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Tänapäeva võimalused luua oma kodus erinevaid 
meeleolusid, on peaaegu piiramatud. Selleks ei ole 
vaja vahetada olemas olevat armsaks muutunud val-
gustit, vaid piisab ka sinna kaasaegse ZigBee LightLink 
(ZLL) vms protokollis suhtleva leedretrofitlambi hanki-
misest. Kuigi mõnel lugejal võib tekkida küsimus, miks 
peaks kodus valgusvärvi muutmisega läbi nutiseadme 
teiste ees eputama, on asjal sügavam tagapõhi.

Traditsiooniliste lampide puhul eristusid valgena või 
kollasena näivas valguskeskkonnas inimeste tunded ja 
käitumismuster selgelt. Traditsiooniliste lampide korral 
mõjutab valgena näiv valgus inimest ergutavalt, aktivi-
seeruvad mõtted, liigutused ja muu. Kollane valgus aga 
tekitab mugavustunnet ning aitab organismis tekkida 
melatoniinil ehk unehormoonil, st valmistab meid ette 
uneperioodiks. Paraku on leedvalguse ajastul arusaamad 
valgusvärvi mõjudest peapeale pööratud. Üldvalgustuses 
kasutatava leedilambi spekter põhineb sinisel leedil ja 
seetõttu on nii valget kui kollast näivat valgust andval 
leedil peaaegu alati sinispektri osa tugevalt esindatud, 
mistõttu ka kollase leedvalguse käes on nähtavus alati 
parem kui traditsiooniliste lampide puhul. Paraku toob si-
nispektriala kaasa probleeme, mille kohta varajasematel 
aegadel puudusid teadmised, või kui neid spetsialistidel 
oligi, ei võetud neid alati tõsiselt.

Küllap on enamik lugejaid kas ise või on keegi lähe-
dastest tundnud digitaalset silmavalu. Paraku teatakse 
Eestis liiga vähe sellest, et digitaalset silmavalu tekitab 
valgusspektri sinine osa lainepikkustel kuni 460 nm, hä-
vitades tasapisi silma võrkkesta ja põhjustades rakkude 
surma. Selle negatiivse mõju tipp on lainepikkusel 440 
nm; 415 nm ja 460 nm alal on mõju vähenenud umbes 
80%-ni. Digitaalse silmavalu tundemärgid on nn puna-
sed silmad, kipitus või torkiv valu silmades, hägustunud 
nägemine, raske väljas silmi fokuseerida jms. Mainitud 
sümptomid viivad näiteks arvuti taga töötavail inimestel 
turja-, kaela- ja peavaludeni, kui midagi ette ei võeta. 

Digitaalse silmavalu allikateks ei ole vaid arvutid, vaid 
ka nutiseadmed (telefonid, tahvlid), telerid ning ka 
valesti valitud või paigaldatud valgustus, enamasti just 
leedvalgustus, millel on sinispektri probleeme tekitav osa 
tugevalt võimendatud. Leedvalguse kasutamisel ei saa 
enam tõmmata teravat piiri valge valguse ja kollase näiva 
valgusvärvi psühholoogilise mõju vahel, sest mõlemal 
juhul on sinispektri osa tugevalt esindatud. Küll aga on 
tunda, kuidas valge leedvalgus tekitab valel paigaldusel 
rohkem räigust – ebameeldivat tunnet, mis sunnib sageli 
pilku kõrvale pöörama. Müügil olevaid leedlampe ja 
-valgusteid on saadaval väga erineva värvieristuse- ja 
spektriga, enamasti ei piisa nende pakenditel või toote-
lehtedel toodud andmetest, sest selleks on vaja teostada 
valgustustehnilisi mõõtmisi. Paraku ei pea tootjad oma 
lampide või valgustite spektreid esitama. Siiski ühendab 
kõiki leede üks ühine omadus, millel peatume lähemalt.

Leedvalgus, mis hoiab meid ärkvel
Sajandi alguses avastati inimsilma põhjas melanopsiini 

sisaldav ganglionrakuke, mis on eriti tundlik sinispektri 
lainepikkusalale 470 – 500 nm. Seda ala nimetatakse 
heaks sinispektrialaks, kuna surudes maha melatoniini 
meie vereringes, äratab see hommikuti meid üles. Ärk-
velolev ja normaalselt väljapuhanud inimene on teotah-
teline, õppimisvõimeline, arenev jne. Õhtune sinispektri 
mõjualas viibimine annab ajukeskusele samuti ärkvelole-
kuimpulsi surudes unehormooni mõju alla ning tekitades 
organismis tõsise korratuse, mis viib väljamagamatuseni. 
Kui uni on pinnapealne ja inimene välja magamata, on 
päevasel ajal unehormooni tase liiga kõrge, kuid ajapik-
ku muutub ka stressihormooni ehk kortisoolitase liiga 
kõrgeks. Kuna stressihormoonil on omadus suruda maha 
teiste hormoonide (une- ja õnnehormooni) mõju, satub 
inimene nõiaringi, kus midagi enam ei õnnestu, inimene 
langeb depressiooni ja eluisu kaob.

Kuidas siis aidata end, kui digiajastu ja leedvalgus 
end ustest ja akendest sisse murrab? Esmalt tuleb jäl-

Erinevas valgusvärvis 
tunneme end erinevalt
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gida, et õhtune digiseadmete ja valget valgust andvate 
leedlampide kasutamine väheneks, eriti paar tundi enne 
magamaminekut.

Appi tulevad ka kodudes kasutamiseks mõeldud ar-
tikli eelosas kirjeldatud leedlambid, mis muudavad oma 
valgusvärvi vastavalt vajadusele. Tänaseks on teadlased 
saanud selgeks ja jõudnud ka üksmeelele, et ilus punane 
leedvalgus aitab toota melatoniini ning aitab õhtusel 
ajal uinumisele kaasa, päevasel valgel ajal aga unisust 
ei tekita. Seevastu roheline valgus lahjendab melatonii-
ni teket uneperioodil. Teadlased on oma uurimustöödes 
välja selgitanud, et rohespektriala (lainepikkusega kuni 
570 nm, kuid enne kõike just vahemikus 500 kuni 530 
nm) mõjutab sarnaselt sinispektrialaga meie ööpäevast 
ärkvelolekut, kuid  efektiivsem on see vaid hämarda-
tuna või väga lühikese aja vältel. Teadlaste soovitused 
filtreerida valgusteraapiaseadmetest välja sinispektriala, 
on täiesti õigustatud, sest nii välditakse sinispektrialast 
tulenevaid silmahaiguste riske. Näiteks 500 nm roheala 
kujutab endast ainult 0,1 %-list ohtu silma võrkkestale.

Leedlambid, mis võimaldavad muuta valgusvärve 
lisaks erinevatele valgetele ka värviliseks, ei ole ai-
nult efektide loomiseks. Nende abil on võimalik teatud 
haiguste korral luua valgusmustreid, mis haigusnähte 
kahandavad. Näiteks kasutatakse Alzheimeri tõve all 
kannatavate tubaste vanurite puhul ööpäevarütmi kor-
rastamiseks valgusvärve ja valgustasemeid, mis hoiavad 
neid kauem päevasel ajal ärkvel ja võimaldaksid uinuda 
alles õhtusel ajal jne.

Muutva valgusvärviga lampide puhul saab teha hommi-
kuse äratuse selleks sobiva valgusvärviga ning tekitada 
õhtust unisust teisega. On uurimistöid, kus ka südame-

veresoonkonna haiguste puhul on leevendust saadud 
just punase valguse mõjust. Piisab vajaliku valgusvärvi 
lisamisest üldvalgusele.

Turul on kodus kasutamiseks mõeldud valgusvärvi 
muutvaid leedretrofitlampe saada erinevatelt tootjatelt. 
Kõiki selliseid süsteeme ühendab sarnane tootekirjeldus, 
st süsteem koosneb leedlampidest ja enamasti ka ülemi-
nekumoodulist koduse WiFi ruuteri ja lampide vahel. 
Mõnel tootjal pole sedagi vaja, nt LIFX. Osadel tootjatel 
tuleb üleminekumoodul ühendada koduse WiFi ruuteriga 
läbi internetikaabli, nt Philipsi Hue seeria toodetel; osa-
del aga piisab üleminekumooduli suvalisse pistikpessa 
ühendamisest, nt Osrami Lightify seeria puhul. Süsteemi 
on tavaliselt võimalik ühendada kuni 50 lampi, mis või-
vad olla kas erineva valge valgusega, värvilise valgusega 
RGB või mõlemad koos. Rakendused valguse juhtimi-
seks on tasuta alla laetavad nii Appstore’ist, Google 
Playst kui ka tootjate kodulehtedelt.

Kuna ainult nutiseadmest valgustuse juhtimine võib 
pereliikmetele osutuda tülikaks, on osad tootjad oma too-
teperekondi täiendanud lülituspaneelide, lülitite ja andu-
ritega. Allalaetavatesse äppidesse on eelprogrammeeritud 
erinevaid valgustusstsenaariume alates rahulikust meele-
olust kuni kontsentreerumisvalguseni valge valguse puhul. 
RGB-lampide korral saab aga valida ka nt ookeanivalgust, 
päikeseloojanguvalgust või isegi kaminatule valgust koos 
leegi värelemisega. Rakendustesse on sageli sisse kirjutatud 
ka linnulaulumeloodiad või antud võimalus ise muusikat 
salvestada ja seda valgusega integreerida. Kõlab küll roh-
kem efektvalgustuse võimalusena, kuid miks mitte teha 
hommikust ärkamist koos hommikuse päikesetõusuvalguse 
ja linnulauluga meeldivaks? Või kodust eemal olles jätta 

Näiteid tahvlisse tõmmatud LIFX-äpiga valgusvärvide juhtimisest. 
LIFX RGB leedlamp (näha pakendil) on paigutatud hajutisse. Valguse 
demonstreerimiseks kasutati WiFi ruuterina TP Linki. Äpi spektri-
ringi pöörates saab valida sobiva valgusvärvi
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valgusega mulje, et keegi on siiski kodus ja vaatab näiteks 
telerist mingit spordisaadet või hoopis actionfilmi, mida 
imiteerib vastav leedlampi sisseintegreeritud programm teie 
poolt valitud kellaajal ja päeval.

Tõsi, üks probleem selliste üle interneti häälestatavate 
lampidega siiski on. Kui WiFi signaal puudub või on 
keegi süsteemi pahatahtlikult rünnanud.  Sõltuvalt toot-
jast võib probleemi ilmnemisel lampe ka ilma võrguta 
tööle panna, kuigi piiratud võimalustega – halvimal 
juhul lampe füüsiliselt sisse ja välja lülitades. Selleks 
puhuks on mõned tootjad oma rakendustesse sisse 
ehitanud ka võimaluse ära määrata vaikimisi sisselüli-
tatav valgusvärv ja/või tase. Ka valgusvärvide valik on 
tootjatel väga erinev, nt Philips ja LIFX lubavad oma 
RGBW lampidel 16 miljonit erinevat valgusvärvi, lisaks 
kõiki valge valguse varjundeid. LIFX uuel mudelil on 

Näiteid mobiiliga juhitavast Osrami Lightify seeria süsteemist. Vasakul pistikupessa ühendatud ülemineku-
moodul. Ülal on äpi loetelust valitud nn kasvuhoone valgus, all sõrmega spektriringist sobiv valgusvärv või 
liikuvat spektririba jälgides soovitud toon

sisse ehitatud IR valgus, tagamaks IR kaamera paremat 
tööd, kui kodust ära ollakse.

Näiline mänguasi võib osutuda suure kasutuspotent-
siaaliga abivahendiks.
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