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Osakeste sisaldusele kehtestatud 
piirväärtused EL-s

Saaste-
aine

Piirväärtus, 
μg/m3

Keskmista-
mise aeg

Lubatud 
ületamised

Peened 
osakesed 
(PM10)

50 μg/m3 24 tundi 35 päeva 
aastas

40 μg/m3 1 aasta 0

Peened 
osakesed 
(PM2.5)

25 μg/
m3 (kuni 
01.01.2015)

1 aasta 0

20 μg/m3

(alates 
01.01.2015)

1 aasta 0

Piirväärtused on kehtestatud välisõhu saasteainetele. 
Eesti s puuduvad õigusakti dega kehtestatud normid 
siseõhule.

Õhusaaste mõju

Kõige kergemateks õhusaaste sümptomiteks on 
ebamugavustunne rinnus, köha ja aevastamine. 
PM10 ja PM2,5 tervisemõju seostatakse südamehai-
guste, kopsuhaiguste, kopsuvähi, astmahoogude 
ning mitmete teiste terviseriketega. 

Kõige tundlikumaks grupiks on lapsed, vanurid ja 
isikud, kellel on südame-ja veresoonkonna haigu-
sed ning kes põevad astmat; samuti  inimesed, kes 
puutuvad tööalaselt kokku kõrgete saasteainete 
sisaldustega. 

Õhusaaste peamine negati ivne mõju on seotud 
kudede oksüdati ivsete omaduste muutusega: hin-
gamisteede rakkude akti veerumine, autonoomse 
närvisüsteemi ja südame-veresoonkonna talitluse 
muutumine. Oksüdati ivse stressi tulemusena vere 
hapnikukande võime ning südame jõudlus vähe-
nevad. Peente osakeste tervisemõju oleneb ka 
suuresti  osakeste keemilisest koosti sest. Üheks pea-
miseks arvatavaks tervisehäire põhjustajaks on just 
osakestega seotud raskmetallid nagu raud, nikkel, 
tsink ja vask.

Kuivõrd osakestega on seotud paljud keemilised 
elemendid ja nende mõju inimeste tervisele võr-
reldes teiste saasteainetega on niivõrd suur, siis 
kasutatakse neid ti hti peale õhusaaste indikaatorina 
tervisemõju uuringutes.

Kuigi õhusaaste mõjub inimesele kergemalt kui mõ-
ned teised keskkonnategurid, on sellest mõjutatud 
rohkem inimesi.



Keskkonnatervise uuringute keskuse 
koolide siseõhu kvaliteedi uuring

Siseõhu ehk ruumiõhu kvaliteet võib oluliselt 
mõjutada inimese tervist, sest suurem osa päevast 
veedetakse  siseruumides. On leitud, et mõne kah-
juliku õhusaasteaine sisaldus võib olla siseruumides 
isegi suurem kui õues.

Lapsed veedavad keskmiselt 30% ööpäevast koo-
liruumides, seega on ruumiõhu kvaliteet koolides 
tervise seisukohalt väga oluline. 

Keskkonnatervise uuringute keskus (KTUK) koos-
töös Terviseameti ga ja Eesti  Keskkonnauuringute 
Keskusega viib kaheksas Tallinna koolis läbi koolide 
siseõhu kvaliteedi uuringu. Uuringu eesmärk on 
võrrelda omavahel klassiruumide õhukvaliteeti  soo-
justatud ja soojustamata koolides. Igas koolis viiakse 
uuringud läbi kahes klassiruumis.

Mikrokliimast uuritakse õhutemperatuuri ja 
suhtelist õhuniiskust. Õhukvaliteedi hindami-
seks määratakse siseruumides süsinikdioksiidi 
(CO2) sisaldus.  Peente osakeste (PM10) ja eriti  
peente osakeste (PM2,5)  tasemed mõõdetakse 
nii sise- kui ka välisõhust, et hinnata kui palju välisõ-
hu saastest jõuab siseruumidesse ja kui palju saastet 
sellest tekib.

Uuringu tulemused aitavad vastata küsimusele, 
millised on erinevused soojustatud ja soojustamata 
koolide siseõhu kvaliteedis. 

   OSAKESED 
Peened osakesed (PM) on segu õhku pihustatud 
tahketest ja vedelatest osakestest ning vedelikku 
pihustatud tahketest osakestest, mida iseloomusta-
takse mikrogrammides või milligrammides kuup-
meetri õhu kohta.

Sõltuvalt osakeste aerodünaamilisest diameetrist 
(μm) jaotatakse neid: 
•  Kuni 10 μm - peened osakesed (PM10); 
•  Kuni 2,5 μm - eriti  peened osakesed  (PM2,5); 
•  Kuni 0,1 μm - ultrapeened osakesed  (PM0,1); 

On leitud, et õhusaastes avaldavad kõige olulise-
mat tervisemõju peened osakesed. Saasteosakeste 
suurus on otseses seoses nende  võimega kutsuda 
esile negati ivset tervisemõju. Mida väiksemad on 
saasteainete osakesed, seda sügavamale hingamis-
teedesse need võivad satt uda.

PM10 läbivad tavaliselt ninaõõne ja kurgu ning 
jõuavad kopsudesse. PM2,5 ja PM0,1 jõuavad kopsu 
alveoolidesse ja veelgi väiksemad osakesed, ae-
rodünaamilise diameetriga alla 0,1 μm võivad aga 
tungida otse vereringesse.

Uuritavad siseõhu parameetrid

   ÕHUTEMPERATUUR
Olulisim sisekliima parameeter on ruumi õhutempera-
tuur. Opti maalseks õhutemperatuuriks siseruumides 
loetakse  22-25 ºC. VV määrus on kehtestanud õhu-
temperatuuriks õpperuumides vähemalt 19 ºC.

   SUHTELINE ÕHUNIISKUS
Õpperuumi siseõhu opti maalne suhteline õhuniiskus 
peab olema vahemikus 40% kuni 60%. Talvel võib 
nädala keskmine suhteline õhuniiskus langeda 25%-
ni ja suvel tõusta 70%-ni. Suhteline niiskus mõjutab 
teatud mikroobide kasvu ja levikut. Niiske õhu konden-
seerumisel külmale seinale tekkivast veest piisab, et 
hakkaksid kasvama hallitusseened. Tihedalt suletavad 
pakett aknad suurendavad kondensatsiooniriski. Soojal 
aastaajal on hallitusseente sisaldus välis- ja ruumiõhus 
suurem kui talvel. Hallitusseente kahjulik mõju tervise-
le sõltub toksiine tootva seene seene liigist ja kogusest, 
aga ka inimese vastuvõtlikkusest ja kokkupuuteajast.

Niiskusest kahjustatud hoonetes viibivatel inimestel 
diagnoositakse tavalisest sagedamini hingamisteede 
infektsioone, limaskestade ja naha ärritusnähte või 
allergilisi reaktsioone. Elamute ebasoodsad tempera-
tuuri- ja niiskusti ngimused võivad pikendada haiguste 
kulgu, vähendada töövõimet, kiirendada väsimuse tek-
kimist töötamisel ja aeglustada taastumist puhkamisel.

   SÜSINIKDIOKSIID (CO2)
Süsinikdioksiidi ehk süsihappegaasi (CO2) hulka sise-
õhus võib lugeda inimesest eralduvate saasteainete in-
dikaatoriks. Siseõhu süsinikdioksiidi sisaldus  suureneb 
klassides tundide ajal. Süsinikdioksiidi suure sisalduse 
korral muutub ruum umbseks ning see võib põhjustada 
väsimust, peavalu ja töövõime langust. Maksimaalne 
lubatud süsihappegaasi sisaldus õhus on 1000 ppm.


