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Targa linnavalgustuse 
investeeringute ulatuse  
säilitamine ja kasvatamine

Majanduskasu ja energiasäästlikkuse 
puhul on palju kasutamata 
potentsiaali ning praegused madalad 
intressimäärad on ideaalsed, et 
võimendada linnas saada olevat 
kapitali.

Kasutage nutikat linnavalgustust,  
et asetada energiapöörde 
ökonoomika linna kliimameetmete 
strateegia keskmesse.

Nutikas linnavalgustus ühendab linna 
pikaajalise kestlikkuse nimel mitu 
peamist teemat: energia- ja digipööre 
ning kliimameetmed. 

Kahekordistage panust kodanike  
mõjuvõimu suurendamisel ja  
uute koostööstruktuuride 
ülesehitamisel.

Linnade digipööre aitab kaasa andmete 
ja valitsusasutuste läbipaistvusele, 
kuna uued töövahendid parendavad 
linnamajandust (näiteks linna 
munitsipaal- või KOV teenuseid). 
Linnamajanduse strateegia peab 
seadma need eesmärgid aktiivselt 
juhtimise keskmesse ja tegema 
kindlaks parimad tavad (näiteks 
kodaniku andmete suveräänsus).1

Kolm majandusstrateegiat
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TARK LINNAVALGUSTUS  
JA LINNA MAJANDUSLIK  

STRATEEGILINE PLANEERIMINE

Võtmestrateegiad majandusarengu ja  
targa linnavalgustuse sidumiseks 

Peale energiasäästlikkuse toetab tark valgustus linnu üleminekul  
pikaajalisele kestlikule majandusarengule.

Tegutsemisega on kiire, kuna investeeringud 
energiatõhusatesse tehnoloogiatesse ja 
vastuvõtumäärad jäävad alla optimaalse taseme2, 
takistades saavutada EL-i süsinikuneutraalsuse 
kohustusi 2040. aastaks. Energiatõhususe 
parandamist peetakse kõige kulutõhusamaks viisiks, 
et tulla toime majandusriskidega, nagu energia hind 
ja turvalisus.
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TARK LINNAVALGUSTUS JA LINNAMAJANDUSLIK 
STRATEEGILINE PLANEERIMINE

Energiapööre ja  
elektrihinna tõus
Kestlikkuse paradigma ehk odava energia ajastu lõppemine 
tähendabs eda, et kui minnakse üle vähemtõhusatele 
taastuvenergiaallikatele, peavad valitsus ja ühiskond 
energiatootmise ja tarbimise nimel rohkem panustama.3

Linnavalgustus:  
energia ja hoolduse 
säästlikkus
Tänavavalgustus moodustab tavaliselt üle poole linna elektritarbimisest ja 
kui igal pool rakendatakse tarka leedvalgustust, saavutatakse kokkuhoid 
75–90% põhikuludest.4 Siiski peetakse sellistel väljakujunenud turgudel nagu 
Soome energiatõhususest tulenevate kulude kokkuhoidu endastmõistetavaks 
ning põhiargument, mis ajendab targa valgustuse projekte ellu viima, on 
hoolduskulude kokkuhoid.

Valgustuse süsinikuheitmete 
vähendamine: stsenaariumid 
vs. teekaart (juhend)
Üks lihtne viis, kuidas ühendada majandusliku planeerimise, 
süsinikuheitmete vähendamise ja targa linnavalgustuse eesmärgid,  
on luua majanduskavad eri stsenaariumide adapteerimiseks. 

Parim strateegia võiks siiski olla tegevuskava koostamine 
süsinikuheitmete kiireks vähendamiseks, sest väidetavalt ei suuda 
hinnangupõhised mudelid ja stsenaariumid sageli arvestada 
mittelineaarseid muutusi, mis on tüüpilised murrangulistele 
uuendustele ja inimkäitumisele.5
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