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TARGA LINNAVALGUSTUSPROJEKTI  
RAHASTAMISE JA TARNE MUDELID

Targa linnavalgustuse projekti 
rahastamise peamised tulemusnäitajad

1  TASUVUSAEG
  (investeeringud / aastane energia- ja hoolduskulude sääst)

2  NÜÜDISPUHASVÄÄRTUS
  (NPV = kõikide projekti rahavoogude mahaarvutatud väärtus) 

3  HÜVITISTE KULU SUHE
  (HKS = kogu allahinnatud tulu / kogu allahinnatud kulu), 

kulutasu hindamiseks 

Juhtimismudelid	kohalikule	
omavalitsusele uuenduslike 
säästvate energiatehnoloogiate 
hankimiseks

  Asutusesisene hange:
täielik kontroll protsessi üle, kõik riskid kannab linn.

  Kommunaalteenuste pakkujad, seotud lepingud:
osaline või täielik omandiõigus kolmanda isiku, tavaliselt  
linna energiaettevõte üle, risk osaliselt üle antud.

  Energiatööstuse ettevõte (EUCO), pikaajaline leping:
omand on erandlik, tulemuslikkuse eesmärgid puuduvad.

  Energiateenuste ettevõtted, pikaajalised tulemuslikkuse lepingud:
linnaomandit ei ole; riskide jagamine ja kohustused on täpsustatud lepingus;  
säästude tulemuslikkus tagatud.

Kuidas rahastada nutika  
linnavalgustuse lahendusi

Selleks on palju võimalusi, kuid kõige olulisem on hinnata  
 linna hankevõimalusi ning vabaneda eelarvepuudujäägist 

 ja vaikivatest juhtimiskäsitlustest.

Kestlikkuse investeeringute majanduslik 
hindamine suure ebakindluse 
tingimustes sõltub suuresti kehtivatest 
õigusaktidest ja rakendamiskorrast. 
Linna kohandamine kliimamuutustest 
tulenevate karmistuvate nõuete järgi 
võib paljudel juhtudel kaasa tuua 
negatiivse NPV ja hinna-kvaliteedi suhte, 
kuid võib siiski olla otsuste tegemiseks 
informatiivne.1
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TARGA LINNAVALGUSTUSE PROJEKTIDE 
 RAHASTAMISE JA TARNE MUDELID

Süsteemsed pikaajalised riskid põhiliste linna taristu 
teenuste ülekandmisel tehnoloogiatööstusele
Kui kaalute oma targa linnavalgustuse finantsstrateegiat, 
pidage meeles asjaolu, millele on tähelepanu juhtinud linna 
jätkusuutlikkuse uurijad: kui targa linnastrateegia ainus 
aluspõhimõte on laiendada tehnoloogiatoodete ja -teenuste turgu, 

võib jääda osa linna ja selle elanikkonna huvidest arvestamata, 
muutes omavalitsuse tulevaste kliima- ja sotsiaalriskide suhtes 
vastuvõtlikumaks.2

Kestlike investeeringute rahastamine:  
turupõhistest hangetest 
energiateenuste 
taasmunitsipaliseerimiseni
Hiljutistes uuringutes3 ja varasemates ELi projektides4 on väidetud, et kui linnal puudub 
asjakohane ettevõttesisene juhtimissuutlikkus suuremahuliste uuenduslike projektide 
hankimiseks ja rakendamiseks, võivad turupõhised lahendused kiirendada targa 
linnavalgustuse levikut. Kõige turupõhisem variant on tulemuspõhine leping erasektori 
energiateenuse pakkujaga, kes rahastab projekti. Finantsstrateegiate spektri teises otsas on 
majasisene ehitusvõimekus ja energiasäästude taasmunitsipaliseerimine, nagu tegi Hamburg, 
üks LUCIA juhtlinnu.5

Kui paljudes linnades 
valgustuse tarbimist 
mõõdetakse?
Et mõõta ja võrrelda olemasolevat olukorda tulevasega ning  
kasutada säästlikkuse argumenti majandusplaneerimisel, vajavad 
linnad tarbimise mõõtmiseks lepinguid teenuse pakkujaga  
(arvatava tarbimise ja ühekorramaksete asemel).

Viited:

1 Babovic, Filip ja Ane Mijic. Economic Evaluation of Adaptation Pathways for an 
Urban Drainage System Experiencing Deep Uncertainty. Water. 14. märts 2019

2	Viitanen,	Jenni	ja	Richard	Kingston.	Smart	cities	and	green	growth:	outsourcing	
democratic and environmental resilience to the global technology sector. 
Environment and Planning A 2014, kd 46.

3	 Friedemann	Polzin	jt.	Modes	of	governance	for	municipal	energy	efficiency	
services	–	The	case	of	LED	street	lighting	in	Germany.	Journal	of	Cleaner	
Energy	Production	139	(2016).

4	EU	Streetlight	EPC	(energy	performance	contracting)	Project	2014–2017.

5	Hamburg	2013	viite	kohta	vt:	https://www.worldfuturecouncil.org	/energy-
remunicipalisation-hamburg-buys-back-energy-grids/

Vt ka: Tulud võivad tuleneda päikseenergia tootmisest või tasudest, mis saadakse 
tarka võrku kasutavatelt kolmandatelt isikutelt. Kinnisvaraökonoomika käsitluse 
kohta detsentraliseeritud fotogalvaanilise energia suhtes ja netomõõtmise 
argumendi	kohta	vt	Jussi	Vimpari:	Estimating	the	diffusion	of	rooftop	PVs:	A	real	
estate	economics	perspective,	Energy	172	(2019).
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