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Projekti nimetus:  Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2017 
Projekti number: 2014-2020.6.03.17-0092 
 
Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse 
suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” 
tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks, milleks on  
tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine. 
Toetuse andmise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu 
efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele. 
 
Toetuse rahuldamise otsus (TRO):  26.05.2017 nr 1-25/93 
TRO muutmise otsus:    26.07.2018 nr 1-25/189 
Projekti abikõlblikkuse periood   01.06.2017 … 01.07.2019 
Ehitustööde tegelik vastuvõtu aeg:  18.12.2018 
 
Projekti lõplik kogumaksumus (lisandub käibemaks)  € 927 532,74 eurot 
Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)   € 923 800,86 eurot 
o sh EL Ühtekuuluvusfondi toetus       € 508 090,50 eurot  
 (55 % abikõlblikest kuludest)  
o sh omafinantseering           € 419 442,24 eurot 
 
Projekti asukoht: 
Tänavavalgustuse renoveerimistöid Viljandi linna alljärgnevad tänavad või tänavate osadel: 
Riia mnt, Lennuki tn, A.Irve tn, Puidu tn, Pärnu mnt, Paala tee, Kagu tn, Lääne tn, Kesk-Kaare 
tn, Loode tn, Kauge tn, Valuoja pst, Väike-Kaare tn, Valuoja org, Vaksali tn, Leole tn, Turu tn, 
Uku tn, J.Köleri, Heina tn, Tallinna tn, Musta tee, Ilmarise tn, Uus tn, Tartu tn, Posti tn, Eha tn, 
Väike tn, Kooli tn, Allika tn, Uueveski tee, Põltsamaa tee, Koidu, Lossi, Turu, Kaalu, Kiriku, 
Reinu tee, Hariduse, Paistu. 
Kokku oli renoveerimistöödega hõlmatud 57 tänavalõiku. 
 
Üldine ülevaade projekti tegevustest: 
Projektiga oli hõlmatud 603 olemasoleva tänavavalgustuspunkti rekonstrueerimine (valgusti 
koos postiga, kaabeldus, elektrikilbid). Projekteerimistööde käigus läbi viidud valgusarvutuste 
käigus täpsustati valgustite vajalikud asukohad ning valgustite võimsused, et tagada tänavate 
ühtlane ja nõuetekohane valgustatus. Uusi valgusteid paigaldati kokku 599. Töö käigus 
paigaldati ca 18 km valgustite kaableid ning vahetati välja või uuendati 21 elektrikilpi. 
 

Valgustite ostmiseks korraldas AS Viljandi Veevärk eraldi avatud riigihanked. Valgustid ostuks 
sõlmiti mõlemad lepingud AS-iga Viru Elektrikaubandus (tarniti Vizulo valgustid seeriast Stork 
LB ja MiniMartin). 
 
Uute paigaldatud LED valgustite keskmine nominaalvõimsus on 61,95 W, millest tulenevalt on 
arvutuslik elektrienergia aastane kokkuhoid (eeldusel, et valgustid põlevad 4000 tundi aastas) 
377 MWh. Kuna taotluses esitatud eesmärk oli saavutada aastaseks elektrienergia 
kokkuhoiuks 327 MWh, siis projekti elluviimine täitis ja isegi ületas seatud eesmärgid. 
 
 
 
 


