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TERMINOLOOGIA 
 

Paigaldis  - Valgustid koos masti, jalandi, kaabelduse ning liitumiskilbiga, millele lisanduvad Comlight-i 
riistvaramoodulid (üks iga valguspunkti kohta) koos tarvkaramooduliga (sh andmebaas ja kasutajaliides), mis 
suhtleb paigaldises oleva Comlight-i riistvaramoodulite kogumiga. 
 
Juhtimissüsteem – Käesoleva pilootprojekti kontekstis moodustavad juhtimissüsteemi paigaldises kasutusel 
olevad Comlight-i riistvaramoodulid ühes tarkvaramooduliga. 
  
Hämardamine – Valgustugevuse vähendamine eelnevalt defineeritud osakaalule valgusti nimivõimsusest. 
 
Hämardusvõimekus – Valgustite võimekus vähendada valgustugevust eelnevalt defineeritud osakaalule 
valgusti nimivõimsusest. 
 
Liikumispõhine valgustuse juhtimine – Valgustugevuse vähendamine sõltuvast liikluse olemasolust ja/või 
puudumisest eesmärgiga tagada maksimaalset valgustite poolt võimaldatud valgustugevust olukorras, kus 
tänaval toimub liikumine; ja hämardada valgustid eelnevalt defineeritud valgusnivoole, kui liikumist ei toimu. 
 
Liikumisandurite põhine tänavavalgustuse juhtimissüsteem – Paigaldisega piirnev juhtimissüsteem, mis 
tugineb liiklust tuvastavatel anduritel ja edastab tänavavalgustitele eelneva seadistuse alusel defineeritud 
juhtimiskäsklusi vastavalt kas valgusti hämardamiseks ja/või maksimaalsel võimsusel tööle lülitumiseks. 
 
Staatiline tänavavalgustuse juhtimissüsteem – Paigaldisega piirnev juhtimissüsteem, mis edastab valgustitele 
käsklusi vastavalt kas valgusti hämardamiseks ja/või maksimaalsel võimsusel tööle lülitumiseks, kuid mis ei 
suuda edastada vastavaid käsklusi lähtuvalt reaalaja liiklusest. Tüüpiliselt juhivad staatilised tänavavalgustuse 
juhtimissüsteemid tänavavalgusteid lähtuvalt kellaaegade põhistest hämardusrežiimidest.  
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1. SISSEJUHATUS 
 

Diotech OÜ (edaspidi Diotech) teostas Tallinna Kommunaalameti tellimisel pilootprojekti, katsetamaks 

Tallinnas Suur-Sõjamäe teel liikumispõhist tänavavalgustuse juhtimissüsteemi (edaspidi liikumispõhist 

juhtimissüsteemi); ja analüüsimaks liikumispõhiste juhtimissüsteemide rakendamise põhjendatust võrdluses 

nii staatiliste juhtimissüsteemide kui ka hämardamisvõimekust mitte omavate paigaldistega. 

 

Diotech tarnis Comlight-tehnoloogial tugineva liikumispõhise juhtimissüsteemi; jälgis paigaldise tööd 

katseperioodil; ja esitas käesoleva lõppraporti koos lisadega (sh raporti aluseks olevad andmed). Lõppraportis 

toodud väidetele ning järeldustele on hinnangu andnud Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja 

mehhatroonika instituudi ekspertide töörühm. 

 
PILOOTPROJEKTI EESMÄRGID 

(1) Hinnata Comlight-tehnoloogia näitel liikumispõhise juhtimissüsteemi tehnilist töökindlust ja 

paigaldise poolt tagatava valgustuse vastavust tänavavalgustuse standarditele  ja Tallinna 

Kommunaalameti poolt kehtestatud normdokumentidele; 
 

(2) Hinnata Comlight-tehnoloogia näitel liikumispõhise juhtimissüsteemi loodud elektrienergia säästu 

potentsiaali võrreldes kahe alternatiivse stsenaariumi alusel arvutatud baasjoonega: (a) elektrienergia 

kulu eelseadistatud ehk nn „staatilise“ juhtimissüsteemi rakendamise korral; (b) elektrienergia kulu 

hämardamisvõimekuse puudumisel; 
 

(3) Hinnata Comlight-tehnoloogia näitel liikumispõhise juhtimissüsteemi rakendamise majanduslikku 

tasuvust, võrreldes elukaarekulude säästu baasstsenaariumite alusel välja arvutatud baasjoontega. 

 
Käesolev lõppraport on üles ehitatud järgmiselt: 

 Peatükk 2 selgitab liikumispõhise juhtimissüsteemi tööpõhimõtteid Comlight-tehnoloogia näitel. 

Ühtlasi annab peatükk 2 võrdleva ülevaate liikumispõhise juhtimissüsteemi funktsionaalsustest 

võrdluses tüüpiliselt kasutusel olevate staatiliste juhtimissüsteemide; ja hämardamist mitte 

rakendavate juhtimissüsteemidega. 

 Peatükk 3 kirjeldab Suur-Sõjamäe teel asuvat pilootlõiku ja vastavale lõigule rajatud Comlight-i 

paigaldist. 

 Peatükk 4 kirjeldab elektrienergia tarbimise ja säästu arvutamiseks kasutatud metoodikat ning lähte-

andmeid (sh vajadusel arvutuskäiku nii lähteandmete väljaselgitamiseks kui ka valideerimiseks). 

 Peatükk 5 annab ülevaate vaadeldud paigaldise töökindlusest, pilootlõigu elektrienergia tarbimisest 

ja säästust, mis lähtub peatükis 4 kirjeldatud arvutusmetoodikast ja eeldustest. 

 Peatükk 6 toob kokkuvõtlikult välja pilootprojekti järeldused ja soovitused Tallinna 

Kommunaalametile. 
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2. LIIKUMISPÕHISE TÄNAVAVALGUSTUSE JUHTIMISSÜSTEEMI TÖÖPÕHIMÕTE 
 
Terviklik liikumispõhine tänavavalgustuse juhtimissüsteem koosneb riist- ja tarkvaramoodulist. Kuivõrd Suur-

Sõjamäe pilootprojektis oli kasutuses Comlight-tehnoloogial tuginev liikumispõhine juhtimissüsteem, anname 

tööpõhimõtte ülevaate just Comlight-i näitel. Esmalt kirjeldab käesoleva peatükk nii riist- kui ka 

tarkvaramooduli tehnilist tööpõhimõtet, misjärel on kirjeldatud juhtimissüsteemi võimekust ja 

seadistamisvõimalusi. 

 

2.1 RIISTVARAMOODULI TÖÖPÕHIMÕTE 
 

 Valgusti mastile kinnitatakse riistvaramoodul, mis ühendatakse valgusti 

toiteblokiga (vt välisvaadet piltidelt 1 ja 2. Vt riistvaramooduli tööpõhimõtet 

allolevalt jooniselt 1). Riistvaramoodul sisaldab: 

o Mikrolaineradari tehnoloogial tuginevat andurit liikumise 

tuvastamiseks. Liiklust tuvastatakse kahes kanalis: aeglane (objektid, 

mis liiguvad alla 30 km/h) ja kiire (objektid, mis liiguvad üle 30 km/h); 

o Juhtimismoodulit valgustile lülitussignaalide edastamiseks; 

o Raadioside moodulit külgnevate valgustite mastidele kinnitatud 

riistvaramoodulitega suhtlemiseks; 

o Kogu paigalise juhtimismoodulitest on üks täiendavalt varustatud GPRS-

mooduliga, mille kaudu on tagatud paigaldise andmeside 

tarkvaramooduliga. 

 
Pilt 1. Comlight-i 
riistvaramoodul 
välisvaatest koos 

korpusega 

 

 
Joonis 1. Comlight-i riistvaramooduli põhimõtteskeem 

 
Pilt 2. Comlight-i 

riistvaramoodul välisvaatest 
paigaldatund valgusti mastile 

ja ühendatuna valgustiga 
(toitekaabel mastist seest) 

 
2.2 TARKVARAMOODULI TÖÖPÕHIMÕTE 

 Tarkvaramoodul koosneb andmebaasist ning juhtimistarkvarast. Käesolevas pilootprojektis on 

kasutatud Comlight-i poolt arendatud Luminizer-i juhtimistarkvara, kuid Comlight-i andmebaasi 

arhitektuur võimaldab liidestuda ükskõik, millise tänavavalgustuse juhtimistarkvaraga eeldusel, et 

vastaval tarkvaral on olemas liidestusvalmidus üle tavapäraste andmeside protokollide (.xml / SOAP). 

Ehk siis on tegu standardprotokollil töötava API-liidestusega.  Liidestatava juhtimistarkvara operaatori 

poolt tuleb ette anda andmete struktureerimise nõuded. Liidestuskulu on niisugusel juhul seotud 

tööjõukuluga vajalikeks andmebaasi struktuuri puudutavateks kohandusteks. 
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o Andmebaas kogub paigaldise töö kohta andmeid kord ööpäevas. Andmed edastatakse vastavas 

paigaldises oleva GPRS-võimekusega varustatud riistvaramooduliga; 

o Juhtimistarkvara kaudu kuvatakse andmeid paigaldise töö kohta ja teostatakse nii paigaldise 

algseadistamist kui ka vajadusel hilisemat kohandamist. 

 
Joonis 2. Liikumispõhise valgustuse juhtimissüsteemi peamised komponendid 

 
2.3 COMLIGHT JUHTIMISSÜSTEEMI VÕIMEKUS JA SEADISTAMISVÕIMALUSED 

 

TABEL 1. COMLIGHT-i RIISTVARAMOODULI OLULISEM TEHNILINE VÕIMEKUS JA ELUIGA 

Ühte paigaldisse kuuluv 
maksimaalne 
riistvaramoodulite arv 

Kuni 200 riistvaramoodulit (tüüpiliselt on kasutuses üks riistvaramoodul 
valguspunkti kohta) 

Liikumiskiiruse tuvastamise 
vahemik 

2 km / h – 200 km / h; 

sh eraldiseisev aeglase liikumise 
kanal 

Kuni 30 km / h 

sh eraldiseisev kiire liikumise 
kanal 

Üle 30 km / h 

Tuvastusala 4m 
paigalduskõrgusel 

Alla 30 km / h liikuv objekt: kuni 8 m 
Üle 30 km / h liikuv objekt: kuni 15 m 

Tuvastusala 8m 
paigalduskõrgusel 

Alla 30 km / h liikuv objekt: kuni 10 m 
Üle 30 km / h liikuv objekt: kuni 18 m 

Tuvastusala 10m 
paigalduskõrgusel 

Alla 30 km / h liikuv objekt: kuni 12 m 
Üle 30 km / h liikuv objekt: kuni 20 m 

Adaptiivne mürasummutus 
Iseõppiv radarisüsteem, minimeerimaks juhusliku liikumisega 
kaasnevaid valetuvastusi. 

Andmesidevõimekus 

Raadioside külgnevate riistvaramoodulitega andmeside teostamiseks ja 
andmete edastamiseks 

GPRS-võimekus (tüüpiliselt ühel paigaldises olevatest 
riistvaramoodulitest) kahesuunaliseks andmevahetuseks: 

- Suunaga paigaldisest andmebaasi: GPRS-võimekuse 
riistvaramoodul (master) kogub raadiosidega statistika teistelt 
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paigaldises asuvatelt riistvaramoodulitelt ja edastab 
andmebaasi; 

- Suunaga juhtimistarkvarast paigaldisse eesmärgiga teostada 
paigaldise algseadistamist ja/või hilisemat paigaldise sätete 
kohandamist. 

Statistika kogumine 

Tunnid, mil valgusti on töötanud täisvõimsusel 

Tunnid, mil valgusti on töötanud hämardusrežiimis 

Riistvaramooduli radari tuvastusalas olevate liikuvate objektide 
tuvastuste arv vaadeldaval ajaperioodil 

Võrgupinge 
Nominaalne 100-240 VAC, vahemik 90-264V (universaalne toide) 47-63 
Hz 

Riistvaramooduli omatarve 
1,5W (GPRS-mooduliga varustatud riistvaramoodulil kuni 4W). NB! 
Tarbimine toimub ainult töötalitluses (kui valgustid on sisse lülitatud) 

Töötemperatuuride vahemik -30 °C kuni +60 °C 

Raadioside sagedus 
868  MHz (ISM), võimalik programmeerida kuni +13dBm (integreeritud 
antenn) 

Materjal / värv UV-kiirguse kindel thermosetplastik, hall (RAL 7035) 

Mõõtmed Kõrgus 295 mm, laius 106 mm, sügavus 189 mm 

Kaitseaste IP 66 

Kaabel 7 soonega; standardpikkus 1m, lisakaabli võimalus 

Riistvaramooduli hooldusvaba 
eluiga 

Tootja poolt deklareeritud hooldusvaba eluiga on 12 aastat 

Vastavus nõuetele ja 
standarditele 

Kõigi allpool loetletud nõuete ja standardite aluseks olevate täpsemate 
testiprotokollide detaile on soovi korral võimalik jagada. 
Conducted Emissions; Radiated and conducted power; 
Radiated Emissions; Electrostatic Discharges Immunity; 
Radiated RF Distrurbance Immunity; Electric Fast Transients Immunity; 
Surge Immunity; Conducted RF Disturbance Immunity; 
Dips and Interruptions Immunity. 

IEC 60068-2-1, AD: -30 … + 40 °C 
IEC 60068-2-3: -30 … +60 °C 
IEC 60068-2-27: max 85 @ 40 % /°C 
IEC 600068-2-6: max 95@60 % / °C 
IEC 600068-2-6 osa 2: pidev 10 mS min 10 g; mõju 20 mS min 50 g 
ISTA 1A: min 100 cm; 
IEC 60529: IP 66 

 

TABEL 2. COMLIGHT-i TARKVARAMOODULI OLULISEM TEHNILINE VÕIMEKUS 

Andmebaas 

Pilvepõhine andmebaas, mis kogub, organiseerib ja salvestab 
paigaldistest kogutud info 

Liidestusvõimalus tänavavalgustuse juhtimistarkvaradega, mis 
kasutavad standardset veebitehnoloogiat ja SOAP / XML-i protokolli 

Luminizer juhtimistarkvara 
peamine võimekus (NB! Võib 
olla ka mõni teine 
liidestusvalmidusega 
juhtimistarkvara!) 

Paigaldise algseadistuste määratlemine; vajadusel hilisem seadistuste 
kohandamine 

Paigaldise tööstatistika kogumine seadistatavate parameetrite lõikes 
(vt tabel 3) 
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TABEL 3. OLULISEMAD SEADISTATAVAD PARAMEETRID COMLIGHT JUHTIMISSÜSTEEMIS 

Maksimaalse valgustuse hoidmise aeg pärast 
liikuva objekti tuvastamist 

5 sekundit kuni 60 minutit 

Valgusti valgustugevuse langetamise aeg Leedvalgustitel tüüpiliselt 0 ms 

Riistvaramooduli tööle lülitumise viitaeg 

Leedalgustitel tüüpiliselt 0ms; vana põlvkonna 
valgustitel (nt HPS) on võimalik seadistada pikemat 
viitaega, vältimaks hämardamist enne valgusallika 
töötemperatuuri saavutamist. 

Minimaalse valgustuse taseme määramine Vahemiku seadistamine võimalik 0% - 100% lähtuvalt 
valgusti tehnilisest võimekusest. Maksimaalse valgustuse taseme määramine 

Ühe riistvaramooduli poolt tuvastatud 
liikumissignaali tulemusena juhitavate 
riistvaramoodulite arv aeglases kanalis 
teostatud tuvastuse korral 

1 – 200 (lülituskäsklused edastatakse 
raadiosidesignaaliga), kuid tüüpiliselt on mõistlik 
juhtida korraga väiksemat arvu riistvaramooduleid. 
Täpne arv sõltub paigaldise asukohast ja paigaldise 
nõuetest. 

Ühe riistvaramooduli poolt tuvastatud 
liikumissignaali tulemusena juhitavate 
riistvaramoodulite arv kiires kanalis teostatud 
tuvastuse korral 

 
2.4 LIIKUMISPÕHISE TÄNAVAVALGUSUTSE JUHTIMISSÜSTEEMI BAASVÕIMEKUS 

VÕRDLUSES STAATILISTE JA HÄMARDAMIST MITTE VÕIMALDAVATE PAIGALDISTEGA 
 

Tabel 4. Baasvõimekuste võrdlus 

Baasvõimekus 
Hämardusvõimekuseta 

paigaldis 
Staatilise 

hämardusvõimekusega 
Liikumispõhise 

hämardusvõimekusega 

Tänavavalgustid sisse-
välja 

X X X 

Paigaldise kaugjuhtimine, 
sh seisukorra jälgimine 
läbi tarkvaramooduli 

X X X 

Kellaaegade-põhised 
hämardus-režiimid  

 X X 

Nõuetekohast valgust 
tagava töövõimsuse 
vähendamine allapoole 
nimivõimsust (nt hoolde-
tegurist tuleneva üle-
valgustamise vähenda-
miseks eluea alguses) 

 X X 

Valgustite valguse 
hämardamine allapoole 
standardites kehtestatud 
normtaset 

  

X 
(hämardusrežiim on 

aktiivne ainult liikumise 
puudumisel, mistõttu 
on nõuded liikumise 
olemasolul täidetud) 

Valgusreostuse 
minimeerimine 

  X 

Maksimaalse valguse 
tagamine liikumise 
olemasolul 

  X 
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3. SUUR-SÕJAMÄE PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS 
 

Valgustusklassi M4 kuuluval Suur-Sõjamäe teel asuvale 24 (kahekümne neljale) tänavavalgusti mastile, millel 

asus kokku 32 (kolmkümmend kaks) valgustit, paigaldati 32 (kolmkümmend kaks) Comlight-i riistvaramoodulit. 

Suur-Sõjamäe teel kasutusel olevad valgustid olid Tallinna Kommunaalameti poolt eelnevalt tellitud. Diotech-

i ülesandeks oli paigaldada ette antud pilootlõigule Comlight-i riistvaramoodulid ning teostada 

juhtimissüsteemi seadistused (täpsustatud allpool). 
 

Installatsioon jagati kolmeks eraldi segmendiks: 

 Lõik 1 on segment, milles sisalduvad Suur-Sõjamäe tee ääres olevad 110W nimivõimsusega valgustid 

(kokku 16 tk), mastikõrgusega 10m, Comlight-riistvaramooduli paigalduskõrgus 8,5m ; 

 Lõik 2 on segment, milles sisalduvad Suur-Sõjamäe teega külgnevat bussitaskut valgustavad 110W 

nimivõimsusega valgustid (kokku 8 tk) ), mastikõrgusega 10m, Comlight-riistvaramooduli 

paigalduskõrgus 8,5; 

 Lõik 3 on segment, milles sisalduvad Suur-Sõjamäe teega külgnevad kergliiklusteed valgustavad 35W 
nimivõimsusega valgustid (kokku 8 tk), valgustite paigalduskõrgusega 6m ning Comlight-
riistvaramooduli paigalduskõrgusega 7m (Lõik 3 segmendis olevad valgustid on paigaldatud samadele 
mastidele, millele on paigaldatud Lõik 1 valgustid, mistõttu oli otstarbekas paigaldada Comlight-
riistvaramoodulid valgustitest kõrgemale). Kokku on Lõikudega 1 ja 3 üle kattuvattele mastidele kkaks 
Comlight-riistvaramoodulit. 

 

Vt täpsustuseks ka allolevaid jooniseid 2 ja 3. 
 

 
Joonis 3. Suur-Sõjamäe tee pilootprojekti paigaldis ja segmentide jaotus 

 

 
Joonis 4. Suur-Sõjamäe tee pilootprojekti paigaldis (vaade Comlight-i juhtimistarkvarast) 
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Paigaldatud Comlight-i riistvaramoodulid vastavad tabelis 1 kirjeldatud tehnilistele näitajatele; 

tarkvaramoodul vastab tabelis 2 kirjeldatud näitajatele. Suur-Sõjamäe pilootlõigule rajatud juhtimissüsteemis 

seadistatud parameetrid on toodud allolevas tabelis 5. 

 

TABEL 5. COMLIGHT JUHTIMISSÜSTEEMISI SEADISTUS SUUR-SÕJAMÄE PILOOTPROJEKTIS 

Maksimaalse valgususe hoidmise aeg pärast 
liikuva objekti tuvastamist 

Aeglase liikumise tuvastamine: 20 sekundit; 
Kiire liikumise tuvastamine: 8 sekundit 

Minimaalse valgustuse taseme määramine 0 ms 

Maksimaalse valgustuse taseme määramine 0 ms 

Minimaalse valgustuse taseme määramine Valgustugevus hämardusrežiimis: 
20% nimivõimsusest 
Valgustugevus liikumise tuvastamisel: 
100% nimivõimsusest 

Maksimaalse valgustuse taseme määramine 

Ühe riistvaramooduli poolt tuvastatud 
liikumissignaali tulemusena juhitavate 
riistvaramoodulite arv aeglases kanalis teostatud 
tuvastuse korral 

Aeglases kanalis teostatud liikumise tuvastamise 
korral: 3 riistvaramoodulit; 
 
Kiires kanalis teostatud liikumise tuvastamise 
korral: 5 riistvaramoodulit 

Ühe riistvaramooduli poolt tuvastatud 
liikumissignaali tulemusena juhitavate 
riistvaramoodulite arv kiires kanalis teostatud 
tuvastuse korral 
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4. METOODIKA NING LÄHTEANDMED ELEKTRIENERGIA TARBIMISE JA SÄÄSTU 

ARVUTAMISEKS 
 

4.1 METOODIKA 

 

Tabel 6. Pilootprojekti alameesmärgid ja rakendatud metoodika alameesmärgi saavutamiseks 

Eesmärk 
(vt Ptk 1) 

Pilootprojekti alameesmärk Metoodika alameesmärgi saavutamiseks 

1 

Hinnata Comlight tehnoloogia näitel 
liikumispõhise juhtimissüsteemi 
tehnilist töökindlust 

Tarkvarakomponendi toimivuse vaatlemine lähtuvalt 
tabelis 2 defineeritud Comlight-i tarkvaramooduli 
olulisemast tehnilisest võimekusest. 
Riistvarakomponendi toimivuse visuaalne vaatlemine 
pilootlõigul lähtuvalt tabelis 3 defineeritud Comlight-i 
riistvaramoodulitele seadistatud parameetritest. 

Hinnata paigaldise poolt tagatava 
valgustuse vastavust 
tänavavalgustuse standarditele ja 
Tallinna Kommunaalameti poolt 
kehtestatud normdokumentidele 

Tallinna Kommunaalameti käskkirjaga kehtestatud 
Tallinna linna välisvalgustuse hämardamise nõuetega 
tutvumine; ja pilootinstallatsiooni nõuetele vastavuse 
hindamine. 

2 

Hinnata Comlight-tehnoloogia näitel 
liikumispõhise juhtimissüsteemi 
loodud elektrienergia säästu 
potentsiaali võrreldes kahe 
alternatiivse stsenaariumi alusel 
arvutatud baasjoonega: 
(1) elektrienergia kulu 
eelseadistatud ehk nn ’staatilise’ 
juhtimissüsteemi rakendamise 
korral; (2) elektrienergia kulu 
hämardamisvõimekuse puudumisel. 

(a) Baasjoonte väljaarvutamine lähtuvalt kahest 
alternatiivsest stsenaariumist (arvutuskäik on 
täpsustatud allpool punktis 4.2); 
 
(b) Liikumispõhise juhtimissüsteemiga varustatud 
pilootlõigu energiatarbimise näitajate 
väljaarvutamine, tuginedes reaalsetel Comlight-i 
juhtimistarkvarast kogutud kalendriaasta andmetel 
perioodist 26.01.2017 – 25.01.2018 
 
(c) Punkti (b) tulemusena tuvastatud Comlight-
tehnoloogial tugineva liikumispõhise 
juhtimissüsteemiga varustatud pilootlõigu 
energiasäästu määr, võrdluses punktis (a) välja 
arvutatud baasjoontega kahe stsenaariumi lõikes. 
 

3 

Hinnata Comlight-tehnoloogia näitel 
liikumispõhise juhtimissüsteemi 
rakendamise majanduslikku 
tasuvust, võrreldes elukaarekulude 
säästu baasstsenaariumite alusel 
välja arvutatud baasjoontega. 

Võtame elukaarekulude arvutustes lihtsustatud 
eelduse, et baastsenaariumi kulud on konstandid ehk 
võrdsed nulliga; ning elukaarekulude vahe seisneb 
vaid liikumispõhise juhtimissüsteemi alginvesteeringus 
(panustab kuluvaatesse) ja hilisemas täiendavas 
energiakulude säästus (panustab tuluvaatesse). 
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4.2 LÄHTEANDMETE KOGUMINE, VALIDEERIMINE JA ARVUTUSED 

 

Esiteks, teostasime baasjoone arvutused kahele alternatiivsele stsenaariumile: Aastane elektrienergia kulu 

eelseadistatud ehk nn „staatilise“ juhtimissüsteemi rakendamise korral; Aastane elektrienergia kulu 

hämardusvõimekuse puudumisel. 
 

o Baasjoone arvutus stsenaariumile 1: aastane elektrienergia kulu eelseadistatud ehk nn 

„staatilise“ juhtimissüsteemi rakendamise korral. Aastane tarbimine (kWh) on arvutatud Lõikude 

1, 2 ja 3 kohta lähtudes järgmisest valemist: 

 
Valgusti nimivõimsus * Valgustite kogus (tk) * Installeeritud võimsus (kW) * Hämarduskoefitsent * Valgustatud 

aeg (tunde / aastas) = Lõigu aastane tarbimine (kWh) 

 

Hämarduskoefitsent Lõigul 1 ja 2: (2/11)*0,75+(6/11)*0,5+(3/11)*1 = 0,6781 
Hämarduskoefitnsent Lõigul 3: 1,000 (35W valgusteid tüüpiliselt ei hämardata) 

 

Töötunnid aastas: 4000 tundi 

Keskmised töötunnid ööpäevas: 4000 / 365 = 10,96 töötundi / ööpäevas 

 

Lõik 1 + Lõik 2 + Lõik 3 aastane tarbimine = paigaldise aastane tarbimine kokku 
 
Tabel 7. Baasjoon 1 arvutuskäik (vt ka Lisa 3: Baasjoonte arvutuskäik) 

  

Valgusti nimivõimsus 
(kW) 

Kogus 
Installeeritud 

võimsus 
(kW) 

Hämardus-
koefitsent 

(M4) 

Installeeritud võimsus 
hämarduskoefitsendiga 

Aastane 
tarbimine 

(kWh) 

Lõik 1 0,110 16 1,760 0,678 1,193 4773,70 

Lõik 2 0,110 8 0,880 0,678 0,597 2386,85 

Lõik 3 0,035 8 0,280 1,000 0,280 1120,00 

KOKKU 2,070 8280,55 
 

o Alternatiivne stsenaarium 2: aastane elektrienergia kulu hämardamisvõimekuse puudumisel, 
millest lähtuvalt arvutasime baasjoone 2. 

 

Tabel 8. Baasjoon 2 arvutuskäik (vt ka Lisa 3: Baasjoonte arvutuskäik) 

  

Valgusti nimivõimsus 
(kW) 

Kogus 
Installeeritud 

võimsus 

Hämardus-
koefitsent 

(M4) 

Installeeritud võimsus 
hämarduskoefitsendiga 

Aastane 
tarbimine 

(kWh) 

Lõik 1 0,110 16 1,760 1,000 1,760 7040,00 

Lõik 2 0,110 8 0,880 1,000 0,880 3520,00 

Lõik 3 0,035 8 0,280 1,000 0,280 1120,00 

KOKKU 2,920 11680,00 

 

Teiseks, olles rajanud peatükis 2 kirjeldatud juhtimissüsteemi paigaldise peatükis 3 kirjeldatud pilootlõigule, 

vaatlesime paigaldist katseperioodil. 
 

                                                           
1 Hämarduskoefitsendi arvutuses on lähtutud dokumendist Tallinna Kommunaalameti poolt kehtestatud 
hämardustasemed lähtuvalt kellaajast (vt ka tabel 10). 
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 Liikumisandurite põhise tänavavalgustuse juhtimissüsteemi tööstatistika kogumine: tulenevalt 

pilootprojekti raporti kooskõlastustega seotud ajalisest viivitusest, osutus võimalikuks võtta edasise 

analüüsi aluseks terve aasta jooksul Comlight-i tarkvaramooduli poolt kogutud statistika (vt olulisemate 

muutujate väljavõtet alumisest tabelist 9 ning joonistelt 5 - 8). Täpsemalt tõime võrdlevate andmetena 

kõrvale perioodi 26.01.2017 – 25.01.2018 hämardusrežiimis töötatud töötunnid võrrelduna täisvõimsusel 

töötatud töötundidega (vt alt tabel 8 ja lisa 3: Baasjoonte, energiasäästu ja tasuvusarvutused). 

o Võrdlesime kogutud Luminizer-i tarkvaras salvestunud tarbimisandmeid ja teostasime pistelist 

kontrolli Suur-Sõjamäe liitumiskilbis olevate arvestite näitudega (vt Lisa 2). Vaadeldud arvesti 

näidud erinesid juhtimistarkvarast vastava perioodi kohta kogutud andmetest alla 5%, mis annab 

juhtimistarkvarast kogutavale töötundide andmestikule piisava usaldusväärsuse, kasutamaks 

vastavaid andmeid energiatarbimise edasiseks hindamiseks lähtuvalt pilootprojekti eesmärkidest. 

o Selgus, et valgustite aastane reaalne tööaeg oli ca 3916 töötundi, mis on pisut vähem, kui 

keskmiselt eeldatud 4000 töötundi. Samas võib valgustite reaalne tööaeg aastate lõikes 

varieeruda tulenevalt ilmastikuoludest (kasutusel on hämaraandurid), mistõttu ei pidanud me 

otstarbekaks korrigeerida arvutuskäigus kasutusel olnud keskmise töötunni eeldust. 
 

 Energiatarbe arvutamise loogika lähtuvalt Comlight-i juhtimistarkvarast kogutud andmetest: 

 

Maksimaalsel valgustusel töötatud aeg (h) * Paigaldise nimivõimsus, sh riistvara-kontrolli omatarve2 (kW) + 

Hämardusrežiimis töötatud aeg (h) * Paigaldise võimsus hämardusrežiimis (20% nimivõimsusest) = Aastane 

energiatarve (kWh). 

 

Nii energiatarbe kui ka energiasäästu ja tasuvusarvutuste tulemused on toodud  Peatükis 5. 

 

  

                                                           
2 Comlight riistvaramooduli nimivõimsus on 1,5W (4W GPRS-võimekusega varustatud riistvaramoodulil- kõnealuses 
paigaldises on kasutusel 1 GPRS-võimekusega riistvaramoodul). 
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Tabel 9. Võrdlev tööstatistika pilootlõigul 26.01.2017 – 25.01.2018 (allikas: Comlight tarkvaramoodul) 

 

Riistvara-

kontroller

Installeeritud 

võimsus (kW)

Tööaeg hämardatud 

talitluses (h/aastas)

Tööaeg nimivõimsusel 

talitluses (h/aastas)

Comlight-seadmetega 

hämarduses töötatud aeg 

suhtena kogu tööaega
KOKKU 2,92 70793,62 54490,97 57%

KESKMINE 2212,3 1702,84 57%

LÕIK 1 keskmine 0,11 1991,96 1923,31 51%

1 0,11 2492,86 1422,01 64%

2 0,11 2353,69 1561,09 60%

3 0,11 2263,75 1651,36 58%

4 0,11 2314,54 1600,67 59%

5 0,11 2140,1 1775,27 55%

6 0,11 2081,45 1833,59 53%

7 0,11 2028,57 1886,94 52%

8 0,11 1890,34 2025,22 48%

9 0,11 1722,2 2193,05 44%

10 0,11 1726,22 2189,13 44%

11 0,11 1755,08 2160,12 45%

12 0,11 1807,66 2107,81 46%

13 0,11 1869,06 2046,46 48%

14 0,11 1750,05 2165,3 45%

15 0,11 1830,11 2085,24 47%

16 0,11 1845,64 2069,71 47%

Lõik 3 keskmine 0,035 2405,2 1509,46 61%

17 0,035 2652,75 1261,84 68%

18 0,035 2454,4 1460,35 63%

19 0,035 2456,15 1458,75 63%

20 0,035 2588,25 1326,6 66%

21 0,035 2477,73 1437,16 63%

22 0,035 2114,23 1799,08 54%

23 0,035 2250,34 1664,49 57%

24 0,035 2247,73 1667,42 57%

Lõik 2 keskmine 0,11 2460,09 1455,29 63%

25 0,11 2335,44 1580,3 60%

26 0,11 2277,27 1637,59 58%

27 0,11 2699,06 1217,09 69%

28 0,11 2704,2 1211,8 69%

29 0,11 2752,39 1163,62 70%

30 0,11 2381,62 1533,07 61%

31 0,11 2257,46 1657,38 58%

32 0,11 2273,27 1641,45 58%
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Joonis 5. Pilootlõigu valguspunktide statistika koondvaates; 

tööaeg  tundi / aastas ning Comlight-seadmetega hämarduses töötatud aeg (%) (26.01.17 – 25.01.18) 

 

 
Joonis 6. Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee) valguspunktide töö statistika koondvaates; 
tööaeg  tundi / aastas ning Comlight-seadmetega hämarduses töötatud aeg (%) 
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Joonis 7. Lõik 3 (kergliiklustee) valguspunktide töö statistika; 

tööaeg  tundi / aastas ning Comlight-seadmetega hämarduses töötatud aeg (%) 
 

 
Joonis 8. Lõik 2 (bussitasku) valguspunktide töö statistika; 

tööaeg  tundi / aastas ning Comlight-seadmetega hämarduses töötatud aeg (%) 
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5. TULEMUSED: TÖÖKINDLUS, ELEKTRIENERGIA TARBIMINE JA SÄÄST 
 

Eesmärk 
(vt Ptk 1) 

Pilootprojekti 
alameesmärk 

Metoodika alameesmärgi 
saavutamiseks 

Tulemuste kokkuvõte 

1 

Hinnata Comlight 
tehnoloogia 
näitel 
liikumispõhise 
juhtimissüsteemi 
tehnilist 
töökindlust 

Tarkvarakomponendi toimivuse 
vaatlemine lähtuvalt tabelis 2 
defineeritud Comlight-i 
tarkvaramooduli olulisemast 
tehnilisest võimekusest. 
Riistvarakomponendi toimivuse 
visuaalne vaatlemine pilootlõigul 
lähtuvalt tabelis 3 defineeritud 
Comlight-i riistvaramoodulitele 
seadistatud parameetritest. 

Tarkvarakomponendi töökindlus: rikkeid ei tuvastatud. 
Riistvarakomponendi töökindlus: pärast paigaldise rajamist ja esmast seadistamist täheldati 
kaks probleemi: 
(a) Valgustite toiteblokid ei võimaldanud korrektset suhtlust Comlight riistvaramooduli ning 
valgusti toitebloki vahel. See omakorda takistas mõningatel valgustitel hämardusrežiimi 
lülitumist. Probleemiks oli valgusti toiteblokk, mille DALI sisend polnud valgusti paigaldaja poolt 
seadistatud juhtimiskäskluste vastuvõtmise valmidusse. Kui valgusti toiteblokis avati DALI 
käskluste sisendid, muutus võimalikuks ka valgustitele käskluste edastamine. 
(b) Lõik 1 ja Lõik 3 ülekattega olevatel mastidel oli paigaldatud kaks valgustit ja seetõttu ka kaks 
Comlight riistvaramoodulit. Olles teostanud esmase paigalduse ja seadistuse, selgus, et 
vastavatele mastidele kinnitatud Comlight riistvaramoodulid teostavad kohati valetuvastusi. 
Probleemiks oli riistvaramoodulites olevate radarseadmete tuvastusnurkade ülekate. Pärast 
tuvastusnurkade korrigeerimist valetuvastusi ei täheldatud. 
Muid probleeme tarkvara- ega riistvaramoodulite töös ei täheldatud. 

Hinnata 
paigaldise poolt 
tagatava 
valgustuse 
vastavust 
tänavavalgustuse 
standarditele 

Tallinna Kommunaalameti käskkirjaga 
kehtestatud Tallinna linna 
välisvalgustuse hämardamise 
nõuetega tutvumine; ja 
pilootinstallatsiooni nõuetele 
vastavuse hindamine. 

Tallinna Kommunaalameti käskkiri kehtestab lubatud hämardustasemed sõltuvalt teede 
valgustusklassist (vt alt Tabel 8). Suur-Sõjamäe tee valgustusklass on M4: st, et käskkirja alusel 
oleks kl 23:00 – 00:00 ja 06:00 – 07:00 lubatud minimaalne hämardatud talitlus 75%; kl 00:00 – 
06:00 on lubatud minimaalne hämardatud talitlus 50%. 
Seega, rangelt võttes ei vasta Comlight-i paigaldis Tallinna Kommunaalameti kehtestatud 
käskkirjale, sest liikumise puudumisel on kogu paigaldise valgustid hämardatud 20% 
nimivõimsusest. Samas juhime tähelepanu, et liikumise olemasolul- ehk olukorras, kus 
valgustust vajatakse turvalisuse huvides- on valgustid tööl 100% nimivõimsusel. Seega, kuigi 
rangelt võttes ei vasta paigaldis käskkirjas toodud nõuetele, on liikumise olemasolul tegelikult 
valgust isegi rohkem kui seda nõuavad käskkirjaga kehtestatud miinimumnõuded. 
Soovitus Kommunaalametile: hinnata üle käskkirja sisu ja võimalusel uuendada nõudeid, 
arvestamaks ka liikumispõhise juhtimissüsteemi rakendamise võimalustega. Seejuures, kuigi 
liikumist registreeriv süsteemi kasutamine ning katsetamine annab sisendi määruste 
muutmiseks, tuleb täiendavalt arvestada süsteemi tundlikkuse ja inimese valgusega 
kohanemisega, vältimaks diskonforträiguse riski valgustuse olulisel lühiajalisel muutumisel. 
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Eesmärk 
(vt Ptk 1) 

Pilootprojekti 
alameesmärk 

Metoodika alameesmärgi 
saavutamiseks 

Tulemuste kokkuvõte 

 

 
Tabel 10. Tallinna Kommunaalameti käskkirjaga kehtestatud minimaalsed lubatavad valgustustasemed lähtuvalt kellaajast ja valgustusklassist 
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Tabel 11. Aastane kogutarbimine paigaldise valguspunktide lõikes koos Comlight-seadmetega (26.01.2017 – 25.01.2018) 

 

Riistvara-

kontroller

 (A) Installee-

ritud võimsus 

(kW)

(B) Comlight-

seadme 

nimivõimsus (kW)

(C) Installeeritud 

võimsus, sh Comlight-

seade (kW)

(D) Võimsus 

20%-l 

nimivõimsusest 

(kW)

(E) Tööaeg 

hämardus-

talitluses 

(h/aastas)

(F) Tarbimine 

hämardus-

talitluses (kWh)

(G) Tööaeg 

nimivõimsusel 

(h/aastas)

(H) Tarbimine 

nimivõimsusel 

(kWh)

(I) Tarbimine 

kokku koos 

Comlight-

seadmetega (kWh)

KOKKU 2,920 0,051 2,971 0,635 70793,610 1380,865 54490,960 5174,016 6554,881

KESKMINE 2212,3 1702,84

LÕIK 1 kokku 1,760 0,024 1,784 0,376 31871,320 748,976 30772,970 3431,186 4180,162

1 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2492,860 58,582 1422,01 158,554 217,136

2 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2353,690 55,312 1561,09 174,062 229,373

3 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2263,750 53,198 1651,36 184,127 237,325

4 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2314,540 54,392 1600,67 178,475 232,866

5 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2140,100 50,292 1775,27 197,943 248,235

6 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2081,450 48,914 1833,59 204,445 253,359

7 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2028,570 47,671 1886,94 210,394 258,065

8 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1890,340 44,423 2025,22 225,812 270,235

9 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1722,200 40,472 2193,05 244,525 284,997

10 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1726,220 40,566 2189,13 244,088 284,654

11 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1755,080 41,244 2160,12 240,853 282,098

12 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1807,660 42,480 2107,81 235,021 277,501

13 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1869,060 43,923 2046,46 228,180 272,103

14 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1750,050 41,126 2165,3 241,431 282,557

15 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1830,110 43,008 2085,24 232,504 275,512

16 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 1845,640 43,373 2069,71 230,773 274,145

Lõik 3 kokku 0,280 0,012 0,292 0,068 19241,580 163,553 12075,690 440,763 604,316

17 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2652,750 22,548 1261,84 46,057 68,606

18 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2454,400 20,862 1460,35 53,303 74,165

19 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2456,150 20,877 1458,75 53,244 74,122

20 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2588,250 22,000 1326,6 48,421 70,421

21 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2477,730 21,061 1437,16 52,456 73,517

22 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2114,230 17,971 1799,08 65,666 83,637

23 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2250,340 19,128 1664,49 60,754 79,882

24 0,035 0,0015 0,0365 0,0085 2247,730 19,106 1667,42 60,861 79,967

Lõik 2 kokku 0,880 0,015 0,895 0,191 19680,710 468,335 11642,300 1302,067 1770,402

25 0,110 0,004 0,1140 0,0260 2335,440 60,721 1580,3 180,154 240,876

26 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2277,270 53,516 1637,59 182,591 236,107

27 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2699,060 63,428 1217,09 135,706 199,133

28 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2704,200 63,549 1211,8 135,116 198,664

29 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2752,390 64,681 1163,62 129,744 194,425

30 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2381,620 55,968 1533,07 170,937 226,905

31 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2257,460 53,050 1657,38 184,798 237,848

32 0,110 0,0015 0,1115 0,0235 2273,270 53,422 1641,45 183,022 236,444
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Eesmärk 
(vt Ptk 1) 

Pilootprojekti 
alameesmärk 

Metoodika alameesmärgi 
saavutamiseks 

Tulemuste kokkuvõte 

2 

Hinnata Comlight-
tehnoloogia 
näitel 
liikumispõhise 
juhtimissüsteemi 
loodud 
elektrienergia 
säästu 
potentsiaali 
võrreldes kahe 
alternatiivse 
stsenaariumi 
alusel arvutatud 
baasjoonega: 
(1) elektrienergia 
kulu eel-
seadistatud ehk 
nn ’staatilise’ 
juhtimissüsteemi 
rakendamise 
korral; 
(2) elektrienergia 
kulu hämardamis-
võimekuse 
puudumisel. 

(a) Baasjoonte väljaarvutamine 
lähtuvalt kahest alternatiivsest 
stsenaariumist (arvutuskäik on 
täpsustatud punktis 4.2); 
 
(b) Liikumispõhise juhtimissüsteemiga 
varustatud pilootlõigu 
energiatarbimise näitajate 
väljaarvutamine, tuginedes reaalsetel 
Comlight-i juhtimistarkvarast kogutud 
kalendriaasta andmetel perioodist 
26.01.2017 – 25.01.2018 
 
(c) Punkti (b) tulemusena tuvastatud 
Comlight-tehnoloogial tugineva 
liikumispõhise juhtimissüsteemiga 
varustatud pilootlõigu energiasäästu 
määr, võrdluses punktis (a) välja 
arvutatud baasjoontega kahe 
stsenaariumi lõikes. 
 

Paigaldise energiatarve koos Comlight-seadmega (vt ülevalt Tabel 11): 6554,88 kWh 
 
Võrdlus baasjoonega 1 (aastane elektrienergia kulu ’staatilise’ juhtimissüsteemi rakendamise 
korral) 
 

 Baasjoon 1 elektrienergia tarve (kogu paigaldis): 8280,55 kWh / aasta 

 Elektrienergia sääst (kogu paigaldis: Baasjoon 1): 1725,67 kWh / aasta 
 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 1 (Suur Sõjamäe tee, baasjoon 1): 4773,70 kWh / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee): 593,54 kWh / aasta 

 
o Elektrienergia tarbimine Lõik 2 (Bussitasku, baasjoon 1): 2386,85 kWh / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 2 (Bussitasku): 616,45 kWh /aasta 

 
o Elektrienergia tarbimine Lõik 3 (Kergliiklustee, baasjoon 1): 1120,00 kWh / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 3 (Kergliiklustee): 515,68 kWh / aasta 

 
Võrdlus baajoonega 2 (aastane elektrienergia kulu hämardusvõimekuse puudumisel): 
 

 Baasjoon 2 elektrienergia tarve (kogu paigaldis): 11 680,00 kWh / aasta 

 Elektrienergia sääst (kogu paigaldis): 5125,12 kWh / aasta 
 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 1 (Suur Sõjamäe tee, baasjoon 2): 7040,00 kWh /aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee): 2859,84 kWh 
 
o Elektrienergia tarbimine Lõik 2 (Bussitasku, baasjoon 2): 3520,00 kWh / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 2 (Bussitasku): 1749,60 kWh / aasta 
 
o Elektrienergia tarbimine Lõik 3 (Kergliiklustee, baasjoon 2): 1120 kWh /aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 3 (Kergliiklustee): 515,68 kWh / aasta 
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Joonis 9. Lõikude 1-3 energiasäästud koondvaates võrrelduna baasjoontega 1 ja 2 

 

 
Joonis 10. Aastane energiasääst pilootinstallatsiooni valguspunktide lõikes lähtuvalt baasjoontest 1 ja 2 (26.01.18 – 25.01.18) 
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Joonis 11. Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee) valguspunktide energiasääst võrreldes Baasjoontega 1 ja 2 (26.01.17 – 25.01.18) 

 

 
Joonis 12. Lõik 3 (kergliiklustee) valguspunktide energiasääst võrreldes 

Baasjoontega 1 ja 2 (26.01.17 – 25.01.18) 

 
Joonis 13. Lõik 2 (bussitasku) valguspunktide energiasääst võrreldes 
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Eesmärk 
(vt Ptk 1) 

Pilootprojekti 
alameesmärk 

Metoodika 
alameesmärgi 
saavutamiseks 

Tulemuste kokkuvõte 

3 

Hinnata Comlight-
tehnoloogia näitel 
liikumispõhise 
juhtimissüsteemi 
rakendamise 
majanduslikku 
tasuvust, võrreldes 
elukaarekulude 
säästu 
baasstsenaariumite 
alusel välja 
arvutatud 
baasjoontega. 

Võtame elukaarekulude 
arvutustes lihtsustatud 
eelduse, et 
baastsenaariumi kulud 
on konstandid ehk 
võrdsed nulliga; ning 
elukaarekulude vahe 
seisneb vaid 
liikumispõhise 
juhtimissüsteemi 
alginvesteeringus 
(panustab kuluvaatesse) 
ja hilisemas täiendavas 
energiakulude säästus 
(panustab 
tuluvaatesse). 

Eeldades elektrienergia kuluks 0,11 EUR / kWh3 (sh võrgutasud ja käibemaks) ja lähtudes eesmärgi 2 
tulemuste kokkuvõttes kirjeldatud energiatarbe ning elektrienergia säästu tulemustest: 
 

Paigaldise elektrienergia kulu koos Comlight-seadmega (vt ülevalt Tabel 11): 721,04 EUR (6554,88 kWh) 
 

Võrdlus baasjoonega 1 (aastane elektrienergia kulu ’staatilise’ juhtimissüsteemi rakendamise korral) 

 Baasjoon 1 elektrienergia kulu (kogu paigaldis): 910,86 EUR (8280,55 kWh) / aasta 

 Elektrienergia sääst (kogu paigaldis: Baasjoon 1): 189,82 EUR (1725,67 kWh) / aasta 
 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 1 (Suur Sõjamäe tee, baasjoon 1): 525,11 EUR (4773,70 kWh) / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee): 65,29 EUR (593,54 kWh) / aasta 

 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 2 (Bussitasku, baasjoon 1): 262,55 EUR (2386,85 kWh) / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 2 (Bussitasku): 67,81 EUR (616,45 kWh) /aasta 

 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 3 (Kergliiklustee, baasjoon 1): 123,20 EUR (1120,00 kWh) / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 3 (Kergliiklustee): 56,73 EUR (515,68 kWh) / aasta 

 

Võrdlus baajoonega 2 (aastane elektrienergia kulu hämardusvõimekuse puudumisel): 

 Baasjoon 2 elektrienergia tarve (kogu paigaldis): 1284,80 EUR (11 680,00 kWh) / aasta 

 Elektrienergia sääst (kogu paigaldis): 563,76 EUR (5125,12 kWh) / aasta 
 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 1 (Suur Sõjamäe tee, baasjoon 2): 774 EUR (7040,00) kWh /aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee): 314,58 EUR (2859,84) kWh 
 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 2 (Bussitasku, baasjoon 2): 387,20 EUR (3520,00 kWh) / aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 2 (Bussitasku): 192,46 EUR (1749,60 kWh) / aasta 
 

o Elektrienergia tarbimine Lõik 3 (Kergliiklustee, baasjoon 2): 123,20 EUR (1120 kWh) /aasta 
o Elektrienergia sääst Lõik 3 (Kergliiklustee): 56,73 EUR (515,68 kWh) / aasta 

                                                           
3 Elektrienergia kulu määramise aluseks on Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetusmeetme raames defineeritud tasuvusarvutuse juhendis 
välja toodud keskmise elektrienergia kulu maksumus (vt siit: https://www.kik.ee/sites/default/files/tanavavalgustuse_meetme_mudeli_taitmise_juhend_2018.docx). Selguse huvides: 
viidatud juhendis on soovitatud energiatarbe arvestamise aluseks 120 € / MWh ehk 0,12 EUR  / kWh. Hinnangute konservatiivsuse huvides on arvutuse aluseks võetud madalam väärtus. 

https://www.kik.ee/sites/default/files/tanavavalgustuse_meetme_mudeli_taitmise_juhend_2018.docx
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Joonis 14. Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee) valguspunktide rahaline kokkuhoid võrreldes Baasjoontega 1 ja 2 (26.01.17 – 25.01.18) 

 

 
Joonis 15. Lõik 3 (kergliiklustee) valguspunktide rahaline kokkuhoid võrreldes 

Baasjoontega 1 ja 2 (26.01.17 – 25.01.18) 

 
Joonis 16. Lõik 2 (bussitasku) valguspunktide rahaline kokkuhoid 

võrreldes Baasjoontega 1 ja 2 (26.01.17 – 25.01.18) 
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Joonis 17. Kogu paigaldise arvutuslik rahaline kokkuhoid Comlight-seadmete 12-aastase eluea jooksul võrreldes Baasjoontega 1 ja 2 

 

Elukaare säästu arvutuskäigu täpsustused: 
 

Ülemisel joonisel 17 toodud paigaldise arvutuslik 
rahaline kokkuhoid on arvutatud järgmiselt: 

- Baasjoon 1 valguspunkti aastane kokkuhoid * 12 
(Comlight-seadme hooldusvaba eluiga) = 
Rahaline kokkuhoid võrdluses elektrienergia 
kuluga staatilise valgustuse juhtimissüsteemiga 
paigaldise eluea jooksul. Lihtsustuse huvides ei 
ole arvestatud diskontomääraga. 

- Baasjoon 2 valgustpunkti aastane kokkuhoid * 12  
(Comlight-seadme hooldusvaba eluiga) = 
Rahaline kokkuhoid võrdluses elektrienergia 
kuluga valgustuse juhtimissüsteemi puudumisel 
paigaldise eluea jooksul. Lihtsustuse huvides ei 
ole arvestatud diskontomääraga. 

Elukaare sääst võrdluses vastavalt baasjoontega 1 ja 2: 
 

- Baasjoon 1 elukaare sääst (kogu paigaldis): 2 227,88 EUR (71,18 EUR / valguspunkt) 
o Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee) elukaare sääst: 783,47 EUR (48,97 EUR / 

valguspunkt) 
o Lõik 2 (Bussitasku) elukaare sääst: 813,71 EUR (101,71 EUR / valguspunkt) 
o Lõike 3 (Kergliiklustee) elukaare sääst: 680,70 EUR (85,09 EUR / 

valguspunkt) 
 

- Baasjoon 2 elukaare sääst (kogu paigaldis): 6 765,16 EUR (211,41 EUR / 
valguspunkt) 

o Lõik 1 (Suur-Sõjamäe tee) elukaare sääst: 3 774,99 EUR (235,94 EUR / 
valguspunkt) 

o Lõik 2 (Bussitasku) elukaare sääst: 2 309,47 EUR (288,68 EUR / valguspunkt) 
o Lõik 3 (Kergliiklustee) elukaare sääst: 680,70 EUR (85,09 EUR / valguspunkt) 
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6. JÄRELDUSED JA SOOVITUSED TALLINNA KOMMUNAALAMETILE 
 

Analüüsides Suur-Sõjamäe pilootprojekti aastase vaatlusperioodi andmeid ning kombineerides tulemused 
visuaalsete vaatluste tulemustega, järeldame lühikokkuvõttena järgmist: 
 

 Oskusliku planeerimise korral on liikumispõhiste tänavavalgustuse juhtimissüsteemide 
rakendamine põhjendatud nii majandusliku tasuvuse kui ka liiklusohutuse seisukohast. Samas on 
oluline rõhutada järgmist: 

o Liikumispõhiseid juhtimissüsteeme tuleb rakendada (a) madala või keskmise liiklussagedusega 
teelõikudel; ja (b) pigem võimsate valgustitega. 

o Liikumispõhiseid juhtimissüsteeme on otstarbekas rakendada terviklikus integratsioonis 
staatiliste juhtimissüsteemidega. Minimaalselt peaks olema integratsioon läbi mõeldud ühe 
paigaldise raames, kuid soovituslikult terviklikus paigaldiste kogumis (näiteks tervikuna 
haldusüksuse üleselt), kus on kasutusel ühtne tarkvaramoodul kogu valgustussüsteemi 
juhtimiseks. 
 Tuginedes Suur-Sõjamäe tee pilootprojekti kogemustele, oleks soovituslik varustada 

liikumispõhise valgustuse juhtimisvõimekusega valguspunktid, mis on võrreldavad 
pilootprojekti Lõiguga 2 (bussitasku). Antud lõigus on liiklussagedus madal ja episoodiline, 
kuid samas on paigaldatud suhteliselt võimsad (110 W) valgustid. 

 

 Lisaks tasuks kaaluda liikumispõhise juhtimisvõimekuse rajamist Lõiguga 1 (Suur-Sõjamäe 
tee) sarnastele paigaldistele, kus on liiklussagedus juba suhteliselt suur (hinnanguliselt ca 
4000 sõidukit / ööpäevas), kuid kus on paigaldatud suhteliselt võimsad (110 W) valgustid 
ning seetõttu on hämardamisega kaasnev majanduslik efekt endiselt märkimisväärne. 
Lisaks tasub ära märkida, et liikumispõhine valgustuse juhtimine suurendab liikluse 
turvalisust, sest erinevalt staatilisest juhtimissüsteemist, valgustus on täisvõimsusel 
valgustus tagatud igal hetkel, kui toimub liiklemine. 

 

 Lõiguga 3 (Kergliiklustee) sarnastele paigaldistele ei ole liikumispõhiste juhtimissüsteemide 
rajamine soovituslik, seast säästuefekt jääb marginaalseks tulenevalt väikesest paigaldatud 
võimsusest (35W). Samas on oluline märkida, et Lõik 3 moodustab siiski loogilise terviku 
koos Lõiguga 1 ja 2. Seetõttu oleks majanduslikult otstarbekas niisugustele paigaldistele 
rajada juhtimissüsteem, kus integreeritult töötavad nii liikumispõhise juhtimisvõimekusega 
varustatud Lõik 1 ja 2 kui ka staatilise juhtimisvõimekusega varustatud Lõik 3. 

 

 Ühtlasi võib pilootprojekti tulemustele tuginedes väita, et turul on olemas töökindlad tehnoloogiad 
liikumispõhise tänavavalgustuse juhtimise laialdasemaks kasutusse võtmiseks. Seega saab  
pilootprojekti tulemustest järeldada, et on olemas teelõikusid, kus liikumispõhise juhtimise 
rakendmaine on põhjendatud; ja ühtlasi on olemas sobivad tehnoloogilised lahendused niisugustel 
teelkõikudel valgustuse juhtimiseks.  

 

 Samas on Suur-Sõjamäe pilootprojekt toonud esile mitmed kitsaskohad tänavavalgustuse 
standardites ja nõuetes, mille lahendamist tasuks kaaluda liikumispõhiste juhtimissüsteemide 
laialdasemaks rakendamiseks. 
o Tallinna Kommunaalameti käskkirjaga kehtestatud minimaalsed lubatavad valgustustasemed (vt 

Tabel 10) eeldavad, et kasutusel on vaid staatilised juhtimissüsteemid. Seetõttu ei vasta 
liikumispõhise valgustuse juhtimissüsteemiga varustatud paigaldis Tallinna Kommunaalameti 
kehtestatud käskkirjale olgugi et reaalse liikluse korral on valgustase tagatud kõrgemal kui 
miinimumnõuete tasemel (nt Suur-Sõjamäe pilootprojektis on valgustid liikluse olemasolu korral 
tööl 100% nimivõimsusest). Soovitus Kommunaalametile: hinnata käskkirja sisu ja võimalusel 
uuendada nõudeid, arvestamaks tulevikus liikumispõhise juhtimissüsteemi rakendamise 
võimalustega. 
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 Standardid näevad ette, et määratud tänavalõigul tagatud valgustusklassiga heledustase peab olema 
tagatud min. 60 m – 160 meetrini. Antud standardi punkti mõte on vältida diskomforträigusega 
kaasnevat negatiivset mõju liiklejale. 

o Kuigi Suur-Sõjamäe pilootprojektis kasutusel oleva riistvaramooduli tuvastusala on 18 kuni 20 
meetrit (vt 1), siis lühem tuvastusala ei ole probleemiks paigaldise keskmiste mastide 
kontekstis, sest tuvastades liikluse ühe masti juures, lülituvad raadiosidesignaali edastamise 
meetodil korraga tööle kolm või viis valgustit (vastavalt kas tegu on aeglaselt või kiiresti liikuva 
objektiga). Kuna mastivahe on 40 meetrit, on paigaldise keskel alati tagatud valgusvihk 120 m 
kuni 200 m. 

o Rangelt võttes tekib siiski vastuolu valgustusklassi miinimumnõude tagamise nõuetega seoses 
paigaldise esimese masti riistvarakontrolleri tuvastusalasse jääva liiklejaga: juhul kui 
paigaldise esimene valgusti on hämardatud 20% nimivõmsusest, lülitub valgustus 
täisvõimsusele alles ca 18 – 20 meetrit enne vastavat valguspunkti ehk väiksemas raadiuses 
kui standardis nõutud minimaalne 60 meetrit. Antud vastuolu lahendamiseks tuleks paigaldise 
esimene valgusti seadistada tööle kõrgemal hämardustasemel- näiteks 50% või 75%, mille 
korral ei kaasne valguse helendamisega märkimisväärset negatiivset diskomforträiguse mõju. 
Samas puuduvad standardites vastavad nõuete täpsustused, mistõttu tuleks hetkel seadistada 
paigaldise esimesed valgustid nõuete täitmise eesmärgil tööle 100% nimivõimsusest. 

 
Kokkuvõttes, Suur-Sõjamäe teel Diotech OÜ poolt ellu viidud pilootprojekt koostöös Tallinna 
Kommunaalameti ning Tallinna Tehnikaülikooliga tõestab, et liikumispõhiste tänavavalgustuse 
juhtimissüsteemide  rakendamine on tänaseks tehnoloogiliselt teostatav. Ühtlasi, kombineerides 
oskusklikult staatilised ja liikumispõhised tänavavalgustuse juhtimissüsteemid üheks loogiliseks tervikuks, 
on kohalikel omavalitsustel (sh nt Tallinna Linnal) võimalik saavutada nii märkimisväärset elektrienergia 
säästu kui ka suurendada liiklejate turvalisust. 
 
Samas, enne liikumispõhiste juhtimissüsteemide laiapõhjalist kasutusse võtmist oleks Tallinna 
Kommunaalametil soovituslik täita kaks olulist eeltingimust: 
 

(1) Tuleks ajakohastada kehtivad tänavavalgustuse standardid ja kohalike omavalitsuste poolt 
kehtestatud valgustuse hämardamise nõuded; 

 
(2) Tasuks tervikuna analüüsidaTallinna tänavavalgustuse taristut eesmärgiga selgitada välja piirkonnad, 

kus on põhjendatud rakendada liikumispõhist tänavavalgustuse juhtimist. Vastava analüüs peaks mh 
kaardistama teede keskmiseid koormuseid, olemasolevate paigaldiste installeeritud võimsused, 
paigaldistes kasutusel olevaid tänavavalgustite tüübid ning olemasoleva tänavavalgustuse 
juhtimissüsteemi tehnoloogilise taseme. Kasutades vastava analüüsi elluviimisel sisendina Suur-
Sõjamäe pilootprojekti tulemusi, on Tallinnal võimalik koostada laiapõhjaline ning majanduslikult 
põhjendatud rakenduskava liikumispõhise tänavavalgustuse juhtimissüsteemi kasutusse võtmiseks. 
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