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LISAD / 60
ABSTRACT / 62 Elukvaliteet on inimese subjektiivne hinnang oma eluolule, oma posit-

sioonile elus tema väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus 
hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud 
probleemidega.1

Emissioon on saasteallikast õhku paisatav ainete hulk.2

Lähteülesanne on idee faasis koostatav dokument (või kogu), mis annab 
projektile visiooni ja piirid, ettekujutuse lahendusest või selle põhiolemusest 
üldiste vajaduste ja omaduste näol, annab ülevaate lõplikest projekti tulemi-
test.3

Ruumikliima on hoones või ruumis valitsev keskkond, mis mõjutab nii ini-
mese tervist kui ka elutegevust.4

(Saastatuse) kontsentratsioon on suurus, mis näitab teatud koostisosa suh-
telist sisaldust aines või lahuses.5

µm on mikromeetri tähis. 1µm =  0.001000000mm.

MÕISTED

1  Sõnaveeb. Eesti keele instituut. 2019. Kättesaadav: https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/
dsall/elukvaliteet/1 (vaadatud 21.04.2022)
2  Abel, Enno;Voll, Henrik 2007. Hoonete energiatarve ja sisekliima. Tallinn: Presshouse
3  Sõnaveeb. Eesti keele instituut. 2021. Kättesaadav: https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsal-
l/l%C3%A4hte%C3%BClesanne/1 (vaadatud 20.04.2022)
4  Rahvatervishoiusõnastik. Eesti keele instituut. 2021. Kättesaadav: https://sonaveeb.ee/search/
unif/dlall/dsall/ruumikliima/1 (vaadatud 20.04.2022)
5  Sõnaveeb. Eesti keele instituut. 2021. Kättesaadav: https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/
dsall/kontsentratsioon/1 (vaadatud 20.04.2022)
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SISSEJUHATUS

Põhjamaade inimeste elus mängib ilmastik ning kliima suurt rolli, mistõttu 
väga palju viibitakse just siseruumides. Inimesed nii töötavad, puhkavad 
kui ka veedavad oma vaba aega järjest rohkem kodudes, mida on suuresti 
mõjutanud ka Covid-19 pandeemia. Ruumi sisekliima võib koduti olla väga 
erinev. On teada, et ruumikliima mõjutab erinevatel põhjustel inimese ter-
vist, töövõimet ja enesetunnet. Viibides igapäevaselt kehvadest materjalidest  
ümbritsetuna, koguneb hulk erinevaid saasteaineid ja kemikaale inimese 
organismi ning need võivad endaga kaasa tuua mitmeid terviseprobleeme. 
Inimesed tihti kannatavad erinevate haiguste ja probleemide kallal, ise tead-
mata, milles täpsemalt asi on. Mõju võib ilmneda tihti alles aastate pärast, 
näiteks areneb välja allergia, astma, närvikahjustus või kasvaja.

Kodukeskkond ja naturaalsed materjalid on mind kõnetanud väga pikalt 
–  olen ise ju pidevalt nende keskel. Põhjusel, et puhast loodust jääb järjest 
vähemaks ja materjalid on sujuvalt hakanud muutuma pigem sünteetilisteks, 
tahtsin luua inimesele koju võimalikult head ning elukvaliteeti parendavat 
lahendust. Käesolevas töös uurisin, mis mõjutab ruumi siseõhu kvaliteeti ja 
kuidas see omakorda inimese tervist mõjutab, soovides saada teemast tead-
likumaks ning leida murekoht, kus mina disainerina võiksin sekkuda.

Käesolev töö on tegelikult tervenisti üks suur uurimuslik disainiprotsess. 
Disainiprotsess tavaliselt eeldab konkreetse probleemi olemasolu ning algab 
selle mõistmisest ja sõnastamisest lähteülesandes, järgnevalt uuritakse kon-
teksti ja analooge, genereeritakse ideid, luuakse prototüüpe ja seejärel esit-
letakse lahendust6. Mina aga alustasin valitud konteksti uurimisest, liikudes 
samm sammu haaval edasi probleemi leidmise suunas. Hakkasin töö käigus 
otsima oma bakalaureusetöö teemat ehk probleemi, mida lahendada. 

6  Lehari, Ionel;Meister, Lylian;Melioranski, Ruth-Helene;Pärn, Martin;Siimar, Janno. 2012. 
Kuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia

Käesoleva töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas ruumi siseõhu saastatus 
mõjutab inimese tervist, tõsta teadlikkust ruumi siseõhu saasteainete kahju-
likust mõjust ning leida töö käigus konkreetne probleem või teema, millega 
tegeleda.

Käesolevas bakalaureusetöös leidsin vastused järgmistele uurimisküsimus-
tele:

Mis mõjutab kodukeskkonnas ruumi siseõhu kvaliteeti?
Kuidas ruumi siseõhu kvaliteet mõjutab inimese tervist?
Kus mina saaksin disainerina luua inimesele koju elukvaliteeti parendavat 
lahendust?

TÖÖ EESMÄRK JA UURIMISKÜSIMUSED
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LÄHENEMINE JA METOODIKA

Töö koosneb kolmest osast. Tööprotsesside kirjeldustest, teoreetilisest ja 
praktilisest osast.

Protsessi kirjeldavates peatükkides kirjutasin lahti enda tegevuse kogu töö 
kirjutamise vältel, tahtsin nii endale kui ka lugejale pakkuda lisaväärtust 
selgituste näol. Minu sisemine motivaator oli kogu töö kirjutamise protsessi 
jooksul eelkõige õppida ja areneda, samuti näha, kuidas oskan seniseid EKAs 
omandatud teadmisi rakendada. Leian, et tööst, mis on kirjutatud pigem 
lihtsalt tegemise pärast ei ole kellelegi kasu, kõige vähem töö kirjutajale en-
dale. Sain aru, et selle töö raames peaksin laskma protsessil kulgeda pigem 
loomulikult ning vaatama avatud suhtumisega, kuhu lõpuks välja jõuan. 
Samuti mõistma, et mõne teema või suuna välistamine ei ole ajaraiskamine, 
vaid samuti oluline tööprotsessi osa. 

Töö teoreetilises pooles asusin kirjeldama probleemi konteksti. Võtsin fooku-
seks ruumi ja ruumiõhu ning uurisin esmalt, mis on ruumi siseõhu peamised 
saasteained, mis on selle mõjutajad ja kuidas see inimest mõjutab. Protsessi 
alustasin teemat puudutava kirjanduse, mitmete uuringute, uurimistööde 
ja teiste (ülikoolide) lõputööde lugemisest. Leian, et viimane oli minu jaoks 
äärmiselt vajalik, sest enda hinnangul, võttes arvesse minu haridustausta, 
ei ole ma pädev teaduslikke uuringuid ladusalt lugema. Samuti ei tundunud 
see minu hinnangul disainihariduse omandamisel kohane. 

Praktilist osa alustasin ekspertintervjuuga, mille viisin läbi poolstrukturee-
ritult TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi eksperdi Ülar Palmistega. 
Intervjuu toimus eesmärgiga eksperdiga teema üle arutleda ning sooviga 
saada temalt soovitust käesoleva bakalaureusetöö konkreetse teema valimi-
seks. Jätkasin tööga köögimööbli teemal, soovisin saada tööle köögimööbli 
tootja poolset sisendit. Leidsin, et parimaks viisiks sisendi saamiseks on 
küsida seda otse tootjalt. Viisin läbi intervjuu ettevõtte Woodhammer juhi 
Indrek Ammeriga.

Töö praktilise osaga jätkasin teooriaosa ja kogutud materjalide sünteesimise 
ning sellest tuleneva info põhjal lähteülesande kirjutamisega. Suundusin 
edasi erinevaid materjale läbi katsetuste uurima. Praktilise osa lõpetasin 
formaldehüüdi vältiva köögimööbli lahendusega, seda  bakalaureusetöö 
mahu piiridesse jäädes ideepakkumise vormis. Ei seadnud endale lahenduse 
loomisel piiranguid, eesmärgiks oli visuaalselt võimalikult hästi anda edasi 
lahenduse ideed.
Minu peamiseks meetodiks käesoleva töö kirjutamisel oli avastamine ja 

järk-järgult edasi liikumine, lubades protsessil ennast ise juhtida.  Kasutasin 
töös ka uuringutest lähtuva disaini meetodit, kus disainiprotsessi vältel ko-
gutakse ja ka rakendatakse olulist teaduslikku ning tehnoloogilist informat-
siooni, samuti viiakse läbi uuringuid, et saada olukorra kohta konkreetset 
ülevaadet.7

Teisalt lähtusin justkui klassikalisest disainiprotsessist, mis hõlmab endas 
probleemi sõnastust, taustauuringut, lähteülesande loomist ning selle põhjal 
ideede genereerimist, ning lahendust. Kui tavaline disainiprotsess eeldab 
konkreetse probleemi olemasolu, siis mina justkui otsisin töö käigus endale 
konkreetset probleemi, mida lahendada ning liikusin järk-järgult edasi lähte-
ülesande loomise suunas. 

7  Stappers, Pieter Jan;Giaccardi, Elisa 2014. Research through Design. Kättesaadav: https://
www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interac-
tion-2nd-ed/research-through-design (vaadatud 03.04.2022)
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PROTSESSI KIRJELDUS 1

Käesoleva bakalaureusetööga alustades oli mul tegelikult esmalt huvi ja 
plaan luua vaibalahendus, mis oleks läbimõeldud ja võtaks arvesse kasutaja 
vajadusi - seda nii materjali kui ka tegumoe mõttes. Mõtted käisid nii inter-
aktiivse kui ka moodulvaiba vahet. Olin ühe varasema kooliprojekti raames 
EKAs vaiba teemat õrnalt käsitlenud ning see tundus hea mõte, millega oma 
bakalaureusetöös jätkata. Kodukeskkond ja naturaalsed materjalid on mind 
kõnetanud pikalt - olen ise ju pidevalt nende keskel. Kuna puhast loodust 
jääb järjest vähemaks ning materjalid on sujuvalt hakanud muutuma pigem 
sünteetilisteks, tahtsin mina luua inimesele koju parimat võimalikku lahen-
dust.

Tööga algust tehes uurisin erinevaid vaiba funktsioone, konteksti - kus 
inimene vaipa vajab ja kasutab ning olemasolevaid lahendusi. Ühel hetkel ei 
suutnud ma endale põhjendada, miks ma üldse midagi vaibalaadset peak-
sin looma. Lahendusi on maailmas juba praegu äärmiselt palju ning samuti 
keskkonna peale mõeldes lõi peas justkui häirekell - on sellel üldse mõtet? 
Sain aru, et pean süüvima probleemi alustaladesse, enne kui üldse mingisu-
gusele lahendusele saan mõelda. 

Olen kolme aasta jooksul EKAs õppinud disaini nurga alt, et disainer on kee-
gi, kes lahendab probleemi läbi mingisuguse meediumi. Erinevalt rahvasuus 
levinud arvamusest, et disainer on pigem kujunduskunstnik või keegi, kes 
oskab asju ilusaks teha. Tundus mõistetamatu luua midagi puhtalt egoist-
likust soovist või sõna otseses mõttes kujundada midagi olemasolevat, kui 
probleem võib asja juures olla palju sügavam. Tahtsin selle tööga näidata, 
et disaineri roll ühiskonnas on enamat kui lihtsalt keegi, kes muudab midagi 
visuaalselt nauditavaks. Samuti näidata, et disainer tänapäeval ei pea tingi-
mata looma uut toodet, vaid oskab otsustada, kas midagi on üldse vaja luua. 

Kodu kui keskkonda põgusalt uurides ja vaadeldes sai õige pea selgeks, et 
ruumikliima ehk ruumis valitsev olukord mõjutab inimese enesetunnet ja 
tervist. Olen isegi tundnud kuidas näiteks toa umbsus ja tolmusus paneb 
mind tundma ennast halvasti ning väsinuna. Hakkasin mõtlema, kui palju ma 
ei tea tegelikult enda kodu ja materjalide kohta, mis mind pidevalt ümbrit-
sevad. See teema kõnetas mind sügavalt, kuid oli minu jaoks võrdlemisi uus 
ning tahtsin rohkem teada saada, kuidas ruumi siseõhk inimest mõjutab ja 
mis seda omakorda mõjutab. Usun, et keegi meist ei taha elada kehvas kesk-
konnas, ei teadlikult ega teadmatult. 

Mõtlesin ka inimestele, kes on erinevalt minust erinevatele ruumis sisaldu-
vatele ainetele ülitundlikud – kuidas nende elukvaliteeti saaks paremaks 
muuta? Mida aeg edasi, hakkas järjest enam tunduma, et suundi, mida valida 
on äärmiselt palju, iga uue teemaga kerkis esile rohkem probleeme ja palju 
küsimusi. Kas ja kuidas mina saaksin üldse midagi päriselt vajalikku ning 
maailma paremaks muutvat korda saata? Kus jookseb piir päriselt mõistliku 
ja üsna mõistliku probleemi vahel? Kuidas üles leida see kõige õigem prob-
leem? 

Põhjusel, et minu peamiseks valitud meetodiks käesolevas töös oli avasta-
mine, mõtestasin enda jaoks, mis on mulle päriselt oluline. Asusin esmalt 
avatud meelega uurima ruumi kui keskkonda ja kuidas see inimest mõjutab, 
jättes esialgu pigem kõrvale vaibaga seonduvad teadmised.
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1 KONTEKST
Inimene veedab erinevate uuringute põhjal ligi 90% oma elust siseruumi-
des8, seda erinevatel põhjustel. Põhjamaade inimese elus mängivad suurt 
rolli ilmastikuolud ja kliima.  Inimesed nii õpivad, töötavad kui ka puhkavad 
siseruumides. Covid-19 pandeemia tõttu inimesed on pidanud oma eluviisi 
suuresti ümber korraldama ja kolinud paljud tegevused, näiteks töö ümber 
oma kodudesse.9 Uuringud on näidanud, et Eestis viibitakse kodudes peale 
Covid-19 pandeemiat, 15. aprilli 2022. aasta seisuga 3,71% rohkem kui 
enne10.  Inimesed on hakanud rohkem väärtustama oma kodusid, suurene-
nud on ka erinevate majapidamistarvete, näiteks köögitehnika ost, samuti 
kodude renoveerimine11.

RUUM KUI FOOKUSPUNKT

SISERUUMI KVALITEEDI OLULISUS

Ruumi sisekliima võib koduti olla väga erinev. On teada, et ruumikliima ehk 
ruumis või hoones valitsev keskkond mõjutab otseselt inimese elutegevust, 
seal hulgas töövõimet, und ja tervist12. Viibides pidevalt kehvadest materja-
lidest ümbritsetud ruumis, kogunevad saasteained organismi ja need võivad 
põhjustada mitmeid vaevusi ja tervisemuresid. Inimesed tihti kannatavad 
erinevate haiguste ja probleemide kallal, teadmata, milles täpsemalt asi on. 
Mõju võib ilmneda tihti alles aastate pärast, näiteks areneb välja allergia, när-
vikahjustus või kasvaja. Eelkõige mõjutavad keskkonnategurid lapsi, peale 
laste on keskkonnamõjudele väga vastuvõtlikud ka nõrga immuunsüsteemi-

8  Terviseamet. Siseõhk ja selle tähtsus. Kättesaadav: https://www.terviseamet.ee/et/keskkon-
natervis/inimesele/siseohk (vaadatud 18.02.2022)
9  Casselman, Ben;Koeze, Ella 2021. The Pandemic Changed How We Spent Our Time. Kätte-
saadav: https://www.nytimes.com/interactive/2021/07/27/business/economy/covid-paren-
ting-work-time.html (vaadatud: 14.04.2022)
10  Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports” 2022. Residential areas: 
How did the time spent at home change since the beginning of the pandemic? Kättesaadav: 
https://ourworldindata.org/grapher/changes-residential-duration-covid?tab=chart (vaadatud 
20.04.2022)
11  Notini, Jill 2021. Life After COVID: Research Shows Consumers Expect Pandemic Habits to 
Continue. Kättesaadav: https://www.aham.org/AHAM/News/Latest_News/Life_After_COVID.
aspx (vaadatud 20.04.2022)
12  Rõuk, Paula. 2018. Eesti teadlased räägivad: kellel on haige maja sündroom? Postimees. 
Kättesaadav: https://tervis.postimees.ee/6437722/eesti-teadlased-raagivad-kellel-on-hai-
ge-maja-sundroom (vaadatud 02.04.2022)
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ga inimesed,  lapseootel naised ja vanurid.13

Terviseameti kodulehel on kirjas, et Eestis ei ole veel kasutusel kohalikku 
seadusandlust, mis kehtestaks elamute ja avalike hoonete siseõhu keemiliste 
ainete lubatud piirid. Küll aga on kehtestatud Vabariigi valitsuse poolt tervi-
sekaitsenõuded koolieelsete lasteasutusele, nende hoonetele, ruumidele, 
sisustusele, sisekliimale ja maa-alale. Samuti on olemas tervisekaitsenõuded 
koolidele.8

13  Sotsiaalministeerium 2012. Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020. Kättesaadav: https://
www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020 (vaadatud 20.04.2022)
8  Terviseamet. Siseõhk ja selle tähtsus. Kättesaadav: https://www.terviseamet.ee/et/keskkon-
natervis/inimesele/siseohk (vaadatud 14.04.2022)

ÕHK

RUUMI SISEÕHU SAASTATUS

Teadaolevalt koosneb puhas atmosfääriõhk peamiselt erinevatest gaasidest. 
Suure osa moodustab õhust lämmastik (78%), seejärel hapnik (21%), argoon 
(0.9%), süsihape (0.036%), samuti leidub palju väiksemas koguses ka näiteks 
metaani, vesinikku ja osooni. Õhk sisaldab samuti veeauru ning lisaks eel-
mainitule ka teisi gaase, mis tekivad kas loomulike protsesside tulemusena 
või inimtegevuse käigus. Alati leidub õhus ka hulk lendlevaid tahkeid osakesi. 
Nii gaaside kui ka tahkete osakeste konsentratsioon ja olemasolu varieeru-
vad nii ajas kui kohas.2 

Välisõhuks nimetatakse atmosfääri alumise kihi hoonevälist õhku. Välisõhu 
peamised saasteained on näiteks kütmis- ja tööstusprotsesside tagajärjel 
tekkivad ained, mitmed kasvuhoonegaasid, tööstus- ja mürkkemikaalide 
ning väetiste kasutamine. (Välis)õhu kaitsmiseks,  hoidmiseks ja paranda-
miseks on antud välja mitmeid õigusakte. Olulisim on atmosfääriõhu kaitse 
seadus.14

Õhukvaliteet võib siseruumis olla mitmeid kordi saastatum kui väljas. Erine-
vate allikate andmetel võivad siseõhus saasteainete konsentratsioonid olla 
välisõhuga võrreldes isegi 10–20 korda kõrgemad.15 Saastatuse kontsentrat-
sioonid on viimastel kümnenditel järsult tõusnud eelkõige energiasäästlikke 
hoonete ehituse tõttu ning ehitus- ja sisustusmaterjalides sünteetiliste ainete 
laialdasele laialdasele kasutusele16.

Ruumi siseõhu kvaliteeti mõjutavad hoonesisesed saasteallikad. Siiski võivad 
õhusaastet tekitada siseruumi ka välisõhust tulenevad tegurid, seda näiteks 
ventilatsioonisüsteemi kaudu. Ruumi siseõhu saastatuse konsentratsioon 
sõltub väga paljudest teguritest. Lisaks konkreetsetele saasteallikatele mõju-

2  Abel, Enno;Voll, Henrik 2007. Hoonete energiatarve ja sisekliima. Tallinn: Presshouse
14  Keskkonnaamet. 2021. Välisõhu kvaliteet: Välisõhk. Kättesaadav: https://keskkonnaamet.ee/
keskkonnakasutus-keskkonnatasu/ohk-ja-kliima/valisohu-kvaliteet (vaadatud: 04.04.2022)
15  Pindus, Mihkel. Keskkonnatervise uuringute keskus. Terviseamet. 2015. Siseõhu saasteainete 
piirnormid erinevates Euroopa maades. Kättesaadav: https://www.etag.ee/wp-content/uplo-
ads/2015/12/KTUK-sise%c3%b5hu-saasteainete-piirnormid-Euroopa-maades.pdf
16  Ülle, Mirell 2020. Materjalide mõju inimesele. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadee-
mia. Kättesaadav: https://tase20.artun.ee/wp-content/uploads/2020/06/Materjalide-m%C3%B-
5ju-tervisele_Mirell-%C3%9Clle.pdf (vaadatud 05.04.2022)
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tavad ruumi siseõhu kvaliteeti ka ruumi suurus, kasutatud ehitusmaterjalid, 
õhuniiskus, inimeste arv ning hoone sees aset leidvad erinevad tegevused ja 
protsessid.15

Enamlevinud ruumiõhu kvaliteeti mõjutavad saasteallikad on:

Ehitusmaterjalid ja sisustus. Erinevad ehitusmaterjalidest ja siseruumis 
kasutusel olevad materjalid nagu näiteks sisustustekstiilid võivad õhku eri-
tada mitmesuguseid keemilisi ühendeid. Neid aineid pidevalt sisse hingates 
võivad need põhjustada mitmeid tervisehäireid.2

Inimesed ja inimtegevusest tulenevad allikad. Selle alla käivad näiteks 
elanike poolt välja hingatav süsihappegaas ehk CO2, ained mis erituvad õhku 
põletamise tagajärjel (küünlad, viirukid), samuti mis erituvad õhku kütmise 
ja toidu tegemise tõttu2.  

Välistegurid. Välistegurid, mis mõjutavad siseruumi õhukvaliteeti võivad 
ruumi tungida üsna kergelt. Veest kui ka pinnasest võivad ruumi sattuda 
mitmed ohtlikud ained, näiteks radoon. Nii ventilatsioon kui ka ventilatsioo-
ni tüüp (mehhaaniline või loomulik) mõjutab suuresti ruumiõhu kvaliteeti. 
Suurt rolli mängib ka ruumi asukoht, näiteks tööstuspiirkondade vahetus 
läheduses või tiheda liiklusega tänava ääres on saastatuse kontsentratsioon 
oluliselt suurem.2

ÜLEVAADE LEVINUMATEST RUUMI SISEÕHU SAASTE-
AINETEST JA NENDE MÕJUST INIMESE TERVISELE

Ruumiõhu saasteained võivad põhjustada inimestel mitmeid terviseprob-
leeme ja vaevusi. Alates kergetest kaebustest nagu väsimus, nakkushaiguste 
ja krooniliste haigusteni välja, väga äärmuslikel juhtudel isegi surma. Inimese 
haigestumise tõenäosus konkreetse ruumis esineva saasteaine tõttu sõltub 
mitmest tegurist: saasteaine kontsentratsioonist, inimese vastuvõtlikusest 
ainele ja ainega kokkupuute kestvusest.2 

15  Pindus, Mihkel. Keskkonnatervise uuringute keskus. Terviseamet. 2015. Siseõhu saasteainete 
piirnormid erinevates Euroopa maades. Kättesaadav: https://www.etag.ee/wp-content/uplo-
ads/2015/12/KTUK-sise%c3%b5hu-saasteainete-piirnormid-Euroopa-maades.pdf
2  Abel, Enno;Voll, Henrik 2007. Hoonete energiatarve ja sisekliima. Tallinn: Presshouse

Illustratsioon 1
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Autor: Marissa Mutt
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SIIT LEIAD ÜLEVAATE 
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Järgnevalt kirjutasin lühidalt lahti enamlevinud ruumi siseõhu saasteained 
(Illustratsioon 1) ja nende potentsiaalse mõju inimese tervisele: 

Allergeenid. Allergia ehk ülitundlikkuse all mõistetakse inimese organismi 
ebatavalist reageerimist mingisugusele tegurile ehk allergeenile16. Allergeene 
on väga palju ja need jagunevad omakorda erinevatesse kategooriatesse. 
Kirjutasin lühidalt kodukeskkonnas viiest enamlevinud allergeenist.

Koduloomade poolt tekitatud allergeenid sisaldavad osakesi nende karv-
kattest, uriinist, süljest jne. Osakeste külge kinnitunud allergeenid võivad 
jääda õhku pikaks ajaks hõljuma. See aga tähendab, et allergilise reaktsiooni 
esinemiseks ei pea olema loomaga otsest kokkupuudet. Piisab ka kontaktist 
allergeenidega saastunud tekstiili või tolmuga.2

Kodutolmulestade allergeenid on ligi 20 µm suurused osakesed ning koosne-
vad tolmulestade eritistest. Lestade allergeenide kiire settimise tulemusel ei 
lendle need õhus suures koguses. Siiski koristamisel ja voodipesu vahetami-
sel võib tolmulestade allergeenide kontsentratsioon õhus olla hetkega päris 
suur. Seda saab efektiivselt ja kiiresti vähendada toa tuulutamisega. Ventilat-
sioonisüsteemid ei ole võimelised sisekeskkonnast tolmulestade allergeene 
eemaldama. Ainuke viis tolmulestade allergeenide vähendamiseks siseõhus 
on regulaarne koristamine, tekstiilide, vaipade ja voodihügieeni puhtana 
hoidmine.2

Õietolmu allergia ehk pollinoosi peamisteks põhjustajateks on sarapuu-, 
lepa- ja kasetolm, mis tekib puude kevadise õitsemise perioodil. Allergilist 
reaktsiooni võivad veel põhjustada tamme ja võilille õietolm. Pollinoosi 
sümptomiteks loetakse ninast rohke vesise eritise eritumist, nina sügelust, 
ninakinnisust, aevastamist, pisaravoolu, silmate punetust ja sügelust. Harva 
võib inimesel tekkida ka punetav ja sügelev lööve. Sümptomite vähenda-
miseks soovitatakse vähendada kokkupuudet allergeeniga ning tarvitada 
vastavaid ravimeid.17

Seeneoste allergeeniks loetakse enamasti mitmeid hallitusseeni, mida leidub 
nii taimedel ja maapinnal, aga ka niisketes korterites, keldrites ja kasvuhoo-
netes. Allergianähud võivad esile kerkida ka mitmete toiduainete kasuta-
misel, näiteks riknenud puuviljade ja seentega kokkupuutudes. Seeneosed 
satuvad õhuga koos sissehingamisel organismi ja põhjustavad inimesel 
mitmeid haigusnähte, näiteks tugevat nohu ja astma sümptomeid.16 On 
oluline teadvustada, et ka mitte allergilistel inimestel võivad hallitusseened 
põhjustada gripilaadseid sümptomeid või võivad pidevalt hallitusseentega 
ühes ruumis viibides aja jooksul tekitada nende suhtes ülitundlikkust17. Ter-
visehäireid põhjustavad nii mikroorganismid ise kui ka nende ainevahetuse 
käigus tekkivad toksiinid18.

Allergeenideks võivad olla ka erinevad keemilised ained, seal hulgas ravimid. 
Keemilised ained satuvad organismi enamasti nii hingamisteede kaudu kui 
ka kokkupuutel. Kemikaalidega puutub inimene kokku enamasti kas kutse-
töös või koduses majapidamises. On oluline teadvustada, et väga paljudes 
igapäevastes toodetes sisaldub mingisuguseid kemikaale. Eriti tähelepanelik 
tasuks olla kosmeetikavahendite, deodorantide, juuksevärvide ja näiteks 
puhastusvahendite kasutamisel. Nendega kokkupuutel esineb tihti inimesel 
allergilisi reaktsioone näiteks silmade ärrituse, nahalöövete, turses naha, 
nohu või astma näol. Sagedasi allergianähte põhjustav aine on näiteks for-
maldehüüd.16

16  Tartu Ülikooli kliinikum, Kopsukliinik. Astma ja allergia. Kättesaadav: https://www.kliinikum.
ee/kopsukliinik/kasulik-teada/9-astma-ja-allergia#allergeenid (vaadatud 08.04.2022)
2  Abel, Enno;Voll, Henrik 2007. Hoonete energiatarve ja sisekliima. Tallinn: Presshouse
17  Jürisson, Maie. 2017. Kevadine allergia. Kättesaadav: https://www.allergialiit.ee/kevadine-
allergia/ (vaadatud 08.04.2022)

16 Tartu Ülikooli kliinikum, Kopsukliinik. Astma ja allergia. Kättesaadav: https://www.kliinikum.
ee/kopsukliinik/kasulik-teada/9-astma-ja-allergia#allergeenid (vaadatud 08.04.2022)
17  Bech-Andersen, Jorgen. 2004. Indoor Climate and Moulds. Holte, Denmark: Hussvamp Labo-
ratoriet Publishers.
18  Indermitte, E. 2005.  Eluruum ja inimese tervis. Tartu Ülikooli tervishoiu instituut.   20
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Lenduvad orgaanilised ühendid. Ingl Volatile organic compounds (VOC) on 
mitmeid keemilisi aineid sisaldavad ühendid, mida kasutatakse laialdaselt 
näiteks kütustes, värvi vedeldajatena, lahustitena ning plastide tootmisel19. 

Lenduvate orgaaniliste ühendite allikaid siseruumis on mitmeid. Enimlevi-
nud on näiteks liimpuidust pressitud mööbel, PVC materjalid, erinevad vai-
gud, värvid, lakid, liimid ja poleerimisvahendid. Nende ühendite kontsentrat-
sioon sõltub õhutemperatuurist, õhuniiskusest, inimeste tegevusest ja ruumi 
ventilatsioonist. Ühenditega kokkupuutel võivad inimesed tunda silmade ja 
hingamisteede ärritust, peavalu, uimasust, pearinglust, nõrkust ja nägemi-
se ähmasust. Suures konsentratsioonis lenduvate orgaaniliste ühenditega 
kokkupuutudes on tegu potentsiaalsete narkootiliste ainetega, põhjustades 
kesknärvisüsteemis, maksas ja neerudes kahjustusi.20

WHO (World Health Organisation) on nimetanud 4 siseruumides enimlevinud 
lenduvat orgaanilist ühendit, milleks on benseen, formaldehüüd, trikloroe-
tüleen ja tetrakloroetüleen.20

Osakesed. Õhus levivad tuhanded erinevad osakesed, mis varieeruvad 
oma suuruse (µm), keemilise koostise ja päritolu poolest. Osakeste kont-
sentratsioon varieerub sarnaselt teistele saasteainetele ja sõltub paljudest 
teguritest. Levinumateks osakeste tekkeallikateks on näiteks autorehvide 
kulumine, teetolm, kütmisest tulenevad osakesed, õietolm ja erinevad töös-
tuslikud protsessid. Mõningad osakesed võivad sisaldada endas mürgiseid 
raskmetalle. Mida väiksem on osake, seda kahjulikum võib see olla inimese 
tervisele, osakesed võivad sattuda sissehingamisel kopsudesse ja väga väi-
kesed osakesed sealt edasi vereringesse. Osakeste negatiivne mõju inimese 
tervisele väljendub enamasti põletikuna.15

19 Nathanson, Jerry A. 31.10.2018. Air pollution: Air Toxics. Kättesaadav: https://www.britannica.
com/science/air-pollution (vaadatud: 28.03.2022)
20  Carrer, Paolo;Kotzias, Dimitris; Rameckers, Edith; Seppänen, Olli; van Bronswijk, Johanna; 
Viegi, Giovanni. 2004. Towards healthy air in dwellings in Europe. The THADE Report. Kättesaa-
dav: https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/pollution/fp_pollution_2001_frep_02.pdf
15  Pindus, Mihkel. Keskkonnatervise uuringute keskus. Terviseamet. 2015. Siseõhu saasteainete 
piirnormid erinevates Euroopa maades. Kättesaadav: https://www.etag.ee/wp-content/uplo-
ads/2015/12/KTUK-sise%c3%b5hu-saasteainete-piirnormid-Euroopa-maades.pdf

Radoon. Tegu on looduslikku päritolu radioaktiivse gaasiga, mis tekib pin-
nases ja kivimites raadiumi lagunemise tõttu. Tõenäosus, et inimene otse-
selt radooniga kokku puutub on väga väike, rohkem puututakse kokku aine 
lagunemisprotsessil tekkivate ainetega, näiteks polooniumiga. Radoon satub 
siseõhku peamiselt pinnasest ja siseneb hoonesse pragude kaudu, mistõttu 
on radooni esinemine kõrgeim keldrites. Radooni võib esineda ka põhjavees, 
kuid inimese organismi satub radoon peamiselt saastunud õhu sissehinga-
misel. Saastunud vee joomisel on saasteaine kogus palju väiksem ja seega ka 
ohtlik mõju väiksem.15 Radooniga saastunud õhu sissehingamisel suureneb 
risk haigestuda kopsuvähki21. 

Süsinikdioksiid (CO2) ehk süsihappegaas on lõhnatu ja värvitu gaas. Peami-
seks CO2 allikaks ruumides on enamjaolt inimene ise, kes õhu välja hingami-
sel eritab süsihappegaasi. CO2 on ka peamine saasteaine gaasi, petrooleumi, 
puidu ja kivisöe põlemisel ahjudes. Juba vähese CO2 sisalduse korral ruumis 
tunneb inimene ebamugavust ja umbsuse tunnet. Pideva CO2 kokkupuute 
korral võib tekkida inimesel peavalu, peapööritus ja isegi iiveldus. CO2 sisal-
dus ruumis suureneb ülerahvastatud ruumides, näiteks klassiruumides.22 

Süsinikmonooksiid (CO) ehk vingugaas on lõhnatu ja värvitu gaas. Vingu-
gaas tekib mittetäieliku põlemise käigus ja jõuab organismi sissehingamise 
teel. Vingugaas blokeerib hapniku juurdevoolu veres, hapnikupuuduse korral 
kahjustada saada aju, samuti närvisüsteem ja südamelihas. Mürgistuse 
sümptomid olenevad sissehingatava vingugaasi kogusest. Kerge mürgistuse 
sümptomid on näiteks peavalu, peapööritus, kohin kõrvades, iiveldus, õhu-
puuduse tunne, üldine nõrkus ja apaatsus. Kiire reageerimise korral terveneb 
inimene täielikult, mürgi toime süvenedes aga langeb inimene eluohtlikku 
koomasse.23

15  Pindus, Mihkel. Keskkonnatervise uuringute keskus. Terviseamet. 2015. Siseõhu saasteainete 
piirnormid erinevates Euroopa maades. Kättesaadav: https://www.etag.ee/wp-content/uplo-
ads/2015/12/KTUK-sise%c3%b5hu-saasteainete-piirnormid-Euroopa-maades.pdf
21  Keskkonnaministeerium. 07.09.2021. Radoon. Kättesaadav: https://envir.ee/keskkonnakasu-
tus/kiirgus/radoon (vaadatud 18.03.2022)
22  Indermitte, Ene. 2005. Eluruum ja inimese tervis. Kägu: Eesti Bioloogia- ja Geograafia Õpeta-
jate Liidu toimetised. (lk 9-17) Tallinn: Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liit.
23  Päästeamet. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet. https://www.vingugaas.ee/#vingumur-
gistus (22.03.2022)
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Tubakasuits. Eestis reguleerib suitsetamisega seotud tegevusi alates 2005. 
aastast Tubakaseadus24. Eestis on suitsetamine nii avalikes kui ka elanikkon-
na teenindusruumides keelatud. Sigareti põlemisel tekkiv suits on aerosool, 
mis koosneb väga paljudest keemilistest ühenditest, selles esinevad nii gaasi, 
auru kui ka tahkeid osakesi. Tubakasuitsu seostatakse mitmete krooniliste 
haiguste tekkega. Ligikaudu pooled allergiale kalduvad inimesed on tundli-
kud ka sigaretisuitsu suhtes. Eriti seostatakse sigaretisuitsu astma sümpto-
mite suurenemisega.25

Õhku saab tubakasuitsust puhastada filtrite abil, kuid siiski täies ulatuses 
on see võimatu. Filtrites eemaldatakse kübemeid, gaasilises olekus olevaid 
saasteaineid aga mitte. Tubakasuitsu osakesed siseruumis kinnituvad osali-
selt ruumi pindadele, samuti kannavad suitsetajad endaga kaasas nii kübe-
meid kui ka lõhna. Viimast saab tuulutuse või ventilatsiooni abil eemaldada, 
kuid selle täielikku mõju kõrvaldada on pea võimatu.25

Õhu liigne kuivus. The Environmental Protection Agency (EPA) soovitab nii 
kodus kui ka töökeskkonnas hoida õhuniiskust 30–50% vahel. Kui õhk muu-
tub sellest vahemikust kuivemaks, võivad inimesed hakata vaevlema mitme-
te tervisemurede käes. Viibides väga kuiva õhku sisaldavas ruumis, võivad 
õhuteed kehas muutuda kuivaks ja haavatavaks. See on eriti suur probleem 
kütteperioodil. Õhu kuivus siseruumis võib erinevaid hingamisteedega seo-
tud haigusi süvendada, põhjustada kurgus kähedust ja ebameeldivat tunnet, 
silmade ärritust, naha kuivust ja dermatiiti.26 

24  Eesti Vabariigi valitsus 2005. Tubakaseadus. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/
akt/903024?leiaKehtiv (vaadatud 07.04.2022)
25  World Health Organization 2010. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. 
Kättesaadav: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
26  Stanborough, Rebecca Joy. 25.08.2020. 8 Ways Dry Air Can Affect Your Health. Kättesaadav: 
https://www.healthline.com/health/dry-air (vaadatud 24.03.2022)

Õhu liigne niiskus ja hallitusseened. Mõningaid niiskuse tekitajaid ruumis 
saab lihtsasti eemaldada, näiteks parandades lekkivaid katuseid ja kraane, 
samuti köökidest ja vannitubadest ruumi tulev veeaur on võimalik näiteks 
ventilatsiooniga ära uhuda. Siiski majades, kus on niiskusega probleeme, 
tekivad juurde omakorda seentega seotud probleemid. Suurim probleem 
seisneb hallitusseente võimekuses kasvada ka suhteliselt madala õhuniisku-
sega tingimustes ja kasutada eluks ehitusmaterjalidesse absorbeerunud vett. 
Hallitusseened tekitavad lisaks allergilistele reaktsioonidele ebameeldivat 
kopitanud lõhna, muudavad materjalide värvi ning mõjutavad haige maja 
sündroomi teket.16

HAIGE MAJA SÜNDROOM

Haige maja sündroomi peetakse olukorraks, kus hoones viibides esinevad 
inimestel mitmed sarnased kaebused, haigustunnused ja sümptomid, kuid 
mis hoonest väljudes vähenevad või kaovad sootuks20. 

Haige maja sündroom on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) töökeskkonna ja 
ergonoomika õppejõu Virve Siiraki sõnul tegu kõnekeelse terminiga, mida on 
meditsiiniliselt raske määrata. Siiski kui hoones viibimine põhjustab mitmeid 
erinevaid sümptomeid ning hoonest väljudes need kaovad, tuleks kahtlusta-
da haige maja sündroomi. Sümptomeid tuleks vaadata inimkeskselt. Näiteks 
võib nö haige hoone põhjustada inimesel nina kinnisust, kurgus kähedust, 
allergianähte, nahalööbeid, naha kuivust, hingamishäireid. Samuti nendega 
kaasnevat kurnatust, väsimust, närvilisust ja töövõime langust.12

Seda olukorda tekitab hoone kehv sisekliima, mis omakorda tuleb enamasti 
planeerimis- ja ehitusvigadest, ka kehvast ventilatsioonisüsteemist. Eestis 
hakkas nn haige maja sündroomi esinema eelkõige 1990. aastatel, põhjuseks 
oli massiline plastakende kasutusele võtmine, seda energiasäästu eesmärgil, 
kuid kahjuks ventilatsiooniga tol ajal ei arvestatud. Varasemalt kasutusel ol-
nud puitraamiga akendel oli loomulik ventilatsioon ning maja ventilatsioon 
oli planeeritud seda arvesse võttes.12

16  Tartu Ülikooli kliinikum, Kopsukliinik. Astma ja allergia. Kättesaadav: https://www.kliinikum.
ee/kopsukliinik/kasulik-teada/9-astma-ja-allergia#allergeenid (vaadatud 08.04.2022)
20  Carrer, Paolo;Kotzias, Dimitris; Rameckers, Edith; Seppänen, Olli; van Bronswijk, Johanna; 
Viegi, Giovanni. 2004. Towards healthy air in dwellings in Europe. The THADE Report. Kättesaa-
dav: https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/pollution/fp_pollution_2001_frep_02.pdf
12  Rõuk, Paula. 2018. Eesti teadlased räägivad: kellel on haige maja sündroom? Postimees. 
Kättesaadav: https://tervis.postimees.ee/6437722/eesti-teadlased-raagivad-kellel-on-hai-
ge-maja-sundroom (vaadatud 02.04.2022)
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Ruumi siseõhu saasteainetega lähemalt tutvudes, panin tähele, et mitmest 
kohast käis läbi üks mõiste – formaldehüüd. Erinevates artiklites puuduta-
ti seda teemat, kuid rohkem oli tegu mitte teaduslike artiklitega, mistõttu 
olin antud teema tõepõhjast huvitatud. Samuti olin oma tutvusringkonnas 
seda terminit kuulnud, ent ei olnud sellele otseselt tähelepanu pööranud. 
Mingisugune aimdus formaldehüüdist mul eksisteeris, kuid see oli tol ajal 
väga pinnapealne. Seostasin keemilisi protsesse rohkem lõhnaga ning olin 
tähele pannud, et odavamates kodusisustus poodides teatav keemiline lõhn 
eksisteerib. 

Soovisin formaldehüüdi kohta rohkem teada saada ja mulle hakkas üha 
rohkem tunduma, et tegu on justkui päriselt aktuaalse probleemiga, mis 
puudutab otseselt ka mind ennast. Arvasin, et tegu võiks olla kindlasti huvi-
tava suunaga, mida selle töö puhul võtta. Eriti saab seda seostada erinevate 
tööstuslikke tootmisprotsessidega, mis läheb tööstusdisaini erialaga väga 
kokku. Vahet ei ole, millise lahendusega töö lõpuks lõpetan. Pidasin juhen-
dajaga aru ning otsustasin formaldehüüdi käsitleva teemaga käesolevas töös 
edasi minna.

PROTSESSI KIRJELDUS 2

Formaldehüüd on kõige lihtsam ja levinum aldehüüd. Tegu on värvitu, tu-
leohtliku ja tugeva lõhnaga gaasiga, mida leidub sageli vesilahustes, gaasina 
eraldub see enamasti toatemperatuuril. Formaldehüüd võib olla üks kõige 
olulisemaid ruumi siseõhu saasteained oma laialdase esinemise, tugeva 
ärritava mõju ja sellest põhjustatud ebamugavuse tõttu.20

Peamised formaldehüüdi allikad, mis inimese tervist kahjustavad, asuvad 
siseruumides. Nende hulka kuuluvad näiteks sigaretisuits ja muud põle-
misallikad, aga ka karbamiidformaldehüüdvaigud, mida kasutatakse suurtes 
kogustes liimidena erinevates puittoodetes, nagu puitlaastplaadis, liimpui-
dus ja vineeris.20 

Formaldehüüdi kasutatakse ka erinevates kemikaalides ja toodetes, sh 
majapidamistoodetes, kosmeetikatööstuses, tekstiilitööstuses, näiteks 
mittekortsuva omadusega kangastes, ka pabertoodete kattematerjalides ja 
säilitusainena värvides. Seda kasutatakse sageli ka erinevates tõrje- ja desin-
fitseerimisvahendites. Eelkõige kasutatakse formaldehüüdi just keemilistes 
tootmisprotsessides.27

Formaldehüüdi terav lõhn ja ärritavad omadused, nagu eelnevalt mainitud, 
võivad inimeses põhjustada hulga ebamugavusi. Pärast lühiajalist formalde-
hüüdiga kokkupuudet võivad inimesel ilmneda mitmed sümptomid, näiteks 
silmade ärritus, ebamugavustunne ninas ja kurgus, pisaratevool, aevastami-
ne, köha, iiveldus, ninaverejooks ja düspnoe, mis on sügav, kiire ja mõnikord 
ka raskendatud hingamine.20

Gaasilise formaldehüüdiga kokkupuutel põhjustab see otsest hingamisteede 
ärritust. Korduv kokkupuude formaldehüüdiga võib põhjustada raskeid al-
lergilisi reaktsioone. Nahale võib tekkida põletik ja sügelus, hingamisteedes 
võivad tekkida astma sümptomid.27

Suurimaks ohurühmaks peetakse nende valdkondade töötajaid, kes töö-

FORMALDEHÜÜD

FORMALDEHÜÜDI MÕJU INIMESELE

20  Carrer, Paolo;Kotzias, Dimitris; Rameckers, Edith; Seppänen, Olli; van Bronswijk, Johanna; 
Viegi, Giovanni. 2004. Towards healthy air in dwellings in Europe. The THADE Report. Kättesaa-
dav: https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/pollution/fp_pollution_2001_frep_02.pdf
27  Roadmap on Carcinogens 2018. Fakte formaldehüüdi kohta. Kättesaadav: https://road-
maponcarcinogens.eu//wp-content/uploads/Facts/FORMALDEHYDE-EST.pdf
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postil olles võivad otseselt formaldehüüdiga kokku puutuda. Enamjaolt on 
kõige ohustatumad tervishoiu- ja matuseteenuste, tekstiili- ja paberitööstuse 
töötajad. Inimene võib formaldehüüdi gaasi või auruna sisse hingata või võib 
formaldehüüd absorbeeruda ka läbi naha. Kokkupuude võib toimuda suuri-
ma tõenäosusega kangaste töötlemisel ja vaikude tootmisel.27

Rahvusvaheline vähiuurimiskeskus IARC käsitleb formaldehüüdi kui 1. rühma 
kantserogeeni ehk vähki tekitavat ainet. Mida suuremas kontsentratsioonis 
ja  pikema aja vältel puututakse kokku formaldehüüdiga, seda suurem on 
inimesel oht nina- ja kõrivähi tekkeks.27

Põhjusel, et formaldehüüdi kasutatakse paljude majapidamistarvete valmis-
tamisel, alates mööblist kuni kosmeetikatoodeteni välja, leidub seda igas 
kodus. Formaldehüüd võib vabaneda pikka aega, mõnikord isegi aastaid, 
kuid aeglaselt väheneva kiirusega. Suurem formaldehüüdi kontsentratsioon 
on kodudes, kus on palju uusi tooteid või kui on tegu uusehitisega, samuti 
kodudes, kus elavad tubakatooteid suitsetavad inimesed. Siseruumis formal-
dehüüdi kontsentratsiooni mõjutavad veel temperatuur, niiskus, ventilat-
sioon, hoone vanus, toodete kasutamise sagedus ja erinevate põlemisallikate 
olemasolu.20 (Illustratsioon 2)

FORMALDEHÜÜDI LEIDUMINE KODUKESKKONNAS

27  Roadmap on Carcinogens 2018. Fakte formaldehüüdi kohta. Kättesaadav: https://road-
maponcarcinogens.eu//wp-content/uploads/Facts/FORMALDEHYDE-EST.pdf
20  Carrer, Paolo;Kotzias, Dimitris; Rameckers, Edith; Seppänen, Olli; van Bronswijk, Johanna; 
Viegi, Giovanni. 2004. Towards healthy air in dwellings in Europe. The THADE Report. Kättesaa-
dav: https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/pollution/fp_pollution_2001_frep_02.pdf

Illustratsioon 2

FORMALDEHÜÜD 
KODUKESKKONNAS

Autor: Marissa Mutt
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PROTSESSI KIRJELDUS 3

Siseruumi saasteainetest väga laialdaselt levinud kemikaali, formaldehüüdi-
ni jõudes sai üsna kohe selgeks, et vajan eksperdi abi, kellega saaksin speku-
leerida, kuidas ja millise koha peal saan mina disainerina midagi muuta. Ees-
märk oli eksperdiga konsulteerida eelkõige küsimustes: miks seda kemikaali 
nii laialdaselt kasutatakse ning kuidas seda (disainerina) võimalusel vältida?  
Mind huvitas, kuidas sellist probleemi vältida, et me uusi asju koju tuues, ei 
tooks kaasa ka kahjulikke aineid seal hulgas formaldehüüdi?

Vajaliku konsultandi leidmine osutus aga palju keerulisemaks kui esmapilgul 
tundus. Kõige lihtsam oli esmalt pöörduda Materjalitehnoloogia aine õppe-
jõu poole, kes mind edasi oskaks suunata. TalTechi vanemlektoriga meiliva-
hetust pidades sooviti, et saadaksin küsimused ette. Mõnda aega hiljem sain 
aga vastuseks, et tema ei ole ilmselt kõige õigem inimene mind sel teemal 
valgustama. Samuti soovitati mul minna internetist informatsiooni otsima, 
kuid ometi enda kirjas selgitasin, millisel põhjusel soovin eksperdiga konsul-
teerida. 

Mind suunati edasi järgmise teaduri juurde, kes enda meelest ei olnud 
samuti õige inimene, kes mind aidata oleks osanud. Inimestest inimesteni 
liikudes jõudsin Taltechi doktorandi, eksperdi Ülar Palmisteni, kellega toimus 
virtuaalkohtumine. 

Kuna intervjuu tegemise ajal oli teema küll lahtine, ent vaip siiski veel laual, 
siis käis palju arutelu ka vaibaga seotud teemal. Palmiste andis mulle vaiba 
kohapealt mitmeid soovitusi kuidas jätkata, näiteks oleks üheks variandiks 
olnud uurida kui suur emissioon vaiba puhul ruumis on, et saada aru vaipade 
osakaalust probleemist, oleks saanud läheneda rohkem insenertehniliselt ja 
teha kalkulatsioone parimaks lahenduseks. Oleks saanud vaadelda näiteks 
ka põrandakütte teemat, sest teadaolevalt paljudel vaipadel puudub märgis, 
kas neid tohib põrandakütte kohal kasutada. Soovitati suunata fookus ka 
näiteks sisearhitektidele, luua neile näiteks juhend otsuste tegemiseks. 

2 UURING
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INTERVJUU: RUUMI SISEÕHU KVALITEET JA 
FORMALDEHÜÜD

Intervjuu viisin läbi TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi eksperdi Ülar 
Palmistega PhD, kes on oma uurimistöödes rohkem puudutanud ruumi sise-
õhu kvaliteedi teemasid kuivõrd keemiat, mille alla formaldehüüd otseselt 
liigitub. Enda hinnangul ei ole ta ekspert formaldehüüdiga seotud teemadel, 
kuid siiski on olnud tal oma töös selle ainega palju kokkupuuteid. Leidsin, et 
on hea arutleda teema üle inimesega, kes omab ülevaadet mitme teema koh-
ta, sest intervjuu eesmärk oli saada pigem soovitust käesoleva diplomitööga 
jätkamiseks kuivõrd eksperdi loengut.

Palmiste sõnul on oluline meeles pidada, et erinevatest materjalidest eraldub 
ka teisi gaase, mistõttu see muudab pildi segasemaks ning seetõttu on nende 
mõju tervisele üsna raske mõõta. Formaldehüüd on üks aine, millega on 
uuringutes teatud piirini jõutud, kuid siiski ka mitte päris lõpuni. Lenduvaid 
orgaanilisi ühendeid on teisigi, mõned ohtlikud, mõned mitte. Paljud ei satu 
meile koju. Formaldehüüd puhul on aga tegu aine, mis eraldub meil kodu-
des. Teema on veel üsna segane, seda väga palju ühiskonnas ei puudutata 
ning ka uut infot tuleb järjest juurde. Kui juba teadlaste tasandil on õhus 
mitmed küsimused, on arusaadav, et tavainimene on teemast üsna kauge. 

Ülar Palmiste valgustas mind erinevatel teemadel, näiteks kuidas teadusli-
kult formaldehüüdile läheneda ehk kuidas erinevaid materjale testitakse ja 
ruumis ainete sisaldust mõõdetakse. Palmiste sõnul on palju probleemseid 
allikaid, mis ruumi siseõhu kvaliteeti mõjutavad, ühe asja ära jätmine ei 
pruugi olla suures pildis tähtis. Fookust võiks pöörata tema sõnul tootmisele, 
kus juba kasutataks vähem formaldehüüdi. Probleem seisneb aga selles, et 
kahjuks formaldehüüdile pole teadaolevalt hetkel häid alternatiive. Samuti 
alternatiivi leidmine läheb pigem materjaliteaduse ja keemia valdkonda.

On oluline tähele panna, et formaldehüüdi probleem ajas vaikselt kaob. 
Probleemi saaks ehk vähendada kui enne uue asja koju toomist sellel pikalt 
tuulduda lasta. Kui vaiba saaks enne koju maha laotamist pikalt tuulduma 
panna, siis ehitusmaterjalide puhul on asi palju keerulisem. Ei tuleks ilmselt 
kõne alla olukord kui inimestel mitte lubada uude koju kohe sisse kolida, vaid 
mitmeid kuid uutel materjalidel tuulduda lasta. 

Palmiste ise seostaks formaldehüüdiga pigem mööblit, milles on kasutatud 
puitplaatide kokku pressimiseks erinevaid formaldehüüdi sisaldusega vaike. 
Ta tõi näitena köögimööbli, millel on palju pinda ja millel on väga suur po-
tentsiaal, et formaldehüüd on seal olemas. 

Ekspert jagas minuga isiklikku lugu, kus ta ise umbes aasta tagasi, oma 
spetsiifilistele teadmistele tuginedes, soovis oma koju valida madalama for-
maldehüüdi riskiga mööblit. “Need asjad ei peaks nii olema, et oled kas juba 
doktorantuuris või pool aastat lugenud intensiivselt teema kohta, et saada 
aru, millist otsust teha.” 

Just köögimööbli tegijat otsides, leidis ta, et Euroopas on olemas vabataht-
lik Standard, mille mitu riiki on ka vastu võtnud, Eesti nende alla ei kuulu. 
Standardi kohaselt peavad puidutooted, mille alla ka köögimööbel käib, 
vastama emissiooni nõuetele. Tema teadmiste kohaselt on mujal riikides, k.a 
Eestis justkui nagu “metsik lääs”, kus ei kontrollita midagi. Palmiste sõnul ei 
ole Eesti köögimööbli tootjad kuidagi kehvemad, kuid sel teemal ei räägi-
ta. Teadaolevalt pole seda esimest sammu astutud. Ülar Palmiste isiklikku 
koju telliti köögimööbel sisearhitekti abiga Itaaliast, kuid väidetavalt on ka 
sisearhitektid teemast üsna kauged, mis iseloomustab veelgi suurt levivat 
teadmatust. 
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Otsustasin käesoleva diplomitööga jätkata köögimööbli teemal, seda mitmel 
põhjusel. Esiteks seostub see rohkem omandatava erialaga, milleks on töös-
tusdisain. Teiseks võimalusi, millega vaiba näol jätkata oli küll mitmeid, ent 
need oleksid läinud liiga tekstiilispetsiifiliseks, mis oleksid minu jaoks olnud 
kas liiga võõrad ja uued või selle töö raames liiga mahukad. Samuti ei oleks 
olnud sisearhitektidele või tarbijale juhendi loomine see, millega oleksin 
selles töös tegeleda tahtnud. Otsustasin jätkata köögimööbliga loova ja prak-
tilise lähenemise tõttu ning puhtast huvist teema vastu, sest köök asub igas 
kodus, samuti ma ei olnud varem sellele teemale tähelepanu pööranud. Sain 
aru, et tegu on üsna tumeda alaga, kuid see mind just intrigeeriski.

Olen tähele pannud, et eestlaste jaoks köök väga olulisel kohal, seda eriti 
uue kodu ostmisel. Mind huvitas, milline olukord praegu köögimööbli turul 
valitseb ning kui teadlikud köögitootjad on antud teemast, formaldehüüdist 
ja selle sisaldusest materjalis. Hoidsin fookust just köögimööblil, süvitsi 
kööki kui eraldiseisvasse teemasse ma selle töö puhul ei läinud, sest sel juhul 
oleks minu teema läinud väga laiaks. Köögil on lisaks puhtalt funktsionaalse-
le eesmärgile ka hulga teisi häid omadusi, näiteks mängib see kultuuriliselt 
suur rolli. 

PROTSESSI KIRJELDUS 4

Soovisin köögist ja köögimööblist paremini selgust saada, selleks esitasin 
endale järgnevad küsimused:  

Mis on ja millest koosneb köögimööbel? 
Milleks köögimööblit kasutatakse? 
Kas ja milleks on vaja köögimööblit?

Vastuste leidmiseks kaardistasin köögi omadused ja funktsioonid, see tähen-
dab võtsin köögi ülekantud tähenduses justkui osadeks lahti. Köögimööbel 
on köögis kasutusel olev mööbel, mis on spetsiaalselt köögi jaoks valmista-
tud28. Enamjaolt hõlmab see köögilauda, köögikappi ja töötasapinda.

Kaardistus: köögimööbli vajalikud omadused ja funktsioonid, autori loodud visuaal, Miro

KÖÖGIMÖÖBEL

28  Sõnaveeb. Eesti keele isntituut 2019. Kättesaadav: https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/
dsall/k%C3%B6%C3%B6gim%C3%B6%C3%B6bel/1 (vaadatud 10.04.2022)
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Illustratsioon 3. Isomeetiline köök-elutuba. Autori loodud visuaal

PROTSESSI KIRJELDUS 5

Mind huvitas milline olukord köögimööbli maailmas valitseb. Milliseid ma-
terjale praegu peamiselt kasutatakse ja mille põhjal tehakse olulisi otsuseid. 
Seetõttu, et olin teada saanud, Eestis kehtivate regulatsioonide olematusest, 
huvitusin kui teadlikud köögimööbli tootjad antud teemast päriselt on. Selle 
teada saamiseks tundus kõige mõistlikum viis mõnelt tootjalt otse küsida.

Asusin otsima Eesti köögimööbli tootjat, kellega intervjuud läbi viia. Minu 
jaoks oli oluline leida ettevõte, kes toodaks mööblit siin kohapeal, mitte ei 
tarniks erinevaid osasid ja  ainult paneks siin mööbli kokku. Sobiva koostöö-
partneri leidmine osutus keerulisemaks ja palju aeganõudvamaks kui esialgu 
arvasin. 

Minu jaoks oli oluline kvaliteet mitte kvantiteet, pöördusin nelja ettevõtte 
poole meilitsi, lühikese selgitusega intervjuu eesmärgist ja saadud andmete 
kasutatavusest, samuti intervjuu kestvusest, milleks eeldasin olevat maksi-
mum 30 minutit. Esimese nädala jooksul ei vastatud mulle kuskilt, mistõttu 
pidasin parimaks lahenduseks helistada. Üks tuntud ettevõte väitis, et sai 
kirja kätte ning nad võtavad ise minuga ühendust, järgmisel päeval aga sain 
vastuseks, et kellelgi pole aega minuga tegeleda. Woodhammeri ettevõtte 
juht, Indrek Ammer oli aga lahkesti nõus minuga virtuaalselt kohtuma ning 
teema üle arutama.

Jõudsin järeldusele, et köögimööbli peamiseks ülesandeks on hoiustamine. 
Peamiselt kuuluvad hoiustavate esemete alla nõud ja söögiriistad ning toidu 
valmistamiseks vajaminev varustus. Teiseks hoiustatakse köögimööbli sees 
ka erinevaid toidu- ja maitseaineid. Oluline ülesanne on köögimööblil ka 
töötasapinna pakkumine, seda mugavaks toimetamiseks köögis. 
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INTERVJUU TOOTMISETTEVÕTTEGA WOODHAMMER

Intervjuu viisin läbi ettevõtte Woodhammer tootmisjuhi Indrek Ammeriga. 
Eesmärgiga  teada saada, milline on praegune olukord köögimööbli tootmi-
sel – mille põhjal tehakse otsused ja kui teadlikud formaldehüüdi mõjudest 
ollakse. Woodhammer on ligi 9 aastase staažiga 8 töötajaga Eesti ettevõte, 
mis toodab ise eelkõige eritellimusel köögimööblit ja garderoobe ning on 
spetsialiseerunud eraklientidele. Nende tootmisprotsess algab üldjuhul 
kliendi ja disaineri omavahelisest suhtlusest, kus pannakse paika kliendi soo-
vid ja vajadused, millele järgneb eritellimuse visualiseerimine ja hinnapakku-
mise tegemine, kliendipoolse kinnituse järgselt läheb idee konstruktori kätte, 
kes joonestab  lahenduse tehniliselt üles ja seejärel liigub projekt tootmisse. 

Woodhammer toodab oma mööbli ise ehk nad nii lõikavad materjali kui ka 
viimistlevad oma tooted ise, väga üksikud detailid tellitakse sisse, näiteks 
on sisse tellitud kivist köögitasapinda. Nende tootlus on ligikaudu 70-100 
köögimööbli tellimust aastas ning enamjaolt kasutavad nad oma toodetes 
plaatmaterjale, melamiinplaate ja MDF-plaate. Oma tootmise algusaastatel 
pakkusid nad ka täispuidust lahendusi, kuid nende hind võrreldes näiteks 
MDF-plaadist valmistatud köögimööbliga on klientidele osutunud liiga 
krõbedaks, mistõttu eelistatakse pigem plaatmaterjalidest lahendusi. Samuti 
on täispuidu kvaliteet ja kättesaadavus Indrek Ammeri sõnul halvenenud, 
samuti töömaht ja spetsiifika on palju keerulisem kui plaatmaterjali puhul. 
Ammeri sõnul on viimase kahe aasta jooksul ligi kahel korral küsitud midagi 
nn ökomat või naturaalset lahendust, mida nad on võimelised vajadusel 
pakkuma, kuid suure hinnavahe tõttu on kliendid eelistanud siiski soodsa-
mat varianti.

Küsimusele, kui teadlikud nemad lenduvatest orgaanilistest ühenditest, sh 
formaldehüüdist ja selle sisaldusest värvides jms on, oli aus vastus, et eriti 
teadlikud nad sellest ei ole ning ei ole senini ka selle vastu huvi tundnud. Sel-
lel on mitmeid põhjuseid, kuid peamiselt ei ole neil tootmisjuhi sõnul olnud 
väikeettevõttes ressurssi sellise spetsiifikaga tegeleda, samuti on klientide 
teadlikkus ilmselt väga madal – kliendid ise seda teemat ei puuduta.

Ammeri sõnul on ökoloogilisemad lahendused on muutunud suureks äriks 
ning on tavapäraste lahendustega võrreldes väga palju kallimad. Suurimaks 
probleemiks näeb tema vähest teadlikkus kogu ühiskonnas. Kliendibaas kah-
juks, kes oleks võimeline ökoloogilisemaid lahendusi ostma on pigem väga 
väike, seetõttu on seda pakkuda ka väga keeruline, eriti Eesti kui väikeriigi 
turul. 

Küsisin intervjuus arvamust, kuidas antud probleemi võiks lahendada? 

Woodhammer võiks edaspidi klientidele anda igal juhul ette valikuvariandi 
(ökoloogilise ja senini populaarsete variantide vahel), kuna nemad tegutse-
vad niigi eritellimuste valdkonnas, on nemad nõus olema väga teema koha 
pealt vastutulelikud ja paindlikud. Lihtsam oleks võtta vastu otsus siiski 
masstootjatel ning tellida sisse ainult ökoloogilist plaati, mille puhul hind on 
küll veidi kallim, kuid näiteks lasteaiad või koolid, samuti inimesed kes seda 
rohkem hindavad, oleksid suure tõenäosusega seda hinda nõus maksma. 
Ammeri arvates on reaalsuses Eesti turg liiga pisike, et väikeettevõttena toota 
selliseid lahendusi. Suurim võtmesõna on siiski turundus, tänu millele saaks 
kõige lihtsamalt probleemile lahendust leida – teadlikkust antud teema 
kohta tõsta.     

Foto 1. Näide levinud köögimööbli lahendusest. Woodhammeri köök
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Levinumad materjalid, millest köögimööblit valmistatakse on üldjuhul 
plaatmaterjalid. Plaatmaterjalide alla kuuluvad erinevad puitlaast- ja puit-
kiudplaadid näiteks MDF-, OSB-plaadid ja erinevad vineerid. Samuti on laialt 
levinud näiteks melamiin- või laminaatkattega plaatide kasutamine köögi-
tasapindades. Massilise plaatmaterjalide kasutamise on määranud lisaks 
headele omadustele ka nende odav hind võrreldes naturaalsete materjalide-
ga. Lisaks hinnakriteeriumile soodustab sünteetiliste materjalide kasutamist 
köögimööblis ka madal teadlikkus nende keemilisest koostisest ning mõjust 
inimese tervisele.29 

Erinevates Euroopa riikides kehtivad erinevad siseõhuga seotud regulatsioo-
nid. Mõnedes riikides on piirnormid kehtestatud vaid üksikutele saasteai-
netele. Kogu Euroopa Liidus kehtivad hetkel vaid soovituslikud piirnormid. 
Suureks eeskujuks formaldehüüdi reguleerivatest riikidest on Saksamaa, kus 
kehtestati piirnorm formaldehüüdi sisaldusele õhus juba 1977. aastal ning 
kus regulatsioone järjest uuendatakse.14

Formaldehüüdi emissiooni piirkontsentratsioonid puitu sisaldavatest ehitus-
materjalidest on kehtestanud lisaks Itaaliale näiteks Rootsi ja Taani. Soome 
võttis 2015. aastal vastu siseõhu saasteainete määruse, kus on mitmetele 
saasteainetele lisaks eraldi välja toodud ka formaldehüüd. Viimase osas on 
akt kooskõlastatud ka Maailma Terviseorganisatsiooniga, mida tasuks ka 
Eestil eeskujuks võtta.14

OLUKORRA KIRJELDUS

LÜHIÜLEVAADE FORMALDEHÜÜDI 
REGULATSIOONIDEST

29  Ammer, Indrek 2022. Intervjuu, küsitles autor. Lindistus autori valduses.
14  Pindus, Mihkel. Keskkonnatervise uuringute keskus. Terviseamet. 2015. Siseõhu saasteainete 
piirnormid erinevates Euroopa maades. Kättesaadav: https://www.etag.ee/wp-content/up-
loads/2015/12/KTUK-sise%c3%b5hu-saasteainete-piirnormid-Euroopa-maades.pdf

3 SÜNTEES JA 
LÄHTEÜLESANNE
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Põhjusel, et inimesed viibivad ligi 90% oma elust siseruumides, on oluline 
teada, et ruumi siseõhu kvaliteet võib olla oluliselt saastatum kui väljas ja 
mõjutab omakorda ruumis viibija tervist. Ruumi siseõhu kvaliteeti mõjutavad 
paljud tegurid. On tegurid mida inimesed muuta ei saa, näiteks hingamisest 
õhu paiskuv CO2, kuid ka tegurid mida muuta saab, näiteks kodukeemia 
arsenalis teatud kemikaali, formaldehüüdi teadlik vältimine. Õhu kvaliteedi 
parandamiseks on mitmeid vahendeid, kuid mida enamjaolt efektiivselt läbi 
viia on üsna keeruline, näiteks paigaldada (korter)majja uut ventilatsiooni-
süsteemi. Tuleb siinkohal tähele panna, et tegu on justkui tagajärje likvideeri-
misega, mis see tekitab omakorda küsimuse, miks seda esmalt üldse esineb?

On oluline teadvustada, et ruumi siseõhu saasteained ei pruugi tervisele 
kohe mõju avaldada, enamjaolt avaldub tervisele kahjulik mõju saasteainega 
pika kokkupuute tulemusel. Selleks et vältida saasteainete levimist siseruu-
mis ja hoida tervist, tuleks uute asjade ostmisel koju olla tähelepanelik ja 
seda just materjalide suhtes, millest need koosnevad. Siiski ei ole tarbija roll 
olla detektiiv või omada materjaliteaduses kraadi. Tähelepanu tuleks pöörata 
nii teadlikkuse tõstmisele ning keemiavabale tootmisele.

Köök on olemas üldjuhul igas kodus. Köögi ning elutoa kooslus ehk niinime-
tatud avatud elutuba on tänapäeval väga levinud nähtus, mistõttu on köö-
gimööblil suur mõju elutoa, kodu siseõhu kvaliteedile. Köögimööbli peami-
seks ülesandeks on pakkuda esemete hoiustamiseks kohta, teisalt pakkuda 
töötasapinda, mille abil viia läbi mugavalt köögis erinevaid toiminguid.

Köögis toimuvad mitmed protsessid, mille tõttu temperatuur kõigub suures 
mahus. Köögimööbel saab pidevat kasutust ning niiskust, mistõttu peab 
mööbel olema erinevatele teguritele vastupidav, sh loomulikule kulumisele.  
On väga oluline, et köögi pinnad oleksid lihtsasti puhastatavad, peamiselt 
hügieeni eesmärgil.

SÜNTEES LÄHTEÜLESANNE

Luua köögimööbli lahendus, milles kasutatavad materjalid ei sisaldaks for-
maldehüüdi ehk lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Lahenduse eesmärgiks on ideepakkumise läbi tõsta teadlikkust ruumi sise-
õhu saasteainete mõjust inimese tervisele. Köögimööbli lahenduses kasuta-
tavad materjalid on valitud teadlikult, otsides seni väga levinud materjalidele 
(näiteks värvitud, lamineeritud MDF-plaadile) teistsuguseid alternatiive, 
mille puhul puudub oht sisaldada formaldehüüdi ega erita ruumiõhku lendu-
vaid orgaanilisi ühendeid. See tähendab, et sellist köögimööblit valides, on 
seda tervise perspektiivist turvaline koju tuua ja kasutada.
 
Käesoleva töö mahtu arvestades on eesmärgiks kodukeskkonnas köögi-
mööbli standardmudeli näitel materjaliga spekuleerimine, luues levinud 
lahendustele alternatiivi. Lahendus ei keskendu köögi funktsionaalsemaks 
muutmisele ehk esemete funktsionaalsemale paigutusele ega detailidele, 
kuid võtab arvesse hea köögi omadusi. Näiteks võimalikult ruumikat tasa-
pinda, hästi planeeritud ruumilahendust ja  materjaliomadusi, mida köögi-
mööbli puhul tuleb arvesse võtta. Lahendus keskendub vaid köögimööblile, 
mitte köögis kasutatavale tehnikale.
 
Lahendusele ei ole seatud hinnapiiri, sest antud töö puhul on oluline eel-
kõige tervislik lahendus.  Oluline on keskenduda vaid ideele endale, mitte 
võtta arvesse turuseisu ega spekuleerida hinna üle. Puudub ka kliendipoolne 
sisend. Käesoleva töö eesmärgiks on lahenduse läbi teadlikkuse tõstmine 
materjalide mõjust tervisele, mitte luua massidele müüdavat toodet.
 
Töö tulemuseks on ideepakkumine, milline võiks välja näha kodukeskkonnas 
üks tervislike omadustega köök. Idee on edasi antud kirjalikult, mida toetab 
visuaalselt visandlik materjalikasutuse imitatsioon läbi ühe köögimööbli 
mudeli. (Illustratsioon 4)



44

ALTERNATIIVSED MATERJALID JA NENDE OMADUSED

Koondasin kokku suuresti üldistades erinevad naturaalsed materjalid, mille 
puhul formaldehüüdi sisalduse ohtu üldjuhul ei ole. Siiski on oluline, tead-
vustada, et iga materjal võib omakorda endaga kaasa tuua hulganisti teisi 
probleeme30. Käesoleva töö käigus keskendusin materjalidele, mida töödel-
dakse keemiliselt väga vähe kui üldse. Soovisin oma töös kasutada materjale, 
mida koduköökides pigem ei kasutata. Välistasin materjalidest näiteks puidu, 
tegu on samuti köögis väga levinud materjaliga, lisaks tuleb puitu kindlasti 
töödelda, et see vastu peaks ega endaga uusi probleeme kaasa ei tooks. 

30  Palmiste, Ülar 2022. Intervjuu, küsitles autor. Lindistus autori valduses.

tekstiil
tuhaplokk

looduslik kiviklaas

naturaalsed 
plaatmaterjalid

erinevad 
komposiitmaterjalid

erinevad metallid

bambus

savi ja keraamika

Foto 4

Foto 3

Foto 2

Illustratsioon 4. Visand köögist. Autori loodud visuaal
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4 IDEELAHENDUS

Jõudsin järeldusele, et võiksin oma töös katsetada materjale nagu kivi, 
klaas, metall ja savi. 

PROTSESSI KIRJELDUS 6

Ma proovisin lahenduse loomist eristada kohustusest, millega käesolevat 
tööd lõpetada ja pigem teha seda enda jaoks eriliseks ja huvitavaks. Pigem 
võimalust heas mõttes ära kasutades, lubades endal materjaliga eksperimen-
teerida ja erinevaid võimalusi katsetada. Otsustasin probleemi lahendada 
materjaliga spekuleerides, sest formaldehüüdile alternatiivi leidmine on väga 
keeruline, mitmeid eksperte kaasav protsess ja vajab palju ressurssi. 

Maailmas selle nimel õnneks ka töötatakse, näiteks riisi taime vartest ehk 
mitte söödavavast osast valmistab Eureka™ formaldehüüdivaba MDF-plaadi 
alternatiivi. (Foto 2) Tegu on aga laborites mitmeid aastaid kestnud töö vilja-
ga. Keskkonnale mõeldes tekitab kaugelt materjalide transportimine jällegi 
hulga küsimusi, ei tea kas sellel on mõtet. Huvitav oleks edaspidi uurida, 
mida Eestis põllumajanduse jääkidest, ehk mitte söödava teravilja vartega 
ette võetakse – kui suurt kahju või mittekahju see keskkonnale teeb, kas tegu 
on probleemiga ja mida sel puhul ette võtta? 

Käesoleva lahenduse loomise faas oli minu jaoks ka väga huvitav seetõttu, 
et viibisin ise koroonapositiivsena kodus eneseisolatsioonis. See andis mulle 
eriti hea võimaluse omaenda köögiga rohkem sina peale saada, samuti sain 
seetõttu teemaga veelgi paremini suhestuda. Märkasin mitmeid detaile, mida 
proovisin lahendusse ka sisse põimida, üheks selleks näiteks oleks piisavalt 
mahukas töötasapind, et selle taga või ees oleks mugav toimetada.

Kuna tööl oli niigi mitu eesmärki, siis ei olnud paslik köögimööbliga süvitsi 
selles töös rohkem minna. Siiski ei välista see potentsiaali olla järgmine pro-
jekt, millega jätkata. Otsustasin, et lõpetan käesoleva töö ideepakkumisena, 
seda eelkõige bakalaureusetöö mahtu arvestades. 

Otsustasin anda ideed edasi nii lihtsalt kui võimalik, ühe kindla mööblimude-
li näitel. 
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KehvHalb/Raske Keskmine Okei Hea/Lihtne

Materjal

Bambus

Kivi

Klaas

Metall

Savi

Tekstiil

Vastupidavus Temperatuur Niiskus Hooldus

Hakkasin vaatlema erinevate materjalide omadusi, lähtusin olulistest oma-
dustest, mida just köögis tuleks arvesse võtta. Nendeks on eelkõige vastupi-
davus ja vastupidavus kulumisele ehk pidevale kasutamisele, temperatuuri-
taluvus, võimekus taluda niiskust ja kui kerge on materjali köögi kontekstis 
hooldada, puhastada. Hindasin umbkaudselt erinevate materjalide oma-
dusi, kasutades selleks järgnevat tabelit. 

ALTERNATIIVSED MATERJALID 
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Minu ideelahenduseks on võimalikult lihtsa vormiga köök. Köögi ja elutoa 
populaarse koosluse tõttu soovisin luua võimalikult minimalistikku, laia 
tasapinnaga lahendust, et elutoast vaadatuna oleks köök justkui alati puhas 
või korras. Minimalistlikku lahenduse eelduseks oli palju hoiustamistamis-
ruumi, et nõud ja muu vajaliku saaks silma alt ära panna. Suurema tasapinna 
saavutamiseks, paigutasin kapid põranda pinnale. Minu jaoks oli oluline, et 
loodud köök soodustaks avarust ning lihtsust, mistõttu seinapinda ma otse-
selt puudutada ei soovinud. (Illustratsioon 5)

IDEEPAKKUMINE

Illustratsioon 5. Visand köögist. Autori loodud visuaal

Erinevaid materjale köögikeskkonda paigutades (Illustratsioon 6), hakkasid 
mulle üha rohkem nii välimuse kui ka omaduste poolest meeldima erinevad 
metallid. Metallisulamid on keskkonnasõbralikud materjalid, vastupidavad 
happelisele- ja aluselisele keskkonnale ning hügieenilised. Jõudsin roosteva-
ba teraseni, mille häid omadusi hinnatakse ka profiköökides. Roostevaba te-
ras on teatavasti korrosioonile vastupidav materjal, millega puutume igapäe-
vaselt koduses majapidamises kokku, sellest on valmistatud näiteks noad, 
kraanikausid ja erinevad kodumasinad. Materjali kasutatakse peamiselt selle 
atraktiivse välimuse, vastupidavuse ja kerge hoolduse tõttu. Roostevaba te-
ras on hinna poolest kallim kui tavaline lisanditeta teras, kuid ökonoomsem. 
Roostevaba terase puhul puudub vajadus metalli pinna katmise ning pideva 
hoolduse järele.31

31  Autori konspekt 2020. Materjalitehnoloogia 1. Eesti Kunstiakadeemia.

Illustratsioon 6. Katsetus materjalidega. 
Autori loodud visuaal

Roostevaba
teras
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Üleni metallist, samuti ühest materjalist köögimööbel mõjub minu hinnangul 
igavalt ja üksluiselt. (Illustratsioon 7) Selline lahendus meenutab rohkem 
restoranikööki, mille puhul mängivad rolli rohkem omadused kui välimus. 
Avatud köögi ja elutoa sümbioosi puhul tahtsin katsetada kahe materjali 
põnevaid kooslusi. 

Köögi tasapinna puhul hindasin selliseid omadusi nagu tugevus, vastu-
pidavus kõrgele temperatuurile ja puhastatavus. Välistasin näiteks sellise 
materjali nagu betoon, selle suure poorsuse tõttu. Mind kõnetasid rohkem 
erinevad kivimid, eelkõige oma põneva looduslähedase tekstuuri ja tugevuse 
pärast. Kivimitest väga populaarsel kohal on marmor, mida köökides tihti 
imiteeritakse. Minu soov oli katsetada millegi natuke erilisema ja võimalikult 
kohalikku päritolu materjaliga. 

Illustratsioon 7. Roostevabast terasest köök. Autori loodud visuaal

Dolomiit on setteline karbonaatkivim, mis on välimuselt sarnane lubjakivile. 
Kaarma dolomiiti (Foto 5) leidub Saaremaal, Kuressaare lähedal. Tegu on 
hästi töödeldava, dekoratiivse helehalli looduskiviga. Teine Saaremaal leiduv 
dolomiitkivim on Selgase dolomiit (Foto 6), mille värvus varieerub kollakas-
beežit sinakashallini. Eestis leidub ka näiteks Orgita, tuntud ka kui Rosenthal 
dolomiiti, mida kaevandatakse Märjamaa lähistel. Tegu on kollakasbeeži 
looduskiviga, mille puhul hinnatakse selle ilmastikukindlust ja häid omadusi 
viimistluskivina. Ajalooliselt on Orgita dolomiiti (Foto 7) kasutatud välisvii-
mistlustes, kuid on aegamööda jõudnud ka interjööri. Seda kivimit kasuta-
takse näiteks nii põrandaplaatidena kui ka kaminate viimistlusel. 

Jõudsin järeldusele, et võiksin katsetada köögitasapinnaks erinevaid dolo-
miitkivimeid. Võtsin arvesse, et kodud ja interjöörid varieeruvad, mistõttu 
mõjub teinekord sama välimusega kivi interjööris väga erinevalt. Samuti 
inimeste eelistused on väga erinevad, tahtsin väljendada mitme lahenduste-
ga isikupärasust. 

Revalstone. Materjalid. Kättesaadav: https://revalstone.com/materjalid/ 
(vaadatud 20.04.2022)

Foto 5. Kaarma dolomiit

Foto 7. Orgita dolomiit

Foto 6. Selgase dolomiit
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Roostevaba
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Selgase 
dolomiit

Orgita dolomiit

Kaarma dolomiit

POTENTSIAALSED EDASISED SAMMUD

Lähteülesandest tuli välja, et antud tööl puudub kliendipoolne sisend. Põhju-
sel, et töö on ideepakkumise faasis, tuleks lähteülesannet kindlasti uuen-
dada, kaasata nii eksperte kui ka potentsiaalseid kliente ning minna köö-
gimööbli lahendusse süvitsi. Seejärel ka teha koostööd mõne köögimööbli 
tootjaga, et lahendust realiseerida. 

Minu kui autori jaoks võib see töö tähendada uut väljakutset, millega peale 
bakalaureuse õpingute lõpetamist edasi minna. Teema on minu jaoks igata-
hes väga põnev ning tahaksin sellega jätkata. Töö kirjutamine oli minu jaoks 
väga silmiavav ning on palju, mida peaks veel uurima. 
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AUTORIPOOLNE PEEGELDUS

Formaldehüüd kodukeskkonnas täielikult vältida on keeruline, sest antud 
kemikaali kasutatakse laialdaselt erinevates keemilistes tootmisprotsessi-
des. On oluline teadvustada, et materjalidest eraldub õhku ka teisi gaase. 
Formaldehüüd on neist üks tuntuim ja laialdasemalt levinum. Ühe elemendi 
muutmine kodukeskkonnas ei pruugi laias pildis ruumi siseõhu kvaliteeti 
palju muuta, kuid juba väike samm tervislikuma kodu suunas on minu hin-
nangul edasiminek. 

Taotlesin autorina töös eelkõige teadlikkuse tõstmist ruumi siseõhu kvali-
teedi kahjulikust mõjust köögimööbli materjalivaliku näitel. Köök on minu 
hinnangul hea lähtepunkt, millest võiks alustada, köögimööblisse tihti 
investeeritakse ning see ostetakse üldjuhul koju aastateks.  Olgugi et ma ei 
puudutanud töös materjalide ega köögimööbli maksumust, sain sisendit 
köögimööbli tootjaga läbiviidud intervjuust, et inimesed, ka mina ise, kaldu-
vad valima odavamaid lahendusi. Olen arvamusel, et võiksime köögimööbli 
hinna laiemalt ümber kalkuleerida. Inimestel, kellel on võimalus tellida 
eritellimusel valmistatud lahendusi, on tõenäoliselt ka vahendeid otsustada 
kallima toote kasuks. Kallim lahendus ei tähenda aga alati paremat, samuti 
naturaalsed materjalid ei pruugi olla pikemas perspektiivis parim valik. Näen 
köögimööblis palju potentsiaali areneda. Seda tuleks aga uurida lähemalt ja 
on praegu vaid autoripoolne idee.

Formaldehüüd peidab ennast ka erinevates teistes mööbliesemetes, mille 
mõju ruumi õhukvaliteedile võib olla mõnikord isegi suurem, kuid neid välja 
vahetada on märksa kergem kui köögimööblit. Tasub siinkohal meelde tule-
tada, et formaldehüüd võib vabaneda gaasina aastaid.

Praegust olukorda, kus tarbija peab olema ise teadlik, tähelepanelik ja oma-
ma oskust küsida, saaks lahendada mitmeti. Need asjad võiksid ja peaksid 
käima teisiti. Ühest küljest asub vastutus riigil, kes rahva tervise huvides 
peaks kehtestama regulatsioonid. 
Teisalt on oma roll nii tootjal kui ka disaineril, kes on samuti vastutavad 
omalt poolt pakutavate toodete eest. Olles ise viimase rollis, tunnen vastu-
tust olla teadlik ning seda teadmist ka tulevikus oma töös rakendada.

Käesolev töö näitab, kuidas on võimalik läheneda disainiprotsessile mitte 
tavapärasel viisil ja kuidas töö käigus leida probleem, mida lahendada. 

Mulle oli väga abiks oma tegevuse mõtestamine töö vältel, tänu millele 
mõistsin, et mõnikord on mõne teema või suuna välistamine väga oluline 
protsessi osa. Selleks, et kuhugi jõuda, on vaja teada, miks me üldse sinna 
tahame jõuda ning seejärjel mõelda, kuidas.

KOKKUVÕTE

Käesoleva töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas ruumi siseõhu saastatus 
mõjutab inimese tervist, tõsta teadlikkust ruumi siseõhu saasteainete kahju-
likust mõjust ning leida töö käigus konkreetne probleem või teema, millega 
tegeleda.

Põhjamaade inimesed veedavad ligi 90% oma elust siseruumides, nii tööta-
takse, puhatakse kui ka vaba aega veedetakse järjest rohkem kodudes, mida 
on mõjutanud ka Covid-19 pandeemia. Siseõhu kvaliteet võib olla kordades 
saastatum kui väljas. Kui inimene viibib igapäevaselt kehvadest materjalidest 
ümbritsetud keskkonnas, kogunevad tema organismi erinevad saasteained 
ja need võivad märkamatult põhjustada mitmeid vaevusi ja terviseproblee-
me. Tihti kannatab inimene kehva enesetunde all, suutmata seostada, et see 
võib tingitud olla kehvast siseõhust. On oluline pöörata siseõhu kvaliteedile 
tähelepanu, sest ajapikku võib inimesel välja areneda allergia, astma või 
kasvaja.

Töö käigus selgus, et formaldehüüd võib olla üks kõige olulisemaid ruumi 
siseõhu saasteaineid. Põhjusel, et formaldehüüdi kasutatakse paljude maja-
pidamistarvete valmistamisel, mööblist kosmeetikatoodeteni välja, leidub 
seda tugevalõhnalist kantserogeenset ainet igas kodus. Formaldehüüd võib 
vabaneda gaasina ruumiõhku pikka aega, mõnikord isegi aastaid. 

Praegu on Eestis olukord, kus inimesel on võimalik enesele teadmata osta 
koju tervist kahjustavaid, seal hulgas formaldehüüdi sisaldavaid materjale. 
Puuduvad konkreetsed regulatsioonid või on need pigem soovituslikud ning 
ka üldine ühiskonnas leviv teadlikkus on madal. 

Tarbija ei peaks olema liialt tähelepanelik ja teadlik, et enda kodu sisustami-
sel teha tervist mitte kahjustavaid valikuid. Olukorra parandamiseks tuleks 
ühest küljest tuleks riigil kehtestada regulatsioonid, teisest küljest tuleks 
nii tootjal kui ka disaineril vastutada omalt poolt pakutavate toodete eest. 
Viimase rollis töö autorina taotlesin eelkõige teadlikkuse tõstmist ruumi 
siseõhu kvaliteedi kahjulikust mõjust köögimööbli näitel. Otsisin erinevaid 
naturaalseid materjale, pakkudes välja, milliseid formaldehüüdi vältivaid 
alternatiive võiks köögimööbli kontekstis kasutada.
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ABSTRACT

The impact of indoor air quality on people – raising awareness of formalde-
hyde-free kitchen furniture

Present work is a long survey of the designing process. Usually the designing 
process expects presence of a definite problem, starting from its under-
standing and formulating it in an initial object. After that the context and 
analogues are studied, ideas are generated, prototypes are formed and the 
solution is provided. But I started with studying the context and moving step 
by step towards finding the problem. During the work I started in deep to find 
the topic of my bachelor degree or to find a problem to be solved. The inten-
tion of the work is to find out how contaminated inner air in the room infects 
human health, to raise awareness concerning unhealthy effects of pollutants 
and during the work to find a definite problem or topic to deal with.

People in the North spend almost 90% of their time in the interior, most of 
their time at home, as a result of Covid-19 epidemic. The quality of air in the 
interior can be several times more polluted than outside air. When people 
spend daily time in an environment surrounded by poor quality materials 
their organisms collect various pollutant materials, which may cause diffe-
rent upsets and health problems. Very often a person may suffer from bad 
spirits without associating it with bad quality of indoor air. It is therefore 
important to pay attention to the quality of indoor air, because in the course 
of time a person may suffer from allergy, asthma or tumour.

During this work it was established that formaldehyde can be one of the 
most substantial indoor air pollutants. This is the reason that formaldehyde 
is used in manufacturing several household appliances starting from the 
furniture and ending up with cosmetics and this strong odour cancerogenic 
substance can be found in every household. Formaldehyde may release as a 
gas into interior air for a long time, sometimes even years.

At present in Estonia there is a situation where people may without knowing 
to buy and bring home formaldehyde containing unhealthy materials. There 
is a lack of certain regulations and the conscience of the public is low.
The customers ought not to be too attentive and be informed in order 
not to make choices harmful to health. In order to improve the situ-
ation the state should establish regulations, from the other side also 
manufacturers and designers must be responsible for the quality 
of proposed products. In the role last mentioned and as an author 
of present work in order to raise awareness concerning the harmful 

impact of indoor air related to kitchen furniture. I looked for different 
alternatives for natural materials replacing formaldehydes used for kitchen 
furniture.

Present work indicates how it is possible to approach the designing process 
in an unusual way and during that process to find a problem to be solved. 
The work of a designer is a creative process, so why should it also not include 
writing of this graduation thesis.




