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PROBLEEM

Jaan Kiviall
lugeja

Mainiksin tunnustavalt „Elektriala“ tegevust valgus-
tusteema avamisel, viimasel ajal eriti Tiiu Tamme poolt. 
Aga leidub ikka veel küsimusi, mille kohta oleks huvitav 
lugeda asjatundjate arvamust. 

1.Vestluses ühe elektriettevõtte esindajaga arvas 
too, et mõnikord on märgata ka liigset leedlampide 
vaimustust, kuna on kuuldud, et need on kaasaeg-
sed ja head lambid.  Kuid seejuures ei tunta sisuli-
selt erinevate valgusallikate plusse ja miinuseid.  Ei 
osata alati hinnata majanduslikku tasuvust. Leidsin 
guugeldades järgmise hinnangu „Läbiviidud arvu-
tused näitavad, et LED tänavavalgustussüsteemid 
tagavad ligi 5 korda soodsama tänavavalgustuse la-
henduse võrrelduna samaväärse naatriumkõrgrõhu 
valgustussüsteemiga“. Kahtlen selles. Automaatse 
dimmerdamise teel võib energiatarbimist küll oluli-
selt vähendada, aga kas 5 korda? Rääkimata sel-
lest, kui arvestada kõiki kulusid.

„Elektriala“ numbris on 8/2015 on esitatud huvitav info 
tänavavalgustuse renoveerimisest seitsmes linnas, kasu-
tades leedlampe. On märgitud ka kulud ja elektritarbimi-
se võrdlus enne ja pärast renoveerimist, mis võib huvi 
pakkuda teistele välisvalgustuse haldajatele, et hinnata 
oma võimalusi või lausa vajadust midagi taolist ette võt-
ta. Näiteks Paides on arvutatud elektrienergia kokkuhoid  
ca 30000 eurot aastas, projekti maksumus on aga 2,1 mil-
jonit eurot. See teeks tasuvusajaks 70 aastat. Palju.  Fakt, 
et endil tuli maksta ainult 10% projekti maksumusest, 
võib luua petliku mulje, et kulud ongi  7 aastaga tagasi 
saadud. Ka võõrast taskust tehtud kulutus on ikkagi ku-
lutus. Ega kõigile kulutusi „välja ei tehta“. 

Arvatavasti on täpsemaks arvestuseks vaja arvestada 
veel teisigi kuluartikleid. Näiteks säästu teeninduskulude 
vähenemisest. Huvitav oleks teada ka, kuidas on lambid 
töös vastu pidanud. Kas on mingi osa neist enne tootja 
poolt teatatud aega läbi põlenud? Kui aga vana paigaldis 
oli sellises tehnilises seisus, et see oleks tulnud niikuinii 
asendada täielikult uuega, võiks huvi pakkuda ligikaudne 
võrdlus variantidega teiste lampide kasutamise korral. 
Võib-olla on kellelgi tähelepanekuid uuemate lampide 
(eriti leedlambid ja säästulambid) tegelikust tööeast ja 
selle võrdlusest tootja deklareeritud andmetega? 

Võru linna tänavavalgustuse renoveerimise ülevaates 
on artikli lõpus toodud rahaliselt mittehinnatavate kvali-
teedinäitajate paranemist. Huvi võiks pakkuda ehk nende 
detailsem käsitlus.

2. Huvi võiks pakkuda ülevaatlik tabel praegu ka-
sutatavate lampide valgusviljakuse (lm/W) ja hinna 
kohta.

3. Korduvalt on juttu olnud kiirelt arenevatest 
leedlampidest, nende hinna oodatavast langusest, 
valgusviljakuse tõusust, spektri paranemisest. Kas 
on kellelgi selle kohta andmeid?

4. Minult on küsitud, kas, kus ja milliseid täisspekt-
raallampe (või täisspekterlampe, milline õige nime-
tus ongi?) on kauplustes saada. Mitmes kaupluses, 
kus olen seda küsinud, ei saa müüjad aru, millest 
jutt käib. Müüjate koolituses on vist arenguruumi?

“Elektriala” toimetusele esitas küsimusi Jaan Kiviall, 
neile vastab Tiiu Tamm

Tiiu Tamm
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1. Vastus
Reklaami ei tasu kunagi võtta sõna-sõnalt. Eks igaüks 

kiidab oma tooteid kõige rohkem ja kõige suuremaid 
lubadusi käivad välja need, kes teemast üldse kaugel. 
Kunagi varem ei ole olnud valgustustehnilisi teadmisi 
vaja nii sügavalt, kui praegusel leedvalgustite ajastul. 
Leedvalgusti kvaliteeti ja pikka eluiga mõjutavad väga 
paljud tegurid, alates konstruktorite tööst ja komponenti-
de valikust kuni valgustite koostetingimusteni. Kui kogu 
ahelas on üks lüli nõrk, on ka lõpptulemus nõrk. 

Mis puutub guugeldatud tulemusse, et leedtänavaval-
gustussüsteemid tagavad ligi 5 korda soodsama tänava-
valgustuslahenduse, võrreldes samaväärse kõrgrõhunaat-
riumlahendusega, on küsijal õigus. Tänavavalgustusla-
henduse all mõtleme  kogu paketti – alates valgustite ja 
valgustusmastide paigaldusest kuni kaabelduse ja val-
gustusjuhtimiseni välja. 

Kindlasti ei ole energiasäästliku lahenduse väljaehita-
mine kunagi odavam kui traditsiooniliste välisvalgustus-
lahenduste korral. Säästu saab võrrelda vaid energiatar-
bimise ja osaliselt hoolduse osas, sest ka leedvalgustid 
vajavad hooldust, mida Eestis seni ei ole tahetud teha. 
Kuigi lampide vahetus jääb iseenesest ära, tuleb valgus-
teid mustusest ikkagi puhastada. Ka siis, kui valgusti kor-
pus on isepuhastuva kattega materjalist, vajab puhastust 
optika. Vastasel juhul ei pääse valgus läbi õie- ja tänava-
tolmust mustunud optika varsti enam välja. Näiteks Lätis 
olev valgustustehnika labor mõõtis goniomeetril Philipsi 
tänavavalgustite valgusvoogu nii uuena kui ka 11000 
tunni pärast. Valgusvoog oli langenud 19,66 % võrreldes 
esialgsega. Kui valgustid said puhastatud, selgus, et kogu 
valgusvoo langus oli ainult 5,84 %. 

Hämardatavad valgustid on alati kallimad. Leedvalgus-
tid on täis elektroonikat, mistõttu vajavad ka liig- ning lü-
hispingete eest kaitsvat aparatuuri. Uues paigaldises võib 
ju olla, et valgustusmastidevaheline kaugus on suurem, 
kuid valgustite endi hind on võrreldes „samaväärsete” 
kõrgrõhunaatriumlampidega valgustite hinnast oluliselt 
kõrgem, kui isegi mitte mõnekordne. Lisaks veel ka hä-
mardamisvõimalusele kulutatav raha, mis sõltub valitud 
hämardamisülesannetest ja teostusest. Ja ka juhtimis-
seadised vajavad hooldust. Tegelikkuses saame rääkida 
ainult väiksema energiakuluga välisvalgustuslahendu-
sest, mis saastab meie keskkonda tänu energiasäästule 
vähem, kuid loob tänu paremale värviesitusele ohutuma 
liikumistee.  Lisaks võimaldavad õige optikaga valitud 
leedvalgustid suunata valgust ainult sinna, kuhu seda 
on vaja, ehk nende kasutegur on kõrgrõhulampide-
ga valgustitest enamjaolt tunduvalt  parem. Tõsi, uue 
põlvkonna kõrgrõhunaatriumlambid võivad madalama 
valgustusklassiga teedel pakkuda keskmisetasemelistele 
leedvalgustitele arvestatavat konkurentsi. Juhitavate 
leedvalgustite korral saab hämardada hooldeteguriga 
arvesse võetud üleliigse valgustuse ja vähese liiklusega 
ajal hämardada neid veelgi. Sama on võimalik ka kõrg-
rõhunaatriumlampide korral, kuid kahjuks nende eluea 
arvelt. Mittejuhitavate naatriumlampide korral aga tuleb 

esimestel aastatel taluda teede ülevalgustust, millega 
kaasneb suurem keskkonnareostus. 

Mis puutub 7 linna Euroopa rahadega väljaehitatud 
teedevalgustusprojekti, siis on vara veel kokkuvõtteid 
energiasäästust ja hoolduskuludest teha. Paigaldised 
võeti vastu alles 2015. aasta lõpuks. Millised head või 
halvad kogemused projektiga on kaasnenud, saab vahe-
kokkuvõtteid tehes hinnata alles aasta või paari pärast. 
Kindlasti on mõistlik korraldada kogemuste jagamise 
seminare, kus selguks, mida saaks teha ja peaks tegema 
paremini, millest loobuda jms. Üks aasta meie kliimas 
ei too kõiki kitsaskohti veel välja, oli ju ka möödunud 
talv suhteliselt pehme.

2. Vastus
Leedvalgustites kasutatavate moodulite hind on vaid 

keskmiselt 5 kuni 10 % kogu valgusti hinnast. Järjest 
rohkem osatakse kasutusele võtta paremaid materjale, 
välja töötada paremat optikat, õpitakse tundma leedval-
gustusega kaasnevaid nõrku kohti. Ka efektiivseimate 
moodulite kasutusele võtmine ei mõjuta eriti kogutoote 
hinda. Küll aga muutuvad pettasaanud tarbijad üha 
teadlikumaks, mistõttu osatakse küsida ka ohutus- ja 
toimivussertifikaate, mille hankimine on jällegi tootjale 
üheks kuluartikliks. Leedmoodulite ja valgustikompo-
nentide kiire arengu tõttu ei oma sellised võrdlustabelid 
mingit mõtet. Mis kasu on teadmisest, et laboritingimus-
tes on leedkiipide valgusviljakus juba ammu ületanud  
200 lm/W, kuid valgustite valgusviljakus jääb 200 pii-
rile veel tugevalt alla. Valgusti hankijat huvitab siiski 
lõpptulemus.

3. Vastus
 Hind langeb vanema põlvkonna leedlampide puhul. 

Uuemate põlvkondade leedtoodetes on kasutusel kalli-
mad ja paremad materjalid ning tehnoloogilised võtted. 
Neid on võimalik kasutada andmete edastamiseks, inter-
netis surfamiseks (Li-Fi jms). Mis puutub spektri parane-
misse, siis spektri lõpptulemust mõjutavad nii optika kui 
ka muud valgustis kasutatavad materjalid. Leedlampide 
ja -valgustite puhul on saanud võimalikuks luua väga 
erinevaid spektraaljaotusdiagramme, mis sobivad ka-
sutamiseks väga erinevates kohtades. Paraku on tõsiasi 
ka see, et mõne spektri korral võib valesti paigaldatud 
leedtoode muutuda ka tervist kahjustavaks. Teadmaks, 
millise spektriga konkreetne toode on, hankis ka küsi-
mustele vastanu endale professionaalse spektromeetri.

4. Vastus
Kaupluste müügiartiklid on orienteeritud tavakasutaja 

vajadustele, kes ei tea konkreetsest teemast midagi süga-
vuti. Heal juhul teatakse midagi oma tootevaliku kohta. 
Kaupluste sagedaseks probleemiks nende väljaõppel on 
ka nende kaadri voolavus. Profitooteid hangitakse vas-
tavatest erikauplustest. Valiku tegemisel peab hankija 
olema vastavas küsimuses mingilgi määral pädev. Paraku 
on leedtooted ka enamikele koolitajaile võõras teema.


