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Pimeduse säilitamine linnas 
Pimeduse säilitamine näitab teadlikkust linnavalgustuse heast tavast.  

Ülevalgustamise vältimine toob esile pimeduse kui looduse loomuliku osa.

Kus on pime taevas?
Valgust seostatakse sageli positiivsete 
emotsioonidega, see sümboliseerib nüüdisajastut ja 
majanduse õitsengut. Tööstuse kiire arengu tõttu 
on linnad muutunud palju valgemaks. Suur hulk nii 
otsest kui ka peegelduvat kunstvalgust hajutatakse 
linnakeskkonnas õhus olevate osakeste kaudu. Selle 
tulemusena on valgustus meie linnade kohal igal 
aastal kasvanud rohkem kui 5%. Ja praegusajal ei näe 
me enam öötaevas tähti.1

Valgustuse tõttu ei saa me enam näha tähti ega 
Linnuteed. Teadlased peavad viima oma vaatlusjaamad 
kaugetesse äärelinna piirkondadesse väljapoole 
linnakeskkonda. Vaatluspaikade vähenemine piirab 
astronoomia kui teadusharu võimalusi. 

Kuidas pimedat taevast 
linnakeskkonnas kaitsta

  Lõimige astronoomia valdkond riigikoolide õppekavadesse.

  Suurendage teadlikkust tehisvalgusest tulenevatest 
probleemidest avalike seminaride ja arutelufoorumite 
kaudu. Näiteks korraldage linnaelanikele rännakuid 
ööpimeduses.

  Kaitske pimedaid piirkondi observatooriumite ümbruses 
seaduslike eeskirjadega, et võimaldada romantilisi elamusi.

  Töötage välja ja võtke vastu valgustuse üldplaneering, mis 
arvestab linnavalgustuse reguleerimisel keskkonnasääst-
likku valguskujundust ja -tehnoloogiat.
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Pimedate piirkondade kindlakstegemine 
võib taaselustada romantiliste elamuste 
traditsiooni, mis seostub öise tähevaatlusega. 
Meetmete kasutuselevõtmine, et säilitada 
linnakeskkonnas pime taevas, võib kaasa tuua 
üldise energiatõhususe kasvu ja muuta linna 
jätkusuutlikumaks. Pimedad piirkonnad ei 
vähenda turvalisust ega elanike turvatunnet.
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Näide pimeda taeva säilitamise kohta. Porvoo, Soome.
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Näited pimeda taevaga parkide ehk pimeda taeva 
kaitsealade kohta linnades
Euroopas on hulk piirkondi, mida määratletakse ametlikult kui 
valgusreostuseta taevaga parke või katsealasid. Valgustamata 
pargi eesmärk säilitada loomulik keskkond, vähendades 
tehisvalguse kasutamist, et kaitsta loomaliike ja vaadet öisele 
taevalaotusele. See pakub kodanikele nii kultuurilisi kui ka 
ajaloolisi väärtusi ning silmailu. Öise pimeda taevaga kaitseala 
pakub lisavõimalusi teadustööks ja avastusteks. Nendes parkides 
võib palja silmaga näha nii kuud kui ka eredaid tähti ning mõnikord 
isegi kõige eredamaid planeete ja Linnuteed.

Lisaks kasutavad pimeda taeva säilitamist propageerivad 
kogukonnad kvaliteetseid valgusteid, et suurendada 
avalikku kaasatust. Kõik seesugused kogukonnad tervikuna 
võivad tuua täiendavat majanduskasu nii linnadele kui ka 
turismiatraktsioonidele.

Näiteid Saksamaalt: Westhavelland (pimeda taeva reservaat),  
Rhön (pimeda taeva reservaat), Fulda (pimeda taeva kogukond).5

Valgusreostuse 
vähendamine2,	3,	4

  Vähendage üldist valgustust linnas.

  Valige avalikesse kohtadesse sooja valge 
valgusega valgustid.

  Looge eeskirjad, et määrata kindlaks heleduse 
maksimumtase ning valgusreklaamide suurus  
ja paigutus. 

  Piirake selliste ürituste arvu või kestust, kus 
valgus on suunatud üles.

  Looge meeldiva õhkkonnaga pimealad, et  
elanikud õpiksid pimedusega kohanema ja 
saaksid näiteks öösiti tähti vaadelda. 

  Kasutage valgusjuhtimissüsteeme, et alandada 
valgustustaset vähese liiklusega ajal. 

  Kujundage valgustus keskkonnasäästlikult.
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Vt ka: www.darksky.org

Kragemosen on üks mitmest piirkonnast Taani saarel Samsøs,  
kus valgusreostus on peaaegu olematu.
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