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Erasektori roll 
tänavavalgustuse planeerimisel

Avaliku ja erasektori koostöö tõhustamine valgustuse  
planeerimisel kaasab linnaarenduse parandamisse eri sidusrühmi.

Eelised, mis on seotud erasektori 
kaasamisega tänavavalgustuse 
planeerimisse1, 2

Linnastumise tõttu kasvab linnade rahvaarv kiiresti, mis toob kaasa tööstus- 
ja ostupiirkondade laienemise. Kontsentreeritud energiakasutus põhjustab 
suuremat valgusreostust, millel on märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja 
ümbritsevale ökoloogiale.

Linnad peaksid määratlema konkreetsed sihtrühmad, nagu tööstused, 
kaubanduskeskused ja spordiklubid, ning julgustama neid kasutama ja mõistma 
säästva valgustuse kontseptsiooni. Avaliku ja erasektori partnerluste loomisega 
saavad linnad pakkuda terviklikumaid ja laiahaardelisemaid valgustuse 
üldkavasid, et vähendada linnakeskkonna üldist heledust ning valgusreostuse 
laiemat mõju. Erasektori kaasamine on eduka linnaplaneerimise põhielement.

Elamiskõlblikumate ja säästvamate linnade 
loomiseks on vaja kaasata sihtrühmi, nagu 
tööstused, jaemüüjad jne.3

  ÜRO on seadnud kestliku arengu eesmärgid, et anda suuniseid 
jätkusuutlikuma ühiskonna ülesehitamiseks kogu maailmale. Nende 
eesmärkide hulka kuuluvad töö ja majanduse kasv (8. eesmärk) ning 
jätkusuutlikud linnad ja kogukonnad (11. eesmärk).

  Tööstuspiirkonnad asuvad enamasti kesklinnast kaugel, linna haljasalade 
lähedal. Need kohad ohustavad sageli ökosüsteeme tehistulede ebatõhusa, 
sobimatu või ebavajaliku kasutamise tõttu, kuna puudub arusaam 
jätkusuutliku valgustuse kontseptsioonidest.

  Linnad peaksid kaasama need tööstuspiirkonnad oma 
valgustusinvesteeringute projektidesse, nõustades neid nende 
arhitektooniliste kontseptsioonide ja valgustusevaliku asjus, mis vastavad 
nende vajadustele kõige paremini.

  Valgusreostust võib põhjustada ka vaateakende valgustus kesklinna 
kaubanduskeskuste piirkonnas. Seetõttu on vaja anda jaemüüjatele võimalus 
investeerida vaateakende säästlikku valgustusse, eriti kui kauplused on  
öösel suletud.

Kaasake erasektor ja kodanikuühiskond 
(nt poodide jaemüüjad, tööstused, 
spordiklubid jne) riiklikesse 
tänavavalgustuskavadesse, ka siis, kui 
valgustuseeskirjad on juba kehtestatud.
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Tehke kindlaks 
sihtrühmale omased 
tehnilised ja 
kommunikatsiooni 
kontseptsioonid

  Looge avalik platvorm tsiviilühiskonna, 
jaemüüjate, tööstuste, ekspertide ja 
seadusandjate aruteludeks.

  Kaasata tuleb eri valdkondi ja nende 
suhelda.

  Tehtavatest otsustest peaks kasu saama 
nii era- kui ka avalik sektor: seega tuleb 
enne uurimistööd püstitada küsimused, 
mis põhinevad kõikide osaliste vajadustel.

Meetodid ja vahendid sihtrühmade 
kaasamiseks valgustuse planeerimisel:

  Ümarlaud – regulaarsed avalikud 
arutelufoorumid

  Integreeritud andmebaas, mis hõlmab 
teavet kõikidest kaasatud sektoritest

  Seminarid ja esitlused eksperditeadmiste 
jagamiseks

  Ekspertide korraldatud ekskursioonid, 
kus külastatakse äärepoolseid piirkondi ja 
jagatakse teadmisi

Avaliku ja erasektori  
partnerluse loomine

  Sihtrühm püstitab teema  
(nt tööstuslik valgustus, kaupluse vaateakna valgustus jne).

  Iga sihtrühm valmistab valgustuse kujundamise kohta ette täpsed ja  
konkreetsed küsimused.

  Linnad peavad koostama vastused ja asjakohased meetmed,  
kaasates eri osakondi.

  Võimaldage sihtrühmadel tutvuda arutelu teemaga seotud juhtumiuuringutega.

Eksperdilt eksperdile
  Valgustust saavad planeerida professionaalsed valgustuseksperdid ja seda nii 
erasektori tööstushoonete kui ka kaubanduskeskuste puhul.

  Eri ekspertide koondamiseks peavad linnad investeerima eelnevatesse 
teadusuuringutesse ja valmistama ette kriitilised, kuid uuenduslikud küsimused.

  Ekspertide kokkutoomine võib tähendada eri huvide jaoks kesktee 
leidmist (nt keskkonnakaitse valgusreostuse eest vs. majanduslik heaolu ja 
turustamistõhusus).

  Kolmandate isikute kaasamine võib arutelusid mitmeti rikastada.

  Foorum peaks sisaldama valdkondadevahelist raamistikku, et eri vaatenurki 
avalikult jagada (nt linnaplaneerijad vs. ökoloogid).

 T ööstused ja jaemüügi ettevõtted peavad mõistma majanduskasu, mida on 
võimalik saada säästva valgustuse paigaldamisest.
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