitmise selle klausli eesmärk on hoida ära projektis 
märgitust madalama kvaliteediga valgustustoodete kasutamist 
paigaldamisetapis. Kui asendamine on vältimatu seepärast, et algselt 
määratud tooted ei ole kättesaadavad, peab pakkuja esitama 
asendusnimekirja ja arvutuse, kus tõendatakse, et asendustoodete 
kasutamine paigaldamisel on endiselt kooskõlas punktis 3.2 määratletud 
asjakohaste valgustuse projekteerimise kriteeriumidega. 
 

2. Pakkuja peab tagama, et valgustusseadmed (sh lambid, valgustid ja 
valgustuse juhtseadised) paigaldatakse täpselt vastavalt algprojektile. 

 
Kontroll: paigaldatud valgustusseadmete nimekiri koos tootja arvete või 
saatelehtedega ning kinnitus selle kohta, et seadmed vastavad algselt 
määratletule. 
 
Märkus: hankelepingu täitmise selle klausli eesmärk on hoida ära projektis 
märgitust madalama kvaliteediga valgustustoodete kasutamist 
paigaldamisetapis. Kui asendamine on vältimatu seepärast, et algselt 
määratud tooted ei ole kättesaadavad, peab pakkuja esitama 
asendusnimekirja ja arvutuse, kus tõendatakse, et asendustoodete 
kasutamine paigaldamisel on endiselt kooskõlas punktis 3.2 määratletud 
asjakohaste valgustuse projekteerimise kriteeriumidega. 

3. Pakkuja rakendab asjakohaseid keskkonnameetmeid, et vähendada ja 
võtta taaskasutusse jäätmeid, mis tekivad uue või renoveeritud 
valgustussüsteemi paigaldamise käigus. Kõik jäätmete hulka kuuluvad 
lambid, valgustid ja valgustuse juhtseadised tuleb koguda eraldi ja saata 
taaskasutusse kooskõlas elektroonikaromude direktiiviga. 

 
Kontroll: pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, milles kirjeldatakse, 
kuidas on jäätmed eraldatud ning taaskasutusse või ringlusse võetud. 
 

3. Pakkuja rakendab asjakohaseid keskkonnameetmeid, et vähendada ja 
võtta taaskasutusse jäätmeid, mis tekivad uue või renoveeritud 
valgustussüsteemi paigaldamise käigus. Kõik jäätmete hulka kuuluvad 
lambid, valgustid ja valgustuse juhtseadised tuleb koguda eraldi ja saata 
taaskasutusse kooskõlas elektroonikaromude direktiiviga. 

 
Kontroll: pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, milles kirjeldatakse, 
kuidas on jäätmed eraldatud ning taaskasutusse või ringlusse võetud. 
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Selgitavad märkused 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

Oma kindlakstehtud vajadusele sobiva parima võimaliku tehnoloogia määratlemisel arvestab hankija kohalike oludega (teeliik, kasutus, keskmised 
kliimatingimused) ning tänavavalgustustehnoloogia erisugust kättesaadavust turul. Võimaluse korral peaks hankija lisaks käesoleval tootelehel esitatud KHR 
kriteeriumidele võtma arvesse ka asjaolu, et uued tänavavalgustussüsteemid paigaldatakse aastateks ning seepärast peaks hankija püüdma määratletud 
konkreetsete vajaduste täitmiseks valida parima võimaliku tehnoloogia. 
 
Eelkõige võib teatud kohtades, nt maapiirkondades või elamute lähedal esineda suurem vajadus kontrollida valgusreostust. Hankijal võib tekkida soov määrata 
eespool esitatud kriteeriumidest väiksemad ülespoole suunatud valguse määrad ning kehtestada lisanõuded, millega piiratakse elamutele langevat liigset 
valgust. Vastavad suunised on esitatud riiklikes standardites ja CIE (Rahvusvaheline Valgustuskomisjon) tehnilises aruandes CIE-1509. 
 
Hankija peaks kaalumisele võtma vaid kriteeriumides esitatud miinimumnõuetele vastavaid lampe. Võimaluse korral tuleks vältida kõrgrõhu-elavhõbelampide 
ostmist, sest need tuleb 2015. aastaks järk-järgult kasutusest kõrvaldada. Kui vajalikku kasutuskohta sobivad ka muud lambid peale metallhalogeniidlampide 
ja kõrgrõhunaatriumlampide, peaks hankija valima parima võimaliku tehnoloogia. See võib tähendada näiteks valgusdioodlampe. Valgusdioodid võivad 
pakkuda suurt kasu, mis hõlmab kokkuhoidu energiatarbimiselt ning kaasnevat kasvuhoonegaaside heite vähenemist, lühemat investeeringu tasuvusaega, 
eluea jooksul püsivat heledust ja lampide pikemast elueast tulenevaid väiksemaid käituskulusid. Valgusdioodide kasutamist tuleks kaaluda aga igal üksikjuhul 
eraldi, võttes arvesse konkreetseid olusid ja nõudeid, et tagada nende asjakohane kasutamine. 
 
Eraldi KHR kriteeriumid kehtivad suurte värviesitusindeksitega lampide, nt värviesitusindeksiga Ra ≥ 60 kõrgrõhunaatriumlampide ja värviesitusindeksiga 
Ra ≥ 80 metallhalogeniidlampide puhul. Suur värviesitusindeks võimaldab värvidel paista loomulikumatena nagu päevavalguses või volframlambi valgel. 
Kuna nende lampide energiatõhusus on üldiselt väiksem, tuleks neid osta üksnes konkreetse põhjuse olemasolul, nt inimeste kogunemiskohaks oleva elava 
kaubatänava tarbeks. Teisalt võib hea värviesitusindeksiga valge valgus (nt värviesitusindeksiga vahemikus 60 ≤ Ra < 80 metallhalogeniidlambid) pakkuda 
võimalust kasutada väiksemat valgustatust ja seega säästa energiat. 
 
Pakkumuste hindamise kriteeriumid: hankijad peavad märkima hanketeates ja hankedokumentides, kui mitu lisapunkti iga pakkumuste hindamise 
kriteeriumi eest antakse. Keskkonnaalased hindamiskriteeriumid peaksid kokku andma vähemalt 15 % kõigist võimalikest punktidest. 
 
Luminofoorlampide asendamise korral soovitatakse hankijal tagada, et asenduseks kasutatakse kõige energiatõhusamaid variante. 
 

                                                 
9 CIE tehniline aruanne 150. Suunised välisvalgustusseadmetest lähtuva häiriva valguse mõju piiramise kohta. CIE, Viin, 2003. 
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Märkus: suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasuteguri mõõtmist käsitlevaid standardeid valmistatakse praegu ette ning nende järgimine 
on nõutav määruse 245/2009 kohases kolmandas etapis. 
 
 
Kulukaalutlused 
 
Suure valgustugevusega lahenduslampide ostmisel on oluline võtta arvesse nii lampide esialgset kulu kui ka lambi valgusviljakust. Kuigi kõrgrõhu-
elavhõbelambid võivad näida odavamatena, tuleb meeles pidada, et seda tüüpi lampide valgusviljakus on väiksem; seepärast vajavad need 
kõrgrõhunaatriumlambi või metallhalogeniidlambiga samaväärse valgusvoo andmiseks enam vatte. 
 
Kõrgrõhu-elavhõbelampide väljavahetamine võimaldab säästa energiat ning sellest tulenevalt hoida kokku kulusid, sest kõrgrõhunaatriumlambid ja 
metallhalogeniidlambid kasutavad sama valgusvoo andmiseks vähem energiat (vatte) kui kõrgrõhu-elavhõbelambid. Saadav kasu sõltub aga muudest 
teguritest, nt sellest, kas lambipesad on samasugused ning kas valguse jaotus muutub ning nõuab seepärast tänavavalgustussüsteemi muid muutusi, nt 
teistsugust valgustit või liiteseadist. Üksnes asendamisest lähtudes võib prognoosida pikka tasuvusaega (nt enam kui kümme aastat), kui vahetada tuleb kogu 
valgustusarmatuur, st lamp, liiteseadis ja valgusti10. 
 
Et tagada tänavavalgustuses mõistlike kapitalikuludega maksimaalne energia kokkuhoid, on kulukaalutluste juures seepärast oluline, et hankija võtaks arvesse 
käesolevat KHR kirjeldust ning kaaluks uute valgustussüsteemide paigaldamisel ning olemasolevate süsteemide renoveerimisel, nt liiteseadiste uuendamisel, 
parimaid võimalikke lambiseadmeid. Kui valgustid võimaldavad, tuleks sõltuvalt asukohast ja konkreetsetest valgusekasutuse nõuetest muidugi kasutada 
tõhusamaid lampe. 
 
Mõned hankijad tänavavalgustuse elektritarbimist ei mõõda ning elektrikulu arvutatakse seadmete arvu ja nende nimivõimsuse alusel, mis korrutatakse 
kasutustundide arvuga. Kui tänavavalgustust energiatõhususe suurendamiseks ajakohastatakse, peaks hankija üldiselt püüdma elektrikulud uuesti läbi vaadata. 
 
Hea tänavavalgustuse projekt võib tänu tänavavalgustite vahelise vahemaa suurendamisele ja lampide väiksemale võimsusele kulusid vähendada. See peab 
olema aga tasakaalus nõuetega, nt tihedust käsitlevate kohalike tervishoiu- ja ohutusnõuete ning konkreetsete kasutuskohtade jaoks ette nähtud 
valgustusnõuetega. 
 
Lisaks toob pikema eluea ja parema valgusvoo säilivusteguriga lampide kasutamine kaasa pikemad hooldusvahemikud, mis vähendab kulusid. See vähendab 
ka asendamisest ja hooldusest põhjustatud kaudset mõju, nt sõidukite heidet ning paljude komponentide, peamiselt lampide tootmise ja turustamisega 
kaasnevat mõju. Üksikasjaliku olelusringi kuluanalüüsi tänavavalgustuse kohta võib leida energiat tarbivate toodete alasest uurimusest (EuP Lot 9) – 
Tänavavalgustus11. 
                                                 
10  Poliitikaülevaade: Tänavavalgustuse ja liiklussignaalide energiatõhususe parandamine, DEFRA, juuli 2008. Kättesaadav aadressil 
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf. 
11 Energiat tarbivate toodete alane uurimus (EuP Lot 9) – Tänavavalgustus, VITO, jaanuar 2007, http://www.eup4light.net. 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Tuleb märkida, et tänavavalgustusega seotud kulukaalutluste kohta on kättesaadaval piiratud hulgal teavet ja andmeid. 
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Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.4 ELi KHR kriteeriumid valgusfooride puhul 

HANKELEPINGU ESE HANKELEPINGU ESE 
Energiatõhusate valgusfooride ostmine 
 

Energiatõhusate valgusfooride ostmine 
 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Kui hankijad paigaldavad uusi või uuendavad vanu valgusfoore, ei tohi 

signaalmooduli tarbitav energia ületada järgmisi väärtusi. 
 

Mooduli tüüp Talitlusvõimsus (25 ºC juures) 
300 mm punane ümartuli 10 
200 mm punane ümartuli 8 
300 mm punane nooltuli 9 
  
300 mm kollane ümartuli 10 
200 mm kollane ümartuli 8 
300 mm kollane nooltuli 9 
  
300 mm roheline ümartuli 12 
200 mm roheline ümartuli 9 
300 mm roheline nooltuli 9 

 
Tabelis esitatud võimsusnõuetele peavad vastama üksikmoodulid, mitte 
fooripead. Need tasemed hõlmavad lambi toiteahela energiavajadust. 
 
Kontroll: pakkuja peab esitama fooripeades asuvate moodulite tehnilise 
kirjelduse või kirjaliku deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi 
täitmist. 

1.  Kui hankijad paigaldavad või uuendavad valgusfoore, peaksid nad 
lisama hankedokumentidesse järgmised miinimumnõuded. 

 
Mooduli tüüp Talitlusvõimsus (25 ºC juures) 
300 mm punane ümartuli 8 
200 mm punane ümartuli 7,5 
300 mm punane nooltuli 7 
  
300 mm kollane ümartuli 9 
200 mm kollane ümartuli 8 
300 mm kollane nooltuli 7 
  
300 mm roheline ümartuli 9,5 
200 mm roheline ümartuli 8 
300 mm roheline nooltuli 7 

 
Tabelis esitatud võimsusnõuetele peavad vastama üksikmoodulid, mitte 
fooripead. Need tasemed hõlmavad lambi toiteahela energiavajadust. 
 
Kontroll: pakkuja peab esitama fooripeades asuvate moodulite tehnilise 
kirjelduse või kirjaliku deklaratsiooni, et tõendada nimetatud kriteeriumi 
täitmist. 
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2.  Nõuded ostetavate valgufooride pakenditele. 
 
Kui kasutatakse pappkaste, peavad need vähemalt 80 % ulatuses olema 
valmistatud ringlussevõetud materjalist. 
 
Kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
sobivaid tõendeid, nagu tootja kirjalik tõend nimetatud tingimuse täimise 
kohta. 
 

2.  Nõuded ostetavate valgufooride pakenditele. 
 
Laminaat- ja komposiitplastikust pakendeid ei tohi kasutada. Kui 
kasutatakse pappkaste, peavad need vähemalt 80 % ulatuses olema 
valmistatud ringlussevõetud materjalist. Kui kasutatakse plastikmaterjale, 
peavad need vähemalt 50 % ulatuses olema valmistatud ringlussevõetud 
materjalist. 
 
Kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
sobivaid tõendeid, nagu tootja kirjalik tõend nimetatud tingimuse täimise 
kohta. 
 

 
 
Selgitavad märkused 

 
5.  
6.  
7.  
8.  

Hankija peaks oma hankedokumentides täpsustama, missugune seade või seadme osa peaks kriteeriumidele vastama. Määratletud võimsusnõuetele vastavad 
praegu valgusdioodlambid. 
 
1. tüübi ehk ISO 14024 ökomärgised on märgised, mille aluseks olevad kriteeriumid on kehtestanud sõltumatu organ ning mida jälgitakse sertifitseerimis- ja 
kontrolliprotsessis. Sellisena on need märgised väga läbipaistev, usaldusväärne ja sõltumatu teabeallikas. Need märgised peavad vastama järgmistele 
tingimustele: 

• Märgiste suhtes kehtestatud nõuded põhinevad teaduslikel tõenditel 
• ökomärgised võetakse vastu sidusrühmade, nagu valitsusorganite, tarbijate, tootjate, turustajate ja keskkonnaorganisatsioonide osalusel 
• märgised on kättesaadavad kõikide huvitatud pooltele. 

 
Riigihankes võivad hankijad nõuda teatud ökomärgise aluseks olevate kriteeriumide täitmist ning lubada kasutada ökomärgist ühe nõuetele vastavuse 
tõendusvahendina. Hankijad ei tohi siiski nõuda, et tootel oleks ökomärgis. Peale selle võivad hankijad kasutada ainult neid ökomärgise kriteeriume, mis 
viitavad toote või teenuse omadustele või tootmisprotsessile, mitte ettevõtte üldise juhtimisega seotud kriteeriume. 
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Kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid sobivaid tõendusvahendeid, võivad sellisteks vahenditeks olla tootja tehnilised 
toimikud, tunnustatud asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil veenduma, et esitatud tõendusmaterjali saab 
pidada tehniliselt või õiguslikult sobivaks. 
 
 
Kulukaalutlused 
   
Valgusfooride ostmisel peab hankija pidama silmas mitmeid kulukaalutlusi. 
 
Valgusdiood-tehnoloogiat kasutavate valgusfooride hind on läbi aastate takistanud sellist tüüpi valgusfooride laiemat kasutamist, kuigi mõnes riigis, nt USAs 
ja Saksamaal on rakendatud asendamisprogramme, et võtta valgusfoorides kasutusele valgusdioodid. 
 
Standardse (hõõglampidega) punase-kollase-rohelise signaalseadme hind12 on praegu ligikaudu 187,5 eurot, samasuguse valgusdioodmudeli hind seevastu 750 
eurot, kuid valgusdioodide hinnad alanevad kiiresti. Kuigi valgusdioodide puhul on esialgsed kulud suuremad, on kogu kasutusiga hõlmavad kulud väiksemad 
tänu tarbitava energia vähenemisele ja märksa väiksematele käituskuludele 13 . Mõned mudelid võimaldavad valgusdioode kasutada koos tavaliste 
foorikontrolleritega ja vähendada asenduskulusid 250–375 euroni fooripea kohta14. 
 
Kuigi valgusdiood-tehnoloogiat rakendavate valgusfooride paigaldamise esialgsed kapitalikulud on suuremad kui tavapäraste (hõõglampidega) variantide 
puhul, on valgusdioodidega valgusfooride paigaldamisjärgne tasuvusaeg osutunud tänu väiksematele elektri- ja käituskuludele suhteliselt lühikeseks, nagu 
kinnitavad järgmistes lõikudes esitatud näited. Kasu kujuneb veelgi suuremaks, kui energia hind hiljutiste suundumuste kohaselt jätkuvalt tõuseb. 
 
Euroopas on tavapärased valgusfoorid valgusdiood-tehnoloogiat rakendavate valgusfooridega asendanud Freiburgi linn Saksamaal. 2006. aastal asendati seal 
53 valgusfoori ning prognoositi aastaseks kokkuhoiuks 155 000 eurot, mis tuleneks väiksematest käituskuludest ja energiatarbimise vähenemisest 350 000 
kilovati võrra, mis võrdub CO2 heite 240-tonnise vähendamisega. Selle projekti rahastamine kestab 15 aastat, seejuures on aastane tagasimakse 140 000 eurot, 
mis on väiksem summa kui aastane kogusääst15. 
 
USAs näiteks on California energiakomisjon arvestanud, et linn, mis vahetab kõigi ristmike valgusfoorides lambid valgusdioodide vastu, vähendab 
energiakasutust hinnanguliselt 70 %, mis tähendab kolme kuni viie aasta pikkust tasuvusaega. Oregonis Portlandi linnas asendati 2001. aastal peaaegu kõik 
punased ja rohelised hõõglampidega valgusfoorid valgusdiood-fooridega. Lõplik tasuvusaeg oli vähem kui kolm aastat tänu energia- ja käituskulude 
kokkuhoiule kogusummas 400 000 dollarit (ligikaudu 284 000 eurot)16. 

                                                 
12 Kulud on arvutatud naelsterlingitest eurodeks vahetuskursiga € 1.25 = £ 1. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm. 
14 Quick Hits algatused – Valgusfoor, UK ERC, detsember 2006. Kättesaadav aadressil http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf. 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm. 
16 Kokkuhoid on arvutatud USA dollaritest eurodeks vahetuskursiga €0.71 = $1. 
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