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Seenkahjustused

• Seente paljunemisorganiteks on viljakehad, milles tekivad 

eosed e seemned uute seente jaoks. Need on mõne 

sajandiku millimeetri suurused ja mis levivad õhu või 

putukate abil.

• Kahjustus algab sellega , et seeneniidid – hüüfid, 

tungivad puidu radiaalsetesse säsikiirtesse, kus leidub 

neile toitaineid.

• Edasi levivad hüüfid edasi läbi rakuõõnsuste  -

koobaspooride rakuseintesse või söövitavad ensüümide 

abil augud otse läbi rakuseinte.

• Seened ei kahjusta kuiva puitu



Seenkahjustused

• Puitu kahjustavaid seeni võib jaotada kahte gruppi

1.Sinetus- ja hallitusseened

2.Puitulagundavad seened

Arenemiseks vajavad seente eosed

• Toitaineid

• Hapnikku

• Soojust

• Niiskust

• Suhtelist happelist keskkonda



Seenkahjustused

Sinetus- ja hallitusseened 

• põhjustavad puidu värvi muutust.

• Toituvad puidurakkudes olevatest lahustatud ainetest ega 

kahjusta seepärast rakuseinu

• Ei mõjuta märgatavalt puidu tugevust



Seenkahjustused

Sinetusseened

• hüüfide ja mütseeli värvus sinine, must või pruun.

• Arenguks sobiv niiskussisaldus 30-70%

• Temperatuur -3…40 kraadi.

• Sinetus raskendab puidu kuivamist ja soodustab teiste 

seentega nakatumist.



Seenkahjustused

Hallitusseened

• Hüüfid sageli värvusetud

• Sobiv niiskus 20…120%

• Soodne temperatuur 0…55 kraadi



Seenkahjustused

Puitulagundavad seened

• Hävitavad puidu koostisaineid ja rikuvad selle ehitust, 

millega seoses muutuvad kiiresti puidu värvus ja vorm

• Ka puidu tugevusomadused kahjustuvad oluliselt

• Sobiv ca 60 % niiskus



Puidukahjustused
• Kõige rohkem kahjustab puitehitisi puidu mädanemine. 

See ei ole puidu vältimatu saatus. Õigem on öelda, et 

mädanev ehitis on valesti tehtud.

• Puit on looduslik materjal. Puit läheb tagasi loodusesse, 

muutub toitaineks ja ehitusmaterjaliks uutele 

elusorganismidele. See ringkäik on elu eeltingimuseks 

maakeral: orgaanilist ainet kasutatakse üha uuesti ja 

uuesti.

• Praegune tihedust taotlev erinevatest materjalidest 

koosnev sein on vigade suhtes väga tundlik, kuid see ei 

ole puidu, vaid puidu kasutaja süü.

• Selle puidu, mida me oma ehitisteks ja esemeteks 

vajame, võime endale reserveerida seda lihtsalt kuivana 

hoides.



Puidukahjustused

Seente kahjustamisviisi järgi jaotatakse mädanikud 

gruppidesse:

• Pruunmädanik

• Valgemädanik

• Pehmemädanik



Puidukahjustused
• Valgemädanikud tarbivad toiduks rohkem ligniini, mille 

tõttu muutub puu domineerivaks värviks tselluloosvalge. 

Need seened tunnevad end koduselt eelkõige 

lehtpuudes. Nende kahjustusi nim söövitus- ehk 

korrosioonmädanikuks. Kuna ligniin hävib, muutub hele 

puit poorseks sööbinud massiks, milles tekivad 

süvenenud õõnsused.



Puidukahjustused
• Pruunmädanikud söövad tselluloosi ja jätavad järele 

ligniini sisaldava puidu. 

Eelistavad okaspuitu.

Nende kahjustusi nim kahanemis-

ehk destruktsioonikahjustusteks. 

Siin hävib pikisuunalise tugevuse 

andev tselluloos, kahaneb puu ja

mureneb pruuniks puruks.



Puidukahjustused
• Ehitise tavalisemad mädandajad on majavamm ja 

keldriseen.

• Seene liigi määramisest olulisem on kõrvaldada põhjus ja 

puit kuivatada.

• Oluline on teada, kas leid on mälestus mingist vanast näit 

veekahjustusest või on mädanemisseen elav ja aktiivselt 

kasvav. Seda saab selgitada puidu niiskuse 

määramisega. Kui puidu niiskus on alla 25% ei ole selles 

aktiivset seent. 

• Erandita reegel on, et kuiv puit ei mädane.



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) on enimlevinud. 

• Tüüpiline pruunmädanik, kahjustatud puit pruun.



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) 

• Puit kuivana väga kerge ja mureneb kergesti. Pinnal 

näha valget vatjat ollust või peaaegu kangasarnast sitket 

kelmet. Niidistiku kiud võivad olla sõrmejämedused. 

Kuivamisel muutuvad kiud hapraks ja rebeneb 

naksatusega.

• Viljakeha on servades valge sültja massina, keskel 

noorena kollakas ja seejärel roostekarva pruuni 

spooridetolmu peidus.

• Leidub tihti põrandakonstruktsioonides



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) 

• Tüüpiline on, et majavamm tuleb peale põrandate 

remontimist. Paks põrandatala võib mõne kuuga  kokku 

vajuda.

• Majavammi omalaadne oskus seisneb vee edastamises 

varem kuiva puitu.

• Seen nõuab umbseid kohti, kus õhu liikumine on 

minimaalne. Seen toob sellest välja ainult viljakeha ehk 

õie, sest spoorid peavad saama levida kõikjale 

õhuvooludega.



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) 

• Kahjustuse korral tuleb põhjus alati välja selgitada ja 

kõrvaldada, muidu ei ole remonditöödest rõõmu kuigi 

kauaks.

• Tõrje – konstruktsioonide tuulutus. Põhjalik kuivatamine 

tapab seene nii, et see pärast uuesti märjaks saamist ei 

elustu.

• Tihe plast on ehitusmaterjal, mida peab kartma. Niiskuse 

läbipääsu sulgurist saab niiskuse koguja. 

• Vettpidavaid kihte ei tohiks ehituskonstruktsioonidesse 

läbimõtlematult paigutada. Kui on takistatud niiske õhu 

liikumine, koguneb niiskus veena tihedale pinnale. Eriti 

ohtlik on põranda täielik tihendamine, sest pinnas selle all 

võib olla niiske.



Puidukahjustused
• Kui vettpidav kiht on ohtlik põrandas, siis on see seda ka 

maja all maapinnal.

• Kile maapinnal tähendab kasvuhoonet seentele.



Puidukahjustused
• Suletud tuulutuse tõttu sattus majavamm hasarti. Õnneks 

märgati kahjustust viimasel hetkel. Puitu ei eemaldatud ja 

seen tõrjuti tõhusa tuulutusega.



Puidukahjustused
• Majavammi kahjustuse tüüpiline põhjus on ka tuulutatud 

põranda  ümberehitamine pinnasele toetuvaks.



Puidukahjustused
• Majavammi kahjustuse tüüpiline põhjus on ka tuulutatud 

põranda  ümberehitamine pinnasele toetuvaks.



Puidukahjustused
Tõrje

Vältimatu on 

• Katkestada puitkonstruktsioonis oleva seene kontakt 

märja maapinnaga

• Kuivatada puit.

Sokkel, ahju vundament põletada üle leeklambiga.

Huumust sisaldav kiht asendada kruusaga. Maapinnale 

puistatakse boorväetist ca 200 g/m2.



Puidukahjustused
• Keldriseen (Coniophora)

• Meeldib niiske alus. Ei ole nii tundlik tuuletõmbuse 

suhtes.

• Tekib hoonesse tavaliselt 

veekahjustuse tagajärjel 

• Seene pindniidistik on peenike,

noorena kollane või pruun ja 

vananedes peaaegu must narmastik.

• Viljakeha leiab harva, see on

madal, keskselt rohekaspruun või 

hall ja servad kreemikad.

• Peab ajutisele kuivusele

paremini vastu.



Puidu kaitsevahendid

• Vanim - puidu söestamine

• Tõrva- ja linaseemneõlid

• Vitrol ehk raua- vasksulfaat

• Kreosootõli (saadakse utmise teel kivisöetõrvast)

• Puidu värvimine

• Kvaliteetne puit

• Puu koorimine

• Õigesti projekteeritud

hooned



Puidu kaitsevahendid

• Vanim - puidu söestamine



Puidu kaitsevahendid

• Vanim - puidu söestamine



Bakterikahjustused

Bakterid on üherakulised ilma rakutuuma ja klorofüllita 

organismid, mis paljunevad ristpooldumise teel.

• Toitumine toimub kemosünteesi teel, st olenemata 

valgusest

• Kahjustavad puidurakke anaeroobses (hapnikuta) 

keskkonnas. Näiteks pikka aega vees olnud palgid.

• Vees seisnud palkides kahjustuvad mõne kuu möödudes 

säsikiired ja rakuõõnsuste sulgkiled, millega seoses võib 

vedelike läbilaskevõime puidu pikisuunas suureneda kuni 

100 korda. Sellisele puidule on raske 

pinnaviimistlusmaterjale peale kanda (puidupind jääb 

viiruliseks)

• Kahjustused võivad võtta aega kümneid aastaid, enne kui 

muutuvad ohtlikeks



Putukkahjustused

• Puidu bioloogiline lagunemine on keeruline nähtus, milles 

bakterid, seened ja putukad tegutsevad vastastikuses 

koosmõjus.

• Putuka elukaar                                                                  

Mardika elukaar on lühike, vahest mõni nädal, mille ajal 

jõuavad nad paarituda ja koduseks peetavale puutükil 

muneda. Munast koorub tõuk, kes innukalt süües puurib 

end puitu. Tõuk elab kaua, liigist sõltuvalt aastaid, kuni 

see piisavalt kasvanuna jääb nukkuma puidu pinna 

lähedale. Mõne nädala möödudes roomab nukust välja 

mardikas.



Putukkahjustused

• Puidukärsaklase elukaar



Putukkahjustused

• Putukate elutsükkel



Putukkahjustused

• Putukkahjustust eraldab mädanemiskahjustusest kaks 

seika

1.Puit täitub peene tolmuga, mis on tõukude väljaheide  

nende käikudes, mädanemisseen aga pudendab puidu 

väikesteks tükkideks või kildudeks.

2.Putukatega asustatud puidu pinnal on näha  mardikate 

väljumisest tekkinud väikeseid auke, nn lennuavasid, 

mida mädanik ei tekita.

Üsna tavaline on, et nii mädanik kui putukkahjustus 

esinevad ühes puutükis.



Putukkahjustused

• Putukkahjustuse remondil esmalt välja selgitada, kas 

kahjustus areneb või on tegemist vana ja lõppenud 

kahjustusega – kas puidus on elavaid putukaid või ei.

• Tõugud nõuavad teatud tingimusi, mille muutumisel võib 

nende tegevus lõppeda.

• Esimene samm- kahjustuse jälgimine. See nõuab 

parasjagu aega. 

• Jälgida lennuavade tekkimist. Uued lennuavad tekivad 

kevadeti.

• Värske puidutolm lennuavadel näitab aktiivset kahjustust



Putukkahjustused

• Aktiivsel kahjustusel tuleks püüda määrata putukaliik ja 

vastavalt sellele planeerida tõrje.



Putukkahjustused

Ehitiste kahjurputukad võib jagada nelja rühma

1. Kogu puidu hävitavad putukad, kes nõuavad tõrjetöötlust. 

Termiidid ja ka mardikad, nende hulgas majasikk.

2. mädanenud ja märja puidu sööjad. Tuleb konstruktsioon 

kuivatada

3.putukad, kelle kahjustus on väga piiratud. Toore palgi 

kahjurid. Tõugud, kes elavad korbas ja selle all.

4. Putukad, kes söövad toiduaineid või tekstiile. Mõned 

liigid, näiteks erakherilane kasutab vanu tõukude käike, 

kuid ei kahjusta puitu.



Putukkahjustused

• Kui ehitise puitmaterjalil on koorel, mähikihil või tüve 

siledal pinnal vahetult näha tõukude käike, mitte üksnes 

lennuavasid, on tavaliselt tegemist kas sinisiku või 

hääletu toonesepaga. Kahjustus on ohutu, sest need ei 

lähe sügavamale konstruktsiooni.



Putukkahjustused

Sinisiku käigud on suured, peaaegu cm laiused ja need 

ulatuvad maltspuidu sisse väga vähe. Käigud täis topitud 

tõugu väljaheidet, peent puidutolmu. Maiuspalaks 

mähiosa, ca 10 a pärast kui koor maha langeb , paljastub 

sügavate soonteni järatud puit. Levinud pööningutel, kus 

kasutatud koorimata pindlaudu.

• Valge, esiosast pruunikas tõuk on ca 

15 mm pikkune. Sinisikk kui mardikas on

väga dekoratiivne, eredalt violetset värvi ca 

15 mm pikkune sarvekandja.

• Sinisiku agar uuristamine kostab selgelt läbi 

puitkonstruktsiooni ja tundub häirivana.



Putukkahjustused

Hääletu toonesepp elab samuti mähikihis, esineb sageli 

koos sinisikuga. 

• Käigud on 2-3 mm laiused, tõuk täiskasvanuna 5 mm 

pikkune. 

• Mardikas 3-6 mm pikk. Teistest tooneseplastest eristab 

neid see ,et kattetiivad kaetud kollakate karvakestega.



Putukkahjustused
Majasikk on ehituspuidu kõige ohtlikum hävitaja Kesk-

Euroopas. Ta sööb ka kuiva ja tervet puitu ning on eriti 

tülikas sõrestiktarindi prusside hävitaja. Õnneks ei talu 

tugevat pakast. 

• Käigud 6-10 mm suurused, ovaalsed, puidus tihedalt ja 

kõverad, täidetud puidutolmuga. 

• Hävitab kogu maltspuidu, männi lülipuit ei maitse.

• Tõukude järamine on kosta. Puidupind jääb erinevalt 

sinisikust terveks. Puidupinnal näha siin-seal  ovaalseid 

lennuavasid.

• Tõuk maks 3-4 cm, hele, musta peaga.

• Mardikas 1-2 cm pikkune, must sarvedega mardikas, 

kattetiibadel 2 heledat põiktriipu.



Putukkahjustused
• Majasiku kahjustus



Putukkahjustused
Tavaline hundlane meenutab oma söögijälgede poolest 

majasikku, kuid käike on vähem ja puidutolm neis on 

paakunud pikerguste tangudena.

• Levinud metsakuivas palgis. Ehitisse läheb üle ainult 

koos metsast toodud vanema kui aastase puiduga. 

• Tõuk elab isegi 20 aastat, jõudes minna ühest palgist 

teise. Tõuk 35 mm pikk, ilma jalgadetta ja nuiakujulise 

lameda peaga.

• Lennuava 6-8 mm ja ovaalne. Mardikas 15mm, kitseneva 

kehaga ja metalliläikeline. Tagakeha all heledad laigud.

• Tõrje ei ole vajalik.



Putukkahjustused
• Tavalise hundlase lennuavad ei põhjusta paanikat. 

Mardikas ei tule tagasi munema ehitistesse.



Putukkahjustused
Hobusipelgas suurim sipelgaliik, 10-18 mm, pea suurem ja 

tumedam kui metsakuklasel.

• Hobusipelgas ei söö puitu, vaid pesitseb selles.

• Kalakeeduvesi pidi olema hea peletamaks sipelgaid, 

samuti kaneel ja sool.



Putukkahjustused
Puiduvaablane – tõuk 3 cm pikk, koore kollaneja ühtlaselt 

paks, sabaosas väike must astel

• Lendavad vaablased on suured ja õrnad, kuni 35 mm 

pikkused. Emasputuka tagaosas pikk peen munemisastel

• Tõugul ümmargused 4-7 mm käigud ja väljumisavad 

sama suured. Käigud täis söögitolmu, mis on nagu kinni 

liimitud.

• Vaablane muneb langetatud puusse ainult metsas ja tõuk 

ehitisse koos puiduga.

• Tõrje pole vajalik



Putukkahjustused

Mööbli toonesepp on oma mainelt tuntuim puidukahjur.

• Lennuavad 1-2 mm.

• Võib esineda nii leht- kui okaspuu puidus ja nii ehitises 

kui mööblis. 

• Ei meeldi kuivad kaugkütte kliimaga ruumid. Pakast ei 

kannata.

• Tõuk 4-5 mm pikk. Mardikas 3-4 mm pikk, triibulise 

seljaga, selja eesosas küür.

• Puit lõpuks poorne nagi vahtplastik ja täis väga peent 

tolmu. 

• Tõsise kahju tekitamiseks kulub vähemalt 20 aastat.



Putukkahjustused

Suur toonesepp on üks suuremaid ehituskahjureid.

•Kannatab hästi pakast, ehkki veedab talve jäigastunult 

talveunes.

•Lennuavad ja käigud mööbli toonesepast suuremad, 2-3 mm. 

•Tõuk 5 mm pikk. Mardikas 5-6 mm pikk ja must, selja esiosa 

tagumistes nurkades kollased karvatäpid.

•Eriliseks tunnuseks on mardika poolt tekitav vaikne tiksumine 

palgi sees. Koorunud mardikas annab nii edasi kutsesignaale 

oma partneritele, koputades peaga käigu seintele.

•Toiduks nõuab mädanikust pehmendatud puitu, mis võib olla 

ära kuivanud. Kahjustuse tõeline tekitaja on mädanik.



Putukkahjustused

•Suure toonesepa

kahjustus



Puidukahjustused

•Raudsepp on meil harva esinev ehitiste kahjur, kuna ta sööb 

lehpuitu.

•Eelistab mädanikust pehmendatud puitu, mistõttu leidub teda 

just kiviseintesse paigaldatud palkide otstes.

•Mardikas 6-9mm pikk, kattetiivad on šokolaadpruunid ja 

väikeste kollaste karvatäppidega.

•Tõuk max 9 mm pikk, lennuavade läbimõõt 3mm.

•Teeb samasugust tiksumishäält nagu toonesepp.



Putukkahjustused
Putukkahjustuse remondi sammud

1.Esmalt jälgitakse kahjustust ehk selgitatakse välja, kas see areneb või on 
mälestus vanast kahjustusest. Arenevgi kahjustus võib olla nii aeglane, et 
järgmise ülevaatuse võib kokku leppida 10 aasta pärast.

Kaardistatakse kahjustuse suurus. Kui ühe akna all on näha tooneseplase 
kahjustust, kas siis leidub ka teiste akende all.

2.Selgitatakse välja, millise putukaga on tegemist – mis loom see on ja 
milliseid elutingimusi vajab.

3. Üritatakse kõrvaldada tõukude puitu tuleku põhjus. Keskkonnatingimuste 
putukale ebasoodsaks muutumine on aeglane, kuid kindlalt mõjuv 
tõrjevahend. Kui on teada liik, on ühtlasi teada, kas seda saab välja ajada 
näiteks konstruktsiooni kuivatamisega. Näiteks välisseina lähedal asuva puu 
langetamisega võib muuta toonesepale keskkonna selles seinas ebasobivaks.

4. Konstruktsioon remonditakse, kui kahjustus on ulatuslik. Alati ei pea 
kahjustatud puitu välja vahetama, võib piisata näiteks sarikale külgedele 
tugevduste naelutamisega. Kui on karta kahjustuse jätkumist, ehk tingimusi ei 
ole võimalik palju muuta, on remondiks mõistlik kasutada lülipuitu.



Putukkahjustused

Putukajaht

1.Putukakahjustuse teke on aeglane, aastakümneid vältav protsess. Mõnikord 
piisab aeglasest tõrjemeetodist, nagu öeldud keskkonnatingimuste 
muutmisest.

2. Üks aeglasi viise mardikaid vähendada on püünisega püüdmine. 
Pööninguakna ees on klaas ja selle all veeanum. Kui putukad puidust välja 
ronivad, lendavad nad valguse poole ja satuvad vette.

3. Pinnale pihustatavad putukatõrjevahendid on ebatõhusad. Mürktõrjet 
tehakse puitehitistes metüülbromiidiga. Kogu maja suletakse tihedasse telki ja 
sisse lastakse lahingugaas. Puidu sisse ei jää püsivalt mürki ja kui tingimused 
jäävad samaks, tulevad putukad tasapisi tagasi.

4. Termotöötlus ehk putukasaun (Taanis 1930-ndatel leiutatud). Kuumus on 
nii mardikate kui tõukude ja munade tõhusaim hävitusvahend. Ühtlasi tapab 
kuumus ka mädanemisseened. Kasutatakse temperatuuri 70 kraadi. Oluline 
on, et kogu konstruktsioon kuumeneks läbi.


