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SISSEJUHATUS 

 

Koduautomaatika kasutuselevõtt algas juba sada aastat tagasi, kui leiutati esimene 

tolmuimeja. Algselt oli see sisepõlemismootoriga, kuid aja möödudes arenes tehnoloogia ja 

samuti ka majapidamises olevad seadmed. Suur areng majapidamistöödes aitavaid 

masinate hulgas toimus ajal, kui elektriühendus muutus inimestele rohkem kättesaadavaks. 

Esialgsed automaatikaseadmed, nagu mikrolaineahjud ja arvutid, olid hiiglaslike 

mõõtmetega võrreldes tänapäevaste standarditega. Tänapäevaseid kodumasinaid võeti kui 

innovaatilisi automaatilisi lahendusi, mis muutsid majapidamistööd kõvasti lihtsamaks. 

Mida rohkem aega möödus, seda väiksemaks ja funktsionaalsemaks muutus automaatika 

majapidamises. Praeguse ajastu koduautomaatika lahendusse võimalustesse kuulub 

seadmete hääl- ja kaugjuhtimine. 

Tänapäeva kiire tehnoloogia areng on kaasa toonud endaga ka koduautomaatika kiire 

arengu ja laialdase valiku. Jälgides praegust automaatika trende ja arenemise suunda, 

näeme, et aina rohkem tootjaid ehitab enda seadmed hääl- ja kaugjuhitavaks. Mugavus ja 

seadmete kerge juhitavus nutiseadmest ongi põhjused, miks aina rohkem inimesi paigaldab 

vastavat automaatikat. Kuid lai tootevalik, seadmete omavaheline ühilduvus ja teadmiste 

puudumine antud ala kohta on suurimad probleemid, millega inimesed hätta jääavad. 

Elamu automatiseerimiseks on kahte sorti seadmeid, üheks on need, mis töötavad 

kaablivabalt ja raadiolainetega, teist sorti on need, mille kasutamiseks tuleb vedada 

kaableid.  

Antud töö eesmärk on uurida kodumajapidamise kõige viimasemaid ja innovaatilisemaid 

automaatika seadmeid. Töö eesmärgiks lähtuvalt on töö autor püstitanud järgmised 

ülesanded: 

• uurida koduautomaatika seadmete viimaseid lahendusi; 

• uurida erinevaid käivitussüsteeme ja selgitada välja nende tugevad ja nõrgad 

küljed; 

• uurida süsteemikomponentide maksumust; 

• anda võimalikule lõpptarbijale lähtekohad otsuste tegemiseks. 
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Teema aktuaalsus on otseselt seotud tehnoloogia kiire arenguga. Antud teema, 

koduautomaatika seadmed, areng on niivõrd kiiretempoline, et tootjate poolt 

väljakuulutatud ja turule saabuvate toodete nimekiri muutub kuudega, kui mitte isegi 

kiiremini. Arvestades seda asjaolu, käsitleb käesolev töö praeguse hetke uusimaid 

seadmeid.  

Töö jaotatakse neljaks peatükiks. Esimeses peatükis antakse lühiülevaade koduautomaatika 

ajaloost viimase saja aasta jooksul. Teises peatükis käsitletakse koduautomaatika seadmete 

põhiliste valdkonda uurimist ja tuuakse välja seadmete omavahelisi ühilduvusvõimalusi. 

Põhjalikumalt uuritakse valgusteid ja turvaseadmeid. Kolmandas peatükis määratakse ära 

koduautomaatika lähtekohad süsteemi valimiseks. Autori poolt pakutakse välja võimalused 

kuidas valida teatavaid standardtooteid. Põhiandmestikud on toodud välja nii kaablivabale 

süsteemile kui ka kaabliga süsteemile. Neljandas peatükis keskendutakse eelmainitud 

süsteemide automaatikakomponentide maksumusele.  

Töö koostamisel on kasutatud nii eesti- kui ingliskeelset erialakirjandust. Kirjandusvaliku 

on ära määranud antud teema uudsus, mistõttu on peamiselt kasutatud töös teadusartikleid 

ja seadmetootjate infolehti. Klassikalisel trükikujul kirjandust praktiliselt ei eksisteeri, sest 

uuritav tehnoloogia on kohati alla aasta vana.  
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1. MAJAPIDAMISE AUTOMATISEERIMISE 

LÄHIAJALUGU 

 

Majapidamise automatiseerimine on kestnud tänaseks juba üle saja aasta ja on aina rohkem 

levimas massidesse. Peale populaarsuse on koduautomaatika ja targa maja seadmed ka 

suur äri, nimelt ennustatakse, et aastaks 2022 on koduautomaatika turg ligi 78,2 miljardi 

dollarit [1], mis näitab, et kunagistest nišitoodetest on välja kujunemas varsti igas 

majapidamises olev igapäevatoode, olgu see kodust valgustust, õhku või turvalisust juhtiv 

süsteem. Kui vaadata ajas tagasi, täpsemalt 20. sajandi algusesse, kus hakati 

mehhaniseerima majapidamistöid, näeme, et tolle ajastu suursaavutustest on välja 

kujunenud tänavapäeva tavaline nähtus.  

1901-1920 – Selle ajastu koduautomaatikat ei saa praeguse aja järgi nimetada 

„automaatikaks“, kuid tollel ajal oli see revolutsiooniline. Nimelt esimeseks 

automatiseeritud majapidamisriistaks oli mootori jõul töötav tolmuimeja, mis leiutati 1901. 

aastal, millele järgnes rohkem praktilisem 1907. aastal leiutatud elektriline tolmuimeja. 

Samuti leiutati sellel ajaperioodil veel: külmkapp, riidekuivati, pesumasin, triikrauad, 

röster. Tänapäeva inimese jaoks on kõik eelnimetatud leiutised mõistagi igapäevaesemed, 

kuid tuleb arvesse võtta asjaolu, et need seadmed tõstsid tollase inimese elukvaliteeti ja 

mugavust, tehes igapäevatööd kergemaks ja kiiremaks, mis ongi automaatika eesmärk. 

Siinkohas tuleks ära mainida ka ajend, mis viis selle tehnoloogia suuna arenemisele. Üheks 

põhjuseks oli koduabiliste puudus keskklassi inimeste seas. Reklaamiti ja rõhuti, et 

tehnoloogia abiga on võimalik kõik majapidamistööd üksinda ära teha. Omakorda suure 

tõuke sellele valdkonnale andis ka elektrijõu jaotamine majapidamistesse. [2-3] 

1920-1945 – Need aastad tõid kaasa endaga omaette huvitava nähtuse, milleks oli, 

majapidamistöödeks vaja mineva aja suurenemine. Põhjuseks oli see, et massideni oli 

jõudnud tolmuimejad, pesumasinad ja nende tulekuga tõusid ka inimeste standardid. 

Pesumasin tõi endaga kaasa rohkema ja tihedama riiete pesemise, tolmuimeja aga tihedama 

koristamise. Tolle ajani olid soorollid kindlalt paika pandud, mees on see, kes käib tööl ja 

naine on see, kes teeb majapidamistöid. Selletõttu olid enamus reklaamid suunatud nais- 

sugupoole pihta, sest nemad moodustasid suurema osa tarbijatest. 1939. Aasta Popular 
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Mechanics Magazin (Populaarse tehnoloogia ajakiri) ajakirjas mainiti, et „Tuleviku 

elektrilises kodus on toidu küpsetamistehnoloogia, mis kasutab lühilainelisi raadiolaineid 

ja uudiste elektrooniline salvestamine kohe kui see juhtub“ [4].[3] 

1945-1960 – Peale sõda hakkas koduautomaatika taaskord arenema ja üheks 

märkimisväärsemaks tolleaegseks leiutiseks oli mikrolaineahi. Esimene mudel oli pea 1,6 

meetrit kõrge ja kaalus ligi 350kg. Aastaks 1967 oli see kahanenud sama suureks nagu see 

tänapäeval on. Sellel ajaperioodil leitutati veel ka pealtlaetav pesumasin ja esimene 

automaatne kohvimasin. [3, 5] 

1960-1970 – Kuuekümnendate alguses kadusid varem määratud kindlad soorollid, nagu 

koduperenaine, ja inimesed keskendusid rohkem oma töödele väljaspool majapidamist. 

Selletõttu hakkasid areneme kodumasinad, mis muudaks inimese elu lihtsamaks ja samal 

ajal hoiaksid töötegemise pealt aega kokku. Populaarsust kogusid: veekeedukann, röster, 

söögiküpsetamis ahi, kohvimasin, õmblusmasin, tolmuimeja ja triikrauad. [3] 

Aastal 1966 tutvustati esimest koduarvutit ECHO IV, mille eesmärk oli kalkuleerida 

ostunimekirju, kuid põhiliseks eesmärgiks oli automaatne majapidamise temperatuuri 

reguleerimine ja seadmete sisse välja lülitamine. Kui tänapäeva seadmed, mis reguleerivad 

toa temperatuuri on peopesa suurused, siis ECHO IV oli toa suurune. Peale suuruse on ka 

energia tarbimise vahe, nimelt tarbis eelnimetatu 3 kW. [4, 6]  

1970-1990 – Kaheksakümnendate alguseks oli levimas värvipilti näitavad televiisorid ja 

videomakid, samuti ka juhtmevabad telefonid. Populaarust hakkas koguma ka koduarvutid, 

mis olid muutunud kõvasti väiksemaks, võimsamaks ja kättesaadavamaks. Arvuti tulek 

majapidamisse muutis inimeste elu sellevõrra, et kodustes tingimustest oli võimalik nüüd 

teha pangamakseid ja kasutada muid teenuseid tänu internetile. [3] 

Seitsmekümnendate lõpus saabus turule esimene automatiseeritud majapidamissüsteemi 

protokoll X10. Firma tootis majapidamise automatiseerimise komponente ja teeb seda 

tänase päevani. Oma inspiratsiooni saanud ultrahelilainetest, tuli idee ehitada automaatika, 

mida saaks puldist juhtida, valgustite ja kodumasinate sisse ja välja lülitamiseks. Esimene 

süsteem koosnes järgnevast: 16-kanaliga juhtkonsool, lambi ja kodumasina moodul. 

Kaheksakümnendate keskel, kui arvutimaailmas olid valminud Apple ja Windowds arvutid, 

tekkis võimalus programmeerida X10 koduautomaatikat ka arvutis, mis andis selle 

kasutajale palju rohkem funktsioone kuidas automaatikat kasutada. [7] 
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1990-2000 – Kasvavaks trendiks sellel perioodil oli Gerontechnology, mis on teadus haru, 

mis tegeleb vanematele või puuetega inimestele igapäeva tegevust hõlbustava tehnoloogia 

väljatöötamisega [2]. 

Koduautomaatika ja olemas oleva maja targaks majaks tegemine muutus inimeste jaoks 

rohkem kättesaadavamaks ja kogub aina rohkem populaarsust, seda võimaldas laialdane 

turuvalik ja pidevalt arenev tehnoloogia [2]. 

Aastal 1997 valmis esimene automaatne tolmuimeja ehk robottolmuimeja, mille toojaks on 

Rootsist pärit Electrolux [5].  

Tänapäeva tark kodu – Tänapäeva tark maja keskendub turvalisusele, mugavusele ja 

peaaegu kõikide majapidamises leiduvate seadmete juhtimisele nutiseadmest. 

Aastal 2017 on targa maja huvilisel või omanikul võimalik valida väga mitmete erinevate 

nutitarvikute vahel, mis aitavad hoida majapidamist turvalisena ja sissetungijaid eemal. 

Üheks enimlevinud viisiks selle tagamiseks on nutivalvekaamerad, mis erinevad tavalistest 

valvekaameratest sellevõrra, et võimalik on jälgida reaalajas üle võrguühenduse. Sarnase 

eesmärgiga töötab ka nutiuksekell. Üheks võimaluseks on veel nutiluku kasutuselevõtt, 

mille põhimõte paikneb selles, et uks lukustatakse lahti tingimusel, kui omaniku või 

omaniku poolt autoriseeritud isiku nutiseade on lukule piisavalt lähedal. See seade 

omakorda muudab kasutaja elu lihtsamaks sellevõrra, et kaob vajadus võtmete otsimiseks 

ja võimalus unustada uks lukku keerata. Olenevalt mudelist, on võimalik kasutada ainult 

nutiseadet või siis nutiseadet ja füüsilist võtit. [8] 

Tänapäeva nutikodus käib koduautomaatika juhtimine täpselt nii nagu selle kasutaja seda 

soovib ja seal kus ta seda soovib. See tähendab seda, et nutikodu kasutajal on meeletult 

palju erinevaid viise kuidas oma majapidamistarbeid juhtida ja kuidas häälestada 

automaatikat.  

Üha enam tehnoloogia arendajaid otsustab muuta enda seadmed häälkäsklustega juhitvaks, 

turu kaheks domineerivaks liidriks on Amazon Echo ja Apple Home Kit. Mõlemad töötavad 

põhimõttega, et nutimaja või seadmete kasutaja suhtleb kindlate häälkäsklustega 

personaalse assistendiga, Amazon Echo puhul on see Alexa või Apple Home Kit puhul on 

selleks Siri, mida on eelnevalt tutvustatud ka nutiseadmetes (ainult iOS 

operatsioonisüsteemiga seadmetes). Häälkäsklustega on võimalik juhtida kõiki 
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majapidamises olevaid seadmeid, mis on vastavalt automatiseeritud, nendeks võivad olla 

valgustid, teleka või helikeskuse sisse lülitamine. [9–11]  

Peale häälkäskluste on kõike seda sama võimalik teha ka oma telefonist. Üheks targa maja 

lahenduseks on Loxone, mille abiga on võimalik juhtida maja temperatuure, ventilatsiooni, 

valgusteid, ruloosid ja palju veelgi enamat, kuid sellise süsteemi paigaldamine pole 

võimalik nii lihtsalt nagu eelnimetatu. Nutipistikute ja üle võrgu ühilduvate seadmete 

asemel, on kesk süsteem, mis on ühendatud juhtmetega teiste valitud seadmetega. Selline 

lahendus annab kasutajale võimalusele juhtida tervet majapidamist oma nutiseadmest, kõik 

see on ka võimalik olles teises maailma otsas. [12] 

Mugavust pakkuvaks seadmeks ei pea alati olema häälkäsklustega või nutitelefonist juhitav 

süsteem, vaid võib olla ka automatiseeritud seade, mis töötab etteantud protokolli järgi. 

2017 Aasta alguses toimunud maailma ühel suuremal tehnikamessil CES 2017 (Consumer 

Electronics Show ehk Tarbijate Elektroonika Mess) tutvustati mitmeid innovatiivseid ideid, 

mis muutsid igas majapidamises olevad seadmed automaatseks. Nimelt tutvustati tarka 

riidekappi, mis voldib ja sorteerib ise riideid ja tarka päikesevarju, mis liigub automaatselt 

päikese järgi, samal ajal laadides päikesepaneele, mis moodustavad varjuki osa. 
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2. KODUAUTOMAATIKA SEADMED 

 

2.1. Seadmete ühenduvusviisid 

 

Projekteerides majapidamise automatiseerimist, tuleb arvestada sellega, kuidas seadmed 

hakkavad omavahel ja juhtimiskeskusega suhtlema. Olenevalt seadmest, võivad selleks 

olla: kaabel, bluethooth, Wi-Fi, ZigBee, Z-wave ja NFC. Paljud seadmed suudavad 

ühilduda enamiku eelnimetatud ühendusviisidega, nt August Smart Watch kasutab 

ühenduse loomiseks Bluethoothi ja Philips Hue tooted kasutavad ZigBee ühenust. [8, 13–

14] 

Kui automaatika paigaldamise hetkel on elamispind ehitusjärgus või on võimalik 

paigaldada kaableid, siis on soovituslik kasutada sellist targa maja süsteemi, kus 

raadiolainetega ühenduse asemel kasutatakse kaableid. See likvideerib enamiku 

juhtimiskeskustest, mida peab tarbija üles seadma, kui soovib kasutada erinevaid 

automatiseerimisseadmeid nagu Samsung SmartThings ja Philips Hue tootesarjad seda 

nõuavad. Samuti annab see võimaluse kasutajale kõiki ühendatud seadmeid juhtida ühest 

mobiilirakendusest, mis välistab vajaduse pidevalt vahetada rakendusi erinevate seadmete 

juhtimiseks. Võttes aluseks Loxone targa maja süsteemi, tuleb vedada kaablid 

juhtimiskeskusest erinevate seadmete, andurite ja valgustiteni, et saavutada kontrollimise 

võimalus. Samuti tuleb lisada andureid majapidamisse, kui soovitakse reguleerida ruumi 

temperatuuri. Võimalik on lisada ka teisi vahelülisi, nagu dimmer. Nutiseadmesse alla 

laetud rakenduse abil suhtleb kasutaja Wi-Fi ühenduse teel Loxone juhtkeskusega (joonis 

1), mis saadab vastavad käsklused valitud seadmesse. Loxone juhtimiskeskuses ja andurite 

vahel kasutatakse CAT7 kaablit. Seadmed kasutavad juhtpingeks 24V ja 230V. [14–16] 
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Joonis 1. Loxone miniserver ehk juhtimiskeskus [12] 

 

ZigBee ja Z-wave on kaks enimkasutatud traadita ühenduse protokolli, mida targa maja 

seadmete juhtkeskused kasutavad seadmetega suhtlemiseks. Mõlema eelis klassikalise      

Wi-Fi ühenduse ees on see, et energia tarbimine on väiksem ja ei segata majapidamises 

kasutatavat Wi-Fi signaali. Kasuks on ka see, et iga seade suudab töötada signaali edastava 

punktina. Selleks, et juhtida valgustit, nt Philips Hue leedlampi, toimub järgnev. 

Nutiseadmest saadetakse käsk Wi-Fi signaaliga elamu ruuterisse, sealt liigub käsk 

internetikaabli abil Philips Hue Bridge juhtimiskeskusesse, mis omakorda saadab ZigBee 

signaali seadmesse (joonis 2). [13] 

 

 

Joonis 2. Seadmete omavaheline suhtlemine lambipirni lülituse tegemiseks [13] 
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2.2. Valgustid 

 

2.2.1. LED-Valgusribad 

 

Tänapäeva nutikodu võimaldab kasutajale väga palju erinevaid viise majapidamise 

valgustamiseks, valgustugevuse reguleerimiseks ja ka energia kokkuhoidmiseks. Aina 

rohkem on levimas leedvalgustid, mis on väga väikese energiatarbimisega, aga samas väga 

valgusrikkad. Üheks populaarsemaks tooteks on kujunemas LED-valgusribad, mida on 

võimalik paigaldada praktiliselt kõikjale. Neid paigaldatakse: televiisorite, arvuti ekraanide 

ja töölaudade taha. Seda tehakse eesmärgiga, et tekitada hubasema keskkonna tunne ja 

samas valgustada ka üldjuhul pimedusse jäävad osad. Kuna LED-valgusribad on väga 

väikese voolutarbimisega on neid väga kerge integreerida nutikodu süsteemidega või 

nutipistikutega andes kasutajale võimaluse neid sisse lülitada kõikjalt oma kodus ja muuta 

selle värve oma soovi järgi nutiseadme abil. Olenevalt valgusti mudelist, on võimalik 

muuta värvusi ka puldi abil või vastava seadme tarkvararakenduse alla laadides oma 

nutiseadmesse. Automatiseeritud majapidamises on võimalik integreerida LED-

valgusribasi kõikvõimalike tegevuste ja hetkedega. Näiteks võib siinkohas tuua olukorra, 

kui anda häälkäsklus koduautomaatikat juhtivale seadmele (Amazon Echo, Apple Siri) 

televiisori sisse lülitamiseks, siis samaaegselt lülitub sisse ka LED-valgusribad, mis 

tekitavad parema filmi vaatamise miljöö. Teiseks näiteks võib tuua olukorra, kus koju 

sisenemisel lülituvad LED-valgusribad sisse ja valgustavad passiivselt valituid kohti. 

Samuti on võimalik need ühendada ka uksele paigutatud sensoritega, et ukse avamisel 

süttiksid automaatselt leedtuled, sellisel juhul kaoks põhjus pimedas ruumis valgusti lüliti 

otsimiseks. [17–19] 

Populaarseks on need kujunemas just sellepärast, et neid on kerge paigaldada, juhtida, 

võimalik lõigata enda soovitud suuruseks ja samas väga taskukohase hinnaga. Uurides 

lähemalt selle toote turgu, võib leida väga palju sarnaseid tooteid, kuid siinkohas tuleb 

panna rõhku toote kvaliteedile, valgusvõimekusele ja valgustuse eesmärgile. Kvaliteedi 

määrab selle eluiga, ilmastikukindlus ja paindlikus, mis on oluline paigaldamisel. 

Valgusvõimekuse määrab individuaalse LEDi võimsus ja kogus ühe meetri kohta. 

Valgustuse eesmärgi määramisel tuleb otsustada, missugune valgustus on vajalik 

ettenähtud punktis, milleks võib olla lihtne ühe värvusega valgus või siis RGB 

võimalustega valgus. Olenevalt valgusti komplektist, võib seal olla ainult LED-valgusriba 
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rull, kuid võib olla ka toitekaablid ja juhtpult. Suureks miinuseks on see, et paljude 

odavamate toodete puhul käib valgusti juhtimine ebatöökindla juhtpuldiga. Võrreldes 

odavat valgusriba alternatiiviga näiteks Philips Hue tootesarja valgusribaga, siis on 

koheselt märgatav kõrgema kvaliteediga toote erinevus. Philipsi valgusriba juhtimine käib 

samamoodi nagu ülejäänud selle sarja toodete, nutiseadmest, kui on alla laetud vastav 

rakendus. Samuti pakutakse palju laialdasemat värvivalikut ja võimalust ühendada teiste 

sama sarja toodetega nii, et koondada ühe valgusgrupi alla, näiteks terve toa valgustite 

sisse lülitamine. Kuid Philipsi valgusribal on ka omad miinused, nimelt selle hind on 

mitmekordne võrreldes tavalise mitmevärvilise valgusribaga. Kuigi Philipsi toode on 

kallim, sobib see rohkem tarbijale, kellel on juba sama sarja tooteid olemas, sest pole vaja 

juurde osta Philips Hue Bridge juhtimiskeskust. Võimalik on ühendada LED-valgusriba ka 

teiste sama sarja toodetega ühe valgustseeni alla. Paljudel odavamatel LED-valgusribade 

komplektide hulka ei kuulu valgustile vajaminevat toitekaablit, Philipsi tootel on see 

olemas (joonis 3). [20] 

 

 

Joonis 3. LED valgusribad. Vasakpoolne odav variant, parempoolne Philips Hue 

Lightstrip [21–22] 
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2.2.2. Leedlambid 

 

Nutilambid erinevad tavalistest lambilampidest sellepoolest, et nad suudavad töötada 

mitmekülgsemalt kui tavalised ühe tonaalsusega leedlambid. Nutilambipirnil on võime 

muuta selle värvust RGB skaalal, muuta valgustugevust ja isegi töötada kõlarina ja 

mängides muusikat. Väga multifunktsionaalne ja teiste nutisüsteemidega hästi ühenduv 

tootesari on Philips Hue, mis on mõeldud asendama terve majapidamise lambipirne ja 

samal ajal olema juhitav nutiseadmest. Lisaks ühilduma ka häälkäsklussüsteemidega nagu 

Amazon Echo ja Aplle homekit. Sellesse tootesarja kuuluvad paljud mitmekülgsed 

komplektid, kus sees on valgusti dimmer, lambipirnid ja juhtimiskeskus. Alati on võimalik 

soetada lambipirne ka eraldi. Samas tootesarjas on ka lauavalgustid, dekoratiivsed 

valgusteid ja LED-valgusribasid. Samuti on saadaval konstantse värvuse ja 

valgustugevusega lambipirne, mis on kaugjuhitavad. [15] 

Philips Hue tootesari reklaamib ennast kui lihtsasti paigaldatav personaalne juhtmevabalt 

juhitav reguleeritav valgustus – „Vali enda tahtmise ja meeleolu järgi valgus 16 miljoni 

värvi seast kasutades Philips Hue aplikatsiooni“. Selle aplikatsiooniga toimub kõikide 

lambipirnide juhtimine, selle alla kuulub: valgustemperatuuride valimine, valguse tugevuse 

valimine, lambipirnide valik, kasutaja poolt määratud tseenide valik, valgustusgruppide 

moodustamine ja muidugi kaugjuhtimine. Philips Hue aplikatsiooni on võimalik ühendada 

kolmanda osapoole aplikatsioonidega, andes veelgi suurem võimaluse koduvalgustuse 

isikupärastamiseks. Nutipirnide ülesseadmine on lihtne ja ei vaja erialast kogemust 

elektritöödes. Esimeseks sammuks on nutipirni valimine, kas standartse valgusti või 

punktvalgusti jaoks, sest teisiti omavahel ühendust ei saa. Seejärel on vajalik ühendada 

Philips Hue Bridge, mis on lambipirnide juhtkeskus, internetiühendusega, et neid oleks 

võimalik juhtida üle võrguühenduse. Viimaseks on vaja alla laadida nutiseadmesse vastav 

tarkvara ja ühildada seade juhtimiskeskusega. Ühe juhtkeskusega on võimalik juhtida kuni 

viitekümmet erineva lambipirni, mis peaks olema piisav, et valgustada ära tavaline 

majapidamine. Olenevalt komplektist on võimalik paigaldada ka valgusregulaator. Mille 

abiga on võimalik suurendada või vähendada valgustust vastavalt vajadusele. Kuna 

dimmer töötab patareidega on seda võimalik lihtsalt paigaldada seina külge või kasutada 

kaugjuhitava puldina. Philips Hue pakub alustuskomplekti (joonis 4) võimalust, mis on 
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mõeldud inimestele, kes soovivad alustada selle sarja toodete kasutamist. Komplekti 

kuulub kolm leedvalgustit ja juhtimiskeskus. [15, 23] 

 

Joonis 4. Philips Hue alustuskomplekt [24] 

 

Sarnase eesmärgiga tootesari on ka TP-link Smart Wi-Fi LED Bulb (joonis 5), mida on 

võimalik juhtida nii nutiseadmest kui ka võimalusel häälkäsklustega (Amazon Echo). Kuid 

eelneva Philips seeriaga on kolm põhilist erinevust. Esimeseks erinevuseks nende kahe 

vahel on see, et TP-link lambipirnid ei kasuta eraldiseisvat juhtimiskeskust ja ühilduvad 

otse nutiseadmega üle Wi-Fi. Teiseks on algse paigalduse lihtsus, TP-link leedlambi 

ülesseadmine piirdub lambipirni valgustisse keeramisega ja vastava tarkvararakenduse alla 

laadimisega nutiseadmesse. Kolmandaks on tootevaliku suurus, TP-link tootesari piirdub 

kõigest nelja erineva mudeliga, kus ainult üks on RGB värve muutev lambipirn ja mitte 

ühtegi kohtvalgusti jaoks sobivat mudelit. [25]  
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Joonis 5. TP-link Smart Wi-Fi LED lambipirnid [25] 

Peale paljude värvide kuvamise ja atmosfäärilise õhkkonna tekitamisel on RGB valgustitel 

ka positiivne mõju inimese tervisele. Nimelt, uuringud väidavad, et külma ehk sinise 

valguse või valge valguse pidev langemine silmadele enne magama minekut võib 

kahjustada inimese tervist ja tekitada probleeme sügava une faasi saavutamisel. Kasutades 

soojemaid toone on võimalik seda probleemi ära hoida, näiteks raamatut lugedes. 

Eeltoodust lähtuvalt võib tuua kohe ühe rakendusnäite- on võimalik on programmeerida 

lambipirne ümberlülituma soojale valgusele just enne magama minemist ja hommikul 

lülitumist automaatselt tavalisele (kasutaja poolt ise määratud) valgusele tagasi. [26] 

 

 

2.3. Turvaseadmed 

 

2.3.1. Valvekaamerad 

 

Turvalisusel on igas majapidamises väga tähtis osa. Tänu nutikodu võimalustele ja 

automaatikale on turvalisus muutunud palju tõhusamaks ja vähem murettekitavamaks 

probleemiks koduomanikele. Tavaliste nutiseadmete abil on võimalik pidevalt silma peal 

hoida majapidamisel ja ka välisterritooriumil kui on kasutusel sobivad turvakaameraid. 

Erinevus tavalisest turvakaamerast on see, et nuti variandiga (joonis 6) on võimalik jälgida 

videopilti üle internetivahenduse, sest peale andmekandjale salvestamise toimub ka 

vajadusel reaalajas otseülekande kuvamine nutiseadmest. See annab jälgijale võimaluse 

vaadata reaalajas tegevusi, mida tavalise turvakaameraga pole võimalik, kuna see salvestab 
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lihtsalt andmekandjale. Ülesehituselt on mõlemad kaamerad üpriski sarnased, kuid 

nutivariandil on ühendus internetiühendusega [27]. 

 

 

Joonis 6. Dahua IP videovalvekaamera [28] 

2.3.2. Uksekell 

 

Analoogne toode valvekaamerale on nutiuksekell, mis annab teavituse otse taskusolevasse 

nutiseadmeese. Võtteks aluseks Ring ja SkyBell nutiuksekellad (joonis 7), näeme, et 

toodete ülesehitus on lihtne. Peale uksekella vajutamist tuleb teade nutiseadmesse ja on 

võimalik tekitada üle võrgu lülitus kaamerasse ja näha oma ukseesist ja ka rääkida 

nendega. Eriti kasulik on see olukorras kui on saabunud pakk, aga kedagi pole 

majapidamises, kes pakki vastu võtaks. Videoülekande vahendusel on võimalik juhendada 

pakitoojat pakki paigutama turvalisse kohta, selle asemel, et jätta pakk ukse taha või 

hoopis pakk tagasi viia. [29–30] 

 

  

Joonis 7. Nutiuksekellad: vasakpoolne Ring, parempoolne SkyBell [31–32] 
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2.3.3. Ukselukk 

 

Moderniseerumise on läbinud ka ukselukud. Nimelt on nüüd võimalik avada uksi oma 

nutiseadmega ja seda ka isegi kodust eemal olles. Väga potentsiaalseteks 

nutiukselukkudeks on August Smart Lock ja Kwikset Kevo Smart Lock (joonis 8). Mõlemad 

pakuvad kasutajatele palju erinevaid võimalusi, mida klassikalise ukselukuga pole 

võimalik saavutada. August Smart Lock paigaldatakse ukse sisemisele poolele, jättes luku 

sisemuse ja välise ava samaks, mis teeb selle kasutaja nutiseadme nutivõtmeks. Seda saab 

seadistada nii, et lukule lähenedes avaneb automaatselt ja selle juurest lahkudes see 

lukustub samuti automaatselt, see eemaldab pideva võtmete otsimise vajaduse. Võimalik 

on ka teistele kasutajatele virtuaalvõtmete saatmine ukse avamiseks, kuid need kehtivad 

ainult ettemääratud ajalise perioodi. Iga ukse avamine salvestatakse ja saadetakse ka teada 

omaniku nutiseadmesse. Kui nutiseadmes on alla laetud vastav aplikatsioon on võimalik 

näha kõikide inimeste liikumisi kellaajaliselt. August Smart Lock töötab ka koos 

häälkäsklustega (Amazon Echo). Hääljuhtimise abil on võimalik lukustada kõik uksed 

korraga. Sarnane toode Kwikset Kevo Smart Lock on samuti nutilukk kuid ülesehituselt on 

erinev eelnimetatud lukust sellevõrra, et välja peab vahetama ka välimise lukuava. Võtme 

kasutamine annab võimaluse ust avada ka tingimusel kui seadme patareid on tühjad või 

olukorras kui nutiseadet pole läheduses. Füüsilise võtme võimalus on mõlemal nutilukul. 

Ukse lahti lukustamine toimub samuti ka nutiseadme alusel, kuid Kwikset Kevo lukuga 

peab selle peale vajutama, sest siis saadetakse päring nutiseadmele ja kui see on teatud 

raadiuses luku lähedal, siis uks avaneb. Samuti on lukku võimalik avada ka uksest eemal 

olles, nutiseadmest või ka häälkäskluste (Amazon Echo) läbi, kuid viimase juhul on vaja ka 

öelda pin-kood, et igaüks ei lukustaks uksi lahti. [8, 33] 
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Joonis 8. Nutiukselukud: vasakpoolne Kwikset Kevo, parempoolne August Smart Lock  

[34–35] 

 

Lihtsamaks nutiukselukuks võib kasutada ka NFC (near field communication) 

ühendustehnoloogiat, mis on sisse ehitatud uuematesse nutitelefonidesse. See tehnoloogia 

lubab lähiväljas teha autoriseeritud ühendusi, näiteks avada ka ust. Seda saab kasutada ka 

uksi avavate kiipkaartide asendamiseks. Sellist tehnoloogiat on välja arendamas ka 

kodumaine elektroonika automatiseerimise firma Elkoral.  

 

 

 

2.3.4. Turvaseadmete valimine 

 

Turvaseadme valimine sõltub sellest, mis tüüpi elamispinda soovitakse turvalisena hoida. 

Kuna eelmainitud tooted ei pruugi kõikide elamutega sobida, siis tuleb tarbijal valida, enda 

tingimuste kohaselt ka vastav toode. Nimelt, korteriomanikul pole vaja osta 

turvakaamerate komplekti, kuna neid pole tal kuhugile peale ühe välisukse juurde, kuid 

sama töö teeb paremini ära nutiuksekell. Sellega on võimalik jälgida uksetagust tegevust ja 

vajadusel suhelda läbi selle või isegi avada ust kaugjuhtimise teel. Nutikaamerad sobivad 

pigem majaomanikele, kes soovivad maksimaalset turvalisust. Nutiukselukk sobib 

mõlemat tüüpi majapidamisele ja neile, kes soovitavad uksi avada ka siis kui ise kodust 

eemal olles. 

 

 

2.3.5. Majapidamise automaatika turvalisus 
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Turvalisus on väga oluline teema tänapäevases pidevalt arenevas asjade interneti 

maailmas. Selle tagamiseks, et keegi ei tungiks sisse tarbija koduautomaatika 

süsteemidesse on toodete arendajad kasutusele võtnud vastavad meetmed. Üheks viisiks, 

on salasõnade kasutamine vajadus, et luua ühendus mõne seadmega, sarnaselt Wi-Fi 

ruuteriga. Selleks, et tagada maksimaalne turve, tuleb kindlasti muuta ära algne salasõna. 

Soovitatakse valida uus, kus sees oleksid nii väiksed ja suured tähed kui ka numbrid, mille 

kogupikkuseks võiks olla 15-20 märki [36]. Seoses Wi-Fi võrkudega, soovitavad eksperdid 

hoida majapidamises olevaid arvuteid erinevas internetivõrgus, kuna üldjuhul häkkerite 

põhiline eesmärk on raha varastamine [37]. Aina rohkem võetakse kasutusele teise astme 

autentimist. See on protsess, mis nõuab peale sisse logimist uut salasõna, kuid see pole 

kasutaja pandud, vaid saadetakse hoopis mobiiltelefoni sõnumiga. Saadetav parool on 

genereeritud ja kehtib ainult kindlale isikule [36, 38]. 

Koduvõrgu ohutuse tagamiseks tasuks aeg-ajalt kontrollida jälgida ruuteri logisid. Jälgida 

tuleks: kes on võrku kasutanud, missugused teenused kasutavad internetti ja kuhu 

informatsioon liigub. Kui esineb tundmatute seadmete poolt sisse logimise või muid 

silmatorkavaid sündmusi logides, siis tasuks kindlasti ühendust võtta oma internetiteenuse 

pakkujaga [36]. 

Turvalisuse tagamiseks on Apple oma koduautomaatika (HomeKit) seadmetesse 

paigaldanud protsessorid, mis tegelevad krüpteerimisega. Selle eesmärk seisneb selles, et 

ainult vastava loaga inimesed saavad majapidamises lülitusi teha. Protsess toimib nii, et 

igale iOS operatsioonisüsteemiga nutiseadmele genereeritakse ainulaadne võti, millest saab 

nende HomeKit süsteemi identiteet [39]. 

Peale turvameetmete rakendamise saab koduautomaatika turvalisust tagada ka seadmete 

operatsioonisüsteemide uuendustega. Arendajad parandavad pidevalt vigu ja turvaauke, 

seega tasub uuendusi alati paigaldada . Samuti saab teha seadmetele enne nende soetust ka 

taustaotsingut kasutades interneti otsingumootoreid. Tundmatud seadmed võivad 

kuritarvitada saadud informatsiooni kasutaja suhtes. [36] 

 

 

2.4. Seadmete juhtimine häälkäsklustega 
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2.4.1. Häälkäskluste põhimõte  

 

Hääljuhtimine on väga leviv seadmete juhtimisviis tänapäeva maailmas. Selle abiga saab 

teha lülitusi ühendatud seadmetega, kasutades ainult häält ja kindlaid fraase. Paljud tarkade 

seadmete arendajad keskenduvad sellele, et nende seadet oleks võimalik juhtida ka 

häälkäsklustega või oleksid võimelised ühilduma sarnaste toodetega, et tulevikus arendada 

välja vastav tehnoloogia. Praeguseks hetkeks on välja kujunenud kolm konkureerivat 

suurfirmat, kes üritavad turgu võimalikult palju enda valdusesse saada. Nendeks on: 

Amazon, Google, Apple. Kõik eelnimetatud tootjad on välja väljatöötanud oma 

hääljuhitava personaalse assistendi Kuid need erinevad üksteisest nii funktsionaalsest 

lahendustest, juhitavuse ja kättesaadavuse poolest. [40] 

Põhjuseks, miks aina rohkem arendatakse hääljuhtimist on see, et kasutajale antakse 

juhtme- ja paneelide vaba võimalus juhtida oma majapidamist. Oluliseks faktoriks on ka 

lisamugavus kasutajale, sest häälkäskluste abil on võimalik panna põlema tuled pimedas 

toas või lukustada kõik uksed, mis on ühendatud nutilukuga. Sobilik on ka inimestele, 

kellel on liikumisprobleemid.  

 

2.4.2. Amazon Alexa tootesari 

 

Amazon, tuntud kui maailma ühe suurima internetipoe asutajana, töötas väljas enda 

personaalse assistendi ja andis talle nimeks Alexa. Toote põhimõte seisneb selles, et tarbija 

soetab endale Amazon Echo toote, mis töötab kui häälkäskluste juhtsüsteemina, andes talle 

võimaluse juhtida enda häälega süsteemiga seotud seadmeid. Nendeks võivad olla 

termostaadid, valgustid, lukud või ka muud targad seadmed. Viis, kuidas kasutaja suhtleb 

Alexa süsteemiga käib läbi kindlate fraaside, mida süsteem mõistab. Vastasel juhul, tuleb 

teade, et antud ülesandest ei saadud aru. Alexa süsteemis on võimalik defineerida fraase ja 

tegevusi, et tagada mugavam ja lihtsam kasutus. Praeguseks pole veel võimalik kasutada 

täielikult seda süsteemi kõikide tarkade esemete ja kõikide funktsioonide täitmiseks. See 

võib saabuda lähitulevikus tarkvarauuendusega. Siinkohas võib tuua näiteks Philips Hue 

tootesarja lambipirnikomplekti. Kahe seadme ühendamine käib ühe nupuvajutusega, kuid 

võimalik on ainult lampide sisse välja lülitamine ja valgustugevuse reguleerimine. 

Rohkemate võimaluste kasutamiseks peab toodete kasutaja kasutama kolmanda osapoole 



23 

 

aplikatsioone või tegema ümber häälestamist Philips Hue ja Alexa seadistusele. Amazon 

Alexa kasutamist võimaldavaid tooteid on praeguseks kolm, Amazon Echo Dot, Amazon 

Echo ja Amazon Tap (joonis 9). Eelnimetatust esimene on kolmes kõige väiksemate 

mõõtudega ja on lihtsustatud versioon originaalsest Amazon Echo tootest, ainukeseks 

vaheks on suure integreeritud kõlari puudumine. Echo ja Eco Dot on mõeldud 

kodukasutamiseks, kuna vajavad konstantselt olla ühendatud Wi-Fi-ga ja vooluvõrguga. 

Tootja poolt on soovitatud lisada igasse ruumi üks Alexa toega toode, et tagada laialdane 

häälkäskluste kasutamine terves majapidamises. Amazon Tap tööpõhimõte erineb mõneti 

Eco sarjast sellevõrra, et ülesehituselt on ta kaasaskantav kõlar, millesse on sisse ehitatud 

Alexa tugi, see võimaldab kasutada personaalset assistenti ka väljaspool majapidamist, 

tingimusel, et on ühendatud kaasaskantava Wi-Fi pääsupunktiga. Ainulaadseks omaduseks, 

võrreldes Apple ja Google toodetega, on võimalik häälkäsklustega osta varajasemalt 

Amazoni internetipoest ostetud tooteid. [9, 40–42]  

 

 

Joonis 9. Amazon Alexa toega tooted: 1) Amazon Echo, 2) Amazon Tap, 3) Amazon Echo 

Dot [43] 

 

 

2.4.3. Apple Siri ja Home 

 

Nutiseadmete ja arvutite tootja Apple tutvustas enda personaalselt abilist Siri aastal 2011, 

kui avalikustati iPhone 4S. Erinevalt Amazon Echost ja Google Assistant, Siri paikneb 
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nutiseadmetes, mille operatsioonisüsteemiks on iOS. Aplikatsioonide ja lisatarvikute 

ostmine pole vajalik, sest kõik vajaminev on juba nutiseadmesse (joonis10) sisse ehitatud. 

Siri seadistamisel on võimalik valida kolme aktsendi ja kahe erineva soopoole vahel, 

võimalused, mida teised häälkäsklustega süsteemide valmistajad ei paku. Peale sisse 

ehitatud personaalse abilise on veel Apple nutiseadmetesse lisatud targa maja 

kontrollimiseks mõeldud aplikatsioon Home, kus kohast on võimalik juhtida tervet 

majapidamist, kui on ühilduvad targad seadmed. Home aplikatsioon töötab kui 

juhtsüsteemina, kuid ei oma füüsilist keha, mida peaks majapidamisse paigaldama. Kui 

tootel on märgis Works with Apple HomeKit, siis on seade ühilduv Apple-i targa maja 

süsteemiga. Praeguseks on üle viiekümne tunnustatud brändi, kes toodavad selliseid 

ühilduvaid seadmeid. Selleks, et toota seadmeid, peavad arendajad ostma tootmise litsentsi 

ja ehitama seadmed vastavalt Apple nõuetele. Üheks tingimuseks on, et seadmed peavad 

omama krüpteerimiseks mõeldud protsessorit kasutaja turvalisust tagamaks. Philips Hue 

tootesarja puhul on võimalik häälkäsklustega saada rohkem funktsionaalsust Apple 

toodetega kui Amazoni omadega. Juhtimine käib nii aplikatsiooni põhiselt kui ka 

defineeritud häälkäsklustega. Kasutaja saab ise valida kuidas oma tarka maja juhib, olgu 

selleks Apple nutiseade või personaalassistendi Siri abiga. Kuid Apple abilisel ja selle 

juhtimisel on ka omad miinused. Üheks probleemiks on see, et Apple ei luba kolmanda 

osapoole arendajatel ligi enda tehnoloogiale, see tähendab seda, et teha saab ainult seda 

mida tootja lubab ja võimaldab. Teiseks suureks miinuseks on mitmekordne hinnavahe 

teiste hääljuhtivate seadmete pakkujatega, nagu Amazon ja Google. [40–41, 46–48] 
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Joonis 10. Apple tooted, mis ühilduvad Siri ja HomeKit seadmetega: 1) iPad, 2) iPhone,     

3) Apple nutikell [49–51] 

 

 

2.4.4. Google Home 

 

Google Home (joonis 11) pakub kasutajale sarnaseid võimalusi hääljuhtimiseks nagu 

eelnimetatud Alexa ja Siri. Nagu Amazoni toote puhul, on ka Google Home eraldiseisev 

füüsilise juhtsüsteem, mis soovitatavalt paikneb seal, kus see kuuleks kasutajat. Google 

Home hääljuhtimissüsteem on paindlikum kui eelnimetatud kaks süsteemi sest, et ei vaja 

alati kindlaid fraase täitmaks, et täita antud ülesannet. Suureks eeliseks on: lai ühilduvus 

teiste tarkade seadmetega nagu valgustid (Philips hue), termostaadid (Nest, Ecobee 3), 

nutipistikud (Wemo smart plug, Samsung Smart things Outlet) ja tugi kolmanda osapoole 

arendajatele. Google Home on põhjalikult väljaarendatud vestluskaaslane, kuna ta on 

võimeline õppima räägitud jutust ja on suuteline vastama ka lisaküsimustele, mida Amazon 

ja Apple tooted ei paku. Peale majapidamisseadmete juhtimise on võimalik kasutada seda 

ka kui meediat juhtiva seadmena. Võrreldes seda Amazon ja Apple tootega, on võimalik 

luua ühendus nutiteleviisoriga ja panna mängima seal Youtube ja koos kasutaja poolt 

valitud videoga või otseülekandega esitada muusikavoogestus aplikatsioonist Spotify 

terveid lugusid, mitte poolikuid või demo lugusid. Üheks puuduseks Google Home juures 

praegusel hetkel polegi otsene puudus, vaid hoopis tema hiljutine väljatulek. Turule saabus 
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see tooda Põhja-Ameerikas alles 06.11.2016 ja Inglismaal 06.04.2017. Google Home on 

kolmest kõige potentsiaalsem hääljuhitav seade. Praegusel hetkel pole seade veel täielikult 

valmis, kuid see ei sega Google Home kasutajat oma tarka maja juhtimast. [39, 41, 48–55] 

 

 

Joonis 11. Google Home juhtkeskus [56] 

 

 

2.4.5. Häälkäsklusseadmete võrdlus 

 

Häälkäsklusseadmeid saab võrrelda ka mitte tehniliste omaduste järgi. Tabelis 1 on 

väljatoodud mitmed erinevad omadused valitud kolme seadme kohta, mis võivad muuta 

tarbija ootust olukorras kui valitakse endale kõige sobivamat seadet.  

 

 

 

Tabel 1. Seadmete võrdlus [9, 39, 41–55] 
Ülesanne Amazon Alexa Apple Siri Google Home 

Philips Hue toodete 

juhtimine 

Sisse ja välja 

lülitamine, dimmer 
Täielik kontroll Täielik kontroll 

Ühilduvaid 

seadmed 
Lai valik Väiksem valik Lai valik 

Hind 44-161€ 599-1080€ 116€ 
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Tabelis olevad hinnad on arvutatud eurodeks 18.05.2017 oleva kursi järgi, kus üks euro 

võrdub 1.11$. 

Üheks esimeseks punktiks, mida vaadatakse on hind. Võrreldes kolme seadme hindu, on 

näha et kõige enam jääb silma Apple Siri, sest see on mitmekordse hinnaga võrreldes 

teistega. Selle põhjuseks on see, et Siri võimalust on võimalik kasutada ainult 

nutitelefonides või tahvelarvutites, mis toetavad viimaseid iOS tarkvarauuendusi. Siri 

kasutamise võimalus on ka nutikellal, kuid selle kasutamiseks on vaja Apple nutitelefoni. 

Hinna madalam osa sai määratud Apple iPhone 6 järgi ja ülemine osa kõige kallima 

tahvelarvuti (Apple iPad Pro) järgi. Kõige odavamaks osutus Amazon Echo Dot, mis teeb 

hääljuhimise majapidamises vägagi kättesaadavaks inimestele, kes soovivad seda teha kitsa 

eelarvega. [9, 46]  

Kõige olulisemaks punktiks on ühenduvus teiste seadmetega. Kõige laialdasemat valikut 

pakuvad Amazoni ja Google tooted, mis annavad samuti ka hea kontrollitavuse seadmete 

üle. Väiksem valik Apple toodetega ühilduvuse põhjuseks on see, et seadme tootmiseks on 

vaja omada vastavat litsentsi ja seejärel lisada seadmetesse protsessor, mis tegeleb 

krüpteerimisega. Võrdluses sai välja toodud Philips Hue ja Samsung Smart Things 

Samsung Smart 

Things tugi 
Olemas Puudub Olemas 

Häälkäskluste 

aktiveerimiskäsklus 
„Alexa“ „Hey Siri“ „Okay Google“ 

Kaasaskantavuse 

võimalus 

Võimalik vaid ühel 

tootel 

Võimalik kõigi 

toodetega 
Võimalus puudub 

Internetipoest 

ostmine 

häälkäsklustega 

Võimalik Võimalus puudub Võimalus puudub 

Kolmanda 

osapoole arendatav 

tugi 

Olemas Puudub Olemas 

Suhtlemiskeel Inglise ja Saksa keel 21 Erinevat keelt Inglise keel 

Väljatuleku aeg 
USA 23.06.2015 

UK 28.09.2016 

04.10.2011 Siri 

17.09.2014 Apple home 

kit 

USA 04.11.2016 

UK 04.04.2017 
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tootesarjad, sest need on kõige enamlevinumad ja populaarsemad tootesarjad majapidamise 

automatiseerimiseks. Hea ühilduvus on ka teiste toodetega, nt nutilukud. [57] 

Suhtlemine hääkäsklustega käib teatud väljenditega, mida seade mõistab ja mille peale 

oskab see teha vastavat tegevust. Käskluste alustamiseks on vaja öelda teatud fraas, et 

seade käivituks ja hakkaks kuulama kasutaja poolt antud käsklusi. Iga seadme jaoks on see 

erinev, samuti ka edasised käsklused. Kõige laialdasema keelevalikuga on Apple Siri, mis 

mõistab üle kahekümne erineva keele, kuid miinuseks on see, et kui tahta juhtida 

häälkäsklustega, siis peab kasutama ingliskeelseid väljendeid, mis teeb kasutamise 

ebamugavaks, sest suhtlemine toimub kahes keeles. Amazon Alexa tootesari mõistab kahte 

keelt: inglise ja saksa. Hiljuti lisatud saksakeelne tugi tagab seadmega suhtlemisvõimaluse 

kuid teiste majapidamisseadmete juhtimiseks on vaja teha põhjalikke ümberseadistusi. 

Google Home tootega on võimalik suhelda neljas erinevas keeles: inglise, hispaania, saksa 

ja prantsuse keeles. Kuigi keelevalik on lai, siis masin mõtleb siiski inglise keeles ja 

kasutab Google translate, et tõlkida muid keeli. See funktsioon ei pruugi alati töötada ja on 

veel arendusfaasis. Kõik kolm seadet on siiski mõeldud inglise keelt räägitud tarbijatele. 

Kuna inglise keel räägitakse üle maailma ja mitme erineva aktsendiga, siis keskendatud on 

siiski Ameerika Ühendriigi ja Suurbritannia aktsendile. [58–59] 

Kõik kolm toodet on tegelikult vägagi uued, eriti Google Home, mis tuli välja Põhja-

Ameerikas alles 2016. aasta lõpus ja Suurbritannias 2017. aasta aprillis. Siinkohast peab 

arvestama ka sellega, et toodete levik ja kättesaadavus on olnud riigiti erinev. Põhiliselt on 

keskendatud siiski inglise keelt kõnelevatele riikidele. Kõige uuem toode ei ole alati kõige 

parem, siin puhul ka Google Home toode, mis on funktsionaalsuse poolest mõnes osas 

mõlemast konkureerivast tootest nõrgem. Puuduvate funktsioonide puhul, seade teavitab 

tarbijat, et praegusel hetkel pole see võimalik, kui tulevikus peaks see olema tehtav. [41, 

53] 
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2.5. Koduautomaatika integreerimine valmisolevasse hoonesse 

 

Olemasoleva maja targaks majaks muutmiseks ei ole vaja teha kapitaalseid ümberehitusi, 

vaid on võimalik soetada tarku seadmeid, mis suhtlevad omavahel ja mida on võimalik ka 

kaugjuhtida. See annab kasutajale mugavama lahenduse enda maja või korteri 

automatiseerimiseks, sest alati pole võimalik vedada kaableid läbi seinte või teha 

ümberehitusi. Samsung SmartThings tootesari annab võimaluse automatiseerida terve 

majapidamine. Alustuskomplekti (joonis 12) abiga on võimalik alustada majapidamise 

kaablivabat automatiseerimist [24].  

Samsungi tootesari töötab põhimõttel, et majapidamisse paigutatud targad seadmed saavad 

ühenduda juhtimissüsteemiga, milleks on Samsung SmartThings Hub. Olenevalt tootest, on 

võimalik juhtida tarku seadmeid individuaalselt vastava nutiseadme rakendusega, kuid 

kasutades Samsungi juhtimiskeskust, on võimalik juhtida kõiki ühilduvaid seadmeid ühest 

rakendusest. See teeb kasutajale automaatika kasutamise ja seadistamise oluliselt 

kergemaks, sest individuaalselt iga seadme jaoks vaja mineva aplikatsiooni nutiseadmest 

üles otsimine ja avamine võib võtta lõppkokkuvõttes rohkem aega, kui teha juhtimist 

Samsungi terviklikust aplikatsioonist. Kuid, alati pole võimalik kõiki seadistusi rakenduses 

teha, seepärast on soovituslik omada nutiseadmes kõikide seadmete juhtimiseks mõeldud 

aplikatsioone. Tänapäeva kiiresti arenevas maailmas tuleb igapäevaselt välja uusi 

uuendusi, mis annavad kasutajale uusi võimalusi kuidas kasutada oma olemasolevaid tarku 

seadmeid. Selliste uuenduste puhul ei pruugi koheselt saabuda vastav tugi Samsungi Hub 

nutiseadme rakendusse. [16] 

Samsung Hub-iga ühenduv rakendus kannab nime SmartThings Mobile ja on kättesaadav 

tasuta nii android kui ka iOS nutiseadme omajatele. Juhtimist on võimalik teha ka 

kasutades häälkäsklusi, tingimusel kui süsteemiga on ühendatud Amazon Alexa toega 

seadmed (Amazon Echo, Echo Dot, Tap) või Google Home seade. [16] 

Olemasolevate seadmete targaks tegemiseks on olemas nutipistikud, mis töötavad samal 

eesmärgil nagu tavaline pistik, et anda elektriseadmele vooluühendust. Kuid ainsaks 

vaheks on see, et nutipistikut on võimalik juhtida kaugjuhtimise teel. Üheks Samsung 

SmartThings tootesarja nutipistikuks on firma poolt väljaarendatud Samsung SmartThings 

Outle. Sellise seadme abil on võimalik sisse ja välja lülitada kõiki pistikuga ühendatud 

seadmeid, mis annab tarbijale laialdase valiku, kuidas ja kuna oma koduseadmeid sisse ja 
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välja lülitada. Näiteks võib siinkohas tuua sauna sisse lülitamise, olles ise kaugel 

majapidamisest. Nutipistik annab võimaluse juhtida koduseadmeid nii telefonist kui ka 

oma häälega, kui on ühendatud ka sobiv personaalassistent. Samsung SmartThings 

alustuskomplekti kuuluvad: juhtkeskus, kaks multifunktsionaalset sensorit, liikumisandur 

ja nutipistik. Multifunktsionaalsete sensorite eesmärgiks on jälgida uste ja akende kinni 

olekut, kuid samal ajal töötavad ka termomeetritena. [16] 

Uute seadmete ühendamine Samsungi juhtkeskusega on üldjuhul lihtne ja ei vaja pikk aega 

nõudvat ülesseadmist ega juhtmete vedamist. Näiteks, Philips Hue tootesarja või üksiku 

selle sarja lambipirni ülesseadmine käib põhiliselt SmartThings Mobile aplikatsioonis, kus 

peab navigeerime seadme lisamise leheküljele, kus avaneb valik valida erinevat tüüpi 

seadmeid (termostaadid, valgustid, turvalisust tagav tehnika, kodumasinad jne). Valides 

menüüst valgustid ja seejärel valides Philips Hue on võimalik lisada kõik lähipiirkonnas 

leitud selle toote seadmed. Peale valitud toote valimist, tuleb vajutada Philips Hue 

juhtimiskeskuse peal olevale nupule, seda tehes kinnitatakse, et vastavat seaded tahetakse 

sihilikult lisada Samsung SmartThingsi süsteemi. [60] 

 

 

Joonis 12. Samsung SmartThings tootesarja alustuskomplekt [61] 
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3. AUTOMATISEERITUD MAJAPIDAMISE 

PROJEKTEERIMINE 

 

3.1. Majapidamise automatiseerimine valmisolevas majas 

 

Juba valmisoleva majapidamise automaiseerimise projekteerimises üldjuhul ei saa enam 

arvestada kaablite vedamisega ja sellisel juhul tuleb kasutada seadmeid, mis töötavad üle 

internetiühenduse, Bluethoothi või mõne muu traadita ühendusviisi abil. Kuna automaatika 

seadmeid tuleb majapidamisse palju ja mitmetelt erinevatelt tootjatelt, siis on kõige 

otstarbekam valida Samsung SmartThingsi tootesarjas olevad ja sellega ühilduvad 

seadmed. Põhjuseks on [16]:  

1) Samsungi koduautomaatika lahendus võimaldab juhtida kõiki ühilduvaid seadmeid 

ühest nutiseadme rakendusest;  

2) Seadmete sisse ja välja lülitamist on võimalik juhtida nutipistiku abil ja võimalik on 

määrata tööle minemise ajad. Nutipistik kinnitub tavalisse pistikusse, mis on 

kergesti eemalda ja paigutatav; 

3) Tekib võimaluse automatiseerida olemasolevaid seadeid nagu elektrisauna 

(käivitamine nutiseadmest). Automatiseerida ja kaugjuhitavaks on võimalik veel 

teha: ruloosid, kliimaseadmeid, ventilaatoreid, garaaži ust ja palju teisigi seadmeid. 

 

 

3.1.1. Turvaseadmed 

 

Turvaseadmete valdkonda kuuluvad: videovalvekaamerad, ukselukud, uksekellad ja 

liikumisandurid. Videovalvekaamerate on suunatud majaomanikele, kes soovivad oma 

valdusi kaitsta ja vajadusel jälgida otseülekannet reaalajas. Samuti kasulikud on ukselukud 

(August Smart Lock), mis on hääljuhtivad, on võimalik sulgeda kõik majapidamises olevad 

uksed ühe häälkäsklusega. Suureks plussiks on ka nende automaatne lukustamise režiim, 

mille abiga ei unustata kunagi enam ühtegi ust lukku keerata. [8]  
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Samsung SmartThings alustuskomplektis on olemas ka liikumissensorid, mis on mõeldud 

uste peale paigaldamiseks. Ukse avamine registreeritakse ja omanik saab sellest koheselt 

märguande oma nutiseadmesse. [62] 

Samas tootesarjas on ka Samsungi omaenda liikumisandur, mis samal ajal mõõdab 

omakorda ka temperatuure, et tagada põhjalik ülevaade ja turvalisus. Oluline sensor on 

automaatika osa, mis annab nutiseadmesse informatsiooni akende kinni ja lahti oleku 

kohta. [63] 

Samsung SmartThings lai sensorite valik võimaldab kasutajal kaitsta majapidamist ka 

õnnetuste eest. Vee lekete puhuks on spetsiaalne lekkeid tuvastav sensor [28]. Suitsu ja 

vingugaasi tuvastamiseks sobib Halo Smartlabs Halo+. [16, 65] 

 

 

3.1.2. Küttesüsteemide juhtimine 

 

Suurt rolli majapidamises omab maja küttesüsteem. Tänapäeva targad termostaadid on 

võimelised õppima kasutaja kodus ja kodust eemal olemise mustreid ja selle järgi tegema 

vastavaid kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmete lülitusi, et hoida kokku kütmise pealt, 

siis kui majapidamine on tühi ja hakata kütma alles siis kui keegi hakkab koju jõudma. 

Maja jahutamine toimub ventilatsiooni abil, mida reguleerib elektriline klapp, mis määrab 

ära õhu liikumise kiiruse. Samuti on see võimeline õppima kasutaja harjumustega ja valmis 

rakendama teistsuguseid kütmisrežiime aastaaegade vahetumisega. Üheks selliseks 

nutitermostaadiks on Nest, mis ühendatakse maja küttesüsteemiga. Selle omapära peitub 

selles, et seda on võimalik juhtida nii nutiseadmest kui ka läbi arvuti. Paigaldada on 

võimalik seda igasse ruumi, kus on olemas küttekeha ja veetud toa temperatuuri 

juhtimiseks kaablid. Üldjuhul on ruumides seintel juhtpaneelid olemas, aga nendega on 

võimalik alandada või tõsta temperatuuri. Ühes majapidamises on võimalik üles seada kuni 

kakskümmend Nest termostaati, mis on enamgi kui piisav tavalisele majapidamisele. Peale 

temperatuuride järgmise tasub majapidamisse paigutada ka sensorid, mis mõõdavad õhus 

olevat süsihappegaasi ja reguleeriksid selle järgi vastav õhu liikumine. [66] 
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3.1.3. Valgustite valik 

 

Valgustuseks sai majapidamisse valiti Philips Hue tootesarja lambipirnid ja LED 

valgusribad, mille valgustonaalsust on võimalik muuta RGB skaalal. See annab võimaluse 

grupeerida valgusteid tubade kaupa, nii et kõik ühe ruumi valgustid süttiksid nupu 

vajutusel. Valgustitega on võimalik mitmeid erinevaid lülitusi välja mõelda või siis 

ühendada teiste seadmetega, näiteks välisukse avanemisel süttivad automaatselt esikutuled. 

Väga hästi töötab Philips Hue tootesari ka häälkäsklusi pakkuvat personaalabilistega. [15, 

23] 

 

 

3.1.4. Seadmete juhtimine häälkäsklustega 

 

Majapidamise koduautomaatika häälkäsklustega juhtimiseks sobib ideaalselt Amazon Echo 

Dot, sest madala hinna tõttu on seda võimalik paigutada igasse ruumi, et tagada toote 

maksimaalne funktsionaalsus. Amazon Alexa tootesari pakub head tootevalikut tarbijale 

kes saab valida seadete vahel, et leida endale parim lahendus. Elutuppa sobiks Amazon 

Echo, mis on Alexa personaalabilise toega 360° kõlar, mille abil on võimalik kuulata 

muusikat häälkäskluse peale. Võimalik on ühendada kõik majapidamises olevad seadmed 

kokku ja panna need korraga sama muusikat mängima. [9] 

 

 

3.1.5. Seadmete juhtkeskused 

 

Olemasoleva maja automatiseerimise kaablivabade seadmetega peab arvestama asjaolu, et 

enamus seadmed omavad juhtimiskeskuseid, mis võivad segama hakata argielu sest need 

vajavad toitepinget ja internetikaabli ühendust. Kuna seadmed edastavad Z-wave ja ZegBee 

laineid, ei ole hea valik paigutada neid tehnoruumi, kuna võib tekkida halb ühendus või 

ühenduse puudus, sama lugu on ka Wi-Fi ühendusega, mis ei pruugi levida seadmeteni. 

Kõige optimaalsem oleks leida maja keskosas koht kus pääseks ligi internetile ja elektrile, 

et seada kõik juhtimiskeskused üles. Internetikaabli puudumisel on võimalik kasutada Wi-
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Fi edastajaid, mis annavad võimaluse ühendada internetikaabel edastajast Wi-Fi jagajasse, 

mis jagab interneti laiali erinevatesse kaablitesse, mis on ühendatud juhtkeskustega. [13] 

3.1.6. Lisaseadmed juhtimiseks 

 

Mugavuse loomiseks võib muretseda majapidamisse ka nutiseadme, mis on spetsiaalselt 

mõeldud koduautomaatika juhtimiseks, et alati ei peaks otsima ega otsima enda 

nutitelefoni automaatika juhtimiseks. Selleks nutiseadmeks võib olla ükskõik milline 

android operatsioonisüsteemi jooksutav telefon või tahvelarvuti. Android süsteemi eelis 

iOS süsteemi ees on see, et Android-ile mõeldud rakendused pakuvad rohkem võimalusi ja 

kolmandate osapoolte rakenduste tuge, mis võimaldavad viia majapidamise 

automatiseerimise veelgi kaugemale kui algne toote arendaja on seda mõelnud. 

 

 

3.2. Majapidamise automatiseerimine ehitusjärgus olevas majas 

 

Ehitusjärgus oleva majapidamise automatiseerimiseks on võimalik kasutada 

kaabellahendusega targa maja süsteeme. See tähendab seda, et majja paigutatakse 

automaatikat juhtiv server, mille abil muutuvad kõik sellega ühendatud seadmed 

kaugjuhtivaks ja kergemini kasutatavamaks (joonis 13). Üheks selliseid võimalusi 

pakkuvaks tooteks on Loxone miniserver. [12] 

See töötab juhtkeskusena, mis saadab kõikidele seadmetele signaali, kui on vaja teha 

lülitusi. Sellise süsteemi kaugjuhtimise eeliseks on see, et seadmete tegevuste ja ülesannete 

määramine käib ühes nutiseadme rakendusest või arvuti internetibrauserist, välistades 

vajadust mitmetele erinevatel rakendustele, mida tavaliselt läheb vaja, kui kasutada Z-wave 

või ZigBee lainetel töötavaid automaatikaseadmeid [67].  

Kuna maja automaatika juhtimiseks sai valitud Loxone targa maja süsteem, on võimalik 

hankida kõik vajaminevad kaablid, lülitid ja lisaseadmed sama tootja käest. Tootja lai 

tootevalik pakub tarbijatele mitmeid erinevaid lahendusviise, samuti ka 

alternatiivlahendusi ja tagab kindluse, et seadmed sobivad omavahel kokku. 
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3.2.1. Kaablite paigaldus 

 

Kaablitega veetud targa maja lahenduse ülesseadmine võib osutada keerukaks protsessiks 

tavainimesele, seepärast on soovituslik lasta paigaldus- ja häälestustööd ära teha 

kvalifitseeritud eksperdil, tagamaks ohutuse majapidamisele ja samuti ka tagamaks 

töötavat lahendust. Arvestades asjaolu, et enamus kaableid veetakse seinasiseselt, siis vea 

otsimise või parandamine võib kujuneda aeganõudvaks ja kulukaks protsessiks. Maja 

ehituse käigus tuleks arvestada asjaoluga, et kui kord paigaldatakse koduautomaatika, siis 

selle funktsiooni muutmine pole alati võimalik. 

 

 

3.2.2. Loxone miniserver 

 

Loxone serverisüsteem koosneb kahest seadmest, toiteblokk ja miniserver. Toitebloki 

eesmärgiks on muundada 230V võrgupinge 24V pingeks, millel miniserver töötab. 

Olenevalt majapidamisest ja ka planeeritud automaatikaseadmete arvust, võib vaja minna 

ka lisablokki, et oleks võimalik ühendada rohkem seadmeid. Sellisel juhul tuleb ka see 

seade ühendada 24V toitepingega ja samuti ka CAT7 kaabliga, et mõlemad seadmed 

saaksid omavahel suhelda. Miniserveriga tuleb ühendada ka internetikaabel, kuna selle 

kaudu hakkab toimuma suhtlus serveri ja tarbija vahel. Süsteemi ülesseadmiseks ja 

programmeerimiseks on vaja ühendada Loxone miniserver arvutiga, milles on installeeritud 

vastav Loxone tarkvara. [12, 14] 

Lai programmeerimisvõimalus annab kaabliga veetud koduautomaatika süsteemile eelise 

juhtmevaba lahenduse üles, kuna pakub laiemat valikut isikupärastada ja automatiseerida 

majapidamine kasutaja nägemuse järgi. Selleks, et muuta majapidamisseade 

automatiseerituks, tuleb vedada kaablitega ühendus seadmest otse Loxone miniserverisse. 

[12, 14] 
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3.2.3. Loxone koduautomaatika seadmed 

 

Targa maja funktsionaalsuse ja automatiseerituse tase sõltub sellest, kui palju lisaseadmeid 

on ühenduses Loxone miniserveriga. Suurema majapidamise jaoks on vaja lisablokki, et 

ühendada kõik vajalikud seadmed süsteemiga. Elektri, gaasi ja vee tarbimise mõõtmiseks 

on vaja paigaldada Modbus laiendus. Selle abil on võimalik jälgida reaalajas eelmainituid 

tarbimisi, kui on ühendatud Modbus toega mõõteriist. Näiteks Loxone Modbus Electricity 

Meter, mis mõõdab elektri tarbimist [68–69].  

Valgustuste juhtimisega tegeleb miniserver, kuid selle informatsiooni, mis valgustugevuse 

või värviga valgusti põleb, on vaja DMX laiendit. Selle abil on võimalik luua 

majapidamises erinevaid valgustseene, reguleerida valgustugevust ja luua 

valgusüleminekuid teistele värvidele [70]. 24V LED valgustite valgustugevuse 

reguleerimiseks ja värvuste muutmiseks on vajalik RGB dimmer laiend [71].  

Ruumide temperatuuri reguleerimisega tegeleb miniserver, mis saab informatsiooni 

ruumides paiknevatest seadmetest. Kui majapidamist on planeeritud kütta radiaatoritega, 

siis on võimalik paigaldada regulaatorid, mis kinnituvad radiaatori külge, tagamaks 

automaatse temperatuuri hoidmise [71]. Küttesüsteemide ja boilerite automatiseerimiseks 

on vaja Loxone Fröling laiendit, mis jälgib etteantud temperatuuride hoidmist, pakub 

ökonoomset kütmisviise ja on võimeline teavitama, kui süsteemis esineb viga [72].  

Loxone pakub uudset viisi lülituste tegemiseks ja seda läbi puutetundluku klaaspaneeli, 

millele saab programmeerida kuni viis erinevat funktsiooni. Touch Pure Tree lülitiga on 

võimalik sisse ja välja lülitada valgusteid, sulgeda ruloosid ja reguleerida ruumi 

temperatuuri. Samaaegselt töötab toode ka temperatuuri ja niiskuse mõõtjana [73]. 

Ruumides kuhu eelnimetatud lüliti ei paigaldata sobib temperatuuri ja niiskuse mõõtmiseks 

Loxone vastav sensor. Kuna see töötab patareitoitel ja saadab informatsiooni juhtmevabalt, 

siis on võimalik seda paigutada kõikjale [74].  

Andmevahetuseks serveriga on vaja lisalaiendust, mis võimaldaks juhtmevabu ühendusi, 

selleks on Air Base laiend [75]. Sama võrguta ühendust kasutab ka Loxone nutipistik. 

Nutipistik kinnitud tavalise pistiku peale ja annab võimaluse teha lülitusi seadmega, mis on 

ühendatud nutipistikusse. Võimalus paigutada iga pistiku peale ja eemaldada see, teeb 

nutipistikust väga funktsionaalse seadme. Majapidamise ventilatsiooni, konditsioneerid ja 
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õhksoojuspumpade juhtimiseks on vajalik RS485 lisamooduli. Ventilatsiooni juhtimine 

toimub spetsiaalse elektrilise klapiga, mis määrab ära õhuvoo kiiruse. Kuna paljud Loxone 

seadmed töötavad samaaegselt ka temperatuuri- ja niiskusanduritena, saab automaatika ka 

vastavalt reageerida individuaalselt iga ruumi kohta [76].  

 

 

3.2.4. Loxone turvaseadmed 

 

Turvalisuse tagamiseks sissetungijate eest on Loxone tootesarjas vastavaid seadmeid, 

üheks neist on liikumisandur. Eripära peitub selles, et võimalik on ühendada liikumisandur 

muusikasüsteemiga ja valgustitega. Mittesoovitud viibija esinemisel, hakkavad tuled 

vilkuma ja muusikasüsteem maksimaalse tugevusega tööle, teavitamaks majaelanikke 

sissetungist. On tõenäoline, et sellise reaktsiooni peale lahkub sissetungija koheselt. Peale 

valguse ja muusika märguande tuleb ka teavitus intsidendist nutiseadmesse. Teateid 

ohtudest võib tulla ka muude allikate nagu vee lekked või tulekahjud. [77] 

Maja valvestamist on võimalik programmeerida ühe lüliti alla ja paigutada see oma 

nägemuse järgi majapidamisse. Valvestada on võimalik erinevaid ruume, korruseid või ka 

tervet maja. Loxone süsteemi pakub võimalust „Away mode“ ehk kodust eemal režiim, kus 

maja valvestatakse, kõik elektroonika lülitatakse välja, kaasaarvatud ka valgustid ja 

kontrollitakse ka akende ja uste kinni olekut. Selline kontrolliv süsteem annab kasutajale 

turvatunde ja kiire viisi majapidamisest lahkumiseks. Võimalik on paigaldada 

majapidamisse nutivideokaamerad ja nutiuksekell, et tagada maksimaalne turvalisus. 

Mõlema reaalaja otseülekannet on võimalik jälgida Loxone rakenduse vahendusel nii 

nutiseadmes kui ka arvutis. [77] 

 

 

3.2.5. Loxone koduautomaatika eelised 

 

Koduautomaatikat paigaldatakse eesmärgiga, et muuta majas elamine kasutaja jaoks 

lihtsamaks ja mugavamaks. Selle eesmärgiga on Loxone välja töötanud erinevaid 

lahendusi. Automaatikasüsteemiga on võimalik väga põhjalikult häälestada ja 

programmeerida maja just nii nagu kasutaja seda tahab. Üheks mugavust tagavaks viisiks 
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on liikumisandurite ühendamine valgustitega. Eesmärgiks on valgustite automaatne 

süttimine ruumi sisenemisel. Erinevus tavalisest valgustitest, mis süttivad liikumise peale 

on see, et Loxone süsteemis jälgitakse inimest ja valgustid ei kustu kui inimene on veel 

ruumis. Võimalik on grupeerida kõik ruumi valgustid kokku ja seadistada need erinevate 

valgustseenide alla, mis oleks rohkem sobilikud näiteks õhtusöögiks või siis filmielamuse 

suurendamiseks. Arvestama peab ka asjaolu, et kõike on võimalik juhtida ka nutiseadme 

rakenduse kaudu ja ka seintele paigutatud multifunktsionaalsete lülitite abil. [78]  

Loxone kasutab seinapaneelide asemel tahvelarvuteid, mis on kinnitatud spetsiaalse 

raamistiku külge, kus seda laetakse samal ajal, kui on võimalus seda ka eemaldada. Eraldi 

nutiseade automaatika juhtimiseks on hea seetõttu, et sellisel juhul pole alati vajalik otsida 

isikliku telefoni ja samuti võimaldab ligipääsu reguleerimisele mitte maja elanikele, 

näiteks külalised.  

 

Joonis 13. Loxone koduautomaatika võimalused [78] 
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4. KODUAUTOMAATIKA MAKSUMUS 

 

4.1. Juhtmevaba koduautomaatika maksumus 

 

Koduautomaatika planeerimisel tuleb arvestada asjaolu, et tervikliku, kõige paremate 

võimalustega, süsteemi projekteerimine, võib kujuneda vägagi kulukaks (tabel 2). 

Projekteeritud hoone kõige kallimateks seadmeteks ostusid LED-valgustid, turvaseadmed 

ja küttesüsteemiga seonduvad regulaatorid. Eelnimetatud seadmetele on võimalik leida ka 

alternatiivlahendusi, kuid peab arvestama, et uued seadmed ei pruugi samaväärselt töötada. 

Tarbijal ei ole vajalik soetada kõiki nimetatuid tooteid, mis projektis on välja toodud, 

korraga, kuna kogumaksumus on suur ja seadmeid on võimalik ka eraldi kasutada. Targa 

maja loomine vajab esialgset suurt rahalist panustust, kuid kui algus on tehtud, siis on 

järgnevate seadmete soetamine soodsam. Esimese sammuna tasuks automaatika planeerijal 

välja mõelda, millised seadmed esimesena soetada. Üldjuhul alustatakse valgustitest ja 

selle jaoks ongi välja mõeldud Philips Hue alustuskomplekt, mille abiga on võimalik 

muuta põhilised eluruumid hubasemaks. Komplekti kuulub juhtimiskeskus ja LED-lambid. 

Alati on võimalik osta leedlampe eraldi juurde või valida sama tootesarja sooja või külma 

tooniga, mis on samuti kaugjuhtivad. Sama kehtib ka turvavarustuse kohta. Kõige 

populaarsemaks on osutunud kaamerate lahendus.  

 

Tabel 2. Kaablivaba koduautomaatika lahenduse maksumus [79] 

Seadme nimi Kogus Seadme hind (€) Maksumus (€) 

1. Samsung SmartThings 

alustuskomplekt 
1 223 223 

2. Samsung SmartThings 

nutipistik 
10 52 520 

3. Samsung SmartThings 

uksesensror 
3 34 103 

4. Samsung SmartThings 

liikumisandur 
10 34 346 

5. Samsung SmartThings 
2 34 69 
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lekkeandur 

6. Halo+ Suitsu ja 

vingugaasi andur 
4 129 516 

7. Philips Hue 

alustuskomplekt 
1 177 177 

8. Philips Hue lambipirnid 10 43 436 

9. Philips Hue 

punktvalgusti lambipirn 
5 43 218 

10. Philips Hue dimmer 1 22 22 

11. Philips Hue LED 

valgusriba 
2 80 160 

12. Amazon Echo  1 172 172 

13. Amazon Echo Dot 4 52 208 

14. Nest nutitermostaat 5 226 1130 

15. August nutiukselukk  2 204 408 

16. Ring nutiuksekell 1 183 183 

17. Dahua 

nutivalvekaamerad 
4 76 306 

18. Dahua videosalvesti 1 426 426 

  Kogumaksumus 5624€ 

Märkus. Kõikide toodete hinnad sai valitud internetipoest Amazon UK või seadme tootja kodulehelt. Hinnad 

arvutati eurodeks kasutades dollari ja inglise naela kurssi (24.05.2017). 

Kogu automaatika maksumuseks kujunes 5624 eurot. Kõik majapidamised on erinevad, 

samuti ka tarbijate soovid, seega võivad toodete kogused olla erinevad. Leedlampide puhul 

ei olev vajalik soetada nii palju, eriti kohtvalgusti variante, kui selle kasutamisvõimalus 

üldse puudub.  
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4.2. Juhtmeühendusega koduautomaatika maksumus 

 

Kaabliga veetud koduautomaatika lahendust tuleb hakata planeerima juba enne maja 

ehitust, kuna ehitusjärgus olevas hoones ei pruugi olla enam võimalust paigaldada kõiki 

soovituid süsteemilahendusi. Erinevus kaablivaba automaatikalahendusest on see, et 

seadmed tuleb korraga välja osta, mis teeb algse investeeringu maksumuse kordades 

suuremaks. Kuid kui vaadata terviklikult mõlema süsteemi maksumusi, siis on näha, et 

kaablivaba süsteem on märgatavamalt madalama hinnaga (tabel 3). Siinkohas tuleb 

arvestada asjaolu, et projekteeritud hoone maksumusse ei ole arvestatud kulusid, mis on 

seotud seadmete paigalduse ja häälestamisega, valgustitega ja kaablitega. Põhjuseks on 

see, et eelnimetatud on võimalik saada erinevate hindade juures. Valgusteid ei kaasatud 

nimekirja, sest kaabliga veetud lahendus võimaldab luua kauglülitusi ja värvikirevaid 

valgustseene kasutades mitte suurbrändide tooteid, andes tarbijale laiema valiku. Paigaldus 

ja häälestamise kulud sõltuvad teenust pakkuvast firmast. Seega on kulukokkuvõtted 

kajastamas vaid automaatika riistvara osa. 

 

Tabel 3. Kaabliga veetud koduautomaatika lahenduse maksumus [80] 

Seadme nimi Kogus Seadme hind (€) Hind kokku (€) 

1. Loxone miniserver 1 498 498 

2. Loxone lisaseadmete 

laiend 
1 463 463 

3. Loxone DMX laiend 1 275 275 

4. Loxone Modbus laiend 1 228 228 

5. Loxone temeperatuuri- ja 

niiskusandru 
5 80 400 

6. Loxone seinalüliti Touch 

Pure Tree 
3 167 501 

7. Loxone kaablivabate 

seadmetega phendus 

laiend 

1 101 101 

8. Loxone RGB 24V dimmer 1 76 76 

9. Loxone radiaatori 

reguleerija 
6 73 438 
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10. Loxone RS485 laiend 1 170 170 

  Hind kokku 3151€ 

Märkused:  

1) Kõikide toodete hinnad sai valitud seadmete tootja kodulehelt. Hinnad arvutati eurodeks inglise 

naela kursi järgi (24.05.2017). 

2) Hinnanimekirja ei arvestatud majapidamise valgusteid, kaableid ja paigalduskulusid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Koduautomaatika lahenduste kasutamine on aina kiiremini kasvav trend, mis muudab 

kodus veedetud aja mugavamaks ja lihtsamaks. Töö kõigus sai uuritud lähemalt praeguse 

aja kõige populaarsemaid ja enim kasutatud majapidamise automatiseerimise seadmeid, et 

anda ülevaade inimesele, kes pole antud teemaga varsemalt kokku puutunud, mida kõike 

on võimalik nende abil muuta tavalises majapidamises kergemalt juhitavamaks ja nende 

erinevus alternatiivvõimalustest. 

Töö teises osas analüüsiti koduautomaatika seadmeid ja nende võimalusi. Anti ülevaade 

seadmete funktsionaalsusest ja kasutusviisidest. Uuritavate seadmete alla kuulsid: 

valgustid, turvaseadmed ja häälkäklusseadmed. Valitud seadmeid on kõiki võimalik 

ühendada valmisoleva hoone süsteemi läbi erinevate pistikute, hoone üldkonstruktsiooni 

muutmata. Töö autor leiab, et häälkäskluste seadmete seast osutus kõige 

funktsionaalsemateks Amazon Alexa tootesarja tooted, oma laialdase juhtimisvõimaluste 

tõttu. 

Töö käigus leiti, et kõige paremat lahendust eluruumide valgustamiseks pakkus Philips 

Hue tootesarja tooted. Seda selletõttu, et annab kasutajale laia valiku erinevate värvide 

kasutamiseks. Leedlampe on võimalik ühendada gruppideks, seejärel juhtida nutiseadme 

või häälkäskluste abil. 

Turvalisus on igale majapidamisele tähtis osa, sest turvatunne on oluline kõigile. Selle 

tagamiseks on mitmeid erinevaid viise. Kõige kasulikumaks seadmeks ostus 

valvekaamerad, mille abil on võimalik jälgida reaalajas videoülekannet. Kaamerad 

salvestavad salvestisse, mis on ühendatud internetiühendusega, et tagada ülevõrguline 

vaatamisvõimalus. Väga kasulikuks seadmeks osutus ka nutiukselukk. Turvalisuse 

tagamiseks on seadmetel turvaprotokollid omavaheliseks ja internetiga suhtlemiseks, et 

tagada ligipääs ainult seadmete omanikele, mitte sissetungijatele. 

Töö kolmandas osas käsitletud kaks targa maja süsteemi erinesid täielikult kasutatud 

seadmete poolest, et anda lugejale ülevaade, kuidas on võimalik erinevaid 

majapidamisseadmeid automeerida. Mõlemad hooned said sisustatud samaotstarbelise 
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tehnikaga, et tekitada parem võrdlus. Uurimise käigus selgus, et mõlemasse hoonesüsteemi 

oli võimalik paigaldada sarnase tööeesmärgiga automaatikaseadmed, kuid 

juhtmeühendusega seadmetel olid järgnevad eelised: 

• võimalusterohkem häälestusvõimalus; 

• võimalik opereerida kõiki funktsioone ühest juhtseadmest.  

Neljandas osas käsitleti eelmainitud koduautomaatikasüsteemide maksumust. Leiti, et 

sarnased süsteemid on erinevate hindadega. Kaablivaba lahendus on oluliselt kallim, kuid 

selle eeliseks kaabliga süsteemiga ees on: 

• on võimalik osta seadmeid eraldi välja;  

• ei nõua suurt algset investeeringut;  

• kaabliga lahenduse kogumaksumusse ei arvestatud valgusteid ja tehnikute 

teenustasusid.  

Üldkokkuvõttes on kaabliga lahendus odavam, kuid nõuab suuremat alginvesteeringut. 

Koduautomaatikaseadmed pakuvad inimestele palju enamat kui ainult mugavust, sest 

nende abiga on võimalik elada säästlikumalt.  
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COMPARISON OF HOME AUTOMATICS  

 

Summary 

 

Home automation systems are a growing trend, what makes the time spent at home more 

comfortable and household works easier. In this work, many popular and new automation 

systems and devices were researched, to give an overview to a person, who is not aware of 

this topic, about how many possibilities there are to make household appliances more 

controllable. 

The most popular devices on the current market was the Philips Hue product line, what 

mostly consumes LED light bulbs and LED lightstrips what are highly customizable by the 

user. Also, they can be controlled by via smartphone or using voice commands. All 

selected devices were able to integrate to the existing household, without changing the 

structure of the house. The author found that the best voice command device was the 

Amazon Alexa product line, because of it’s wide ray of functions. 

It was found that the best way to illuminate the rooms was to use Philips Hue products. 

This because the product line gives the user many different colors to choose from. These 

LED lights can be grouped up and then be controlled by a smartphone or voice commands. 

Household security has an important role, because of safety matters to everybody. It was 

found out, that the best device to provide that were video cameras, whitch can live 

braodcast to a smartphone, so the user can see what’s happening. The camera record on an 

external storage device that uploads the footage to the internet. Smartlocks are also a new 

innovative and secure way to protect the household. Smart devices are programmed with 

saftey protocols for communicating with one another, to provide the maximum security, 

and keep out any unwanted intruders. 

In the third chapter of the work, two smart house systems are being looked at. The 

difference is that one house uses cableless methods to connect to devices, the other one 

uses cables. In both houses, similar devices were used to give a similar functionality. 

Doing this, gives a better effect and a more realistic overview about different smart house 

solutions. During research, it was found out, that both smart house systems could be 

installed so, that  
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they had a similar functionality, but there were some differences:  

• cabled system is more programmable; 

• the ability to be fully controlled from one application. 

In the fourth chapter of this work, the total sum of both smart house systems is calculated. 

It was found out that the similar smart house solutions had different prices. The cableless 

solution was much more expensive, but it also had some advantages: 

• smart house devices can be bought separately; 

• doesen’t need a big first investment; 

• the payment of lighting and set up of the of cabled smart house system was not 

counted for. 

In conclusion, it can be said, that the cabled solution is cheaper, but it needs a bigger first 

investment. Smart house devices give the user much more than comfortability, it is also a 

tool for saving money. 
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