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Lisateavet leiate järgmiselt lehelt 

Seotud teabelehed: 
tehnoloogia #2, 5

Mitmefunktsioonilise targa  
linnavalgustuse majanduslik kasu
Väga oluline on kujundada hästi toimiv majandus-, institutsiooniline ja  

lepinguline raamistik, mis on kohandatud kohaliku konteksti järgi.

Põhilised eelseisvad 
nutilahendused

   Energiatootlikkus

    Detsentraliseeritud tuul,1 päike 2 ...  

   Võrgusaatjad

    Olemasolevad lambipostid pakuvad  
ideaalset platvormi ...

   Sensoripõhised teenused 

    Asjade interneti  
ärimudelite arendamine ...

Raamistiku 
kujundamise nõuded

 Elektri arvestamise mudel

...  lahendab kulude, turvalisuse tagamise ja süsinik- 
dioksiidi vähendamisega2 seotud probleemid.

  Taristu turu haldamine

...  tihe võrgustik 5G-antenne või muid 
nutiseadmeid, mis vajavad füüsilist tuge.3

 Neutraalse pakkuja töömudel

...  vajab operaatorite jaoks avatud keskkonda, 
vältides hankija ummikseisu.4
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MITMEFUNKTSIOONILINE TEHNOLOOGIA  
JA ÄRIMUDELID NUTIKAS  

LINNAVALGUSTUSES

Leedlambid välisvalgustuses on kiiresti 
arenev tehnoloogia. Eelseisvad targa 
tänavavalgustusega seotud uuendused 
keerlevad asjade interneti rakenduste 
ümber, mida toetab 5G-võrk. Kiiremini 
kohanevatel linnadel on paremad 
võimalused saavutada edu, suurendades 
teadlikkust ja meelitades kohalikele 
uuenduslikele ökosüsteemidele ligi 
investeeringuid.
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Uute teenusväärtusmudelite mõistmine:  
ärimudeli lõuend
Et mõista nutika linnavalgustuse 
projektiga kaasnevaid uusi teenuseid, 
on hea kasutada ärimudeli lõuendit 
(paremal). Võite täita lõuendi 
koos kõigi sidusrühmadega, nagu 
tehnoloogiapakkujad, kohalikud 
ettevõtjad või linna energiaettevõte, 
et algatada muudatusi, aidata teha 
paremaid seaduslikke otsuseid ja 
toetada kohalikku majandusarengut.

Majandusraamistiku loomine  
mitmefunktsionaalsusele targa linna valgustusele
Ainult korrapäraselt kavandatud kohalik majandusraamistik toetab uusi äri- ja tulumudeleid, mis  
annavad tegelikku kasu linna majandusele ning kodanike pikaajalisele heaolule. Nutika linna paradigma vajab  
uusi haldusstrateegiaid. Mitmefunktsiooniliste lambipostide puhul tuleb arvesse võtta vähemalt järgmist:

 Energiavõrgu seose haldamine. Detsentraliseeritud 
energiatootmise hajutamise toetamiseks soovitatakse võtta 
kasutusele netoarvestusega seotud õigusaktid.2 Netoarvestusega 
seotud õigusaktid tähendavad, et nii isetarbitavat elektrit 
kui ka ülejäävat elektrit hinnatakse sama hinnaga (erinevalt 
netoarveldusest, kus ülejääki hinnatakse madalama hinnaga kui 
võrgust ostetud elektrit).

 Tänavavalgustuspostide kasutamise haldamine kui füüsiline 
tugi teistele füüsilistele seadmetele, näiteks 5G-antennidele. 
Juurdepääsu olemasolevale postide võrgule määrab nõudlustaseme 
kontekst. Vale raamistik võib viia selleni, et mobiilsideoperaatorid 
konkureerivad üle ja algatavad omavalitsuse vastu 
kohtumenetluse,5 viivitades 5G vastuvõtmisega. Väikse nõudlusega 
olukordades võib omavalitsus toetada 5G kasutuselevõttu, selle 
asemel et küsida tasu antennipaigalduse eest.

 Andmemajanduse juhtimine. Linnad haldavad suuri 
andmehulki, mida saaks kasutada uute teenuste loomiseks või 
olemasolevate täiendamiseks. IoT ehk asjade interneti andurid, mis 
mõõdavad näiteks õhukvaliteeti, parkimishindu või elektriautode 
laadimise jaamu, muudavad internetiga varustatud lambipostid 
sellise andmemajanduse jaoks loomulikuks kogumispunktiks. 
Kohalik operaator ja linnavalitsus peaksid siiski tegutsema 
neutraalse võõrustajana, et nad saaksid teha andmeplatvormil 
koostööd ning ühtlasi tekitada teenuseosutajate vahel konkurentsi.4

 Täiendava äripotentsiaali loomine. Valgusallikaga 
ühendatavad funktsioonid ja asjade interneti lahendused saavad 
pakkuda uusi teenimisvõimalusi, mis põhinevad klientide 
reklaamiandmete kasutamisel ning toovad kasu nii klientidele 
endile kui ka turistidele (teave liigub mõlemas suunas).
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Viited:

1	 Näide	tulevaste	linna	mikrotuuleenergia	lahenduste	kohta:	O-Wind	Turbine,	
winner	of	the	James	Dyson	Award	2018	(https://www.jamesdysonaward.
org/2018/project/o-wind-turbine/).

2	Netomõõtmise	kohta	vt:	Jussi	Vimpari,	Seppo	Junnila.	Estimating	the	diffusion	
of	rooftop	PVs:	A	real	estate	economics.	Energy	172,	2019.

3	 Varajane	taristuturu	näide:	https://smartlamppost.com	(a	joint	venture	between	
three of the most important players in Europe, in metal structures, Telecoms, 
Power and Smart Cities.

4 Neutraalse võõrustaja käsitluse kohta vt Nokia BellLabs and City of Espoo 
consortium	for	5G	Lamposts,	Luxturrim:	https://www.luxturrim5g.com/new-
blog/2019/11/4/nokia-driven-luxturrim5g-smart-city-ecosystem-extending.

5 5G kohtuprotsessi probleemi lühikirjeldus: The Guardian, 19. mai 2010, 
„Revealed: 5G rollout is being stalled by rows over lampposts“.
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