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1 SISSEJUHATUS 
 

ELi keskkonnahoidliku riigihanke (edaspidi „KHR“) kriteeriumid on välja töötatud eesmärgiga hõlbustada ametiasutustel väiksema keskkonnamõjuga 

toodete, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud nii, et kui asutus peab seda vajalikuks, võib ta 

need (osaliselt või täielikult) oma hankedokumentidesse lisada, ilma et peaks neid oluliselt muutma. Enne hanketeate avaldamist oleks ametiasutusel 

soovitatav kontrollida, milline on soovitud kaupade, teenuste või tööde pakkumine asjaomasel turul. Kui avaliku sektori hankija kavatseb kasutada 

käesolevas dokumendis soovitatud kriteeriume, peab ta seda tegema viisil, mis tagab vastavuse ELi riigihankealaste õigusaktide nõuetele (vt nt 

direktiivi 2014/24/EL
1
 artiklid 42 ja 43, artikli 67 lõige 2 või artikkel 68 ning muude ELi riigihankealaste õigusaktide sarnased sätted). Küsimusega 

seotud praktilised kaalutlused on samuti esitatud 2016. aasta käsiraamatus keskkonnahoidliku ostmise kohta, mis on aadressil 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_et.pdf. 

Avaliku sektori hankijad peaksid samuti teadvustama asjaolu, et keskvalitsusasutuste riigihangete korraldajad on energiatõhususe direktiivi
2
 artikli 6 

alusel kohustatud ostma üksnes selliseid tooteid, mis vastavad rakendusmeetmetega ette nähtud energiatõhususkriteeriumidele, kui toode on ökodisaini 

direktiivi
3
 alusel hõlmatud sellise rakendusmeetmega. Teevalgustuse kohta kehtib praegu määrus (EÜ) nr 245/2009

4
, mis kavatsetakse tunnistada uue 

komisjoni määrusega kehtetuks. Praeguses ettepaneku eelnõus
5
 on sätestatud LED-valgustuse (120 lm/W) valgusviljakuse nõuded, mis ei ole ELi 

KHRi kriteeriumides kindlaksmääratust rangemad. 

Käesolevas dokumendis on esitatud tooterühma „teevalgustus ja foorid“ jaoks välja töötatud ELi KHRi kriteeriumid.  

                                                           
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65). 

2 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning 

tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1). 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks 

(ELT L 285, 31.10.2009, lk 10). 
4 18. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 245/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja 

valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ (ELT L 76, 24.3.2009, lk 17).
 

5 Komisjoni määruse eelnõu, millega kehtestatakse valgusallikate ja eraldiseisvate talitlusseadiste ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 244/2009, (EÜ) nr 245/2009 ja (EL) 

nr 1194/2012. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_et.pdf.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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Teevalgustuse ja fooride ELi KHRi kriteeriumidega hõlmatud keskkonnaaspektid on jaotatud kolme suuremasse jakku: energiatarbimine, 

valgusreostus ja tööiga. Lisatud tehnilises aruandes ja suunisdokumendis on esitatud nende kriteeriumide valimise täiendavad põhjendused ja viited 

lisateabele. Fooride hankeid käsitletakse eraldi, kasutades kriteeriume, milles on peamiselt keskendutud olelusringi kuludele.  

Nende hulka kuuluvad valikukriteeriumid, tehnilised kirjeldused, pakkumuste hindamise kriteeriumid ja lepingu täitmise tingimused. Kriteeriume on 

kaht liiki: 

 põhikriteeriumid — need on välja töötatud nii, et KHRe oleks lihtne korraldada; neis keskendutakse toote keskkonnatoime põhiaspektidele ja 

nende eesmärk on hoida ettevõtjate halduskulud võimalikult väikesena; 

 lisakriteeriumid — nende puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või paremat keskkonnatoimet ning need on ametiasutustele, 

kes tahavad suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni. 

Kui kriteeriumid on mõlemal tasandil ühesugused, lisatakse fraas „samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul“. 

Tooterühma kuuluvad teevalgustusseadmed võivad olla oma olemuselt väga erinevad ning arenevad kiiresti. Seetõttu on mitmele kriteeriumile lisatud 

tingimused, mis määravad, millistel asjaoludel tuleks neid kriteeriume pidada pakkumuse esitamise ettepanekusse lisamiseks piisavalt asjakohaseks. 

Käesolevas dokumendis sisalduvad kriteeriumid võivad huvi pakkuda mis tahes ametiasutustele, kellele kuulub ja/või kes haldavad 

teevalgustuspaigaldisi ja/või kes peavad hankima uusi teevalgustusseadmeid. Lõppkokkuvõttes otsustatakse riiklike või piirkondlike planeerimisalaste 

õigusaktidega, kas teed vajavad valgustamist, ning kui see on nii, siis millisel valgustatuse tasemel (vt tehnilise aruande joonis 15). Enne hanketeate 

avaldamise kohta otsuse tegemist on tungivalt soovitatav, et ametiasutus hindaks oma taristus praegu kasutatavaid valgustusseadmeid ja võrdleks 

olemasolevat tehnilist taset ja kulutegureid turul saadaolevate toodetega. Kui esialgsed olelusringi kulud näitavad, et energia-/hoolduskuludes on 

võimalik saavutada suurt säästu, on ELi KHRi kriteeriumide lisamine eriti oluline. Sõltuvalt olukorrast (nt uus paigaldis, paigaldise moderniseerimine 

ja ümberkujundamine, paigaldise lihtne moderniseerimine, ainult talitlusseadiste moderniseerimine või kõigest sarnaste lampide vastu 

väljavahetamine) omandavad eri kriteeriumid erineva tähtsusastme (vt tehnilise aruande joonis 4).  

 

1.1 Määratlus ja rakendamisala 
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Teevalgustus. Kriteeriumid hõlmavad valgustusseadmete hankimist järgmisel otstarbel:  

- teevalgustus uutes valgustuspaigaldistes;  

- olemaseolevate valgustuspaigaldiste moderniseerimine eri valgustitega;  

- olemasolevate valgustite moderniseerimine eri valgusallikate või talitlusseadistega või  

- olemasolevates valgustuspaigaldistes valgusallikate, lampide või valgustite väljavahetaminesarnaste valgusallikate, lampide või valgustitega.  

Vastavalt standardile EN 13201-1 mõistetakse „teevalgustuse“ all kohtkindlaid valgustuspaigaldisi, mis on ette nähtud kasutajate jaoks hea nähtavuse 

saavutamiseks avalikel välisliiklusaladel pimedal ajal, et tagada liiklusohutus, häirevaba liiklus ja avalik julgeolek.  

Mõiste alla ei kuulu tunnelite, tollipunktide, kanalite ja lüüside, parkimisplatside, kaubanduslike või tööstusalade, spordirajatiste, ausammaste ja 

hoonefassaadide valgustuspaigaldised. 

Kriteeriumide rakendamisel on abiks järgmised tehnilised määratlused (täpsem info ja rohkem määratlusi on tehnilises aruandes): 

„valgusti valgusviljakus“: valgusti valgusvoo (luumenites) ja tarbimisvõimsuse (vattides) vaheline suhtarv. 

 

Foorid. Siia kuuluvad liikluses kasutatavad 200 mm ja 300 mm ümmargused punased, kollased ja rohelised signaaltuled, mis vastavad standardile 

EN12368. Teisaldatavad signaaltuled jäävad välja. 

 

1.2 Üldine märkus tõendamise kohta 
 

Mõne kriteeriumi puhul hõlmab väljapakutud kontrolliviis katseandmete või -aruannete kasutamist. Iga kriteeriumi puhul esitatakse võimaluse korral 

asjakohased katsemeetodid. Ametiasutus otsustab, kas katsetulemused tuleb esitada enne või pärast lepingu sõlmimist. Üldjuhul ei peaks kõikidelt 

pakkujatelt nõudma kõigi katsetulemuste esitamist kohe alguses. Pakkujate ja ametiasutuse koormuse vähendamiseks võiks pakkumuste esitamisel 

pidada piisavaks ettevõtja kinnitust. Seejärel võidakse allpool esitatud variantide alusel määrata, kas ja millal nõuda katseid. 
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a) Pakkumisetapis 

Ühekordse tarnelepingu puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult kõige soodsama pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse olevat 

piisavad, võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või nõuetele mittevastavad 

i) tehnilise kirjelduse seisukohast, nõutakse tõendit paremuselt järgmise hindega pakkujalt, kellega lepingu sõlmimist seejärel kaalutakse; 

ii) pakkumuste hindamise kriteeriumi seisukohast, jäetakse selle alusel saadud lisapunktid välja ja arvutatakse pakkumuste järjestus ümber, 

võttes arvesse kõiki kaasnevaid tagajärgi. 

Katsearuanne kinnitab, et teatavate nõuete täitmise suhtes on katsetatud näidistoodet, mitte tegelikult lepingu alusel tarnitud tooteid. 

Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse lähemalt järgmises punktis, mis puudutab lepingu täitmist, 

ja allpool toodud lisaselgitustes. 

 

b) Lepingu täitmise ajal 

Katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepinguliselt tarnitava toote kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. See on 

eriti oluline raamlepingute puhul, milles ei ole algset tellimust kindlaks määratud. 

Soovitatav on sõnaselgelt kirja panna lepingu täitmise tingimused. Nendes tuleks ette näha, et avaliku sektori hankijal on lepingu kehtivusajal 

õigus teha pistelisi kontrollkatseid. Kui katsete tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta kriteeriumidele, on avaliku sektori hankijal õigus 

kohaldada karistusi ja ta võib lepingu lõpetada. Mõni ametiasutus lisab tingimused, mille kohaselt kannab ametiasutus katsetamise kulud, kui 

katsetatud toode osutub nende nõuetele vastavaks, ning kui toode ei vasta nõuetele, kannab kulud tarnija. 

Raamlepingute korral oleneb tõendite esitamise aeg lepingu konkreetsest ülesehitusest. 

i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad tooted on raamlepingu sõlmimisel kindlaks määratud ning 

määramata on vaid vajalik ühikute arv, kehtib sama mis eespool ühekordsete tarnelepingute puhul. 

ii) Raamlepingute puhul, mille korral valitakse välja mitu võimalikku tarnijat, kes omavahel konkureerima hakkavad, küsitakse pakkujatelt 

algul vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingus kehtestatud minimaalsetele keskkonnatoimenõuetele vastavaid tooteid. 
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Edaspidiste tellimuslepingute (ehk tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud tarnijate osalusel toimunud konkurssi, 

lähtutakse põhimõtteliselt samadest kaalutlustest nagu punktides a ja b, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada konkursi ajal. Kui 

konkurss on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrolli lepingu täitmise etapis. 

Tuleb arvesse võtta, et vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikele 2 peavad avaliku sektori hankijad aktsepteerima ka muid sobivaid 

tõendeid. Tõendiks võib olla näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katsearuannetele või kui tal ei olnud 

võimalik neid ettenähtud tähtaja jooksul hankida. Sel juhul peab ettevõtja tõendama, et ta ei olnud vastutav juurdepääsu puudumise eest ning et 

tema pakutud tööd, kaubad või teenused vastavad tehniliste kirjelduste nõuetele või kriteeriumidele, pakkumuste hindamise kriteeriumidele või 

lepingu täitmise tingimustele. Kui katsete tegemisega seoses viidatakse konkreetse vastavushindamisasutuse sertifikaadile/katsearuandele, peab 

avaliku sektori hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste sertifikaate/katsearuandeid. 
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PÕHILISED KESKKONNAMÕJUD 

 

Teevalgustuse ja fooride peamised keskkonnamõjud olelusringi arvestades on olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali alusel kokku võetud järgmises 

tabelis (lisateavet saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on kirjas ka ELi KHRi meetodid nende mõjude vähendamiseks. 

         Põhilised keskkonnamõjud teevalgustuse olelusringi 

jooksul 

              ELi kavandatud keskkonnahoidliku riigihanke meetod teevalgustuse 

puhul 

 CO2 ja muude kasvuhoonegaaside heide, mis tuleneb 

elektritarbimisest teevalgustuse kasutamisel. 

 Happegaaside heide, mis tuleneb elektritarbimisest 

teevalgustuse kasutamisel. 

 Tähtede nähtavuse kadu katmata valgustite ülespoole 

suunatud valguse ja maapinnalt peegeldumise tõttu. 

 Öise eluviisiga liikide elutegevuse häirimine, millel võib 

olla kahjulik mõju bioloogilisele mitmekesisusele, eriti 

sinise valguse korral. 

 Puudulik ressursitõhusus juhtudel, mil tooted või 

komponendid vajavad väljavahetamist enne väidetava tööea 

lõppu, näiteks madalama kvaliteediga (ja odavamate) LED-

kiipide kasutamise, parandustööde keerukuse või halva 

paigalduse tõttu. 

 

  Minimaalset valgusviljakust ületavate valgustite, lampide või valgusallikate 

hankimine. 

 Hämardite ja mõõturite kasutamise soodustamine, et tagada konkreetse 

valgustuspaigaldise energiatarbe optimeerimine ja jälgimine reaalajas. 

 Selle nõudmine, et kõigi valgustite ülespoole suunatud valguse osatähtsus 

peab olema 0,0%, ning üldiselt selle tagamine, et 97% kogu valgusest 

langeks allasuunas vertikaaljoone suhtes 75,5 nurga all, et vähendada 

häirivat valgust ja pimestamist. 

 Kohustusliku hämardamise kasutamise ergutamine probleemsetes kohtades 

ning lampide/valgustite valgusvoo puhul sinise valguse osakaalu (G-

indeksi) piirmäärade kehtestamine. 

 Vastupidavate ja otstarbekohaste valgustusseadmete hankimine, mida on 

võimalik parandada ning millele kehtib garantii või laiendatud garantii. 

 Miinimumnõuete kehtestamine isiku suhtes, kes vastutab 

valgustuspaigaldise kasutuselevõtu heakskiitmise eest. 

Mõjud ei ole loetletud suuruse järjekorras. 

Lisateave teevalgustuse ja fooride keskkonnamõju kohta on tehnilises aruandes. 
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2 ELi KHRi KRITEERIUMID PROJEKTEERIMISTEENUSTE LEPINGUTE SÕLMIMISEKS, 

VALGUSTUSSEADMETE OSTUKS JA/VÕI TEEVALGUSTUSE PAIGALDUSTÖÖDE LEPINGUTE 

SÕLMIMISEKS 
 

2.1 Olemasoleva valgustustaristu ja spetsiaalsete mõõturite paigaldamise eelhindamine 
 

REGULEERIMISESE 

Punktis 3.1 esitatud kriteerium on konkreetselt seotud olemasoleva teevalgustustaristu, lampide, lisaseadmete ning hooldusaruannete ja 

elektritarbimist kajastavate dokumentide hindamise ja kontrollimisega. 

 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED (LTT) 

LTT1. Olemasoleva valgustustaristu ja spetsiaalsete mõõturite paigaldamise eelhindamine  

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

(Seda lepingut tuleb pidada eraldiseisvaks eelmenetluseks. See ei ole otseselt seotud ühegi järgneva hankega teevalgustusseadmete ostmiseks ega 

käesolevas dokumendis edaspidi esitatud ELi KHRi kriteeriumidega. Seda eelhindamist tuleks teha üksnes juhul, kui hankeasutus peab 

vajalikuks saada paremat teavet olemasoleva paigaldatud teevalgustusvara kohta, kui on vaja paigaldada teevalgustusega seotud 

elektrimõõtureid või kui hankija otsustab selle hindamise tegemiseks asutusesiseseid töötajaid mitte kasutada.) 

Hankija poolt kindlaksmääratud piirkonnas kindlaks tehtud olemasoleva teevalgustusvara puhul tuleb hinnata järgmisi aspekte: 

 valguspunktide kaardistamine ja valguspunktide kordumatute tunnuskoodide määramine (kui seda ei ole juba tehtud); 

 valgusti mudel, valgusviljakus, ülespoole suunatud valguse osatähtsus ja paigaldusaasta (kui teave on kättesaadav); 
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 lambi tehnoloogia, nimivõimsus, lähim värvsustemperatuur (correlated colour temperature, CCT) ja paigaldusaasta; 

 hämardite olemasolu/puudumine.  

Kogu valgusvõrk jagatakse allpiirkondadeks (kui hankeasutus ei ole seda juba varem teinud) ning iga allpiirkonda hinnatakse selleks, et teha 

kindlaks, kas on kasutusel spetsiaalsed teevalgustuse elektritarbimise mõõturid. 

Kui spetsiaalseid mõõtureid ei kasutata, tuleb paigaldada uued mõõturid ja vajaduse korral harukarbid. 

Kui nõuetekohased mõõturid on paigaldatud, tuleb pidada arvestust teevalgustuse elektritarbimise kohta igas määratud allpiirkonnas. Seejärel võtab 

hankija selle teabe aluseks tulevaste tulude ja kulude analüüside tegemisel, kui kaalutakse uute valgustusseadmete hankimist. 
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2.2 Valikukriteeriumid (VK) ja asjakohased lepingu täitmise tingimused (LTT) 
 

REGULEERIMISESE 

Punktis 3.2 esitatud kriteeriumid on konkreetselt seotud pakutavate teenuste ja/või töödega seotud projekteerimis- ja/või paigaldusrühma pädevuse 

ja kogemusega. Neid valikukriteeriume võib osaliselt või täielikult rakendada kõigi selliste lepingute suhtes, mis hõlmavad reguleerimiseset, mis on 

kindlaks määratud punktis 3.3 (energiatõhusate teevalgustusseadmete ostmine), punktis 3.4 (vähese valgusreostusega teevalgustusseadmete 

ostmine) ja punktis 3.5 (kvaliteetsete ja vastupidavate teevalgustusseadmete ostmine). 

 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

VALIKUKRITEERIUMID 

VK1. Projekteerimisrühma pädevus 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

(Rakendatakse juhul, kui valgustusprojekt on hankemenetluses nõutav.) 

 

Pakkuja tõendab, et projekti kontrollivad ja kiidavad heaks töötajad, kellel on vähemalt järgmine töökogemus ja kvalifikatsioon: 

 vähemalt kolmeaastane töökogemus valgustusprojektide alal, elektriahelate dimensioonimisel ning elektrijaotusvõrkude alal;  

 osalemine vähemalt kolme välistingimustes kasutatava valgustuspaigaldise projekteerimisel;  

 tõendatud pädevustase valgustuse projekteerimise tarkvara kasutamisel võimsustiheduse indikaatori (power density indicator, PDI) ja aastase 

energiatarbimise näitaja (annual energy consumption indicator, AECI) arvutamiseks (nt Euroopa valgustuseksperdi tunnistus);  
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 kogemus valgustuse arvutamise valideeritud tarkvara kasutamisel (nt vastavalt standardile CIE 171, teekatte peegelduse tabelitele või 

muudele asjakohastele standarditele); 

 sobiv ametialane kvalifikatsioon valgustehnika valdkonnas või valgustusprojektide valdkonna kutseorganisatsiooni liikmesus.  

Tõendamine. Pakkuja esitab nimekirja isikutest, kes vastutavad projekti täitmise eest, kui pakkumus osutub edukaks, ning märgib nende haridus- ja 

kutsekvalifikatsioonid, asjakohased projekteerimisalased kogemused tegelikes projektides ning kui see on asjakohane, kogemuse valgustuse 

projekteerimise tarkvarade kasutamisel ja vastavate tarkvarade nimetused. See peaks hõlmama alltöövõtjate palgatud töötajaid, kui 

projekteerimistööks kasutatakse alltöövõttu. 

Hankeasutus võib oma äranägemise kohaselt tunnistada sobilikuks ka vähem kui kolme valgustuspaigaldise projekteerimise kogemuse, kui 

projekteerimisprojekti(de) maht oli piisavalt suur (st vähemalt 70% pakkumuse esitamise ettepaneku kohase projekteerimisprojekti mahust) ning 

kestus piisavalt pikk (st vähemalt kolm aastat). 

VK2. Paigaldusrühma pädevus 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

(Rakendatakse juhul, kui paigaldamise eest ei vastuta hankeasutuse hooldustöötajad.) 

 

Pakkuja tõendab, et paigaldustöid kavandavad, kontrollivad ja kiidavad heaks töötajad, kellel on vähemalt järgmine töökogemus ja kvalifikatsioon:  

 vähemalt kolmeaastane asjakohane kogemus välisvalgustussüsteemide paigaldamisel; 

 osalemine vähemalt kolmes erinevas valgustuspaigaldiste projektis; 

 sobiv ametialane kvalifikatsioon elektrotehnika valdkonnas ning töö jaoks asjakohase kutseorganisatsiooni liikmesus (nt kutsetunnistust 

omav valgustustehnika spetsialist). Esitada tuleks loetelu asjakohastest paigaldatud valgustussüsteemidest koos projektide suhtelise mahuga. 

 

Tõendamine 
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Pakkuja esitab nimekirja isikutest, kes vastutavad paigaldustööde tegemise eest, kui pakkumus osutub edukaks, ning märgib nende haridus- ja 

kutsekvalifikatsioonid, koolitusregistrid ning asjakohased paigaldusalased kogemused tegelikes projektides. See peaks hõlmama alltöövõtjate 

palgatud töötajaid, kui paigaldustööks kasutatakse alltöövõttu.  

Hankeasutus võib oma äranägemise kohaselt tunnistada sobilikuks ka kogemuse vähem kui kolme valgustuspaigaldisega seotud töö tegemisel, kui 

tööde maht oli piisavalt suur (st vähemalt 70% pakkumuse esitamise ettepaneku kohase projekteerimisprojekti mahust) ning nende kestus oli 

piisavalt pikk (st vähemalt kolm aastat). 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT2. Lepinguliste kohustuste täitmiseks piisavalt kvalifitseeritud töötajate tagamine 

(Rakendatakse VK1 ja VK2 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Edukas pakkuja (töövõtja) tagab, et VK1 ja/või VK2-le vastavuse tagamiseks esitatud dokumentides loetletud töötajad osalevad tõepoolest 

lepinguga hõlmatud tööde tegemisel. 

Kui projekti jaoks esialgu määratud töötajatel ei ole võimalik projektis osaleda, peab töövõtja teavitama sellest hankeasutust ning esitama 

samaväärse või suurema kogemuse ja pädevusega asendaja või asendajad. 

Võimalike asendustöötajate kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid tuleb esitada samal viisil, nagu on kirjeldatud vastavalt VK1 ja/või VK2 puhul. 
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2.3 Energiatõhusad valgustusseadmed: tehnilised kirjeldused (TK), pakkumuste hindamise kriteeriumid (PHK) ja 

seonduvad lepingu täitmise tingimused (LTT) 
 

 

REGULEERIMISESE 

Punktis 3.3 esitatud kriteeriumid on konkreetselt seotud selliste energiatõhusate teevalgustusseadmete ostuga, mida kasutatakse: uutes 

valgustuspaigaldistes, olemasolevate valgustuspaigaldiste uuendamiseks, olemaseolevate valgustuspaigaldiste moderniseerimiseks uute valgustitega 

või olemasolevate valgustite moderniseerimiseks uute valgusallikate või talitlusseadistega. AECI kriteerium (TK4) hõlmab ka 

projekteerimisteenuste allhankimist. 

 

 

 

 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK1. Valgustite valgusviljakus 

(Rakendatakse juhul, kui olemasolevate valgustuspaigaldiste 

valgusallikad või valgustid tuleb välja vahetada ning 

ümberprojekteerimist ei tehta. Esitatud sihttasemeid ei tuleks kasutada, 

kui nõutakse ka seda, et valgusallikate lähim värvsustemperatuur on 

TK1. Valgustite valgusviljakus 

(Rakendatakse juhul, kui olemasolevate valgustuspaigaldiste 

valgusallikad või valgustid tuleb välja vahetada ning 

ümberprojekteerimist ei tehta. Esitatud sihttasemeid ei tuleks 

kasutada, kui nõutakse ka seda, et valgusallikate lähim 
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≤2700 K.) 

 

Paigaldatavate valgustusseadmete valgusviljakus peab olema suurem kui 

allpool esitatud asjakohane võrdlusväärtus. 

 

Pakkumuse 

esitamise 

ettepaneku 

aasta* 

Valgusviljakus 

(lm/W) 

2018–2019 120 

2020–2021 137 

2022–2023 155 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab fotomeetriliste andmete standardfaili, mis on ühilduv 

tavapärase valgustuse projekteerimise tarkvaraga ning sisaldab tehnilisi 

kirjeldusi valgusti valgusväljundi ja energiatarbimise kohta, mis on 

mõõdetud usaldusväärsete, täpsete, korratavate ja tipptasemel 

mõõtemeetoditega. Meetodid peavad vastama asjakohastele 

rahvusvahelistele standarditele, kui need on olemas. 

 

*Arvestades tehnoloogia kiiret arengut LED-põhiste valgustite 

valgusviljakuse valdkonnas, pakutakse välja, et siin pakkumuse esitamise 

ettepanekute jaoks esitatud võrdlusväärtusi tuleks suurendada järgmise 

kuue aasta jooksul, et vältida nende aegumist enne ELi KHRi 

kriteeriumide järgmist läbivaatamist. 

värvsustemperatuur on ≤2700 K.) 

 

Paigaldatavate valgustusseadmete valgustite valgusviljakus peab olema 

suurem kui allpool esitatud asjakohane võrdlusväärtus. 

 

Pakkumuse 

esitamise 

ettepaneku 

aasta* 

Valgusviljakus 

(lm/W) 

2018–2019 130 

2020–2021 147 

2022–2023 165 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab fotomeetrilise standardfaili, mis on ühilduv tavapärase 

valgustuse projekteerimise tarkvaraga ning sisaldab tehnilisi kirjeldusi 

valgusti valgusväljundi ja energiatarbimise kohta, mis on mõõdetud 

usaldusväärsete, täpsete, korratavate ja tipptasemel mõõtemeetoditega. 

Meetodid peavad vastama asjakohastele rahvusvahelistele standarditele, 

kui need on olemas. 

 

*Arvestades tehnoloogia kiiret arengut LED-põhiste valgustite 

valgusviljakuse valdkonnas, pakutakse välja, et siin pakkumuse 

esitamise ettepanekute jaoks esitatud võrdlusväärtusi tuleks suurendada 

järgmise kuue aasta jooksul, et vältida nende aegumist enne ELi KHRi 

kriteeriumide järgmist läbivaatamist. 
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TK2. Ühilduvus hämarditega 

(Rakendatakse kõigi pakkumuse esitamise ettepanekute suhtes.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Valgustuspaigaldis peab ühilduma hämarditega ja võimaldama programmeeritud väljalülitamist öösiti vähese liiklustihedusega perioodidel. 

 

Tõendamine 

Pakkuja selgitab, kuidas kavandatav valgustuspaigaldis ühildub programmeeritud hämardite ja väljalülitusega. Selgitus peaks sisaldama 

asjakohaseid dokumente nende valgusallikate ja valgustite tootja(te)lt, mida pakkuja kavatseb kasutada.  

Kui hämardid ei ole valgustisse sisse ehitatud, tuleks dokumentides näidata, milliseid juhtimisliideseid saab hämardamiseks kasutada.  

Dokumentides tuleb samuti näidata, millised hämardamismeetodid on ühilduvad, näiteks: 

 hämardamine, mis põhineb eelseadistatud perioodidel, mil öine liiklustihedus on eeldatavalt vähene; 

 liiga võimsate valgustuspaigaldiste esialgne hämardamine, et kompenseerida valgusvoo järkjärgulist vähenemist; 

 muutuv hämardamine, et säilitada sihipärane valgustustihedus erinevates ilmastikutingimustes. 

TK3. Minimaalne hämardamistõhusus 

(Rakendatakse kõigi pakkumuse esitamise ettepanekute suhtes, v.a 

juhul, kui on selge, et hämardite tõttu oleksid ülalpidamise üldkulud 

suuremad. Hankijad peaksid pakkumuse esitamise ettepanekus 

TK3. Minimaalne hämardamistõhusus 

(Rakendatakse kõigi pakkumuse esitamise ettepanekute suhtes, v.a 

juhul, kui on selge, et hämardite tõttu oleksid ülalpidamise üldkulud 

suuremad. Hankijad peaksid pakkumuse esitamise ettepanekus 
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sõnaselgelt kindlaks määrama soovitud hämardamistõhususe.) 

 

Kõik valgusallikad ja valgustid paigaldatakse koos täielikult toimivate 

hämarditega, mida saab programmeerida vähemalt ühele eelseadistatud 

tasemele, mille puhul hämardamine toimub vähemalt 50% ulatuses 

maksimaalsest valgusväljundist. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab dokumendid nende valgusallikate ja valgustite tootja(te)lt, 

mida pakkuja kavatseb kasutada; dokumentides on näidatud, et 

valgusallikad ja valgustid on hämarditega ühilduvad.  

Dokumentides tuleb samuti näidata, milliseid hämardeid kasutatakse, 

näiteks: 

 eelseadistatud hämardamine või 

 muutuv hämardamine vastavalt ilmastikutingimustele või 

liiklustihedusele.  

Dokumendis tuleb ka sõnaselgelt märkida valgustugevuse võimsuskõver 

võrreldes tarbimisvõimsusega, esitada maksimaalse võimaliku 

hämardamise andmed ja anda juhiseid hämardite programmeerimise ja 

eelprogrammeerimise kohta. 

sõnaselgelt kindlaks määrama soovitud hämardamistõhususe.) 

 

Kõik valgusallikad ja valgustid paigaldatakse koos täielikult toimivate 

hämarditega, mida saab programmeerida vähemalt kahele 

eelseadistatud tasemele, mille puhul hämardamine toimub vähemalt 

10% ulatuses maksimaalsest valgusväljundist. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab dokumendid nende valgusallikate ja valgustite 

tootja(te)lt, mida pakkuja kavatseb kasutada; dokumentides on 

näidatud, et valgusallikad ja valgustid on hämarditega ühilduvad.  

Dokumentides tuleb samuti näidata, milliseid hämardeid kasutatakse, 

näiteks: 

 eelseadistatud hämardamine või 

 muutuv hämardamine vastavalt ilmastikutingimustele või 

liiklustihedusele.  

Dokumendis tuleb ka sõnaselgelt märkida valgustugevuse 

võimsuskõver võrreldes tarbimisvõimsusega, esitada maksimaalse 

võimaliku hämardamise andmed ja anda juhiseid hämardite 

programmeerimise ja eelprogrammeerimise kohta.  

TK4. Aastase energiatarbimise näitaja (AECI) 

(Rakendatakse uue valgustuspaigaldise projekteerimisel või kui on vajalik ümberprojekteerimine olemasoleva valgustuspaigaldise 

uuendamiseks või selle moderniseerimiseks uute valgustitega. Hankijad peaksid pöörama erilist tähelepanu projekteerija/pakkuja esitatud 

arvandmetele hooldusteguri või valgusliku kasuteguri kohta, veendumaks, et need on realistlikud ja põhjendatud.) 
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(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul, kuigi võimsustiheduse indikaatori (PDI) võrdlusväärtused on kõikehõlmava lähenemisviisi 

puhul suuremad – vt I tehniline lisa.) 

 

Hankija esitab teedevõrgu tehnilised joonised koos valgustamist vajavate piirkondadega ning valgustustiheduse/heleduse nõuetega.  

M-klassi teede puhul määrab hankija kindlaks teepinna peegelduskoefitsiendi, mida pakkujad peaksid kasutama heleduse arvutamisel. 

Et abistada pakkujaid eeldatavate hooldustegurite kavandamisel, peaks hankija määrama kindlaks valgustite puhastamise sageduse. 

Hankija määratud keskmise valgustustiheduse/heleduse puhul peab projekti AECI vastama järgmisele võrrandile: 

 

AECIdesign ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001, 

 

kus  

PDI on võimsustiheduse indikaator, mis esitatakse ühikutes W • lx
-1

 • m
-2

, 

Em on maksimaalne valgustustihedus (lx),  

FD on mis tahes programmeeritud hämardi hämardustegur, 

T on talitlusaeg (tundi aastas), 

0,001 on kW arv 1W puhul. 

 

Kasutatav PDIref väärtus sõltub tee laiusest ja aastast, nagu on loetletud I tehnilises lisas. I tehnilises lisas loetletutest väiksemad PDIref väärtused on 

õigustatud juhtudel, kui on nõutud ka valgusallikaid, mille lähim värvsustemperatuur on ≤ 2700 K. 

 

Tõendamine 

Pakkuja märgib, millist valgustuse projekteerimise tarkvara on PDI väärtuse arvutamiseks kasutatud ning esitab selge arvutuse, kus on näidatud 

kavandatava projekti valgusviljakus, hooldustegur ja valguslik kasutegur. Arvutustulemused peavad sisaldama mõõtevõrku ja arvutatud 

valgustustiheduse/heleduse väärtusi. 
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TK5. Mõõtmine  

(Rakendatakse kõikide hangete suhtes, mille puhul ei ole 

valgustuspaigaldise jaoks veel paigaldatud spetsiaalseid mõõtureid.) 

 

Hankija märgib pakkumuse esitamise ettepanekus mõõtesüsteemile 

esitatavad konkreetsed tehnilised nõuded. 

Pakkuja esitab üksikasjalikud andmed kavandatavate mõõteseadmete 

ning mis tahes lisaseadmete kohta, mis on vajalikud energiatarbimise 

jälgimiseks valgustuspaigaldise tasandil sama valgustuspaigaldise puhul, 

mis on pakkumuse esitamise ettepaneku reguleerimisesemeks. 

 

Tõendamine  

Pakkuja esitab mõõturite ja mõõtesüsteemi tehnilised kirjeldused ning 

selged juhised süsteemi käitamiseks ja hoolduseks. Iga kontrollitsooni 

kohta esitatakse mõõtevahendite direktiivile 2004/22/EÜ vastav 

kalibreerimistunnistus. 

TK5. Mõõtmine  

(Rakendatakse kõikide hangete suhtes, mille puhul ei ole 

valgustuspaigaldise jaoks veel paigaldatud spetsiaalseid mõõtureid.) 

 

Hankija märgib pakkumuse esitamise ettepanekus mõõtesüsteemile 

esitatavad konkreetsed tehnilised nõuded. 

Pakkuja esitab üksikasjalikud andmed kavandatavate mõõteseadmete 

ning mis tahes lisaseadmete kohta, mis on vajalikud energiatarbimise 

jälgimiseks valgustuspaigaldise tasandil sama valgustuspaigaldise 

puhul, mis on pakkumuse esitamise ettepaneku reguleerimisesemeks. 

Mõõteseade peab suutma salvestada 24 tunni kaupa logisse andmeid, 

mida on võimalik hiljem käsitsi või distantsilt alla laadida. 

 

Tõendamine  

Pakkuja esitab mõõturite ja mõõtesüsteemi tehnilised kirjeldused ning 

selged juhised süsteemi käitamiseks ja hoolduseks. Iga kontrollitsooni 

kohta esitatakse mõõtevahendite direktiivile 2004/22/EÜ vastav 

kalibreerimistunnistus. 

TK6. Võimsustegur 

(Rakendatakse LED-valgustite hankimisel.) 

 

Paigaldatava valgusti võimsustegur peab olema ≥ 0,90. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse selle kohta, et valgustusseadmed, mida ta 

TK6. Võimsustegur 

(Rakendatakse LED-valgustite hankimisel.) 

 

Paigaldatava valgusti võimsustegur peab olema ≥ 0,95. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse selle kohta, et valgustusseadmed, mida ta 
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kavatseb tarnida, vastavad kõnealusele kriteeriumile, ning lisab tootja 

kinnituse ja vastavalt standardile IEC 61000-3-2 tehtud katsete 

tulemused. 

kavatseb tarnida, vastavad kõnealusele kriteeriumile, ning lisab tootja 

kinnituse ja vastavalt standardile IEC 61000-3-2 tehtud katsete 

tulemused. 

 

 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. Valgustite tõhustatud valgusviljakus 

(Rakendatakse TK1 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkujatele, kes suudavad pakkuda valgusallikaid või valgusteid, mis ületavad TK1 puhul kindlaks määratud minimaalse valgusviljakuse, antakse 

hindeks kuni X punkti. 

Maksimumpunktid (X) antakse kõige suurema valgusviljakusega pakkumusele; proportsionaalselt antakse punktid teistele pakkujatele, kelle 

valgusallikad või valgustid ületavad TK1 miinimumnõudeid, kuid ei küündi suurima valgusviljakusega pakkumuseni. 

PHK2. Tõhustatud AECI 

(Rakendatakse TK4 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkujatele, kes suudavad pakkuda projekte, mille tulemusel saadakse TK4 puhul kindlaks määratud piirmäärast väiksem AECI, antakse hindeks 

kuni X punkti. 

Maksimumpunktid (X) antakse kõige väiksema AECIga pakkumusele; proportsionaalselt antakse punktid teistele pakkujatele, kelle projektide 

energiatarbimise näitaja on väiksem kui TK4 puhul esitatud piirmäär, kuid mis ei küündi väikseima energiatarbimisega pakkumuseni. 
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LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT3. Hämardid 

(RakendatakseTK2 ja TK3 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Kui töövõtja muudab mingil põhjusel edukas pakkumuses esitatud valgusallikaid ja/või valgusteid, peavad uued valgusallikad ja/või valgustid 

vähemalt:  

 olema hämarditega samaväärselt ühilduvad kui algsed valgusallikad ja/või valgustid;  

 olema samaväärse programmeeritava paindlikkusega;  

 võimaldama saavutada samaväärse maksimaalse hämardamise ning 

 olema sarnase võimsuskõveraga.  

Selles küsimuses kokkuleppe saavutamiseks tuleb esitada tootja(te)lt uute valgusallikate ja/või valgustite kohta saadud sarnased dokumendid, mis 

õigustaksid uute valgusallikate ja/või valgustite valikut. 

LTT4. Valgustuse juhtsüsteemide kasutuselevõtmine ja nõuetekohane toimimine 

(RakendatakseTK2 ja TK3 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

Edukas pakkuja (töövõtja) tagab, et uued või renoveeritud valgustussüsteemid ja juhtsüsteemid töötavad nõuetekohaselt.  
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 Kõik päevavalgusega seotud juhtsüsteemid peavad olema kalibreeritud, et tagada piisava päevavalguse korral valgustuse väljalülitamine. 

 Kõiki liiklusandureid katsetatakse, et saada kinnitust, et need tuvastavad vajaduse korral sõidukeid, jalgrattaid ja jalakäijaid. 

 Kõik lülitid, konstantse valgusväljundi käitusseadmed ning hämardid peavad tõendatult vastama hankeasutuse pakkumuse esitamise 

ettepanekus esitatud kõigile asjakohastele tingimustele. 

Kui pärast süsteemi kasutuselevõttu ilmneb, et valgustuse juhtsüsteemid ei vasta eespool osutatud asjakohastele nõuetele, peab töövõtja kohandama 

ja/või rekalibreerima juhtsüsteemid ilma lisakuluta hankeasutusele. 

Töövõtja esitab aruande, milles on üksikasjalikult selgitatud, kuidas on asjakohased kohandamised ja kalibreerimised tehtud ning kuidas saab 

seadistusi kasutada. 

 

Märkus. Suurte kommunaalettevõtete puhul on võimalik, et uus või renoveeritud paigaldis peab lihtsalt olema ühilduv ulatuslikuma valgustusvõrgu 

puhul kasutatavate olemasolevate juhtsüsteemidega. Sellisel juhul hõlmab käesolev lepingu täitmise tingimus ka juhtseadiste ühilduvust 

olemasoleva juhtsüsteemiga. 

LTT5. Algselt kindlaksmääratud valgustusseadmete kasutamine 

(Rakendatakse TK1–6 ja PHK1–2 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Töövõtja tagab, et valgustusseadmed (sh valgusallikad, valgustid ja valgustuse juhtsüsteemid) paigaldatakse vastavalt algses pakkumuses märgitule.  

Kui töövõtja muudab algses pakkumuses märgitud valgustusseadmeid, tuleb lisada kirjalik selgitus muudatuse kohta ning asendusseadmed peavad 

vastama algsete valgustusseadmete tehnilisele kirjeldusele või olema neist paremate näitajatega (nt valgustite valgusviljakus, hämardamistõhusus, 

RULO jne). 

Igal juhul peab töövõtja esitama tegelikult paigaldatud valgustusseadmete plaani, millele on lisatud tootja arved või tarneteatised.  

Alternatiivsete valgustusseadmete paigaldamisel tuleb esitada uute valgusallikate ja valgustite tootja(te) esitatud katsetulemused ja -aruanded 

valgusviljakuse kohta ning asjaomased dokumendid, milles on märgitud võimalike uute valgustuse juhtsüsteemide tööomadused. 
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 LTT6. Tegeliku energiatõhususe ja valgustatustaseme vastavus 

projekteerimisnõuetele 

(Soovitatav ainult suurte olulise võimsusega paigaldiste puhul, mis 

asuvad linnavälistes piirkondades.) 

 

Vajaduse korral valib hankija sobiva linnavälise maantee allpiirkonna, 

kus valgustite paigutus on kooskõlas PDI fotomeetriliste omaduste 

uuringuga, et teha kohapealseid fotomeetrilisi mõõtmisi (vastavalt 

standardile EN 13032-2) ja energiatarbe mõõtmisi (vastavalt standardile 

EN 13201-5) kokkulepitud ajal ühe nädala vältel.  

Valitud allpiirkonnas ei tohi olla valgustust oluliselt segavaid tegureid, 

näiteks puid, bussipeatusi või pargitud sõidukeid ning reklaamtahvlitest 

või hoonetest kanduvat taustavalgust.  

Heleduse nõuetega M-klassi teede puhul võib selle asemel esitada 

valgustustiheduse andmed, kui esineb põhjendatud kahtlusi, et teepinna 

tegeliku peegelduse mõju on projekti eeldustest oluliselt erinev.  

Kaaluda tuleks parameetreid, mis mõjutavad standardi EN 13201-4 

F lisas nimetatud valgustustiheduse mõõtemääramatust. Soovitatav on 

kasutada valgustustiheduse mõõtmise automatiseeritud süsteeme ning 

leppida enne projekti kokku valgustustiheduse ja andmepunktide 
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tolerantsides (soovituslik on ±10%).  

Sama ühenädalase perioodi jooksul tuleb mõõta ja/või arvutada 

asjaomaste valguspunktide suurim võimsus [W] ja energiatarbimine 

[kWh].  

Kohapeal mõõdetud PDI ja AECI väärtused peavad olema ±10% 

projekti AECI väärtusest ja ± 15% projekti PDI väärtusest. 

Märkus. Projekti PDI ja/või AECI väärtustele mittevastavuse tagajärjed 

peaksid olema määratud kindlaks pakkumuse esitamise ettepanekus. 

Võimalused võiksid olla järgmised:  

 parandustööde tegemine ilma lisakuluta hankijale; 

 rahaline karistus vastavalt mittevastavuse tasemele (näiteks võib see 

olla seotud selliste prognoositavate elektri lisakuludega määratud 

ajavahemiku jooksul, mis on tingitud halvemini toimivatest 

paigaldistest).  

Mittevastavuse vaidlustamise korral võib töövõtja korrata mõõtmisi 

samas allpiirkonnas või kui võib väita, et allpiirkond on mõõtmiste 

tegemiseks sobimatu, valida mõne teise allpiirkonna. Hankija ei kanna 

võimalike lisamõõtmiste kulusid. 

Kui toimivus on projekti prognoosidega võrreldes tegelikult parem, 

võidakse kasutada rahalisi preemiaid, kui hankija otsustab need 

pakkumuse esitamise ettepanekus kindlaks määrata. 
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2.4 Vähese valgusreostusega teevalgustusseadmed: tehnilised kirjeldused (TK), pakkumuste hindamise kriteeriumid 

(PHK) ja seonduvad lepingu täitmise tingimused (LTT) 
 

REGULEERIMISESE 

Punktis 3.4 esitatud kriteeriumid on konkreetselt seotud selliste vähese valgusreostusega teevalgustusseadmete ostuga, mida kasutatakse: uutes 

valgustuspaigaldistes, olemasolevate valgustuspaigaldiste uuendamiseks, olemaseolevate valgustuspaigaldiste moderniseerimiseks uute valgustitega 

või olemasolevate valgustite moderniseerimiseks uute valgusallikate või talitlusseadistega. 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK7. Ülespoole suunatud valguse osatähtsus (ratio of upward light 

output, RULO) ja häiriv valgus 

(Rakendatakse kõigi lepingute puhul, mille alusel ostetakse uusi 

valgusteid.) 

 

Kõigi valgustite mudelite ülespoole suunatud valguse osatähtsus 

(RULO) peab olema 0,0%. 

Kui on vaja kasutada kallutusnurka, et optimeerida posti valgusjaotust 

või et võtta arvesse asukoha piirangutest tulenevat posti paigutust, peab 

RULO olema 0,0%, isegi kui valgustit kallutatakse nõutava nurga all. 

Tõendamine 

Pakkuja esitab fotomeetriliste näitajate toimiku(d), mis peab (peavad) 

sisaldama fotomeetrilise valgustugevuse tabelit, mida kasutatakse RULO 

arvutamiseks vastavalt standarditele EN 13032-1, EN 13032-2, EN 

TK7. Ülespoole suunatud valguse osatähtsus (ratio of upward light 

output, RULO) ja häiriv valgus 

(Rakendatakse kõigi lepingute puhul, mille alusel ostetakse uusi 

valgusteid. Olukorras, kus probleemiks on pimestamine või häiriv 

valgus, peaksid hankijad kaaluma valgustite C3 valgusvoo koodide 

nõude esitamist.) 

 

Vastavalt fotomeetrilistele andmetele peab kõigi ostetud valgustite 

mudelite RULO olema 0,0% ning C3 valgusvoo kood olema ≥ 97. 

Kui on vaja kasutada kallutusnurka, et optimeerida posti valgusjaotust 

või et võtta arvesse asukoha piirangutest tulenevat posti paigutust, peab 

RULO olema 0,0%, isegi kui valgustit kallutatakse nõutava nurga all. 

Tõendamine 

Pakkuja esitab fotomeetriliste näitajate toimiku(d), mis peab (peavad) 
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13032-4, standardi IEC 62722-1 D lisale või muudele asjakohastele 

rahvusvahelistele standarditele.  

Kui valgustid ei ole paigutatud horisontaalselt, tuleb fotomeetriliste 

näitajate toimikus näidata, et:  

– andmete mõõtmisel valgusti puhul kasutatava sama kallutusnurgaga 

saadakse tulemuseks ikkagi 0,0% RULO või et 

– valgustile on kinnitatud täiendav kate ning kaetud valgusti kallutamisel 

projektis esitatud paigaldusnurga all saadi RULO väärtuseks 0,0%. 

 

sisaldama fotomeetrilise valgustugevuse tabelit, mida kasutatakse RULO 

arvutamiseks vastavalt standarditele EN 13032-1, EN 13032-2, EN 

13032-4, standardi IEC 62722-1 D lisale või muudele asjakohastele 

rahvusvahelistele standarditele.  

Kui valgustid ei ole paigutatud horisontaalselt, tuleb fotomeetriliste 

näitajate toimikus näidata, et:  

– andmete kallutamisel valgusti puhul kasutatava sama kallutusnurgaga 

saadakse ülespoole suunatud valguse osatähtsuseks ikkagi 0,0% ja C3 

valgusvoo kood on ≥ 97 või et 

– valgustile on kinnitatud täiendav kate ning kaetud valgusti kallutamisel 

projektis esitatud paigaldusnurga all saadi ülespoole suunatud valguse 

osatähtsuseks ikkagi 0,0% ja C3 valgusvoo kood on ≥ 97. 

TK8. Häirivus 

(Lähima värvsustemperatuuri (CCT) väärtus on otseselt seotud inimese tajuga ning see tuleks täpsustada juhul, kui probleemiks on inimeste 

häirimine.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Et vähendada elamurajoonides inimeste häirimist, peab valgusallikate lähim värvsustemperatuur olema ≤ 3000 K ning kasutada tuleb hämardamis- 

või väljalülitusprogrammi*. 

Tõendamine 

Kui seda nõutakse, peab pakkuja esitama kõigi kasutatavate lampide valgusspektrid.  

Pakkuja esitab lähima värvsustemperatuuri mõõtmise tulemused vastavalt standardile CIE 15.  

Hämardamise puhul peab pakkuja esitama kavandatavate hämardite üksikasjad ning hämardamisvõime vahemiku, mis peab võimaldama 

hämardamist või väljalülitamist vähemalt astronoomilise kella alusel.  

*Vastavalt hankija tehnilistele kirjeldustele (võib olla kindlaks määratud punktis TK3, kui see sisaldub pakkumuse esitamise ettepanekus). 
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TK9. Ökoloogiline valgusreostus ja tähtede nähtavus 

(G-indeksi väärtus on otseselt seotud sinise valguse sisaldusega ning 

see tuleks seega täpsustada, kui probleemiks on valgusreostuse mõju 

elusloodusele või tähtede nähtavusele.)  

 

Parkides, aedades ja aladel, mida hankija peab ökoloogiliselt tundlikeks, 

peab G-indeks olema ≥ 1,5*. 

Öötundidel avatud parkides ja aedades tuleb kasutusele võtta 

hämardamisprogramm**.  

Sel ajal, kui pargid ja aiad on suletud, tuleb rakendada 

väljalülitusprogrammi. 

Hämardamis- ja/või väljalülitusprogramm** tuleb kasutusele võtta 

kõigil muudel ökoloogiliselt tundlikel aladel. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab G-indeksi mõõtmise tulemused***.  

 

*Kui G-indeksi mõõtmine ei ole võimalik, võib orientiirina kasutada lähimat 

värvsustemperatuuri, kuid tuleb arvestada, et selle kasutamine sinise valguse 

mõõtmiseks ei ole ideaalne. G-indeks väärtusega ≥ 1,5 vastab üldiselt (kuid 

mitte alati) lähimale värvsustemperatuurile väärtusega ≤ 3000 K.  

**Vastavalt hankija tehnilistele kirjeldustele (võib olla kindlaks määratud 

punktis TK3, kui see sisaldub pakkumuse esitamise ettepanekus). 

***G-indeksi kiireks ja hõlpsaks arvutamiseks saab kasutada samu 

fotomeetrilisi andmeid kui lähima värvsustemperatuuri mõõtmisel, kasutades 

Exceli tabelit, mis on järgmisel veebisaidil: 

TK9. Ökoloogiline valgusreostus ja tähtede nähtavus 

(G-indeksi väärtus on otseselt seotud sinise valguse sisaldusega ning 

see tuleks seega täpsustada, kui probleemiks on valgusreostuse mõju 

elusloodusele või tähtede nähtavusele. Hankijad peaksid olema 

teadlikud, et valgustid, mis vastavad käesolevale nõudele, ei vasta 

tõenäoliselt TK1 kohasele valgustite valgusviljakusele.)  

 

Parkides, aedades ja aladel, mida hankija peab ökoloogiliselt tundlikeks 

või mis tahes alal, mis jääb 30 km raadiusse linnas asuvast optilise 

astronoomia observatooriumist või 100 km raadiusse suurest optilise 

astronoomia observatooriumist, peab G-indeks olema ≥ 2,0*. 

Öötundidel avatud parkides ja aedades tuleb kasutusele võtta 

hämardamisprogramm**.  

Sel ajal, kui pargid ja aiad on suletud, tuleb rakendada 

väljalülitusprogrammi. 

Hämardamis- ja/või väljalülitusprogramm** tuleb kasutusele võtta mis 

tahes muudel ökoloogiliselt tundlikel aladel või aladel, mis jäävad 

asjaomaste optiliste observatooriumide kindlaksmääratud raadiusse. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab G-indeksi mõõtmise tulemused***.  

 

*Kui G-indeksi mõõtmine ei ole võimalik, võib orientiirina kasutada lähimat 

värvsustemperatuuri, kuid tuleb arvestada, et selle kasutamine sinise valguse 

mõõtmiseks ei ole ideaalne. G-indeks väärtusega ≥ 2,0 vastab üldiselt (kuid 

mitte alati) lähimale värvsustemperatuurile väärtusega ≤ 2700 K.  
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg. **Vastavalt hankija tehnilistele kirjeldustele (võib olla kindlaks määratud 

punktis TK3, kui see sisaldub pakkumuse esitamise ettepanekus). 

***G-indeksi kiireks ja hõlpsaks arvutamiseks saab kasutada samu 

fotomeetrilisi andmeid kui lähima värvsustemperatuuri mõõtmisel, kasutades 

Exceli tabelit, mis on järgmisel veebisaidil: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg. 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Kvaliteetsed ja vastupidavad teevalgustusseadmed: tehnilised kirjeldused (TK), pakkumuste hindamise 

kriteeriumid (PHK) ja seonduvad lepingu täitmise tingimused (LTT) 
 

REGULEERIMISESE 

Punktis 3.5 esitatud kriteeriumid on konkreetselt seotud selliste kvaliteetsete ja vastupidavate teevalgustusseadmete ostuga, mida kasutatakse: uutes 

valgustuspaigaldistes, olemasolevate valgustuspaigaldiste uuendamiseks, olemasolevate valgustuspaigaldiste moderniseerimiseks uute valgustitega 

või olemasolevate valgustite moderniseerimiseks uute valgusallikate või talitlusseadistega. 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK10. Juhendite esitamine 

(Rakendatakse, kui pakkumuse esitamise ettepanekus nõutud konkreetse valgustuspaigaldise seadmed ja/või juhtsüsteemid on erinevad 

tavapärastest seadmetest, mis on paigaldatud mujale hankija käitatavas ulatuslikumas valgustusvõrgus.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkuja esitab uute või renoveeritud valgustussüsteemide paigaldamisel järgmise teabe: 

 valgustite demonteerimise juhised; 

 valgusallikate vahetamise juhised (vajaduse korral) ja juhised selle kohta, milliseid lampe saab kasutada valgusallikates ilma energiatõhusust 

vähendamata; 

 valgustuse juhtsüsteemide käitamise ja hooldamise juhised; 

 päevavalgusega seotud juhtsüsteemide rekalibreerimise ja kohandamise juhised ning 

 aeglülitite puhul juhised selle kohta, kuidas kohandada väljalülitusaegu, ning nõuanded selle kohta, kuidas on seda kõige parem teha, et 

vastata visuaalsetele vajadustele energiatarbimist liigselt suurendama. 



 

  29   

 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab käesolevale kriteeriumile vastavust kinnitava deklaratsiooni, millele on lisatud kirjalikud juhised, mis esitatakse avaliku sektori 

hankijale, kui pakkumus osutub edukaks. 
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TK11. Jäätmete taaskasutamine 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkuja võtab asjakohaseid keskkonnameetmeid, et vähendada ja taaskasutada jäätmeid, mis tekivad uue või renoveeritud valgustussüsteemi 

paigaldamisel.  

Kõik lampidest, valgustitest ja valgustuse juhtsüsteemidest tekkinud jäätmed eraldatakse ja saadetakse taaskasutusse vastavalt elektroonikaromude 

direktiivile
6
. Muu tekkida võiv ja ringlussevõtuks sobiv jäätmematerjal tuleb kokku koguda ja viia asjakohastesse käitistesse. 

 

Tõendamine  

Pakkuja esitab üksikasjad rakendatavate jäätmekäitlusmenetluste kohta ning märgib sobivad kohad, kuhu elektroonikaromud ja muud 

ringlussevõtuks sobivad materjalid on vastavalt vajadusele võimalik viia eraldamiseks, ringlussevõtuks ja soojustagastuseks.  

TK12. Toote tööiga, varuosad ja garantii  

(Siin esitatud piirväärtused kehtivad LED-põhistele valgusallikatele, 

lampidele ja valgustitele.) 

 

LED-põhiste valgusallikate nimitööiga 25 °C juures peab olema 

järgmine:  

 L96 puhul 6000 tundi; 

 L70 puhul 50 000 tundi (prognoositav); 

 C0 puhul 3000 tundi või C10 puhul 6000 tundi; 

TK12. Toote tööiga, varuosad ja garantii  

(Siin esitatud piirväärtused kehtivad LED-põhistele valgusallikatele, 

lampidele ja valgustitele.) 

 

LED-põhiste valgusallikate nimitööiga 25 °C juures peab olema 

järgmine:  

 L96 puhul 6000 tundi; 

 L70 puhul 100 000 tundi (prognoositav); 

 C0 puhul 3000 tundi või C10 puhul 6000 tundi; 

                                                           
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).
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 C50 puhul 50 000 tundi (prognoositav). 

LED-moodulite ootamatu rikke tõttu vajalikuks remondiks või varuosade 

tarnimiseks kehtib viieaastane garantiiperiood, mis algab paigaldamise 

kuupäevast.  

 

Tõendamine 

Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise Koostööorgani akrediteeritud 

labor peab esitama katseandmed valgusallikate valgusvoo säilivuse kohta, 

järgides standardit IES LM-80* tegelike andmete ja standardit IES TM-

21* prognoositavate andmete puhul. 

Pakkuja esitab koopia vähemalt viieaastasest garantiist, mis 

allkirjastatakse eduka pakkumuse korral.  

Töövõtja esitab eduka pakkumuse korral kehtiva garantii koopia ning 

vajalikud kontaktandmed (vähemalt telefoninumbri ja e-posti aadressi) 

võimalike asjakohaste päringute tegemiseks ja kaebuste esitamiseks.  

Selguse mõttes peab garantii katma vähemalt kulusid, mis kaasnevad 

rikkis LED-mooduli osade remondi või väljavahetamisega mõistliku 

ajavahemiku jooksul pärast rikkest teatamist (mille määrab kindlaks 

hankija pakkumuse esitamise ettepanekus) kas otse või muude määratud 

esindajate kaudu. Varuosad peaksid olema algsete osadega identsed. Kui 

see ei ole võimalik, võib kasutada samaväärseid varuosi, mis täidavad 

sama ülesannet samal või kõrgemal toimivuse tasemel.  

Garantii ei hõlma järgmist: 

a) vandalismist, õnnetusjuhtumitest või äärmuslikest ilmastikuoludest 

 C50 puhul 100 000 tundi (prognoositav). 

LED-moodulite ootamatu rikke tõttu vajalikuks remondiks või 

varuosade tarnimiseks kehtib seitsmeaastane garantiiperiood, mis algab 

paigaldamise kuupäevast.  

 

Tõendamine 

Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise Koostööorgani akrediteeritud 

labor peab esitama katseandmed valgusallikate valgusvoo säilivuse 

kohta, järgides standardit IES LM-80* tegelike andmete ja standardit 

IES TM-21* prognoositavate andmete puhul. 

Pakkuja esitab koopia vähemalt seitsmeaastasest garantiist, mis 

allkirjastatakse eduka pakkumuse korral.  

Töövõtja esitab eduka pakkumuse korral kehtiva garantii koopia ning 

vajalikud kontaktandmed (vähemalt telefoninumbri ja e-posti aadressi) 

võimalike asjakohaste päringute tegemiseks ja kaebuste esitamiseks.  

Selguse mõttes peab garantii katma vähemalt kulusid, mis kaasnevad 

rikkis LED-mooduli osade remondi või väljavahetamisega mõistliku 

ajavahemiku jooksul pärast rikkest teatamist (mille määrab kindlaks 

hankija pakkumuse esitamise ettepanekus) kas otse või muude määratud 

esindajate kaudu. Varuosad peaksid olema algsete osadega identsed. 

Kui see ei ole võimalik, võib kasutada samaväärseid varuosi, mis 

täidavad sama ülesannet samal või kõrgemal toimivuse tasemel.  

Garantii ei hõlma järgmist: 

a) vandalismist, õnnetusjuhtumitest või äärmuslikest ilmastikuoludest 
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tingitud tõrked; 

b) lambid või valgustid, mis on töötanud olulise ajavahemiku jooksul 

tavatutes tingimustes (nt kasutamisel vale liinipingega), kui töövõtja 

suudab seda tõestada. 

*Asendatakse standarditega LM-84 ja TM-28, kui need on avaldatud. 

 

tingitud tõrked; 

b) lambid või valgustid, mis on töötanud olulise ajavahemiku jooksul 

tavatutes tingimustes (nt kasutamisel vale liinipingega), kui 

töövõtja suudab seda tõestada. 

*Asendatakse standarditega LM-84 ja TM-28, kui need on avaldatud. 

 

TK13. Parandatavus 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkuja veendub, et spetsialistil on pärast valgusti kasutuselevõttu võimalik ja praktiline komponentidele (nt valgusallikas, lamp, LED-moodul, 

käitusseade) ligi pääseda. 

Komponendid peavad olema tuvastatavad, ligipääsetavad ja eemaldatavad ilma komponenti või valgustit kahjustamata.  

Komponente peab olema võimalik välja vahetada kohapeal (st valgusti paigaldamise kõrgusel) ilma tööriistadeta (st isehäälestusega) või kasutades 

ühte järgmistest kruvikeerajatest: 

– standardne, Pozidriv-otsakuga, Phillips-otsakuga, Torx-otsakuga, kuuskantsisevõti või kombineeritud mutrivõti. 

 

Tõendamine  

Pakkuja esitab tehnilise juhendi, mis sisaldab valgusti laotusjoonist, kus on näidatud ligipääsetavad ja asendatavad osad. Samuti peavad olema 

näidatud garantii alla kuuluvate hoolduslepingutega hõlmatud osad. 
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TK14. Tolmu jms sissetungimise vastase kaitse (ingress protection, IP) aste 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

M- ja C-klassi teedel kasutatavatel valgustitel peab olema optiline süsteem, mille IP aste on sõltuvalt kohalikest tingimustest kas IP65 või kõrgem.  

P-klassi teede valgustite IP aste peab olema sõltuvalt kohalikest tingimustest kas IP55 või kõrgem. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab tehnilise kirjelduse, millest nähtub, et käesolev kriteerium on täidetud vastavalt standardi EC 60598-1 punktile 9.   

 

Märkus. Standardis IEC 60598-1 ettenähtud katsed tolmu, tahkete osakeste ja niiskuse sissetungi kohta ei ole identsed standardi IEC 60529 kohaste katsetega, 

mis on tingitud valgustite tehnilistest omadustest. IPga seotud nummerdamissüsteemi selgitus on esitatud standardi J lisas. 

TK15. Talitlusseadiste rikete määr 

Kindlaksmääratud talitlusseadiste rikete määr peab olema madalam kui 

0,2% 1000 tunni kohta ning see peab olema hõlmatud talitlusseadiste 

kaheksa-aastase garantiiga. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse eespool osutatud rikete määrale vastavuse kohta 

mis tahes talitlusseadiste puhul, mida ta soovib kasutada. Kinnitusele 

tuleb lisada asjakohased tööstusharustandardile vastavad 

katsemenetlused.   

TK15. Talitlusseadiste rikete määr 

Kindlaksmääratud talitlusseadiste rikete määr peab olema madalam kui 

0,1% 1000 tunni kohta ning see peab olema hõlmatud talitlusseadiste 

kümneaastase garantiiga. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse eespool osutatud rikete määrale vastavuse 

kohta mis tahes talitlusseadiste puhul, mida ta soovib kasutada. 

Kinnitusele tuleb lisada asjakohased tööstusharustandardile vastavad 

katsemenetlused.   
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TK16. LED-valgustite märgistus 

(Rakendatakse uute LED-valgustite paigaldamisel.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Valgustitel, mida pakkuja kavatseb paigaldada, peab olema vähemalt järgmine tehniline teave: 

 tootja nimi, kood, seerianumber ja tootmise kuupäev; 

 nimisisendvõimsus; 

 valgusvoog 25 °C juures; 

 ülespoole suunatud valguse osatähtsus; 

 CIE valgusvoo koodid; 

 lähim värvsustemperatuur (CCT); 

 G-indeks; 

 märge hämardamistehnoloogia kohta (kui on asjakohane). 

Teave peaks olema märgitud valgustile ja võimaluse korral valgusposti sellele osale, mis on maapinnalt ligipääsetav. Pakkuja peaks täpsustama 

asjaomase teabe täpse esitusviisi (nt märgisel koos QR-koodiga, märgisel kirjaliku teabega või metallplaadile graveerituna). 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab näidiskirjelduse märgistusest, millega ta kavatseb valgustusseadmed varustada, kui tema pakkumus osutub edukaks. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK3. Laiendatud garantii 

(Rakendatakse TK12 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkujatele, kes on nõus pakkuma esialgset garantiid, mis ületab punktis TK12 märgitud minimaalset garantiiperioodi ning mille kulu sisaldub juba 

pakutud hinnas, antakse maksimumpunktid (X). Punkte antakse proportsionaalselt vastavalt sellele, kui palju ületab garantii miinimumnõudeid, 

tehes seda järgmiselt: 

 miinimum + 1 aasta: 0,2X punkti; 

 miinimum + 2 aastat: 0,4X punkti; 

 miinimum + 3 aastat: 0,6X punkti; 

 miinimum + 4 aastat: 0,8X punkti; 

 miinimum + 5 aastat või rohkem: X punkti. 

Pakkujad võivad soovi korral esitada ka hinnad laiendatud garantiide kohta, mis ei sisaldu pakutud hinnas, kuigi selle eest punkte ei anta. Sellisel 

juhul ei nõuta laiendatud garantii puhul tasumist enne kui algse garantii viimase aasta lõpus, mille möödumisel teeb hankija iga-aastaseid makseid 

edukale pakkujale iga laiendatud garantii aasta alguses.  

Lisaks on hankijal õigus kuni algse garantii viimase aastani võtta laiendatud garantii pakkumus vastu või see tagasi lükata. Laiendatud garantii 

maksumuseks on algselt pakutud hind, millele lisandub inflatsioon. 
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LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT7. Jäätmete taaskasutamise ja sobivatesse käitlemiskohtadesse transportimise kohustus 

(Rakendatakse TK11 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Töövõtja esitab projekti käigus tekkivate jäätmete kogumise ajakava. Lisaks esitab töövõtja üksikasjad võimaliku sorteerimise kohta, mis toimub 

enne transporti algses pakkumuses kindlaksmääratud asjakohastesse jäätmekäitluskohtadesse või muudesse kohtadesse, kus on võimalik jäätmeid 

sorteerida, töödelda, ringlusse võtta ja vajaduse korral kasutada soojustagastuseks. 

Tarne tõendamiseks esitatakse tarnearved. 

 

 

LTT8. LED-valgustite märgistus 

(Rakendatakse TK16 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Töövõtja kohustub esitama tarnitavate valgustite märgised, mis sisaldavad vähemalt TK16 kohast miinimumteavet. 
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3 ELi KHRi KRITEERIUMID FOORIDE OSTUKS 
 

3.1 Tehniline kirjeldus (TK) ja pakkumuste hindamise kriteeriumid (PHK) 
 

REGULEERIMISESE 

Punktis 4.1 esitatud kriteeriumid on konkreetselt seotud fooride valgustusseadmete ostu ning nende käitamis- ja hoolduskuludega kindlaksmääratud 

ajavahemiku jooksul.  

 

 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK1. Olelusringi kulu 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Olelusringi kulu arvestatakse hankija kehtestatud tehniliste kirjelduste põhjal, mis peaksid hõlmama järgmist: 

 ajavahemik (nt 8 aastat); 

 vajalike fooride loetelu (nt punased ümmargused tuled, kollased ümmargused tuled, rohelised ümmargused tuled, rohelised nooltuled, 

jalakäijate stopptuled ja jalakäijate liikumist lubavad tuled); 

 iga foori keskmine kasutustsükkel (nt punane foorituli 55%, kollane foorituli 2%, roheline foorituli 43%) ning 

 elektrihind (nt 0,12 eurot/kWh). 

Pakkuja esitab järgmised üksikasjad, et olelusringi kulu hinnang oleks täielik: 
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 ajavahemik, mille jooksul kehtib lampidele ootamatu rikke korral garantii; 

 lambi nimitööiga (st aeg, mille jooksul lambi valgusvoo tugevus eeldatavasti väheneb algsest valgusvoost 70%ni); 

 lampide ostuhind (nii alguses kui ka võimalike väljavahetamiste korral kindlaksmääratud aja jooksul); 

 mis tahes lisaseadmete ostuhind; 

 mis tahes postide, aluste ja uute elektriühenduste ostuhind ning 

 paigalduse hind (töötundide arv korrutatuna tööjõukuludega, millele lisanduvad võimalikud tõstukitega seotud kulud jne).  

Tõendamine 

Hankija esitab pakkujatele tavalise tabelipõhise olelusringi kulu arvutamise vahendi, millesse on juba sisestatud vajalik teave hankija kohta.  

Pakkuja esitab täidetud tabeli koopia koos kinnitusega selle kohta, et asjaomased hinnad kehtivad vähemalt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 

mis hõlmab algset ajakava, mis on kavandatud lepingu täitmiseks pärast eduka pakkuja valimist. 
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TK2. Toote tööiga, varuosad ja garantii  

(Siin esitatud piirväärtused kehtivad LED-põhistele valgusallikatele, 

lampidele ja valgustitele.) 

 

LED-põhiste valgusallikate nimitööiga 25 °C juures peab olema 

järgmine:  

 L96 puhul 6000 tundi; 

 L70 puhul 50 000 tundi (prognoositav); 

 L0C0 puhul 3000 tundi või C10 puhul 6000 tundi; 

 C50 puhul 50 000 tundi (prognoositav). 

LED-moodulite ootamatu rikke tõttu vajalikuks remondiks või 

varuosade tarnimiseks kehtib viieaastane garantiiperiood, mis algab 

paigaldamise kuupäevast.  

 

Tõendamine 

Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise Koostööorgani akrediteeritud 

labor peab tegema katsed ja kontrolli, järgides standardit IES LM-80* 

tegelike andmete ja standardit IES TM-21* prognoositavate andmete 

puhul. 

Pakkuja esitab koopia vähemalt viieaastasest garantiist, mis 

allkirjastatakse eduka pakkumuse korral.  

Töövõtja esitab eduka pakkumuse korral kehtiva garantii koopia ning 

TK2. Toote tööiga, varuosad ja garantii  

(Siin esitatud piirväärtused kehtivad LED-põhistele valgusallikatele, 

lampidele ja valgustitele.) 

 

LED-põhiste valgusallikate nimitööiga 25 °C juures peab olema 

järgmine:  

 L96 puhul 6000 tundi;  

 L70 puhul 100 000 tundi (prognoositav); 

 L0C0 puhul 3000 tundi või C10 puhul 6000 tundi; 

 C50 puhul 100 000 tundi (prognoositav). 

LED-moodulite ootamatu rikke tõttu vajalikuks remondiks või 

varuosade tarnimiseks kehtib seitsmeaastane garantiiperiood, mis algab 

paigaldamise kuupäevast. 

 

Tõendamine 

Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise Koostööorgani akrediteeritud 

labor peab tegema katsed ja kontrolli, järgides standardit IES LM-80* 

tegelike andmete ja standardit IES TM-21* prognoositavate andmete 

puhul. 

Pakkuja esitab koopia vähemalt seitsmeaastasest garantiist, mis 

allkirjastatakse eduka pakkumuse korral.  

Töövõtja esitab eduka pakkumuse korral kehtiva garantii koopia ning 
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vajalikud kontaktandmed (vähemalt telefoninumbri ja e-posti aadressi) 

võimalike asjakohaste päringute tegemiseks ja kaebuste esitamiseks.  

Selguse mõttes peab garantii katma vähemalt kulusid, mis kaasnevad 

rikkis LED-mooduli osade remondi või väljavahetamisega mõistliku 

ajavahemiku jooksul pärast rikkest teatamist (mille määrab kindlaks 

hankija pakkumuse esitamise ettepanekus) kas otse või muude määratud 

esindajate kaudu. Varuosad peaksid olema algsete osadega identsed. Kui 

see ei ole võimalik, võib kasutada samaväärseid varuosi, mis täidavad 

sama ülesannet samal või kõrgemal toimivuse tasemel.  

Garantii ei hõlma järgmist: 

a) vandalismist, õnnetustest või äärmuslikest ilmastikuoludest tingitud 

tõrked; 

b) lambid või valgustid, mis on töötanud olulise ajavahemiku jooksul 

tavatutes tingimustes (nt kasutamisel vale liinipingega), kui töövõtja 

suudab seda tõestada. 

*Asendatakse standarditega LM-84 ja TM-28, kui need on avaldatud. 

vajalikud kontaktandmed (vähemalt telefoninumbri ja e-posti aadressi) 

võimalike asjakohaste päringute tegemiseks ja kaebuste esitamiseks.  

Selguse mõttes peab garantii katma vähemalt kulusid, mis kaasnevad 

rikkis LED-mooduli osade remondi või väljavahetamisega mõistliku 

ajavahemiku jooksul pärast rikkest teatamist (mille määrab kindlaks 

hankija pakkumuse esitamise ettepanekus) kas otse või muude määratud 

esindajate kaudu. Varuosad peaksid olema algsete osadega identsed. Kui 

see ei ole võimalik, võib kasutada samaväärseid varuosi, mis täidavad 

sama ülesannet samal või kõrgemal toimivuse tasemel.  

Garantii ei hõlma järgmist: 

a) vandalismist, õnnetustest või äärmuslikest ilmastikuoludest tingitud 

tõrked; 

b) lambid või valgustid, mis on töötanud olulise ajavahemiku jooksul 

tavatutes tingimustes (nt kasutamisel vale liinipingega), kui töövõtja 

suudab seda tõestada. 

*Asendatakse standarditega LM-84 ja TM-28, kui need on avaldatud. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. Väikseim olelusringi kulu 

(Rakendatakse TK1 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Maksimumpunktid (X) antakse pakkujale, kelle hinnapakkumine sisaldab kõige väiksemat olelusringi kulu.  

Teistele pakkujatele antakse punkte proportsionaalselt vastavalt sellele, milline on nende olelusringi kulu võrreldes väikseima kuluga, kasutades 
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järgmist valemit: 

 

𝑃𝑎𝑘𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠𝑒𝑙𝑒 𝐴 𝑎𝑛𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑑 =  𝑋 𝑥 
𝑘õ𝑖𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑘𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑣ä𝑖𝑘𝑠𝑒𝑖𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑙𝑢𝑠𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑢

𝑝𝑎𝑘𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠𝑒 𝐴 𝑜𝑙𝑒𝑙𝑢𝑠𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑢
 

 

Tõendamine 

Pärast kõigi pakkumuste saamist saab hankija otsustada, milline pakkumus sisaldab kõige väiksemat olelusringi kulu, ning kasutada seda igale 

pakkumusele antavate punktide kindlaksmääramiseks. 

PHK2. Laiendatud garantii 

(Rakendatakse TK2 puhul.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Pakkujatele, kes on nõus pakkuma esialgset garantiid, mis ületab punktis TK2 märgitud minimaalset garantiiperioodi ning mille kulu sisaldub juba 

pakutud hinnas, antakse maksimumpunktid (X). Punkte antakse proportsionaalselt vastavalt sellele, kui palju ületab garantii miinimumnõudeid, 

tehes seda järgmiselt: 

 miinimum + 1 aasta: 0,2X punkti; 

 miinimum + 2 aastat: 0,4X punkti; 

 miinimum + 3 aastat: 0,6X punkti; 

 miinimum + 4 aastat: 0,8X punkti; 

 miinimum + 5 aastat või rohkem: X punkti. 

Pakkujad võivad soovi korral esitada ka hinnad laiendatud garantiide kohta, mis ei sisaldu pakutud hinnas, kuigi selle eest punkte ei anta. Sellisel 

juhul ei nõuta laiendatud garantii puhul tasumist enne kui algse garantii viimase aasta lõpus, mille möödumisel teeb hankija iga-aastaseid makseid 

edukale pakkujale iga laiendatud garantii aasta alguses.  

Lisaks on hankijal õigus kuni algse garantii viimase aastani võtta laiendatud garantii pakkumus vastu või see tagasi lükata. Laiendatud garantii 
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maksumuseks on algselt pakutud hind, millele lisandub inflatsioon. 

 

PHK3. Hämardid 

(Rakendatakse kõigi pakkumuse esitamise ettepanekute suhtes, v.a juhul, kui on selge, et hämardite tõttu oleksid ülalpidamise üldkulud 

suuremad. Hankijad peaksid pakkumuse esitamise ettepanekus sõnaselgelt kindlaks määrama soovitud hämardamistõhususe.) 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

 

Punkte antakse pakkujatele, kelle pakkumus sisaldab valgusallikaid ja valgusteid koos täielikult toimivate hämarditega, mis on programmeeritavad 

hämardamise rakendamiseks öösiti vähese liiklustihedusega perioodidel. 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab dokumendid nende valgusallikate ja valgustite tootja(te)lt, mida pakkuja kavatseb kasutada; dokumentides on näidatud, et 

valgusallikad ja valgustid on hämarditega ühilduvad.  

Dokumendis tuleb samuti märkida valgustugevuse võimsuskõver võrreldes tarbimisvõimsusega, esitada andmed maksimaalse võimaliku 

hämardamise kohta ja anda juhiseid hämardite programmeerimise ja eelprogrammeerimise kohta. 
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4 OLELUSRINGI KULUDE HINDAMINE 
 

Olelusringi kulude hindamine on teevalgustuse puhul väga oluline teema. Tavapäraste suure valgustugevusega lahendustehnoloogiate peamiseks 

olelusringi kuluks on alati olnud elektritarbimine nende kasutamise ajal. LED-tehnoloogialahendused on tõhusamad, ent kuigi nende hind on viimase 

viie aasta jooksul kiiresti langenud, on nende ostuhind kõrgem. Seepärast peavad ametiasutused tegema majanduslikust aspektist lähtuvalt parima 

objektiivse otsuse. Teema on eriti tundlik, sest teevalgustuspaigaldiste üleminek suure valgustugevusega lahendustehnoloogialt LED-tehnoloogiale 

nõuab suuri rahalisi kulutusi, mis ületavad ametiasutuste teevalgustusele määratud aastaeelarve. Seetõttu võib väiksemate olelusringi kulude 

tõendamine osutuda tegelikult eelduseks LED-valgustuspaigaldistele üleminekuks rahaliste vahendite saamiseks. 

Ameerika Ühendriikide suurlinnades ja väiksemates linnades, kus hakati kasutusele võtma valgustuspaigaldiste jaoks LED-lampe, on tehtud mitu 

olelusringi kulude võrdlust. Mõnda neist on lühidalt kirjeldatud allpool. 

 Portland investeeris 18,5 miljonit USA dollarit 45 000 kõrgrõhunaatriumvalguspunkti väljavahetamiseks 50% väiksema energiatarbega LED-

valgustuse vastu, saavutades aastas tänu väiksematele energia- ja hoolduskuludele 1,5 miljoni dollari suuruse säästu. See tähendab 8aastast 

tasuvusperioodi, kui arvesse on võetud diskontomäärasid (Portland, 2015). 

 Los Angeles investeeris 57 miljonit USA dollarit 140 000 kõrgrõhknaatriumvalguspunkti väljavahetamiseks 3% väiksema energiatarbega LED-

valgustite vastu (Los Angeles, 2013). Prognoositud energiasääst oli ligi 40%, kuid tänu projektile eelnenud LED-tehnoloogia edusammudele oli 

sääst isegi suurem. Uuringus täheldati ka kiiresti vähenenud ühikukulusid (näiteks 2012. aasta märtsi ja septembri vahelisel ajal vähenesid 

kulud 495-lt dollarilt 309-le dollarile). Ainuüksi hoolduskulude säästuks prognoositakse aastas 2,5 miljonit dollarit tänu LED-lampide 

madalamale rikkemäärale (LEDide puhul 0,2% võrreldes 10%ga kõrgrõhknaatriumlampide puhul). Koos elektrikulude 7,5 miljoni dollari 

suuruse säästuga saavutatakse eeldatavalt 5–6aastase tasuvusperioodi jooksul kokku 10 miljoni dollari suurune iga-aastane sääst. Kuid uuringus 

kutsuti üles olema LED-lahenduste hankimisel ettevaatlik, sest 244st LED-ühikust kõigest 84 vastas teevalgustuse ameti (Bureau of Street 

Lighting) veebisaidil kehtestatud kvaliteedistandarditele (BSL, 2018). 

 Charlotte’i maakond (Charlotte County) kaalus kulusid 2016. aastal 2145 kõrgrõhknaatriumvalguspunkti väljavahetamiseks LED-valgustuse 

vastu. Valgusallikate kehtivate hoolduskuludena prognoositi 28–55 USA dollarit valguspunkti kohta sõltuvalt nende tüübist. 

Kõrgrõhknaatriumvalgusti elektrikulu oli ligi 12 dollarit kuus ning LED-valgustil eeldatavalt 6 dollarit kuus (50% väiksem). Praegused energia- 

ja hoolduskulud on kõrgrõhknaatriumvalgustite puhul vastavalt 310 000 dollarit ja 80 000 dollarit. Erinevat tüüpi valgustite kulud olid 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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järgmised: kobrakujuline lambipea (kõrgrõhknaatriumlamp 345 dollarit, LED-lamp 780 dollarit) ning dekoratiivne lambipea 

(kõrgrõhknaatriumlamp 1 200 dollarit, LED-lamp $1 800 dollarit). Prognoositi, et kõrgrõhknaatriumlamp tuleb välja vahetada iga 5 aasta 

tagant, LED-energiamoodul (150 dollarit) tuleb samuti välja vahetada iga 5 aasta tagant ning LED-optiline moodul (750 dollarit) tuleb välja 

vahetada iga 20 aasta tagant. Järeldati, et kõrgrõhknaatriumlampide ja LED-lampide kulud olid 20 aasta pikkuse perioodi vältel samad, kuid 

LED-lampide hinnalangus muudab selle peatselt ökonoomsemaks lahenduseks. 

 Minnesotas (Chanhasseni linnas) prognoositi 2012. aastal, et suure valgustugevusega lahendusvalgustuse väljavahetamisel LED-valgustuse 

vastu on tasuvusperiood 8–12 aastat (Swanson ja Carlson, 2012). Prognooside kohaselt oli suure valgustugevusega lahenduslampide tööiga 

6 aastat (21 000 tundi) ja LED-lampide tööiga 22 aastat (78 000 tundi) (võttes aluseks 3550 töötundi aastas). Autorid leidsid, et LED-valgustite 

ostuhind erines märkimisväärselt, sõltudes nõutavast valgusviljakusest, tellimuse suurusest ja tarneahela pikkusest. 500 valgustist koosneva 

partii hind LED-valgusti kohta jäi 250 ja 1 325 dollari vahele. Prognooside kohaselt oli uue kõrgrõhknaatriumlambi hind 11 dollarit ja uue 

valgustiposti hind 800 dollarit. Uue kõrgrõhknaatriumlambi või uue LED-valgusti paigaldamise hind oli prognooside kohaselt 110 dollarit ja 

uue valgustiposti paigaldamise hind 1 500 dollarit. Prognoositav energiatarbimise sääst LED-lampide puhul oli 60% ning hinnanguline LED-

lampide hoolduse kogukulu 22 aasta jooksul oli 220 dollarit. Kasutati erinevaid diskontomäärasid (2%, 4% ja 8%), aluseks võeti elektrihind 

0,046 dollarit/kWh ning kaaluti kolme erinevat liisinguhinda. Olelusringi kulude aspektist osutus LED-lampide kasutamine pea kõigil juhtudel 

odavamaks kui suure valgustugevusega lahenduslampide kasutamine. Suurema diskontomäära korral oli LED-lampide kasutamine vähem 

atraktiivne. 

 Phoenixis kaaluti 2013. aastal ligi 95 000 kõrgrõhknaatriumvalguspunkti väljavahetamist LED-valgustite vastu (Silsby, 2013). 10aastase 

perioodi kohta kaaluti järgmiste omadustega kõrgrõhknaatriumlampe ja LED-lampe: energiakulu ühe valgusti kohta aastas 

(kõrgrõhknaatriumlamp 72,36 USA dollarit, LED-lamp 32,88 USA dollarit); valgusti kulu (kõrgrõhknaatriumlamp 250 dollarit, LED-lamp 

475 dollarit); valgusti paigaldamine (kõrgrõhknaatriumlamp 29 dollarit, LED-lamp 29 dollarit); ning lambi tööiga (kõrgrõhknaatriumlamp 

20 000 tundi, LED-lamp 50 000 tundi). Kokkuvõttes leiti, et LED-lampide kasutamine oli 10aastase perioodi jooksul ligi 20% odavam. 

Phoenixi puhul tähendas see kogu süsteemi väljavahetamisel kokkuhoidu ligi 5 miljonit dollarit aastas. 1 miljoni dollari suuruse investeeringu 

puhul LED-valgustusse arvestati tasuvusperioodiks 9 aastat.  

Käesolevatele ELi KHRi kriteeriumidele lisatud tehnilise aruande IV tehnilises lisas on esitatud erinevate hankestsenaariumide näited; stsenaariumide 

puhul on kasutatud Rootsi riigihangete ameti olelusringi kulude kalkulaatorit. Lugejad, kes soovivad tutvuda täiendavate näidetega olelusringi kulude 

kohta teevalgustuse hangete puhul, peaksid lugema tehnilist aruannet.  

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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5 I TEHNILINE LISA. PDI JA AECI VÕRDLUSVÄÄRTUSED 

 
Aas
ta 

Ambitsioonitase ja tee laius (valgustatav) 
Põhikrite
eriumid 

Lisakritee
riumid 

Põhikrite
eriumid 

Lisakritee
riumid 

Põhikrite
eriumid 

Lisakritee
riumid 

Põhikrite
eriumid 

Lisakritee
riumid 

Põhikrite
eriumid 

Lisakritee
riumid 

Põhikrite
eriumid 

Lisakritee
riumid 

≤5 m ≤5 m 5–6 m 5–6 m 6–7 m 6–7 m 7–8 m 7–8 m 8–9 m 8–9 m ≥9 m ≥9 m 

PDI võrdlusväärtused 
W • lx

-1
 • m

-2 

=1 / (valgusti 
valgusviljakus x 
hooldustegur x 

valguslik kasutegur) 

2018
–19 

0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020
–

2021 
0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022
–

2023 
0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

AECI baasväärtused  
kWh • m

-2
 • yr

-1
 • lx

-1
 

(põhimõtteliselt PDI x 
0,001 kW/W x 

4015 h/a ning x 1,00 
(põhikriteeriumid) või 

0,73 
(lisakriteeriumid) 
hämardustegur) 

2018
–

2019 
0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020
–

2021 
0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022
–

2023 
0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Tegelikud 
AECI 

võrdlusväär
tused, mis 
on eespool 
osutatud 

AECI 
baasväärtus

ed, 
korrutatuna 
valgustustih

C0*, 
C1*, 
C2  

(kesk
miselt 
20 luk

si) 

2018
–

2019 
1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020
–

2021 
1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022
–

2023 
1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / 
P1 

(kesk

2018
–

2019 
1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 
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edusega 
(luksides).  

 
*C0 või C1 
tasemed 
peavad 

vastama AECI 
väärtustele 

20 luksi 
alusel (nt 

täiustatud 
hämardamise 

kaudu). 
 

Juhime 
tähelepanu, 
et M-klassi 
teede puhul 
tuleb täpselt 

kindlaks 
määrata 
heledus, 

mida 
mõjutab 
teepinna 

peegeldus 
(heledus = 

valgustustihe
dus x 

peegeldus). 

miselt 
15 luk

si) 

–21 

2022
–

2023 
1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / 
P2 

(kesk
miselt 
10 luk

si) 

2018
–

2019 
0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020
–

2021 
0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022
–

2023 
0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / 
P3 

(kesk
miselt 
7,5 luk

si) 

2018
–

2019 
0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020
–

2021 
0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022
–

2023 
0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(kesk
miselt 
5 luksi

) 

2018
–

2019 
0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020
–

2021 
0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022
–

2023 
0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(kesk
miselt 
3 luksi

) 

2018
–

2019 
0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020
–

2021 
0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 
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–
2023 

P6 
(kesk
miselt 
2 luksi

) 

2018
–

2019 
0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020
–

2021 
0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022
–

2023 
0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Eri aastate PDI väärtuste erinevused põhinevad valgustite valgusviljakuse astmelisel suurenemisel, mida LED-tööstusharu prognooside kohaselt saavutab, ehk ajavahemikus 2018–

2023 iga kahe aasta tagant 17 lm/W. Valgustite valgusviljakuse lähteväärtused 2018. aastal on 120 lm/W (põhikriteeriumide puhul) ja 130 lm/W (lisakriteeriumide puhul). PDI 
võrdlusväärtuste arvutamisel on kasutatud lihtsustatud arvutust, kus PDI = 1 / (valgusviljakus x hooldustegur x valguslik kasutegur). 

Kõigi PDI võrdlusväärtuste puhul on hooldusteguriks arvestatud 0,85. Valgusliku kasuteguri (utilance, U) väärtused erinevad tee laiuse ja kriteeriumide ambitsioonitaseme põhjal 
järgmiselt: 

põhikriteeriumid/lisakriteeriumid: laius ≤ 5 m (U=0,42/0,5); laius 5–6 m (U=0,49/0,55); laius 6–7 m (U=0,56/0,6); laius 7–8 m (U=0,63/0,7); laius 8–9 m (U=0,7/0,75); laius 
≥ 9 m (U=0,7/0,75).  

 


