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VALGUSTUS

Viimaste aastakümnete projekteerimistraditsioon on 
muutunud arvutikeskseks. Suure töö teevad eriosade 
projekteerimisel ära vastava ala arvutiprogrammid. 
Lõpuks pannakse kõik kokku ühisesse 3D mudelisse, kust 
näeb nii ehituskarbi, sisekliima, veevarustuse, valgus-
tuse jms eriosade omavahelist kokkusobivust. Tundub, 
nagu koostöö eriosade vahel oleks olemas, kuid kas 
ikka on?

Sisekliima- ja valgustusprojekteerija koostöö
Valgustusenergia on soojusenergia, mis tekib valgustite 

ümbruses, seega lae all. Sisekliimaseadmete ülesandeks 
on tagada normaalne ruumi temperatuur, eemaldades 
ruumist üleliigse soojuse, sh ka osaliselt valgustusest 
tekkinud soojuse. Kuigi osa sellest soojusest suunatakse 
tagasi, nt tarbevee soojendamiseks, tuleb iga sellise lii-
gutuse tegemiseks kulutada energiat. Standard EVS-EN 
15193:2007 annab valgustuse energiasäästliku projek-
teerimise miinimumnõuded. Näiteks etteantud lubatav 
maksimaalne erivõimsuse väärtus tüüpilisele kontori-
hoone valgustuspaigaldisele on kuni 15 W/m2. Siin on 
arvesse võetud hoone kogu keskmist valgustusvõimsust 
alates  tööruumidest kuni madala valgustustasemega 
ruumideni nagu koridorid, trepikojad, laod, abiruumid, 
tualettruumid jms. Sisekliima projekteerijatele on 2009. 
aasta määrusega 258 antud valgustuse erivõimsus konto-
rihoones tervikuna 12 W/m2. Sama juhisväärtust kasuta-
takse tänini. Võiks arvata, et selle aja jooksul on valgus-
tuspaigaldised muutunud energiatõhusamaks ja tegelikus 
olukorras veidi üledimensioneeritud sisekliimaseadmed 
saab õige järelhäälestusega samuti energiasäästlikumalt 
tööle rakendada. Tõepoolest, viimased neli aastat on 
turule toonud mitu uut põlvkonda energiasäästlikke 
valgusteid. Lisaks on võimalik valgustusenergiat säästa 
päevavalgus-, kohaloleku- ja liikumisandurite ning val-
gustuse juhtimisega. Kõiki neid andureid valmistatakse 
nii juhitavatele kui ka mittejuhitavatele valgustitele. See 
annab paindliku valiku vastavalt kasutaja vajadustele ja 
võimalustele.

Eriosade koostööst 
projekteerimisel

Tänane olukord Eestis 
Milline on tänane tegelik olukord Eestis ja kas meil 

on üldse ühtki ühiskondlikku hoonet, mis vastaks A 
energiamärgisega hoonele? Kahtlen selles nii kaua, kuni 
projekteerimishankeid korraldatakse koos ehitushanke-
ga. Ehitushankes osalejatel puudub energiasäästliku ter-
vikhoone ehitamise kogemus, seega ka hinnapakkumise 
kogemus. Nii hakkabki projekteerimise ja ehitushanke 
võitnud ettevõte otsima kohe odavamaid seadmeid ja ma-
terjale, et lubatud rahaga välja tulla. Valgustusprojektis 
tähendab odavama hinnaklassiga valgustite kasutamine 
enamasti valgustusvõimsuse kasvu kaugelt üle 15 W/m2. 
Loomulikult puudub nendes projektides energiat säästev 
valgustuse juhtimine ja parimal juhul pannakse koridori-
desse mõned liikumisandurid, mis paigaldaja valikusse 
jäetuna ei pruugi oma ülesannet korrektselt täita. Hä-
davalgustuses kasutatakse endiselt valgustites olevate 
lampide akule ümberlülitamist, mis lisab kogu valgustile 
aastas koos hädavalgusti oote- ja laadimisrežiimiga 8760 
tundi tööaega, suurendades valgustusenergia arvnäitajat 
LENI tunduvalt. Edasi läheb selliselt tehtud projekt eri-
osade ehitushankesse. Selleks et oma hinnapakkumisega 
mahtuda etteantud pisku rahanumbriga eelarve raames-
se, hakkab käima uus ring odavtoodete otsimiseks ning 
projektis olevate vähem odavate toodete asendamine 
eriti odavatega. Ühe  projekti valgustite asendamisega 
tutvumisel oli lao valgustuse erivõimsus üle 50 W/m2 
200 lx valgustustiheduse korral. 

Tasuvusarvutused näitavad lõppkasutajale te-
gelikku kulu

Odavtoodete valiku põhjendus pangalaenu intresside-
ga on naeruväärne, sest  energiat raiskavate lahenduste 
elektrienergia arved muudkui kasvavad. Viletsa kvali-
teediga ehitatud lahendus tuleb aga sageli mõne aasta 
pärast uuesti renoveerida. Pigem on probleem tervikliku 
tasuvusaja arvutuste puudumises või nende tegemise os-
kamatuses. Tuntumate valgustitootjate kodulehtedel võib 
teostada tasuvusarvutusi valitud valgustite kohta. Sellise 
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programmi võib hõlpsalt ka ise kokku panna. Tasuvus-
arvutuste tulemusena selgub sageli, et energiasäästlike, 
ent kallimate valgustitega võib tänu nende tunduvalt 
madalamale energiakulule ja arvestades pidevat elektri-
hinnatõusu tasuvusaeg võrreldes odavama valgustiga olla 
1 kuni 2 aastat, kuna paigalduskulud jäävad uue objekti 
puhul samaks või isegi väheneksid energiasäästlikumate 
valgustite väiksema arvu tõttu. Valgustusenergia vähe-
nemisega väheneb ka energiakulu sisekliimale. Ometi 
kipub ehitise tellija valgustite asendamise käigus ener-
giasäästlikumate vastu nende energiasäästust tuleneva 
arvu vähenemise tõttu osa raha ehitusobjektilt ära võtma 
luues ise tingimused energiat raiskava “odavlahenduse” 
väljaehituseks.. Energiasäästlik valgusti maksab alati 
rohkem kvaliteetsemate materjalide ja korralike insener-
tehniliste arvutuste tõttu.

Vastavalt ehitusseadusele annab projekteerija hoonele 
energiamärgise kümneks aastaks. Kuidas saab eelneva 
kirjelduse järgi ehitatud hoone energiamärgist üldse 
usaldada, kui vahepeal on toimunud lahenduses nii palju 
energiatarbimist mõjutavaid muudatusi?

Kvaliteetne sisekujundusprojekt on ener-
giasäästliku hoone alustalasid

Koostöö sisekujundaja ja valgustuse ning sisekliima 
projekteerija vahel on vajalik. Töökohtade ebaotstarbe-
kas paigutus nõuab ka ebaotstarbekaid teiste eriosade 
lahendusi, mis sageli ongi seetõttu energiakulukamad. 
Ebaotstarbeka töökoha paigutuse all mõtlen sellist 
paigutust, kus töötaja on surutud nurka ilma vaate-
ta ruumis toimuvale, mis alateadvuses jätab inimese 
kergelt haavatavaks, langetades sellega töö kvaliteeti. 
Sellist töökohta on keerulisem ja kulukam valgustada. 
Sageli pannakse töötaja seljaga vastu akent, jättes ta 
päevavalgusest ilma ja sundides enda ees laual tekkiva 
varju mahendamiseks kasutama alati kunstlikku valgus-

tust, samal ajal kui päevavalgus tekitab arvutiekraanil 
tugeva peegeldusräiguse. Klaasvaheseinte oskamatu ka-
sutamine on muutunud järjest levinumaks. Valgustitest 
tingitud peegeldusräigus kahvatub päikesepaistelisel 
ilmal päikesest tingitud peegeldusräiguse ees. Terav 
kontrastide virr-varr töötaja vaateväljas väsitab ega lase 
keskenduda tööle.

Projektijuht peab projekti igas eriosas olema 
kompetentne

Projekteerimiskvaliteedi tõstmiseks peab projektijuht 
oskama analüüsida eriosade vajakajäämisi ning õigel ajal 
neile tähelepanu juhtima. Praegusel ajal puudub projekti 
kvaliteedile tagasiside väljaehitatud lahenduse kasutaja-
telt.  Saladuseks ei ole seegi, et Eesti projekteerijate tase 
on väga kõikuv. Enesetäiendamisega omas valdkonnas 
tegelevad vähesed. Seda hinnatavam on lõppkasutajate 
õppimishuvi saada energiasäästlik hoone, mis osutub 
võimalikuks vaid projekteerimise ja ehitushanke lahu-
tamisel eeldusel, et tööprojekt on energiasäästlik ning 
ehitatakse projektikohaselt. Siin on mõtlemisainet ka 
Eesti Projektbüroode Liidule. 

Jahutuspalgi jahedama õhuvoolu alasse paigutatud T5 
lampidega valgusti töötab ebaefektiivselt

Aknast paistev valgus segab 
arvutiga tööd ja sunnib päe-
vasel ajal kasutama tehis-
valgust

Sekretäri vaatevälja jääv 
otse- ja peegeldusräigus, mis 
segab ka klaasseina taga töö-
tajaid

Parempoolsel pildil peegelduvad klaasseinal nii päeva-
valgus kui valesti valitud optikaga valgusti

VALGUSTUS


