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ENERGIASÄÄST

Kas Eestis on võimalik 
ehitada energiasäästlikke 
valgustuspaigaldisi?

Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et alates 2019. aas-
tast peavad kõik uued ehitatavad riiklikud hooned kuuluma 
liginullenergiahoonete hulka ning kõik ülejäänud 2 aastat 
hiljem. Nüüd, 2012. aasta teisel poolel projekteeritakse ja 
ehitatakse Eestis valdavalt endist viisi energiat raiskavaid 
hooneid. Kui kütte ja ventilatsiooni osas on mingit arengut 
märgata, siis ei saa seda öelda valgustusprojektide kohta.

 Valgustusalaseid koolitusi läbi viies olen märganud trendi, 
et õppima tulevad pigem lõppkasutajad kui elektriprojekteeri-
jad. Kas tõesti on elektervalgustus ja selle energiasäästlik pro-
jekteerimine nii lihtne, et ilma teadmisi hankimata suudetakse 
projekteerida energiatõhusaid lahendusi? Kahtlen selles, sest 
elektervalgustus koos energiasäästu ja tänapäeva võimalustega 
ei kuulu ühegi elektriprojekteerijaid ettevalmistava õppeasu-
tuse kohustuslikku programmi! Nii juhtubki, et isegi tellija 
väga teadlik energiasäästuülesanne projekteerijale ja ehita-
jale nullitakse järgneva töö käigus. Mitteteadlikud ehitajad 
püüavad kõigest väest tõestada energiat raiskavate lahenduste 
eelist energiasäästlike ees, sest ühekordne ostuhind on energiat 
raiskavast tootest tunduvalt kallim. Tootmismaailmas kehtib 
aga põhimõte, kuni jätkub tellimusi, seni ka valmistatakse 
tooteid vaatamata nende suurele energiakulule kasutusfaasis, 
kui just nende tootmine seadusega ära ei keelata. Vestelnud 
mõningate riiklike asutuste esindajatega, olen kuulnud ka 
sellistest objektidest, kuhu on valgustuse juhtimine energia-
säästu saamiseks sisse projekteeritud, kuid ehitaja teadmiste 
puudumise tõttu  lõpplahendusest siiski välja jäetud ning 
vastav osa rahast tellijale tagastatud. Ometigi peaks omava-
litsus sellise objekti vastuvõtmisest vastavalt Ehitusseadusele 
keelduma. Valgustusvaldkonna riigihangete osas kipuvad head 
lahendused konkureerima kahtlase väärtusega lahendustega, 
kus konkursi võitnud ehitaja palub õhtuti ilmselt jumalat, et 
tundmatu tootja valmistatud valgustitega lahendus või kaht-
lase väärtusega teostatud valgusarvutus vastaks tegelikkuses 
ettenähtud valgustustehnilistele nõuetele. Sageli teostatakse 
valgustusmõõtmisi enne, kui valgustites kasutatud lampide 
kaarlahendusprotsessid on stabiliseerunud et nii saada tegelik-
kusest parem tulemus. See toob paraku endaga kaasa hilisema 
tellijapoolse nõutuse, sest töötajad ei ole valgustusega rahul. 
Kui riigihanke dokumentidesse ei lubata sisse kirjutada kasu-
tatud lahenduse valgustite tüüpe, tuleb nõuda nende valgustite 
täielikku tehnilist kirjeldust. Ainult arvutuste nõudmine ehitaja 
oskuste tasemel viib enamasti energiasäästunõuete ignoreeri-
miseni. Mitte paremas olukorras ei ole ka valgustustehniliste 

mõõtmiste teostamine, kui protokolli kirjutatakse sisse 
standardi „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hin-
damine“ number EVS 891:2008, kuid tõenäoliselt selle 
numbri teadmisega kogu standardi tundmine piirdubki. 
Vaatamata sellele, et standard annab teada, et võrgu-
pinge kõikumisel üle 5 % nimipingest tuleb mõõdetud 
väärtused ümber arvutada toitevõrgu või lampide nimi-
pingele, kiputakse  seda korrigeerimistegurit arvutama 
isegi siis, kui mõõdetud võrgupinge on nimipinge, sest 
korrigeerimistegur on üldjuhul ikka suurem kui 1 ja näi-
tab saavutatud tulemust veidi paremas väärtuses. Ometigi 
on enamikes uutes valgustuspaigaldistes kasutusel juba 
kõrgsagedusmuunduritega valgustid. Elektroonsete liite-
seadiste tootjaile kehtib standard, mille kohaselt ei tohi 
lampide valgusvoog muutuda kõrgsagedusmuunduri 
toitepinge 5 % kõikumisel. Pealegi on võib-olla antud 
objektil võrgupinge pidevalt veidi kõrgem või madalam, 
kuid lubatavuse piires. Küll aga mõjutab valgustustehni-
lisi tulemusi valgusteid ümbritsev temperatuur.

Euroopa Majandus- ja sotsiaalkomitee on ette valmis-
tamas arvamusdokumenti energiaalasest kasvatusest, 
milles öeldakse, et „Kodanikuühiskonna kaasamine on 
vältimatu, et saavutada Eli eesmärgid, eelkõige eesmärk 
vähendada keskpikas perspektiivis energiatarbimist 20 %
 võrra aastaks 2020.“ Samas dokumendis tuuakse esile 
hariduse oluline roll selles protsessis ning vajadus käivi-
tada pikaajalised protsessid säästva energia küsimustes 
kohe esimesel võimalusel. Tänased õpilased on homsed 
õpetajad, insenerid, arhitektid jne. Arvamusdokumendi 
arutusel oleva versiooni kohaselt peaks kõikide liikmes-
riikide koolide õppekavadesse kuuluma kõik energia ja 
kliimamuutusega seotud aspekte käsitlevad teemad alates 
alg- ja keskkoolist kuni ülikooli ja spetsialiseerumiseni 
välja. Kui tänased kooliõpilased oskaksid näiteks valida 
koju valgustitesse lampe teadlikult, lugedes vajalikku 
informatsiooni tootepakendeilt, jääks nende teadmistest 
midagi külge ka nende vanematele, toodete hankimisel 
osataks esitada müüjatele rohkem nõudeid ja küsimusi, 
mis kokkuvõtteks viiks rämpstoodete turule toomise 
jõudsalt alla ning jääksid ära alusetud üldistavad süüdis-
tused ka kvaliteettoodete tootjaile. 

Mainitud arvamusdokumendis tuuakse esile ülikoolide 
otsustavat rolli. Valgustustehnikas toimub peaaegu sama 
kiire areng kui arvutite maailmas. See tähendab pidevat 
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enesetäiendust ja võimalustega kursis olemist. Ei piisa 
üksnes lõppkasutajate teadlikkusest, kui vahelüli on nõrk 
ning ehituskonkursse korraldatakse koos projekteerimisega 
ning odava hinna põhimõttel. Sama eelpool mainitud ko-
mitee ettepanek direktiiviks riigihangete kohta toonitab, et 
„ eelistada pigem majanduslikult kõige soodsamaid pakku-
musi, kui madalaima hinnaga pakkumusi, mis peaks pigem 
olema erand kui reegel, et muuta riigihangete menetlemine 
arukamaks ja tõhusamaks“. Komitee pooldab olelusringi 
kulude põhimõtet, et edendada säästvat arengut. Vaatamata 
sellele, et kehtiv Ehitusseaduse §31 kohustab projekteerijat 
väljastama projekti koos arvutusliku energiamärgisega, jäe-
takse see enamasti tegemata oskuste puudumise või raha 
vähesuse tõttu. Ilma valgustusprojekti energiatarbimiseta 
ei saa aga ka tervikhoonele energiamärgist väljastada. See 
tõstatab küsimuse, millel põhinevad tegelikult väljastatud 
energiamärgised ja kas neid üldse väljastataksegi? Projek-
teerijapoolne energiamärgis kehtib 10 aastat. Heauskne 
rentnik, kes võtab sellises hoones ruumid rendile, mille 
energiamärgis pärineb „laest“ ning mille hooldekulud on 
tegelikkusest tavatult suuremad, võiks vabalt anda hoone 
valdaja valeinformatsiooni andmise eest kohtusse. Kuid ka 
see ei oleks lahenduseks, sest tegelik süüdlane võib olla 
hoopis kuskil hoonevaldaja ja projekteerimise vahepeal. 

Lisaks teadmiste kaasajastamise vajalikkusele, on sama 
tähtis erinevate projekteerimisosakondade omavaheline 
koostöö. Tugev Kütte- ja Ventilatsiooniühendus harib oma 
liikmeid ja tellijaid kütte- ja ventilatsioonivaldkonnas, kuid 
millegipärast puudub koostöö elektriinseneridega. Ometi 
toodavad töös olevad valgustid soojusenergiat ning suure-
joonelised projektid, mis näevad ette üleliigse soojuse ruu-
mist eemaldamist ja suunamist tarbevee soojendamiseks, 
kasutavad ka valgustusest pärit soojusenergiat. Seega, mida 
suurem on valgustusvõimsus lae all, seda rohkem kulutatak-
se sellest pärit oleva soojuse välja tõmbamiseks energiat, et 

seda siis hiljem hoonele ka tagastada. Paradoks, ent ometi 
tõsine küsimus, mis näitab kütte- ja ventilatsiooniinseneride 
koostöö vajalikkust elektriinseneridega. Probleemist vabad 
ei ole ka sisearhitektid, kes sageli projekteerivad nii lennu-
kaid lahendusi, et valitud valgustuslahendus ületab energia-
kulu igasuguse mõistlikkuse piiri ning rikuvad ka töötaja 
tervist  sisevalgustuse heade tavade eiramise tõttu. Ometi 
kuulab just omavalitsuse tellija sageli pigem karismaatilise 
sisekujundaja visioone meelsamini, kui elektriprojekteeri-
ja argumenteeritud vastuväiteid projekti ebatõhususest nii 
energiasäästu kui tuleohutuse valdkonnas. Euroopa rahade 
eraldamine ühiskondlike hoonete energiasäästlike projek-
tide arendamiseks ainult kütte- ja ventilatsioonilahenduse 
baasil peaks muutuma kogu hoone projektipõhiseks ning 
hõlmama endas ülevaadet kogu hoone energiaressursside 
kasutamisest.

Eelnevast tulenevalt peaks saama selgeks projekti eriosa-
de projekteerijate koostöö vajadus ning eriti kohustuslik 
koolitus. Paraku on elu näidanud, et need, kes peavad ennast 
teadmistega pidevalt kursis hoidma, kas ei viitsi seda või 
ei ole neil selleks piisavalt ressursse. Riiklike täiendõpete 
programm tundub enamasti sellist vajadust valgustuse vald-
konnas ignoreerivat või siis tõepoolest jääb Eestis vastava 
ala spetsialistide kaader praktiliselt olematuks. Jääb vaid 
soovida, et vähemalt ülikoolides muudetaks valgustusteh-
nika magistriõppe vabaainest kohustuslikuks. 

Kasutatud kirjandus:
1. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus 

teemal „Energiaalane kasvatus“ (ettevalmistav arvamus). 
Euroopa Liidu Teataja C 191/11, 29.06.2012.

2. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus tee-
mal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja posti-
teenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid“. Euroopa 
Liidu Teataja V 191/84, 29.06.2012.

Tööõnnetuse uurimise toimingud
Mõned toimingud on vastavalt „uurimise korrale” 

kohustuslikud igale tööõnnetuse uurijale, olgu ta siis 
tööinspektor või tööandja esindaja. Nimelt uurija: 

• selgitab välja, kas õnnetusjuhtum oli põhjuslikus 
seoses töötaja töö või töökeskkonnaga, st, kas juhtum 
oli tööõnnetus või muu õnnetus;

• kogub õnnetuskohast tõendeid. Viib kogumise käi-
gus läbi sündmuskoha vaatluse, teeb fotosid või skeeme, 
hindab töökoha ja kasutatud töövahendite vastavust töö-
tervishoiu- ja tööohutusnõuetele;

• võtab seletused isikutelt, kellel on andmeid õnnetu-
sega seonduvate oluliste asjaolude kohta;

• tutvub asjakohaste dokumentidega, sealhulgas 
töökeskkonna riskianalüüsi dokumentidega, tööandja 

Mida teha kui tööl on 
juhtunud õnnetus? 2.*
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