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Leedvalgustuse võidukäigust räägitakse juba aas-
taid, nüüd on hakatud ka Eestis energiasäästu tee-
male rohkem tähelepanu pöörama – leitakse la-
hendusi olemasolevatesse energiat raiskavatesse 
hoonetesse uudse energiasäästliku leedvalgustuse 
paigaldamiseks.

Valgustite vahetusteemast rohkemat teadmata võib 
õnnelik leedvalgustuse ehitanu jõuda mõne aasta pärast 
paraku pettumuseni – valgust ei jagugi enam nii palju, 
nagu alguses lubati. Probleem algab leedvalgustuse pro-
jekteerimisest, kuna tootjad deklareerivad sageli oma 
leedvalgustitele valgusvoo säileväärtuse 70 % nt 50000 
tunni pärast, tähistatuna L70 50000 h. See tähendab, et 
50000-nda tunni saabumisel peaksid pooled valgustitest 
andma veel 70 % esialgsest valgusvoost ja ülejäänud 
annavad 70st vähem või ei talitle enam üldse. Ühis-
kondlikes hoonetes hinnatakse valgustuse kasutamist 
umbes 2500 tundi aastas, seega peaksid selliste näita-
jatega valgustid tagama nõuetekohase valguslahenduse 
kuni kahekümneks aastaks. Vastavalt Rahvusvahelise 
Valgustuskomisjoni CIE hooldeteguri arvutust käsitleta-
vatele standarditele, tähendab see arvutustes suhteliselt 
väikest hooldetegurit. 

Leedvalgustitega lahenduse hooldeteguri arvutamisel 
tuleb arvesse võtta valgusti deklareeritud toimivusnäita-
jad (ingl performance requirements). Hooldetegur sõl-
tub valgusti deklareeritud säileväärtusest ja elueategu-
rist, mille annab leedvalgusti tootja, ja valgusti kaitse-
astmest, puhastussagedusest ning ruumi puhtusastmest 
ja puhastussagedusest. CIE normdokumentide alusel 
võib enamikel juhtudel hooldeteguri arvutus anda uues 
paigaldises kahekordset ülevalgustust. Kui valgustus ei 
ole juhitav, siis töötajad kas harjuvad kiiresti tunduvalt 
kõrgema valgustustasemega ja hakkavad paari aasta 
pärast kurtma, et valgust jääb väheseks, või halvemal 
juhul tekivad probleemid räigusega, segadused ööpäe-
varütmiga vms. Traditsiooniliste lampidega arvutustes 
tavaliselt aluseks võetud hooldetegur 0,8 arvestab läbi-
põlenud lambi kohest väljavahetust, mis leedvalgustite 

Kas valgustusinseneri ähvardab 
leedvalgustuse pealetungi tõttu 
tulevikus tööpuudus?

puhul on enamasti välistatud, kuigi valgustitele on luba-
tud „hooldusvaba” tööaega 20 aastat. Tuleb teada, et ka 
valgustite puhastus kuulub hooldustööde alla. Valgustite 
suurim mustumine toimub just esimesel tööaastal. Osa 
tootjaid varustavad oma valgustite leedmooduleid ja lii-
teseadiseid pistikühendustega, et vajaduse korral saaks 
mooduli ja liiteseadise vahetusega hakkama ka tellija. 
Niisuguse lahendusega on mõeldud sellele, et mõne 
aasta pärast on leedide efektiivsus nii palju kasvanud, et 
mõnes olukorras on mõistlikum vahetada valgusti ase-
mel välja vaid leedmoodul koos liiteseadisega. Tootja 
annab täiendavat infot, kas nende vahetuste teostami-
seks on vajalik ESD-vaba keskkond või mitte. 

Eelnevast tulenevalt on mõistlik kasutada juhitavaid 
leedvalgustuspaigaldisi. Juhtimisviisi valik jäägu tellija 
otsustada – neid on lihtsatest võimalustest kuni päris 
nutikateni. Juhitava lahenduse eeliseks on see, et val-
gustustaset saab muuta sõltuvalt tegevusest,  tööfrondi 
heledustaseme muutumisest või ka vastavalt meeleolu-
le. Argument, et juhitav lahendus on kallim, on tegelik-
kuses lühinägelik, sest juba esimese aasta jooksul tasub 
valgustuspaigaldise hämardamine end enamasti ära 
– väheneb energiakulu valgustusele, aga ka energiakulu 
valgustusest tingitud soojuse eemaldamisele sisekliimat 
tagavas süsteemis. Rääkimata sellest, et hämardatud 
leedvalgusti pn-siirde jaoks oluline temperatuur jääb 
madalamale tasemele, tagades valgustile pikemaajali-
selt paremad valgustustehnilised näitajad. Maailmas on 
püütud leedvalgustuspaigaldistele teha mitmesuguseid 
lihttasuvusarvutusi, kuid reaalsus on näidanud, et tege-
lik tasuvusaeg on tunduvalt lühem. 

Pealkirjas tõstatatud küsimuse vastus on, et valgus-
tusinseneri töö ei kao ka tulevikus ära, sest täna tuleb 
valgustustehnikas minna teadmistega süvitsi. Selles 
valdkonnas on veel palju avastamata laike. Tavatarbijal 
on raske orienteeruda kvaliteetsete ja ebakvaliteetsete 
toodete valdkonnas, ainuüksi ENEC ohutussertifikaat ei 
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taga veel valgusti toimivusnäitajate paikapidavust, kui 
valgustid ei ole vastavaid katsetusi ja arvutusi läbinud. 
Möödunud aastal välja antud rahvusvahelise standardi 
IEC 62717:2014 (lisandunud on 2015. aasta täiendus) 
toimivusnõuded leedmoodulitele ja IEC 62722-2:2014 
toimivusnõuded leedvalgustitele võetakse Euroopas 
kokku ENEC+ sertifikaadi kasutuselevõtuga. See peaks 
aitama turul olevate valgustite kvaliteedis teha olulist 
vahet, kui usaldusväärne on pakutud toode. Ka siis 
on vaja lõpliku valgustuslahenduse projekteerimisel 
valgustusinseneri teadlikku tööd. Lahendamata on veel 
leedvalgustite räigusarvutuse teema, sest ükski kehtiv 
valem ei sobi leedvalgustitele, mille valgus paistab iga 
nurga alt ruumis kaugele. Leedvalgustite suure efektiiv-
suse tõttu võivad laed jääda vaateväljas tunnetuslikul 
tasandil liiga kontrastseks või tekitada peegelduvatel 
pindadel tugevat peegeldusräigust. Olulistes ruumides 
on  mõistlik valida valgustitele nn mikroprismaatiline 
optika, mis jätab sisselülitatud valgustist väljalülitatud 
valgusti mulje, kuigi valgus on olemas. 

Ka on võimalus kasutada hoopis kaudvalgustust, mis 
on maailmas dünaamilise ja biodünaamilise valgusjuhti-
mise puhul moodi läinud. Dünaamilise valgusjuhtimise 
korral püütakse hommikul anda ruumi tugev külma 
valgusega valgustase, äratamaks ka hiliseid ärkajaid, et 
rakendada need paremini töövankri ette. Pealelõunasel 
ajal hakatakse valgusvärvi veidi soojemaks keerama 
ja ka valgustustase võib veidi langeda. Ideel on nii 
poolehoidjaid, eriti ärimeeste hulgas, kuid viimasel 

ajal on tekkinud ka vastaseid, kelle väitel sekkutakse 
inimese ööpäevarütmi liiga agressiivselt. Lisaks võib 
see koolilaste puhul olla üheks lihavuse põhjustajaks. 
Uurimustööd näitavad, et tugev valgustus mõjutab lapsi 
ja täiskasvanuid lihavuse osas erinevalt. Biodünaami-
line valgusjuhtimine aga järgib ööpäeva valgusvärvi 
looduses. Meie kliimas võib see tähendada sügisperioo-
dil hilist ärkamist ja varajast magamaminekut. Paraku 
ei ole tänapäeva inimene harjunud nii pika uneajaga. 
Biodünaamilist valguslahendust on rakendatud üsna 
edukalt vanurite hooldekodudes ja haiglates. Leedval-
gustus, mis võimaldab muuta nii valguse värvi kui ka 
valgustaset, on selles osas asendamatu. 

Valgustusinseneri tööks on õigete lahenduste soo-
vitamine ning lahenduste pakkumine ja arvutamine. 
Leedvalgustite pikaealisus nõuab selle valdkonna esin-
dajatelt rohkem teadmisi, et lõpptulemus oleks ootus-
pärane. Valguse mõju osas inimese tervisele ja tegevu-
sele ei olda tervikuna kindlad. Selle sajandi algus on 
tõstatanud terve hulga küsimusi valguse bioloogilise 
mõju kohta inimese käitumisele ja tervisele, mistõttu 
üle maailma otsitakse erinevates laborites neile küsi-
mustele vastust.

Saksa Automaatika ja SBA Service on ühed paljudest 
energiasäästu teele asunud ettevõtetest, kes rajasid Jü-
risse Põrguvälja teele valdavalt leedvalgustusega toot-
mishoone ja sinna kuuluvad kontoriruumid. Valgustus 
on kogu hoones juhitav läbi DALI liiteseadiste, mis on 

Hajusa valgusega koridorivalgustusHämardatud valgustitega ruum
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integreeritud KNX-hoonejälgimissüsteemi. Ruumides, 
kus inimesi parajasti ei viibi, on valgustus sõltuvalt 
ruumi otstarbest infrapuna-liikumis- ja kohalolekuan-
durite abil hämardatud või välja lülitatud. Nii hoitakse 
koridorides  liikumise puudumisel ootereseisundi val-
gustustaset 25 %, liikumise tuvastamisel tõuseb valgus-
tase 75 protsendile.  Ooteseisundi tase 25 % on vähim, 
mida saab kasutada klaasseintega kontoritest eraldatud 
ruumides ilma töötajaid klaasseina taga häirimata. Mõ-
nes ruumis lülitid isegi puuduvad. 

Hoonesse koliti sisse alles 2015. aasta esimeses poo-
les, mistõttu töötajatele sobiva valgustusmustri vajadus 
on alles kujunemisjärgus. Tõenäoliselt erineb sügistal-
vine valgustusvajadus kevadsuvisest, kuid tänu valgus-
tusjuhtimisele on eri stsenaariumide ümberhäälestus 
ülilihtne. Sisekliima ja valgustuse juhtimispaneelid 
seintel võimaldavad käsitsisekkumist, kui soovitak-
se ruumi kasutusmustrit lühiajaliselt muuta. Tehases 
tellimustööna komplekteeritavad automaatikakeskuse 
boksid on samuti varustatud leedvalgustitega, mis tagab 
nende sees väga hea nähtavuse. Läbi hooneautomaatika 
on korraldatud ka tööpäevalõpu valgustuse väljalülita-

mine. Tualettruumidesse paigaldatud RGB-taustvalgus 
muutub tööpäeva lõppedes punaseks, andes töötajai-
le teada isikliku väärtaja saabumisest. Töötajad on 
oma valguslahendusega rahul, lahendus tervikuna jätab 
meeldiva töise keskkonna mulje. Põhiline osa valgus-
titest pärinevad firmalt Trilux ning on tarnitud Saksa 
Automaatikale firmalt Silmani Elekter, juhtimisloogika 
teostas Saksa Automaatika oma hoones ise. Trilux on 
ka esimesi tootjaid Euroopas, kelle leedvalgustitel on 
ENEC+ sertifikaat.
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Need leedvalgustid heledas laes teevad automaatikabok-
si sisemuse töötajat  pimestamata hästi nähtavaks

Valgustite niisuguse paigutusega on laoruumis tooted 
hästi nähtavad


