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I
Viimastel aastatel on ehitusprotsessis sagenenud vaidlused
hallitusteemalistes kusimustes. Seda nii nii ehitaja ja omaniku-
jSrelevalve kui ehitaja ja tellija vahel. Tekkinud vaidlused on pi-
kendanud ehitusprotsessi ning mdnedel juhtudel toonud juurde
olulisi planeerimatuid lisakulutusi nii ehitajale kui tellijale.
t
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Paljud probleemid on tingitud tead-
matusest v6i siis eksiarvamustest
hallitusseente olemuse ja arengu
osas. Toome lugejani mitmed pohi-
t6ed hallitusseente arengust ja ndi-
teid erinevates keskkondades tek-
kinud probleemide t6siduse ja la-
henduste osas.

Enamus ehitusspetsialiste teab,
et hallitusseened vajavad aren-
guks niiskust ehk vett erinevates
olekutes, paljud teavad ka seda,
et lisaks sellele on hallitusseente
arenguks vajalikud soojus ja toit-
ained. M6ned on kuulnud ka sel-
lest, et hallitusseened kasvavad ot-
se substraadil ehk ainel, mida nad
lagundavad ning ei tungi kuigi sti-
gavale ainesse ning seda, et halli-
tusseente osakesed ei suuda tungi-
da labi vdhese ohuliibilaskvusega
materjali v6i materjali, mille oma-
vahel iihenduses olevad poorid on
viiksemad kui 1 pm. Kuid kui ha-
katakse planeerima ehitustegevust
jalvdr analuiisima erinevaid olu-
kordi ehituses, siis ei suudeta sage-
li oma teadmisi ehituses tekkinud
olukordadega kokku viia ning te-

hakse otsuseid, mis loovad uusi ta-
kistusi ehitusprotsessi jiitkamiseks.

Jdrgnevalt vaatleme erinevaid
enimlevinud ehitusmaterjale eri-
nevates keskkonnatingimustes
ning analiiiisime hallitusseente
arenguv6imalusi materjalides ja
nende levikut iimbritsevasse kesk-
konda.

M ineraalvilla spetsiifi ka
K6igepealt vaatleme, kuidas

saab tekkida mineraalvillas hal-
litusseentele sobiv keskkond.
Mineraalvilla ohuliibilaskvus on
suur, s6ltuvalt materjali tihedu-
sest. Niiske vdlis6hk tungib kii-
resti mineraalvilla ning seet6ttu
tasakaalustub 6hus suhteline niis-
kus villas kiiresti vhlis6hu suhte-
lise niiskusega. Vastavalt VTT la-
boris (Soome) tehtud uuringute-
le hakkavad hallitusseened arene-
ma alates 6hu suhtelisest niisku-
sest 70%. Kas see tdhendab, et ar-
vestades Eesti keskmist suhtelist
dhuniiskust (82% EMHI-i andmetel)
ning asjaolu, et villa paigaldami-
sel on konstruktsioonid vzilis6hu-

le avatud, polegi v6imalik hallitus-
seente levikut v6lti da? Kui vaatle-
me ainult 6huniiskust, siis teoree-
tiliselt see ongi nii. Kuid hallitus-
seened vajavad arenguks ka toitai-
neid, milleks on orgaaniline aine.

Mineraalvill nagu nimetuski tit-
leb, on mineraalse pd.ritoluga ning
selle orgaaniliste ainete sisaldus on
viga vdike. Seet6ttu on uues mi-
neraalvillas hallitusseente koloo-
niate tekev6imalus minimaalne,
kuid aastatega kolooniate v6irna-
lus suureneb, sest mineraalvillas
ladestuvad 6hus lenduvad orgaani-
lised iihendid ning tolmuosakesed.
Suur ohuliibilaskvus m6jub hris-
ti ka mhrgunud mineraalvilla kui-
vamisele, liiter vett kuivab 6hulis-
test mineraalvilladest valja oop[e-
vaga. Siiski tuleks jalgida, et mdr-
gunud mineraalvilla ei suletaks
konstruktsiooni.

Tdhelepanu kipsplaadile
Teine levinud ehitusmaterjal on

kipspl aat. Kui mineraalvillas oli
orgaaniliste ainete osakaal vdike,
siis kipsplaadis kasutatakse kar-
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tongi tihe p6hilise koostisosana.
Kipsplaadi puhul on seega vaja-
lik pohiliselt jiirgida niiskuse ta-
sakaalu.

Kuna kips ja kartong m6lemad
on hiigroskoopsed materjalid, siis
tasakaalustub kipsplaadi niisku-
sesisaldus vastavalt timbritsevale
keskkonnale.

Kestvalt suure 6huniiskusega
(Rh tile 70%) keskkonnas paikne-
va kipsplaadi kartongi niiskusesi-
saldus +6ib t6usta iile hallitusseen-
te kolooniate tekkeks vajaliku niis-
kusesisalduse. Kui kipsplaadid on
ladustatud virna, siis nende vahel
puudub 6hu liikumine ning kah-
justada v6ivad saada ainult pind-
mised plaadid, kuid kui plaadid on
paigaldatud konstruktsiooni, siis
on m6lemad kiiljed avatud iimbrit-
seva keskkonna tingimustele ning
oht niiskes keskkonnas suureneb.

Eriti ohtlik on olukord siis, kui
kipsplaadid puutuvad kokku vee-

ga. See vdib oIIa nii sademevesi,

aluspinnast imenduv kapill aar-
vesi v6i mingil muul moel tekki-
nud plaadiga kokkupuutes olev
vesi. Sellistel puhkudel imendub
kipsplaati kiiresti suurel kogusel
vett, mis sealt aeglaselt hakkab
viilja kuivama.

Hallitusseente kolooniate teke
kipsplaadi pinnale on nendel puh-
kudel vhltimatu. Sellest tulenevalt
soovitame kasutada kipsplaati ai-
nult madala keskmise suhtelise
6huniiskusega piirkondades (kasu-
tusklass 1) ning viltida kipsplaadi
kokkupuudet veega.

Betooni katmine
Kolmas materjal, millele soovi-

me thhelepanu poorata on betoon.
Betooni valmistamisel kasutatak-
se olulisel m66ra1 vett, mis aurus-
tub betooni pinnalt mitu nhdalat
pdrast valamist, t6stes kogu timb-
ritseva keskkonna 6hu suhtelist
niiskust. Betoon on enamasti an-
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orgaaniline, kuid tihti sisaldab be-

toon orgaanilisi lisandeid, mis sa-

tuvad sinna liivaga, lisaainetega
v6i juhuslikult.

Betooni ohujuhtivus on vhike
ning seet6ttu kuivab mhrgunud
betoon aeglaselt. Neil pohjustel on
betooni pind ideaalne hallitusseen-
te kolooniate tekkeks.

Tuletame meelde ka asjaolu, et
kolooniad on ainult betooni pin-
nal ning ainult poorse kergbetooni
puhul ka kuni sentimeetri siigavu-
sel betooni poorides. Kui hallitus-
seentega on kaetud betooni alus-
kihi pind, siis valades sinna,pea-
Ie vhikese 6hul?ibilaskvusega kat-
te- v6i viimistluskihi, pole ohtu,
et hallitusseened satuvad ruumi-
6hku. Kui aga katta betoon mitte-
6hutiheda materjaliga (nt ripplagi,
kipspl aat, parkett, laudis vms), siis
kanduvad mdrgunud betoonikihil
arenema hakanud hallitusseente
eosed ruumi6hku ning ohustavad
ruumide kasutajate tervist.

Orgaaniline puit
Viimaseks materjaliks valisi-

me puidu. Puit on llbinisti orgaa-
niline materjal ning seet6ttu oleks
justkui puidu pind hallitusseente
arenguks eriti soodne. Samas on

aga puit poorne ja htigroskoop-
ne materjal ning juhuslikult pui-
du pinnale sattunud vesi imendub
kiiresti puitu.

Seet6ttu ei hakka tootlem ata
puidu pinnal hallitusseened are-
nema enne, kui puidu rakuseinad
ning poorid on veest ktillastunud
(alates niiskusesisaldusest 35%).

Selline keskkond on vdrskel kui-
vatam ata puidul. Kuivatatud pui-
dul saab tekkida selline olukord
ainult veega kokkupuutes (kasu-
tusklass 3), mitte ainult k6rge suh-
telise 6huniiskusega keskkonnas
(kasutusklass 2). Vdrvitud, Iaki-
tud, dlitatud v6i muude pinnakat-
tevahenditega toodeldud puit toi-
mib aga erinevalt.

Seal saavad hallitusseente kas-
vu mhd.ravateks teguriteks pinna-
kattevahendi omadused.

Katsed vdrvidega
V[rvide ja silikoonide osas

on Eesti Mtikoloogiauuringute
Keskus SA kdimas katse maara-
maks nende vastupanu hallitus-
seente arengule.

Katseks valiti juhuvaliku alusel
ehitusmaterj alide poodidest erine-
vad heledad silikoonid ja vhrvid,
piserdati neid hallitusseente eoseid

sisaldava vesilahusega ning pai-
galdati labori termokappi ideaal-
setesse keskkonnatingimustesse.
Tulemused selguvad jiirgmise aas-

ta alguses.
Kokkuvdtteks v6ib viita, et hal-

Iitusseente kasvu iile tuleb otsusta-
da iga materjali puhul eraldi, lah-
tuvalt materjali ja seda iimbritse-
va keskkonna tdpsematest oma-
dustest.

Kui k6iki tingimusi hallitus-
seente arenguks pole, siis seened

ei arene.
Liihtuvalt eelpoolkirjutatust

v6ib analtiiisida k6iki ehitusmater-
jale ning hinnata nende riske seo-

ses hallitusseente arenguga.


