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MEIE KLIIMAVOOTMES Viibib iNi-
mene tciol ja kodus ning vaba aega

veetes suure osa oma ajast siseruumi-
des. Kuigi ruumide sisekliima on meie

elu olulisemaid m6jutajaid, p<iorame

sellele liiga viihe tiihelepanu. Siseklii-
mat mojutab hulk omavahel seotud nii
keemilisi, ftii.isikalisi, mehaanilisi kui
ka bioloogilisi tegureid. Tihti moode-
takse iiksnes iiht neist ning iiritatakse
seda viia vastamsse normatiividega,
ent unustatakse, et iihe teguri muutmi-
ne muudab ka teisi ning see voib kaasa

tuua podrdumatuid tagajdrgi. Seet6ttu
tuleb enne seda, kui ruumides midagi
m66tma, projekteerima v6i parandama

hakata, selgeks teha, mida soovime saa-

l.utada. Arutlegem siis, mis on ruumide
sisekliima muutmise eesmdrk.

Tdnapdeval ridgitakse palju ener-

giat6hususest, mille eesmirk on sddsta

riigi ja maailma taastumatuid energia-

varusid. Ent kas me ei unusta sealjuu-

res, et kui muudame hooned 6huti-
hedamaks ja paremini soojustatuks,
muutuvad ka sisekliima fiiiisikalised,
keemilised, mehaanilised ja bioloo-
gilised niiitajad? Palju riiiigitakse ra-
doonist ning kasutatakse selle t6rjeks
kalleid mehaanilisi vahendeid (tokke-

kiled jms), kuid porandaalune jdetakse

tuulutamata. Ometi on eesti ehitus-
meistrid juba sajandeid pidanud po-
randaaluse tuulutamist oluliseks hea

sisekliimaga hoonete rajamisel, kuigi
radoonist polnud neil aimugi. Ruu-
miohku m6jutavatest bioloogilistest
teguritest, sh hallitusseentest ja nende

6hu niiskusest ja temperatuurist s61-

tuvast levimisest on ilmunud rohkesti
artikleid. On teada, et eri seeneliikidel
v6i perekondadel on omad eelistused
keskkonna suhtes. Osa hallitusseentest
on aga inimesele vajalikud, kuuludes
ruumi6hu okosiisteemi. Ruumide tuu-
lutamist peetakse hea sisekliima taga-

miseks viga oluliseks, energiat6husas
hoones vajalik sundventilatsioon te-
kitab aga miira ja tihti ltilitatakse ta
hoopis viilja, et energiat veelgi kokku
hoida.

38

Hallitusseened aknanurgas ja akna alaossa kondenseerunud vesi

MIDA EESMANCITS SEADA?

Autorite meelest on k6ige olulisem ini-
mese tervis ja eluiga. Seet6ttu peaks

hoonete energiat6husaks muutmise
eesmdrk olema tervisliku sisekliima
loomine nii kodus kui ka tri<iruumides.
Oluline on seegi, et kasutatavate ma-
terjalide tootmisel lenduks v6imalikult
vdhe siisinikdioksiidi ning primaar-
energiakulu oleks v6imalikdt vaike.

fust sellest ldhtenurgast peaks hinda-
ma ruumikliimat m6jutavaid tegureid.
Tuleb arvestada ka seda, et sisekliimat
m6jutavad inimesed ise, koduloomad,
toataimed, ehitusmaterjalid ja viiga olu-
liselt ka vtiliskliima. K6igi nende tegu-
rite arvestamine v6ib esmapilgul tun-
duda tilej6u kliva iilesandena, seet6ttu
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v6iks alustada selle kindlakstegemisest,
millised ruumide sisekliimategurid
m6jutavad inimese tervist ja eluiga k6i-
ge enam.

Alustagem energiat6hususe poolest
olulistest fiiiisikalistest teguritest.
Kuigi sise6hu temperatuur on inime-
sele vdga oluline, on k6igile inimestele
sobivat temperatuuri vdga raske mddra-
ta, sest see oleneb vdliskliimast, kultuu-
rist ja indiviidist. Mitme Skandinaavia
maa rahvad eelistavad nt magada ja-
hedas ruumis ning isegi samas pere-
konnas voib olla,,temperatuurialaseid
lahkhelisid'. Teadusuuringud on siiski
t6estanud, et kui optimaalne tempera-

tuur on subjektiivne, siis temperatuuri
eriner.usi eri keha (nt kui jalad kii{me-
tavad) ja ruumi piirkondades (kui aken
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kiilma ,,6hkaU') talub enamik inimesi
ebameeldivana.

Teine oluline fiitsikaline tegur on

valgus. Valguse kvaliteeti hinnatakse

valgustustiheduse, vdrviesituse, vdrelu-

se ja rliguse kaudu. Eri tegevuste juures

soovib inimene erinevat valgustatust:

kui nt kellassepp vajab suure valgus-

tuge\.usega lampi, siis magades hairib
inimest isegi kaardinapilust paistev td-
navalambi kuma. Uldiselt on inimese

silmadele k6ige meeldivam pievaval-
gus, mida tuleks ruumide planeerimisel
silmas pidada.

Kolmandana v6iks nimetada miira,
mida pohjustavad nii inimesed, loo-
mad kui ka mitmesugused tehnili-
sed seadmed. Loomulikult on m6nus

kasutada arvutit, vaadata televiisorit
jalv6i soita autoga, ent koik see tekitab
miira, mis on muutumas inimese ter-
visele iiha ohtlikumaks teguriks. Miira
m6jutab meid juba emaiisas ja saadab

vanaduseni viilja. Mtira segab kesken-

dumist, tekitab stressi ja isegi takistab

siseorganite normaalset tegevust. Mtira
pohjustab isegi sundventilatsiooni teki-
tatud ohuliikumine. Miira p6hjustatud
kuulmishdired on poci,rdumatud.

Oluline fiitisikaline tegur on 6huva-
hetus. Selleks et meie keha ja seadmete

tri<itamisel tekkivad ained (nt siisihap-

pegaas) meid ei ldmmataks, peab ruu-
miohk vahetuma. Ohuvahetus paneb

ohu liikuma ning kui ohk liigub liiga
kiiresti, v6ib see inimese jaoks ebamu-

gav olla. Ohk ei peaks ringlema flksnes
jalgade k6rgusel, nagu tihti juhtub, vaid
kogu keha ulatuses, eriti rindkere ja

pea piirkonnas. Ohu liikumisel on vdga

lw'

6ietolmu on nii lilledel, putukatel kui ka 6hus

oluline roll ruumiohu i.ihtlustamisel
ja viilisohuga tasakaalustamisel. Peale

gaaside drajuhtimise reguleerib ohu-
vahetus ruumi6hu niiskust ning vdldib
selle kogunemist.

Kas Ohuniiskus liigitada fiiiisikali-
seks, keemiliseks voi hoopiski bioloogi-
liseks teguriks, s6ltub uurija vaatenur-

gast jalvoi haridusest. Inimese tervist
oluliselt mojutav 6huniiskus peab nii
vdliste kehaosade kui ka siseorganite
jaoks olema paras. Inimesed ja muud
elusorganismid ning isegi materjalid
tunnevad end koige mugavamini tea-
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tud 6huniiskusvahemikus. Kui ruumi-
ohk on liiga kuiv, peab rohkem jooma

ning 6hku on vaja niisutada, ning kui
Iiiga niiske, voib ohus sisalduv veeaur
jahedamatele pindadele kondenseeru-

da ning soodustada hallitusseente kas-
vamist.

Fiiiisikalistele teguritele v6ib
6hur6hu. Voib-olla muutub ka

gur tulevikus mojutatavaks ning pdeva-

del, kui madal 6hur6hk vael'usi pohjus-
tab, voib minna ,,korgrohuruumi" ning
tunda end seal hdsti.

Peale vee on 6hus rohkesti soovituid
ja soovimatuid keemilisi iihendeid,
mis on normaalse sisalduse korral
eluks vajalikud, ent v6ivad olla ini-
mesele miirgised jalv6i muud moodi
kahjulikud. Seda iildiselt teatakse, et

vaja on mo6ta 6hu siisihappegaasi-,
radooni- ja hapnikusisaldust, ent peale

nende peaks kontrollima, mida muud
kahjulikku v6iks ohus leiduda, sest

keemiatriostuse tooteid tuleb olmeka-

sutusse tllha juurde. Kontrollimiseks on
aga vaja kalleid seadmeid ja keerulisi
meetodeid. Keemiliste iihendite hul-
ka kuuluvad ka lenduvad orgaanilised
iihendid (ingl VOC - volatile organic

compounds), mis voivad tervist m6ju-
tada nii positiivselt kui ka negatiivselt.

Nende olemasolu ohus tajub inimene
l6hna kaudu.

Tolm moodustub peamiselt 6hus

heljuvatest anorgaanilise pdritoluga
mehaanilistest osakestest, mis pahatihtiSeente eostolm laual
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m6juvad halvasti inimeste hingamis-
teedele ja limaskestadele. Sise6hus v6ib
olla mitmesuguse koostise ja piiritoluga
iihendeid, millest osa on piirit viilis-
6hust, osa aga tekib ruumi sees. Ohus
v6ib leiduda ka paberi- ja tekstiilikiude
ning muid osakesi. Oietolm, mis piiii-
seb siseruumidesse vdlisohust (vdhesel

mddral ka toataimedest), v6ib pohjusta-
da allergiat. Oietolmu kohta (liik, hulk
ja esinemispiirkond) saab teavet inter-
netist.

Ka 6hus leiduvad bakterid ja mik-
roseened on inimese elus olulised. Osa

neist on inimese tervisele ohutud, osa

ohtlikud. Kui seeni ja marjtt korjates
voi lihtsalt jalutades hingame metsa6h-
ku - nii hea vdrske ohk - ei m6tlegi me
sellele, et koos iga liitri hingatud ohuga
voib meie organismi jouda kiimneid
seeneeoseid ja -osakesi. Arge seetot-
tu jritke metsa minemata, sest need on
piirit liikidelt, mis on meie okosiistee-
mis tavalised (ja arvukad). Samas on
siseruumides liike, kellest piirit isegi
vdike kogus v6ib tekitada olulisi tervi-
seprobleeme. Nt toodab seen Stachy-

botrys chartarum mikotoksiine, mis
on kahjulikud inimese tervisele. Seega

on bioloogiliste tegurite puhul oluline
nende liik ja hulk ruumi6hus, mida
mo6detakse PMU-des, s.o pesa moo-
dustavates iihikutes. Seeneosakesed on
ohtlikud nii siis, kui seen on elus, kui ka
pdrast ta elutegevuse l6ppu (siis on osa-

kesed ruumi6hus tolmuna, mis kuulub
kiill mehaaniliste tegurite hulka).

Elamute energiat6hususele tuleb
kindlasti suurt tdhelepanu po<irata, ent
moelda tuleb ka selle saavutamiseks
kasutatavate materjalide tootmiseks ja
veoks kuluvale energiale. Vdheoluline
pole tdLnapdLeval ka see, kui palju kulub
energiat materjalide kditlemiseks p6-
rast nende olelusea l6ppu (seda ener-
giat6hususdirektiiv ei krisitle). Primaar-
energiakulu arvutamiseks on loodud
mitmeid programme, ent seda saab

analiiiisida ka lihtsa talupojamoistuse-
ga. Kui nt v6tta savi oma maja vunda-
mendisiivendist ning teha sellest kroh-
vi, siis kulub kiimneid kordi vihem
energiat, kui kaugel Saksamaal suures

to<istuses toodetud ja mitme vahendaja
kaudu Eestisse veetud savipulbrist teh-
tud savikrohvi valmistamiseks. Sama

kehtib paljude materjalide kohta: oma
metsast v6etud ja paar aastat kuivada

lastud palkidest sein uersas tuulet6k-
kest, mineraalvillast, aurutokkekilest ja
kipsplaatidest puitkarkass-sein, maa-

kivist r,rrndament versus to<istuslikest
plokkidest vundament, loomulik ven-
tilatsioon versus strndyentilatsioon jne.

Kokkuvotteks tahaksime cielda, et ener-
giat6hususe tagamine on 6ige, kuid tee-

me seda kohalike, vdhe primaarenergiat
sisaldavate materjalidega. Ainult nii-
moodi tdidame energiat6hususdirektii-
vi humaanset eesmdrki - hoida kokku
taastumatuid energiaallikaid ning sel

moel aidata kaasa maailma jdtkusuut-
likkusele.

Loodame, et meie artikkel pakub as-

jatundjatele huvi ning et Eestis leidub
teadlasi, kes on huvitatud kdsitletavas
valdkonnas koostorid tegema. Artiklis
kiisitletud tegurite loetelu pole kau-
geltki l6plik ning edaspidi on kavas

kirjutada k6igi nelja tegurigrupi kohta
p6hjalikum artikkel. |drgmises Kesk-
konnatehnika numbris saab lugeda
Eesti Miikoloogiauuringute Keskuse

uurijate kirjutatud artiklit sisekliimat
mojutavatest bioloogilistest teguritest.
Ootame tagasisidet jalv6i koostriomot-
teidaadressilkalle@mycology.ee. E[

NIGEERIAS EH ITATAKSE ARAVISATU D
PLASTPUDELITEST MAJU
Ti.ihjadele plastpudelitele, mis Ni-
geerias tdnavatele ja veekogudesse

visatakse ning on pohjustanud t6si-
seid keskkonnaprobleeme, leidis va-
litsusvdline organisatsioon National
Coordinator of Development Associa-

tion for Renewable Energies (DARE)
rakenduse. tiivaga tiiidetud ja kin-
nikorgitud pudeleist saavad ehitus-
plokid, millest laotakse majaseinu.
R6htsalt laotud pudelikihte seob

muda. Esimene plastpudelitest maja
ehitati DARE eestvedamisel Sabon

Yelwa krilla Kaduna osariigis. Liivaga
tiiidetud pudelitest saab ehitada kest-
va (plasti lagunemiseks kulub ca 450

aastat) tule-, kuuli- ja maavdrinakind-
Ia maja, mis hoiab jahedat sisekliimat
ja sobib seet6ttu Aafrikasse eriti hdsti.
Plastpudelimajade ehitamine aitaks
leevendada eluasemenappust ning
annaks joukohast tciod teismelisele ja

Iastelegi. Uhetoalisele majale kulub ca

15 000 pudelit, koogi ja vannitoaga ka-
hetoalise elamu ehitamiseks aga umbes
50 000.

Plastpudelimaja ehitamise tehnoloo-
gia triritas viilja Hondurases elav saks-

lane Andreas Froese. M
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