
KINNITATUD 

Tallinna Linnavalitsuse  

24. märtsi 2004  

määrusega nr 26 

LISA  

 

Tallinna linna teevalgustusnormid  

 

 

1. Üldsätted  

1.1 Käesolevad Tallinna linna teevalgustusnormid (edaspidi  teevalgustusnormid) sätestavad 

nõuded valgustussuuruste valikule, valgustite ja nende paigalduse valikule ja teevalgustuse 

tunnussuuruste arvutamisele ning mõõtmisele. 

1.2 Teevalgustusnormid kehtivad uutele või rekonstrueeritavatele teevalgustusrajatistele.  

2. Teevalgustusnormides kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

2.1 Liikleja on isik, kes osaleb liikluses jalakäija, sõitja või juhina. 

2.2 Jalakäija (tähis P) on isik, kes kasutab teed liiklemiseks jalgsi või ratastooliga. Jalakäijaks 

loetakse ka isikut, kes kasutab liiklemiseks rula, rulluiske, -suuski, tõukeratast, -kelku või muid 

nendesarnaseid abivahendeid. 

2.3 Jalgrattur (tähis C) on isik, kes kasutab liiklemiseks jalgratast või muud kaherattalist sõidukit, 

mis liigub sellel sõitva(te) inimes(t)e lihasjõul, sellel sõidukil võib olla ka mootor. 

2.4 Aeglase sõiduki (tähis S) juht on isik, kes juhib sõidukit, mis liigub mootori või muul jõul ning 

mille liikumiskiirus on kuni 40 km/h. 

2.5 Kiire mootorsõiduki (tähis M) juht on isik, kes juhib sõidukit, mis liigub mootori jõul ning 

mille liikumiskiirus on üle 40 km/h (edaspidi kiirsõiduk). 

2.6 Arvestuslik liikluspiirkond on tänavavalgustuse projekteerimisel, paigaldamisel või 

kontrollimisel hõlmatav liikluspiirkond. 

2.7 Konfliktpiirkond on arvestuslik liikluspiirkond, kus kiirsõidukivood ristuvad üksteisega või 

kattuvad muud tüüpi liiklejate liikluspiirkondadega. 

2.8 Põhiliikleja liikluskiirus on võrdne antud teel liikluskorraldusega kehtestatud piirkiirusega.  

2.9 Ülekäigurada on tee osa, mis on ette nähtud jalakäijale tee ületamiseks. Reguleerimata 

ülekäigurada tähistatakse vastavate liiklusmärkide või teekattemärgisega. Reguleeritaval 

ülekäigurajal määratakse käigukord jalakäijafooride tulede või reguleerija märguannetega, 

kusjuures teel võivad olla vastavad teekattemärgised  

2.10 Ristmik on samal tasandil ristuvatest teedest moodustuv ala. 

2.11 Eritasandiline ristmik on kahe või enama tee  eritasandiline lõikumine nii, et ühelt teelt on 

võimalik siirduda teisele. 

2.12 Sõidukite liiklussagedus on tee ristlõiget läbivate sõidukite arv ajaühikus (tavaliselt 

ööpäevas). Parkla liikumissagedus on parklat kasutatavate sõidukite arv ajaühikus. 

2.13 Ööpäeva keskmine liiklussagedus on loenduspäevade jooksul tee ristlõiget läbinud sõidukite 

arv jagatuna loenduspäevade arvuga. 

2.14 Liikluskeerukus on liikleja vajalik füsioloogilis-psühholoogiline pingutus teekonna ja raja 

valikuks ning kiiruse ja positsiooni hoidmiseks või muutmiseks teel, vastavalt pakutavale 

informatsioonile. 

2.15 Suhteline kuritegevusrisk on kuritegevusrisk arvestuslikus liikluspiirkonnas võrrelduna 

kuritegevusriskiga laiemas piirkonnas. 

2.16 Nägemisvälja keerukus on valgustus- ja muud nähtavad elemendid liikleja nägemisväljas, mis 

võib liiklejat eksitada, segada, häirida või üle koormata, nt kuulutused, valgussambad, valgustatud 

ehitised, spordirajatiste valgustus. 

2.17 Ümbruse heledus on tee ümbruse eeldatav heledustase. 

2.18 Peamised ilmaolud on antud piirkonnas antud perioodil tavaliselt esinevad ilmaolud. 

2.19 Parameetritega kirjeldatakse liiklust ning valgustust iseloomustavaid olukordi. Parameetrid 

jagunevad põhiparameetriteks ja eriparameetriteks. Põhiparameetrid on parameetrid,  mille alusel 

liigitatakse valgustusolukordi. Eriparameetrid on parameetrid, mille alusel liigitatakse olenevalt 

piirkonna geomeetrilisest kujundusest, liiklusdünaamikast, keskkonnaoludest ja välistoimest 
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valgustusolukordade täpsemaid alaliike. Parameetrite loetelu koos nende tähistega on 

toodud lisas 3. 

3. Tähised ja määratlused 

3.1 Teevalgustusnormides kasutatakse lisaks rahvusvahelises valgustehnika sõnastikus (IEC 

60050-845) ja Euroopa standardis EN 12665 määratletud oskussõnadele alljärgnevaid tähiseid ja 

nende määratlusi. 

3.1.1 Teepinna keskmine heledus (L) -  teepinna heleduse aritmeetiline keskmine sõidutee 

etteantud lõigu pindalal. Keskmine heledus L määrab heledustaseme, millele sõidukijuhi silm on 

kohanenud (silma adaptatsioonitaseme). Teevalgustuses kasutataval suhteliselt madalal 

valgustustasemel tõstab heleduse suurendamine kontrastitundlikkust ja nägemisteravust ning 

vähendab räigust. Ühik – kandela ruutmeetri kohta (cd/m
2
). 

3.1.2 Sõiduraja pinna heleduse pikiühtlus on sõiduraja keskjoone vähima ja suurima heleduse 

suhe. 

3.1.3 Sõidutee pinna heleduse pikiühtlus (U1) on sõidutee sõiduradade heleduse pikiühtluse vähim 

väärtus. Pikiühtlus Ul iseloomustab teepinna heledate ja tumedate osade vaheldumisel tekkiva 

nägemist segava toime vähesust pikkadel teeosadel. 

3.1.4 Heledusläve kõrgenemistegur (TI) on nähtavuse halvenemise määr teevalgustusrajatise 

valgustite räiguse toimel. 

3.1.5 Sõidutee valgustustiheduse ümbrussuhe (SR) on sõidutee äärega külgneva välisriba ja 

sõidutee ääreriba keskmise valgustus-tiheduse suhe. Ümbrussuhet SR kasutatakse üksnes siis, kui 

sõidutee ümbrus ei kujuta endast muud liiklusala (sealhulgas kõnniteed, jalgrattateed või 

ohutusriba), mis külgneb sõiduteega ja mille kohta kehtivad omad nõuded. 

3.1.6 Tee keskmine valgustustihedus (Ē) on tee rõhttasandilise valgustustiheduse aritmeetiline 

keskväärtus. Ühik – luks (lx). 

3.1.7 Tee vähim valgustustihedus (Emin) on tee kõige nõrgemini valgustatud punkti 

valgustustihedus. Ühik – luks (lx). 

3.1.8 Tee antud punkti poolsfääriline valgustustihedus (Ehs) on rõhtsa alusega väikesele 

poolsfäärile langeva valgusvoo ja poolsfääri pindala jagatis. Ühik – luks (lx). 

3.1.9 Tee keskmine poolsfääriline valgustustihedus (Ēhs) on tee poolsfäärilise valgustustiheduse 

aritmeetiline keskväärtus. Ühik – luks (lx). 

3.1.10 Teepinna heleduse, tee valgustustiheduse või teepiirkonna poolsfäärilise valgustustiheduse 

üldühtlus (Uo) on nimetatud suuruste vähima väärtuse ja keskväärtuse jagatis. Üldühtlus Uo 

iseloomustab heleduse muutumise vähesust ning seda, kui hästi teepind toimib taustana 

teemärgistuse, esemete ja teiste liiklejate eristamisel. 

3.1.11 Teepinna keskmise heleduse, teepiirkonna keskmise või vähima valgustustiheduse, tee 

keskmise poolsfäärilise valgustustiheduse, vähima poolsilindrilise valgustustiheduse või püstpinna 

vähima valgustustiheduse hooldeväärtus on väärtus, millest allapoole nimetatud suurused ei tohi 

langeda. 

3.1.12 Antud punkti poolsilindriline valgustustihedus (Esc) on püstse teljega väikese poolsilindri 

külgpinnale langeva valgusvoo ja poolsilindri külgpindala jagatis. Poolsilindri 

orienteerimissuunaks loetakse tema tasandilise tagakülje normaali suund. Ühik – luks (lx). 

3.1.13 Tee kohal paikneva tasandi vähim poolsilindriline valgustustihedus (Esc.min) on 

poolsilindrilise valgustustiheduse vähim väärtus teepiirkonna kohal 1,5 m kõrgusel paikneval 

tasandil. Ühik – luks (lx). 

3.1.14 Antud punkti läbiva püstpinna tasandiline valgustustihedus (Ev) on valgustustihedus 

püstpinnal. Ühik – luks (lx). 

3.1.15 Püstpinna vähim tasandiline valgustustihedus tee kohal (Ev.min) on püstpinna vähim 

valgustustihedus etteantud kõrgusel tee pinnast. Ühik – luks (lx). 

4. Liikluspiirkonnad ja valgustusklassid  

4.1 Arvestusliku liikluspiirkonna määratlemine  

4.1.1 Avaliku teede ja tänavate võrgu võib jagada mitmeks liikluspiirkonnaks sõltuvalt tegelikust 

olukorrast  

4.1.2 Kui arvestuslik liikluspiirkond on määratletud selliselt, et see hõlmab tee või tänava kõiki 

osi, kehtivad valgustusnõuded- ja soovitused ka nende osade suhtes.  
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4.1.3 Kui erinevaid liikluspiirkondi määratakse erineval viisil, tuleb seda arvestada valgustuse 

valikul.  

4.1.4 Konfliktpiirkondade piirid peavad olema täpselt määratletud.  

4.2 Valgustusolukorra klassi määratlemine  

4.2.1 Olukorraklassid, mida tähistatakse  tähtedega A kuni E ja mis sõltuvad liikluskiirusest ja 

sõiduteed kasutavate liiklejate liigist ning määratletakse põhiparameetrite ja eriparameetrite järgi. 

Valgustusolukordade klasside määratlemine põhiparameetrite alusel on toodud tabelis 1. 

Valgustusolukordade liigitus eriparameetrite alusel on toodud lisas 2. 

 

Tabel 1 

 

 

4.2.2 Valgustusolukorra klassid A1, A2 ja A3   

4.2.2.1 Külgnevate ohutusribade, kõnni- ja jalgrattateede puudumisel loetakse sõidutee laiuseks 

välisäärte vahelist piirkonda. Eraldusribaga tee korral loetakse tee laiuseks mõlema sõidutee 

välisäärte vahelist kaugust koos eraldusribaga. Kui eraldusriba on laiem kui 10 m, võib kumbagi 

sõiduteed käsitleda eraldi. 

4.2.2.2 Külgnevate ohutusribade olemasolul võib arvestusliku piirkonna määratlemiseks kasutada 

kaht alternatiivset meetodit: 

4.2.2.2.1 arvestada kogu teepinda, lugedes sõidutee kogulaiuseks ohutusribade välisäärte vahelist 

kaugust; 

4.2.2.2.2 arvestada sõiduteed ja ohutusribasid eraldi, lugedes sõidutee laiuseks normaal-

sõiduradade kogulaiust, ohutuspiirkonna laiuseks aga üksnes ohutusriba laiust. 

4.2.2.3 Külgnevate kõnni- või jalgrattateede olemasolul võib arvestusliku piirkonna 

määratlemiseks kasutada kaht alternatiivi: 

4.2.2.3.1 arvestada üksnes sõiduteed, lugedes selle laiuseks sõidutee välisäärte vahelist kaugust; 

4.2.2.3.2 arvestada sõiduteed ja kõnni- või jalgrattateed eraldi, lugedes sõidutee laiuseks selle 

äärekivide vahelist kogukaugust. 

4.2.3 Valgustusolukorra klassid B1 ja B2 

4.2.3.1 Külgnevate kõnni- ja jalgrattateede puudumisel loetakse arvestuslikuks piirkonnaks 

sõidutee välisäärte vahelist piirkonda. ME-valgustusklasside kasutamisel ning 

naaberliikluspiirkondade puudumisel võetakse ümbruse heledussuhte arvutamisel naaberriba 

laiuseks sõidutee esimese sõiduraja laius. 

Põhiliiklejate liikluskiirus Liiklejate liigid samas liikluspiirkonnas Valgustusolukorra 

klass M S C P 

Suur 

(üle 60 km/h) 

 

    
A1 

 o   A2 

 o o o A3 

Keskmine (üle 30, kuid  
mitte üle 60 km/h) 
 

  o o B1 

   o B2 

   o C1 

Väike (üle 5, kuid  

mitte üle 30 km/h) 
    D1 

 o o  D2 

 o  o D3 

    D4 

Väga väike (kõnnikiirus)     E1 

o o o  E2 

Tähised: 

M – kiired mootorsõidukid (motorized traffic), S – aeglased mootorsõidukid (slow 

moving vehicles), C – jalgratturid (cyclists), P – jalakäijad (pedestrians) 

 põhiliiklejad,  o muud lubatavad liiklejad,   lubamatud liiklejad 

A - liiklus ühest piirkonnast teise, B ja C - liikluse jaotus teatavas laiemas piirkonnas,  

D ja E - aeglane liiklus piirkonna ulatuses. 

Tabel ei sisalda olukordade määratlemist jalakäijate ülekäikudel. 
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4.2.3.2 Külgnevate kõnni- või jalgrattateede olemasolul käsitletakse sõiduteed ja kõnni- või 

jalgrattateed eraldi. Sõidutee arvestuslikuks piirkonnaks loetakse selle välisäärte vahelist 

kogukaugust. 

 

4.2.4 Valgustusolukorra klassid C1, E1 ja E2 

4.2.4.1 Arvestuslikuks piirkonnaks loetakse kõnni- või jalgrattatee kogulaiust. Sõiduteedest eemal 

kulgevate kõnni- või jalgrattateede korral võib arvestuslik piirkond olla laiem ja sisaldada 2 m 

laiust riba mõlemal pool teed. 

4.2.4.2 Kui kõnni- ja jalgrattateed kulgevad kõrvuti, võib nende kogulaiust lugeda üheks 

arvestuslikuks piirkonnaks. 

4.2.5 Valgustusolukorra klassid D1, D2 ja D3 

4.2.5.1 Külgnevate kõnniteede puudumisel loetakse arvestuslikuks piirkonnaks kogu piirkond, mis 

on piiratud seda ääristavate hoonete välisseintega või naaberkruntide piiridega. 

4.2.5.2 Külgnevate kõnniteede olemasolul võib kasutada kaht alternatiivi: 

4.2.5.2.1 arvestada kogu piirkonda, lugedes sõidu- ja kõnnitee kogulaiuseks (kõnnitee võib 

sisaldada ääri) kaugust ääristavate hoonete välisseinteni või naaberkruntide piirideni; 

4.2.5.2.2 arvestada sõidu- ja kõnniteed eraldi (kõnnitee võib sisaldada ääri), lugedes sõidutee 

laiuseks selle välisäärte vahelist kogukaugust. 

4.2.6 Valgustusolukorraklass D4 

4.2.6.1 Arvestuslikuks piirkonnaks loetakse kogu piirkond, mis on piiratud seda ääristavate 

hoonete välisseintega või naaberkruntide piiridega. 

4.2.7 Konfliktpiirkond  

4.2.7.1 Külgnevate kõnni- ja jalgrattateede puudumisel loetakse arvestuslikuks piirkonnaks 

sõidutee välisäärte vahelist piirkonda. Kui sõidukitel on lubatud sõita piki tagasipöörde või 

tasaristmiku sõidusuundade eraldusriba või üle selle, peab arvestuslik piirkond haarama ka 

eraldusriba. Määratletud peab olema arvestusliku piirkonna ja juurdesõidutee vaheline piir. 

4.2.7.2 Külgnevate kõnni- või jalgrattateede olemasolul võib kasutada kaht alternatiivi: 

4.2.7.2.1 arvestada kogu piirkonda, lugedes sõidu-, kõnni- ja jalgrattatee kogulaiuseks (kõnnitee 

võib sisaldada ääri) kaugust seda piirkonda ääristavate hoonete välisseinteni või 

naaberkruntide piirideni; 

4.2.7.2.2 arvestada sõidu- ja kõnni- või jalgrattateed eraldi – sõiduteed vastavalt jaotisele 6.1, 

kõnni- ja jalgrattateid vastavalt punktile 6. 

4.2.8 Liikluse rahustamise meetmed liiklusohutuse seisukohalt  

4.2.8.1 Liikluse rahustamise arvestuslikuks piirkonnaks on erimeetmete kasutamise ala. 

Arvestusliku piirkonna ja juurdesõidutee vaheline piir peab olema määratletud. 

4.2.8.2 Kui liikluse rahustamise eri meetmete kasutamise piirkonnad on üksteisest oluliselt kaugel, 

võib igaüht neist käsitleda iseseisva arvestusliku piirkonnana. Sel juhul võib arvestuslik piirkond 

haarata üksnes seda ala, millel nimetatud meetmeid kasutatakse. 

4.2.8.3 Kui eri meetmete kasutamise piirkonnad asetsevad lähestikku, võib nende kasutamiskohti 

ja nende vahelist teed lugeda ühtseks arvestuslikuks piirkonnaks, mille ulatuses rakendatakse sama 

valgustusklassi. 

4.2.9 Ülekäigurada 

4.2.9.1 Reguleerimata ülekäiguraja laius on piiratud vastava teekattemärgisega, selle puudumisel 

aga piiravad rada kujutletavad sirged, mis lähtuvad vastavate liiklusmärkide asukohtadest ning on 

teega risti. 

4.2.9.2 Reguleeritava ülekäiguraja laius on piiratud vastava teekattemärgisega, selle puudumisel 

aga piiravad rada kujutletavad sirged, mis lähtuvad fooride asukohtadest ning on teega risti. 

4.3 Valgustusnõuded- ja soovitused  

4.3.1 Valgustusnõuded ja -soovitused sõltuvad arvestusliku piirkonna kujust ja mõõtmetest, 

liiklusoludest ja muudest ajaliselt muutuvatest asjaoludest. 

4.3.2 Valguse räiguse piiramine 

4.3.2.1 Igas valgustusolukorras tuleb kasutusele võtta valguse räiguse piiramise meetmed. ME-

valgustusklasside korral määratakse see kontrastikõrgendusteguri TI järgi, teiste valgustusklasside 

korral aga valgustugevuse ja räiguse piiramise nõuete järgi vastavalt punktile 5.6.. 

4.3.3 Värviesituskategooriad 
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4.3.3.1 Igas valgustusolukorras tuleb arvestada valgusallika värviesitust, valides ühe järgmistest 

värviesituskategooriatest: 

4.3.3.1.1 A - värviesitusele ei ole erinõudeid; 

4.3.3.1.2 B - teevalgustusrajatis võimaldab liiklusvahendijuhtidel ja jalakäijatel tuvastada värve 

orienteerumiseks vajalikul määral (nt tee ääres paiknevate viitade või sõidutee eri 

liiklejate vahelise jaotuse märkide äratundmiseks); 

4.3.3.1.3 C - teevalgustusrajatis võimaldab tuvastada värve inimeste või esemete äratundmiseks 

vajalikul määral (nt. parkimisplatsidel ja kuritegevusriskiga piirkondades). 

4.3.3.2 Juhised värviesituskategooriate B ja C valikuks olenevalt eri olukordade parameetritest on 

toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2 

Valgustusolukord Parameeter 

 

Värviesitus-

kategooria
1 

Arvestuslikuks piirkonnaks on konfliktpiirkond A4  

 

B 

 

 

 

C 

Arvestuslikus piirkonnas kasutatakse liiklusohutuse 

tagamiseks (liikluse rahulikustamiseks) geomeetrilisi 

meetmeid (nt. teepinna jaotamist eri liiklejate vahel) 

A5 

Liiklus on tavalisest keerukam T2 

Sõiduteel on parkivaid liiklusvahendeid T3 

Inimnägude äratundmine on vajalik T4 

Kuritegevusrisk on tavalisest kõrgem T5 
1
 Et tagada nõutavat värviesituskategooriat, võib osutuda vajalikuks kasutada kõrgemat 

valgustustaset (väiksema numbriga valgustusklassi). 

 

4.3.4  Ööaja arvestamine 

4.3.4.1 Liikluspiirkondade parameetrid kehtivad vaid hämara aja suhtes, kui käesolevas määruses 

ei ole sätestatud teisiti. 

4.3.4.2 Eri öötundidel olenevalt aastaaegadest, ümbruse heleduse ja liiklussageduse muutustest 

võivad parameetrite väärtused olla erinevad. Vastavalt sellele muutuvad ka valgustusnõuded ja  

soovitused. Kui mõnel öötunnil on võimalik vastavalt olukorrale kasutada madalamat  

valgustusklassi, kasutatakse seda asjaolu nendel tundidel valgustustaseme vähendamiseks ja 

elektrienergia säästmiseks. 

4.3.5 Liiklusmärkide ja viitade valgustamine 

4.3.5.1 Liiklusmärkide ja viitade valgustamiseks võib kasutada  individuaalvalgusteid või väikest 

arvu lisavalgusteid. Sel juhul sobivad kasutamiseks valgustusklassid S7 või A6, kuid seejuures 

tuleb kontrollida räiguse piiramist vastavalt punktile 5. 

4.3.6 Valgustusklassi valik  

4.3.6.1  Valgustusklasside valik  sõltub teede ja tänavate liigist ning liikluspiirkonna iseloomust. ja  

tähistatakse tähtedega ME, CE, S, A, ES ja EV. 

4.3.6.2 Valgustusklass on määratletud fotomeetriliste nõuete kogumiga, mis arvestavad tänaval 

liikleja nägemisnõudeid antud  tänavaliigi ja selle ümbruse korral. 

4.3.6.3 ME- ja MEW-valgustusklassid on ette nähtud piisavalt hea nähtavuse tagamiseks 

mootorsõidukijuhtide nägemisväljas sõiduteedel, keskmise ja suure kiirusega liikluse puhul.  

4.3.6.4 CE-valgustusklassid on ette nähtud mootorsõidukijuhtide nähtavuse tagamiseks 

konfliktpiirkondades nagu äritänavad, tasaristmikel, tagasipöördekohtadel ja  ühissõidukite 

peatustes. CE- valgustusklasse kasutatakse ka jalakäija ja jalgrattaliikluses. 

4.3.6.5 S- ja A-valgustusklassid on ette nähtud kasutamiseks jalakäija- ja jalgrattaliikluses kõnni- 

ja jalgrattateedel, sõiduteede hämaraladel ja tänavaosadel, mis kulgevad piki sõiduteed, jalgteedel, 

parkimispaikades, kooliõuedel jne. 

4.3.6.6 ES-valgustusklassid on ette nähtud kasutamiseks lisaklassina valgustusolukordades, kus 

avalik valgustus on vajalik inimeste ja esemete äratundmiseks ning tavalisest kõrgema 

kuritegevusriskiga tänavatel. 

4.3.6.7 EV-valgustusklassid on ette nähtud kasutamiseks lisaklassina olukordades, mil on vajalik 

näha püstipindu, nagu tollipunktides, eritasandilistel ristmikel jne. 
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4.3.6.8 Valgustusklasside valik tabelis 1 toodud valgustusolukordade jaoks on toodud lisas 2 

tabelipaarides 1.a – 10.b. Tabelite 1.a kuni 10.b nõuded ja soovitused põhinevad teekatte nõutaval 

heledusel ja rõhttasandi valgustustihedusel. Tabelites, mis on tähistatud tähega a, on toodud 

nõutava valgustusklassi number olenevalt valgustusolukorra klassist ja nõuete tasemest. Tabelites, 

mis on tähistatud tähega b, on toodud soovitav variant tabelis a esitatud kolme võimaliku 

valgustusklassi hulgast. 

4.3.6.9 Ebatasastel ja konarlikel teedel on soovitav kasutada rõhttasandilise valgustustiheduse 

asemel poolsfäärilist valgustustihedust. Nimetatud juhul võib nõutavate või soovitatavate S-

valgustusklasside asemel rakendada samaväärse valgustustasemega A-valgustusklasse vastavalt 

tabelile 3. 

 

Tabel 3 

S-valgustusklassidega samaväärse valgustustasemega A-valgustusklassid 

Alusklass S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Samaväärne klass  A1 A2 A3 A4 A5 

 

 

 

4.3.6.10 Punktis 4.4.7.5 nimetatud juhtudel on lisaks rõhtpinna valgustustihedusele soovitav 

kasutada püstpinna poolsilindrilist või tasandilist valgustustihedust. Nimetatud juhul võib lisaks 

nõutavatele või soovitatavatele CE- või S-valgustusklassidele rakendada ES- ja EV-

valgustusklasse vastavalt tabelile 4. 

 

Tabel 4 

Lisaks CE- või S-valgustusklassidele rakendatavad ES- ja EV-klassid 

Alusklass CE0 CE1 CE2 CE3 

S1 

CE4 

S2 

CE5 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

Lisaklass ES1 ES2 

EV3 

ES3 

EV4 

ES4 

EV5 

ES5 ES6 ES7 ES8 ES9 

 

 

4.3.7 Naaberpiirkondade valgustusklassid 

4.3.7.1 Valgustusnõuded ja -soovitused peavad vastama iga arvestatava piirkonna eripärasustele 

ega tohi erineda naaberpiirkondade võrreldavatest valgustusklassidest enam kui kahe astme võrra. 

Arvestuslikuks piirkonnaks võetakse piirkond, mille valgustusnõuded on kõrgeimad. 

Valgustustasemed eri valgustusklasside võrdlemiseks on esitatud tabelis 5. 

 

 

Tabel 5 

 

 

CE0 

ME1 

MEW1 

CE1 

ME2 

MEW2 

CE2 

ME3 

MEW3 

CE3 

S1 

ME4 

MEW4 

CE4 

S2 

ME5 

MEW5 

CE5 

S3 

ME6 

 

 

S4 

 

 

 

S5 

 

 

 

S6 

ME- ja MEW-klasside puhul on eeldatud, et teekatte peegeldustegur vastab 

Rahvusvahelise Valgustuskomisjoni (CIE) trükise 66 tabelile C2. 

 

 

4.3.7.2 Valgustusklassi valiku nõudeid tuleb järgida alati, kui valgustusolukord vastab 

arvestuslikule. Tabelites toodud heleduse ja valgustustiheduse väärtused on vähimad, mis 

määratud ajahetkel lubatud. Algväärtused uues teevalgustusrajatises peavad olema kõrgemad ning 

valitud hooldeteguri järgi, arvestades valgustite valgusvoo ja valgustite valgusliku kasuteguri 

vähenemist edaspidisel kasutusel. 
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5. Valgustusklasside teostusnõuded 

5.1 Valgustusklassid ME ja MEW 

5.1.1 Valgustusklassid piisavalt hea nähtavuse tagamiseks mootorsõidukijuhtide nägemisväljas 

sõiduteedel keskmise ja suure kiirusega liikluse korral on toodud tabelites 6 ja 6w. Nende 

valgustusklasside valikukriteeriumid on toodud lisas 2. 

 

Tabel 6 

Valgustusklassid ME 

Klass 
Sõidutee pinna heledus kuivas olekus Pimestus-

räigus 

Ümbruse 

valgustus 

L  cd/m
2
 

(väikseim 

lubatud 

väärtus, 

hoolde-

väärtusena) 

Uo 

(väikseim 

lubatud 

väärtus) 

Ul  

(väikseim 

lubatud 

väärtus) 

TI   % 

(suurim 

lubatud 

väärtus)
1 

SR  

(väikseim 

lubatud 

väärtus)
2 

ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5 

ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 

ME3a  

1,0 

 

0,4 

0,7  

15 

 

0,5 ME3b 0,6 

ME3c 0,5 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ME4b 0,5 

ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 

ME6 0,3 0,35 0,4 15 - 
1
 TI lubatavat väärtust võib suurendada 5 võrra, kui kasutatakse väikese heledusega 

valgusallikaid. 
2
 Seda kriteeriumi kasutatakse üksnes siis, kui sõidutee ümbrus ei kujuta endast muud 

liiklusala, mille kohta kehtivad omad nõuded. 

 

 

Tabel 6.1 

Valgustusklassid MEW 

 

Klass 

Sõidutee pinna heledus vastavalt olekule Pimestus-

räigus 

Ümbruse 

valgustus Kuiv Märg 

L  cd/m
2
 

(väikseim 

lubatud 

väärtus, 

hoolde-

väärtusena) 

Uo 

(väikseim 

lubatud 

väärtus) 

Ul  

(väikseim 

lubatud 

väärtus)
1 

Uo 

(väikseim 

lubatud 

väärtus) 

TI   % 

(suurim 

lubatud 

väärtus)
2
 

SR  

(väikseim 

lubatud 

väärtus)
3
 

MEW1 2,0 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

MEW2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

MEW3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

MEW4 0,75 0,4  0,15 15 0,5 

MEW5 0,5 0,35  0,15 15 0,5 
1
 Selle kriteeriumi kasutamine on vabatahtlik, kuid seda võib kasutada kiire liiklusega 

sõiduteedel. 
2
 TI lubatavat väärtust võib suurendada 5 võrra, kui kasutatakse väikese heledusega 

valgusallikaid. 
3
 Seda kriteeriumi kasutatakse üksnes siis, kui sõidutee ümbrus ei kujuta endast muud 

liiklusala, mille kohta kehtivad omad nõuded. 
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5.2 Valgustusklassid CE 

5.2.1 Valgustusklassid mootorsõidukijuhtide ja teiste liiklejate nähtavuse tagamiseks 

konfliktpiirkondades on toodud tabelis 7. Nende valgustusklasside valikukriteeriumid on toodud 

lisas 2. 

Tabel 7 

Valgustusklassid CE 

Klass 
Teepinna rõhttasandiline valgustustihedus 

Ē   lx 

(väikseim lubatud 

väärtus, 

hooldeväärtusena) 

Uo 

(väikseim lubatud 

väärtus) 

CE0 50  

 

0,4 
CE1 30 

CE2 20 

CE3 15 

CE4 10 

CE5      7,5 

 

5.2.2 CE-valgusklasse kasutatakse peamiselt juhtudel, mil teepinna heleduse arvutamine ei ole 

piisava täpsusega võimalik või kui see ei ole otstarbekas (kui vaatamiskaugus on alla 60 m või kui 

on tegemist vaatlejate mitme arvessevõtmist vajava asukohaga).  

5.2.3 CE-valgustusklasse võib rakendada ka jalakäija- ja jalgrattaliikluses. 

5.2.4 Liikluspiirkond, mille suhtes rakendatakse tabel 7 nõudeid sisaldab üksnes sõiduteed, kuid 

võib sisaldada ka muid liikluspiirkonna osi. 

5.2.5 Valgusräigust piiratakse valgustite valikuga vastavalt tabelis 12 toodud klassidele G1 kuni 

G6 või heledusläve kõrgenemisteguri (TI) piiramise meetodi kasutamisega analoogselt tabelile 7. 

5.3 Valgustusklassid S, A, ES ja EV 

5.3.1 Valgustusklassid jalakäija- ja jalgrattaliikluses on toodud tabelites 8 ja 9. Nende 

valgusklasside valikukriteeriumid on toodud lisas 2. 

 

Tabel 8 

Valgustusklassid S 

Klass 
Teepinna rõhtne valgustustihedus 

Ē   lx 

(väikseim lubatud 

väärtus, 

hooldeväärtusena)
1 

Emin   lx 

(väikseim lubatud 

väärtus) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

S5 3 0,6 

S6 2 0,6 

S7 Sätestamata Sätestamata 
1
 Et tagada valgustuse vajalikku ühtlust, ei tohi tegelik 

hooldeväärtus olla üle 1,5 korra kõrgem kui antud klassi 

puhul esitatav nõutav väärtus. 
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Tabel 9 

Valgustusklassid A 

Klass 
Poolsfääriline valgustustihedus 

Ēhs   lx 

(väikseim lubatud 

väärtus, 

hooldeväärtusena) 

Uo 

(väikseim lubatud 

väärtus) 

A1 5 0,15 

A2 3 0,15 

A3 2 0,15 

A4 1,5 0,15 

A5 1 0,15 

A6 Sätestamata Sätestamata 

 

5.3.2 Lisavalgustusklassid jalakäijate liikluspiirkondades kuritegevusriski vähendamiseks ja 

turvatunde suurendamiseks on toodud tabelis 10. Nende valgusklasside valikukriteeriumid on 

toodud lisas 2. 

Tabel 10 

Valgustusklassid ES 

Klass 
Poolsilindriline valgustustihedus Esc.min   lx  

(hooldeväärtusena) 

ES1 10 

ES2 7,5 

ES3 5 

ES4 3 

ES5 2 

ES6 1,5 

ES7 1 

ES8 0,75 

ES9 0,5 

 

5.3.3 Lisavalgustusklassid püstpindade nähtavaks tegemiseks on toodud tabelis 11. Nende 

valgusklasside valikukriteeriumid on toodud lisas 2. 

 

 

 

 

Tabel 11 

Valgustusklassid EV 

Klass 
Püstpinna valgustustihedus Ev.min   lx  

(hooldeväärtusena) 

EV1 50 

EV2 30 

EV3 10 

EV4 7,5 

EV5 5 

EV6 0,5 

 

 

5.3.4 Liikluspiirkond, milles kasutatakse valgustusklasse tabelite 8 kuni 11 nõudeid, võib sisaldada 

kogu teepiirkonda. 

5.3.5 Valgusräigust piiratakse valgustite valikuga vastavalt tabelis 12 toodud klassidele D1 kuni 

D6, ES valgustusklasside puhul diskomforträigusklassid D1 kuni D3. 
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5.4 Ülekäiguradade valgustus 

5.4.1 Kohalik valgustust tuleb kujundada selliselt, et jalakäijad oleksid hästi nähtavad kogu 

ülekäigupiirkonnas. Püstpinna valgustihedus peab olema tunduvalt suurem kui teekatte 

rõhttasandiline valgustustihedus. Ka ülekäiguraja mõlemad otsaalad, kus jalakäijad 

ülekäiguvõimalust ootavad, peavad olema piisavalt hästi valgustatud. 

5.4.2 Lisavalgustite kasutamise korral teed ületavate või ülekäiguraja juures seisvate või liikuvate 

jalakäijate valgustamiseks ja sõidukijuhtide tähelepanu juhtimiseks ülekäiguraja olemasolul, tuleb 

lisavalgusti tüüp, paigutus ja valgussuund valida selliselt, et need tekitaksid positiivse kontrasti ega 

suurendaks sõidukijuhtidele toimivat räigust. 

5.5 Esteetilised ja keskkonnaaspektid 

5.5.1 Valgustite paigutusviis (konsoolidega või konsoolideta mastidel, trossidel, ehitiste osadel), 

valgustimastide ehitus ja värv, valgustimastide või muude paigalduselementide kõrgus võrreldes 

naabruses asuvate hoonetega, puudega või muude nägemisväljas olevate objektidega, 

valgustimastide paigutus nägemisvälja kui terviku suhtes, mastikonsoolide kujundus, pikkus ja 

kalle, valgustite kalle ja valgustite tüüp tuleb valida selliselt, et tänava üldmulje oleks esteetiline 

ning vastaks keskkonna vajadustele.  

5.5.2 Öistest nägemisoludest ja nägemiskomfordist lähtudes tuleb pöörata tähelepanu valguse 

näivale värvile, värviesitusele, valgustite paigalduskõrgusele, valgustite näivheldusele 

(heledusmuljele), kogu rajatise heledusmuljele  ja valgustite reguleerimisvõimalusele olenevalt 

loomuliku valguse tasemest ja liiklusvoo muutusest. 

5.5.3 Vältida tuleb valguse kiirgumist ebavajalikes ja mittesoovitavates suundades, sealhulgas 

hoonetesse või kruntidele kiirguva häiriva valgusena ja üles suunduva valgussaastena, mis takistab 

tähistaeva nägemist ja astronoomiavaatlusi.  

5.5.4 Soovimatut valgust tuleb piirata valgustusklassi õige valikuga, valgusti ülemise poolruumi 

valgusvoo piiramisega, püstpinna valgustustiheduse piiramisega teevalgustusrajatise naaberaladel 

või muul viisil, mis vastab käesoleva määruse nõuetele. 

5.6  Räiguse ja häiriva valguse piiramine 

5.6.1 Räigust ja häirivat valgust võib piiratakse valgustite valgustugevusklassi sobiva valiku teel 

tabelist 12. 
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Tabel 12 

Valgustite valgustugevusklassid 

Klass Suurim erivalgustugevus
1
  cd/klm Muud nõuded 

suunas 70
o 

suunas 80
o 

suunas 90
o
 

G1  200 50 – 

G2  150 30 – 

G3  100 20 – 

G4 500 100 10 Valgustugevus suundades üle 95
o
  

peab olema null
1 

G5 350 100 10 Valgustugevus suundades üle 95
o
  

peab olema null
1
 

G6 350 100 0 Valgustugevus suundades üle 90
o
  

peab olema null
1
 

1
 Tabelis esitatud räigusindeks (mille ühik on cd/m) avaldub valemiga I A

–0,5
 , 

milles  I  on suurim valgustugevus nurga all 85
o
 püstsuunast ülespoole (cd), A  – 

valgusti valgustandvate osade näivpindala valgustugevuse  I  risttasandis (m
2
). 

2 
Nurka loetakse püstsuunast alt üles, kusjuures valgusti on oma kohale paigaldatud.  

3 
Heledusläve suurenemistegur TI arvestab loorheledust, mis põhjustab 

pimestusräigust, olenedes seejuures peaaegu võrdeliselt teepinna keskmisest 

heledusest. Lambi valgusvoog mõjutab mõlemat suurust ühtemoodi, mistõttu 

ülaltoodud tabelis on kasutatud valgustugevuse ja lambi valgusvoo jagatist 

(erivalgustugevust). 
4 

Klassid G1, G2 ja G3 vastavad traditsioonilistele ahendatud valguskoonusega 

valgustitele, kuid lisanõuetega valgustugevuse piiramiseks rõhtsuunas ja sellele 

lähedastes suundades, võimaldades seega lampide ja valgustite täpsemat valikut. 

Klassides G4, G5 ja G6 on valgusvoog suunatud valdavalt üksnes alumisse 

poolruumi. 

 

 

5.6.2 Diskomforträiguse nõutavaks piiramiseks on soovitav kasutada räigusindeksiklasse D0, D1, 

D2, D3, D4, D5 või D6 vastavalt tabelile 13. Kui valgustugevuse I suunas on valgusallika osi kas 

otse või kujutisena näha, on valgusti räigusklass D0. 

Tabel 13 

Räigusindeksiklassid 

Klass D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Enimalt lubatav 

räigusindeks 

– 7000 5500 4000 2000 1000 500 

6. Valgussuuruste arvutamine. 

6.1 Valgussuuruste arvutamisel kasutatavad terminid ja tähised on toodud lisas 4. 

6.2 Valgussuuruste arvutamisel kasutatavad lihtsustused 

6.2.1 Valgussuuruste arvutamisel: 

6.2.1.1 eeldatakse, et valgusti on punktikujuline valgusallikas; 

6.2.1.2 ei arvestata valguse peegeldumist ümbrusest, samuti mitmekordset peegeldust; 

6.2.1.3 ei arvestata valgustite varjamist puude ega muude objektidega; 

6.2.1.4 eeldatakse, et teepind on tasane ja selle peegeldusomadused kogu arvestusliku piirkonna 

ulatuses ühesugune. 

6.3 Heleduse arvutamine 

6.3.1 Heledus etteantud punktis 

6.3.1.1 Ühest valgustist tingitud heledus etteantud punktis arvutatakse valemiga  

L = ( I F MF r)/ /H
2
  milles L  - heleduse hooldeväärtus cd/m

2
, 

 I  –  erivalgustugevus suunas ( C,  ) cd/klm (vt lisa 4 joonised 1 ja 2), 

 F  –  valgusti lambi (või lampide) algvalgusvoog klm, 

 MF  –  lambi valgusvoo hooldeväärtuse ja valgusti hooldeväärtuse korrutis, 
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 r  –  taandatud heledustegur antud vaatlussuunas sr
–1

, 

 H  –  valgusti paigalduskõrgus (kõrgus teepinnast) m. 

6.3.1.2  Erivalgustugevuse arvutamisel võetakse arvesse valgusti orientatsiooni ja võimalikke 

pöördenurki nimiasendi suhtes (vt lisa 4 joonis 4). Vastavad arvutusvalemid on esitatud Euroopa 

standardieelnõus prEN 13201-3:1998 ja sisalduvad kõigis välisvalgustuse projekteerimise 

tarkvarapakettides. 

Summaarne heledus valgustitest järjekorranumbritega 1, 2, …, k, …, n  on  

Ls = L1 + L2 + … + Lk + … + Ln = 


n

k

kL
1

 

6.3.2 Heleduse arvutusväli 

6.3.2.1 Heleduse arvutusväli on arvestusliku liikluspiirkonna kahe esimese samas reas paikneva 

valgusti vahemik, mille algus on 60 m kaugusel vaatlejast (joonis1).  

Joonis 1 

 

Wr 

Vaatlussuund 

Wr / 4 

60 m 

Esimene valgusti Teine valgusti 

Vaatleja 

Heleduse arvutusväli 

Arvestusliku 

piirkonna piirid 

 
 

Heleduse arvutusväli parempoolse liiklusega arvestuslikus liikluspiirkonnas. 

 Wr  arvestusliku piirkonna laius. 

 

6.3.2.2 Kui valgustiridu on rohkem kui üks ja kui valgustite vahekaugus eri ridades on erisugune, 

tuleb arvutuspiirkonnaks võtta pikim kahe esimese valgusti vaheline kaugus. 

6.3.2.3 Heleduse arvutusvälja igal sõidurajal peavad arvutuspunktid olema jaotatud ühtlaselt, 

kusjuures 

6.3.2.3.1 pikisuunas on punktide arv N on valgustitevahelise kauguse  S  50 m korral  10, 

valgustitevahelise kauguse  S > 50 m korral vähim täisarv, mille puhul punktidevaheline 

kaugus  D  ei ole üle 5 m. Punktidevaheline kaugus sõiduraja pikisuunas on  D = S / N 

6.3.2.3.2 Põikisuunas peab punkte olema paaritu arv, kusjuures punktidevaheline kaugus ei tohi 

olla üle 1,5 m. Punktidevaheline kaugus sõiduraja põikisuunas on  dL = WL / n   (WL – 

sõiduraja laius). 

6.3.2.4 Punktide kaugus sõiduraja äärtest on  WL / (2n) , punktide kaugus arvutuspiirkonna otstest 

on  S / (2N)   (vt joonis 2). 

Joonis 2 

 

WL 

Vaatlussuund 

60 m 

Esimene valgusti Teine valgusti 

Sõiduraja 
piirid 

S 

Sõiduraja 

telg 

WL / n 

D = S / N S / (2N) 

WL / (2n) 

 
 
Heleduse arvutuspunktide paigutus sõidurajal (näide). 

 

6.3.2.5 Vaatleja paikneb 6 m eespool heleduse arvutusvälja, 1,5 m kõrgusel teepinnast. Vaatleja 

asukoht põikisuunas on keskmise heleduse ja heleduse üldühtluse arvutamise korral näidatud 
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joonisel 1. (1/4 arvestusliku piirkonna laiust sõidusuuna parempoolsest äärest). Pikiühtluse 

arvutamisel paikneb vaatleja iga sõiduraja teljel. 

6.3.3 Arvessevõetavad valgustid 

6.3.3.1 Heleduse arvutamisel etteantud arvutuspunktis tuleb arvesse võtta järgmisi valgusteid (vt 

joonis 3): 

6.3.3.1.1 arvutuspunktist vaatleja suhtes paremale ja vasakule – valgustid mis asuvad mõlemal 

pool vaatluspunkti läbivat suunda kaugusel kuni 5H  (H – valgustite paigalduskõrgus); 

6.3.3.1.2 arvutuspunktist ettepoole (vaatlejast eemale) – valgustid kauguseni kuni 12H; 

6.3.3.1.3 arvutuspunktist tahapoole (vaatlejale lähemale) – valgustid kauguseni kuni 5H. 

Joonis 3 

 5H 12H 

5H 

5H Arvutuspunkt 

Vaatlussuund 

Arvutusväli 

 
 
Ala, millel paiknevaid valgusteid tuleb arvesse võtta heleduse arvutamisel mingis arvutuspunktis.   

H –  valgustite paigalduskõrgus (kõrgus teepinnast) 

 

6.4 Valgustustiheduse arvutamine etteantud punktis  

6.4.1 Rõhtpinna tasandiline valgustustiheduse arvutamisel paiknevad  arvutuspunktid arvestusliku 

piirkonna teepinnal. Ühe valgusti poolt esilekutsutav valgustustihedus etteantud punktis 

määratakse valemiga E = ( I cos
3 F MF ) / H

2
. 

6.4.2 Poolsfäärilise valgustustiheduse arvutamisel  paiknevad arvutuspunktid arvestusliku 

piirkonna teepinnal. Ühe valgusti poolt esilekutsutav poolsfääriline valgustustihedus etteantud 

punktis määratakse valemiga  

Ehs = [ I (cos
3  + cos

2 ) F MF ] / ( 4H
2
 ) 

 milles Ehs  - valgustustiheduse hooldeväärtus lx, 

 I  –  erivalgustugevus suunas ( C,  ) cd/klm (vt lisa 4 joonised 1 ja 2), 

   –  valguskiire langenurk, 

 F  –  valgusti lambi (või lampide) algvalgusvoog klm, 

 MF  –  lambi valgusvoo hooldeväärtuse ja valgusti hooldeväärtuse korrutis, 

 H  –  valgusti paigalduskõrgus (kõrgus teepinnast) m. 

6.4.3 Poolsilindrilise valgustustiheduse arvutamisel paiknevad arvutuspunktid arvestusliku 

piirkonna teepinnast 1,5 m kõrgusel. Joonisel 4 kujutatud püstne poolsilinder peab paiknema 

selliselt, et tema tagumine lame pind on jalakäijate peamise liikumissuunaga (mis enamasti langeb 

kokku kõnnitee suunaga) risti. Ühe valgusti poolt esilekutsutav poolsilindriline valgustustihedus 

etteantud punktis määratakse valemiga  

Esc = [ I ( 1 + cos ) cos
2  sin  F MF ] / [  ( H – 1,5 )

2
 ], 

milles  Esc  - poolsilindrilise valgustustiheduse hooldeväärtus lx, 

 I  –  erivalgustugevus suunas ( C,  ) cd/klm (vt lisa 4 joonised 1 ja 2), 

   –  valguskiire langenurk, 

   –  nurk valguskiire langenurka sisaldava püsttasandi ja poolsilindri 

 tagaküljega risti oleva tasandi vahel (vt joonis 4), 

 F  –  valgusti lambi (või lampide) algvalgusvoog klm, 

 MF  –  lambi valgusvoo hooldeväärtuse ja valgusti hooldeväärtuse korrutis, 

 H  –  valgusti paigalduskõrgus (kõrgus teepinnast) m. 

 



 14 

 

Joonis 4 

 

Valgusti 

I 

Poolsilindri tagakülje 
risttasand 

Lõpmata väike 
poolsilinder 

 

 

Arvutuspunkt  

 
Poolsilindrilise valgustustiheduse arvutamisel kasutatavad nurgad 

 

6.4.4 Püsttasandi valgustustiheduse arvutamisel paiknevad arvutuspunktid  arvestusliku piirkonna 

teepinnast 1,5 m kõrgusel. Joonisel 5 kujutatud püsttasand peab paiknema jalakäijate peamise 

liikumissuunaga (mis enamasti langeb kokku kõnnitee suunaga) risti. Ühe valgusti poolt 

esilekutsutav püsttasandi valgustustihedus etteantud punktis määratakse valemiga Ev = ( I cos
2  

sin  cos  F MF ) / ( H – 1,5 )
2
 , 

milles Ev  on püsttasandi valgustustiheduse hooldeväärtus lx, 

 I  –  erivalgustugevus etteantud punkti suunas cd/klm, 

   –  valguskiire langenurk, 

   –  nurk valguskiire langenurka sisaldava püsttasandi ja arvutusliku 

 püsttasandiga risti oleva tasandi vahel (vt joonis 5), 

 F  –  valgusti lambi (või lampide) algvalgusvoog klm, 

 MF  –  lambi valgusvoo hooldeväärtuse ja valgusti hooldeväärtuse korrutis, 

 H  –  valgusti paigalduskõrgus (kõrgus teepinnast) m. 

Valem kehtib üksnes tingimusel, et     90
o
. 

Joonis 5 

 
Valgusti 

I 

Arvutusliku püsttasandi 
risttasand 

Arvutuslik 
püsttasand 

 

 

Arvutuspunkt   
 
Püsttasandi valgustustiheduse arvutamisel kasutatavad nurgad 

 

6.4.5 Summaarne valgustustihedus valgustitest järjekorranumbritega 1, 2, …, k, …, n  on  

Es = E1 + E2 + … + Ek + … + En = 


n

k

kE
1

 

kusjuures summeerida saab üksnes ühtmoodi defineeritud valgustustihedusi. 

6.4.6 Valgustustiheduse arvutusväli 

6.4.6.1 Teepinna tasandilise valgustustiheduse arvutusväli ja arvutuspunktide paigutus tuleb leida  

samade juhiste järgi nagu heleduse arvutusväli (vt p 6.3.2 ning joonised 1 ja 2). Punktide arv 

sõiduraja põikisuunas peab olema vähemalt 5. Samal viisil tuleb arvutusväli kujundada ka 

poolsfäärilise, poolsilindrilise ja püstpinna valgustustiheduse arvutamisel. Viimasel kahel juhul 
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peavad arvutuspunktid olema alati madalamal kui 0,5 m valgustite aluseid ühendavast joonest. 

Arvesse tuleb võtta kõik valgustid, mis valgustustihedust olulisel määral mõjutada võivad. 

6.4.6.2 Kui arvestuslik piirkond, milles valgustustihedust tuleb arvutada, on ebaregulaarse kujuga, 

võib arvutusvälja valida ristkülikulisena, mis ulatub arvestusliku piirkonna piiridest väljapoole, 

kuid valgustuse kvaliteedinäitajate arvutamisel tuleb võtta arvesse üksnes neid punkte, mis jäävad 

arvestusliku piirkonna sisse. 

6.5 Valgustuse kvaliteedinäitajad 

6.5.1 Heledusest ja valgustustihedusest sõltuvad kvaliteedinäitajad tuleb määrata lähtudes heleduse 

ja valgustustiheduse väärtustest nende arvutuspunktides ilma edaspidise interpoleerimiseta. 

Valgustuse pikiühtlus tuleb arvutada piki sõiduraja telge ning üks arvutuspunktide ridadest peab 

selle teljega kokku langema (vt nt joonis 2). 

6.5.2 Keskmise heleduse ja keskmise valgustustiheduse algväärtuste arvutamisel lähtutakse 

lampide algvalgusvoost ja hooldetegurite korrutis  MF  võetakse 1,0. Samade suuruste 

hooldeväärtuste arvutamiseks tuleb kasutada korrutise  MF  väärtust, mis on väiksem kui 1,0 ja on 

määratud valgustusrajatise käidu ja projekteerimise kogemuste alusel, arvestades lampide 

valgusvoo vähenemist ja keskkonna toimet valgustitele. 

6.5.3 Keskmine heledus 

6.5.3.1 Keskmine heledus tuleb määrata kui heleduse arvutusvälja arvutuspunktide heleduste 

aritmeetiline keskmine. 

6.5.4 Heleduse üldühtlus 

6.5.4.1 Heleduse üldühtlus tuleb määrata arvutusvälja etteantud arvutuspunktis leitud vähima 

heleduse ja arvutusvälja keskmise heleduse jagatisena. 

6.5.5 Heleduse pikiühtlus 

6.5.5.1 Heleduse pikiühtlus tuleb määrata iga sõiduraja teljel sellel teljel paiknevate 

arvutuspunktide vähima ja suurima heleduse jagatisena. Punktide arv pikisuunas (N) ja punktide 

vahekaugused peavad selle suuruse arvutamisel olema samasugused nagu keskmise heleduse 

arvutamisel. 

6.5.5.2 Vaatleja asukoht peab olema arvutuspunktidega samal sirgel. 

6.5.6 Heledusläve kõrgenemistegur 

6.5.6.1 Heledusläve kõrgenemistegur ( TI ) määratakse valemiga TI = 650 Lv ( MF / L )
0,8

 . 

6.5.6.2 Ekvivalentne loorheledus  Lv  määratakse valemiga 

222

2

2

2

1

1

1
2

......
n

n

k

k
n

k k

k

v

EEEEE
L






  , 

milles Ek  on valgustist järjekorranumbriga  k  tingitud valgustustihedus vaatleja 

silma kõrgusel vaatlussuuna risttasandis arvutatuna lambi (või lampide) algvalgusvoo 

korral lx; tänavavalgustusarvutustes loetakse vaatleja silma kõrguseks teepinnast  

1,5 m, vaatleja asukohaks kaugus  Wr / 4 arvestusliku piirkonna äärest (vt joonis 1) ja 

vaatlussuuna kaldeks 1
o
 rõhttasandist allapoole; 

k  –  nurk vaatlussuuna ja valgustist järjekorranumbriga  k  vaatleja silma suunas 

tuleva kiire vahel nurgakraadides. Nurga k  väärtusi, mis on suuremad kui 20
o
, ei ole 

vaja arvesse võtta. 

6.5.6.3 Summeerimisel tuleb arvestada vaatleja nägemisväljas olevaid valgusteid alates lähimast ja 

lõpetades 500 m kaugusel paikneva valgustiga. 

6.5.6.4  Arvutus tuleb sooritada vaatleja sama asukoha puhul nagu keskmise heleduse arvutamisel. 

Seejärel tuleb valida järgmine asukoht, mis on heleduse arvutusväljale kauguse  l / 50  m võrra 

lähemal (l – heleduse arvutusvälja pikkus) ja nii edasi, kuni on leitud suuruse TI  suurim väärtus. 

6.5.7 Sõidutee valgustustiheduse ümbrussuhe 

6.5.7.1 Ümbrussuhe on vastu sõidutee mõlemat äärt paikneva kahe teepinnariba keskmise 

valgustustiheduse ja vastu sõidutee mõlemat äärt paikneva kahe ümbrusriba keskmise 

valgustustiheduse jagatis.  

6.5.7.2 Iga nelja riba laius peab olema kas 5 m või pool sõidutee laiust või (ümbruseriba korral) 

võrdne kaugusega riba piiravate rajatisteni, olenevalt sellest, milline neist väärtustest on väikseim. 

Kaht eri sõidusuunaga sõiduteed, kui nende vahekaugus ei ole üle 10 m, loetakse üheks teeks.  

6.5.7.3 Teeribade keskmine valgustustihedus tuleb arvutada viisil, mis on kirjeldatud punktis 6.6.1 

või muul matemaatiliselt samaväärsel viisil. 

6.5.8 Valgustustiheduse arvestamine kvaliteedinäitajates 
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6.5.8.1 Rõht- või püstpinna tasandilise valgustustiheduse, poolsfäärilise ja 

poolsilindrilise valgustustiheduse arvutamisel tuleb järgida järgmisi reegleid: 

6.5.8.1.1 keskmine valgustustihedus tuleb määrata arvutusvälja arvutuspunktide 

valgustustiheduste aritmeetilise keskmisena; ebaregulaarse kujuga konflikt-, jalakäija- 

jms piirkondades tuleb seejuures järgida punktis 6.4.6.2 viimase lõigu juhiseid; 

6.5.8.1.2 vähim valgustustihedus tuleb määrata valgustustiheduse arvutusvälja kõige nõrgemini 

valgustatud arvutuspunkti valgustustihedusena; 

6.5.8.1.3 valgustustiheduse ühtlus tuleb määrata arvutusvälja vähima ja keskmise 

valgustustiheduse jagatisena. 

6.6 Teevalgustusrajatise valgustustehnilises kirjelduses esitatavad andmed 

6.6.1 valgustite tüüp; 

6.6.2 valgustite valgusjaotustabelite tunnusandmed; 

6.6.3 taandatud heledusteguri tabelite (r-tabelite) tunnusandmed, väljaarvatud juhul, mil arvutused 

käivad üksnes valgustustiheduse kohta; 

6.6.4 valgustite kalle valgustite fotomeetriliste mõõtmiste ajal; 

6.6.5 valgustite kalle pärast paigaldamist; 

6.6.6 valgustite rotatsioon (kui see ei ole 0); 

6.6.7 valgustite orientatsioon (kui see ei ole 0); 

6.6.8 valgusallikate tüübid; 

6.6.9 valgusallikate valgusvoog, millel arvutused põhinevad; 

6.6.10 arvessevõetavad hooldetegurid; 

6.6.11 arvutusväljade määratlused; 

6.6.12 arvutuspunktide paigutussüsteem; 

6.6.13 valgustite paigutus plaanil või numbrilise kirjeldusena; 

6.6.14 valgustite paigalduskõrgus; 

6.6.15 vaatlussuund püstpinna tasandilise ja poolsilindrilise valgustustiheduse arvutamisel. 

7. Valgussuuruste mõõtmine 

7.1 Üldnõuded 

7.1.1 Mõõtmiste sooritamise viis peab vastama mõõtmiste otstarbele. 

7.1.1.1  Kui mõõtmiste eesmärk seisneb arvutatud ja mõõdetud suuruste võrdlemises, tuleb 

mõõtmised, et võrdlus oleks korrektne, sooritada täpselt samades punktides, milles toimusid 

arvutused. 

7.1.1.2 Kui mõõtmiste eesmärk seisneb mingi olemasoleva teevalgustusrajatise kontrollimises, 

võib neid teha väiksemas arvus, suurema vahemaaga võetud punktides. Sel juhul tuleb kõik 

edaspidised mõõtmised sooritada samal viisil. Mõnikord võib osutuda piisavaks valgustuse 

kontrollmõõtmine üksnes teatavates vähestes rajatist iseloomustavates mõõtepunktides. 

7.2 Mõõtmisolud 

7.2.1 Valguse stabiliseerumine pärast sisselülitamist 

7.2.1.1 Et olla kindel  lahenduslampide valgusvoo väljakujunemise lõppemises pärast nende 

sisselülitamist, tuleb teevalgustusrajatise mingis punktis mõõta teatavate ajavahemike tagant 

valgustustihedust ja alustada kavandatud mõõtmisi alles pärast muutumatu lugemi 

väljakujunemist. Mõõtmiste asemel võib lähtuda nõuetest, et lambid peavad olema varem 

vähemalt 100 tundi põlenud ja mõõtmised tohivad alata alles 0,5 tundi pärast teevalgustusrajatise 

sisselülitamist. 

7.2.2 Ilma- ja keskkonnaolud 

7.2.2.1 Ilmaolud peavad mõõtmise ajal olema sellised, et need ei segaks mõõtmist, välja arvatud 

juhul kui mõõtmisi sooritatakse halbade ilmaolude mõjude uurimiseks. 

7.2.3 Kõrvaline valgus ja segavad varjud 

7.2.3.1 Kui mõõtmisi sooritatakse üksnes tänavavalgustuse omaduste määramiseks, tuleb 

ümbrusest kiirguvat otsest või peegeldunud valgust vältida või esitada seda iseloomustavad 

andmed mõõteprotokollis. 

7.2.3.2 Kui mõõtmised on ette nähtud sooritada olukorras, milles esemete (nt puude, pargitud 

sõidukite ja tänavarajatiste) varjud mõõtmistulemusi ei mõjuta, tuleb valida sellised mõõteväljad, 

millel segavaid varjusid ei ole. Segavate varjude olemasolu ja iseloomu tuleb kirjeldada 

mõõteprotokollis. 

7.2.4 Mõõtmised liikuvalt sõidukilt 
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7.2.4.1 Valgustehniliste mõõtmiste teostamisel liikuvalt sõidukilt tuleb 

7.2.4.1.1  heledusmõõtur suunata täpselt mõõdetavatele punktidele, kusjuures suunakoordinaadid 

peavad olema täpselt kindlakstehtavad; 

7.2.4.1.2 tagada, et segavad nähtused nagu nt sõiduki vari, valguspeegeldused, elektrooniline 

müra jms ei mõjutaks mõõtetulemusi; 

7.2.4.1.3 tagada, et heledusmõõtur vastaks punktides 7.4 ja 7.5 sätestatud nõuetele. 

7.2.4.2 Mõõtmismeetod, sõiduki omadused ja segavate nähtuste toime peab olema kirjeldatud 

mõõteprotokollis. 

7.3 Mittevalgustehnilised mõõtmised 

7.3.1 Üldnõuded 

7.3.1.1 Mittevalgustehnilised mõõtmised tuleb valida ja sooritada vastavalt mõõtmiste otstarbele. 

Kui mõõtmiste eesmärk seisneb arvutatud ja mõõdetud suuruste võrdlemises, tuleb sooritada 

üksikasjalised mittevalgustehnilised mõõtmised. Kui mõõtmiste eesmärk seisneb mingi 

olemasoleva teevalgustusrajatise kontrollimises, võivad mittevalgustehnilised mõõtmised olla 

sooritatud väiksemas mahus. 

7.3.2 Geomeetrilised mõõtmed 

7.3.2.1 Teevalgustusrajatis tuleb kohapeal geomeetriliselt mõõdistada. Mõõdistustulemused 

peavad sisaldama rajatise plaani, mastide kõrgust ja konsoolide väljaulatust.  Kui võimalik, tuleb 

mõõta paigaldatud valgustite kallet, orientatsiooni ja rotatsiooni. 

7.3.3 Elektriline toitepinge 

7.3.3.1 Enne valgustehnilisi mõõtmisi tuleb mõõta valgustite toitepinge esimesel ja viimasel 

arvessevõetaval mastil. Mõõtmiste ajal tuleb toitepinget mõõta pidevalt. Eelistada tuleb 

registreeriva voltmeetri kasutamist. 

7.3.4 Temperatuur 

7.3.4.1 Õhutemperatuur tuleb mõõta 1,0 m kõrgusel teepinnast. Valgustehniste mõõtmiste ajal 

tuleb temperatuuri mõõtmist korrata iga 30 minuti tagant. 

7.3.5 Mõõteriistad 

7.3.5.1 Kõik mõõteriistad peavad olema kalibreeritud. 

7.3.5.2 Mõõteriistade kvaliteedi ja täpsuse kohta võidakse mõõtmisi sätestavate standardite 

muutumisel esitada  konkreetsemaid lisanõudeid. 

7.3.6 Mõõtepunktide ja vaatleja paigutus 

7.3.6.1 Arvutatud ja mõõdetud suuruste võrdlemiseks peavad mõõtepunktid langema kokku 

arvutuspunktidega. 

7.3.6.2 Juhul kui punktis 7.3.6.1 sätestatud nõude täitmine osutub mõõtmiste suure mahu ja 

ajapiirangute tõttu ebamõistlikult raskeks, võib kasutada väiksemat arvu mõõtepunkte, võttes 

arvesse tulemuste täpsuse vähenemist. 

7.4 Valgustustiheduse mõõtmine 

7.4.1 Üldnõuded 

7.4.1.1 Valgustustihedust tuleb mõõta luksmeetriga, mille täpsus vastab mõõtmise otstarbele. Kui 

mõõtmine on vajalik seire eesmärgil, ei ole luksmeetri absoluutne kalibreerimine vajalik, kuid 

tema vananemisviga, arvestades pikka kasutamiskestust, peab olema võimalikult väike. Ametlikel 

mõõtmistel (nt teevalgustusrajatise üleande- ja vastuvõtukatsetel) tuleb kasutada klassi B 

kuuluvaid, jooksvatel mõõtmistel rajatise käidus (mõõtmistel enda vajadusteks) aga klassi C 

kuuluvaid luksmeetreid. Mõlemal juhul peavad luksmeetrid olema kehtiva kalibreeringuga. 

7.4.1.2 Rõht- ja püstpinna tasandilise valgustustiheduse mõõtmiseks tuleb kasutada tasandilise 

valgusvastuvõtupinnaga luksmeetreid. Poolsfäärilise ja poolsilindrilise valgustustiheduse 

mõõtmisel tuleb kasutada sellekohase ehitusega valgusmõõteandureid.  

7.4.1.3 Poolsfäärilist valgustustihedust võib arvutada ka mõõtmise põhjal, mis on sooritatud 

tasandilise valgusmõõteanduriga. Mõõta tuleb 

7.4.1.3.1 rõhtpinna valgustustihedust  Eh , mida tekitavad üheaegselt kõik arvessevõetavad 

valgustid, 

7.4.1.3.2 valgustustihedust  Ei  igast valgustist eraldi, pöörates valgusmõõteanduri risti valgustist 

tuleva kiire suunale, kusjuures muude valgusallikate valguse sattumine andurile peab 

olema välistatud (vt joonis 6). 

 Poolsfäärilise valgustustiheduse saab sel juhul arvutada valemiga )(
4

1

1

.



n

k

kihhs EEE  , 



 18 

milles 1, 2, … k, … n on poolsfäärilist valgustustihedust mõjutavate valgustite 

järjekorranumbrid. 

 

Joonis 6 

 

I 

1 

2 
3  

Valgustustiheduse  Ei  mõõtmispõhimõte.  

 1  valgusti,   

2  tasandilise valgustustiheduse andur, 

3  muudest valgusallikatest tulevat valgust 

varjav toru, mille sisepinna peegeldustegur on 

ideaaljuhul 0 

 

7.4.2 Mõõteanduri kõrgus ja orientatsioon 

7.4.2.1 Rõhtpinna tasandilise ja poolsfäärilise valgustustiheduse mõõtmisel peab valgus-

mõõteanduri valgusvastuvõtupind olema rõhtne. Andur peab paiknema mõõdetaval (nt tee- või 

maa-) pinnal; kui see ei ole võimalik, võib andur paikneda ka kuni 20 cm kõrgusel mõõdetavast 

pinnast, kusjuures paiknemiskõrguse tegelik väärtus tuleb esitada mõõteprotokollis 

7.4.2.2 Püstpinna poolsilindrilise ja tasandilise valgustustiheduse mõõtmisel peab valgus-

mõõteandur paiknema 1,5 m kõrgusel tee- või maapinnast. Anduri valgusvastuvõtupind peab 

olema püstne ja korrektselt (enamasti tee pikisuunas) suunatud.  

7.4.3 Mõõteraster 

7.4.3.1 Kui mõõtja ja tellija vahelise kokkuleppega ei ole määratud teisiti, tuleb mõõtepunktid 

valida punktis 6 sätestatud juhiste järgi. Mõõtmised peavad toimuma täpselt etteantud viisil kõigis 

nendes punktides. 

7.5 Heleduse mõõtmine 

7.5.1 Heledust tuleb mõõta kalibreeritud heledusmõõturiga, mille täpsus vastab mõõtmise 

otstarbele. Ametlikel mõõtmistel (nt teevalgustusrajatise üleande- ja vastuvõtukatsetel) tuleb 

kasutada klassi B kuuluvaid, jooksvatel mõõtmistel rajatise käidus (mõõtmistel enda vajadusteks) 

aga klassi C kuuluvaid heledusmõõtureid. Mõlemal juhul peavad heledusmõõturid olema kehtiva 

kalibreeringuga. 

7.5.2 Heledusmõõtur ei tohi haarata tee pikisuunas suuremat nurka kui 2 nurgaminutit, tee 

põikisuunas aga mitte suuremat nurka kui 10 nurgaminutit. Heledusmõõturi mõõteväli teepinnal ei 

tohi olla suurem kui 0,5 m põikisuunas ja 2,5 m pikisuunas. Arvutuslik mõõtepunkt peab 

paiknema heledusmõõturi mõõtevälja keskel. Keskmise heleduse mõõtmisel üheainsa lugemina 

peab heledusmõõturi mõõtevälja piire saama (nt maski abil) reguleerida selliselt, et see haaraks 

üksnes teepinda. Mõõtenurk teetasandi normaali suhtes peab olema piirides 89  0,5 nurgakraadi. 

7.5.3 Vähem range alternatiivina võib kasutada suurema mõõteväljaga heledusmõõturit väiksemal 

mõõtekaugusel. Sel juhul on soovitav, et heledusmõõturi poolt haaratav nurk ei oleks suurem kui 

30 nurgaminutit ja et mõõteväli teepinnal ei oleks põikisuunas laiem kui 0,5 m, pikisuunas aga 

mitte pikem kui 3,0 m.  

7.5.4 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, peavad mõõtepunktid langema kokku punktis 6 sätestatud 

arvutuspunktidega. Heledusmõõturi asukoht peab langema kokku punktis 6 sätestatud vaatleja 

asukohaga. 

7.5.5 Kui mõõtmine on vajalik seire eesmärgil, ei ole heledusmõõturi absoluutne kalibreerimine 

vajalik, kuid tema vananemisviga, arvestades pikka kasutamiskestust, peab olema võimalikult 

väike. Seiremõõtmistel võivad ka nõuded mõõtevälja väiksusele olla vähem ranged. 

7.6 Mõõteprotokoll 

7.6.1 Mõõteprotokoll peab sisaldama kogu olulist informatsiooni mõõdetud suuruste, 

mõõtmisviiside, mõõtmisolude, kasutatud mõõteriistade jms kohta. Mõõteprotokolli vorm on 

toodud lisas 5. 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 

 



 

LISA 1  

Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 

 määrusega nr 26 kinnitatud     

Tallinna linna teevalgustusnormidele 

 

Valgustusklasside valik  

 

 

 
Liikluspiirkonna määratlemine 
määratlemine 

Olukorraklassi määratlemine 

Juhised punktis 4.1 

Tabel 1  

Arvestusliku ala täpsustamine Juhised punktis 4.3. 

Nõutava valgustusklassi valik Lisa 2 tabelid  1.a kuni 
10.a 

Valgustusklassi variandi valik Lisa 2 tabelid 1.b kuni 
10.b 

ME-klass asendada 

CE-klassiga 
Kas on tegemist 

konfliktalaga? 

Jah 

Ei 

Vajaduse korral 

kooskõlastada 

Kas 
naaberalade valgustusklass 

erineb enam kui 2 
võrra? 

Jah 

Ei 

Juhised 

punktis 4.4.8 

Täiendada klassidega 

ES või EV 

Kas 
klasse CE või S on vaja 
täiendada klassidega 

ES ja EV? 

Jah 

Ei 

Juhised 

punktis 4.4.8 

Juhised 

tabelis 4 

Asendada S-klass 

samaväärse A-klassiga 

Kas 
S-klassile tuleks eelistada 

A-klassi? 

Jah 

Ei 

Juhised 

tabelis 3 

Nõutavate valgussuuruste 

määramine 

Üldlahenduse määratlemine 

Juhised punktis 5 

Juhised punktis 4.4 

 
 

 

 

 

 



 

LISA 2  

Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004  

määrusega nr 26 kinnitatud     

Tallinna linna teevalgustusnormidele 

 

Valgustusklassid  

 

 

Valgustusklassid on toodud tabelipaarides 1.a kuni 10.b. Tabelites, mis on tähistatud tähega a, on 

toodud nõutava valgustusklassi number olenevalt olukorraklassist ja nõuete tasemest 

(madalamatest, tavalistest või kõrgematest nõuetest). Tabelites, mis on tähistatud tähega b, on 

toodud soovitatav variant tabelis a esitatud kolme võimaliku valgustusklassi hulgast. Vasakule 

suunatud nool “” tähistab valitud lahtri vasakpoolset, paremale suunatud nool “” 

parempoolset, “o” aga keskmist varianti. Valgustusklasside tunnussuurused on toodud 

teevalgustusnormide punktis 5. 

Valgustusklasside valikusüsteem ei arvesta nõudeid jalakäijate ülekäigukohtadele. Juhised 

jalakäijate ülekäigukohtade valgustamiseks on esitatud teevalgustusnormide punktis 5.4 ja 

arvestusliku piirkonna kirjelduses punktis 4.3. 

 

Valgustusolukord A1  

Tabel 1.a  

Nõutavad ME- või MEW-valgustusklassid olukorra A1 puhul 

Sõidu-

suundade 

eraldatus 

(A1) 

Eritasandiliste 

ristmike 

vahekaugus; 

sildade 

vahekaugus 

km  (A3a) 

Tasaristmike 

tihedus (arv 

1 km kohta) 

(A3b) 

Valgustusklass olenevalt keskmisest 

liiklussagedusest mõlemas suunas (sõidukit 

päevas) (T1a) 

Alla 15 000 15 000… 

…25 000 

Üle 25 000 

         

 

 

On 

Üle 3  5     4a    3a 4a    3a     2 4a    3a     2 

Kuni 3 4a   3a    2 4a    3a     2 3a     2      1 

 Alla 3 5     4a    3a 5      4a     3a 4a    3a     2 

3 või enam 4a   4a    3a 4a    3a     2 3a     2      1 

 

 

Ei ole 

Üle 3  4a   3a    2 3a    2      1 3a     2      1 

Kuni 3 3a   2      1 3a    2      1 2       2      1 

 Alla 3 4a   4a    3a 4a    3a    2 3a     2      1 

3 või enam 4a   3a    2 3a    2      1 2       2      1 

 

Tabel 1.b 

ME- või MEW-valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra A1 puhul 

Konflikt-

piirkond 

(A4) 

Nägemisvälja 

keerukus 

(E1) 

Liikluskeerukus 

(T2) 

Ümbruse heledustase (E2) 

 

Madal Keskmine Kõrge 

 

Ei 

Tavaline Tavaline    

Tavalisest kõrgem    

Kõrge Tavaline    

Tavalisest kõrgem    

Jah 
1 

 
1
 Konfliktpiirkondade valgustus soovitatakse projekteerida nõutava heleduse järgi. 

Kui vaatekaugus on väike ja kui muud asjaolud takistavad heleduse järgi 

projekteerimist, võib lähtuda ka nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-

klassidele vastavad CE-klassid on esitatud tabelis 5 
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Valgustusolukord A2 

Tabel 2.a 

Nõutavad ME- või MEW-valgustusklassid olukorra A2 puhul 

Tasaristmike tihedus (arv 1 km kohta) 

(A3b) 

Valgustusklass olenevalt keskmisest 

liiklussagedusest mõlemas suunas 

(sõidukit päevas) (T1a) 

< 7000 > 7000 

 o   o  

Alla 3 5 5 4a 4a 3a 3a 

3 või enam 5 4 3a 4a 3a 2 

 

Tabel 2.b 

ME- või MEW-valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra A2 puhul 

Konflikt-

piirkond 

(A4) 

Nägemisvälja 

keerukus 

(E1) 

Liikluskeerukus 

(T2) 

Ümbruse heledustase (E2) 

 

Madal Keskmine Kõrge 

 

Ei 

Tavaline Tavaline    

Tavalisest kõrgem    

Kõrge Tavaline    

Tavalisest kõrgem    

Jah 
1 

 
1
 Konfliktpiirkondade valgustus soovitatakse projekteerida nõutava heleduse järgi. 

Kui vaatekaugus on väike ja kui muud asjaolud takistavad heleduse järgi 

projekteerimist, võib lähtuda ka nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-

klassidele vastavad CE-klassid on esitatud tabelis 5 
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Valgusutusolukord A3 

Tabel 3.a 

Nõutavad ME- või MEW-valgustusklassid olukorra A3 puhul 

Sõidu-

suundade 

eraldatus 

(A1) 

Tasaristmike 

tihedus (arv 

1 km kohta) 

(A3b) 

Valgustusklass olenevalt keskmisest liiklussagedusest 

mõlemas suunas (sõidukit päevas) (T1a) 

< 7000 7000…15000 15000…25000 > 25000 

 o   o   o   o  

On Alla 3 5 5 4a 5 5 4a 5 4a 3b 4a 3b 3b 

3 või enam 5 4a 3b 5 4a 3b 4a 3b 2 3b 2 2 

Ei ole Alla 3 5 4a 3b 5 4a 3b 4a 3b 2 3b 2 2 

3 või enam 4a 3b 3b 4a 3b 2 3b 2 2 3b 2 1 

 

 

Tabel 3.b 

ME- või MEW-valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra A3 puhul 

Konflikt-

piirkond 

(A4) 

Nägemisvälja 

keerukus 

(E1) 

Pargitud 

sõidukid 

(T3) 

Liikluskeerukus 

(T2) 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

 

 

 

 

Ei 

 

Tavaline 

Ei ole Tavaline   o 

Tavalisest kõrgem o o  

On Tavaline  o  

Tavalisest kõrgem o   

 

Kõrge 

Ei ole Tavaline  o o 

Tavalisest kõrgem o   

On Tavaline o o  

Tavalisest kõrgem    

Jah 
1 

 
1
 Konfliktpiirkondade valgustus soovitatakse projekteerida nõutava heleduse järgi. 

Kui vaatekaugus on väike ja kui muud asjaolud takistavad heleduse järgi 

projekteerimist, võib lähtuda ka nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-

klassidele vastavad CE-klassid on esitatud tabelis 5 

 



 4 

 

Valgustusolukord B1 

Tabel 4.a 

Nõutavad ME- või MEW-valgustusklassid olukorra B1 puhul 

Geomeetrilised 

meetmed liikluse 

rahustamiseks 

(A5) 

Tasaristmike 

tihedus  

(arv 1 km 

kohta) 

(A3b) 

Liikluskeerukus 

(T2) 

Valgustusklass olenevalt keskmisest 

liiklussagedusest mõlemas suunas 

(sõidukit päevas) (T1a) 

< 7000 > 7000 

 o   o  

 

 

 

Ei ole 

Alla 3 Tavaline 6 5 4b 5 4b 3c 

Tavalisest 

kõrgem 
5 4b 3c 5 4b 3c 

3 või enam Tavaline 5 4b 3c 4b 4b 3c 

Tavalisest 

kõrgem 
4b 3c 2 3c 3c 2 

On Nagu ülal, kuid geomeetriliste 

meetmete kasutamise piirkonnas  

1 võrra väiksem
1 

 
1
 Kui projekteerimine nõutava heleduse järgi on liialt keerukas, võib lähtuda ka 

nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-klassidele vastavad CE-klassid on 

esitatud tabelis 5. 

 

 

Tabel 4.b 

ME- või MEW-valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra B1 puhul 

Konflikt-

piirkond 

(A4) 

Nägemis-

välja 

keerukus 

(E1) 

Pargitud 

sõidukid 

(T3) 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

   Jalgratturite liiklussagedus (T1b) 

   Taval. Kõrge Taval. Kõrge Taval. Kõrge 

 

Ei 

Tavaline Ei ole  o  o o o 

On o  o    

Kõrge Ei ole o o o o o o 

On o o     

Jah 
1 

 
1
 Konfliktpiirkondade valgustus soovitatakse projekteerida nõutava heleduse järgi. 

Kui vaatekaugus on väike ja kui muud asjaolud takistavad heleduse järgi 

projekteerimist, võib lähtuda ka nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-

klassidele vastavad CE-klassid on esitatud tabelis 5 
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Valgustusolukord B2 

Tabel 5.a 

Nõutavad ME- või MEW-valgustusklassid olukorra B2 puhul 

Geomeetrilised 

meetmed liikluse 

rahustamiseks 

(A5) 

Tasaristmike 

tihedus  

(arv 1 km 

kohta) 

(A3b) 

Liikluskeerukus 

(T2) 

Valgustusklass olenevalt keskmisest 

liiklussagedusest mõlemas suunas 

(sõidukit päevas) (T1a) 

< 7000 > 7000 

 o   o  

 

 

 

Ei ole 

Alla 3 Tavaline 5 5 4b 4b 4b 3c 

Tavalisest 

kõrgem 
4b 4b 3c 4b 4b 3c 

3 või enam Tavaline 4b 3c 2 3c 3c 2 

Tavalisest 

kõrgem 
3c 3c 2 3c 3c 2 

On Nagu ülal, kuid geomeetriliste 

meetmete kasutamise piirkonnas  

1 võrra väiksem
1 

 
1
 Kui projekteerimine nõutava heleduse järgi on liialt keerukas, võib lähtuda ka 

nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-klassidele vastavad CE-klassid on 

esitatud tabelis 5 

 

Tabel 5.b 

ME- või MEW-valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra B2 puhul 

Konflikt-

piirkond 

(A4) 

Nägemis-

välja 

keerukus 

(E1) 

Pargitud 

sõidukid 

(T3) 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

   Jalgratturite liiklussagedus (T1b) 

   Taval. Kõrge Taval. Kõrge Taval. Kõrge 

 

Ei 

Tavaline Ei ole  o  O o o 

On o  o    

Kõrge Ei ole o o o O o o 

On o o     

Jah 
1 

 
1
 Konfliktpiirkondade valgustus soovitatakse projekteerida nõutava heleduse järgi. 

Kui vaatekaugus on väike ja kui muud asjaolud takistavad heleduse järgi 

projekteerimist, võib lähtuda ka nõutavast valgustustihedusest. Soovitatavatele ME-

klassidele vastavad CE-klassid on esitatud tabelis 5 
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Valgustusolukord C1 

Tabel 6.a 

Nõutavad S-valgustusklassid
1,2

 olukorra C1 puhul 

Geomeetrilised 

meetmed liikluse 

rahustamiseks 

(A5) 

Kuritegevus-

risk 

(T5) 

Inimnäo 

äratundmine 

(T4) 

Jalgratturite liiklussagedus (T1b) 

Tavaline Kõrge 

 o   o  

 

 

 

Ei ole 

Tavaline Mitteoluline 6 5 4 5 4 3 

 

Oluline 
5 4 3 4 3 2 

Tavalisest 

kõrgem 
4 3 2 3 2 1 

On                 3        2         1 

Üksnes geomeetriliste meetmete 

kasutamise piirkonnas  

 
1
 Soovitatavatele A-klassidele vastavad S-klassid on esitatud tabelis 3 

2
 Nõutavaid S-klasse täiendavad ES- ja EV-lisaklassid on esitatud tabelis 4 

 

Tabel 6.b 

S-valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra C1 puhul 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

 o  

 

Valgustusolukorrad D1 ja D2 

Tabel 7.a 

Nõutavad CE-valgustusklassid
1
 olukordade D1 ja D2 puhul 

Geomeetrilised 

meetmed liikluse 

rahustamiseks 

(A5) 

Kuri-

tegevus-

risk 

(T5) 

Inimnäo 

ära-

tundmine 

(T4) 

Liiklus-

keerukus 

(T2) 

Jalakäijate liiklussagedus (T1c) 

Tavaline Kõrge 

 o   o  

 

 

Ei ole 

Tavaline  Tavaline 5 5 4 5 4 3 

Tavalisest 

kõrgem 
5 4 3 4 3 2 

 Tavaline 4 4 4 4 4 3 

Tavalisest 

kõrgem 
4 4 3 4 3 2 

Tavalisest 

kõrgem 

Tavaline 4 4 3 4 3 3 

Tavalisest 

kõrgem 
4 3 2 3 2 2 

On Nagu ülal, kuid geomeetriliste 

meetmete kasutamispiirkonnas  4 

 
1
 Nõutavaid CE-klasse täiendavad ES- ja EV-lisaklassid on esitatud tabelis 4 

 

Tabel 7.b 

Valgustusklasside soovitatavad variandid olukordades D1 ja D2 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

 o  
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Valgustusolukorrad D3 ja D4 

Tabel 8.a 

Nõutavad S-valgustusklassid
1,2

 olukordade D3 ja D4 puhul 

Geomeetrilised 

meetmed liikluse 

rahustamiseks 

(A5) 

Pargitud 

sõidukid 

(T3) 

Liikluskeerukus 

(T2) 

Jalakäijate ja jalgratturite 

liiklussagedus (T1b,c) 

Tavaline Kõrge 

 o   o  

 

Ei ole 

Ei ole Tavaline 6 5 4 5 4 3 

Tavalisest kõrgem 5 4 3 4 3 2 

On Tavaline 5 4 3 4 3 2 

Tavalisest kõrgem 4 3 2 3c 2 1 

On Nagu ülal, kuid geomeetriliste 

meetmete kasutamise piirkonnas  4
 

 
1
 Soovitatavatele S-klassidele vastavad A-klassid on esitatud tabelis 3 

2
 Nõutavaid S-klasse täiendavad ES- ja EV-lisaklassid on esitatud tabelis 4 

 

Tabel 8.b 

Valgustusklasside soovitatavad variandid olukordades D1 ja D2 

Nägemis-

välja 

keerukus 

(E1) 

Kuritegevusrisk 

(T5) 

Inimnäo 

äratundmine 

(T4) 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

 

Tavaline 

Tavaline Mitteoluline  o o 

 

Oluline 
 o  

Tavalisest kõrgem o   

 

Kõrge 

Tavaline Mitteoluline o o o 

 

Oluline 

o   

Tavalisest kõrgem    

 

Valgustusolukord E1 

Tabel 9.a 

Nõutavad S-valgustusklassid olukorra E1 puhul 

Kuritegevusrisk 

(T5) 

Inimnäo äratundmine 

(T4) 

Jalakäijate liiklussagedus (T1c) 

Tavaline Kõrge 

 o   o  

Tavaline Mitteoluline
1 

6 5 4 5 4 3 

Oluline
2 

4 3 2 4 3 2 

Tavalisest kõrgem 3 2 1 2 1 CE2 

 
1
 Soovitatavatele S-klassidele vastavad A-klassid on esitatud tabelis 3 

2
 Nõutavaid S- ja CE-klasse täiendavad ES- ja EV-lisaklassid on esitatud tabelis 4 

 

Tabel 9.b 

Valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra E1 puhul 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

 o  
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Valgustusolukord E2 

Tabel 10 a 

Nõutavad S-valgustusklassid olukorra E2 puhul 

Kuritegevusrisk 

(T5) 

Inimnäo äratundmine 

(T4) 

Jalakäijate liiklussagedus (T1c) 

Tavaline Kõrge 

 o   o  

Tavaline Mitteoluline
1 

5 4 3 4 3 2 

Oluline
2 

3 2 1 3 2 1 

Tavalisest kõrgem 2 1 CE2 2 1 CE2 

 
1
 Soovitatavatele S-klassidele vastavad A-klassid on esitatud tabelis 3 

2
 Nõutavaid S- ja CE-klasse täiendavad ES- ja EV-lisaklassid on esitatud tabelis 4 

 

Tabel 10.b 

Valgustusklasside soovitatavad variandid olukorra E2 puhul 

Ümbruse heledustase (E2) 

Madal Keskmine Kõrge 

 o  

 

 

 

 

 



 

LISA 3  

Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004  

määrusega nr 26 kinnitatud   

Tallinna linna teevalgustusnormidele 

 

Parameetrid  

 

 

1. Põhiparameetrid 

 

Tähis Nimetus Variandid 

   

B1 Arvestuslik piirkond Vt. tänavavalgustusnormide 

punktid 4.1 ja 4.3 

B2 Arvestusliku piirkonna liiklejate liigid  

B2a Põhiliiklejad M, S, C ja P kombinatsioonid 

B2b Muud lubatud liiklejad M, S, C ja P kombinatsioonid 

B2c Keelatud liiklejad M, S, C ja P kombinatsioonid 

B3 Põhiliikleja tüüpiline kiirus Suur (> 60 km/h) 

Keskmine (> 30, kuid  60 km/h) 

Väike (> 5, kuid  30 km/h) 

Väga väike (kõnnikiirus) 

 

Märkus. Parameetrite kombinatsioon B2a + B2b + B2c tähendab kõigi liiklejaliikide 

 (M, S, C ja P) olemasolu. 

 

 

2. Eriparameetrid 

 

2.1 Geomeetriline kujundus 

 

Tähis Nimetus Variandid 

   

A1 Sõidusuundade eraldatus a) on 

b) ei ole 

A2 Ristmike liik a) eritasandilised 

ristmikud 

b) tasaristmikud 

A3 Ristmike tihedus  

A3a Eritasandiliste ristmike või sildade vahemaa a) üle 3 km 

b) kuni 3 km 

A3b Tasaristmike tihedus a) < 3 1/km 

b)  3 1/km 

A4 Konfliktpiirkond a) ei 

b) jah 

A5 Geomeetrilised meetmed liikluse 

rahustamiseks 

a) ei ole 

b) on 
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2.2 Liiklusteede kasutamine 

 

Tähis Nimetus Variandid 

   

T1 Liiklussagedus  

T1a Sõidukid 

 

 

 

 

 

 

Alternatiivid kitsama skaala kasutamisel 

a) < 4000 

b) 4000 kuni 7000 

c) 7000 kuni 15 000 

d) 15 000 kuni 25 000 

e) 25 000 kuni 40 000 

f) > 40 000 

 

c’)    > 7000 

d’)    > 15 000 

e’)    > 25 000 

 

b”)   < 7000 

c”)   <15 000 

T1b Jalgratturid a) tavaline liiklus 

b) tihe liiklus 

T1c Jalakäijad a) tavaline liiklus 

b) tihe liiklus 

T2 Liikluskeerukus a) tavaline 

b) tavalisest kõrgem 

T3 Pargitud sõidukid a) ei ole 

b) on 

T4 Inimnäo äratundmine a) mitteoluline 

b) oluline 

T5 Kuriteorisk a) tavaline 

b) tavalisest kõrgem 

 

 

2.3 Keskkonna- ja välistoimed 

 

Tähis Nimetus Variandid 

   

E1 Nägemisvälja keerukus a) tavaline 

b) kõrge 

E2 Ümbruse heledustase 

Märkus. Madalat, keskmist ja kõrget 

heledustaset võib lugeda iseloomulikuks 

vastavalt maa-asulatele, linnadele ja 

linnakeskustele  

a) madal 

b) keskmine 

c) kõrge 

E3 Valdav ilmaliik a) kuiv 

b) sademeterohke 
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3. Olukorraklasse iseloomustavad parameetrid 

 

Joonisel on kokkuvõtlikult esitatud Lisa 2 olukorratabelites 1.a kuni 10.b arvestatavad 

parameetrid. 

 

 

DA1 Sõidusuundade eraldamine 

A2 Ristmike liik 

A3a Eritasandiliste ristmike või 
sildade vahemaa 

A3b Tasaristmike tihedus 

A4 Konfliktpiirkond 

A5 Geomeetrilised meetmed 
liikluse rahustamiseks 

 

Parameetrid 

Olukorraklassid 

T1a Sõidukite liiklussagedus 

T1b Jalgratturite liiklussagedus 

T1c Jalakäijate liiklussagedus 

T2 Liikluskeerukus 

T3 Pargitud sõidukid 

T4 Inimnäo äratundmine 

T5 Kuritegevusrisk 

 

E1 Nägemisvälja keerukus 

E2 Ümbruse heledustase 

E3 Valdav ilmaliik 

 

A B C D E 

1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 

 

Nõuetes (lisa 2 tabelites 1.a … 10.a) arvestatavad parameetrid 
Sama, kuid fikseeritud väärtusena 
Sama, kuid piirväärtusena 
Soovitustes (lisa 2 tabelites 1.b … 10.b) arvestatavad 

parameetrid  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISA 4 

Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 

 määrusega nr 26 kinnitatud 

Tallinna linna teevalgustusnormide juurde 

 

Valgussuuruste arvutamisel kasutatavad määratlused ja tähised 

 

Tähis Suuruse nimetus või kirjeldus Ühik 

C Fotomeetriline asimuut (vt joonis 1) 
o 

D Pikisuunaline kaugus arvutuslike punktide vahel m 

d Põikisuunaline kaugus arvutuslike punktide vahel m 

E Valgustustihedus lx 

F Valgusti lambi (või lampide) valgusvoog lm 

H Valgusti paigalduskõrgus m 

j , m Tabelarvutustel kasutatavad ridade ja veergude järjekorranumbrid  

L Heledus cd/m
2 

I Valgustugevus cd 

MF Lambi valgusvoo hooldeteguri ja valgusti hooldeteguri korrutis  

N Punktide arv pikisuunas  

n Punktide arv põikisuunas  

q Heledustegur sr
–1 

r Taandatud heledustegur sr
–1 

S Valgustitevaheline kaugus m 

TI Heledusläve kõrgenemistegur % 

Lv Ekvivalentne loorheledus cd/m
2 

WL Sõiduraja laius m 

Wr Arvestusliku piirkonna laius m 

x x-y-koordinaadisüsteemi abstsiss m 

y x-y-koordinaadisüsteemi ordinaat m 

 Nurk valguskiirt läbiva püstpinna ja valgustatava pinna normaali 

läbiva püstpinna vahel püstpinna tasandilise või poolsilindrilise 

valgustustiheduse arvutamisel 

o
 

 Valgusti püstteljest ülespoole loetav fotomeetriline nurk  

(vt joonis 1) 

o
 

 f Paigaldatud valgusti kalle (vt joonis 3) 
o 

 m Valgusti kalle fotomeetriliste mõõtmiste ajal (vt joonis 3) 
o 

 Arvutustel arvestatav kalle (vt joonis 3) 
 

 Paigaldusasimuut (vt joonis 2) 
 

 Valgusti rotatsioon (vt joonis 4) 
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1. (valguskiire) fotomeetriline vertikaalnurk (  ) 
Nurk valguskiire ja valgusti esimese (vertikaalse) fotomeetrilise telje vahel (vt joonis 1). 

Ühik – nurgakraad ( 
o
 ). 

 
C = 0

o 

C = 90
o 

C = 180
o 

C = 270
o 

 
I(C,  ) 

Valgusti esimene  

fotomeetriline telg 

C 

Tee pikisuund 

Valgusti kalle fotometreerimisel 

 

 

 

Joonis 1.  Valgusti orientatsioonikoordinaadid (C,  ) sõidutee pikisuuna suhtes 

 

 

2. (valguskiire) asimuut ( C ) 

Nurk valguskiirt sisaldava püstpooltasandi ja valgusti esimest fotomeetrilist telge läbiva 

null-asimuudiga püst-pooltasandi vahel, kui valgusti on mõõtmiste ajal kaldasendis (vt 

joonis1). Ühik – nurgakraad ( 
o
 ). 

 

3. (valguskiire) langenurk (pinna mingis punktis) (  ) 
Nurk valguskiire ja valgustatava pinna normaali vahel (vt joonis 2). Ühik – nurgakraad 

(
o
). 

 

4. (heledustegurit mõjutav) vaatlussuunanurk (  ) 

Täiendnurk valgustit ja vaadeldavat punkti läbiva püsttasandi ja vaatlejat ja vaadeldavat 

punkti läbiva püsttasandi vahel (vt joonis 2). Ühik – nurgakraad ( 
o
 ). 

 
 Valgusti 

H 

Teepinna normaal 

Teepind 

Sõidusuund 

Vaatleja 

 

 

 

 

I 

 

Vaadeldav punkt 
 

 

 

Joonis 2. Valgusti, vaatleja ja vaadeldava punkti paigutust iseloomustavad nurgad mõõtmise 

ajal 
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5. (pinnaelemendi) heledustegur (etteantud suunas ning etteantud valgustusoludes) (q) 

Pinnaelemendi antud suunalise heleduse ja sama elemendi valgustustiheduse jagatis. Ühik 

– sr
–1

. 

 

Heledustegur arvutatakse valemiga q = L / E , 

milles L on antud suunaline heledus cd/m
2
 , E – pinna valgustustihedus lx. 

 

6. (pinna mingi punkti) taandatud heledustegur  ( r ) 

Heledusteguri ja valguse langenurga koosinuse kuubi korrutis. Ühik – sr
–1

. 

 

Taandatud heledustegur arvutatakse valemiga r = q cos
3 , 

milles q on heledustegur sr
–1

 ,  – valguse langenurk. 

 

Märkus. Taandatud heledustegurit mõjutab vaatlemisnurk  (vt joonis 2). 

Valgustusarvutustel on kokku lepitud lugeda selle nurga väärtuseks 1
o
. Vahemikus   = 

0,5
o
… 1

o
, milles valgustusarvutusi üldiselt võidakse nõuda, võib taandatud heledusteguri 

lugeda konstantseks. 

 

7. valgusti kalle fotometreerimisel  (  m ) 

Nurk valgusti nimitelje ja rõhttasandi vahel valgusti fotomeetrilisel mõõtmisel (vt 

joonised 1 ja 3). 

 

Märkus. Valgusti nimitelg võib olla määratletud valgusti mingi osaga. Külgpaigalduseks 

ettenähtud tänavavalgustite korral langeb nimitelg tavaliselt kokku sisseviigutoru teljega. 

 

8. valgusti kalle rajatises  (  f ) 

Nurk valgusti nimitelje ja rõhttasandi vahel pärast valgusti paigaldamist (vt joonised 1 ja 

3). 

 

Märkus. Valgusti nimitelg võib olla määratletud valgusti mingi osaga. Külgpaigalduseks 

ettenähtud tänavavalgustite korral langeb nimitelg tavaliselt kokku juhtmete või kaabli 

sisseviigutoru teljega. 

  

 m 

 f 

 
 

Joonis 3. Valgusti kalle fotometreerimisel  (  m ) ja rajatises  (  f ) ning nende erinevus 

arvutustel  (  ) 

9. valgusti orientatsioon  (  ) 

Pöördenurk valgusti pööramisel ümber esimese fotomeetrilise telje, kui viimane on 

püstne (vt joonis 4). Ühik – nurgakraad ( 
o
 ). 

 

Märkus. Sirge tee korral langeb abstsisstelje suund kokku sõidusuunaga. 

 

10. valgusti rotatsioon  (  ) 
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Nurk valgusti esimese fotomeetrilise telje ja valgusti aluse vahel,, kui kaldenurk 

fotometreerimisel on 0 (vt joonis 4). Ühik – nurgakraad ( 
o
 ). 

 

 

C = 0
o 

C = 90
o 

C = 180
o 

C = 270
o 

 

 

Valgusti esimene  
fotomeetriline telg 

(telg I) 

 

Tee pikisuund 

Telg II 

Telg III 

y 

x 

 
 

Joonis 4. Valgusti pöördeteljed koordinaatide (x, y) suhtes 

 

 

11. valgusti esimene fotomeetriline telg (mõõtmistel C--koordinaatides) 

Valgusti fotomeetrilist keset läbiv püsttelg, kui valgusti kalle võrdub kaldega 

fotometreerimisel (vt joonis 1). 

 

Märkus 1. C--koordinaatide alguspunkt asub sellel teljel. 

 

Märkus 2. Kui valgusti kalle ei võrdu fotometreerimisel kasutatud kaldega, on see telg 

kaldu. 

 

Märkus 3. Üksikasjalisem määratlus vt valgustehnilist terminoloogiat sätestav Eesti 

standard EVS-EN 13022-1. 

 

12. pikisuund 

Suund, mis on rööbiti tee teljega. 

 

13. põikisuund 

Tee teljega täisnurga all olev suund. 

 

14. paigaldusasimuut 

 (teepinna etteantud punkti suhtes, etteantud valgusti puhul, kui selle kalle võrdub 

fotometreerimisel kasutatud kaldega) (  ) 

Nurk tee pikisuuna ja valgustit ning etteantud punkti läbiva püsttasandi vahel (vt joonis 

2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISA 5 

Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 

 määrusega nr 26 kinnitatud 

Tallinna linna teevalgustusnormidele 

 

Mõõteprotokoll 
 

1. Üldinfo 

Rajatise nimetus  

Mõõtmiste kuupäev  

Alguse ja lõpu kellaaeg  

Mõõtmistel osalenud 

isikud 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

2. Geomeetrilised andmed 

Tänava ja ümbruse skits koos valgustite mõõtmete ja paigutusega. Võimaluse korral 

rajatise foto. 

 

Tänavaseadmete, pargitud autode jm takistavate objektide paigutus. 

 

 

 

3. Teepinna andmed 

Teepinna tüüp  

Teepinna vanus  

Teepinna seisund  

 

 

 

4. Lampide ja valgustite andmed 

Valgusti tüüp 1 Tüübitähis  

Valgustugevustabeli number  

Kalle nurgakraadides  

Paigalduskõrgus m  

Vanus  

Viimase puhastamise kuupäev  

Paigaldusviis  

Muud andmed  

Valgustis tüüp 1 

kasutatavad lambid 

Tüüp  

Nimivõimsus W  

Vanus  

Arv  

Liiteseadis  

Valgusreguleerimisviis  
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Valgusti tüüp 2 Tüübitähis  

Valgustugevustabeli number  

Kalle nurgakraadides  

Paigalduskõrgus m  

Vanus  

Viimase puhastamise kuupäev  

Paigaldusviis  

Muud andmed  

Valgustis tüüp 2 

kasutatavad lambid 

Tüüp  

Nimivõimsus W  

Vanus  

Arv  

Liiteseadis  

Valgusreguleerimisviis  

 

 

 

5. Elektrivarustus 

Keskmine pinge mõõtmiste ajal V  

Vähim pinge mõõtmiste ajal V  

 

 

6. Ümbruseolud 

Ümbruseolu Mõõtmiste alguses Mõõtmiste lõpus 

Ilm   

Temperatuur  
o
C   

Nähtavus   

Teepinna seisund  

(märg, kuiv, aurav) 

  

 

 

 

7. Rajatise seisund 

Valgustite joondus  

Valgustite kalle rajatise  

Valgustite hooldusolukord  

Kõrvaline valgus  

Takistused teekatte valgustamisel  

Muud seisundinäitajad  

 

 

 

8. Mõõteriistad 

Mõõdetav suurus või 

mõõteriista liik 

Valmistaja Tüüp Number Taatlemise 

kuupäev 
1 

Taatleja 
1 

Tasandiline 

valgustustihedus 

     

Poolsfääriline 

valgustustihedus 

     

Poolsilindriline 

valgustustihedus 

     

Heledus 

Mõõtevälja suurus ( 
o
 ): 

    tee pikisuunas 

    tee põikisuunas 
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Voltmeeter      

      

      
1
 Kui peetakse vajalikuks. 

 

 

 

9. Mõõteväli 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Nooltele mõõtevälja ruudustiku all ja küljel kantakse pikkuse ja laiuse skaalad. 

 

Mõõtmiste liik  

Valgusmõõteanduri kõrgus  

Mõõteriista number  

Kasutatud mõõtepiirkon(na)d  

Heleduse mõõtmisel – heledusmõõturi 

paigutus mõõtevälja suhtes 

 

Mõõtevälja joonisel esitada valgustite paigutus, mõõtepunktides mõõdetud suuruste 

väärtused, vaatlussuund, poolsilindrilise ja püsttasandilise valgustustiheduse 

mõõtesuund. 

 

 

10. Valgustustiheduse hälbed 

Rajatise sisselülitusaeg  

Mõõtmiste alustamise aeg  

Koht 1 Keskmine valgustustihedus 

mõõtmiste ajal 

 

Valgustustiheduse standardhälve 

mõõtmiste ajal 

 

Koht 2 Keskmine valgustustihedus 

mõõtmiste ajal 

 

Valgustustiheduse standardhälve 

mõõtmiste ajal 

 

Koht 3 Keskmine valgustustihedus 

mõõtmiste ajal 

 

Valgustustiheduse standardhälve 

mõõtmiste ajal 

 

 

 

 


