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seeneosadest tekkida äge hai-
gushoog ka üsna lühiajalisest 
kokkupuutest tugevalt hallitu-
sega saastunud ruumis,» hoia-
tas Oder. Üldlevinult on halli-
tuste lemmikkoht meie hoone-
tes otsese veeavariita, ent suu-
rema niiskusega keskkonnas 
valesti paigaldatud kipsplaa-
tide juures.

Hallitusseentele on vas-
tuvõtlikumad allergilised ini-
mesed, aga ka lapsed ja eakad. 
Suure hallituskoldega ühe 
katuse all elada ei ole aga hea 
kellelegi. Teadusuuringud on 
näidanud, et pikaaegne kok-
kupuude suure hallitusseene 
kontsentratsiooniga suurendab 
märkimisväärselt riski haiges-
tuda bronhiaalastmasse ja mit-
metesse kopsuhaigustesse.

«Ühiskonnas on alati tund-
likke rühmi, kel on kroonili-
si haigusi, ning hallitus võib 
raskendada nende kulgu või 
muuta selle komplitseeritu-
maks. Ent tervisekahjustuse 
seoseid just hallituse esinemi-
sega kodus on arstidel väga 

iigne niiskus ja hal-
litusseente koloo-
niad põhjustavad 
meelehärmi, vahel 
vohab hallitus ruu-
mides aga sedavõrd 
edukalt, et see hak-
kab ohustama selle 
keskel elavate ini-
meste tervist. Hal-

litusest ei ole pääsenud ka 
Emajõelinna kivi- ja puitma-
jade elanikud.

Hoonete biokahjustuste 
eksperdi ja mükoloogiauurin-
gute keskuse nõukogu liikme 
Kalle Pildi sõnul on majade 
hingamine metafoor, mille all 
mõeldakse pigem võimet tasa-
kaalustada õhuniiskust.

«Jah, puit on hügroskoop-
ne materjal, mistõttu on puit-
majades niiskusprobleeme 
vähem. Siiski on ka neis sage-
dasteks probleemideks halli-
tusseened akendel ja aknapii-
retel, vannitubades, väliseinte 
nurkades ja äärtes ning keld-
rikorruse seintel,» selgitas ta. 
Hallitusekolooniad tekivad 

kõige sagedamini sule-
tud piirkondadesse, 
nagu näiteks kapita-
gused ja valamualu-
sed – seal, kus on 
õhu liikumine napp.

Piirmäära pole
Pildile teadaolevalt on 

probleem väga tõsine 
umbes kümnel protsen-

dil avastatud juhtudest, siis, 
kui kolooniat võib nimetada 
juba massiliseks, kus pinnad 
on hallitusega ühtlaselt kae-
tud. Eraldi lugu on ohtlike lii-
kidega.

«Kõige suuremad prob-
leemid esinevad paneelmaja-
de viimastel korrustel,» täp-
sustas Pilt. «Olen korduvalt 
lisanud eksperthinnangusse 
klausli, et kahjustuse eemal-
damiseni ja desinfitseerimi-
seni pole soovitatav ruumides 
viibida. Seda enamasti Stachy-
botrys chartarum’i puhul, kuid 
on olnud ka muid liike.»

Stachybotrys chartarum, 
maakeeli tuntud ka kui must 
hallitus, on Kalle Pildi hinnan-
gul kõige ohtlikum liik meie 
kliimavöötmes. See võib teki-
tada inimestele vaevusi juba 
üsna väikse kontsentratsioo-
ni korral. Mustade koloonia-
tena kasvava hallituse toksii-
nide sissehingamine või kok-
kupuude nahaga võib tekita-
da allergilist löövet, nahaärri-
tust ja -põletikku ning limas-
kestade, hingamiselundkonna 
ja närvisüsteemi kahjustusi.

Hallituse mõju tervisele on 
kahetine. Hallitusseente osa-
kestes olevad mükotoksiinid 
või allergeenid mõjuvad ini-
mese tervisele otseselt. Aga on 
ka kaudne mõju: nimelt, kui 
immuunsüsteemi koormab 
võitlus suure hallitusseente 
osakeste hulgaga, ei pruugi see 
suuta toime tulla teiste haigus-
tekitajatega ja nii võib sellises 

nete end imeliselt. «Seega on 
hallitusseened vajalikud ja nor-
maalsed ruumiõhu osakesed,» 
nentis Kalle Pilt.

Et hallitusseened ei ole 
hoonete konstruktsioonidele 
ohtlikud, saab probleemi ena-
masti lahendatud, kui tuvas-
tada koloonia tekkepõhjus. 
Koloonia tekkimiseks on vaja 
kolme põhitingimust: soojus, 
niiskus ja orgaaniline aine. 
Ehk kui pinnad on mustad ja 
niisked, hakkavad seal tek-
kima kolooniad Vältida saab 
neid regulaarse koristamise-
ga ja märgumise korral kohe 
kuivatamisega. «Tõsi, sageli on 
märgumise põhjuseks õhuniis-
kuse kondenseerumine jahe-
datel pindadel ja siis on halli-
tuse teket keerukam vältida,» 
märkis Pilt.

Ideaalseks arengutempera-
tuuriks paljudele hallitusseen-
tele on 25–28 soojakraadi. See-
ga, iga kraad allapoole vähen-
dab arengukiirust.

Pindade puhastamisel on 
esmatähtis koloonia eemal-
dada. Enamasti on see tehtav 
mehaaniliselt ehk nuustikuga 
nühkides. Kui seejärel jäävad 
pinnale tumedad laigud, siis 
on need seente tekitatud pig-
mendilaigud, mis pole tervisele 
ohtlikud. Desinfitseerimiseks 
ehk keemiliseks töötluseks on 
kõige tõhusamad alkoholipõ-
hised kemikaalid ehk needsa-
mad, millega desinfitseeritak-
se käsi ja esemeid.

Pildi hinnangul on head 
ka vesinikülihapendit ja naat-
riumhüpokloritit sisaldavad 
kemikaalid. Kuid arvestama 
peab seda, et keemilise tööt-
luse mõju on väga lühiajaline 
ja kui kasvutingimusi ei muu-
deta, võivad juba mõne päeva 
pärast kolooniad taas tekkida.

Soodsaid pole saada
Hallituse vastu aitab võidelda 
ka ruumi õhu kuivatamine, ent 
see ei pruugi olla kuigi liht-
ne. Tartu Postimehe hiljutine 
ringkäik kohalikes ehituspoo-
dides näitas, et õhukuivateid 
pole kuigipalju saada. Inter-
netis on valik lai, aga seal on 
kauba tarneajad enamasti kuu-
pikkused. Ühestki ehituspoest 
ei õnnestunud õhukuivatit saa-
da, samas kui õhuniisutajaid ja 
aromatisaatoreid leidus kõikjal 
õige mitmes hinnaklassis. 

Tartus olnuks võimalik 
õhukuivatusaparaati osta vaid 
kahest poest, ent selle eest tul-
nuks välja käia ligi 300 eurot. 
Internetis pakutavate seadme-
te hind on sageli soodsam.

Õhu kuivatamisest kõne-
ledes märkis aga Kalle Pilt, et 
sellega tasub olla ettevaatlik: 
liiga kuiv õhk (niiskus alla 25 
protsendi) mõjub teistpidi ini-
mese tervisele halvasti. Kuiv 
õhk võib muuta hingamise ras-
kemaks ning kõige enam tun-
nevad seda muutust inimesed, 
kel on astma. Üldiselt on kui-
va õhu puhul halbadeks sümp-
tomiteks köhimine, aevastami-
ne, hingamisraskused ja rõhu-
mistunne rinnus. Muu hul-
gas võib kuiv õhk põhjusta-
da nahaprobleeme, sealhulgas 
naha kuivust ja ketendust. 

Hallitusseened tunnevad end eriti hästi paneelmajade viimastel korrustel välisseinte läheduses. Nendest hoidumiseks 
tuleb hoonete renoveerimisel kindlasti vältida külmasildu ning mõelda ruumide õhuvahetusele.

Olete sageli haige ja väsinud?  
Põhjus võib peituda hallituses

OTSESELT JA KAUDSELT. Hallitusseente tekitatavad mükotoksiinid ja allergeenid võivad  
kahjustada otseselt inimese tervist. Aga on ka kaudne mõju – immuunsüsteemi nõrgenemine.

MILLAL ON KAHJULIK?

• Hallitusseente osakesed on õhus pea 
kõikjal ega põhjusta inimestele või loo-
madele probleeme.

• Hädad algavad siis, kui kontsentrat-
sioon õhus märgatavalt suureneb ja/
või hakkavad domineerima mükotoksii-
ne eritavad liigid.

• Terviseameti infotelefonile 16 662 on 
selle pea 14-aastase olemasolu jooksul 
laekunud 248 kõnet, mille sisuks on 
hallitusseentest tekkinud probleemid. 
Majahallituse tõttu pöördumisi on 53.

• Viimasel kahel aastal on selleteemalise 
nõustamise vajadus kasvanud.
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Mikroskoobi all 400 
korda suurendatult 

näeb hallitus välja pi-
gem kaunis. Elu- või töö-

ruumi seinal siiski mitte.

Olen korduvalt lisanud 
eksperthinnangusse klausli, et 
kahjustuse eemaldamiseni ja 

desinfitseerimiseni pole soovitatav 
ruumides viibida, rääkis Kalle Pilt.
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Õhku kuiva-
tavaid sead-
meid ei ole 
Tartu ehitus-
poodides kui-
gi palju saa-
da ja need 
on üpris kal-
lid. Sellise 
masina eest 
tuleb välja 
käia 269 eu-
rot.  JENS RAAVIK

keskkonnas pidevalt viibiv ini-
mene sattuda sagedasse võit-
lusse ka viirushaigustega.

Inimeste ja koduloomade 
organismi satuvad hallitussee-
ned siis, kui süüakse hallitus-
seentega kaetud toitu või hin-
gatakse sisse osakesi, milles 
olevad kahjulikud ained liigu-
vad läbi kopsude edasi muja-
le organismi. Hallitusseente 
osakesed on tegelikult õhus 
pea kõikjal ning tavaliselt on 
inimesed ja loomad nendega 
kohanenud. Probleemid teki-
vad siis, kui kontsentratsioon 
õhus märgatavalt suureneb 
ja/või hakkavad domineerima 
mükotoksiine eritavad liigid.

Suurenenud kontsentrat-
siooniks nimetatakse 150–500 
PMÜ-d kuupmeetri kohta ehk 
pesa moodustavat ühikut ühes 
kuupmeetris õhus. Suur on üle 
500 PMÜ kuupmeetris. Selli-
sed piirmäärad on asjatundjad 
üle võtnud Soomest, sest Ees-
tis normid puuduvad.

Kurjajuur kipsplaat
Terviseameti mürgistusteabe-
keskuse juhataja Mare Oder 
rõhutas, et ühekordsel sis-
sehingamisel tuleb inimese 
immuunsüsteem toksiinidega 
toime, aga tervisehäireid põh-
justab pikaaegne kokkupuude.

«Allergikul võib lendunud 

keeruline tuvastada,» märkis 
terviseameti keskkonnatervise 
osakonna peaspetsialist Kristi-
na Aidla. «Pikka aega hallitu-
sega kõrvuti elades võib suu-
reneda ka täiesti terve inimese 
tundlikkus õhusaastele.»

Enamik hallitusseente lii-
ke, mida leidub ruumiõhus, on 
tavapärases kontsentratsioo-
nis inimesele ohutud või isegi 
kasulikud. Näiteks kui lähete 
sügisel metsa ja hingate täie 
rinnaga värsket õhku, tuleb 
teie organismi sadu või isegi 
tuhandeid osakesi ja te tun-


