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Kuigi energiasäästu vajadusest räägitakse juba aastaid, 
on vähestel ettevõtetel konkreetseid meetmeid valgus-
tuse valdkonnas ette näidata. Mida siis tuleks silmas 
pidada neil, kes alles mõtteid mõlgutavad, kuid ei ole 
veel otsusele jõudnud? 

Valgustusenergia kokkuhoid algab valgustite valikust, 
mis tähendab erinevate valgustite tehniliste ning opti-
liste parameetrite võrdlust. Kui seni on harjutud tegema 
valikuid ostuhinna järgi, siis nüüd tuleb esmalt selgeks 
saada see, mida tegelikult antud hinna puhul ostetakse. 
Kui mingit valgustit reklaamitakse „öko“ nimetusega, 
siis on oluline välja selgitada, mida antud kontekstis 
„öko“ reaalselt tähendab. Enamasti tähendab see odavat 
ostuhinda valgusti ühiku kohta, mis valgustite tervikla-
henduse puhul ei olegi enam ökonoomne, sest hankida 
tuleb rohkem valgusteid, mille summaarne energia-
vajadus on märksa kõrgem kallimate energiatõhusate 
valgustite hinnast.

Valgustite optilisi omadusi iseloomustatakse valgusti 
talitluskasuteguriga (ingl Light Output Ratio, LOR), 
mis näitab, kui palju valgust saadakse sellest valgustist 
käiduoludes (keskkonnatemperatuuril 25 °C). Valgusti 
tehniliste parameetrite kirjeldusse kuulub muu hulgas 
tema liiteseadise iseloomustus. Liiteseadist kasutatak-
se nii kõrgrõhu- kui ka madalrõhulahenduslampidega 
valgustites, aga ka leedvalgustites, v.a juhul, kui liite-
seadis on lampi endasse sisse ehitatud. Madalrõhuliste 
luminofoorlampidega valgustite liiteseadiste energiakulu 
mõistmine on teadjamale inimesele tehtud lihtsamaks, 
sest nende tootjad peavad alates 2010. aasta aprillist 
oma liiteseadised energiamärgistama. Enne tehti seda 
vabatahtlikult. Euroopa tarbeks valmistatavad liitesea-
dised võivad praegusel ajal kanda energiatähist EEI = 
A1, A1BAT, A2, A2BAT, A3, B1 ja B2, milles täht A 
tähendab kõrgsagedusmuundurit ning täht B väikesekao-
list tavaballasti ehk induktiivdrosselit. Numbrid tähtede 
A või B järel iseloomustavad energiakulu, kus väiksem 
number näitab väiksemat energiakulu ning suurem suure-
mat. Erandiks on A1 ja A1BAT.  Energiatähise lisatähed 
BAT võeti kasutusele 2010. aastal seoses vajadusega 
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vähendada veelgi liiteseadise energiakulusid samas 
energiaklassis. Kui juhitavate kõrgsagedusmuundurite 
A1 energiakulu täisvõimsusel töötamisel võrdsustati 
A3 liiteseadise energiakuluga, siis A1BAT energiakulu 
täisvõimsusel töötamisel ei tohi olla suurem kui A2 
energiamärgise korral. Lisaks iseloomustab liitesea-
dise energiatõhusust tema enda kasutegur, kuna sama 
energiamärgise piires võib see erinevatel toodetel olla 
väga erinev.  Kõrgrõhulampidega valgustitel niisugu-
ne energiamärgistus kahjuks puudub. Euroopa Liidu 
direktiiv 245 kuupäevast 18.03.2009 kohustab tootjaid 
forsseerima kõrgrõhuliste lahenduslampide elektroon-
sete liiteseadiste väljatöötamist ning 2012. aasta aprillis 
tavaballastide tootmisest mahavõtmist. Kahjuks ei olda 
kõrgrõhulampide liiteseadiste tootmisel selle direktiivi 
punkti täitmiseks veel päris valmis. Ka on veel vähe 
tootjaid, kelle elektroonsed liiteseadised sobivad meie 
talvises kliimas väljas kasutamiseks. 

Aegajalt on kuulda väiteid, et T16 lampidega valgustid 
on alati efektiivsed. Paraku ei ole see täistõde. Kumma 
lampidega valgustite varianti eelistada, saab selgeks 
teha täna veel ainult läbi arvutustulemuste võrdluse. On 
olemas ettepanek, et valgustite tootjad hakkaksid andma 
oma valgustite kohta ka korrigeeritud valgustite efek-
tiivsusnäitajaid LERc (ingl Luminaire Efficacy Rating 
corrected), mis võimaldaks T16 ja T26 lampidega val-
gustite efektiivsust omavahel võrrelda. 

LERc = LORx(DFF+0,5UFF) x ηballast x ηlamp, kus DFF 
on allapoole suunatud valgusvoo osa ja UFF ülespoole 
suunatud valgusvoo osa kogu valgusvoost. Kasutades 
LERc väärtusi, saaks väljastada ka valgustitele energia-
märgiseid.

Kui valgustite valik on õnnestunult tehtud, siis järgmi-
seks sammuks on vaja otsustada, kas erinevate päeva-
valgus-, liikumis- ja kohalolekuandurite kasutamine 
valgustuspaigaldises oleks mõttekas ja kas kasutada 
andureid ainult valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks 
või valida juhitavad valgustid ning hoida andurite abil 
valgustustase töökohal konstantsena. Valikute tegemi-
seks rusikareegleid anda ei saa, see sõltub konkreetsest 
ruumist, selle kasutusmustrist ja valgustusvajadusest.
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Hädavalgustuses on leedlahendused kindlalt oma 
kanna kinnitanud. Väiksema võimsusega valgustite 
puhul tagavad nad väiksema ooterežiimi- ja laadimis-
energia. Selle üle tasuks mõelda ka neil, kes on oma 
hädavalgustuspaigaldist uuendamas. 

Need, kes alles kavandavad uue ehitise projekteerimist, 
peaksid projekti tellima kindlasti otse projekteerijalt, 
mitte läbi ehitushanke konkursi, sest ehitajail puudub 
Eestis veel energiatõhusa hoone hinnapakkumise koge-
mus. Ehitushange koos projektiga kipub andma lõpptu-
lemuse, mis oluliselt erineb tellija ootustest.

Järgnevalt üks näide tellijapoolsetest energiasäästu-
meetmetest TTÜ spordikompleksi valgustuspaigaldise 
rajamisel. Kui 2001. aastal ehitati TTÜ spordikompleks 
vastavalt projektile valmis, olid projektlahenduse kohaselt 
sportimisruumides 400-vatised  kõrgrõhumetallhalogeniid-
lampidega valgustid. Valgusteid sai sisse ja välja lülitada 
ainult ruumipõhiselt ja korraga. Mõistes, et tühja saali-
osa valgustamine täisvalgusega on ebaperemehelik, lasti 
TTÜ Spordi poolt jagada valgustid rühmadesse, säästmaks 
tühja piirkonna valgustamisele kuluvat energiat. Töötati 
välja erinevad valgustite sisselülitamise rühmad vastavalt 
ruumi kasutusvajadusele. Elektrialaste meetmete rakenda-
mine, sealhulgas valgustite lülituse ümbergrupeerimine, 
võimaldas rahalist säästu aastas 11 – 12 %. Praeguseks 
on jõutud arusaamiseni, et valgustuspaigaldis vajab 
suuremaid  ümberkorraldusi, sest kõrgrõhulampidega 
valgusteid ei saa saali lühemal kasutusvaheajal välja lüli-
tada, kuna uuesti sisselülitamiseks vajavad lambid esmalt 
jahtumis- ja seejärel soojenemisaega. Pealegi väheneb 
metallhalogeniidlampide valgusvoog liiga kiiresti, lambid 
ise on kallid ning isegi hetkelise pingekatkestuse järgselt 
kulub lampide süttimiseks liiga palju aega. See sundis 
spordihoone valdajaid otsima lahendust, mis vastaks täna-
päeva nõuetele ning mida ei oleks kallis hooldada.

2011. aastal vahetati neljas saalis olemasolevad 
400W metallhalogeniidlampidega valgustid välja 
Saksa tootja Trilux tehase spordisaali valgustitega 
Actison RSX 2×49W. Kuigi valgustite arv suurenes, 
vähenes energiakulu koos hoolduskuludega, lisaks 
ületab T5 lampide tööiga metallhalogeniidlampide 
tööea üle kahe korra. Ka ei teki probleeme pingekat-
kestusjärgselt valgustite sisselülitumisega ning nüüd 
võib tühjas ruumis valgustuse ka lühiajaliselt välja 
lülitada. Valgustite kõrgsagedusmuundurid vähenda-
vad kulu ka reaktiivenergiale.

OÜ TTÜ Sport hoone kogu pindala on 5574 m2, mil-
lest spordialust pinda on 4646 m2. Valgustus vahetati 
välja ruumides, mille pindala on 1113 m2.  2011. aasta 
oktoobris kulutas kogu hoone päevasel ajal aktiivener-
giat 23960 kWh, aasta varem, 2010. aasta oktoobris 
31843 kWh. Kuna ruumide kasutus ei pruugi olla 
mõlemal aastal ühesuguse režiimiga ja tegelikult puu-
dub sellekohane statistika, siis isegi vähendades saa-
vutatud 25-protsendilist energiasäästu ettenägematute 
meetmete arvel 10 %, on saavutatud 15-protsendiline 

energia kokkuhoid kogu hoone energiaku-
lust märkimisväärne, sest rekonstrueeritud 
sai vaid 20 % kogu pindalast. Vähenes ka 
elektrienergiakulu öisel ajal, kuid kuna 
öise energiakulu sees on ka öise kütte  ku-
lud jms, siis selles osas ei ole võimalik nii 
lühikese perioodi jooksul saadud andmete 
baasil energiasäästu täpsemalt vaadelda. 
Valgustuse rekonstrueerimist energiatõhu-
samaks ning paindlikumaks on plaanis ka 
edaspidi jätkata. Juba tehtud saavutused on 
aga toonud teistegi spordiklubide juhatajaid 
kohapeale uudistama. Kindlasti on aasta 
pärast huvitav teha energiasäästu järgmisi 
kokkuvõtteid.
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Suured aknad võimaldavad jõu-
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