
Oma Maja

47

aiavalgustid

Suvi on parim aeg 
planeerimaks ja pai-
galdamaks välisval-
gustust, mis valgus-
taks nii maja, jalgteid, 
kui ka aeda.

Margus Karro  
AS Hektor-Light

Miks mitte tunda rõõmu 
valgustatud aiast, sõltumata 
sellest, kas väljas on öö või 
päev. Kindlasti on soovitav 
aiavalgustus planeerida enne 
aia valmimist. See välistab 
igasugu sekeldused valgusti-
te paigaldusel.

Eelkõige oleks aiavalgus-
tus mõistlik paigutada nii, 
et oleks näha jalgtee, kuhu 
astuda ja jõuda koduukseni 
ilma marraskil põlvede ja 
katkiste varvasteta.

Kaubanduses leiduvaid 
aiavalgusteid on mitmeid. 
Soove ja maitseid on erine-
vaid ja seoses sellega tuleks 
teha ka oma eelistus. Kui 

Suvi on õige aeg aiavalgustuse 
kavandamiseks

omal ideid napib, siis soovi-
taks kasutada projekteerijate, 
aiakujundajate ja valgustus-
spetsialistide abi. Samuti ei 
saa mööda minna elektrifir-
mast või elekripaigaldajast, 
kellel on valgustite installee-
rimisel ja  juhtmete paigalda-
misel oma sõna öelda.

Et muuta koduaed elavaks 
ka õhtusel ajal, siis leidub 
päris palju lahendusi, mida 
oleks võimalik kasutada ko-
duõue valgustamiseks. Saa-
daval on pargivalgusteid, 
pollarvalgusteid (madalama 
kõrgusega postvalgustid), 
pinnasesse süvistatavad val-
gustid, fassaadivalgustid , 
suundvalgustid jne.

Kõige odavam, lihtsam 
ning ka ajutisem viis teosta-
da aiavalgustust on ostes ja 
paigaldades  välisvalgustite 
komplektid, millistele on 
tehasest külge ühendatud 
toitejuhtmed ning mida saab 
otse ühendada vooluvõr-
ku. Tavaliselt on sellised 

Pollarvalgustid ehk madala kõrgusega postvalgustid heivad sumedat valgust nii maapinnale kui hoonele.

Õueruumile annavad uue mõõtme ka valgustatud vee-
kogud ning aiateed. Fotod: Hector Light
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komplektid  varustatud  ka 
voolualaditega, mis piirab 
nende valgustite asetuse.

Valgustid võivad olla va-
rustatud piikidega, millega 
saab selle kinnitada pinna-
sesse.

Miinuspooleks sellistel 
ajutistel valgustitel on juht-
mete asetsemine maapinnal, 
kus on pidev mehaaniliste 
vigastuste oht.Näiteks: niites 
niidukiga muru, lapsed män-
guhoos komistades, koerte 
teatav huvi närida kõike, mis 
kannatab sikutamist jne. 

Levinud on variant, et 
valgustus jaotatakse siis kas 
postvalgustite näol aias üht-
laselt laiali ja saavutatakse 
aia üldvalgustus või paigu-
tatakse valgustid jalg-ja sõi-
duteede äärtele.

Valgustis kasutatavaid 
materjale on  mitmeid. Plas-
tist kuni roostevaba ja alu-
miiniumvalu valgustiteni 
välja. Eelistatult soovitaks 
kasutada metallist valgus-
teid, kuna mõningate aastate 
jooksul võib plastist valgusti-
te materjal muutuda hapraks 
ja seoses sellega puruneda.

Kindlasti on postvalgusti-
tega valgustatud jalgtee kena 
ja ka pimedas valge kuid  
valgus võimaldab teha ka 
keerukamaid japõnevaimaid 
lahendusi.

Kõnniteed oleks hea näi-

teks märgistada pinnases-
se süvistavate valgustitega. 
Kuna valgus antud valgus-
titel suundub ülespoole siis  
peaks kasutama kas matt-
klaasi või väiksema valgus-
võimsusega  valgusteid, et ei 
tekiks oht altpoolt  tulevast  
valgusest pimestatud saada. 
Eelis sellise lahenduse puhul 
on see, et valgusti ise on pea-
aegu märkamatu.

Kasutades ära majaseinu 
oleks võimaliks sinna ja sok-
litele paigutada kas süvis- või 
pinnapealseid valgusteid, te-

AIAVALGUSTITE 
HINNAD 
KÜÜNDIVAD 
TUHANDETESSE 

Pinnasesse 
süvist. valgustid: 
Hinnaklassiga alates 
400.- kuni väga 
tehniliste ja tugeva 
valgusvõimsusega 
valgustiteni, millede 
hind võib küündida 
7000.-8000.-kroonini.  
Pollarvalgustid: 
enam-vähem norm.
algvad 600.- kuni 
10000.- kroonini 
tükist (ja isegi üle!), 
sõltuval materjalist, 
tootjast,välimusest, 
valgusallikast jne. 
Suundvalgustid: 
odavamad võib leida 
kaubandusest alates 
300.- kroonist kuni 
4000.- kroonini välja.

Allikas: Hector Light

Oma kaunist aeda on võimalik hästi paigutatud valgustite abil ka öösel nähtavaks teha. Foto: Janett Uibo

kitades nii huvitavaid aktsen-
te valguse langemisega. 

Üha enam levib ka detaili-
de valgustamine, et tuua esi-
le erinevaid objekte aias ning 
valgustades puid või põõsaid. 
Basseinid ja tiigid saaks eral-
di valgustada basseinivalgus-
titega. Võimalik on kasutada 
erinevaid värvifiltreid , sel-
leks et tuua valgele lisaks  
erinevaid toone.

Uurides valgustuse võima-
lusi aias näete, et valgus suu-
dab teid päris palju positiiv-
selt üllatada! 

Fassaadile paigutatud suundvalgustid loovad seinale 
erinevad tumedate-heledate pindade vööndid.


