
VALGUSTADES LÄÄNEMERE PIIRKONDA

www.lucia-project.eu

 @lucia_bsr

Lisateavet leiate järgmiselt lehelt 

Seotud teabelehed: 
majandus #3 | tehnoloogia #3

sotsiaalne heakskiit | teabeleht #4

VANDALISM

Kas valgustus võib vähendada vandalismi?  
Avaliku vara kaitsmine kahjustuste eest 

Linnas leidub erinevaid keskkondi. Vandaalirohkete keskkondade  
kindlakstegemine mõjutab linnavalgustuse korraldamist.

Vastutustundliku  
valgustuse põhitegurid: 
pimedate nurkade kõrvaldamine
Platside ja ehitiste kaalutlused kuritegevuse minimeerimiseks:

  Valgustus tundlikes kohtades: Kui kogu hoone, jaama või tunneli ümbruse täielik 
valgustamine ei ole taskukohane, võib valgustus olla koondunud ka välisavade 
juurde, olgu selleks esiuksed, piletikassad, ristmikud, aknad, ventilatsiooniluugid, 
võred, paneelid, redelid vms.

  Hoonete ümbruse turvavalgustus: valgustustatud peab olema kogu hoone ümbrus 
– hästi valgustatud hoone vähendab ebaseadusliku tegevuse võimalusi.

  Bussi-, jalgratta- ja autoparklate valgustus: hea valgustus võimaldab valgusel 
avalikul alal hästi levida, kaitstes avalikku omandit vandalismi/kahjustuste eest ning 
tekitades kasutajates turvatunde.

Avalikule omandile tekitatud 
kahjul on mitu põhjust, näiteks 
üldine ruumiplaneerimine – 
monotoonsed elamurajoonid; 
pimedad nurgad, suured 
kaubanduskeskused 
linnalähipiirkondades 
jne. Kontrollige oma linna 
piirkondi, kus on palju 
vandalismi, ja tehke probleemid 
kindlaks. Kaasake üldsuse 
liikmeid ja julgustage neid 
osalema, samuti toetage 
elanikke nende piirkondade 
ohutusprobleemidega seotud 
muredes.

ERE VALGUS EI VÕRDU  
TURVALISUSEGA.

Vandalism: teisele inimesele kuuluva vara 
tahtlik kahjustamine: „füüsiline kahju", 
„tahtlikkus", „kuuluvus kellelegi teisele“.

Avalik valgustus ja vandalism
Omavalitsused seisavad silmitsi materiaalse kahjuga avalikes valdustes. Kahjustusi tekitatakse 
nii tänavavalgustusele kui ka linna või eraomanduses olevale varale rongi- või bussijaamades, 
jalakäijate/jalgratturite tunnelites, (valgusallikatega) purskkaevudes jne. 

Valgustus on peamine tegur meie igapäevaelu ohutuse tagamisel. See on vajalik kuritegevuse 
ennetamiseks  
ja võimalike riskide kindlakstegemiseks. Juba palju aastaid on  
linnaettevõtted ja omavalitsused kasutanud vandalismiprobleemide lahendamiseks valgusteid. 

Sellegipoolest ei tähenda eredam valgus ohutumat keskkonda. Valgustatud maapind ei 
tähenda tingimata eredat taevast. Nutikas valgustamine suunatud valgustusega loob 
tasakaalu õhtutaeva ja ohutuse vahel. Kui riskid on hoolikalt läbi kaalutud, saab hakata ohutult 
tänavalgustust vähendama, hoides kokku nii majanduskulude kui ka elektrienergia pealt, ilma 
et see soodustaks liiklusõnnetusi ja kuritegevust. 
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2011. aastal1 tehtud uuringu järgi, kus käsitleti Londoni tänavavalgustust ja kuritegevust, ei 
ole eredama valguse mõju kuritegevuse vähenemisele tõestatud. Halb välisvalgustus võib 
hoopis ohutust vähendada, muutes ohvri ja vara paremini nähtavaks. Samuti näitas Chicago 
Alley Lighting Project2 seost eredalt valgustatud alleede ja suurenenud kuritegevuse vahel.



Vastupidavate  
valgustite valimine

  Kontrollige, kuidas tootjad oma tulesid katsetavad.

  Kontrollige lampide mehaanilise kaitstuse astet, mis võib  
viidata ka jätkusuutlikkusele. 

  Vandalismivastased valgustid: vandaalikindlatel valgustitel on mehaanilised 
omadused, mis kaitsevad neid lõhkumise eest (nt rebenemisvastasus, 
keeruline lahtivõtmine, spetsiaalse kujuga kruvid, tugev mehaaniline 
vastupidavus), mis on ette nähtud konkreetseteks rakendusteks,  
nagu avalikud käigud või kinnipidamisasutused.

  Suure vandalismiohuga piirkondades (nt metrood, ootealad, parkimismajad) on 
valgustusel tavaliselt järgmised omadused: roostevabast terasest või alumiiniumist korpus, löögikindlad katted ja turvalukud,  
kiire ja lihtne paigaldamine (reguleeritavad kaablikanalid, mida saab paigaldada mis tahes arhitektuurikeskkonda).

Lahendused avalikele 
kohtadele, mida sageli 
kahjustatakse
Eri avalikud teenused vajavad erinevaid lahendusi. Näiteks võib 
tuua avalikud liftid, tualetid, ühistransport, avalikud tunnelid, 
pargid, kitsad rajad jne.

  Asetage valgustus vara ümber asuvatesse strateegilistesse 
kohtadesse, et vähendada kuritegevuse võimalusi piirkonnas,  
ja paigaldage automaatsed liikumisandurid.

  Paigaldage valge valgusega leedvalgustid, et pakkuda 
täiuslikku valgust videokaamerate kasutamiseks. Leedvalgus 
jäljendab päevavalgust erinevalt enamikest standardsetest 
lahenduslampidest ja valgustab võttealasid valitud piirkondades.

  Kasutage kõrgemaid tänavavalgustusposte, et vältida  
valgustite kahjustusi.

Näide: Hamburgis on tänavavalgustuspostide nõutav kõrgus vähemalt  
2 meetrit. Põlvekõrguseid valgusteid ei tohi Hamburgis kahjustuste suure 
tõenäosuse tõttu kasutada.
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1	 Steinbach,	Rebecca;	Perkins,	Chloe	jt.	(2015):	London	Street	Lighting:	 
https://jech.bmj.com/content/jech/69/11/1118.full.pdf  

2	Morrow,	Erica	N.;	Hutton,	Shawn	A.	jt.	(2000):	Chicago	Alley	lighting	
Project: https://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/
ChicagoAlleyLightingProject2000_000.pdf

Ülemine:  Alter Elbtunnel, Hamburg, Saksamaa.  
Avalik ajalooline tunnel jalgratturitele ja  

jalakäijatele Elbe jõe all.
Alumine: Ühistranspordi keskus – Gamlestads 

Torg, Göteborg, Rootsi.
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