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Veel kord kompakt-
luminofoorlampidest

Üldotstarbeliste hõõglampide lõplik tootmisest kadu-
mine selle aasta septembrist ning nende asendumine 
kompaktluminofoorlampidega on üles kütnud erine-
vaid kirgi, ajakirjandusest leiab sageli ka võltsvõrdlusi 
ning ebaprofessionaalset teavet nende kohta. Käes-
olev artikkel püüab tuua kompaktluminofoorlampide 
kohta käiva vastaka info osas selgust. 

Kompaktluminofoorlampide (nimetatud ka energia- 
säästulampideks) all mõistetakse kompaktseid lumi-
nofoorlampe, mida saab hõõglambi soklisse keerata ja 
mille liiteseadis asub lambi enda sees. Lampide vastased 
nimetavad neid sageli ebatervislikeks. Sellegipoolest 
ei ole need sugugi ebatervislikumad kui seda on ena-
mus ülejäänud madalrõhuluminofoorlampe. Lampide 
ebatervislikkuse väide põhineb enamasti kahel faktil: 
need sisaldavad elavhõbedat ja sellel, et nende kiir-
gusspekter ei kata kogu nähtava valgusspektri ala. Mis 
puutub elavhõbeda sisaldusse energiasäästulambis, siis 
terve lamp ise ei ohusta kedagi. Lambi tööea lõppedes 
tuleb see viia utiliseerimise kogumiskastidesse, et lam-
bis olev elavhõbe ei jõuaks loodusesse. Lõhutud lambi 
korral annavad kõik lampide tootjad vähemalt oma 
interneti kodulehel infot ruumide puhas-
tamise kohta, saadaval on ka eestikeelseid 
infovoldikuid jms. Saksamaa Föderaal-
ne Keskkonnaagentuur teatas peale läbi 
viidud uurimusi vastavalt NDRi Markt   
18. aprilli 2011 programmi raportile amet-
likult, et kvaliteetsed energiasäästulambid 
ei ohusta eluruumides meie tervist.

Valguse kiirgusspektri osas vajavad ini-
mese erinevad organid normaalseks funkt-
sioneerimiseks erinevaid valguse lainepik-
kusi. Kui mingi lainepikkuse vahemik jääb 
pidevalt saamata, võib mõni nõrgemalt 
talitlev organ või vastupidi valguse mingis 
lainepikkusalas pidevalt suuremat valgu-
senergiat saav ületalitlev organ muutuda 
aja jooksul haigeks. Enamus ettevõtetes 
kasutusel olevaid madalrõhuluminofoor-

lampe edastavad peaaegu samasugust valguse spektrit 
kui kompaktluminofoorlambid. Hõõglampide kiirguss-
pekter on aga seevastu pidev, kuid külmema spektri 
osas väheefektiivne. Kõige tervislikum valgus on siiski 
looduses, s.t tuleks leida päevasel valgel ajal enda jaoks 
aega ning viibida loodusvalguse käes nii palju kui või-
malik. Terve olemiseks ei vaja me mitte ainult valguse 
nähtavat kiirgusspektrit, vaid ka mingil määral UV-kiir-
gust. Meie organid saavad põhilise osa valgusenergiast 
läbi silmade, mistõttu tuleks võimalusel viibida valgel 
ajal väljas ilma prillide ja läätsedeta, sest prilliklaasid 
ja läätsed ei lase UV-kiirgust peaaegu üldse läbi. See ei 
kehti liiga ereda päikesevalguse või lumelt peegelduva 
terava valguse korral. Kui liigne valgus teeb silmadele 
haiget, tuleb neid kaitsta päikeseprillidega.

Joonisel 1 on näha, et loodusvalguses puuduvad spekt-
ris augud nagu seda on enamuse energiasäästulampide 
spektris. Hõõglamp meeldib enamusele just oma pideva 
spektri ja hubaselt kollase valguse tõttu. Kuid ka kollase 
valgusvärvsusega hõõglamp ei pruugi olla alati tervis-
lik. Inimese vaheajus asuv käbinääre kontrollib valgust  
meie ümber ning pidades seda väheseks või päikeseloo-
jangu spektri sarnaselt liiga kollaseks, hakkab vererin-
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Joonis 1. Looduses muutub valguse värvsus sõltuvalt mõõtekohast, 
aastaajast, kellaajast, pilvisusest jne, kuid loodusvalguse spekter on 
alati pidev [1]
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gesse eraldama unehormooni ehk melatoniini, inimene 
muutub uniseks. Kui unine inimene läheb magama, on 
see tõepoolest tervislik. Kui aga unine inimene püüab 
selles valguses teha tööd või midagi muud, mis nõuab 
ärksat olemist, hakkab ta oma organismile ise vastu töö-
tama. Tagajärjed sõltuvad juba iga inimese tervislikust 
seisundist, elukommetest jms. Miks püütakse 
siis teha uued kompaktluminofoorlambid kollast 
spektrit rohkem sisaldavatena, on pigem inimeste 
harjumuste ära kasutamine – kui ollakse harjunud 
kodus olema lõõgastavalt kollases hõõglambi 
valguses, siis näiliselt tundub kompaktlumino-
foorlamp olevat samasuguse valgusega. 

Sageli kurdavad inimesed (eriti vanemad ini-
mesed), et väidetavalt hõõglambi valgusvooga 
samaväärse kompaktluminofoorlambi all tundub 
olevat pimedam. Tõepoolest, inimsilmas asuvad 
kolme liiki nägemisretseptorid, millest kolvi-
kesed tegelevad valguse värvide nägemisega ja 
kepikesed muu hulgas silmaava suuruse regu-
leerimisega väheses valguses, et paremini näha. 
Vähese kollase valguse korral suureneb silmaava 

maksimumini. Kuna kepikeste aktiivsusala langeb roh-
kem nähtava valguse spektri lühemasse lainepikkus-
alasse ehk külmema valguse alasse, olles maksimaalne 
507 nm juures, ei tööta kepikesed kollase spektriga 
kompaktluminofoorlambi puhul sugugi sama efektiivselt 
kui hõõglambi puhul ning vaatajale tundubki valgus 
pimedamana. [3]

Kuigi enamik kompaktluminofoorlampe on kollase 
spektriga, valmistatakse ka valge spektriga energia-
säästulampe, mis tunduvad tänu kepikeste efektiiv-
semale tööle märksa valgemad kui kollase spektriga 
kompaktluminofoorlambid. 

Üldjuhul on enamik müügil olevatest kompaktlumi- 
nofoorlampidest spektriga 830, kuid saada on ka spekt-
riga 840 ja 865. Number 8 näitab kirjelduses seda, 
et 8 etalonvärvivõrdluses taasesitavad need lambid  
80 % värvidest tõesena, kuid maailm on tegelikult palju 
värvilisem. Valmistatakse ka kõiki värve edastavaid 
kompaktluminofoorlampe. Näiteks Philipsil on Tornado 
TrueColor nime kandvad kompaktluminofoorlambid, 
mille spektrit kirjeldab number 930. Kirjelduse järgi 
peaks lambi spekter sarnanema hõõglambi oma-
le, kuid kahjuks ei armasta enamus tootjaid oma 
kompaktluminofoorlambi spektreid avaldada ja seetõttu 
on sarnasus vaid oletuslik. 

Kõige enam loodusvalgusele sarnanevat valgust, 
mis toob välja kõik spektrivärvid, annab Viva-Lite 
kompaktluminofoorlamp. Kogu spektrivärve edastava 
valge valguse puhul piisab enamasti väiksemast val-
gusenergiast kui kollase valguse puhul. 

Joonis 2. Ülal hõõglambi spekter, all Osrami kom-
paktluminofoorlambi spekter, mis kannab markeerin-
gut /825 [2]

Joonis 3. GE kompaktluminofoorlamp vasakul spektriga 830 ja paremal 865 [4]

Joonis 4. Viva-Lite spekter
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Sageli kurdetakse kompaktluminofoorlampide aegla-
se süttimise üle, eriti tualettruumides. Nende lampide 
süttimisaeg sõltub lambi ehitusest. Valmistatakse lam-
pe, mille valgusvoog 60 protsendi osas saavutatakse 
alla 20 sekundiga, kuid samuti ka selliseid lampe, 
mis saavutavad sama valgusvoo alles 2 minutiga.  
EL määrus 244 18. märtsist 2009 kohustab tootjaid 
kodukasutajatele mõeldud lampide puhul järgima seda, 
et lambi käivitusaeg oleks lühem kui 2 sekundit (alates 
1. septembrist 2013 aga sõltuvalt lambi võimsusest  
1,5 sekundit võimsusega alla 10 vati ja alla 1 sekundi 
võimsusega alates 10 vatist). Samuti peab lamp saa-
vutama oma valgusvoost 60 protsenti alla 60 sekundi 
jooksul (tulevikus alla 40 sekundi jooksul), v.a elav-
hõbedat amalgaamina sisaldavate lampide korral, mil 
soojenemisaeg on praegu kuni 120 sekundit ja tulevikus 
peab olema kuni 100 sekundit. See tähendab, et lampi 
mingisse konkreetsesse ruumi või valgustisse valides 
tuleb jälgida lambi pakendil olevat soojenemisaja infot, 
siis ei teki ka hilisemat pettumust.

 
Lampide pakendil olevat infot tasub enne ostu ala-

ti uurida. Sõltuvalt tootjast esitatakse pakendil väga 
erinevaid andmeid, kuid teatud andmed nagu lambi 
käivitusaeg, soojenemisaeg, lülituste arv jms on kõi-
kidele tootjatele kohustuslik. Lampe, mis taluvad sadu 
tuhandeid lülitusi, saab kasutada ka liikumisandurites, 
samal ajal kui enamik lampe taluvad vaid 5000 lülitust. 
Lampide kasutamisel liikumisanduritega valgustites 
võib oluliseks osutuda lambisokli asend. Näiteks Osram 
soovitab oma Dulux EL lampide korral valida liikumis-
anduriga valgustid, mille puhul lambi sokkel jääb alla 
või kasutada hoopis Dulux EL Facility lampe, mille 
lülituste arv on piiramatu. Külmas keskkonnas ja õues 
peavad kompaktluminofoorlambid olema kinnises val-
gustis. Ise olen näinud pakendil märget ka kuni miinus  
30 kraadi (Osram Dulux EL Longlife Facility). Ma-
dalama temperatuuriga keskkonnas väheneb ka lambi 
valgusvoog. Talvel suure pakase korral alla miinus  
20 kraadi võivad leedlambid osutuda energiasäästu-
lampidest tõhusamaks, sest nende valgus intensiivistub 
külmas keskkonnas. 

Muist kompaktluminofoorlampe saab ka hämardada. 
Sel juhul on vastav teave kantud pakendile nagu ka 
hämardamiseks sobiv meetod. Enamikel juhtudel ei või-
malda  energiasäästulambid veel sujuvat nullist kuni 100 
protsendini hämardamist. Kui selleks siiski on vajadus 
olemas, tuleks valida kas halogeenlambid või 100 prot-
senti hämardatavad  leedlambid.

Kui lamp süttib vilkudes, on tegemist vanema põlvkon-
na nn säästulambiga, mille liiteseadis ei ole kõrgsage-
duslik, vaid lampi on sisse ehitatud induktiivne drossel. 
Vanemaks saades hakkab lamp süttimisel rohkem vilku-
ma, liiteseadise energiakaod kasvavad ning koos sellega 
suureneb ka energiatarbimine, kuid lambi valgusvoog 
ise väheneb. Võimalusel tuleks selline lamp välja va-
hetada säästlikuma vastu. Vahel esineb lampide sütti-

misel ka teistsuguseid probleeme, mis tingitud valgusti 
ehitusest ja mida esineb enim nõukogudeaegsetes val-
gustites, kus kompaktluminofoorlambi soklile järgnev 
laiem liiteseadise osa ei mahuta energiasäästulampi 
lambipessa nii, et tekiks korralik kontakt. See võib ka 
olla põhjuseks lampide kiiresti rivist välja langemisel. 
Need, kes soovivad kasutada kompaktluminofoorlampe 
tingimustes, kus esineb võrgupinge sagedasi kõikumisi, 
peaksid teadma, et pakendile kantakse alati ka info, mil-
lisel võrgupingel lamp on mõeldud talitlema. Tootjad 
peavad garanteerima lambi talitluse toitepingel -10 % 
kuni +6 %. S.t kui pakendile on märgitud tööpingeks 
230 V, siis peab lamp probleemivabalt töötama pingeva-
hemikus 207 V kuni 243,8 V. Kui pakendile on märgitud 
tööpinge 220 – 240 V, siis talitleb lamp normaalselt pin-
gevahemikus 198 V kuni 254,4 V. Madalam või kõrgem 
võrgupinge on lampide riknemisel sagedane põhjus. 
Paraku on ilmnenud nõukogudeaegsete korrusmajade 
köögi- ja tualettruumide ebakvaliteetselt paigaldatud 
ühise rühmaliini lülititejärgses osas sageli, et välja 
lülitatud valgustite lambipessa jääb alles väikepinge, 
nt u 50 V. Seda on näha ka siis, kui energiasäästulamp 
väljalülitatuna jääb kergelt vilkuma. Selline väikepinge 
olemasolu rikub samuti energiasäästulampi.

Lampide tööiga antakse keskmisena terve partii kohta. 
EL määruse 244 18.03.1009 järgi ei tohiks enneaegse-
te rikete määr pärast 200 töötundi olla üle 2 %, alates 
2013. aasta septembrist aga pärast 400 töötundi. Kesk-
mine tööiga tähendab seda, et mõned lambid talitlevad 
tunduvalt kauem ja mõned teistest lühemat aega. Saada 
partii ainus vilets lamp on tegelikult ebaõnn, kuid pole 
ka võimatu, et lampe on transpordi käigus valesti kohel-
dud, näiteks loobitud, ja seetõttu on kogu partii muutu- 
nud kõlbmatuks. Kui lambile kehtib garantii (märge 
pakendil), tuleks vilets lamp koos pakendi ja tšekiga 
tagastada kauplusse. 

Ajaki r janduses  on räägi tud  ka  kompakt-
luminofoorlampide süüst elektrivõrgu risustamisel. 
Nende võimsustegur peab olema alla 25 W lampide 
korral üle 0,5 ja alates 25 W lampidest üle 0,9. Ko-
dus kasutatavate energiasäästulampide võimsus on 
kogu muu elektriseadmetega võrreldes tühine ega 
põhjusta tavatarbijaile probleeme. Samuti ei ole see 
seni Euroopa maades ka võrguettevõtetele probleeme 
põhjustanud. Kompaktluminofoorlampide tekitatavad 
harmoonilised peavad jääma lampidele esitatavate 
nõuete piiridesse, mis on määratud Elektromagnetili-
se ühilduvuse standardiga EVS-EN 61000-3-2  2001. 
aastast. Samasuguseid harmoonilisi tekitavad ka muud 
kodus kasutatavad seadmed, kuid nende pärast ajakir-
janduses kära ei tehta. Võrgupingehäirete vältimiseks 
peavad energiasäästulambid vastama EVS-EN 55015 
standardi nõuetele ning olema varustatud raadiosage-
dusliku häire filtriga. Samuti peavad lambid vastavalt 
standardi EVS-EN 61547 nõuetele olema immuunsed 
välistele elektromagnetilistele häiretele ning lühiaeg-
setele ülepingetele. 
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Vahel on täheldatud mõningate vanemat tüüpi  
IR-kaugjuhtimispultide töös  kompaktluminofoorlampide 
läheduses häireid. Põhjuseks on vanemat tüüpi kaugjuhti-
mispuldi töösagedus, mis kattub lampide töösagedusega. 
Seetõttu on mõned tootjad oma energiasäästulampide 
töösageduse tõstnud 35 kHz pealt kõrgemale sagedusele, 
nt 40 kHz (Osram).

Sageli kohtab väiteid, et energiasäästupakenditel 
olev info on väär. Paljud tudengid, müügimehed ja 

Joonis 5. Erinevad lampide tootjad võivad lampide 
tööparameetreid erinevalt kirjeldada. Nt Osram toob 
pakendil lisaks üldandmetele koondtabeli lambi põhi-
parameetrite kohta, Philipsi toote pakendil leiab lambi 
kohta teavet pakendi eri külgedelt. Philipsi pakendil Ra-
pid Start tähendab lambi kohest süttimist. Ülal paremal 
toodud 10 – 80 sec näitab, et lamp saavutab valgusvoost 
60 % 10 – 80 sekundi jooksul, ON / OFF tähisega lüliti 
iseloomustab lülituste arvu, mida lamp talub. Ristiga 
varustatud timmerdusmärk kolmnurga sees näitab, et 
seda lampi ei saa hämardada. All on toodud mõned levi-
nuimad kodus kasutatavate kompaktluminofoorlampide 
soklitähised. 

ajakirjanikud on teinud katseid, kus on poest ostetud 
kokku erinevate tootjate lampe ning siis asutud neid nn 
mikihiiremeetodil katsetama. Selline võrdlus on tegeli-
kult vastutustundetu, sest võrdlemiseks on vaja täiesti 
ühesuguseid tingimusi, mida tavalise töölaua peal luua 
ei ole võimalik. Isegi pinge võib mingil hetkel oluliselt 
kõikuda või päike pilve tagant osaliselt piiluda. Lisaks 
vajavad kõik madalrõhulised luminofoorlambid kaar-
lahendusprotsesside sissetöötamiseks aega vähemalt  
100 tundi. Esimese 100 töötunni jooksul käitub iga lamp 
isemoodi ning nende karakteristika ei ole võrreldav ega 
sobi võrdlemiseks. Pealegi annavad tootjad oma lampide 
parameetrid mitte ühe lambi järgi, vaid lampide rühmade 
järgi, kus ühes rühmas võib olla sadu lampe.

Tõsi on ka see, et mõne lambi pakendil on vägagi 
täiuslik info, kuid tootja kohta internetist andmeid 
otsima asudes, need puuduvad või puudub kodulehel 
toodete kohta selleks ettenähtud teave. See viitab pigem 
kahtlasele kaubale.

Soomes testiti Kuluttaja eestvedamisel SGS 
FIMKO sertifitseerimislaboris  kolmeteistkümmet 
kompaktluminofoorlampi, mis osteti eelnevalt juhusli-
ku valiku alusel erinevatest supermarketitest. Kontrolliti  
lubatud valgusvoo vastavust, vastavust hõõglambi võim-
susele, kui kiiresti saavutati valgusvoost 60 % ja kuidas 
peavad lambid vastu tuhandetele süttimistele. Neist neli 
läbisid testi kontrollitavate näitajate osas puhtalt, viis 
lampi läksid testimise ajal rikki. Selgus ka, et mõne 
lambi vastavus lubatud hõõglampide võimsusele osutus 
ebatõeseks.

Ka Eestis on erinevates kauplustes näha tundmatute 
valmistajate energiasäästulampe, millel on justkui täius-
lik info, kuid puudub teave valmistaja tehase kohta.  Üld-
juhul võib anonüümsete tootjate puhul  kahelda ka üle-
jäänud informatsiooni paikapidavuses. Sageli  puuduvad 
anonüümsetel toodetel aga vajalikud andmed hoopis.

Täpsemat infot lampide omaduste kohta saab aga alati 
tootja kodulehelt, mis peaks pakendil kirjas olema.
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