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Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. 

Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga. 

MUUSEUMIDE SISEKLIIMANÕUDED 

KASUTATAV ALUSDOKUMENTAT-

SIOON 
Juhul kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-
siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 
nõudeid. 

 
Seadused ja määrused 
[WWW] Muuseumiseadus 

 
Kvaliteedinõuded 

 Kurmo Konsa ,,Artifaktide säilitamine“ 
 American Society of Heating, refrigeration 

and air-Conditioning engineers, ‘Museums, 
libraries, and archives’, in ASHRAE Hand-
book - HVAC applications, ASHRAE 

 
Standardid 
 
EVS-EN 15251 „Sisekeskkonna algandmed hoo-

nete energiatõhususe projekteeri-
miseks ja hindamiseks lähtudes 
siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 
mugavusest, valgustusest ja akus-
tikast“ 

EVS-EN 15757     Conservation of Cultural Property 
- Specifications for temperature 
and relative humidity to limit cli-
mateinduces mechanical damage 
in organic hygroscopic materials 

EVS-EN 13779 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. 
Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruu-
miõhu konditsioneerimissüstee-
midele” 

EVS 906 Mitteeluhoonete ventilatsioon. 
Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruu-
miõhu konditsioneerimissüstee-
midele. Eesti rahvuslik lisa stan-
dardile EVS-EN 13779  

EVS 916 „Sisekeskkonna algandmed hoo-
nete energiatõhususe projekteeri-
miseks ja hindamiseks, lähtudes 
siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 
mugavusest, valgustusest ja akus-
tikast. Eesti rahvuslik lisa stan-
dardile EVS-EN 15251“ 

 
 
 

 
 
 
 
EVS-EN 15232  Energy performance of buildings 

- Impact of Building Automation, 
Controls and Building Mana-
gement 
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SISSEJUHATUS 
Muuseumi sisekliima kavandamisel tuleb lähtuda 
Muuseumiseadusest. Vastavalt sellele vastutab mu-
seaalide säilimise eest muuseum.  

Muuseumide sisekliima kujundamisel tuleb välja sel-
gitada võimalikud erinõuded tulevaste museaalide 
säilitamiseks, mistõttu ükski muuseum ei ole üldjuhul 
tüüpne. Oluline on järgida võimalikke erinõudeid tu-
levastele rändnäitustele, mis võivad erineda püsieks-
positsioonile esitatavatest  nõuetest. 

Muuseumi paiknemisel ajalooliselt väärtuslikus tun-
nistatud hoones on oluline analüüsida hoones valit-
seva sisekliima mõju hoone enda säilimisele. 

ÜLDISED NÕUDED  
Muuseumi sisekliima kujundamisel tuleb lähtuda 
RKAS Tehnilistest nõuetest mitteeluhoonetele. An-
tud tehniliste nõuete lisa sisaldab lisatäpsustusi mis 
on kohaldatavad muuseumidele.  
Sisekliima ekstreemsed ääretingimused tuleb simu-
leerida dünaamilise simulatsiooniprogrammiga, et 
hinnata võimalikke riske hoone ja museaalide säili-
misele. 
Kui ruumiõhu temperatuuri või niiskuse hoidmine 
toimub õhuga tuleb kasutada õhu retsirkulatsiooni.  
Muuseumisse tuleb projekteerida ja välja ehitada eri-
nevad õhukonditsioneerimissüsteemid erineva sisek-
liimaga hoone osadele või ruumidele (hoidlad; näitu-
sesaalid; büroo jne.). Värsket välisõhku on vaja näi-
tusesaalides viibivatele külastajatele ja hoone tööta-
jatele. Museaalide säilimiseks piisab minimaalsest 
õhuvahetusest (õhuvooluhulgad tuleb valida täpse-
mate andmete puudumisel EVS-EN 13779). 
Projekteerimisel ja sisekliima kujundamisel lähtuda 
järgnevatest põhimõtetest: 

 Museaalidele mõjuvad laastavalt suhtelise 
õhuniiskuse suured kõikumised (hoidlate 
suhtelise õhuniiskuse kõikumine ei tohi üle-
tada 10% ööpäevas); 

 Hetkelised kõikumised mille kestvus on alla 
1 h ei oma olulist mõju; 

 On lubatud sujuva üleminekuga sesoonsed 
erinevused, et materjalid jõuaksid kohaneda 
muutustega; 

 Tuleb eelistada võimalikult passiivset sisek-
liima hoidmist. 

Kõik olulisemad muuseumi sisekliimaparameetrid 
tuleb tellijaga (sh. muuseumiga) kirjalikult kooskõ-
lastada enne tööde tegemist. 

Niiskusrežiimi hoidmine 

Niiskusrežiimi tuleb hoida ruumides kus hoitakse 

museaale mille säilivuseks on vajalik tagada kindel 

niiskusrežiim. Ülejäänud ruumides kus museaale ei 

hoita või museaalid ei nõua niiskusrežiimi täpset 

hoidmist ei kasutata üldjuhul niisutust. Kõrvalruume 

niisutatakse vaid erijuhul kui nad mõjutavad hoone 

üldist sisekliimat.  

Üldjuhul on turvaline pikaajaline keskmine suhteline 
õhuniiskus 50% kusjuures lühiajaline kõikumine 
võib olla ±5%. Sujuva ülemikuga sesoonne niiskuse 
kõikumine on lubatud. Suvine maksimaalne suhteline 
õhuniiskus võib olla kuni +10% ning talvine kuni 
10% madalam pikaajalisest keskmisest suhtelisest 
õhuniiskusest. Eelpool toodud ääretingimused on 
vastavuses ASHREA poolt kokkulepitud A klassiga. 

Eritingimustega ruumide korral täpsemate andmete 
puudumisel lähtuda Lisa 1 toodud piiridest.   

Temperatuuri hoidmine 

Muuseumide sisetemperatuuri dikteerivad üldiselt 

töötajad ja külastajad. Museaalidele turvaline pi-

kaajaline keskmine ruumiõhutemperatuur peab 

jääma vahemikku 15-25°C. On lubatud ka siseõhu-

temperatuuri lühiajaline kõikumine ±2°C. Ning akt-

septeeritakse ka sesoonset temperatuurikõikumist 

kus ruumiõhutemperatuur võib olla suvel +5°C kõr-

gem pikaajalisest keskmisest ja talvel 10°C madalam 

(ASHREA – A klass).  

HOIDLA  
Hoidla sisekliimakujundamisel tuleb lähtuda hoidlas 
hoitavatest museaalidest ning töökohtadest. Juhul kui 
hoidlas asuvad töökohad dikteerivad ruumitempera-
tuuri üldiselt töökohad. Hoidlaid peab teenindama 
ülejäänud ruumidest sõltumatu ventilatsioonisüs-
teem. Täpsemate nõuete puudumisel lähtuda Lisa 1 
toodud museaalide hoiustamistingimustest.  

NÄITUSESAAL 
Näitusesaalide teenindamiseks tuleb kasutada eraldi 
ventilatsioonisüsteem(e)(i). Näitusesaalides tuleb ka-
sutada välisõhu retsirkulatsiooni, juhul kui õhuvahe-
tusega tagatakse ka temperatuuri ja/või niiskusre-
žiimi hoidmine. Õhuvahetuse välisõhu osakaalu juh-
timisel võtta arvesse saalide süsihappegaasi sisaldust. 
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AUTOMAATIKA 
Muuseumid tuleb varustada hooneautomaatikasüs-

teemidega, millele kehtivad kaardis nr. 11 ,,Hooneau-

tomaatika“ esitatud nõuded. Kõik muuseumi hoidlad 

ja näitusesaalid tuleb varustada ruumikontrolleritega 

ning näitusesaalides tuleb mõõta lisaks ruumiõhuniis-

kusele ja temperatuurile ka süsihappegaasi kontsent-

ratsiooni, mis on aluseks ventilatsiooni välisõhuvoo-

luhulga juhtimisel.
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LISA 1 KURMO KONSA ,,ARTIFAKTIDE SÄILITAMINE“. 

 


