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Vajalikud sisendandmed, 
et arvutada kokku targa 
linnavalgustuse projekti 
elutsükli kulud
Elutsükli maksumus on süsteemi jaoks vajalike investeeringute 
nüüdisväärtus selle kõikides etappides.

1.  Investeerimiskulud. Hange, projekteerimine, 
projektijuhtimine, toodete ostmine jne.

2.  Käidukulud. Energeetika, hooldus, kindlustus, haldus

3.  Jääkväärtus. Juhul, kui seda saab pärast kaotamist müüa, 
kuid sellel võib olla negatiivne väärtus, nt kõrvaldamis- ja 
ringlussevõtukulud.

Targa linnavalgustuse 
projektide eeldatavad  
omadused ja riskid
1.  Hankekulud võivad uuendustetaseme tõusmisel suureneda, 

kuna ettevõttesisest oskusteavet napib.

2.  Hoolduskulud eeldatavasti vähenevad; eeldatava energiahinna 
tõusu korral hea riskijuhtimine.

3.  Asjade internetti toetav linna taristu tõstab kinnivara hinda; 
Leedseadmete kasutamise ja ümbertöötlemise võimalusega 
seotud ebamäärasus.

Elutsüklipõhise käsitluse rakendamine targa 
linnavalgustuse investeerimisotsustes

Elutsükli kulude analüüsis püütakse määratleda investeeringu pikaajalisi  
majanduskulusid. Analüüsi kasutamine tänavavalgustuse planeerimisel on paras  

katsumus, kuna selles on palju ebamäärasust.1

majandus | teabeleht #3

ELUTSÜKLI KULUDE HINDAMINE 
TARGA TÄNAVAVALGUSTUSE 

INVESTEERIMISOTSUSTES

Elutsükli kulud hõlmavad 
investeeringuid, kuid on 
laiahaardelisemad kui hankekulude 
hinnang. Targa tänavavalgustuse eluea 
puhul tuleb arvestada tehnoloogia 
eluiga ja sellest sõltub ka kogukulu. 
Et pikaajalist ebakindlust vähendada, 
nõudke tootele garantiid või 
riskijagamislepinguid.

INVESTEERIMIS- 
KULUD

KÄIDU- 
KULUD

JÄÄK- 
VÄÄRTUS

ELUTSÜKLI 
KULUD 
KOKKU
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ELUTSÜKLI KULUDE HINDAMINE TARGA 
TÄNAVAVALGUSTUSE INVESTEERIMISOTSUSTES

Tagasilöögi paradoks
Tagasilöögi paradoks on hästi dokumenteeritud nähtus, 
kus energiatõhususe meetmed võivad kaasa tuua oodatust 
väiksema kokkuhoiu, arvestades kasutajate esilekutsutud 
lisanõudlust. Selle teguri mõju suurust on raske mõõta 
ja olemasolevad teadusuuringud ei toeta tagasilöökide 
hüpoteesi (tõhusam tehnoloogia suurendab üldist 
energiatarbimist).5 

Neid küsimusi tuleb nutika linnavalgustuse projekti 
kavandamisel meeles pidada ja püüda tagasilöögiriske 
vähendada.

Otsustamise toetamine suure 
ebakindluse tingimustes
Uudse tehnoloogia, lisasäästlikkusnõuete ja kliimamuutuse mõju 
meie linnadele toob palju ebakindlust targa linnavalgustuse 
investeeringutega seotud otsustesse. Ebakindlus tähendab, 
et eksperdid või otsustajad ei suuda kokku leppida võimalikes 
põhitegurites, mis otsust või selle tagajärgi mõjutavad. 

Sellisel juhul tuleb otsust käsitleda õigest vaatenurgast 
ja see struktureerida ning mitte vaadata konkreetseid 
projektihinnanguid (nagu elutsüklianalüüs). „Otsustustoetus 
suure ebakindluse tingimustes“ on rakendusuuringute haru, mida 
omavalitsused saavad kasutada oma tegevuse parendamiseks.6

Elutsükli üldhinnang
Elutsükli üldhinnangus tuleb arvestada nii kaudset 
majandusmõju kui ka keskkonda. Majanduslikul välismõjul 
on olenevalt tehingust negatiivne või positiivne mõju 
(kulu või tulu), kuid seda kolmandate isikute mõju tõttu 
hinnas ei arvestata. Targa linnavalgustuse projekti peamine 
otsene välismõju on valgusreostus, mis mõjub halvasti 
ööpimedusele2 ja putukapopulatsioonidele.3 

Elutsükli meetod peaks sisaldama ka valgusomadusi ja 
-reostuse välismõju, et eri võimalusi saaks võrrelda.4 
Nutikas valgustus võib aidata probleemi lahendada, kuid 
ilma selge strateegiata on keeruline olukorda parandada. 

Lisage elutsüklikulude hindamisse 
valgusreostus ja tutvuge organisatsioonis  
selle teemaga.
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Näide valgusreostuse kohta.

Näide piisava valgustuse kohta. Porvoo, Soome.


