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LÜHIKOKKUVÕTE 

Seoses linnastuva ühiskonnaga on valgusreostus muutunud aina aktuaalsemaks keskkonnap-

robleemiks. Valgusreostus tekib, kui tehislikud valgustid valgustavad ka alasid, mille val-

gustamiseks need mõeldud ei ole. Valgusreostus tekitab probleeme nii inimestele, kui ka 

taimede, ja loomade populatsioonidele, peamiselt seetõttu, et muudab valguse ja pimeduse 

vaheldumise loomulikku rütmi. Üheks peamiseks valgusreostuse allikaks peetakse valesti 

suunatud tänavavalgustust, kuid probleeme tekitavad ka hoonete valgustus, monumentide 

valgustus ja ka valgustatud välireklaamid. Viimasena mainitud valgustatud välireklaame 

võib pidada aina olulisemateks valgusreostuse põhjustajateks, kuna nende arvukus aina suu-

reneb ning paigutus linnaruumis võib tihti olla põhjalikult läbimõtlemata. Valgusreostuse 

vähendamiseks on aina enam hakatud kasutama energiasäästlikke LED valgusteid. Siiski on 

valgusreostuse vähendamisel oluline energiasäästu kõrval mõelda ka selliste lahenduste 

peale, mis arvestaksid ka näiteks inimeste tervise ja meeldiva elukeskkonnaga linnas.  

Töö uurib kuidas on viies Eesti linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere ja Jõhvi) tegeletud 

valgustatud välireklaamide negatiivse mõju vältimise ja vähendamisega ning millised on 

nende linnade tulevikusuunad valgusreostuse põhjustatud probleemidega tegelemisel. Pea-

miselt dokumentide analüüsil tehtud uuringu põhjal saab välja tuua, et viiest linnast kahe 

puhul (Tallinn ja Rakvere) on valgustatud välireklaami paigaldamise tingimused reguleeri-

tud linna õigusaktidega. Kõigi viie linna puhul on näha, et linnaruumi planeerimisel arves-

tatakse ka teatud määral valgusreostuse vältimise ja vähendamise võimalustega. Samas ei 

ole valgusreostustust kui keskkonnaprobleemi siiski Eestis veel piisaval määral teadvusta-

tud. Seetõtu peaks 2015. aasta juulis jõustuv Atmosfääriõhu kaitse seadus, millega on ka 

valgusreostuse vältimine ja vähendamine reguleeritud, kaasa aitama sellele, et Eesti linnades 

selle probleemiga terviklikumalt tegelema hakataks.  
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ABSTRACT 

Due to our urbanized society light pollution is increasingly becoming more important envi-

ronmental problem. The problem of light pollution forms when artificial lights illuminate 

also the areas which they are not designed to illuminate. Light pollution causes problems for 

humans and also animal and plant populations, mainly because it alters the natural pat-terns 

of light and darkness. One of the main sources of light pollution is considered to be wrongly 

designed and directed street lighting, but also lighted buildings, illuminated monuments and 

illuminated outdoor advertising. Illuminated outdoor advertising is nowadays gradually 

becoming more significant cause for light pollution because of the increasing numbers and 

also placing in the urban environment which may often not be thoroughly thought out. In 

order to reduce light pollution energy efficient LED lights are increasingly more being used. 

However, in addition to energy savings, it is important to think about solutions to reduce 

light pollution, which also take into account health problems and high-quality living envi-

ronment in the cities. 

The aim of the thesis is to examine how five Estonian towns (Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere 

and Jõhvi) address the negative impacts of illuminated outdoor advertisements and what are 

the future trends for these towns regarding prevention and reduction of problems caused by 

light pollution. Main base for this study is the analysis of the town regulations, development 

plans, comprehensive plans and different surveys. Main conclusions based on this analysis 

are that two towns (Tallinn and Rakvere) have concrete regulation regarding prevention and 

reducion of the negative impact of illuminated outdoor advertising and in all five towns, a 

certain degree of light pollution prevention and reduction methods are used in spatial plan-

ning. However overall the light pollution problems are not yet sufficiently acknowledged. 

Therefore the Atmospheric Air Protection Act that should comes to force in July 2015 will 

probably be the tool which will engage Estonian towns to address the problems caused by 

light pollution more comprehensively. 
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SISSEJUHATUS 

Linnastumine on tänapäeval muutunud tavaliseks protsessiks pea igas maailmajaos. Umbes 

pool maailma elanikkonnast elab linnades (OECD 2010:38). Seega on linnad muutunud ini-

meste jaoks tavaliseks ja normaalseks elukeskkonnaks. Samamoodi ka Eestis, Statistikaa-

meti andmetel (Minifacts about…2015:8) elab ka üle poole Eesti rahvastikust linnades. Kuid 

paratamatult toob selline suure arvu inimeste väikesele alale kokku kontsentreerumine kaasa 

olulisi keskkonnaprobleeme. On selge, et linnastumise protsessi tagasi pöörata ei saa ning 

linnad on muutunud inimeste jaoks tavaliseks elukeskkonnaks. Seetõttu ongi oluline, et see 

linnakeskkond oleks ka piisavalt kvaliteetne ja tervislik elukeskkond. Reostunud keskkon-

naga linnad ei ole kindlasti paigad, kus inimesed elada sooviksid. Kuid ometi ühe reostuse 

sees elavad enamik linnades elavaid inimesi igapäevaselt, võib-olla seda reostust isegi mitte 

tajumata.  

See reostus on valgusreostus, ehk kõige üldisemalt olukord, kus tehislik valgus ei toimi ees-

märgipäraselt ning valgustab ka alasid, mille valgustamiseks see mõeldud ei ole. Valgus-

reostuse puhul ongi tegu probleemiga, mida saab pidada linnastumise otseseks tagajärjeks. 

Nii, nagu kasvab linnastumine, suurenevad ka võimalused valgusreostuse tekkeks. Tehisval-

guse osakaal suureneb maailmas umbes 6% võrra aastas (Hölker et al. 2010). Seetõttu on 

oluline juhtida ka valgusreostuse probleemile rohkem tähelepanu. Kui näiteks õhureostuse 

vähendamiseks on ka rahvusvahelisel tasandil võetud vastu ühtsed meetmed, siis valgus-

reostuse vastu võitlemisega sellisel tasemel veel ei tegeleta. Isegi Euroopa Liidus, kus on 

muidu keskkonnakaitse tihti rangemalt reguleeritud, kui mujal maailmas, ei ole ühtset val-

gusreostuse vastu võitlemise regulatsiooni. Ometigi on tegu praeguses linnastuvas ühiskon-

nas aina aktuaalsema probleemiga. Ka Eestis hakatakse aina enam valgusreostuse probleemi 

teadvustama. Kuna inimeste elukeskkonnaks on suures osas linnad, siis on oluline ka Eestis 

valgusreostusega tegeleda, et  linnakeskkonnad võimalikult tervislikuks ning vähesaastavaks 

muuta.  

Kui lähtuda Parkerist (2011: 298-300), siis muudab valgusreostuse eriliseks reostuseks see, 

et reostuse likvideerimine ja vähendamine on tunduvalt lihtsam kui enamiku teiste reostuse 

liikide puhul. Valgusreostuse mõju ei jää pärast reostusallika likvideerimist pikalt nähtavaks, 

nagu mõne teise reostuse puhul. Näiteks hetked, kui on suurem voolukatkestus ja inimesed 
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näevad tähistaevast. Kuid valgusreostuse vähendamisel on peamiseks probleemiks just eri-

nevad huvid ning ka arusaam sellest, millal on tehislik valgus öösel vajalik, millal mitte. 

Näiteks on äriettevõtted huvitatud sellest, et nende reklaam oleks võimalikult paljudele ja 

võimalikult kaua nähtav. Kui see reklaam on aga öösel valgustatud ja paigutatud linnaruumi 

põhjalikuma analüüsita, siis võib see häirida ümberkaudseid elanikke ning ka autojuhte. See-

tõttu on ka selle töö eesmärgiks uurida valgustatud välireklaamide paigaldamise reguleeri-

mist Eesti linnades. 

Kuigi valgusreostust põhjustavad väga erinevad allikad, näiteks valesti paigutatud tänava-

valgustuslambid, hoonete ning monumentide valgustus ja hoonetest välja kumav valgus, siis 

on töö siiski suunatud ainult valgustatud välireklaamidele. Tänavavalgustus on küll üks pea-

mine valgusreostusese allikas, kuid valgustatud reklaamide tekitatud valgusreostus võib olla 

lokaalselt suurema mõjuga, kuna need eraldavad valgust pigem horisontaalselt (Gaston et 

al. 2012: 1256-1266).  Erinevad uuringud linnaruumi valgusreostuse allikate kohta näitavad 

samuti, et valgustatud välireklaamidel on oluline tähtsus linnakeskkonnas valgusreostuse te-

kitajana (Biggs et al. 2012: 1450-1464; Kuechly et al. 2012: 39-50; Luginbuhl et al. 2009: 

185-203). 

 Veel ühe põhjusena, miks töös on valitud uurimiseks ainult valgustatud reklaamid, võib 

välja tuua selle, et valgustatud välireklaamidel on küll ettevõtete jaoks praktiline väärtus, 

eesmärk kutsuda nende tooteid ja teenuseid tarbima, kuid linnaruumi kujundamise seisuko-

hast puudub neil üldiselt praktiline ja esteetiline väärtus. Siiski on valgustatud reklaamid,  

saavutanud meie linnaruumis olulise koha. See on aga märgiks, et aeg on hakata rohkem 

tähelepanu hakkama pöörama sellele, kuidas sellised valgustatud välireklaamid meie linna-

keskkonda kujundavad. 

Seetõttu ongi töö eesmärgiks uurida, kuidas Eesti linnad tegelevad valgustatud välireklaa-

mide põhjustatud valgusreostuse vähendamise ja vältimisega linnaruumis. Linnad, mis töös 

vaatluse alla tulevad on Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere ja Jõhvi. 

Töö otsib vastuseid kahele peamisele uurimisküsimusele: 

 Kuidas on praegu Eesti linnad tegelenud valgustatud välireklaamide tekitatud val-

gusreostuse probleemide vältimise ja leevendamisega? 
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 Millised on nende linnade arengusuunad tulevikuks valgusreostuse probleemiga te-

gelemisel, kaasa arvatud valgustatud välireklaamide linnakeskkonda paigutamise 

osas? 

Töö esimene pool annab põhjalikuma ülevaate valgusreostuse probleemi olemusest üldiselt, 

selle mõjust inimeste tervisele ning valgusreostuse vähendamise põhimõtetest. Töö esimese 

osa lõpetab ülevaade Eesti seadustest, mis valgusreostust rohkemalt või vähemal määral kä-

sitlevad.  

Töö teises osas on kirjeldus töös kasutatud andmete kogumise metoodika kohta. Töö kolmas 

osa kirjeldab, kas ja millisel viisil viis Eesti linna tegelevad valgustatud välireklaami paigal-

damise reguleerimisega ning kas ja kuidas valgusreostuse küsimus üldisemalt nende linnade 

dokumentides kajastatud on. Töö neljas osa võtab kokku töö esimeses osa teoreetilise lähe-

nemise ning andmed selle kohta, kuidas Eesti linnades valgusreostusest tingitud probleemi-

dega tegeletakse. Töö kokkuvõtte toob välja töö olulisemad järeldused ning selle, kas töö 

leidis vastused otsitavatele küsimustele. .  
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1. VALGUSREOSTUSE PROBLEEMI OLEMUS 

1.1. Mis on valgusreostus? 

Valgusel on alati olnud inimeste jaoks suur tähtsus. See tähtsus on seisnenud peamiselt val-

guse praktilisel väärtusel. Kunstlikult tekitatud valgus on aegade jooksul aidanud inimestel 

pikendada päeva ning teha töid, mida saab teha valgel ajal. Kui vaadata aga seda, milliseks 

on kujunenud inimeste elukeskkond paljudes linnades, eriti arenenud riikides, siis tundub, 

et valgust on viimastel kümnenditel hakatud kasutama ka viisil, mis praktilist väärtust ei 

oma. Valguse kasutamist mõjutavad aina enam kultuurilised väärtused, mitte funktsionaal-

sed vajadused (Bará 2013). Seetõttu võib öelda, et tehislik valgus on arenenud riikides muu-

tunud nii iseenesest mõistetavaks nähtuseks, et selle kasutamisviiside põhjendatus võib pal-

judel juhtudel olla küsitav.  

Selline laiaulatuslik tehisliku valguse kasutamine on ka põhjuseks, miks maailmas aina enam 

on tähelepanu pöörama hakatud reostusele, mille on põhjustanud valgus. On selge, et val-

gust, kui ühte inimese igapäevaelu väga olulist osa on keeruline seostada negatiivse mõistega 

nagu reostus. Selleks ei ole ka Eestis ilmselt valguse põhjustatud reostus veel nii laialt levi-

nud ja mõistetavaks elukeskkonda puudutavaks probleemiks, kui näiteks õhusaaste või veer-

eostus. Samas on siiski viimasel ajal ka Eestis hakatud rohkem tajuma, et ka valgus võib 

põhjustada reostust, mis mõjutab inimeste igapäevast elukeskkonda. 

Kui alustada kõige üldisemalt sellest, mida valgusreostuse all silmas peetakse, saab öelda, 

et  valgusreostuse puhul on tegu loodusliku valgustasakaalu muutmisega öises keskkonnas, 

milleks kasutatakse tehislikku valgust (Falchi et al. 2011: 2714-2722). Kuid seda mõistet 

saab defineerida ka probleemi olemust veidi enam avades. Selleks võib öelda, et valgusreos-

tuse all mõeldakse tavaliselt inimeste disainitud kunstlikku valgust, mis valgustab ala, mis 

ei ole tegelikult mõeldud selle valguse poolt valgustamiseks (Parker 2011: 298-300). See 

definitsioon viitas ka sellele, et valgusreostuse puhul ei ole oluline mitte ainult see, et muu-

detakse looduslikku valguse ja pimeduse tasakaalu, vaid ka see, kuidas selline olukord tekib. 

Siin on oluline ka rõhutada taas, et paljudel juhtudel, kus tehislikku valgustust kasutatakse, 

puudub praktiline vajadus seda teha. Muidugi on see ka loogiline, et tehislikku valgust ei 

kasutatagi tänapäeval ainult praktilistel põhjustel, kuid selle tulemusel on inimeste jaoks 



 

10 
 

muutunud liiga loomulikuks olukord, kus öine linn on tehislikult valgustatud. Iseenesest 

mõistetavaks on muutunud see, et ööpimeduse vähendamiseks töötavad linnades tänavaval-

gustuslambid, valgustatakse ka erinevaid ausambaid, skulptuure ja reklaamtahvleid. See tä-

hendab, et öine tehislik valgus on muutunud loomulikuks elu osaks ning pimedust on haka-

tud seostama ka hirmu ja kuritegevusega (Kuechly et al. 2012: 39-50). Kuid arvamus, et 

öine tehislik valgus muudab linnakeskkonna turvalisemaks ei ole alati põhjendatud, kuna 

erinevate uuringute põhjal on selgunud, et ei ole võimalik luua korrektset seost öise tänava-

valgustuse ja kuritegevuse vähendamise vahel (Marchant 2004: 441-447). 

Kuna linnakeskkonnas elavad inimesed on harjunud öise tehisliku valgusega, siis võib olla 

keeruline valguse reostusena tajumine. Kui eelnevalt on defineeritud valgusreostuse mõiste, 

siis nüüd vajaks selgitamist ka see, millisel kujul see reostus avaldub, ehk kuidas inimesed 

tajuvad valgusreostust. Longcore ja Rich (2004: 191-198) toovad välja, et valgusreostuse 

mõiste viitab sellele, et väheneb inimeste võimalus näha tähistaevast. Öisel ajal tehisliku 

valguse kasutamine on muutunud nii intensiivseks, et rohkem kui 60% maailma elanikkon-

nast (99% USA ja Euroopa elanikest) elab valgusreostuse poolt mõjutatud taeva all (Falchi 

et al. 2011: 2714-2722). Põhimõtteliselt kogu Euroopa ja USA elanikud on teatud määral 

mõjutatud valgusreostusest, kuid vaatamata sellele ei ole seda probleemi aktiivselt rahvus-

vaheliselt tõstatatud. Millest tuleneb selline olukord, et ollakse nõus taluma valguse poolt 

tekitatud reostust, kui samal ajal teisi keskkonnareostuseid vähendada ja kontrollida ürita-

takse? Ilmselt võiks peamine põhjus olla selles, et suurem osa inimesi ei taju otseselt, et 

valgusreostus nende elukvaliteeti mõjutaks. Ja põhjusena, miks seda elukvaliteedi muutu-

sena ei tajuta, saabki tuua selle, et enamus USA ja Euroopa elanikkonnast elavad valgus-

reostuse poolt mõjutatud taeva all. Kui puudub võrdusmaterjal sellega, mis võiks tegelikult 

olla, siis ei osatagi näha probleemi. Sama toob välja ka Parks (2011:30-34), märkides, et 

peamine vahend valgusreostusega võitlemisel on teadlikkuse tõstmine, kuid seda teha on 

keeruline, kui inimesed ise ei tea, millest nad valgusreostuse tõttu ilma jäävad. 

 

1.1.1 Astronoomiline ja ökoloogiline valgusreostus 

Muidugi on siiski ka neid inimesi, kes oskavad näha valgusreostust probleemina. Suure osa 

nendest moodustavad kindlasti astronoomid, kelle jaoks tähendab valgusreostus seda, et vä-
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henenud on tähistaeva jälgimise võimalused. Valgusreostuse puhul räägitaksegi kahest eri-

nevast variandist. Eristatakse astronoomilist valgusreostus ja ökoloogilist valgusreostust.  

Longcore ja Richi (2004: 191-198) järgi on astronoomiline valgusreostus see, mille põhjus-

tab ülespoole suunatud või peegelduv valgus, mille tõttu ei paista tähed korralikult tähistae-

vast. Paraku on sellist tehislikku valgust enamikes arenenud piirkondades öistel linnatäna-

vatel väga palju. Kuidas aga vähendab selline ebaratsionaalne tehisliku valgustuse kasuta-

mine meie võimalust näha tähistaevast? Parkeri (2011: 298-300) järgi on tiheda asustusega 

aladel elavatel inimestel tähistaeva nägemise võimalus vähenenud, kuna valesti suunatud või 

paigaldatud valguse tõttu on sellistes piirkondades tekkinud taevakuma. Taevakuma näol on 

tegu roosaka valgusega, mis on nähtav linnade ja suuremate asustatud alade kohal. See näh-

tus tekib kuna tehislik valgus reageerib pilvede ja teiste elementidega atmosfääris. Selle tu-

lemusel moodustab justkui barjäär asustatud ala ja suurema kosmose vahele, jättes nii tähis-

taeva inimeste jaoks kuma taha varjatuks.  

Sellist taevakuma, mis põhjustab astronoomilist valgusreostust on ilmselt enamik valgus-

reostuse poolt mõjutatud piirkondades elavatest inimestest näinud. Samamoodi puutuvad 

nende piirkondade inimesed kokku ökoloogilise valgusreostusega, kuid seda alati otseselt 

võib-olla mitte teadvustades. Ökoloogilist valgusreostust põhjustab kunstlik valgust, mis 

muudab looduslikku valguse ja pimeduse tasakaalu ökosüsteemides (Longcore & Rich 

2004: 191-198). Seega põhjustavad tihti ühed ja samad tehisliku valguse allikad nii astro-

noomilist kui ka ökoloogilist valgusreostust. Samas toovad Longcore ja Rich (2004: 191-

198) välja ka selle, et ökoloogilist valgusreostust põhjustavad ka sellised tehisliku valgustuse 

lahendused, mis astroloogilist valgusreostust ei põhjusta, näiteks tänavavalgustuslambid, 

kus valgusvoog on suunatud allapoole. Seetõttu leiavad Longcore ja Rich (2004: 191-198), 

et ökoloogiline valgusreostus mõjutab isegi suuremat osa Maast, kui astronoomiline valgus-

reostus. Seda seetõttu, et ökoloogiline valgusreostus mõjutab väga palju erinevaid ökosüs-

teeme, ka näiteks veekogude ökosüsteeme. 

 

1.1.2 Valgusreostuse mõju inimestele 

Kuna ökoloogiline valgusreostus mõjutab suurt osa maailmast, siis mõjutab see ka inimesi. 

Nagu töös eelnevalt välja toodud, siis on paljud inimesed valgusreostusega harjunud ning ei 
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oska seetõttu selles ka probleemi näha. Kuid see ei tähenda, et valgusreostusel puuduksid  

negatiivseid mõjusid tervisele.  

Võib öelda, et valgusreostuse negatiivseid mõjusid ei teadvustata piisaval tasemel osalt kind-

lasti seetõttu, et neid ei ole jõutud veel piisavalt palju uurida. Kindlasti oleks tarvis rohkem 

uurida valgusreostuse mõju inimestele, et teadvustada enam selle probleemi olulisust. Val-

gusreostuse mõju on praegu pigem uuritud lihtsalt vaatluste põhjal ja üksikuid juhtumeid 

uurides ning sellepärast on teadmised valgusreostuse mõjudest pealiskaudsed (Hölker et al. 

2010). Seetõttu ei ole praegu veel ka lõplikke hinnanguid selle kohta, millised võivad olla 

pideva valgusreostuse mõjus elamise pikaajalised tagajärjed.  

Kuigi inimesed seda võib-olla enam ise ei märka ning on harjunud, et öösel on linnas valge, 

mõjub öine tehislik valgustus inimeste loomulikule elurütmile halvasti. Elusorganismid on 

kohastunud elama bioloogilise kella järgi, mis on seotud päeva ja öö vahetumise tsükliga. 

Tänapäeval aga pikendavad inimesed tehisliku valguse abil kunstlikult päeva, muutes seega 

valge ja pimeda aja tasakaalu. Senini tehtud valgusreostuse mõjude uurimise põhjal on selge, 

et öine tehislik valgus mõjutab psühholoogiat, ka hormonaalset tasakaalu ning käitumist ning 

nõrgendab immuunsüsteemi. Seetõttu võib kunstlik päeva ja öö tsükli muutmine lõpuks põh-

justada tõsiseid psühholoogilisi ja füsioloogilisi tagajärgi ning ühtlasi soodustada vähiteket. 

(Navara & Nelson 2007: 215-224). Näiteks on uuringud näidanud, et liigsel öisel valgusel 

on seos rinnavähki haigestumisega, ehk siis piirkondades, kus öösel on rohkem tehisvalgust, 

haigestub suurem osa naisi rinnavähki, kui piirkondades, kus öösel on looduslikult pime 

(Kloog et al. 2010). 

 

1.2 Valgusreostuse vähendamine 

1.2.1 Terviklike lahenduste olulisus 

Seega on selge, et liigne öine valgustamine on tõsiste tagajärgedega nii inimestele, kui ka 

loomadele ja taimedele, kelle jaoks on oluline valguse ja pimeduse tsüklite vahetumine. Sa-

mas on selge ka, et öist valgustamist linnades täielikult ära lõpetada ei ole võimalik ja ka 

mitte vajalik. Valgusel on inimeste jaoks oluline roll ning see on üheks osaks linnakeskkon-

nast. Oluline on aga selle valguse eesmärgipärane ja ratsionaalne kasutamine, õige paigal-

damine nii, et see täidaks oma eesmärki. Kuna tehislik valgustamine on väga energiakulukas, 
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selle peale kulub 19% kogu globaalsest elektrist (IEA/OECD 2006:25), siis on valgusreos-

tuse probleemile siiani lähenetud peamiselt energiakulu vähendamise seisukohast.  Hölker 

et al.  (2010) on rõhutanud, et valgusreostuse mõjusid tuleb kindlasti põhjalikumalt uurida,  

kuna praegu keskendutakse valgusreostuse probleemi puhul pigem sellele, kuidas vähen-

dada öise valgustamisega kaasnevat energiakulu. Hölker et al. (2010) toob välja, et praegune 

olukord on tekitanud seetõttu äärmise vajaduse selliste valgusreostuse poliitikate järele, mis 

tegeleksid lisaks energiakulu küsimusele ka inimeste heaolu ja valgusreostuse mõjuga öko-

süsteemidele. Selline muutus nõuab aga mõistmist sellest, milline olulisus on pimedusel ning 

kuidas elusolendid sellest sõltuvad. Muidugi on selle juures väga olulised ka tehnoloogilised 

lahendused, mis oleksid ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikud. Hölker 

et al. (2010) rõhutab, et kui pimenduse majandamine ei muutu oluliseks osaks valgustusega 

seotud poliitikates, siis on tegu meie linnade jaoks eksperimendiga, mille tulemusi ei tea veel 

keegi. Ka Bará (2013) rõhutab, et üksnes energiatõhusad valgustuslahendused ei ole piisa-

vad, valgusreostusega tuleb tegeleda viisil, mis arvestab ka valgusreostuse mõju ökosüstee-

midele ja inimeste tervisele.  

Selline terviklik lähenemine oleks kindlasti ka üheks lahenduseks valgustatud välireklaa-

mide tekitatud valgusreostuse vähendamiseks. Muidugi peab arvestama, et öine valgus lin-

nades on ka emotsionaalne küsimus. Nii Hölker et al. (2010) kui ka Bará (2013) rõhutavad, 

et valgusreostuse probleemidele ei ole kindlasti lahenduseks täielik pimedus öösel. On selge, 

et tehislikul valgusel on palju olulisi eeliseid ning valgusreostusega võitlemisel peabki ar-

vestama ka öise tehisliku valguse eelistega ning samuti inimeste elustiili harjumuste ning 

turvalisuse küsimustega. Seetõttu rõhutabki Hölker et al. (2010), et valgusreostuse problee-

midele lahendamisse tuleb kaasata erinevaid huvigruppe, näiteks valgustite tootjaid, maao-

manikke ja linnaplaneerijaid. 

 

1.2.2 LED valgustid 

Valgusreostuse vähendamise hea näitena tuuakse välja LED valgustite (kasutatakse ka mõis-

teid leedlamp või valgusdioodlamp) kasutamist. See tehnoloogiline lahendus on heaks va-

hendiks vähendada tehisliku valgustuse energiakulu. Kuid LED lampide kasutamine on vaid 

üks tahk valgusreostuse probleemiga tegelemisel. Valgusreostuse vähendamise lahendus, 
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mis lähtub peamiselt ressursisäästu ideest ei pruugi olla kõige parem lahendus tervisliku lin-

nakeskkonna kujundamisel.  

Zehneri (2011: 288-290) järgi tulid esimesed LED valgustid turule 1960. aastatel. Alates 

sellest ajast on LED valgustite tehnoloogiat tunduvalt parandatud. LED lambid on energia-

säästlikumad, kestavad kauem ja on pikema elueaga kui teist tüüpi valgustid. LED pirnide 

eluiga on tavaliselt 25 000- 100 000 tundi (see on umbes 3-11 aastat). Just nende pika eluaega 

tõttu on LED lambid muutunud universaalseks lahenduseks, mida on võimalik väga erine-

vate toodete sees kasutada. 2000. aastatel muutusid LED valgustid juba standardiks erine-

vates valdkondades (lennukite, autode, signaalide, hädaabi, lameekraanide taustavalguses, 

operatsiooniruumides, supermarketite külmikute valgus jne. )  

Zehner (2011: 288-290) toob välja, et tänu LEDide erinevatele kasutusvõimalustele on neid 

viimase dekaadi jooksul iga kahe kolme aasta järjel poole rohkem kasutama hakatud ning 

nõudlus nende järgi püsib ilmselt ka tulevikus suur. Seega võib siin näha ka teatud vastuolu. 

LED lambid on küll energiasäästlikud, kuid see energiasääst võib innustada hoopis suuremat 

arvu valgusteid kasutama. Selle probleemi on välja toonud ka Zehner (2011: 288-290) mär-

kides, et LEDide laialdane kasutuselevõtt ei pruugi vähendada valgustusele kuluvat energiat. 

Kuna LEDid muudavad valgustamise kokkuvõttes odavamaks, kui teised tehnoloogiad, siis 

võib see tähendada pigem seda, et majaomanikud, organisatsioonid ja omavalitsused võivad 

hoopis suurendada oma valgustamisteenust ning sellega nullida energiasäästu, mis tekib LE-

Dide kasutamisega. Võib öelda ka, et LED lampide arendamine ja laialdane kasutamine on 

suurendanud ka valgustatud välireklaamide arvu linnakeskkonnas. 

Ka Bará (2013) toob välja, et laialdane LED valgustite kasutamine öise tehisliku valgusena 

tekitab teatud muresid teaduslike, kultuuriliste, ökoloogilise ja rahvatervist puudutavate kü-

simuste osas. Tulevikus võivad LED valgustusega seotud probleemid suureneda, kui suu-

rendatakse öisel ajal LED valgustite kasutamist nende vähese energiakulu tõttu.  

 

1.2.2.1 LED valgustite mõju tervisele 

LED lampide negatiivne tervisemõju seisneb nende sinakas valguses. Selline sinine valgus 

võib põhjustada samu terviseprobleeme, nagu ka teist tüüpi valgustite öine tehislik valgus, 

kuid lihtsalt sinine valgus mõjub terviseprobleemide tekitamisel eriti tugevalt. Seetõttu on 
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küll sinaka valgusega LED lampide kasutamise eesmärkideks energiasääst ja keskkonna-

hoid, kuid tegelikult võib see toimuda inimeste tervise arvelt (Harvard Medical School 

2012). Lisaks üldistele öise valgustamise tõttu tekkida võivatele terviseprobleemidele, mõ-

jub tehisliku valgustusena sinaka tooniga LED lampide kasutamine halvasti ka silmadele, 

selline valgus väsitab ja kuivatab silmi. Sinakas valgus hajub ka atmosfääri kaugemale, põh-

justades rohkem valgusreostust (University of Waterloo 2013: 32-35). Silmade kuivust ja 

peavalu võivad LED lambid põhjustada ka nende vilkumise tõttu, see vilkumine võib olla 

nii silmaga nähtav, kui ka mitte. Sellise LEDide vilkumise tõttu võib näiteks osade inimeste 

jaoks olla kahjulik suurte LED ekraanide lähedalt vaatamine. (Wilkins et al. 2010: 171-178) 

Seetõttu ongi väga oluline, et linnaruumi kujundamisel arvestataks ka valgustatud reklaam-

tahvlite paigutamisel inimeste elukeskkonnaga. Kuna LED valgusteid kasutatakse aina enam 

nende energiatõhususe tõttu ka välireklaamide puhul, siis on nende õige paigutus linnaruu-

mis väga tähtis. 

 

1.3 Eesti seadusandlus 

Eestis ei ole veel kehtivat riiklikku seadusandlust, mis otseselt kajastaks mõistet valgusreos-

tus ning reguleeriks valgusreostuse vältimist ja vähendamist. Samas on siiski kehtivate sea-

dustega juhitud tähelepanu sellele, et valgust võib ka teatud juhul pidada reostuseks ning see 

võib põhjustada häiringuid. Näiteks on Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses välja toodud, 

et heide on õhku, vette või pinnasesse otseselt või kaudselt väljutatav aine, milleks võib olla 

ka valgus (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 2015, § 7 lg 1) . Oluline on märkida ka, et 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 4. peatükis, kus käsitletakse ka õigust tervise- ja 

heaoluvajadustele vastavale keskkonnale, on samuti välja toodud valgus. Nimelt on seal sä-

testatud, et õigus on küsida keskkonnaalast avalikku teavet lisaks muudele teguritele ja ai-

netele ka vilkuva valguse kohta. (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 2015, § 24 lg 2.2) 

See, et Keskkonnaseadustiku üldosa seadusega sätestatakse ka valgus ühe probleemina, mis 

võib põhjustada häiringuid ja tekitada probleeme on märk sellest, et ka Eestis tajutakse, et 

üleliigne ja valesti suunatud valgus on probleemiks, mis vajab tähelepanu. Seetõttu on ka 

keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ette valmistatud Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

eelnõus olemas jagu, mis käsitleb valgusreostust (Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu 

2015, § 66- 68). Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et seni Eesti seadusandlusest puudunud 
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valgusreostuse regulatsiooni lisamine eelnõusse aitab kaasa nii energiasäästu põhimõtete ra-

kendamisele kui ka seab piirangud, mis kaitsevad elanikkonda häiriva valgusreostuse eest. 

Eraldi on eelnõu seletuskirjas välja toodud ka see, et valgusreostust võivad põhjustada ka 

halvasti projekteeritud või valesti varjestatud valgustatud reklaamid. (seletuskiri atmosfää-

riõhu…2015:12) Seaduse eelnõus on kirjas, et valgustatud välireklaamikandja kohta kehti-

vad kõik välisvalgustuse nõuded (Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu 2015, § 67 lg 4). 

Oluline on välja tuua ka see, et seaduse eelnõus on välisvalgustuse paigaldamise osas soo-

vitused ka standarditele EN 13201 ja EVS-EN 12464-2 (Atmosfääriõhu kaitse seaduse eel-

nõu 2015, § 67 lg 1 ja § 68 lg 1).  Standard EN 13201  puudutab teevalgustuse nõudeid ning 

standard EVS-EN 12464-2 töökohavalgustust välitöökohtadel (Eesti Standardikeskus). 

Kuna kõik välisvalgustuse nõuded kehtivad ka valgustatud reklaamidele, siis saaks ka rek-

laamide paigaldamisel neid standardeid järgida. Samas on seaduse eelnõus kirjas vaid soo-

vitud neid standardeid kasutada, seega ei ole see kohustuslik. Lisaks standarditele on seaduse 

eelnõus veel välja toodud, et valgus peab olema suunatud nii, et see ei pimestaks otse ega 

peegeldunult ning ei tekitaks häirivaid varje. Samuti ei tohi välisvalgusti põhjustada häirivat 

valgust, mis omaduste tõttu võib põhjustada ebamugavust või vähendada võimet näha olulist 

teavet ning välisvalgustit võib kasutada päikeseloojangu ja -tõusu vahel või vastavalt vaja-

dusele. (Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu 2015, § 67 lg 2 ja § 68 lg 2 ja 3) Seega võib 

öelda, et kui Atmosfääriõhu kaitse seadus  16. juulil 2015. aastal (Pruul 2015) jõustub, siis 

on küll riiklikus seadusandluses viide olemas valgusreostuse probleemidega tegelemiseks, 

kuid samas on seaduse eelnõus siiski valgusreostust puudutavate paragrahvide sõnastus üsna 

laialt tõlgendatav. Kuna tegu on aga siiski esmakordselt Eestis seaduse tasemel valgusreos-

tuse vältimise ja vähendamise reguleerimisega, siis võib alustuseks selline üldsõnaline lähe-

nemine olla põhjendatud. 

Seoses öise liigse või valesti suunatud valgusega saab välja tuua ka Korrakaitseseaduse. Ni-

melt on seal seaduses sätestatud, et avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt 

häirivat müra või valgusefekte ning mujal kui avalikus kohas on öörahu ajal keelatud teki-

tada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte (Korrakaitse-

seadus 2014, § 56 lg 1 ja 2). Häirivate valgusefektide tekitajaks saab muidugi olla ka valesse 

kohta paigaldatud või liiga ereda valgusega välireklaam. Seega saab ka Korrakaitseseadust 

pidada üheks õiguslikuks vahendiks valgusreostuse vähendamisel.  
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Kaudsema viite valgusreostuse tekitatud probleemide vähendamisele leiab ka Teeseadusest. 

Seadus sätestab, et teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigutada ainult selliseid liiklusväli-

seid teabevahendeid, mis ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutami-

sega (Teeseadus 2014, § 34 lg 2.3). Selle sätte põhjal on näha, et valgustatud välireklaami 

võimaliku häiriva mõjuga on liikluses arvestatud. Kuid samas asuvad need valgustatud vä-

lireklaamid linnades tihti piirkonnas, kus sõidutee ääres asuvad ka elumajad, seega on väga 

oluline, et selliste objektide linnaruumi paigutamisel arvestataks mitte ainult liiklusohutu-

sega vaid ka üldise elukeskkonnaga.  

Kuna töö uurib just valgustatud välireklaamide paigaldamise reguleerimist, siis on oluline 

välja tuua ka Reklaamiseaduse vastavad sätted. Reklaamiseadusega on sätestatud kohaliku 

omavalitsuse pädevus välireklaami nõuete kehtestamisel. Seega võib reklaamiseaduse järgi 

valla- või linnavolikogu määrusega kehtestada välireklaami paigaldamise eeskirja, mis keh-

testab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale. (Reklaamiseadus 2015, § 13 lg 

1) 
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2. KASUTATUD METOODIKA KIRJELDUS 

Töös esitatud uurimisküsimustele vastuste leidmiseks on analüüsimiseks valitud viis Eesti 

linna. Valitud linnad on Eesti viie suurema rahvaarvuga maakonna keskused. Eesti Statisti-

kaameti andmetel on nendeks maakondadeks Harjumaa, Tartumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa 

ja Lääne-Virumaa. Nende maakondade keskused on vastavalt Tallinn, Tartu, Jõhvi, Pärnu ja 

Rakvere. Valik on põhjendatud sellega, et nende linnade puhul võib näha teatud sarnasusi, 

näiteks Tallinn ja Tartu on Eesti suuremad linnad. Samas on valimis ka piisavalt erinevad 

linnad, nii rahvaarvu kui suuruse poolest, näiteks erinevalt teistest linnadest on Jõhvi valla-

sisene linn. Seetõttu võib arvata, et selline läbilõige Eesti linnadest annab adekvaatse pildi 

sellest, kuidas üldiselt Eesti linnades valgustatud välireklaami paigaldamisel arvestatakse 

mõjuga inimeste elukeskkonnale.  

Töös kasutatud andmed on saadud nende viie linna erinevate dokumentide analüüsi ja lin-

navalitsuse ametnike intervjueerimise tulemusel. Dokumendid, mida töös on analüüsitud, on  

kohaliku omavalitsuse määrused, peamiselt välireklaami paigaldamise nõuded, need anna-

vad kõige otsesema ülevaate sellest, kas ja kuidas valgustatud välireklaami paigaldamisel 

peab arvestama ka võimalike mõjudega ümbritsevale elukeskkonnale. Samuti on analüüsi-

tud linnade strateegiaid ja arengukavasid, üldplaneeringuid, teemaplaneeringuid ja kohaliku 

omavalitsuse tellitud või teostatud uuringuid. Nende dokumentide analüüs on peamiselt teh-

tud tekstidest teatud märksõnu otsides. Need märksõnad on valgus, reklaam ja (elu)kesk-

kond. Nende dokumentide osas on iga linna kohta eraldi välja toodud, see kuidas ja kas 

dokumendid kajastasid valgustatud välireklaamide küsimust või valgusreostust üldisemalt. 

Samuti on ära märgitud, kui dokumentide analüüsil uurimistöö seisukohast olulisi vasteid ei 

olnud. Nende dokumentide analüüs näitab ka üldisemalt seda, millised võiksid olla nende 

linnade tulevikusuundumused valgusreostuse probleemiga tegelemisel.  

Lisaks dokumentide analüüsile on iga linna puhul reklaami paigaldamise lubadega tegele-

vale ametnikule saadetud e-maili teel täpsustavad küsimused, mis puudutavad valgustatud 

välireklaami paigaldamist. Nendeks ametnikeks Tallinnas linnaplaneerimise ameti linna 

peaarhitekti büroo linnadisainer, Tartus arhitektuuri ja linnakujundusteenistuse linnakunst-

nik, Pärnus planeerimisosakonna linnakunstnik, Rakveres linnamajandus-ja planeerimisosa-
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konna linnakunstnik ning Jõhvis arengu halduse osakonna vallakunstnik. Küsimused lähtu-

vad iga linna välireklaami paigaldamise regulatsiooni spetsiifikast. Kuid peamiselt on küsi-

tud seda, et kuidas on tagatud, et linnakeskkonda paigutatud välireklaam ei oleks häiriv. 

Samuti on uuritud linna tulevikuplaanide kohta seoses valgusreostusest tingitud probleemi-

dega tegelemise ning ka Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisega. Töös on kasutatud 

Pärnu ja Rakvere ametnike vastuseid neile küsimustele, mis on saadud e-maili teel ning Tal-

linna ametniku vastuseid üleskirjutise vormis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

3. ANDMED EESTI LINNADE KOHTA 

3.1 Tallinn 

3.1.1 Linnavalitsuse määrus 

Tallinnas on linnavalitsuse määrusega kinnitatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujun-

duse põhimõtted. Selle linnavalitsuse määruse punkt 1.4 sätestab, et LED ekraani vahendu-

sel välireklaami edastamine ei tohi häirida inimeste rahu ning punktis 2 on sätestatud, et 

välireklaamikandja peab olema paigutatud nii, et see ei häiriks ka inimeste ja sõidukite liik-

lemist. (Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas .2004). 

Selleks, et valgustatud välireklaami paigaldamise luba saada, peavad olema täidetud projek-

teerimistingimused. Näiteks eelistatakse LED ekraaniga välireklaamide puhul üldiselt staa-

tilist pilti, kuna see on väga oluline liiklusohutuse seisukohast. LED ekraanide puhul peab 

olema võimalik ka valgust automaatselt reguleerida, et valgustustase oleks öörahu ajal ma-

dalam. Valgustaseme piirangute aluseks on võetud standard EVS-EN 12464-2:2014, kus on 

välja toodud lubatud valgustugevus piiranguajal (ehk öörahu ajal) ja enne piiranguaega (ehk 

päeva ajal). Pärast seda, kui valgustatud välireklaamid linnaruumi paigaldatud on, eraldi jä-

relevalvet nende üle ei tehta. Juba paigaldatud reklaamide vastavust nõuetele kontrollitakse 

vaid siis, kui nende osas tekib kaebusi. Eesmärgiks on see, et valgustatud välireklaamile 

seatavad projekteerimistingimused oleksid põhjalikult läbi mõeldud ning tagaksid selle, et 

paigaldatud reklaamid ei häiriks inimeste rahu. (Kaldaru 2015) 

Võib öelda, et valgustatud välireklaamide linnakeskkonda paigutamise reguleerimine on 

Tallinna linnal põhjalikult läbi mõeldud. Sellest tulenevalt ei ole ilmselt Atmosfääriõhu 

kaitse seaduse jõustumisel tarvis linnavalitsuse määrusesse sisulisi täiendusi teha (Kaldaru 

2015). 
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3.1.2 Strateegiad ja arengukavad 

Tallinna arengukava aastateks 2014-2020 ei kajasta otseselt valgusreostuse probleemiga te-

gelemist, samuti ei ole seal eraldi viiteid valgustatud välireklaamidele. Tallinna keskkon-

nastrateegias aastani 2030 ei ole samuti eraldi välja toodud valgustatud välireklaame ega ka 

valgusreostust üldiselt. Küll aga on seal näiteks välja toodud seos keskkonnaseisundi ja ini-

meste tervise vahel, märkides, et hea keskkonnaseisund on eelduseks inimestele tervisliku 

elukeskkonna loomisel, kuna linn on inimeste elukeskkond ning inimene ja keskkond on 

vastastikuses sõltuvuses. Strateegias on tugevalt rõhutatud seda, et inimeste elukeskkond 

linnas oleks meeldiv ning seetõttu on ka linnakeskkonna kujundamisel oluline arvestada 

võrdselt nii sotsiaalseid, majanduslikke kui ka keskkonnaaspekte. (Tallinna keskkonnastra-

teegia…2011: 5-61) Seega kuigi valgusreostust otseselt välja ei tooda, siis need põhimõtted 

on väga sarnased sellega, mida on oluline silmas pidada valgusreostusest tingitud problee-

midega tegelemisel. 

Tallinna keskkonnakaitse arengukavas aastateks 2013-2018 on kliima ja energia eesmärkide 

punkti 27.1.5 all välja toodud ühe meetmena teostada uuring valgusreostuse ulatuse, mõjude 

ja leevendamise võimaluste kohta. Uuring on planeeritud teostada 2015. aastal. (Tallinna 

keskkonnakaitse…2013:40) 

Tallinna linnavolikogu otsusega on vastu võetud ka Tallinna linna välisvalgustuse suunad 

aastateks 2006-2015. Dokument käsitleb tänavavalgustust ning ka esteetilist ilu pakkuvaid 

valgustuslahendusi, nagu näiteks monumentide ja hoonete valgustus (Tallinna linna…2006). 

Kuid samas ei ole dokumendis käsitlust leidnud valgustatud välireklaamid ning samuti ei 

käsitleta eraldi valgusreostuse küsimusi. 

 

3.1.3 Üldplaneeringud ja teemaplaneeringud 

Tallinna linna üldplaneeringu seletuskirjas ei ole eraldi viiteid öise tehisliku valguse tekita-

tud võimalikele elukeskkonna häiringutele. Kuid näiteks leiab Kristiine linnaosa üldplanee-

ringu seletuskirja tööversioonist aga viite valgustatud välireklaamile. Siiski ei ole see otse-

selt seotud inimeste kaitsega valgusreostuse põhjustatud häiringute eest, vaid tegu on mil-

jööväärtusliku piirkonna kaitsega. Punktis 5.1, kus määratletakse miljööväärtuslike hoo-
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nestusalade üldised kaitse-ja kasutustingimused, on välja toodud, et reklaamsildid ja valgus-

tusreklaam ei tohi oma kuju, värvi ja asetusega rikkuda hoone ilmet ning katta või lõigata 

arhitektuurseid osi (Kristiine linnaosa…2014:51) 

Sarnaselt Kristiine linnaosa üldplaneeringu seletuskirja tööversioonile, on ka Põhja-Tallinna 

linnaosa üldplaneeringu seletuskirja tööversioonis miljööväärtuslike alade tingimuste osas 

välja toodud, et reklaamsildid ja valgustusreklaam ei tohi oma kuju, värvi ja asetusega rik-

kuda hoone ilmet (Põhja-Tallinna…2013). 

Teemaplaneeringute osas saab välja tuua sama põhimõtte. Nimelt on teemaplaneeringu se-

letuskirjas, mis on koostatud Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride 

ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmiseks, fassaadi välisviimistluse nõuete all välja 

toodud, et keelatud on neoonreklaamid ja –valgustid. Samuti ei tohi valgustusreklaam oma 

kuju, värvi ja asetusega rikkuda tänava, avaliku platsi või hoone ilmet, ega katta või lõigata 

hoone arhitektuurilisi osi. (Tallinna kesklinna…2009) 

 

3.1.4 Uuringud 

2013. aastal viidi Tallinna Transpordiameti tellimusel läbi uuring teemal reklaam-leedekraa-

nide mõju juhtidele elavas liikluses. Uuringus hinnati, kuidas mõjutavad Tallinna linnaruu-

mis paiknevad LED ekraanidel reklaamid autojuhtide tähelepanuvõimet liikluses ning sa-

muti mõõdeti enam tähelepanu tõmmanud LED ekraanide valgustustaset. Valgusnäitajate 

mõõtmise tulemusel selgus, et paljude uuritud ekraanide valgustustase ületab norme ning 

segab oluliselt autojuhtide keskendumisvõimet. Uuringu kokkuvõttes rõhutati ka, et selliste 

ekraanide paigaldamise osas oleksid vajalikud ka täiendavad uuringuid, mis annaksid lisain-

formatsiooni valgusreklaamide asjakohaseks paigutamiseks linnaruumi. (Järv ja Varjas 

2013:3)  

 

3.1.5 Rahvusvaheline Linnavalgustuse Liit 

Tallinna puhul on oluline eraldi märkida ka seda, et ainukese Eesti linnana on Tallinn liitu-

nud Rahvusvahelise Linnavalgustuse Liidu (edaspidi LUCI- Lighting Urban Community In-

ternational) linnavalgustuse hartaga. Tallinn kirjutas hartale alla 2010. aastal. (Tallinna linna 
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kodulehekülg, Tallinn liitus LUCI linnavalgustuse hartaga, 2015) LUCI linnavalitsuse har-

taga öeldakse, et sellega liitunud linnad peaksid välja kujundama lähenemise, mis integree-

riks valgustuse disaini ja rakendamist linna planeerimise ja arendamise poliitikatesse. LUCI 

poolt rõhutatakse ka, et valgustus peab tagama inimestele linnas turvalise ja meeldiva kesk-

konna. Hartas on olulisel kohal ka valgusreostuse vähendamine. Nimelt on seal välja toodud, 

et valgusreostusega tegelemisel peavad linnad arvestama nii mõjusid inimeste tervisele, kui 

ka elurikkusele. (LUCI association kodulehekülg, About LUCI, Charter on Urban Lighting, 

2015) Seega saab öelda, et Tallinna linn on alla kirjutanud põhimõtetele, mis rõhutavad val-

gusreostuse probleemiga tegelemise olulisust linnades ning seda mitte ainult energiasäästu 

eesmärkidel, vaid ka inimeste elukeskkonna parandamiseks. Kuna harta põhimõtted on pi-

gem üldised, siis seal eraldi valgustatud välireklaamidele tähelepanu juhitud ei ole.  

 

3.1.6 Kokkuvõte Tallinna kohta 

Valgustatud välireklaamide linnakeskkonda paigutamise puhul arvestatakse Tallinnas kind-

lasti ka nende võimalikku negatiivset mõju. Väga heaks näiteks on see, et linnavalitsuse 

määrusega on sätestatud nõue, et LED ekraanid ei tohi linnaruumis häirida inimeste rahu. 

Määrus küll toob välja ainult LED ekraanidega valgusreklaamid, mitte tavalised valgustatud 

välireklaamid, kuid see ei tähenda, et neile tähelepanu ei pöörataks. Selleks, et valgustatud 

reklaamid linnaruumis võimalikult vähe häiringuid põhjustaksid, peavad need loa saamiseks 

vastama põhjalikele projekteerimistingimustele. Kuna Tallinna linnal on õiguslik süsteem 

hästi välja töötatud, siis Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel puudub vajadus teha si-

sulisi muudatusi.  

Ka teiste Tallinna linna dokumentide analüüs näitas, et valgusreostuse probleem on küllalti 

hästi teadvustatud. Näiteks on aastal 2015 plaanitud teostada uuring valgusreostuse ulatuse, 

mõjude ja leevendamise võimaluste kohta. See näitab, et eesmärk tulevikus veel enam tähe-

lepanu pöörata valgusreostusest tingitud probleemidele on olemas. Kuna Tallinn on liitunud 

LUCI linnavalgustuse hartaga, milles samuti valgusreostusega tegelemist rõhutatakse, siis 

on ka ootuspärane, et valgusreostusele tähelepanu juhitakse. Oluline on veel märkida, et tu-

levikus valgusreostuse probleemiga sügavamalt tegelemise vajaduse tõi välja ka uuring LED 
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ekraanidega välireklaamide mõjust autojuhtidele. Seega kindlasti saab Tallinn paljuski teis-

tele Eesti linnadele eeskujuks olla, kuid sellele vaatamata leidub tulevikus veel võimalusi, 

et valgusreostuse probleemidega tegelemist tõhustada. 

 

3.2 Tartu 

3.2.1 Linnavalitsuse määrused 

Tartus on linnavalitsuse määrusega kehtestatud reklaami paigaldamise kord, kuid selle kor-

raga ei ole otseselt sätestatud eraldi tingimusi valgustatud välireklaami paigaldamiseks. Rek-

laami paigaldamise korras tuuakse näiteks välja reklaamiloa saamiseks vajalikud toimingud. 

Näiteks tuleb esitada reklaami kavand koos mõõtudega ning reklaami projekt ja fotomon-

taaž. Nende ja teiste reklaamiloa saamiseks vajalike lisade põhjal hinnatakse iga reklaami 

paigaldamise taotlust eraldi. Punktis 1.5 on välja toodud, et reklaami paigaldamisel lähtu-

takse linnavalitsuse poolt kinnitatud välireklaami kujundusprintsiipidest. (Reklaami paigal-

damise kord 2008) Seega kuigi valgustatud välireklaame eraldi välja ei tooda, siis neile rek-

laamiloa andmisel on siiski võimalik hinnata nende potentsiaalset häirivat mõju ning ka loa 

taotleja tähelepanu sellele juhtida. 

Määruses, millega on kinnitatud välireklaami kujundusprintsiibid on välja toodud ka valgus-

tatud välireklaami paigaldamisele nõuded. Kuna see määrus käsitleb aga ainult välireklaami 

kujundusprintsiipe, siis ei ole seal välja toodud eraldi sätteid, mis kehtestaksid nõudeid elu-

keskkonna häiringute vähendamiseks. Määruses on aga näiteks välja toodud, et kesklinna 

tänavatel tohivad olla ainualt sarnase kujundusega valgustatud reklaamikandjad ning muin-

suskaitseala-ja kinnismälestiste ehitistele ei tohi paigaldada vilkuvaid valgus-ja helirek-

laame. (Välisreklaami kujundusprintsiipide kinnitamine 2003)  

Kuna Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel saab ka valgusreostuse vältimine ja vähen-

damine seaduse tasemel reguleeritud, siis võib eeldada, et ka Tartu linnavalitsuse õigusakti-

desse tuleb teha täiendusi. Praegu ei ole linnavalitsuse määrustes valgustatud välireklaamide 

tekitatava valgusreostusega arvestatud, rõhutatud on pigem linnaruumi visuaalset kujundust. 
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3.2.2 Arengukava 

Vaatamata sellele, et Tartu linna arengukavast aastateks 2013-2020 ei leia viiteid valgus-

reostuse probleemile ega ka valgustatud välireklaamidele, saab selle arengukava puhul välja 

tuua siiski eesmärgi tagada elanikele tervislik ja meeldiv elukeskkond. Arengukvas on mär-

gitud, et ruumilisel planeerimisel tehakse tasakaalustatud otsuseid, mis arvestavad majan-

duslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonna suundumuste ja vajadustega. Oluli-

seks peetakse ka linlaste ja erialaspetsialistide kaasamist, erinevate töötubade, arhitektuuri-

võistluste korraldamist nii era- kui ka avaliku sektori objektide rajamisel ja avaliku linna-

ruumi kujundamisel. (Tartu linna…2011:28) See põhimõte võiks olla ka üheks heaks või-

maluseks, kuidas laiemalt teadvustada valgustatud välireklaamide linnakeskkonda paiguta-

mise probleeme ja erinevaid lahendusi.  

 

3.2.3 Üldplaneeringud ja teemaplaneeringud 

Praegune Tartu linna üldplaneering on kehtiv alates aastast 2005, seetõttu algatati 2014. aas-

tal Tartu linna üldplaneeringu ülevaatamine. Paraku nii kehtiva üldplaneeringu seletuskir-

jast, kui ka üldplaneeringu ülevaatamisest ei leia viiteid valgusreostuse probleemile.  

Veel koostamisel olevast Tartu kesklinna üldplaneeringu seletuskirjas leiab viite valgustatud 

välireklaami linnaruumi paigutumise kohta. Siiski ei puuduta see viide tervisliku elukesk-

konna loomist, küll aga esteetiliselt meeldivat elukeskkonda. Nimelt on peatükis 9.3 mis 

määrab kujunduselemendid vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevöödis, välja toodud, 

et muinsuskaitsealal ei ole lubatud kasutada reklaame valguskastina, vaid eelistatud on 

nende väline valgustamine, lubatud on ka üksikute tähtede esitamine valguslahendusena. 

(Tartu kesklinna…2013:24) Seega valgustatud välireklaamide linnakeskkonda paigutamise 

osas on küll mõeldud muinsuskaitsele ja miljööväärtuslike alade säilitamisele, kuid mitte 

otseselt sellele, kuidas inimeste elukeskkonna paremaks ja tervislikumaks muuta. Muidugi 

on sellised kitsendused kindlasti abiks muinsuskaitsealal elavate inimeste jaoks valgustatud 

välireklaamidest tulenevate häiringute vähendamiseks. 

Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus on  

olemas ka konkreetne viide valguseostusele. Kuid valgusreostuse probleemi on seal käsitle-
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tud vaid nahkhiirte kaitse seisukohast ning peamised probleemsed valgusallikad, millele vii-

datakse, on tänavavalgustuslambid. Siiski on ka välja toodud valgusreostuse osas üldisemalt, 

et see on probleem, mis võib häirida nii looduskeskkonda kui inimesi. (Metspalu ja Oidjärv 

2012-2013: 51-54) 

2014. aastal kehtestatud (Tartu Linnavolikogu 18.09.2014 otsus nr. 110) teemaplaneering 

supilinna linnaosa miljööväärtusliku ala jaoks, seletuskiri toob samuti eraldi välja reklaamid, 

ka valgustatud välireklaamid (ehk neoonreklaamid). Paraku ei lähtu see säte samuti tervis-

liku elukeskkonna loomise põhimõtetest, vaid miljööväärtusliku piirkonna säilitamisest. Sa-

mas võib arvata, et kui selline miljööväärtuslik piirkond säilib, siis ei teki seal ka valgustatud 

välireklaamide näol häiringuid inimeste elukeskkonda. Teemaplaneeringu punkt 9.1.15 toob 

välja, et  keelatud on visuaalselt agressiivsena mõjuvad, hoone või tänava ilmet rikkuvad 

reklaamtahvlid, sildid jms (s.h neoonreklaamid ja valgustid). Sobivad sellised reklaamid, 

mis oma kujunduse poolest sobivad miljöösse ja mõjuvad rahulikult. (Supilinna linnaosa… 

2014:37) 

 

3.2.4 Uuringud 

Eraldi valgusreostuse küsimust puudutavaid uuringuid Tartu linna poolt tellitud ei ole. Sa-

mas võib välja tuua, et nii 2001, 2006 ja 2011. aastal on Tartu elaniku hulgas korraldatud 

küsitlus, et uurida, kuidas tartlased hindavad oma elukeskkonda. Küsitluses paluti tartlastel 

hinnata ohte oma tervisele, mis võivad tuleneda sellistest keskkonnateguritest, nagu joogi-

vesi, sõidukite heitgaasid, suits, tahm, häiriv lõhn, müra ja vibratsioon (Tartlane ja…2011:7- 

8). 2011. aasta uuringus ei ole märgitud, et uuringus osalejad ise tajuksid valesti suunatud 

tehislikku valgust linnaruumis häiringu või ebameeldiva nähtusena, keegi ei ole seda eraldi 

välja toonud. Kindlasti võib see tuleneda ka vähesest teadlikkusest selle teema osas, seetõttu 

oleks kindlasti tulevikus üheks heaks võimaluseks lisada küsimustikku hinnatavate keskkon-

nategurite hulka ka valgus.  
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3.2.5 Kokkuvõte Tartu kohta 

Tartu puhul saab negatiivsena välja tuua selle, et linnavalisuse määrustega ei ole valgustatud 

välireklaamide paigaldamisel reguleeritud nende võimaliku häiriva mõju vähendamine ümb-

ruses elavate ja töötavate inimeste jaoks. Seega võib arvata, et tulevikus võib olla vajadus 

linnavalitsuse määruseid täiendada ka nõuetega, mis oleksid suunatud valgusreostuse vähen-

damisele. Samas valgustatud välireklaamide häirivat mõju linnapildis on erinevates doku-

mentides kajastatud küll, kuid seda miljöö ja muinsuskaitseliste väärtuste säilitame seisuko-

hast. Muidugi ka need nõuded võivad olla abiks valgusreostuse vähendamisel, vähemalt mil-

jööväärtuslike piirkondade elanike jaoks. Otseselt valgusreostuse mõistet on mainitud seoses 

nahkhiirte ja nende elukeskkonna liigse valgustamisega linnas. Seega võib loota, et valgus-

reostuse probleemidega tegelemisel on tulevikus Tartu linnaplaneerimises suurem koht. 

 

3.3 Pärnu 

3.3.1 Linnavolikogu määrus 

Pärnus ei ole linnavolikogu määrusega eraldi reguleeritud valgustatud välireklaamide pai-

galdamise tingimusi. Samas on siiski määruses välja toodud Teeseadusest tulenev nõue, et 

välireklaam ei tohi ohustada liiklust liikleja pimestamise ega tähelepanu hajutamisega (Vä-

lireklaami paigaldamise eeskiri 2012, § 12 lg 7.3) See säte ei reguleeri küll otseselt seda, et 

valgustatud välireklaamid oleksid paigaldatud linnaruumi viisil, mis ei häiriks elukesk-

konda, kuid samas veedavad paljud linnaelanikud suure osa oma ajast liikluses, mistõttu on 

oluline, et ka sel ajal ei põhjustaks valgustatud välireklaamid ohtlikke olukordi. Viide val-

gustatud reklaami nõuetele on määruses kehtestatud ka muinsuskaitsealal, kinnismälestiste 

puhul ja nende kaitsevööndis. Nimelt tuuakse selles osas välja, et valgustähtedest koosnev 

reklaam peab olema kooskõlas hoone fassaadi ja ajastuga. (Välireklaami paigaldamise ees-

kiri 2012, § 13 lg 5).  

Kuigi linnavolikogu määrusega otseselt valgustatud välireklaami paigaldamisele selliseid 

nõudeid ei seata, mis välistaksid või vähendaksid negatiivset mõju inimeste elukeskkonnale, 

siis seatakse Pärnus siiski üldiselt eritingimused valgustatud reklaamide paigaldamise puhul 

nende reklaamiloas. Näiteks ei tohi kasutada sähvivaid ja vilkuvaid efekte. LED ekraanide 
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paigutamisel linnaruumi juhitakse eraldi tähelepanu sellel, et peab olema tagatud liiklusohu-

tus. Samuti on LED ekraanide puhul oluline, et nende valgustugevus oleks automaatselt re-

guleeritav, öörahu ajal on lubatud valgusnorm madalam ning päevasel ajal kõrgem. (Poopuu 

2015) 

Kuna praegu ei ole välireklaami paigaldamise eeskirjas konkreetseid nõudeid valgusreostuse  

vältimiseks ja vähendamiseks, siis on võimalik, et seda eeskirja muudetakse tulevikus. Seda, 

kuidas määrussesse täpsemalt valgusreostust vähendavad nõuded sisse viia, analüüsitakse 

täpsemalt Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel. (Poopuu 2015) 

 

3.3.2 Arengukava 

Pärnu linna arengukavas aastani 2025 ei ole eraldi välja toodud valgusreostuse küsimusi 

ning seetõttu ka mitte valgustatud välireklaamide linnaruumi paigaldamise küsimusi. Aren-

gukavas on siiski rõhutatud kvaliteetse linnakeskkonna hoidmist ning saavutamist. Selle saa-

vutamiseks toetatakse ka elanike isiklikku panustamist linnakeskkonna parandamisse. 

(Pärnu linna…2011:23) Seega üldisemalt võib arvata, et ka valgusreostuse probleemidega 

tegelemine võiks tulevikus olla üheks meetmeks kvaliteetsema linnakeskkonna saavutami-

sel. 

 

3.3.3 Üldplaneeringud 

Praegu kehtiv Pärnu üldplaneering kehtestati 2001. aastal. Kuna üldplaneeringu seletuskiri 

on väikse detailsuse astmega, siis ei ole seal viiteid valgusreostusele, ega valgustatud väli-

reklaamidele. Üldplaneeringu seletuskirjas ei ole ka põhjalikumat käsitlust linnaruumist kui 

elukeskkonna üldiselt Pikemalt on aga käsitletud säästva arengu põhimõtteid. (Pärnu 

linna…2001:6) Hetkel koostamisel osalevas Pärnu üldplaneeringus aastani 2025, on aga 

märksa põhjalikumalt käsitletud linnaruumi muutmist kvaliteetseks ja tervislikuks elukesk-

konnaks. Üldplaneeringu muutmise eesmärgiks ongi muudatuste tegemine nendes valdkon-

dades, mille rakendamisel 2001. aastal kehtestatud üldplaneeringu alusel on tekkinud prob-

leeme. Koostamisel osaleva üldplaneeringu seletuskirjas on looduskaitseliste ettepanekute 

all välja toodud ka valgusreostuse probleem. Nimelt on seletuskirjas märgitud, et olulise 

negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks on vajalik kavandada valgustus selliselt, et see 
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täidaks oma eesmärke, samal ajal võimalikult vähe valgusreostust tekitades. (Pärnu 

linna…2014:180)  

 

3.3.4 Uuringud 

Pärnu linnavalitsuse tellitud uuringutest ei ole võimalik leida viiteid valgusreostuse problee-

midele. Näiteks 2012. aastal läbi viidud uuringus Pärnu linna elanike rahulolust nende elu-

keskkonnaga, kajastatakse majanduslikel põhjustel ainult järgmiseid valdkondi: eluase, tee-

nuste kättesaadavus, liikumisharjumused ja vahendid ning elukoha eelistused (Pärnu 

linna…2012:4). Seega on uuring keskendunud teenuste kättesaadavusele ja paiknemisele, 

linnaruumi keskkonnaprobleeme uuring ei kajasta. Samas oleks kindlasti oluline tulevikus 

uurida ka linnaelanikelt, kas ja kuidas nemad valgusreostuse probleeme tajuvad. 

 

3.3.5 Kokkuvõte Pärnu kohta 

Kuigi Pärnu linnavolikogu määruses puudub otsene viide sellele, et valgustatud välireklaa-

mid peaksid olema paigaldatud nii, et need ei häiriks elukeskkonda, siis reklaamiloa saami-

seks peavad siiski olema täidetud vastama tingimustele, mis arvestavad võimalike elukesk-

konna häiringutega. Samas on ilmselt Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel vajalik ka 

määrust täiendada.  

Üldiselt võib öelda, et valgusreostuse probleemiga tegelemise tulevikuperspektiiv on Pärnus 

olemas. Näiteks uue üldplaneeringu 2025 eelnõus on ka konkreetselt välja toodud valgus-

reostuse vähendamine. Selleks, et tulevikus efektiivselt vähendada valgusreostusest tingitud 

probleeme on kindlasti oluline ka linnaelanike tagasiside ning teadlikkuse tõstmine selle 

probleemi osas. 
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3.4 Rakvere 

3.4.1 Linnavolikogu määrus 

Rakvere linnavolikogu määrusega on kinnitatud Välireklaami paigaldamise eeskiri, mis sä-

testab otseselt, et välireklaami valgusefektid ei tohi häirida lähenduses elavaid ja töötavaid 

inimesi. Samuti on määruses välja toodud, et valgustatud välireklaami avalikustamise taot-

lusele tuleb lisada ka välireklaami lõpplahendus viisil, mis võimaldab hinnata valgustuse ja 

efektide mõju. (Välireklaami paigaldamise eeskiri 2013, § 3 lg3, § 5 lg 3) Kui välireklaam 

aga juba linnaruumi paigaldatud on, siis rutiinset kontrolli ei teostata, selleks, et hinnata 

valgustatud välireklaami tekitatud võimalikke häiringuid. Paigaldatud reklaame kontrolli-

takse siis, kui nende osas saabub kaebusi. (Suur 2015) Samas võib arvata ka, et reklaamiloa 

väljastamisel hinnatakse juba piisavalt põhjalikult võimalikke häiringute tekkimise ohte, 

seega peaksin need olema miinimumini viidud. 

Seega on Rakveres linnavolikogu määrusega reguleeritud valgustatud välireklaamide pai-

galdamine linnaruumi viisil, mis arvestab ka mõju elukeskkonnale. Kuigi ei ole välistatud, 

et Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel tehakse muudatusi ka linna õigusaktidesse, siis 

praegu tundub, et kehtiv määrus vastab ka uutele nõuetele (Suur 2015). 

 

3.4.2 Arengukava 

Rakvere linna arengukava aastateks 2014-2030 eraldi valgusreostuse probleeme ei käsitle. 

Kuid arengukvas tuuakse siiski välja visioon tervisliku, puhta ja turvalise elukeskkonnaga 

linnast (Rakvere linna…2014:17). Sellise üldise visiooni alla võiks seetõttu tulevikus mah-

tuda ka valgusreostuse probleemidega tegelemine. 

 

3.4.3 Üldplaneering 

Rakvere linna üldplaneeringu seletuskirjas ei ole viiteid valgusreostuse probleemile. Val-

gustatud välireklaamid on välja toodud seoses miljööväärtuslike aladega. Miljööväärtuslike 

alade fassaadi välisviimistluse osas tuuakse välja, et valgusreklaam ei tohi rikkuda avaliku 

koha või hoone ilmet, keelatud on neoonreklaamid ja valgustid (Rakvere linna…2009: 30).  
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3.4.4 Uuringud 

Uuringuid, mis seostuksid valgusreostuse probleemide või üldisemalt linnakeskkonna kva-

liteediga, Rakvere osas välja tuua ei saa. 

 

3.4.5 Kokkuvõte Rakvere kohta 

Valgusreostusega tegelemise osas saab Rakvere puhul suure plussina välja tuua selle, et 

määrusega on reguleeritud, et valgustatud välireklaamide paigaldamise puhul on oluline väl-

tida ka nende häirivat mõju ümberkaudsetele inimestele. Seetõttu ei ole ilmselt ka Atmos-

fääriõhu kaitse seaduse jõustumisel vajadust määrusesse sisulisi muudatusi teha.  

Kui vaadata seda, milline võiks olla linna üldine suundumus valgusreostuse probleemidega 

tulevikus tegeleda, siis dokumentide analüüs sellele otseselt vastuseid ei anna. Samas on 

selge, et üks osa tervisliku elukeskkonnaga linnast on ka erinevatest allikatest tuleneva val-

gusreostuse vähendamine. Seega võib arvata, et kui juba valgustatud välireklaamide paigal-

damise puhul on linna õigusakti tasemel märgitud, et negatiivset mõju peab vältima, siis 

hakatakse tulevikus ka laiemalt valgusreostuse probleemidele tähelepanu pöörama. Üheks 

võimaluseks oleks alustada selle uurimisega, kuidas linnaelanikud ise valgusreostuse prob-

leeme linnakeskkonnas tajuvad. Suurema tõuke valgusreostusest tingitud probleemidega te-

geleda võib anda ka Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumine. 

 

3.5 Jõhvi 

3.5.1 Vallavolikogu  määrus 

Jõhvi valla välireklaami paigaldamise eeskirjas ei ole eraldi välja toodud nõudeid sellele, et 

valgustatud välireklaami paigaldamisel peaks arvestama võimalike häiringute vähendami-

sega ümbritsevale keskkonnale. Valgustatud reklaamide võimaliku mõju osas on eeskirjas 

välja toodud vaid Teeseaduse nõuded. Ehk arvestatud on sellega, et valgustatud välireklaa-

mid võivad tekitada liiklusohtlikke olukordi. Reklaami paigaldamise nõuete all on välja too-

dud, et see ei tohi ohustada liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega. Kuid 
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välireklaami paigaldamise eeskirjas on põhjalikult kirjeldatud siiski seda, millised on tingi-

mused reklaamiloa saamiseks. Enne reklaamiloa väljastamist hinnatakse iga reklaami 

eraldi.(Välireklaami paigaldamise eeskiri Jõhvi vallas 2010, § 3 lg 3) Seetõttu võib arvata, 

et ka valgustatud reklaamide puhul analüüsitakse enne reklaamiloa väljastamist võimalikke 

häiringuid, mida reklaami paigaldamine kaasa võib tuua. 

Siiski võib järeldada, et Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel tuleb ka välireklaami pai-

galdamise eeskirja täiendada nõuetega, mis kaitseksid elanikke valgustatud välireklaami 

võimalike negatiivsete mõjude eest. 

 

3.5.2 Strateegia 

Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020 ei käsitle 

valgusreostuse küsimusi, ega ka reklaami paigaldamise küsimusi üldisemalt. Linna kui elu-

keskkonna osas toob strateegia välja selle, et eesmärgiks on saavutada selline linnapiirkonna 

füüsiline elukeskkond, mida iseloomustavad funktsionaalsus ja esteetika (Jõhvi 

ja…2015:17) 

 

3.5.3 Üldplaneering 

Jõhvi valla üldplaneeringu seletuskiri otseselt valgustatud välireklaamide paigaldamise või-

malikke mõjusid ümbritsevale elukeskkonnale ei kajasta. Samas on üldisemalt välja toodud 

reklaamide paigaldamine linnaruumi, kuna üldplaneeringus on märgitud kahe Jõhvi linna 

linnaehituslikult olulise ala kohta, et vältida tuleb reklaami läbimõtlematut paigaldamist. 

Valgustatud välireklaame on mainitud seoses miljööväärtusliku alaga, kus on keelatud ka-

sutada seest valgustatud reklaamtahvleid ja tähti. Samas on üldplaneeringus kajastatud val-

gusreostuse probleemi üldisemalt. Näiteks tuuakse välja, et transpordi ja tootmisalade piiri-

desse on soovitav jätta haljastusribad, et need lisaks teistele reostuse liikidele vähendaksid 

ka valgusreostuse mõju elamualadele. Üldplaneeringus on seoses valgusreostusega märgitud 

veel, et tootmishoonete rajamisel või laiendamisel, peab arvestama, et tootmisettevõttega 

kaasnev valgusreostus ei leviks väljapoole tootmisettevõttele kuuluvat maa-ala. (Jõhvi 

valla…2013:15-50) Seega on näha, et üldplaneeringut koostades on tegelikult mõeldud nii 
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selle peale, et reklaamid moodustavad aina suurema osa linnakeskkonnast, kui ka selle peale, 

kuidas linnas valguseostust vähendada. 

 

3.5.4 Uuringud 

Uuringuid, mis seostuksid valgusreostuse või üldisemalt linna kui elukeskkonna probleemi-

dega, Jõhvi puhul välja tuua ei saa. 

 

3.5.5 Kokkuvõte Jõhvi kohta 

Jõhvis ei ole välireklaami paigaldamise eeskirjaga otseselt reguleeritud valgustatud välirek-

laamide võimaliku negatiivse mõju vältimine või vähendamine inimeste elukeskkonnale. 

Eraldi on välja toodud ainult valgustatud reklaamide negatiivne mõju liiklusohutusele. See-

tõttu on tõenäoline, et Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel tuleb ka välireklaami pai-

galdamise eeskirja teha täiendusi. Positiivsena saab Jõhvi puhul välja tuua selle, et üldpla-

neeringu seletuskirjas on valgusreostuse probleemi käsitletud. Seega võib arvata, et tulevi-

kus leiab valgusreostusest tingitud probleemide vähendamine ja vältimine Jõhvis laiemat 

käsitlust. Kindlasti on oluline ka erinevates valla poolt tellitavates uuringutes sellele prob-

leemile tähelepanu juhtida. 
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

Valgusreostust võib pidada probleemiks, millele Eestis aina enam tähelepanu tuleb pöörama 

hakata. Tehislik valgustus on küll muutunud loomulikuks osaks öisest linnakeskkonnast, 

kuid lisaks kasudele, mis kunstlikul valgusel on inimeste jaoks, on sellel ka negatiivsed kül-

jed. Lisaks praktilisele igapäevaeluks vajalikule valgustusele on linnaruumi hakatud aina 

enam kujundama erinevate valgustitega, mis sellist praktilist väärtust ei oma. Näiteks võib 

linnades pimedal ajal näha arvukalt valgustatud reklaamtahvleid. Selline erinevate valgustite 

arvukas kasutamine muudab loomulikku pimeduse ja valguse tasakaalu ning selline olukord 

võib ka inimeste jaoks põhjustada erinevaid terviseprobleeme. Seetõttu võib ka Eesti linna-

des leida näiteid selle kohta, kuidas valgustatud välireklaami linnaruumi paigutamisel arves-

tatakse ka võimalike mõjudega inimeste tervisele ja elukeskkonnale. Kõige otsesema viite 

sellele, kuidas ja kas linnas on reguleeritud valgustatud välireklaami paigaldamine, leiab 

linna õigusaktidest. Töös vaatluse all olnud viiest linnast kahe puhul saab välja tuua valgus-

tatud välireklaami paigaldamise regulatsiooni olemasolu linna õigusaktis. Need linnad on 

Tallinn ja Rakvere. Kuigi tegu on vaid kahe linnaga viiest, siis võib ka sellist tulemust pidada 

pigem positiivseks, sest valgusreostuse vältimine ja vähendamine ei ole Eestis veel otseselt 

seaduse tasemel reguleeritud. Vaatamata sellele on nendes linnades aga seda probleemi juba 

valgustatud välireklaamide puhul käsitletud. 

Peab välja tooma, et valgustatud välireklaamide linnaruumi paigutamisele on tähelepanu ju-

hitud ka Tartu, Pärnu ja Jõhvi õigusaktides. Kuid Tartu, Pärnu ja Jõhvi puhul ei ole õigusak-

tides märgitud, et valgustatud välireklaam ei tohiks häirida ümberkaudseid inimesi. Selle 

asemel märgitakse valgustatud välireklaamide puhul vaid Teesseadusest tulenevaid nõudeid, 

sätestades, et valgustatud välireklaame ei tohi paigutada ristmike ja teede äärde viisil, mis 

võib tekitada liiklusohtlikke olukordi. Samuti ei tohi valgustatud välireklaami üldiselt mil-

jööväärtuslikesse piirkondadesse paigutada või tohib seda teha vaid eraldi tingimustel. Tõe-

näoliselt peavad Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisel ka Tartu, Pärnu ja Jõhvi oma 

välireklaami paigaldamist puudutavaid õigusakte täiendama viidetega häiringutele, mida 

valgustatud välireklaamid inimestele linnakeskkonnas võivad põhjustada. 

Seega ei saa öelda, et valgustatud välireklaami linnaruumi paigutamine erinevates Eesti lin-

nades praegu ühtselt reguleeritud oleks, kuid selles osas võib ilmselt tulevikus positiivseid 
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arenguid oodata. Ei saa mainimata jätta ka seda, et kuigi kolmel viiest vaatluse all olnud 

linnast puudus õigusaktis viide valgustatud välireklaami tekitatud häiringute vältimiseks ja 

vähendamiseks, siis võimalus neid häiringuid vähendada on siiski olemas. Seda saavad lin-

nad teha valgustatud välireklaamile esitatavate projekteerimistingimuste kaudu, mis on eel-

duseks valgustatud välireklaami paigaldamise loa saamiseks. Näiteks LED ekraanide vahen-

dusel reklaami näitamise puhul on Pärnus projekteerimistingimustega sätestatud, et ekraa-

nide valgustustaset peab automaatselt olema võimalik reguleerida nii, et öisel ajal oleks val-

gustustase madalam kui päeval. Kuna LED ekraanide vilkumine ja LED valgustite sinakas 

valgus võivad põhjustada inimestele suuremal määral terviseprobleeme, kui teist tüüpi val-

gustid, siis on väga oluline, et nende paigutamist linnaruumi oleks põhjalikult läbi analüüsi-

tud.  

Linnade dokumentide analüüsi tulemusel ei saa öelda, et valgusreostusest tingitud problee-

mid üldisemalt linnaplaneerimises praegu suuremat ja ühtsemat käsitlemist leiaksid. Võib-

olla on selle põhjuseks ka asjaolu, et valgusreostust ei tähtsustata veel olulise keskkonnap-

robleemina. Vaatluse alla olnud linnade arengukavade analüüsi põhjal saab välja tuua, et 

meeldiva linnakeskkonna säilitamist ja loomist väärtustatakse linnade arengus kõrgelt. Siiski 

ei ole enamuses linnades eraldi välja toodud, et valgusreostus võiks olla üks probleem, mil-

lega tervisliku ja meeldiva elukeskkonna saavutamiseks peaks tegelema. Muidugi võib seda 

pidada teatud määral ka ootuspäraseks, et linnade arengukavades eraldi valgusreostuse prob-

leemiga tegelemist ei rõhutata, kuna tegu on siiski dokumentidega, mis annavad küllaltki 

üldiseid suuniseid. Siiski võib öelda, et kuna valgusreostuse tekitatud probleemid mõjutavad 

tervisliku ja meeldiva linnakeskkonna loomist, siis tuleb linnadel oma eesmärkide saavuta-

miseks ka nende probleemidega tegeleda. Siinjuures on oluline välja tuua, et Tallinna linnal 

on koostatud eraldi keskkonnakaitse arengukava, kus on otseselt märgitud ka vajadus val-

gusreostuse probleemidega tegeleda. Seal on välja toodud, et vajalik on koostada uuring 

valgusreostuse mõju ja ulatuse kohta Tallinnas. Seetõttu ei saa väita, et arengukavasid koos-

tades valgusreostuse probleem täielikult kõrvale oleks jäetud, kuid tundub, et Eesti linnades 

on veel liiga vähe kogemusi ja teadmisi sellest, milliseid probleeme liigne öine tehislik val-

gus võib põhjustada. Valgus ja valgustatud välireklaamid moodustavad aina suurema ja olu-

lisema osa linnakeskkonnast ning seetõttu on oluline selle seose suurem teadvustamine.  

Konkreetsemaid märke sellest, et valgusreostuse probleemidega juba teatud määral arvesta-

takse linnaruumi kujundamisel, andis aga linnade üld-ja teemaplaneeringute seletuskirjade 
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analüüs. Valgustatud välireklaami osas rõhutatakse siiski vaid teatud piirkondade mil-

jööväärtuse säilimist, mitte valesti suunatud valgust, mis võib inimesi häirida. Samas vaata-

mata sellele, et sellistesse piirkondadesse valgustatud välireklaami paigaldamise keelamine 

ei ole ajendatud inimestele tervisliku elukeskkonna loomisest, täidab see siiski ka seda ees-

märki. Kuid sellele vaatamata vajab valgustatud välireklaamide ja valgusreostuse probleem 

üldiselt terviklikumat lähenemist, mis hõlmaks ka need piirkonnad linnades, mis ei ole mil-

jööväärtuslikud alad. Positiivsete näidetena saab selles osas välja tuua nii Pärnu kui Jõhvi, 

kus on üldplaneeringute seletuskirjades on juba tähelepanu juhitud sellele, et valgusreostus 

on probleem, mida on võimalik õigeid lahendusi kasutades vähendada ja vältida.  

Kindlasti on praegu üheks peamiseks põhjuseks, miks valgusreostuse probleemidega Eesti 

linnades terviklikult ei tegeleta, vähene teadlikkus. On selge, et kui valgusreostust ka 

maailma mastaabis võrreldes mõne teise probleemiga, veel küllaltki vähe on uuritud, siis ei 

ole seda ka Eesti linnades veel jõutud piisavalt teha. Kuna linnaplaneerimisel tehtavate ot-

suste taga on tihti probleemid, mis linnakeskkonnas vajavad lahendamist, siis vähese tead-

likkuse ja andmete puudumise tõttu valgusreostust ilmselt veel olulise probleemina ei nähta. 

Seetõttu on heaks võimaluseks nii linnaelanike kui ka ametnike teadlikkuse tõstmiseks ka 

valgusreostust puudutavate küsimuste lisamine uuringutesse, mis käsitlevad inimeste rahu-

lolu elukeskkonnaga linnas. Kuna valgustus on inimeste jaoks tihti ka emotsionaalne küsi-

mus, valgustatud tänavaid seostatakse näiteks kuritegevuse vähendamisega, siis on oluline 

koguda infot selle kohta, milline roll on öisel valgusel inimeste jaoks. Selliste uuringute lä-

biviimine aitaks kaardistada seda, mida linlased kõige suuremateks probleemideks peavad 

ning kas üldse näevad valgusreostust probleemina. Kindlasti võib aga valgusreostusega seo-

tud uuringute korraldamisel takistuseks saada vähene administratiivne või finantsvõimekus. 

See tähendab, et suurematel linnadel võib seetõttu olla suurem võimekus, et uute problee-

mide ja valdkondadega sügavamalt tegelema hakata. Näiteks on Tallinnas juba läbi viidud 

uuring LED ekraanide negatiivse mõju kohta autojuhtide tähelepanule. Käesoleval aastal on 

planeeritud korraldada uuring ka üldiselt valgusreostuse negatiivse mõju ja selle leevenda-

mise võimaluste kohta. Samas saab tuua näite, kus Pärnus jäeti paljusid valdkondi puuduta-

vad küsimused liigse kulukuse tõttu välja uuringust, mis käsitleb inimeste rahulolu nende 

elukeskkonnaga. Seega kuigi teadlikkuse tõstmiseks on väga oluline valgusreostuse teemat 

erinevates uuringutes kajastada, siis reaalselt sellist olukorda saavutada on ilmselt paljude 

linnade jaoks keeruline.  
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Seetõttu on ka vaatluse all olnud viiest linnast kõige põhjalikumalt valgusreostuse problee-

midega tegeletud Tallinn ning ka tulevikuplaanide osas saab linna pidada edumeelseks. Näi-

teks saab linna esile tõsta selle poolest, et on liitunud Rahvusvahelise Linnavalgustuse Liidu 

linnavalgustuse hartaga, mis samuti rõhutab valgusreostusest tulenevate probleemidega te-

gelemise linnaruumis. Samuti vaatamata sellele, et riiklikult seadusega valgusreostuse vä-

hendamist ja vältimist veel ei reguleerita, on Tallinn selle probleemiga juba teatud määral 

tegelenud, reguleerides valgustatud välireklaami paigaldamise tingimusi. Samas peab rõhu-

tama, et ka Rakveres on valgustatud välireklaami paigaldamise tingimused linna õigusakti-

dega reguleeritud, kuid teiste dokumentide analüüs näitab, et valgusreostuse probleemidega 

tegelemiseks terviklike lahenduste väljatöötamine võtab veel aega.  

Valgusreostuse probleemidega tegelemisel on oluline lähenemine, mis võtab arvesse erine-

vaid huvisid, nii majanduslikke, sotsiaalseid, kui keskkonnaküsimustest tulenevaid ning kaa-

sab erinevate valdkondade esindajaid ning huvigruppe. Seetõttu on oluline ka, et linna eri-

nevate tasandite dokumentides kajastatakse valgusreostusest tingitud probleemidele leeven-

duse ja lahenduste leidmine. Sellist kõikehõlmavat lähenemist vaatluse all olnud Eesti lin-

nade puhul veel tähendada ei saa. Ka Tallinna puhul täielikult mitte, kuid sellele vaatamata, 

on juba mitmeid samme tehtud valgusreostuse vältimise ja vähendamise suunas. Ka teiste 

vaatluse alla olnud linnade puhul on näha mitmeid positiivseid märke sellest, et linnaruumi 

kujundamise osas ühel või teisel juhul on ka valgusreostusest tingitud probleeme teadvusta-

tud. Kindlasti aitab ka Atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumine kaasa sellele, et Eesti lin-

nades nii halvasti paigutatud valgustatud välireklaamist tingitud negatiivsetele mõjudele  kui 

valgusreostuse probleemidele üldisemalt terviklikumaid lahendusi looma hakatakse. 
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KOKKUVÕTE 

Töö andis ülevaate tänapäeva linnastuvas maailmas aina aktuaalsemaks muutuvast keskkon-

naprobleemist, milleks on valgusreostus. Töö kirjeldas üldisemalt valgusreostuse tekkimise 

põhjuseid ning valgusreostusest tingitud probleemide mõju. Peamiselt mõjutab valgusreos-

tus inimesi seetõttu, et muudab loomulikku pimeduse ja valguse vaheldumise rütmi ning see 

soodustab erinevate terviseprobleemide tekkimist.  

Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas viis Eesti linna, milleks on Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere 

ja Jõhvi, tegelevad valgustatud välireklaamide tekitatud valgusreostuse probleemide välti-

mise ja leevendamisega. Samuti otsis töö vastuseid küsimusele, millised on nende linnade 

arengusuunad tulevikuks valgusreostuse probleemiga tegelemisel, kaasa arvatud valgustatud 

välireklaamide linnakeskkonda paigutamise osas. 

Töö annab vastused püstitatud küsimustele. Valgustatud välireklaamide tekitatud valgus-

reostuse vältimist ja vähendamist saavad linnad reguleerida määrustega, mis kehtestavad 

välireklaami paigaldamise tingimused. Siiski ei ole kõik viis vaatluse all olnud linna nendes 

määrustes valgustatud välireklaami paigaldamiseks eraldi selliseid tingimusi seadnud, mis 

võtaksid arvesse valgusreostuse häiriva mõju ümberkaudsetele inimestele. Selline tingimus 

on välja toodud vaid Tallinna ja Rakvere puhul. Samas on kõigil viiel vaatluse all olnud 

linnal võimalus vähendada valgustatud välireklaamide tekitavat valgusreostust sellega, kui 

analüüsivad põhjalikult valgustatud välireklaami paigaldamise taotlusi ning annavad reklaa-

miloa vaid juhul, kui on veendunud, et paigaldatav reklaam ei põhjusta häiringuid.  

Tulevikus on oodata, et need linnad hakkavad linnakeskkonna planeerimisel suuremal mää-

ral arvestama valgusreostuse vältimise ja vähendamise võimalustega. Üheks oluliseks põh-

juseks on see, et 2015. aasta juulis jõustub Atmosfääriõhu kaitse seadus, millega hakatakse 

ka valgusreostuse vältimist ja vähendamist reguleerima. Kuid ka praegu on linnade üldpla-

neeringutest ning teistest dokumentidest võimalik leida viiteid sellele, et valgusreostust lin-

naruumis saab õigeid lahendusi kasutades vältida ja vähendada.  

Töös koostatud analüüsi tulemusel selgus ka, et vaatluse all olnud linnadest on ainult Tallin-

nas tellitud või planeeritud tellida uuringuid, mis käsitlevad ka valgusreostuse küsimusi. 

Seetõttu on tulevikus ka teistes linnades oluline rohkem tähelepanu pöörata valgusreostust 
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puudutavate küsimuste lisamisele erinevatesse uuringutesse. See annaks ülevaate sellest, 

milline on linnaelanike hinnang valgusreostusega seotud küsimustele ning kui suurel määral 

nad tunnevad, et valgusreostus neid mõjutab. Selliste andmete olemasolu aitab linnas välja 

töötada selliseid valgusreostuse vältimise ja vähendamise lahendusi, mis võtavad arvesse 

erinevate valdkondade probleeme ning erinevate huvigruppide nägemusi.  
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CONTROLLING LIGHT POLLUTION IN ESTONIAN 

CITIES: REQUIREMENTS FOR ILLUMINATED OUTDOOR 

ADVERTISING 

RESUME 

Due to our urbanized society light pollution is increasingly becoming more important envi-

ronmental problem. The problem of light pollution forms when artificial lights illuminate 

also the areas which they are not designed to illuminate. The term light pollution is used to 

describe two dirrefent kind of problems that the artificial lighting creates. One is the astrono-

mical ligt pollution, which mean that due to wrongly directed lighting, the number of visible 

stars in the night sky is reduced. The other term is ecological light pollution, which means 

that the patterns of light and darkness are altered in the ecosystems by the artificial light. 

This kind of light pollution causes different problems for humans and also animal and plant 

populations. For humans the artificial lighting of the night can cause different health prob-

lems, for example increase the risk of cancer.  

The sources of light pollution are varied, but many of them are found in urban environments. 

One of the main sources of light pollution is considered to be wrongly designed and directed 

street lighting, but also lighted buildings, illuminated monuments and illuminated outdoor 

advertising. Illuminated outdoor advertising is nowadays gradually becoming more sig-

nificant cause for light pollution because of the increasing numbers and also placing in the 

urban environment which may often not be thoroughly thought out. In order to reduce light 

pollution energy efficient LED lights are increasingly more being used. However, in addition 

to energy savings, it is important to think about solutions to reduce light pollution, which 

also take into account health problems and high-quality living environment in the cities. 

In Estonia light pollution can be considered as a problem which is gradually more acknow-

ledged. The aim of the thesis is to examine how five Estonian towns (Tallinn, Tartu, Pärnu, 

Rakvere and Jõhvi) address the negative impacts of illuminated outdoor advertisements and 

what are the future trends for these towns regarding prevention and reduction of problems 

caused by light pollution. Main base for this study is the analysis of the town regulations, 

development plans, comprehensive plans and different surveys.  
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Main conclusions based on this analysis are that two towns (Tallinn and Rakvere) have con-

crete regulation regarding prevention and reducion of the negative impact of illuminated 

outdoor advertising and in all five towns, a certain degree of light pollution prevention and 

reduction methods are used in spatial planning of the town environment. However overall 

the light pollution problems are not yet sufficiently acknowledged. Therefore it would be 

important to add the questions regarding light pollution in the different surveys conducted 

in the towns. This would help to find solutions to prevent and reduce light pollution, that 

would take into account views of the different interest gropus. In order to increase the cohe-

rence of the light pollution prevention and reduction methods in Estonian towns, a national 

law addressing the prevention of problems caused by light pollution is also needed. There-

fore the Atmospheric Air Protection Act that should comes to force in July 2015 will pro-

bably be the a good tool which will engage Estonian towns to address this problem more 

comprehensively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


