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Kaugelearenenud 
puitu lagundavate 
seente poolt põh-
justatud kahjus-
tuste peamiseks 
tunnuseks on puidu 
vajumisena tuntud 
sündroom.

Tallinna Tehnikaülikooli 
doktorant Kalle Pilt

Puidukahjustustele 
viitavaid ohumärke 
tasub osata märgata

Sestap tasuks meelde jätta esmased sümpto-
mid, sest õige raviga on võimalik kõige hul-
lem ära hoida. OÜ Puleium asutaja, puitkonst-
ruktsioonide biokahjustuste, puidu konser-
veerimise ja niiskuskahjustuste ekspert ning 
Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Kalle Pilt 
on oma elu jooksul andnud hinnangu peaae-
gu et paari tuhande puitehitise tervisliku sei-
sundi kohta. Ta on uuele elule aidanud tuhat-
kond hoonet.

Seeneeoseid leidub igal pool. Tõenäosus mõ-
ne puidukahjustusega kokku puutuda varitseb 
meid Kalle Pildi sõnul sisuliselt kõikjal. “On tõ-
si, et seenkahjustusi põhjustavaid eoseid lei-
dub meie ümber tõepoolest igal pool. Need le-
vivad sageli ka õhu kaudu,” ütleb Pilt ning li-
sab, et hiljuti lahkunud akadeemik Erast Par-
masto sõnutsi leiduvat siinmail vaid üksikuid 
metsatalusid, kus majavammi eoseid ei leidu, 
kõikjal mujal ümbritseb meid pidevalt potent-
siaal neid kohata. 

Puidukahjustused jaotuvad kolme kategoo-
riasse. “Et saada üldse mingit ettekujutust, tu-
leb esmalt mõista, et puidukahjustused jagu-
nevad kolme erinevasse kategooriasse – puitu 
lagundavad seened, puitu moonutavad seened 
ning puitu kahjustavad putukad,” alustab Pilt. 
“Kõigil neil on oma erinev iseloom, kuid ees-
märk ja huvi on neil ühine – nad vajavad puitu 
oma elutegevuseks,” selgitab ta.

Kairi oja 
kaasautor

Suur osa inimesi, kel puudub kokkupuude puidukahjustustega 
eluruumides, ei pruugi osata õigeaegselt märgata 
selgeid ohumärke, mis viitavad ilmsele ohule või koguni 
kaugelearenenud probleemile. 

Sagedamateks puitu lagundavateks seenteks 
on majavamm, majanääts ning majamädik, 
samas puitu moonutavateks seenteks loetak-
se hallitus- ning sinavusseeni. Kolmanda ehk 
puitu kahjustavate putukate alla kuulub Pildi 
sõnul mitmeid putukaliike, enamasti mardika-
lised, kelle elutegevus puidule hukutavalt mõ-
jub. Putukate tegutsemisele viitavaid asjaolu-
sid on samuti üsna lihtne märgata – nende te-
gevusele hoones viitavad lennuavad, näripuru 
ning kahjustatud kanalid puidus. 

“Kokku on neid teadaolevalt kümmekond 
liiki. Täiskasvanud putukad ise puitu ei kah-
justa, seda teevad nende vastsed, toitudes pui-
dust kuni nukkumiseni. See võib ajaliselt kesta 
1–15 aastat,” selgitab Pilt. Kui puitu kahjustava-
te ning moonutavate seente puhul on peamine 
tekkepõhjus puidu kõrge niiskusesisaldus, siis 
putukaid niiskus eriti ei mõjuta. 

Märka puidu vajumist. Kaugelearenenud pui-
tu lagundavate seente poolt põhjustatud kah-
justuste peamiseks tunnuseks on Pildi sõnul 
puidu vajumisena tuntud sündroom. Teisi-
sõnu puit lihtsalt kaotab oma mehaanilised 
omadused ning konstruktsioonid deformee-
ruvad. “Mädanik on alati seene elutegevuse tu-
lemus,” märgib Pilt. Seda tüüpi seened leiavad 
toitaineid puidust või seda sisaldavatest ma-
terjalidest.

Kindel ja ilmne märk puitu kahjustava see-
ne olemasolust on seene viljakehade ilmnemi-
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Tallinnas Pirita linnaosas asuv maja, mis läbis majavammi tõttu 2010. aastal kapitaalremondi. Millise kahjustusega täpse-
malt tegu, näitasid hoone ventilatsiooniavadest võetud proovid. Foto: erakogu
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ne, enamjaolt põranda piirkonnas. “Tihtipeale 
võib üsna pisike, murumuna meenutav moo-
dustis endast märku anda näiteks põranda-
katte all või kusagil hoone nurgas. Kui midagi 
taolist oma kodus või mis tahes hoones märka-
te, võite olla üsna kindel, et asjad on selle maja-
ga kehvasti,” hoiatab Pilt.

Hallitusseened aga ei lagunda puitu, kuid 
kahjustavad selle välimust. “Hallitusest on või-
malik vabaneda, kuid sellest värvunud pinda ei 
pruugi enam kunagi puhtaks saada,” sõnab Pilt.

Kogenud eksperdi sõnul tuleb mistahes mai-
nitud märkide ilmnemise korral kohe tegut-
sema asuda. “Iga kaotatud hetk annab hoonet 
kahjustavale seenele aega arenemiseks juur-
de ning kui hoone olukord on juba üsna räbal, 
võib viivitamine saatuslikuks kujuneda,” sõ-
nab Pilt tõsiselt. 

Konstruktsioonid tuleb esimesel võimalu-
sel avada. Pildi sõnul on kõige olulisem mista-
hes sümptomite ilmnemisel kahjustatud konst-
ruktsiooni osa kohe avada. “Ei ole alati hädava-
jalik kaasata spetsialisti, kui hoone omanikud 
on pikka aega seal elanud ning hoone valdajal 
on esmased teadmised ehitusest. Kuid lugu on 
sootuks teine sel juhul, kui tegemist on vast os-
tetud hoonega, ning vahetult pärast ostu tähel-
datakse taolisi tundemärke,” räägib Pilt ja lisab, 
et niisugusel puhul on spetsialisti kohale kut-
sumine kogunisti hädavajalik. 

“Kui niisugusel juhul asuda omal käel tegut-
sema, ei pruugi hiljem olla võimalik saada olu-

korrast täpset ja objektiivset pilti. Tegemist võib 
olla siis varjatud puuduste ilmnemisega pärast 
hoone ostu ning selle tõestamine võib kujune-
da keerukaks,” hoiatab ta. 

Kui aga ostu-müügi tehinguga tegemist ei 
ole, on Pildi sõnul täiesti võimalik üsna edukalt 
ka iseseisvalt seen- või muud liiki kahjustusega 
tegeleda, kuid äärmiselt oluline on kasutada 
sealjuures spetsiaalseid isikukaitsevahendeid,” 
selgitab ta. “Hingamisteede kaitseks kasutata-
va filtriava suurus ei tohi sealjuures olla suurem 
kui 1 mikromeeter. See on vahemik millest see-
ne eosed läbi ei lähe,” ütleb Pilt.

Lõhna alusel diagnoosi ei pane. Pilt on enda 
sõnul palju kuulnud inimesi ütlemas, et üks 
või teine on hallituse olemasolu hoones pel-
galt lõhna alusel ära tundnud. “Mina seda väi-
ta ei saa ega mingit diagnoosi taoliste meeto-
dite abil panna ei julge,” ütleb mees ja lisab, et 
on omal ajal mitmel korral taolisel moel prob-
leemi valesti oletanud, ning seeläbi veendunud, 
et lõhnatajule tuginedes küll mingeid adek-
vaatseid hinnanguid anda ei saa ega tohi. “Tõ-
si, maailmas kasutatud selleks koeri, keda on 
selleks koolitatud, meil aga selliseid loomi ei 
ole,” täiendab Pilt.

Pildi sõnul saab ekspertiisi tulemusel mää-
rata seene tekkimise hiliseima võimaliku aja, 
arvestades seeneniidistiku arengu maksimaal-
se võimaliku kiirusega. “Seega saame määrata 
oletatava tekke aja, kuid mitte täpset tekkemo-
menti,” sõnab Pilt.

HalliTus 

pinda ei 
lagunda, küll 
aga kahjus-
tab välimust.
Fotod: andras 

kralla

Hallitusest on 
võimalik va-
baneda, kuid 
sellest värvu-
nud pinda ei 
pruugi enam 
kunagi puh-
taks saada.
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1 
mikromeeter on hingamisteede 
kaitseks kasutatava filtriava 
suurus, millest seene eosed läbi 
ei lähe.

  Tasub teada
Roostevärvi tolmukiht 
ennustab halba 
majavammi – kõige kardetuma puitu lagun-
dava seene olemasolu hoones võib tuvasta-
da, kui märkate roostepruuni tolmukihi ilm-
nemist, kas põranda- või seinapragude lä-
heduses. See ei ole mitte midagi muud kui 
seeneeosed, mille kontsentratsioon on se-
davõrd suur, et need muutuvad juba pal-
ja silmaga nähtavaks. See omakorda tä-
hendab aga, et seene elutegevus on jõud-
nud juba väga kaugele – eoste levitamine 
on märk seene paljunemisest ning sageli on 
siis praktiliselt selge, et probleem hoones 
on juba suur.

seen levib väga kiiresti, seetõttu tuleb märkide ilmnemisel kohe tegutseda.
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Olulisim on likvideerida probleemi põhjus. 
Ta jätkab, et konstruktsioonide avamisel ja taas-
tustöödega alustades on olulisim likvideerida 
põhjus – seenkahjustuste puhul tuleb mõel-
da konstruktsioon põhjalikult läbi ehitusfüü-
sikaliste parameetrite osas (eriti vee liikumi-
ne konstruktsioonis), tihti tuleb vahetada väl-
ja ka tugevuse kaotanud puitdetailid ning ma-
javammi puhul on hädavajalik ka termiline ja 
keemiline tõrje,” selgitab ta. 

Kui algset probleemi täpselt ei tuvastata, või-
dakse kulutada suuri summasid, kuid asi kor-
dub aja jooksul kohe kindlasti, on Pilt veendu-
nud. Seened vajavad oma tekkeks kindlaid kesk-
konnatingimusi, ning kui nende elutegevuseks 
vajalik keskkond on likvideeritud, ei ole neil 
lihtsalt võimalik edasi elada. “Erinevalt maja-
vammi kahjustustest ei ole teiste puitu lagun-
davate seeneliikide puhul vaja kasutada kemi-
kaalidega töötlemist,” lisab Pilt.

Seenkahjustuste leidmisel tuleb arvestada 
ka asjaoluga, et juhul kui puidukahjustused on 
arenenud juba kaugele, võib hoone kapitaalre-
mont ja taastamine kujuneda üpris kulukaks. 

  Kommentaar
Iga seen ei ole majavamm
jane oja,  
tartu ülikooli mükoloogiaspetsialist

Puidu seenkahjustuste pu-
hul on kõige olulisem teha 
kindlaks kahjustust põhjus-
tav seeneliik. Iga seen, mis 
hoone puitkonstruktsioonil 
kasvab, ei pruugi olla see kõi-
ge ohtlikum ja laastavam – 
majavamm. Kui tegemist on 
mõne teise seenega, siis kah-
justuste likvideerimine on 
märksa lihtsam ja odavam.

Majavammi kahjustused 
on laiaulatuslikud ja kulu-
kad, sest kord juba arenema 
hakanud seeneniidistik levib 
kiiresti. Laboritingimustes 
on majavammi kasvukiiru-
seks mõõdetud 4.0–5,1 mm/
päevas. Selleks et leida eluks 
vajalikku toitainet (puitu), 
võib majavammi seenenii-
distik koloniseerida nii an-
orgaanilisi materjale (klaasi, 
metalli, plastikut) kui ka lä-
bida vundamendi mikropra-
gusid. Kokkuvõtvalt on maja-
vammi puhul tegemist “hoo-
ne pahaloomulise kasvaja-
ga”. Väljaspool hooneid maja-
vamm meie kliimas ei kasva, 
küll aga võib metsadest leida 

tema lähisugulast metsvam-
mi, mis harvadel juhtudel esi-
neb hoonetes, põhjustades ta-
gasihoidlikumaid kahjustusi.

Kas majavamm võib põh-
justada terviseprobleeme 
hoone elanikele, pole suude-
tud tõestada. Teisalt igasu-
guste võõrkehade sissehin-
gamine suures koguses võib 
inimorganismi ärritada. Ai-
nuüksi 1 cm2 suurune vilja-
keha võib tunnis toota kuni 
360 000 seeneeost. Eosed on 
väga vastupidavad ning või-
vad levida õhuliikumiste abil 
teistesse hoonetesse. 

Majavammi viljakeha tek-
kimine võib olla mõjutatud 
mitmest keskkonnafaktorist, 
sagedamini on seos kasvu-
keskkonna temperatuuriga. 
Soojemates tingimustes on 
seenel soodsam moodustada 
viljakeha kui areneda seene-
niidistikuna. Majavamm ee-
listab jahedamat kliimat ja 
optimaalne temperatuur kas-
vuks on 20 °C. Põhiliselt on 
majaseened ikkagi levinud 
hoonetes, kus mingil põhju-
sel saavad puitkonstruktsioo-
nid pidevalt niiskust.

  Loe veebist 
Puidukahjustuste kohta leiad materjali lehekül-
jelt www.majavamm.ee

Puidu seen- ja putukakahjustusi uuris 2010–13 
Interreg IVA programmi FaBBi projekt.  
www.fabbiprojecT.eu 

Kahjustava seene või putuka liigi saate mää-
rata sihtasutuses Eesti Mükoloogiauuringute 
Keskus www.mycology.ee

puiTu kah-
justavate 
ning moo-
nutavate 
seente puhul 
on peamine 
tekkepõhjus 
puidu kõrge 
niiskusesi-
saldus.


