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Suvi on ehituste ning rekonstrueerimiste aeg. 
Valgustuspaigaldiste ehituse planeerimisel oleks see-
tõttu kasulik teada, et aprillis ratifitseeriti uus siseval-
gustuse standard EN 12464-1:2011, mis juulis peaks 
eesti standardina muutuma kättesaadavaks ka Eesti 
Standardikeskuses. Standardi eestikeelset tõlget on 
oodata sügiseks.

Energiasäästu nimel ollakse sageli valmis energiat 
kokku hoidma töö kvaliteedi või töötaja tervise arvelt. 
Kui nõukogudeaegsed normid jätsid töökoha määratle-
mata ning inspektor võis ettekirjutuse teha näiteks ruumi 
tühjas nurgas mõõdetud alavalgustustaseme järgi, siis 
2002. aastal Euroopa Liidus välja töötatud sisevalgus-
tuse standardi EN 12464-1 kohaselt mõõdeti valgustus-
tihedust tööpiirkonnas, kus töid tegelikult teostati ning 
selle lähiümbruspiirkonnas, mis ümbritses tööpiirkonda 
vähemalt 0,5 m alana ja oli mõeldud tööpiirkonna lähi-

ümbruses liiga teravate varjude vältimiseks. Juba tol ajal, 
kui 2002. aastal välja antud standardit alles arutati, pakuti 
standardi algversioonis välja lisaks töö- ja lähiümbrus-
piirkonna valgustustiheduse soovitusele ka vaatevälja 
jääv taustavalgustuse ala, mis paraku häälteenamuse tõttu 
lõppversioonist välja hääletati. Tänapäeval, kui energia-
säästu teema on äärmiselt aktuaalne, võib suurema ruumi 
töökeskkonna projekteerimine väheste töökohtade korral 
vananenud standardi kohaselt tähendada seda, et välja 
valgustatakse ainult tööpiirkond ja selle lähiümbrus, 
kuid ülejäänud ruumiosa jäetakse liiga pimedaks. See 
tingib töötaja vaatesuuna muutumisel arvutiekraanilt või 
laual olevatelt objektidelt kaugemale ruumiossa silmade 
pideva ümberhäälestuse, s.t pingutuse. Päevas tehakse 
selliseid erinevasse kaugusse vaatamisi kümneid, isegi 
sadu kordi. Kontrastsete valgustustasemete vaheldumisi 
vaatamine koormab silmi ning tulemuseks on silmade 

väsimusest tingitud stress, 
mis võib avalduda valus 
silmades, peavaludes, kuid 
isegi ka tasakaaluhäiretes. 
Kindlasti kannatab sellises 
töökeskkonnas töötamisel 
aga töö tulemus, rääkimata 
töötajat ohustavatest süve-
nevatest tervisehäiretest.

Uue vastuvõetud stan-
dardi üheks olulisemaks 
muudatuseks on tausta-
valgustuse vajaduse sisse-
toomine vaatevälja jääval 
alal. Taustavalgustus piirneb 
lähiümbruspiirkonnaalaga 
ning selle valgustustase 
peaks olema vähemalt kol-
me meetri ulatuses 1/3 lähi-
ümbruspiirkonna valgustus-
tasemest. Joonisel 1 model-
leeritud piltidelt on selgelt 
näha, et vana standardi ko-
haselt teostatud lahenduse 
korral jääb vaateväljas otse 

Uuest töökohtade 
sisevalgustuse 
standardist

Joonis 1. Joonisel ülal on valgustus lahendatud standardi EVS-EN 12464-1:2003 
(EN anti välja 2002. aastal) kohaselt. Alumistel piltidel on valgustus lahendatud ka-
sutades taustavalgustust 
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ette häirivalt hämaram ala, kui uue standardi 
järgi teostatud lahenduse korral, mil vaatevälja 
jääv ala on meeldivamalt valgustatud. 

Lisaks tuleb enamiku suletud ruumide korral 
valgustada vaatevälja jäävad seinad keskmise 
valgustustihedusega vähemalt 50 lx ja ühtlus-
teguriga vähemalt 0,1 või kõrgemaga. Kuna 
mustad laed valguse peegeldumise asemel 
neelavad valgust, siis peaksid musti lagesid 
kummardavad sisekujundajad teadma, et uue 
standardi järgi on vaja suletud ruumide laed 
samuti valgustada vähemalt 30 lx keskmise 
valgustustihedusega ja ühtlusteguri väärtusega 
vähemalt 0,1. Koolides, kontorites, koridorides, 
fuajeedes, tervishoiuasutustes jms kohtades on 
vaatevälja jäävate seinte ja lagede valgustusti-
heduse nõuded aga kõrgemad – vastavalt 75 lx 
ja 50 lx ühtlusteguriga 0,1. See ei tähenda su-
gugi eraldi lakke suunatud valgustuse lisamist. 
Kui ruumi pinnad on heledates toonides, mille 
soovituslikku väärtusskaalat on heledusastme 
suunas uuenenud standardis ka tõstetud, ei teki 
enamasti peegelduva valguse tõttu lagedele 
vajaliku valgustustiheduse saavutamisega probleeme.

Ühtlustegur on nii mõnelegi ehitustegevusega kokku-
puutuvale inimesele jäänud arusaamatuks. Kui eelmine 
standard sätestas ühtlusteguri vaid tööpiirkonnas ja 
lähiümbruspiirkonnas vastavalt 0,7 ja 0,5, siis uues 
standardis on ühtlustegur lisaks eelnevatele korrigeeritud 
väärtustele 0,7 ja 0,4 ning standardi lõpus olevates tabe-
lites on toodud ühtlusteguri väärtused ka nende ruumide 
kohta tervikuna, kus tööpiirkonnad puuduvad. Näiteks 
on koridoris kasutatav ühtlustegur 0,4. Ühtlusteguri 
väärtustetabel peaks lahendama ka vaidlusküsimused, 
kas koridorides nõuda ühtlustegurit ja kui, siis millist.   

Endiselt on standardis sees punkt, mis lubab valgus-
tustiheduse väärtust tõsta või langetada standardi val-
gustustiheduste väärtusteskaala ühe astme võrra, kui see 
on põhjendatud (lühiajaline või tavalisest pikem tööaeg, 
eriti suured või väikesed detailid jne). Eestis on tavaks 
tundmatute tootjate valgusteid paigaldada igaks juhuks 
rohkem, et kindlasti nõutav valgustustihedus ka kätte 
saada. Vahel paigaldatakse valgusteid ka nõukogude-
aegse rusikareegli järgi. Tulemuseks on mitmekordselt 
ülevalgustatud ja energiakuluka lahenduse käes vaevle-
vad töötajad, kes enesekaitseks jätavad valgustuse hoopis 
sisse lülitamata. Kuid nagu mitmekordne ülevalgustus, 
nii ka hämaras töötamine mõjuvad nii tervisele kui ka 
töökvaliteedile hävitavalt. 

Tänu Tööinspektsiooni tõhusale tööle ei tohiks Eestis 
uusehituste töökohtadel probleeme tavaballastvalgusti-
test tuleneva värelusega enam olla. Kahjuks ei saa seda 
öelda enne 2005. aastat ehitatud või rekonstrueeritud töö-
kohtade kohta, kus seni on kasutusel tänapäevale jalgu 
jäänud tavaballastvalgustitega. Maailmas on elektroon-
sete ballastide ehk kõrgsagedusmuundurite eeliseid tava-
ballastide ees uuritud enne energiasäästu ülemaailmset 
kampaaniat palju. Neile ettevõtete juhtidele, kes seda 
veel ei tea, oleks kasulik teada, et elektroonsete ballas-

tidega varustatud valgustite all väsivad töötajad vähem 
ning suudavad endast anda märksa rohkem kvaliteetset 
tööd kui tavaballastvalgustite all. Lisaks on kõrgsage-
dusmuunduritel ka terve rida muid eeliseid, näiteks 
energiakulu valgustusele on märkimisväärselt väiksem. 
Valgustusenergia on puhas soojusenergia. Kui vähenevad 
kulutused valgustusenergiale, vähenevad koos sellega 
energiakulutused ka konditsioneersüsteemidele, kui neid 
ikka peale paigaldamist häälestatakse. 

Tavaballastvalgustite all töötamine ei ole vanemates 
rekonstrueeritud töökohtades sugugi ainuke probleem. 
Sageli on tööruumid pärit möödunud sajandi 90. kesk-
paigast, mil tunti suurt vaimustust väikeste halogeen- või 
reflektorlampidega valgustite üle. Nii on tänapäevalgi 
säilinud veel üllatavalt palju töökohti, kus üldvalgustu-
sena on kasutusel siiani räiged „valgustustäpid“ laes, mis 
pimestavad sageli töötajat ning tekitavad samal ajal ruu-
mis läbi pime-valgete tsoonide väsitavat kontrasti. Eriti 
kaebavad selliste töökohtade töötajad pideva väsimus-
tunde, kurnatuse ja vererõhu kõrgenemise üle. Kollase 
spektriga hõõg- ja halogeenlambid tekitavad küll ruumi 
sisenejale sageli õdusa pesakese tunde, kuid töötamine 
terve päev võideldes käbinäärme poolt vereringesse 
suunatud melatoniinikoguse (unehormoon) vastu, käib 
töötajaile ilmselgelt üle jõu ja jällegi on kaotajaks poo-
leks nii töötaja tervis kui ka töötulemus. 

Standardis on öeldud, et kui ruumis kasutada ühesugu-
se heledusastmega värvitoone, ei stimuleeri see töötege-
mist. Olen külastanud objekte ja vestelnud inimestega, 
kelle töökohal on ruumis värvid hoopis puudunud ning 
arvatakse, et põhisüüdlaseks on valesti valitud valgus-
tid. Vahel on see tõepoolest olnud ka valgustite süü, 
kuid enamasti on probleemiks osutunud ruumivärvide 
ühetaolisus või värvide täielik puudumine. Kuid olen 
kohanud ka selliseid ruume, kus ruumi ja mööbli värvi-
dele ei saagi midagi ette heita, kuid kollase spektriga 

Joonis 2. Jääb igaühe otsustada, millist lahendust soovitakse ko-
ridoris kasutada. Mõlemal juhul on põrandal, seintel ja lagedel 
tagatud nõutav valgustustihedus, kuid üldmulje ruumis on täiesti 
erinev. Näiteks koolides, lasteaedades jm kasutatakse seinapindu 
laste joonistuste, teadete vms eksponeerimiseks. Teadlikult valitud 
valgustuslahenduse puhul pole aga seinte eraldi välja valgustami-
seks lisavalgusteid enam vaja (ülemine joonis) 
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lampide kasutamisega silutakse värvid ühte kimpu, kus 
need justkui sulaksid kõik üheks ühtlaseks ja igavaks 
tervikuks. Loomulikult ei saa selline ruum ka töötegemist 
stimuleerida. 

Eraldi teema on räigus, mida kohtab eriti üledisainitud 
tööruumides, kus sisekujundajale või -arhitektile on antud 
vaba voli ning elektriprojekteerijat ei ole neid maa peale 
reaalsusesse tagasi toomas. Pean sellist töötajate tervise 
ruineerimist ettevõtte rahakotil tahtmatuks kuriteoks ja 
manitsen siinkohal sisekujundajaid ja -arhitekte elektri-
projekteerijatega rohkem koostööd tegema ning neid ka 
usaldama. Räigust ei ole võimalik mõõta, seda arvuta-
takse peale erinevate pindade heleduste ja vaatenurka-
de mõõtmist. Selliste mõõtmiste-arvutuste tellimine on 
lõpptellijaile kulukas. Palju lihtsam on seda teha projekti 
valgustusarvutuste käigus kaasates arvutusse räiguspunk-
tid sellise vaatesuunaga nagu see töökohal tavaliselt on. 
Küll aga olen näinud hulka projekte, kus räiguspunkt on 
arvutuses paigutatud vastu seina või laua poolt hoopis oma 
tooli põrnitsema. Räiguspunkti(de) kasutamine valgustus-
arvutuste teostamise käigus ei pikenda valgustusarvutuse 
aega, kuid säästab lõpptellijaid halbadest lahendustest, 
mida saab projekteerimise käigus hõlpsalt elimineerida. 

Standardi energiasäästu alapeatükk eeldab, et valgus-
tuslahenduste väljatöötamisel kasutatakse päevavalgust 
ära maksimaalselt ja juhitakse valgustust andurite abil. 
Andureid on mitmesuguseid – liikumisandurid, kohalole-
kuandurid, päevavalgusandurid. Nende valik sõltub ruumi 
kasutusotstarbest ja kasutusmustrist. Sõltuvalt ruumi val-
gustites kasutatavatest ballastidest saab valgustusenergiat 
kokku hoida mitut moodi. Näiteks juhitavate valgustite 
korral on andurite abil võimalik päevavalgusanduri ole-
masolul valgustustaset hoida töökohal konstantsena, s.t 
päikese pilve tagant ilmumisel valgusti kas  timmerdub 
või lülitub hoopis välja jne. Kui valgustid ei ole juhitavad, 
siis nendega kokkusobivad päevavalgusandurid hoiavad 
valgustustaset sõltuvalt seadme tootjast etteantud piirides 

ja lülitavad valgusti välja, kui valgustustase ületab ette-
antud väärtust näiteks 150 % ja taas sisse, kui valgustus-
tase langeb alla etteantud väärtuse. Erinevalt tavalistest 
liikumisanduritest, mida meil igas ehituspoeski müüakse, 
reageerivad kohalolekuandurid inimese kohalolekule isegi 
siis, kui inimene on magama jäänud ning kartus, et nende 
andurite all peab aegajalt andurile märkuandmiseks veh-
kima, on põhjendamatu. Anduri paigaldamisel tuleb aga 
teada, kuhu ja kuidas see paigaldada vältimaks ruumis 
olevate esemete peegeldushäireid või taustamüra. 

Tänapäeval võimaldavad erinevad valgustuse juhtimis-
süsteemid leida igaühele temale sobiva lahenduse, et 
tagada juba olemasolevas valgustusvõrgus energiasääst 
sõltuvalt päevavalgusest ja kohalolekust. Neile, kes ei 
soovi andureid koos eraldi juhtmestusega kuskile välja 
viia, võivad sobida ka EnOcean tehnoloogiapõhised la-
hendused, kus anduri ja lüliti vahel juhtmestus puudub. 

Lõpetuseks koolide klassivalgustusest. Kuna koolid 
lähevad kohe suvepuhkusele ning algab suviste rekonst-
rueerimiste aeg, siis allpool on toodud üks klassivalgus-
tuse võrdlusarvutus energiatõhususe seisukohalt. Kuigi 
ettevõtetes paigaldatakse enamasti uued, elektroonsete 
ballastidega valgustid, kohtab koolide klassivalgustuse 
rekonstrueerimisel siiski veel tavapäratult palju tavabal-
lastidega lahendusi .

Arvutuse aluseks on võetud klassiruum, mille  mõõtmed 
on 9×6 m ja kõrgus 3 m. 

Tabelis toodud LENI on valgustusenergia arvväärtus, 
mis vastavalt energiatõhususe standardile näitab aastast 
energiakulu ruutmeetri kohta. Erinevatele hoonetele on 
standardiga EVS-EN 15193:2007 kinnitatud piirmäärad, 
mille puhul muutub valgustuslahendus energiat raiska-
vaks. Mida väiksem LENI väärtus saadakse standardis 
tooduga võrreldes, seda energiasäästlikum on ka valgus-
tuslahendus.

Tabelis toodud energiakulu arvestus ei anna elektri-
energiale kuluvat rahalist väärtust, sest elektrihinna eest 

Joonis 3. Solar andur Osramilt, mis töötab EnOcean tehnoloogial põhineval protokollil ega vaja paigaldamiseks 
juhtmestust. Samalt tootjalt lülitikarbikusse paigaldatav Switch RC ühendusskeem koos valgustitega. Vasakpoolsel 
skeemil (E) ei kasutata lüliteid valgustuse lülitamiseks üldse,  skeemil F on võimalik lülitada valgusteid ka käsitsi 
sisse välja, kui anduri poolt mõõdetav tase ei näe lülitust ette ning skeemil G on toodud skeemi ühendus olemas-
olevasse võrku. Korraldused anduri juhtimiseks antakse Switch RC lülititega A/1 ja B/0 vastavalt tootega kaasas-
olevale juhendile. Anduri päikesepatareide töös hoidmiseks on vajalik valgustustase 50–100 lx (otsest päikest ei tohi 
lasta andurile langeda). Et anduri talitluseks vajalik energia ei langeks alla normaalset, paigaldatakse andurisse 2 
AAA tüüpi patareid, mis peavad sõltuvalt ruumikasutusmustrist vastu 5–7 aastat. Sobib kasutamiseks väiksemates 
ruumides, sest ühendatav valgustite arv on sõltuvalt skeemist piiratud. Sarnaseid tooteid leiab ka näiteks PEHA 
tootevalikust. Nii Osram kui ka PEHA on Eestis esindatud ning tooted saadaval
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Joonis 4. Ülemisel joonisel on Eestis suhteliselt sageli 
kasutatavad Ida-Euroopast pärit T26 lampidega (T8) 
valgustid, mis on saadaval nii tavaballastiga kui ka 
kõrgsagedusmuunduriga. Alumisel joonisel on kasuta-
tud kvaliteetsema optikaga tänapäevaselt kaunimaid 
klassivalgusteid energiatõhusamate ja pikemaealiste T16 
lampidega (T5), mis on saadaval ainult kõrgsagedus-
muunduritega. Kõrgsagedusmuunduritega lahendused 
võivad olla mittejuhitavad või juhitavad. Intelligentne 
lahendus põhineb kohaloleku- ja päevavalgusandurite 
tööl

VALGUSTUS

Tabel 1. Elektrienergiakulu kummagi klassivalgustus-
arvutuse kohta

makstakse erinevates omavalitsustes erinevat hinda, 
kuid see peaks olema orientiiriks, mille eest ja kui palju 
tulevikus maksma hakatakse, tuleb vaid oma sisseoste-
tava elektrienergia kilovatt-tunni hind korrutada aastase 
energiakuluga ning korrutada klassikomplektide arvuga. 
Tavaliselt öeldakse, et tänapäevased intelligentsed la-
hendused on tunduvalt kallimad. Tõsi, selleks, et säästa, 
tuleb esmalt kulutada, kuid valgustite ost on ühekordne, 
elektrienergiahind aga näitab kasvavat tendentsi, eriti 
peale vabaturule jõudmist. Pealegi kasutatakse koolide 
renoveerimisel sageli Euroopa Liidu abiraha. On päris 
rumal kasutada seda enda kahjuks nii, et pärast kasutus-
kulud ülejõu käivad. 

Eesti Vabariigis on tuntud muret selle pärast, et ener-
giatõhusate lahenduste juurutamine toimub väga raskelt. 
Kuidas saamegi loota säästlikule valgustuspaigaldiste 
energia kasutamisele tulevikus, kui koolides kogu ener-
giasäästu õpetus valgustuse valdkonnas  põhineb tunnis 
õpitule, et säästulamp annab sama palju valgust kui 
ekvivalentne hõõglamp, aga väiksema energiakuluga,  
ja ruumist lahkudes tuleb kustutada tuli. Valgustus-
alane energiasäästukoolitus peaks algama intelligentse 
valgustuslahendusega klassiruumist. Ainult nii saame 
oodata tulevastelt inseneridelt säästlikku mõtlemist ning 
innovaatiliste lahenduste loomist.

Tänapäeva nõuetele vastavaid klassivalgustuslahendusi 
on Eestis tehtud nii vähe, et need võib ühe käe sõrmedel 
üles lugeda. Kuigi projektidesse on energiasäästlikud la-
hendused sageli sisse kirjutatud, jõuab konkurentsitingi-
mustes objekti eest võitlemisel lõpplahendusse kahjuks 
ikka vanamoeline lahendus, mis paneb ekspluatatsiooni 
käigus kukalt kratsima, kuidas seda vähest rahanatukest 
aastast aastasse säästa. Siin aitab lõpptellijate harimi-
ne, et nad oskaksid oma tellitud projektides nõuda ka 
energiasäästualaseid arvutusi ning valgustuslahenduste 
asenduste korral teeksid seda asenduse puhul uuesti.

Lõpetuseks soovin kõikidele lugejaile kaunist energiat 
andvat suve, et järgneva pimeda ajaga paremini toime 
tulla ning osata ka valgustuslahendustes näha võimalust 
energiat säästa ilma tervist rikkumata.
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Valgusti ballast Valgustite Võimsus LENI, LENI en.kulu aastas Sääst
arv W EVS-EN15193 kWh %

T26 (T8):
2 x 36 W tavaballast 9
1 x 58 W tavaballast 2 908 37,94 34,9 2048 0

2 x 36 W elektr. 9
1 x 58 W elektr. 2 758 31,68 34,9 1711 16,455

2 x 36 W intelligentne 9
1 x 58 W intelligentne 2 806 20,76 24,8 1148 44

T16 (T5):
1 x 54 W elektr. 11
1 x 49 W elektr. 2 779 24,94 34,9 1409 31

1 x 54 W intelligentne 11
1 x 49 W intelligentne 2 783 17,39 24,8 950 54

kWh/(m2 a)


