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Valgustuse hierarhia eesmärgid:
Valgustuse hierarhia paneb tavaliselt paika valgustuse 
üldplaneering või valgustuse strateegia.

  Valgustuse üldplaneering kujundab pimeda aja linnavaated 
ning tugevdab linna identiteeti, kehtestades valgustamise 
põhimõtted ja luues valgustuse hierarhia

  Valgustuse hierarhia võimaldab linnas paremini orienteeruda ja 
paneb paika objektide ja piirkondade struktuuri

  Valgustuse hierarhia ja tehnilised nõuded valgustitele aitavad 
kaitsta tähistaevast ja vältida ülevalgustamist

  Valgustus toob esile linnaosade ja piirkondade eripärad ning 
ühendab neid omavahel

Kuidas luua valgustuse hierarhiat?
  Defineerige valgustuse hierarhia eesmärgid 

  Jagage linna eripiirkonnad erinevatesse valgustuse 
kategooriatesse

  Arvestage olemasolevate valgustuslahendustega

  Analüüsige eripiirkondade erinevustest tulenevaid vajadusi

  Tooge valgusega esile linna arhitektuurseid vaatamisväärsusi

Mis on valgustuse hierarhia?
Igal linnal on omanäoline linnakeskkond, mis koosneb ajaloolistest 
ja kultuuritaustaga hoonetest, avaliku ruumi väljakutest ja 
rohealadest, äri- ja eluhoonetest, sõiduteedest ning jalgteedest.1, 2

Valgustuse hierarhia võimaldab tõsta esile linna olulisemad 
hooned, piirkonnad ja liikumissuunad, tagamaks, et näiteks 
Raekoja fassaad oleks erksam ja paremini valgustatud kui 
kaubanduskeskus ning tiheda liiklusega magistraalid on 
heledamini valgustatud kui kõrvaltänavad. Valgustus võimaldab 

meil orienteeruda parkides ja suunab meid kasutama kindlaid radu. 
Valgustuse hierarhia võimaldab saavutada tasakaalu valgustatud 
objektide vahel, hoides vähem valgustatud piirkonnas valgustuse 
heledustasemed madalamal, vältimaks seeläbi pimestamist ja 
säilitades üleüldise nägemismugavuse ja turvatunde.

Vastutustundlik valgustus aitab inimestel orienteeruda, suurendab 
liikluse turvalisust ja hoiab ära kuritegusid. Samal ajal aitab 
valgustus luua elavat linnaõhkkonda.

Valgustuse hierarhia loomine 
Targalt planeeritud linnavalgustus vähendab valgustuse negatiivset mõju  

ja toob esile linna eripära.
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HIERARHILINE VALGUSTUS

Valgustuse hierarhia võimaldab linnal 
olla jätkusuutlikum, pannes paika õiged 
heledustasemed ja seeläbi kasutada 
valgustamisel väiksemaid võimsusi ja  
vältida valgusreostust.
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HIERARHILINE VALGUSTUS

Valgustuse hierarhia   
vähendab ülevalgustamist  
ja valgusreostust
Hierarhiline valgustus määratleb linna tähtsate kohtade ja hoonete 
maksimaalse heleduse ning seejärel sobiva heledustaseme linna 
vähem oluliste fassaadide jaoks. Sama põhimõtet järgides peaks 
eraobjektide valgustus alati olema vähem ere kui ajaloolise ning 
poliitilise tähtsusega objektide valgustus. Üldises valgustuse 
planeeringus tuleb alati pöörata tähelepanu ka ümbritseva  
valgustuse heledusele. Kasutades valgustushierarhiat, peaks 
linn piirama ja normeerima maksimaalset heledust valgustatust 
erahoonete kaupluste vaateakendel, fassaadidel ja katustel.

Näide: Hamburgi raekoja fassaad on üsna vähe valgustatud;
umbes 3–4 cd/m2.

Valgustuse hierarhia loob 
turvalise keskkonna
Valgustuse hierarhias arvestatakse ka tänavavalgustusega, 
defineerides valgustuse klassid, mis arvestavad eri tüüpi 
tänavatega (liiklustihedus, turvalisus, keskkond). Nii on võimalik 
saavutada madalam valgustustase terves linnas, ilma, et see 
turvalisust mõjutaks.

Inimese silm kohaneb heledusega, sellepärast on ülioluline 
vältida liigset heleduse-pimeduse kontrasti ning hoida valgustus 
tänavatel ja mujal avalikes kohtades tasakaalus.

Näide: Pargiradade valgustus. Ohutum on valgustada ühte kõige 
suurema liiklusega teed kui mitut teed, mis liiklusvoogu hajutavad ning 
segavad orienteerumist

Tuues esile linna eripära	2,	3
Läbimõeldud valgustuse hierarhiaga saavad inimesed paremini 
aru linna olulistest hoonetest,  kohtadest ja liikumissuundadest. 
Valgustusega tuuakse esile linna siluett ning tähelepanuväärsed 
hooned ja paigad. Valgustus tugevdab linna identiteeti ja aitab 
inimestel orienteeruda.

Näide: Binnenalsteri järv Hamburgi südalinnas on veekogu, mis asub 
pimeduses. Ümbritsevad fassaadid on valgustatud sooja valge valguse-
ga. Ajaloolise ja poliitilise tähtsusega raekoda on erksamini valgustatud 
kui büroohooned ja kaubamajad. Hierarhilise valgustuse saab luua vaid 
väga vähese valguse ja energiatarbimisega tänu valgustuse kontrastile, 
mis tekib pimedasse jäetud järvega. Kui hoida keskkonna valgustustase 
madal, vajame objekti esiletoomiseks väiksemat võimsust.
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