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Tehnika ja tehnoloogia arengu kiirenedes vaimustume 
sageli selle suurtest edusammudest, kuid paraku on 
igal medalil ka oma pahupool, millest palju ei teata ja 
seetõttu ka ei räägita.

Ei ole saladuseks see, et leedvalgustus säästab ener-
giat, on sobiva skeemi korral hõlpsalt hämardatav ning 
ka valguse värve saab muuta vastavalt vajadusele ilma 
eriliselt keerukaid juhtimissüsteeme omamata. Paraku 
on pahupool ka leedvalgusel. Teadupärast on loodusval-
guses esindatud kõik valguse lainepikkusalad. Inimene 
on oma loomult selline, et kui külmem lainepikkusala, st 
sinine spektriosa tehisvalguses puudub, hakkab vaheajus 
olev käbinääre mõne tunni pärast tootma vereringesse 
unehormoone. Silmapõhjas asuv valgustundlik gang-
lionrakk, mille põhiline aktiivsusala jääb valguse sinise 
spektriosa ääremaile – umbes 480 nm alasse, lõpetab aga 
käbinäärmes unehormooni tootmise kohe, kui tehisval-
guse sinine spektriosa satub vaatevälja. Sellist valgust 
eritavad nii meie kuvarid, nutitelefonid, leed- ja paljud 
teisedki traditsioonilised lambid, mille näiv valgus on 
valge või sinakas. Põhineb ju nende valguse värv valguse 
nähtava spektriosa sinise osa suurel osakaalul. Leedval-
gustuse puhul on aga sinine spektriosa 
tunduvalt suurem kui loodusvalgusel 
ja seda isegi näivalt kollast valgust 
andvatel lampidel. Sellest tulenevalt 
võivad valgustundlikel inimestel tek-
kida õhtuti liigsel arvuti taga istumi-
sest või leedvalgustuse käes olemisest 
püsivad unehäired. Valgustundlike ini-
meste alla kuuluvad kindlasti lapsed ja 
vanurid, kuid ka valgustusega pidevalt 
tegelevad inimesed, veebidisainerid, 
arvuti tarkvaraga tegelevad inimesed 
jpt. Valgustundlikkust võib mõjutada 
ka mõne ravimi kasutamine. 

Koos tehnoloogia arenguga on haka-
nud vanurite silmahaigused nagu ka-
tarakt ja vanusest tingitud kollatähni 
taandareng tekkima üha nooremas eas 

Leedvalgustuse 
pahupoolest

– alates juba 40-datest aastatest, aga juba on esinenud 
vanurite silmahaigusi ka üle 10-aastastel lastel. Üheks 
põhjuseks arvatakse olevat leedvalguse violetse-sinise 
spektriosa tugev esindatus 440–460 nm juures. Kui 
eelmise põlvkonna leedvalgusel oli valguse violetne ala 
vähe esindatud, siis järgmise põlvkonna leedvalgusel on 
ka see ala tugevalt võimendatud. Silmateadlaste uurin-
gud on näidanud, et madalal, laes oleva tugeva leedval-
gustuse kahjulik osa pääseb sügavamale silma sisse kui 
loodusvalguses, kahjustades nii silmaläätse, sarvkesta 
kui ka kollatähni palju kordi kiiremini kui seda teeb 
loodusvalgus. 

Meedikute poolt antud hoiatused nutitelefonide ja 
tahvelarvutite kahjulikust mõjust ei ole liialdatud, 
kuna nende valgus on sarnane leedide omaga ning nen-
de vaatamine suunab kahjuliku spektriosa otse silma 
sisse. Seda enam on kurb kuulda, kuidas 3-aastased 
lapsed oskavad tahvelarvutis teha rohkem kui nende 
kõrgharitud lapsevanemad või kuidas 1. klassi lastele 
antakse koolis kätte tahvelarvutid, et nad tehnoloogia 
arenguga kindlasti sammu peaksid. Täna puuduvad 
veel korralikud abivahendid, mis takistaksid spektri 
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kahjulikust mõjust tingitud silmakahjustuste tekkimist. 
Looduses me näeme valgust  peegeldununa, mistõttu 
loodusvalguse kahjulik mõju on aeglane ning lööb välja 
alles vanurieas. 

Veel viis aastat tagasi ei osatud neid probleeme kahtlus-
tada ega karta, kuigi ilmusid esimesed ärevust tekitavad 
väited. Üha süvenevad haigusnähud arenenud maades 
on aga pannud tervisest hoolijaid selle vastu võitlema. 
Uurimistööde käigus on välja selgitatud tehisvalgustuse 
tervisele kahjulik valgustase mõõdetuna silmade kõrgu-
sel ja sõltuvalt valguse värvsustemperatuurist ning seda 
on ka tehnilistes dokumentides avaldatud. 

Ülevalgustatud kaubanduspinnad, kust töötajad lähe-
vad õhtul koju valutavate ja vesiste silmadega, ei ole 
enam meilgi haruldus. Selle asemel et panustada kliendi 
kauplusse meelitamiseks korralikule vaateakna lahendu-
sele, leitakse, et eredam valgus on parem ning valgus-
tatakse kauplus seestpoolt tugevalt üle. Ka siit saavad 
järjest nooremad inimesed tõuke vanurite silmahaiguste 
tekkeks, mis on pöördumatu protsess. Olen mõõtnud 

kauplustes silma tasandil valgustaset, mis on ületanud 
ohutut väärtust isegi üle nelja korra! 

Käesoleva kirjatüki eesmärgiks ei ole mitte rünnak 
leedvalgustuse või nutitelefonide vastu, vaid pigem üles-
kutse nende teadlikule kasutamisele ilma kellegi tervist 
ohtu seadmata.
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