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Kes meist ei vaja aeg-ajalt abi enda jaoks võõras valdkon-
nas otsuste tegemisel. Ilma spetsialisti abita võib juhtuda, 
et eelnevalt vaimusilmas hästi õnnestunud lahendus osutub 
tegelikkuses fiaskoks. Järgnevalt toon 7 tüüpilist näidet, 
millele peaks tähelepanu pöörama valgustuse kavandami-
sel, vältimaks hilisemat pettumust.

1. Leedvalgustite valik valgustuspaigaldisse 
eluea järgi

Leedvalgustitega  valgustuse energiasäästlikuks planee-
rimisel tuleb läbi mõelda, kui pikaks ajaks uut valgusla-
hendust kasutada planeeritakse ja kui palju tunde aastas 
valgustus kasutusel on. See aitab teha valikuid erisuguste 
valgustite vahel, sest tootja poolt leedvalgustitele antavad 
toimivusnäitajad peaksid vastama teie ootustele, kuid neid 
mitte kahe- või isegi kolmekordselt ületama. Nii ei ole 
mõtet hankida näiteks kontorisse, kus iga 7 aasta tagant 
valgustuspaigaldist uuendatakse, valgusteid, millele lu-
batakse elueaks 100000 tundi, kui aastane töötundide arv 
on vaid 2500. Kaubanduses võib aga aastane töötundide 
arv ulatuda küll kuni 5600 tunnini ja kolme vahetusega 
tootmises isegi üle 8000 tunni.

2. Leedvalgustite valikul ei pöörata tähelepa-
nu valgusti optilisele süsteemile

Leedvalgusteid on väga erinevate optiliste süsteemidega. 
Leedtehnoloogia ja valgustikomponentide kiire areng muu-
dab valgusteid järjest efektiivsemaks, mistõttu tuleb valita-
va valgusti optikale pöörata suurt tähelepanu. Nii näiteks 
võib vaatevälja jääv opaalhajutiga valgusti tekitada suurtes 
kontoriruumides töötajaile lubatust tunduvalt kõrgemat 
diskomforträigust, eriti kui laed ei ole valget värvi. Sellisel 
juhul peaks valgusti hajuti olema mikro- või nanoprismaa-
tiline, mis mahendab eemalt vaadates valgusti heledusava. 
Valgusti sobivuse kontrolliks tuleb valgusarvutuste käigus 
arvutada ka räigust, mis näitab võimalikke probleemkohti 
valikus. Paraku ei saa räigusarvutust täiel määral usaldada, 
kui valgusti optilises süsteemis on kasutusel läätsed, sest 
selliste valgustite räigusarvutusteks puudub praegusel ajal 
veel korrektne valem. Selliste valgustite valikul on mõistlik 
maaletoojalt küsida, kuhu neid valgusteid varem on paigal-
datud, ja käia ise neid vaatamas. Kui eelpool kirjeldatud 
valgustites on enamasti SMD-leedid, siis COB-leedidega 
valgustite puhul võivad valminud objektil ilmneda väga 
tugevad multivarjud. Kuigi ka läätsoptilise süsteemi korral 
võib esineda multivarje, on need tavaliselt pehmemad ning 

Seitse tüüpilist viga 
valgustuse planeerimisel

enamikel objektidel ei ole häirivad. COB-leedidega valgus-
tid, mille optiliseks süsteemiks on sile reflektor ja kirgas 
klaas, kipuvad teatud kõrgustel tekitama tööpinnale eriti 
tugevaid mitmekordseid varje, kui reflektor võimendab 
leedmooduli nn punktvalgust eri suundadesse. Kuigi selli-
sed valgustid võivad olla valgustehniliselt efektiivsemad, 
võivad nende all muutuda täpsust nõudvad tööd peaaegu 
võimatuks.

3. Valgusarvutustes valitakse liiga kõrge hool-
detegur, mis lühendab valgustite reaalset ka-
sutusaega tunduvalt

Leedvalgustitele lubatakse pikka eluiga. Sarnaselt tradit-
siooniliste lampidega valgustitele, ei saa enamikes leed-
valgustites leedmoodulit ise vahetada, v.a Zhaga mooduli 
korral. Seetõttu tuleb valgusarvutusi teostades kasutada 
hooldetegurit, mis võtab arvesse kogu valgusti kasuta-
miseks planeeritava eluea. Leedvalgustite hooldetegur 
ei tohiks kindlasti olla üle 0,7, välja arvatud juhul, kui 
valgusteid kasutatakse väga vähe. Enamasti jääb  valgus-
paigaldise hooldetegur vahemikku 0,6 kuni 0,7, kuid sõltub 
siiski valgustile lubatavatest toimivusnäitajatest ja kasutus-
koha keskkonnast. Kindlasti ei ole paigaldise hooldetegur 
võrdne valgusti säileväärtusega, vaid on sellest madalam. 
Madal hooldetegur tähendab omakorda uues paigaldises 
suurt ülevalgustust, mis võib osutuda töötajatele häirivaks. 
Leedvalgustuse planeerimisel on mõistlik valida hämarda-
tav variant, mis võimaldab üleliigse valgustaseme maha 
hämardada sealjuures energiat säästes ning paremaid töö-
tingimusi luues. Ühtlasi pikendab hämardamine valgusti 
kasutusiga ja aeglustab valgusvoo langust.

4. Arvutused teostatakse tühjale ruumile ka 
seal, kus seda ei tohi teha

Valgusarvutuste teostamisel ei võeta arvesse ruumis ole-
vaid valgust nn hakkivaid kõrgeid detaile – seadmeid, riiu-
leid, vaheseinu jms. Lõpptulemus peale sissekolimist võib 
osutuda tõeliseks pettumuseks, kui töökohad on halvemini 
valgustatud kui nende vahetu ümbrus. See ei mõjuta mitte 
ainult töö kvaliteeti, vaid ka töötaja tervist, kuna tööpiir-
konnas parema nähtavuse saavutamiseks tõmmatakse end 
väärasendisse, tekitades endale lihaspingeid. Ka kontorites 
on sageli töölauad varustatud püstiste eralduskilpidega, mis 
üldvalgustust hakivad. Eriti keeruliseks muutub olukord 
siis, kui lisaks vahekilpidele on lauad valitud töötajate 
head tervist silmas pidades – nn ergonoomilised. Need 
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on lauad, mida saab ise eri kõrgustele sättida, töötades 
osa päevast näiteks püsti. Tööandja hea idee hoolida oma 
töötajate tervisest nullitakse sageli aga vale valguslahen-
dusega, sest kui üldvalgustus on arvutatud tühjale ruumile, 
võib seisva laua taga töötav kolleeg varjata üldvalgustuse 
naaberlaual peaaegu täielikult. Selliste mööblilahenduste 
korral tuleb valgustus teostada kahekihiliselt – üldval-
gustuse ja kohtvalgustusega, kusjuures mõlemad võiksid 
olla hämardatavad. Sellisel juhul piisab tavaliselt ruumis 
üldvalgustusest, mis vastab vahetu ümbruse valgustustase-
mele. Töö jaoks vajalik valgustus tagatakse igal töökohal 
oleva hämardatava kohtvalgustiga sõltuvalt sellest, kas 

töötatakse istudes või püsti või kas naabrid istuvad või 
seisavad. Kohtvalgustina sobivad kasutamiseks nii ripp-
valgustid, asümmeetrilise valgusjaotusega lauavalgustid 
kui ka põrandavalgustid, mis oma valguse suunavad just 
sinna, kuhu seda vaja on. Laua- ja põrandavalgustite puhul 
saab kontorimööbli ümberpaigutamisel probleemivabalt ka 
valgusallikad ümber tõsta. 

5. Valgustite paigutus jahutussüsteemide 
mõjualasse

Uutes kontorihoonetes on tavaliselt lae all valgustite 
jaoks vähe ruumi. Ka  õhku vajavad kõik töökohad. 
Sageli juhtubki nii, et valgusti paigaldatakse piirkonda, 
kus sellele jahe õhk peale puhub. Kui tegemist on leed-
valgustiga, on asjad üldjuhul korras. Paraku kiputakse 

rahasäästu nimel sellistes kohtades valima veel T5 
lampidega valgusteid. T5 lamp töötab efektiivseimalt 
siis, kui lambi ümbruses on temperatuur 35 ja 38 kraa-
di vahel. Kontorivalgustite puhul teostatakse gonio-
meetrilised mõõtmised käiduoludes, s.t kui valgusti 
ümbruses on 25 kraadi. Kui aga sisekliima jahe õhk on 
näiteks 18 kraadi, võib T5 lampidega valgusti töötada 
nii ebaefektiivselt, et nõuetekohane valgustase töölaual 
võib langeda isegi kuni 40 protsenti, kusjuures valgusti 
tarbib energiat  nagu täisvõimsusel.

6. Ei mõelda valgustite järelhooldusele
Iga valgusti vajab järelhooldust, ka leedvalgusti, 

sest mustuvad kõik valgustid. On küll mõtet hankida 
energiasäästlikke valgusteid, kuid ka neid ei tohi  jätta 
puhastamata. Aastate jooksul ladestunud mustus hoiab 
kinni valgustist saadava valgusvoo, rääkimata inetust 
vaatepildist. Lisaks kiputakse valgusteid projekteerima 
kas treppide või seadmete kohale, kus neid on tülikas 
hooldada. Elektriprojekteerija asi on korrale kutsuda ka 
sisearhitekti, kes sellele ise mõelda ei oska.

7. Valgustite juhtimisel mõeldakse üle
Valgustuse juhtimiseks on väga palju erinevaid või-

malusi, millest peaks igasse võimalikku lahendusse 
leidma sobiva. Paraku arvatakse sageli projekteerimis-
staadiumis, et mida keerulisem süsteem, seda uhkem 
– äkki läheb millalgi vaja. Unustatakse ära tellija, kes 
võib-olla ei soovigi talle süsteemiga võimaldatavaid 
kümneid variante ära kasutada või sageli stsenaariume 
muuta. Reaalses elus soovib tellija saada toimivat ja 
vajadusel hõlpsalt muudetavat lahendust, milleks ei 
ole vaja litsentsi ega erilist väljaõpet. On normaalne, 
et varem valgustuse juhtimisega mitte kokku puutunud 
isik ei oska ette mõelda, milline võiks tema objektil 
olla parim valgustusstsenaarium, ning vajab selle 
leidmiseks aega. Mida lihtsam on valgustusolukorra 
muutmine tellija jaoks, seda rahulolevam on ta lõpp-
tulemusega.

Need 7 tüüpilist viga on vaid üks osa minu viimase 
aja valgustusalaste konsultatsioonide kogemustest. Iga 
projekt on tema tellijale unikaalne, millele tuleb lähe-
neda tellijapoolselt, mitte harjumuspäraselt. Loodeta-
vasti paneb antud artikkel lugejaid mõtlema enne uute 
valgustusprojektide kavandamist.

Vahekilpidega töölauad kontoris

Ergonoomilised tõstetavad lauad koos vahekilpidega

T5 lampidega valgustid jahutuskanalite jaheda õhu 
mõjualas


