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SELETUSKIRI 
 
1. Üldist 

Käesolev tänavavalgustuse põhiprojekt on koostatud Audru Vallavalitsuse tellimusel. Projekt 
näeb ette tänavavalgustuse rekonstrueerimise Papsaare külas, Audru alevikus ja Lavassaare 
alevis Audru vallas, Pärnumaal. 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud projekti kohaselt ning vastama kehtivatele normatiividele.  

Ehitajal on kohutus enne hinnapakkumise tegemist veenduda: 

 materjalide koguste õigsuses; 
 tutvuda kohapealsete oludega. 

 
Projekti koostamisel on järgmistest eeskirjadest ja juhendmaterjalidest: 
EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
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EVS-HD 60364-4-41:2007 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi 
eest; 
EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime 
eest;  
EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;  
EVS-HD 60364-4-44:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehäirete ja 
elektromagnetiliste häirete eest; 
EVS-EN 12665:2011 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused; 
EVS-HD 384.7.714:2012 Nõuded elektripaigaldistele ja –paikadele. Välivalgustuspaigaldised; 
EVS 843:2016 Linnatänavad;  
EVS-EN 13201:2015 Teevalgustus; 
EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;  
EVS-EN 60529:2014 Ümbristega tagatavad kaitseastmed;  
Hea Ehitustava  (ET-1 0207-0068); 
Seadme ohutuse seadus; 
P342 0,4-20 kV võrgustandard 0,4kV kaabelliinid; 
kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid; 
selleks volitatud ametiisikute ettekirjutused;  
muud projektis mainitud normid; 
vastavad materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad ja  juhised. 
 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest.  
 
Projekteerimise aluseks on võetud järgnevad lähteandmed: 

- Audru Vallavalitsuse poolt väljastatud maa-ala plaanid koos tehnotrassidega; 
 
Tööde käigus tekkinud küsimused ja probleemid, mida käesolevas projekt ei kajastata, lahendatakse 
töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja Tellijaga. Projektdokumentatsiooni alaosade 
pädevusjärjestusel võimalike vasturääkivuste korral lähtuda esmalt seletuskirjast, seejärel 
skeemidest ja plaanidest ning viimasena materjalide spetsifikatsioonist 
 
 
2.     Tänavavalgustus 
Olemasolev tänavavalgustus projektiga hõlmatud asumites on amortiseerunud ja demonteeritakse. 
Demonteeritavad mastid, liinid ja valgustid on näidatud asendiplaanidel. 
Projekteeritud tänavavalgustus asumites on jagatud kolmeks toitepiirkonnaks. Iga piirkond saab 
toite vastavast juhtimis-jaotuskilbist TVK. 
 
Papsaare küla 
Papsaare küla tänavavalgustuse elektrivarustuse skeemid on toodud joonisel EL10. 
 
Jaotuskilbi PTVK1 piirkond saab toite Vetravila alajaama juurest Papsaare teele ümbertõstetavast 
liitumispunktist. Olemasolev liitumine vastavalt lepingule on 3x16A. Liitumist suurendada ei ole 
vajalik. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (PTVK1) ja toitekaabel liitumiskilbist. Projekteeritud 
tänavavalgustuse jaotuskilbi PTVK1 skeem on toodud joonisel EL07-1. Jaotuskilbile ehitatakse 
välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω.  
Jaotuskilbist PTVK1 saab toite Nooda tänava, Papsaare tee ja Papsaare põik tänavavalgustus. 
Kuna Nooda tänaval puudub võimalus paigaldada maakaablitega tänavavalgustust, siis 
asendatakse olemasolevad valgustid Elektrilevi OÜ-le kuuluvatel mastidel ja paigaldatakse uus 
AMKA toiteliin samadele mastidele. 
Kuna Papsaare põik asub osaliselt eramaal ja puudub võimalus paigaldada maakaablitega 
tänavavalgustust, siis asendatakse olemasolevad valgustid Elektrilevi OÜ-le kuuluvatel mastidel ja 
paigaldatakse uus AMKA toiteliin samadele mastidele. 
 
Jaotuskilbi PTVK2 piirkond saab toite Nurme teele Pearu alajaama juurde planeeritud 
liitumispunktist. Vajalik liitumine on 3x16A. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (PTVK2) ja 
toitekaabel liitumiskilbist. Projekteeritud tänavavalgustuse jaotuskilbi PTVK2 skeem on toodud 
joonisel EL07-2. Jaotuskilbile ehitatakse välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω. 
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Jaotuskilbist PTVK2 saab toite Nurme tee tänavavalgustus. 
 
 
Jaotuskilbi PTVK3 piirkond saab toite Nooda tänavale planeeritud liitumispunktist. Vajalik liitumine 
on 3x16A. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (PTVK3) ja toitekaabel liitumiskilbist. 
Projekteeritud tänavavalgustuse jaotuskilbi PTVK3 skeem on toodud joonisel EL07-3. Jaotuskilbile 
ehitatakse välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω. 
Jaotuskilbist PTVK3 saab toite Nooda tänava, Kahva tee, Õnge tee, Pilliroo tee ja Traali tee 
tänavavalgustus. 
Kuna Nooda tänaval puudub võimalus paigaldada maakaablitega tänavavalgustust, siis 
asendatakse olemasolevad valgustid Elektrilevi OÜ-le kuuluvatel mastidel ja paigaldatakse uus 
AMKA toiteliin samadele mastidele. 
 
Audru alevik 
Audru aleviku tänavavalgustuse elektrivarustuse skeemid on toodud joonisel EL11. 
 
Jaotuskilbi ATVK1 piirkond saab toite Käreda tee ja Ülase tänava ristmikul mastil asuvast 
liitumispunktist. Olemasolev liitumine on 3x25A ja seda muuta ei ole vajalik. Projekteeritud on uus 
jaotuskilp soklil (ATVK1) ja toitekaabel liitumiskilbist. Projekteeritud tänavavalgustuse jaotuskilbi 
ATVK1 skeem on toodud joonisel EL08-1. Jaotuskilbile ehitatakse välja kordusmaandus 
valgumistakistusega R≤30Ω.  
Jaotuskilbist ATVK1 saab toite Käreda tee, Ülase, Lille, Kalda tänavate ja Audru tee silla 
tänavavalgustus. 
Kuna Käreda teel osaliselt puudub võimalus paigaldada maakaablitega tänavavalgustust, siis 
asendatakse vajalikus ulatuses olemasolevad valgustid Elektrilevi OÜ-le kuuluvatel mastidel ja 
paigaldatakse uus AMKA toiteliin samadele mastidele. 
 
Jaotuskilbi ATVK2 piirkond saab toite Põllu tänava ja Õuna tänava ristmikul mastil asuvast 
liitumispunktist. Olemasolev liitumine on 3x40A ja seda on otstarbekas vähendada kuni 3x16A-ni. 
Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (ATVK2) ja toitekaabel liitumiskilbist. Projekteeritud 
tänavavalgustuse jaotuskilbi ATVK2 skeem on toodud joonisel EL08-2. Jaotuskilbile ehitatakse 
välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω.  
Jaotuskilbist ATVK2 saab toite Põllu, Õuna ja Jõe tn. tänavavalgustus. 
Kuna Jõe tänav asub eramaal siis tänavavalgustust seal ei rekonstrueerita ja tagatakse toide 
AMKA toiteliiniga mastini 2.2.01. 
 
Jaotuskilbi ATVK3 piirkond saab toite Ringi tänaval mastil asuvast pumpla jaotuskilbist. 
Olemasolev liitumine on 3x20A ja seda on vajalik suurendada kuni 3x32A-ni. Jaotuskilpi on vajalik 
lisada kaitseaparatuur valgustuse jaotuskilbi toitekaablile. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil 
(ATVK3) ja toitekaabel jaotuskilbist. Projekteeritud tänavavalgustuse jaotuskilbi ATVK3 skeem on 
toodud joonisel EL08-3. Jaotuskilbile ehitatakse välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω. 
Jaotuskilbist ATVK3 saab toite Ringi tänava tänavavalgustus. 
 
Aia tänavale projekteeritud tänavavalgustus saab toite Sauna tänavalt Aia tänavaga ristumise 
läheduses olevast tänavavalgustuse mastist 00. 
 
Lavassaare alev 
Lavassaare alevi tänavavalgustuse elektrivarustuse skeemid on toodud joonisel EL12. 
 
Jaotuskilbi LTVK1 piirkond saab toite Asula I alajaama juurest Raba tn. 1 kinnistule 
ümbertõstetavast liitumispunktist. Olemasolev liitumine on 3x40A ja seda on otstarbekas 
vähendada kuni 3x16A-ni. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (LTVK1) ja toitekaabel 
liitumiskilbist. Projekteeritud tänavavalgustuse jaotuskilbi LTVK1 skeem on toodud joonisel EL09-1. 
Jaotuskilbile ehitatakse välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω.  
Jaotuskilbist LTVK1 saab toite Raba, Pärna, Mehaanika ja Võidu tänavate tänavavalgustus. Lisaks 
vahetatakse välja valgustid Vee ja Rahu tänava olemasolevatel Elektrilevi OÜ-le kuuluvatel 
mastidel ning tagatakse nende toide AMKA liiniga. 
 



LEONHARD WEISS 
ENERGY AS 

Põhiprojekt 
ET1399 Audru valla tänavavalgustus.  2017 5 (6) 

 
Jaotuskilbi LTVK2 piirkond saab toite Asula II alajaama juurest Pärna tänava kinnistule 
ümbertõstetavast liitumispunktist. Olemasolev liitumine on 3x50A ja seda on otstarbekas 
vähendada kuni 3x20A-ni. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (LTVK2) ja toitekaabel 
liitumiskilbist. Projekteeritud tänavavalgustuse jaotuskilbi LTVK2 skeem on toodud joonisel EL09-2. 
Jaotuskilbile ehitatakse välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω.  
Jaotuskilbist LTVK2 saab toite Pärna, Karja ja Võidu tn. tänavavalgustus ning ka Keskpargi 
valgustus. Erakinnistutele suunduv valgustuse liin tänavavalgustusest lahti ühendada. 
 
Jaotuskilbi LTVK3 piirkond saab toite Mäe tänavale planeeritavast liitumiskilbist. Vajalik liitumine 
on 3x16A. Projekteeritud on uus jaotuskilp soklil (LTVK3) ja toitekaabel jaotuskilbist. Projekteeritud 
tänavavalgustuse jaotuskilbi LTVK3 skeem on toodud joonisel EL09-3. Jaotuskilbile ehitatakse 
välja kordusmaandus valgumistakistusega R≤30Ω. 
Jaotuskilbist LTVK3 saab toite Mäe tänava tänavavalgustus. 
 
 
Valgustehnika 
Valgustus on projekteeritud vastavalt oludele kas 52W LED valgustitega 8m kõrgustel koonilistel 
metallmastidel 1,0m kronsteinidega valguspunktide kõrgusega 8,0 m või 21W LED valgustitega 6m 
kõrgustel koonilistel metallmastidel.  
 
Projekteeritud mastidesse on ette nähtud paigaldada sulavkaitsmetega kaabliühendusklemmid. 
Valgustite ühendamisel toiteliiniga tagada peatoitekaablitel sümmeetriline koormus. Kõik 
tänavavalgustuse maakaabelliinid kogu ulatuses paigaldada kaablikaitsetorudes D75.  
Projekteeritud on kolmefaasilised tänavavalgustuse liinid üldjuhul maakaabliga AXPK4G25 ja 
AXPK4G16.  
Projekteeritud tänavavalgustuse asendiplaan koos koordinaatidega on toodud joonistel EL01, 
EL02 ja EL03. Valgustuse skeemid koos liinide arvutuslike andmetega ja kordusmaanduste 
paiknemisega on toodud joonistel EL04. EL05 ja EL06. Kõigi kaablite ilmastiku mõjualasse 
jäävatele otstele on ette nähtud paigaldada termokahanevad otsamuhvid. 
Valgustuse juhtimiseks kasutada Audru vallas juba kasutusel olevat kaugseire süsteemi (Teliko). 
Igale valgustimastile paigaldatakse juhtblokk C-node. Igasse valgustuse juhtkilpi paigaldatakse 
kontroller C-box. Juhtblokkide tehniline info on toodud projekti lisas 04. 
Tänavavalgustuse jaotuskilpidesse paigaldatavad pingepiirikud varustada signaalkontaktiga 
piirikute rakendumise info edastamiseks kontrollerile. 
Vajadusel lisada jaotuskilpidesse fiidrite ahelatesse voolupiirajad EBN-OS/230 LED valgustite 
sisselülimisimpulsside vähendamiseks. 
Valgustuse arvutused on teostatud programmiga Dialux Evo ning esitatakse põhiprojekti lisas 05 
ainult digitaalselt. Tänavavalgustus vastab standardite “Linnatänavad” EVS 843:2016 ja 
“Teevalgustus” EVS-EN 13201:2015 nõuetele vastavalt sõiduteele ette nähtud M6 kategooriale ja 
väiketänavate valgustus P5 kategooriale.  
Valgustite tehniline informatsioon on toodud projekti lisas 03.  
 
 
3. Paigaldustööd 
Asendiplaanidel on toodud projekteeritud kaablitrasside ja jaotuskilpide asukohad. Valgustid 
paigaldada mitte lähemale kui 1,0m sõidutee kattest. Kõik maakaablid paigaldatakse kogu 
ulatuses kaitsetorudes. 
Ehitustööde teostamisel järgida Audru valla kaevetööde eeskirjas toodud nõudeid. Puutüvedele 
lähemal kui 2m teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismidega puude läheduses töötades kaitsta 
puutüved vigastuste eest.  
Projekteeritud kommunikatsioon tuleb rajada ristumiskohtades küttetorustikust sügavamale. 
Kaeve- ja ehitustööd tuleb teostada nii, et oleks välistatud küttetorustiku kahjustamine. Enne 
kaeviku täitmist väljakaevatud küttetorustike kohal kutsuda kohale trassivaldaja esindaja. 
Tänavavalgustuse trassid kulgevad kohtades, kus on olemasolevaid teisi tehnovõrke, millega 
projekteeritud liinil on paralleelkulgemisi ja ristumisi kogu kaablitrassi pikkuses. Elektriliinide ja 
siderajatiste kaitsetsoonides teostatavad ehitustööd kooskõlastada vastavalt Elektrilevi OÜ ja Telia 
Eesti AS esindajatega. 
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Tööde teostajal võtta kaeveluba kohalikust omavalitsusest, teha teostusjoonised, elektrotehnilised 
kontrollmõõtmised ning vajalik elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduur. 

 
Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

- tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast 
- töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa aluse 
- mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud. 

 
Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal, nende ülesõit, väljakaevatud sidekanalisatsiooni, 
sidekaablite ülesõit, materjalide ja raskuste paigaldamine nende peale on keelatud. 
Enne kaevetöödega alustamist kutsuda kohale teiste  olemasolevate tehnovõrkude valdajad, 
selgitamaks trasside tegelikku paiknemist looduses. Eriti vastutusrikastel lõikudel kutsuda trasside 
valdajad kaevetöödele jälgijaiks. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate 
maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita 
nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus 
läheduses töötamisel. Tööde teostamisel sideliinide kaitsevööndis täita Elektroonilise Side 
seadusega kehtestatud nõudeid.  Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga 
lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. 
 
Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja 
nende haldaja poolt antud juhistele. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud projektis, 
lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldajate ehitusjärelevalve spetsialistide poolt enne 
kaevetööde alustamist.  Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste 
vigastuste  eest ning varguse vastu. 
Ehitustööde teostaja peab arvestama kuludega Elektrilevi OÜ-le ja Telia Eesti AS-le kuuluvate 
rajatiste kaitsmiseks - kaablikanalisatsiooni torude ja maakaablite asukoha määramiseks, käsitsi 
väljakaevamiseks, ajutiseks ülesriputamiseks, sulundseina ehitamiseks, postide toestamiseks, 
purunenud sidetorude ja kaablite remondiks ja asendamiseks jms. 
Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 
konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute 
tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning 
saavutatakse nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei 
sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks 
erinevaid kaableid. Lahtikaevatud kaablitel tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks 
pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. 
Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. 
Ehitustööde teostamise käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub tööde teostamise ajast. Ehitajal 
lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustatud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt 
tekitatud jäljed  ja vajunud pinnasega kaablitrass. Töömaalt koristatakse tööde käigus tekkinud 
ehitusjäätmed, liigne pinnas ja muu ehituspraht. Pinnakatte kahjustamise korral taastada peale 
tööde lõppu töödele eelnenud heakord. Kaablikaevikus olev pinnas tihendada ja pealmine kiht 
katta sama pinnakattega, mis sellel kohal oli enne kaevetöid (asfalt, muld, kruusakate jne.).  
Taastamiste mahud on näidatud asendiplaanidel. Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja 
kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. 
Sõidutee asfaldi taastamiseks kasutada AC12 surf (graniit) 6cm kihina. Samuti tuleb taastada 
asfaldialused katendikihid (killustik klass 3, ca 20cm). Kõnnitee asfaldi taastamiseks kasutada AC8 
surf (graniit) 5cm kihina. Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 
15cm. Kasvupinnas ei tohi sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab 
olema rullitud. Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse 
murumättad 
 

Tööde teostajal võtta kaeveluba kohalikust omavalitsusest, teha teostusjoonised, elektrotehnilised 
kontrollmõõtmised ning vajalik elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduur. 

 
 
Koostas: Vello Vaimann 


