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SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) projekt, mida 
toetas Euroopa Parlament ning koordineeris Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste pea-
direktoraat (EU DG SANCO), on esimene pilootprojekt, mille käigus uuriti korraga 25 Euroopa riigi 
kooli keskkonda. Täpsemad andmed laste kokkupuutest siseõhus levivate saasteainetega ja nen-
dega seotud terviseohtude hindamine on eelduseks soovituste andmiseks. Projekti käigus läbi-
viidud uuringud hõlmasid sisekeskkonna kvaliteedihindamist, keemiliste ohtude toksiko loogilist 
hindamist ja sisekeskkonnaga seotud tervisemõjude jälgimist. 

Projekti tulemuste ja soovituste levitamine on suunatud siseõhu kvaliteedi parandamisele.

SINPHONIE ülevaade
SINPHONIE oli suuremahuline uurimisprojekt, mis keskendus kooli keskkonna ja tervise vahelistele 
seostele ning mille peamiseks eesmärgiks oli parendada koolide ja lasteaedade õhu kvaliteeti.

SINPHONIE projekt kestis kaks aastat ja sellest võtsid osa 38 partnerit 25 riigist ning üks kaas partner 
Belgiast. Kõikidel partneritel on teadustöö kogemused ja võimekus jagada teavet projekti tulemus-
te kohta huvirühmadele, sh ametnikele, ehitise projekteerijatele, ehitajatele, ehitus juhtidele ning 
ehitise kasutajatele, eriti õpetajatele ja õpilastele. Projekt toimus EK tervise- ja tarbija küsimuste 
peadirektoraadi (DG SANCO) tellimusel.

Projekti eesmärgiks oli saada kasu olemasolevatest teadmistest ja koguda uut teavet, et koostada 
üldsuundade, suuniste ja heade tavade kogum, mis aitaksid parandada Euroopa koolide sisekesk-
konna kvaliteeti.
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Riskihindamine
SAASTEALLIKAD

Euroopa riikide õpilased, õpetajad jt kooli töötajad veedavad suure osa oma päevast kooli hoonetes. 
Lasteasutuste siseõhu kvaliteet on mõjutatud erinevatest saasteallikatest. SINPHONIE projekti käigus 
leiti, et paljudes Euroopa koolides on siseõhu kvaliteediga probleeme. Põhjuseks on saastunud välis-
õhk, puudujäägid hoone ehituses, hoolduses ja koristamises ning ebapiisav ventilatsioon.

Siseõhu kvaliteeti mõjutavad mitmed saasteallikad, kuid nende ohjamine ja tõhusam ventilatsiooni-
süsteem võimaldaksid siseõhu kvaliteeti oluliselt parandada. Peamised siseõhu saasteallikad on ehitus- 
ja dekoratiivmaterjalid, mööbel ning hoone kasutajate tegevused (nt suitsetamine, puhastusvahendite, 
värvide, liimide jt selliste toodete kasutamine, ning niiskust ja CO2 õhku eraldumist põhjustavad tege-
vused). Väliskeskkonnast tulenevad mõjurid on nt liiklus ja tööstussaaste ning pinnase tüüp, millele 
kool on ehitatud.

TERVISEMÕJUD

Peamised kooli siseõhus leiduvad saasteained on: peened osakesed; lämmastikdioksiid; lenduvad 
 orgaanilised ühendid (LOÜ); formaldehüüd; erinevad bioloogilist päritolu ained nagu allergeenid; 
 hallitused; viirused; bakterid. Neid saasteaineid leidub klassiruumi õhus vahel isegi suuremas kontsent-
ratsioonis kui välisõhus.

Sellest tulenev võib koolide halb siseõhu kvaliteet põhjustada ebamugavust, ärritusi ning erinevaid 
pika- ja lühiajalisi terviseprobleeme. Samuti võib see põhjustada olemasolevate terviseprobleemide (sh 
astma ja allergiate) ägenemist ning soodustada õhus edasi kanduvate nakkushaiguste levikut, õpilaste, 
õpetajate jt koolitöötajate töövõime vähenemist ning suurendada koolist puudumisi.

Siseõhu kvaliteediga seotud probleemidele on eriti tundlikud lapsed, eriti need, kes põevad allergiaid, 
astmat või bronhide hüperreaktiivsust.

Riskijuhtimine
KOOLIKESKKOND
Halb siseõhu kvaliteet võib mõjuda kahjulikult õpilaste ja koolitöötajate hingamiselunditele ja 
 üldisele tervisele ning mõjutada nende üldist heaolu.

Meie linnastunud maailmas on täheldatud viimastel aastakümnetel bronhiaalastma varasemast 
tunduvalt suuremat esinemist. On teada, et astmat põdevad lapsed on halva õhukvaliteedi mõju-
de suhtes eriti tundlikud. Koolid on tundlikele gruppidele eriti kriitiliseks keskkonnaks, sest nad 
veedavad seal suure osa oma ajast ning üldiselt ei pöörata koolides sise- ja välisõhu kvaliteedile 
suurt tähelepanu. See seletab, miks on leitud erinevaid potentsiaalselt negatiivse tervisemõjuga 
siseõhu saasteaineid kooli keskkonnas.

INDIKAATORID

Selleks, et mõista paremini üldiste koolikeskkonna tingimuste (sh hügieeni) parandamiseks mõel-
dud meetmete mõju ning hinnata seotud kulusid, on võetud kasutusele neli kriteeriumi:

• Tõhusus – riskide ja mõjude potentsiaalse ning eeldatava muutumise analüüsimine. 
• Proportsionaalsus – tasuvusanalüüsi (kulud ning saadav kasu tervisele) koostamine, et riik ja 

kohalik võim saaksid meetmeid ning nende majanduslikku teostatavust paremini hinnata. 
• Praktilisus – millises ulatuses saab suuniseid ja soovitusi kasutusele võtta, hallata ning nende 

täitmist tagada. 
• Jälgitavus – rakendatud üldiste soovituste otseste ja kaudsete mõjude vaatlemine ning jälgi-

misega seotud kuludest ülevaate loomine. 

Need kriteeriumid aitavad võimalike meetmete kasulikkust ja seotud kulusid paremini hinnata 
ning võimaldavad Euroopa riikidel meetmed tähtsuse järjekorda seada. Vajalike muudatuste tege-
vuskava ning nende rahastamist tuleksarutada kooli töötajate ja omanikega.

TERVISERISKIDE ENNETAMINE
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Üldised soovitused
Tuginedes riiklikele juhenditele ja soovitustele on ohutu ja puhta sisekeskkonna saavutamise 
meetmed jagatud viide kategooriasse:

TEADLIKKUSE TÕSTMINE
Siseruumi hügieeni aitab oluliselt parandada kooli personali, puhastustöötajate, lapsevanemate 
ja õpilaste harimine. See nõuab kindlat teadlikkuse tõstmise kava – mehhanismi, mida korratak-
se   regulaarselt kindla intervalliga, mitte üksikuid koolitusi. Teadmised puhastamisest, headest 
 hügieenitavadest ja ehitusmaterjalide omadustest mõjutavad inimeste käitumist ja mõjuvad posi-
tiivselt tervisele. Suitsetamisel tekib palju kahjulikke keemilisi ühendeid. 

PUHASTAMINE JA SELLE SAgEDUS
Siseruumide koristamine, mis on meetmetest kõige soodsam, vähendab nakkushaiguste levikut 
kõige tõhusamalt. Tähelepanu tuleb pöörata kasutatavatele puhastusvahenditele ja ajastusele – 
puhastada ei tohi vahetult enne tunni algust!

KASUTATAVAD TOOTED JA MATERJALID
Teades, millised ehitusmaterjalid, mööbel ja muud tooted missuguseid saasteaineid sisaldavad 
ning eraldavad, saab teatud toodete kasutamist teadlikult vältida ning kasutada nende asemel 
selliseid, mis ei põhjusta siseõhu kvaliteedi halvenemist ja vähendavad terviseohte.

VENTILATSIOON
Tõhus ventilatsioon klassiruumides vähendab CO2 kontsentratsiooni siseõhus. See parandab laste 
keskendumis- ja õpivõimeid. Siseõhu saasteainete kontsentratsioonid on madalamad seal, kus on 
tagatud hea tuulutus (akna avamise või mehaanilisesüsteemi abil).

TEHNILISED MEETMED
Uute koolihoonete projekteerimisel või olemasolevate hoonete (või nende osade) renoveerimisel 
saab pöörata rohkem tähelepanu siseruumide hügieenile ja ventilatsioonisüsteemi tõhususele.

Näpunäited koolidele
SINPHONIE projektis tegutsevad eksperdid on välja pakkunud praktilised näpunäited, mis aitavad 
kooli töötajatel, õpetajatel ja lastel muuta koolikeskkonda tervislikumaks:

PUHASTAMINE
•  Kasutage kahjulikke aineid vähem sisaldavaid puhastusvahendeid (ökomärgisega tähistatud 

tooteid). 
•  Korraldage kooli puhastamine koolipäeva lõpus, mitte vahetult enne koolipäeva algust. 

SAASTEALLIKATE VäHENDAMINE
•  Valige renoveerimis- või hooldustööde jaoks sobivad materjalid. Vältige selliste ehitusmaterja-

lide kasutamist, milles sisalduvad ained võivad põhjustada astmat vm hingamisteede haigusi. 
•  Eelistage õlilakile madala emissiooniga värve (nt veepõhiseid). Kui on vaja kasutada õlilakki, 

üritage leida madalama saasteainete kontsentratsiooniga tooteid. 
•  Renoveerimistööde järel võib siseõhu lenduvate orgaanilisteühendite (VOC) kontsentratsioon 

olla ajutiselt tavapärasest kõrgem. Sellist siseõhu saastumist saab vähendada sobivate ehitus-
materjalide kasutamise ja õhuringluse suurendamisega. 

VENTILATSIOON
•  Avage aknad ulatuslikumalt enne koolipäeva algust ja igal vahetunnil. 
•  Kui akende avamine piisavat õhuringlust ei taga, tuleb paigaldada siseõhu kvaliteedi (IAQ) 

 parandamiseks täiendav mehaaniline süsteem. 
•  Tõhus ventilatsioon aitab suurendada heaolu kuumadel päevadel, takistab hallituse teket ning 

vähendab siseõhus saasteainete (peened osakesed, lenduvad orgaanilised ühendid (VOC), 
CO2 jms) kontsentratsiooni. Ventilatsiooni tuleb regulaareselt hooldada.

Rohkem teavet projekti kohta võib saada veebilehelt www.sinphonie.eu.
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National Center for Public Health and 
Analysis, Bulgaaria
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National Institute for Health and Welfare, 
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Umweltbundesamt, Saksamaa
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Università degli Studi di Milano, Itaalia
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Palermo, Itaalia

Fondazione Salvatore Maugeri, Itaalia

Kaunas University of Technology, Leedu

University of Malta

Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research 

Public Health Service Gelderland Midden, 
Holland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, Holland

Norsk Institutt for Luftforskning, Norra

Institute of Occupational Medicine and 
Environmental Health, Poola

CESAM and University of Aveiro, Portugal

Babes-Bolyai University, Rumeenia

Institute Vinca, Serbia

Medical Center Dr Dragisa Misovic, Serbia

Public Health Authority of the Slovak 
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Uppsala University, Rootsi

University College London, UK
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