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Üle 60 % valgustuslahendustest oli 2008. aasta Euroo-
pas vananenud ja energiakuluka lahendusega. Eestis 
võib olukord olla halvemgi, sest elektrienergia hind on 
seni olnud Euroopa Liidu madalaim ja energiakulust 
olulisemaks on peetud valgustuspaigaldise odavaimat 
maksumust soetamishetkel. Kuigi uusehitisi on vabariigi 
taastamisjärgselt kerkinud tohutult ning paljud hooned 
on renoveeritud, ei ole ka 2010. aastaks hoonevalda-
jate teadlikkuse tase valgustuspaigaldise energiakokku-
hoiust, selle vajalikkusest ja võimalikkusest oluliselt muu-
tunud. Ometi kohustab Euroopa Liidu direktiiv 2020. aas-
ta lõpuks kõiki uusehitisi rajama liginullenergiahoonele 
vastavalt. Eeskuju selleks peavad andma riigile kuulu-
vad asutused, kellel soovitatakse juba 2 aastat varem 
oma uusehitised ehitada  liginullenergiahoonena. 
Viimane tähendab väga energiatõhusat hoonet, mille 
vähene vajalik energiakulu rahuldatakse taastuvatest 
energiaallikatest. 

Energiasäästlikule hoonele pannakse alus projekteeri-
misel. Kütte- ja kliimaseadmete energiasäästlikest lahen-
dustest on räägitud juba mõnda aega, kuid energiasäästust 
valgustuspaigaldises lubamatult vähe. Valgustusenergia 
on üks osa soojusenergiast. Paigaldades uutele objekti-
dele vähetõhusaid valgusteid, kulutatakse valgustusele 
tarbetult vajalikust rohkem energiat. Eraldunud soojuse  
ärajuhtimiseks vajatakse lisaenergiat võimsamate kon-
ditsioneerisüsteemide tarbeks. 

Valgustusenergiat saab kokku hoida energiatõhusamaid 
valgusteid ning päevavalgus- ja kohalolekuandureid ka-
sutades. Praktikas taanduvad aga ELi direktiivis toodud 
nõuded ehituse käigus odavatele asendustele ning ehituse 
lõppedes tuleb taas nentida, et tahtsime parimat, kuid 
välja kukkus nagu alati ..., sest raha energiat säästvate 
valgustuslahenduste jaoks ehituse lõpuks enam ei jäänud. 
Põhiliseks argumendiks, miks anduritepõhine valgustu-

se juhtimise projektist välja jäi, on see, et  kallimatel 
süsteemidel olevat pikem tasuvusaeg. Tõepoolest, kui 
võtta aluseks käesoleva aja elektrihind, võib süsteemide 
tasuvusaeg sõltuvalt nende tüübist olla 7–8 aastat, kuid 
elektri hind on olnud pidevas tõusus, seega tasuvusaeg 
väheneb aja jooksul. Lisaks tehakse terve hulk uusi ehi-
tisi Euroopa Liidu rahaga. Sellisel juhul on eilse päeva 
lahenduste teostamine kurjast, sest tagasimakse aeg 
muutub vastavalt omaosalusprotsendile ka väiksemaks. 
Lühinägelik on see omanik, kes kasutades ELi rahaabi 
teeb endale uue energiakuluka hoone, mille energiakulu 
tuleb tal igakuiselt omast taskust kinni maksta.

Standard EVS-EN 15193:2007 annab selged juhised, 
kuidas on võimalik hoone valgustusenergiat säästa. Pea 
kõikidel valgustusjuhtimisseadiste tootjatel on välja 
töötatud energiasäästlikud nn karbist välja ja kohe 
kasutusse võetavad DALI-põhised valgustusjuhtimis-
süsteemid, mis oma paigaldus- ja häälestuslihtsuse tõttu 
ei peaks ühtki kasutajat heidutama. Süsteemid on tehastes 
juba eelnevalt nii programmeeritud, et kohapeal jääb im-
pulsslülitite või kaugjuhtimispultide abil anda valgustite-
le vaid soovitav valgustustase ning mõne süsteemi korral 
ka viiteaeg (ajavahemik kohaloleku puudumisest kuni 
valgustuse väljalülitumiseni). Töörežiimi valik toimub 
kas pöörd- või DIP-lülitite abil süsteemi käikulaskmisel, 
hilisemal hooldusel või hoone funktsiooni muutumisel 
kas või iga päev. Tootjad on teinud omalt poolt kõik, et 
nn  „ühenda ja kasuta“ tooted oleksid kasutajale ääretult 
lihtsad nagu seda on nt arvutis elektronposti kasutamine. 
DALI-põhised „ühenda ja kasuta“ tooted võimaldavad 
valgustusenergiat kokku hoida ruumipõhiselt 50–80 % 
võrreldes harjumuspäraste lahendustega. 

Isegi lihtsalt valgustust sisse-välja lülitavad kohal-
oleku- ja päevavalgusandurid aitavad valgustusenergiat 
säästa, kuigi märgatavalt vähem ning lampide tööea ar-
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 Tabel 1. Trifosfaatlampide (Ra > 80) valgusviljakuse võrdlustabel
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vel. Andurite valikul tuleb aga kindlalt järgida põhimõtet, 
et siseruumides ei kasutataks välistingimustesse mõeldud 
andureid, kuna viimaste tundlikkus on üles ehitatud teisel 
põhimõttel ning niisugune kasutamine võib lõppeda sel-
lega, et tööruumis viibiv inimene peab valguse olemas-
oluks pidevalt kätega vehkima.

Arusaamatuks jääb valgustussüsteemide tellija arusaa-
mine energiakokkuhoiust ja rahapaigutusest, kui projek-
teerijale tehakse ülesanne juhtida valgustuspaigaldist ter-
vikuna hoonejälgimissüsteemide kaudu. Hoonejälgimis-
süsteemid on keerukamad süsteemid, nende hankimisel 
tuleb maksta litsentsitasu sõltuvalt paigaldise suurusest 
ning hooldus vajab eraldi väljaõpet. Ruumi kasutajale 
tähendab kogemuste puudumine valgustuse juhtimisalal 
parima lahenduse leidmiseks ning muudatuste tegemi-
seks alati süsteemihooldaja väljakutset ja sellega seon-
duvat mõttetut raha- ja ajakulu. Valgustusjuhtimine hoo-
nejälgimissüsteemide kaudu võimaldab valgustusenergia 
säästu vaid 15–25 % olles hankekuludest märksa kallim. 
Seetõttu ongi eelprogrammeeritud lahendused tõhusai-
mad energiasäästjad.

T8 lampidest on 18 W lambid üsna madala efektiiv-
susega. Pea kõikides kontorites on kasutusel moodul-
valgustid 4×18 W. Kui hoone auditeerimise käigus 
saadakse liiga madal energiamärgise klass, püütakse 
energiakulu parandada 18 W lampide asendamisega 
ökonoomsemate 16 W, asjasse süüvimata, kas sellest 
ka abi on. Nn ökonoomsed lambid T8 töötati välja stan-
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OSRAM GmbH  www.osram.com 
Customer-Service-Center (CSC) www.osram.de
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����Joonis 1. Väikese kontori jaoks sobiv Osrami DALI-ballastidega varustatud valgustite juhtimiskontroller. DIP-lüliti 
asendite abil valitakse  süsteemi töörežiim (joonisel punane). Valgustuse väljalülitamise aeg minutites kohaloleku 
puudumisel määratakse anduri pöördlüliti abil (joonisel roheline). Andur (paremal) paigaldatakse lakke

Joonis 2. Valgustisse paigaldatav Helvari kohaloleku- ja päevavalgusandur (vasakul). 
Anduri keskmise osa pööramisel valitakse üks eelprogrammeeritud töörežiimidest. 
Paremal valgustusjuhtimiskontroller

Joonis 3.  Kohaloleku-, päeva-
valgusanduri ja valgustuse 
juhtimiskontrolleri ülesan-
deid täitev Philipsi Occuplus 
andur

dardlampide asemel, mis vastavalt EL direktiiviga 245 
18. märtsist 2009 tuli EL tarbeks võtta tootmisest maha 
hiljemalt 13.04.2010. Nimetatud ökolambid on parema 
värviesitusindeksiga, Ra>80, kuid annavad vähem val-
gust kui teised 18 W trifosfaatlambid. Sealjuures on 
ökolampide valgusvoog otseselt sõltuv keskkonna tem-
peratuurist ega sobi konditsioneeriga varustatud ruumi, 
kuna kaotavad seal liialt palju oma valgusviljakusest. 
Nii võib juhtuda, et hoone, mille auditeerimise käigus 
selgus liiga suur valgustusenergia kulu ja milles asuvad 
töökohad ei olnud juba enne piisavalt valgustatud, jääb 
peale ökolampidele tehtud kulutusi veelgi rohkem ala-
valgustatuks. Ükski energiasäästumeede ei tohi aga hal-
vendada töötingimusi. Ka projekteerijad ei peaks selliste 
lähteülesannetega kaasa minema, kuna uutes hoonetes 
on enamasti kliimaseadmed ning ökolampide käitumine 
seetõttu prognoosimatu. Lisaks käituvad lambid erinevat 
liiki ballastide korral erinevalt.

Kokkuvõtteks jääb loota, et lähitulevikus saab rääkida 
mitte ainult A-energiaklassiga hoonetest kütte- ja kliima-
tingimuste osas, vaid seda kogu hoonest tervikuna.
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