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Kust tulevad hallitusseened ja kuidas tekib biokile

• Mikroseened (keskmine osakeste suurus 1-3 µm)

• Hallitus – hallitusseente kolooniad

• Biokile – moodustis hallitusseentest, bakteritest 

ja teistest mikroorganismidest. Substraat.
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Seente roll looduses

• seened on olulised surnud organismide
lagundajad
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Hallitusseente proovid

• Impaktor seade versus ladestusmeetod 

• Materjaliproovid ja pinnaproovid

• Standard EVS-ISO 16000-17

• Kvalitatiivne ja kvantitatiivne tulemus. Siseõhk versus 
välisõhk

• Söötmed MEA, DG-18, PDA ja PCA

• Domineeriv liik ja teised liigid

• Proovivõtu koht ja aeg, suhteline õhuniiskus, 
õhutemperatuur, õhu hulk

• Tulemused PMÜ/m3 õhus, liigid ja põhjused

• Hallitusseened pooleliolevas ehitises või renoveerimistööde 
ajal
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EMÜK´i poolt on kontrollitud 2852 objekti

analüüsitud 6151 pinna ja materjali proovi + 1985 

õhuproovi :
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Hallitusseened
51,2%Puitu lagundavad 

seened
33,1%

Puitu kahjustavad 
putukad

2,9%

Soolakristallid
0,3%

Ei leitud midagi
10,8%

Muud seened
1,8%

Analüüsitud proovide tulemused
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Olulisemad hallitusseente arenguks vajalikud 

tingimused

• Õhuniiskus (70% ?)

• Toitained – orgaaniline aine

• Temperatuur

• Happelisus

• Valgus (UV kiirgus) 

• Hapnik (osoon)
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Johan Mattsson (Norra Mycoteam)
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Hallitusseente mõju inimesele

• Füüsikaline
• Seeneeosed

• Seeneosakesed (mütseelitükid jne) 

• Keemiline 
• Mükotoksiinid

• mVOC (lenduvad orgaanilised ühendid)

• Otsene

• Kaudne
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Kuidas hallitusseened meie organismi 

saavad?

• Söömine 

• Hingamine 

• Läbi naha

Foto: 
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/tarbija/test-

milline-leib-kolbab-10-paeva-parast-parim-enne-

tahtaja-moodumist?id=49000107

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/tarbija/test-milline-leib-kolbab-10-paeva-parast-parim-enne-tahtaja-moodumist?id=49000107


Välisõhus enimleitud hallitusseened

Absidia 1

Aspergillus 50

Botrytis 15

Cladosporium 144

Eurotium 43

Fusarium 12

Mucor 4

Penicillium 131

pärmseene koloonia 64

Rhizopus 2

Stachybotrys 1

Määramatu 

seeneniidistik 124

Trichoderma 7

Ulocladium 10
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Aspergillus
8%

Botrytis
2%

Cladosporium
24%

Eurotium
7%

Fusarium
2%

Mucor
1%

Penicillium
22%

pärmseene 
koloonia

11%

Määramatu 
seeneniidistik

20%

Trichoderma
1%

Ulocladium
2%

Hallitusseente jaotus perekonniti välisõhus



Ruumides enimleitud hallitusseened
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Aspergillus 791

Botrytis 27

Cladosporium 943

Emericella 3

Eurotium 150

Fusarium 18

Mucor 115

Paecilomyces 7

Penicillium 1304

pärmseene koloonia 279

Rhizopus 18

Stachybotrys 25

Määramatu 

seeneniidistik 697

Trichoderma 115

Ulocladium 77

Aspergillus
17%

Cladosporium
21%

Eurotium
3%Mucor

3%

Penicillium
29%

pärmseene 
koloonia

6%

Määramatu 
seeneniidistik

15%

Hallitusseente jaotus perekonniti siseõhus



Niiskuse ja hallituse seos haigestumisega

• Inglismaal esineb niisketes ja hallituskahjustusega 

elamutes hingamiskahjustusi 3,7 korda rohkem ja 

hollandis 2-3 korda

• Hollandis 3% astmaatikuist allergilised hallitusseentele

• Soomes 20-40% allergilised
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Millised on meie organismi reaktsioonid 

hallitusseentele
➢ Sick Building Syndrome

• Peavalu, kontsenteerumisraskused, väsimus

• Hingamisraskused, nohu, köha

➢ Seeneosakesed on väikesed ja neid on õhus palju. 

Erinevad inimesed on allergilised erinevatele 

hallitusseentele 

➢ Hingamisel tungivad nad meie hingetorru ja 

kopsudesse ning sealtkaudu imenduvad               

ained verre. Seega on mõju kiire. 

➢ Astma 

➢ Infektsioonid (nt aspergiloos) 
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Mükotoksiin Hallitusseente liik või

perekond

Mõju inimesele

sterigmatotsüstiin Aspergillus versicolor Tekitab vähki

aflatoksiin Aspergillus flavus

Aspergillus parasiticus

mürgine maksale, ajule,

neerudele ja südamele

Satratoksiin H Stachybotrys chartarum lööve, nahapõletik, ninaverejooks,

peavalu, kurnatus, hüpertermiat

Satratoksiin G Stachybotrys chartarum mäluhäired

Fumonisiin Fusarium moniliforme Tekitab vähki

Enimlevinud mükotoksiinid, neid tootvad 

hallitusseened ja nende mõju inimesele
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Mükotoksiin Hallitusseente liik või

perekond

Mõju inimesele

Tsitriniin Aspergillus spp. Penicillium spp. tekitab vähki ja neerukahjustusi

Gliotoksiin Aspergillus spp. Penicillium spp. kahjustab immuunsussüsteemi

Patuliin Penicillium spp., Aspergillus

clavatus, Byssochlamys spp., 

Paecilomyces variotii

Vähkitekitav mõju, DNA

kahjustused (mutatsioonid)

Ohratoksiin (OTA) Aspergillus ochraceus, 

Penicillium viridicatum,

Penicillium cyclopium

Neerukahjustused, vähk,

immuunsussüsteemi kahjustused

Zearalenoon Fusarium spp. Immuunsussüsteemi kahjustused

trihhotetseened Fusarium spp. 

Trichderma spp., Trichothecium

roseum, Stachyborys chartarum

Rakukahjustused, vähk,

immuunsüsteemi kahjustused,

DNA kahjustused (mutatsioonid)



„Must hallitus“ Stachybotrys

chartarum (atra)

• 1837 aasta kirjeldati esmakordselt

• 1920 kirjutati liigi toksilisusest Venemaal

• 1940 toksiinide mõju inimesele

rohekasmustad kolooniad
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eelistab kasvamiseks kõrge tselluloosi- ja 

madala lämmastikusisaldusega materjale
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võime sünteesida mükotoksiine (ohtlikud 

inimestele ja loomadele)
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Hallitusseened hoonetes
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Keskmine hallitussseente hulk kuupmeetris õhus 
PMÜ

Mõõtmisi

abiruum 14

elutuba 238

kelder 40

klassiruum 33

kontor 277

koridor 57

köök 138

lasteaed 31

lastetuba 135

magamistuba 268

saal 14

saun 22

tootmisruum 23

tuba 104

töötuba 45

vannituba 140

WC 17

välisõhk 216



Hoonete sisekliima nõuded hallitusseente osas

• Soomes talvel lubatud 500 PMÜ / m3 ja suvel 

1000 PMÜ / m3 õhus

• Eestis normid puuduvad kuid koostamisel vastav 

määrus „Hoonete sisekliima ja õhustuse 

nõuded“ ning kavandis on:

Tervisele ohtlikele niiskuskahjustustele viitavateks 

indikaatormikroorganismideks loetakse: Stachybotrys

sp., Trichoderma sp., Aspergillus versicolor, Aspergillus

fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 

Cladosporium cladosporoides, Chaetomium, 

Phialophora sp., Fusarium sp. ja aktinomütseedid. 
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Hallitusseente tõrje
• Mehhaaniline

– Materjalide puhastamine

– Materjalide asendamine

• Füüsikaline

– Kuumutamine

– Külmutamine 

– UV kiirgusega töötlemine

– Ioniseerimine 
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Hallitusseente tõrje
• Keemiline

– Alkoholipõhised kemikaalid

– Vesinikupõhised kemikaalid

– Joodipõhised kemikaalid

– Booripõhised kemikaalid

– Klooripõhised kemikaalid

– Osoon

– Muud
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Kokkuvõte
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• Hallituseened on välisõhus ning ka ruumide õhus alati olemas. 

Küsimus on ainult liikides ja kogustes.

• Hallitusseente kolooniate ja biokile tekke ennetamiseks tuleb luua 

hallitusseentele ebasobiv elukeskkond. Hallitusseened on alati 

seotud materjalidega, millel nad kasvavad (substraadid) ja/või mis 

paiknevad nende levikukeskkonnas

• Erinevad liigid on erinevates kontsentratsioonides inimese tervisele 

ohtlikud. Enamus hallitusseeni on väikeses kontsentratsioonis 

ohutud.

• Eesti normide väljatöötamisel on veel vaja teha palju tööd

Must lagi on meie toal,

on must ja suitsuga,

sääl ämblikuvõrku, sääl nõge,

on ritsikaid, prussakaid ka.
Juhan Liiv



Tänan tähelepanu eest !

www.mycology.ee

www.kallepilt.ee

Vaadake kindlasti neid kodulehti, leiate palju kasulikku.
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