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Lugupeetud Kaire Tooming

Riikliku Pühakodade programmi projektide ühisseminaril 12.08.2005 Valjala kirikus 
avastasin kiriku seest altarist vasakul seina ääres kasvamas hariliku majavammi (Serpula 
lacrymans) viljakehad (Fotod 1, 2, 3). Seen on arvatavasti juba laialt levinud, sest 
seeneniidistik on nähtavale tulnud samal poolt oleva trepi all (Foto 4) ja on levinud üle ruumi 
teisele poole välja, kus seinaorvas on näha samuti seene valget niidistikku (Foto 5, 6). 

Pikihoone keskpaigas (Foto 7) põranda-aluse uurimisel (Foto 8) selgus, et põrandalauad on 
alt kuivad ja terved. Siit võib järeldada, et majavammi kahjustus on levinud võidukaarest 
altari pool oleva põranda osas. Kuna on alust arvata, et kahjustus on praegu veel piiratud alal, 
siis tuleks majavammi likvideerimist koheselt alustada. Alanud niiskuseperioodil hakkab 
tekkima hulgaliselt majavammi viljakehi ja seen leviku kiirus kasvab. Kahjustus on 
arvatavasti korduv, sest fotodel 2 ja 3 on näha seina äärest parandatud põrandat.

Kahjustuse likvideerimiseks tuleks teha järgmist:
1. Kirik sulgeda nii teeenistustele kui ka turistidele.

2. Majavammi leviku tsoonis desinfitseerida regulaarselt põrandat kuni selle 
lahtivõtmiseni kas kloori sisaldava puhastusvahendiga või denatureeritud piiritusega 
(70%). Kuna praegu toimub aktiivne viljakehade moodustumine, siis on kõikjal 
pruuni värvi majavammi eoste tolmu, mis soodsale pinnasele (märg puit niiskes 
ruumis) sattumisel läheb ka kohe kasvama.

3. Altar viia välja selle kahjustuste vältimiseks.

4. Võtta lahti põrand võidukaare kohalt.

5. Kui seeneniidistikku (valge vatitaoline mass) võidukaare kohal ei ole, siis sulgeda 
plastkilega juurdepääs pikihoone põranda alla ja alles seejärel alustada põranda 
eemaldamist altari suunas. Töötsoon eraldada kilekardinaga.

6. Kui seen on tunginud ka sinna, siis tuleb ENNE võtta põrand lahti pikihoone suunas 
nii kaua, kui ei ole seenemassi levikut enam näha. Seejärel sulgeda kilega juurdepääs 
pikihoone põranda alla ja alles siis võtta lahti põrand altari suunas.
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7. Eelnev tegevus on vajalik seene leviku piiri fikseerimiseks ja pikihoone põrandaaluse 
kaitsmiseks seeneeoste leviku eest.

8. Kahjustatud alal eemaldada kogu põrandakonstruktsioon – lauad, talad, selle all olev
praht ning vähemalt 30 cm pinnast, mille sees võivad levida seenenöörid.

9. Põranda lahtivõtmisel tuleb olla väga ettevaatlik, sest põrandalaudade all võivad 
kasvada seene viljakehad. Need tuleb koheselt sulgeda kilekottidesse ja viia kirkust 
välja. Samuti tuleb kogu kahjustatud materjal sulgeda väljaviimiseks kilekottidesse.

10. MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI saastatud puitmaterjali vedada läbi pikihoone, 
vaid see tuleb kohapeal väiksemaks lõigata ja vii välja ainult pakituna.

11. Kahjustatud materjali ei tohi viia koju küttematerjaliks, sest koos materjaliga tuleb 
kaasa ka puitu hävitav seen!

12. Saatatuks tuleb lugeda seeneniidistikuga kaetud ja/või pehmeks muutnud puitu, 
pruunikat kuubikujulisteks tükkideks pragunenud puitu ja seeneeoste pruuni massiga 
kaetud puitu. Kuna viimast on silmaga raske näha, siis tuleb kahjustatud tsoonist 
eemaldada kogu puit.

13. Võimalikult kiriku läheduses tuleb ette valmistada saastatud puitumaterjali põletamise 
koht või transportida hoolikalt kilesse pakitud kahjustatud materjal eemal asuvasse 
põletuskohta.

14. Kui kõik kahjustatud ala on puhtaks tehtud, tuleb kivimüüride põranda alla jäävat osa 
kuumaõhupuhuriga (leeklambiga) üle kuumutada. Eriti oluline on see kohtades, kus 
seeneniidistik on levinud kivimüüridele.

15. Seejärel töödelda kivipindu BORACOL 10Bd lahusega (pritsida või pintseldada).

16. Uue põranda ehitamisel tuleb eelkõige vältida neid ehitusvigu, mis tingisid 
liigniiskuse kogunemise põranda alla. 

17. Puitpõranda taastamisel võiks kasutada taladena sügavimmutatud (rohelist) 
ümarpuitu(telefonipostid).

18. Tööde teostamise ajal ei ole soovitav kõrvaliste inimeste viibimine kahjustuse tsoonis. 
Samuti tuleb tööriided ja –jalatsid koju minnes vahetada, et seeneeoseid nakkusena 
kaasa ei viiks.

19. Tööriistad tuleb peale töö lõppu desinfitseerida kas DOMESTOSE puhastusvahendiga 
või kuumutada 20 min 90 kraadise temperatuuri juures.

20. Põranda lahtivõtmist ja seene leviala oleks soovitav fotodokumenteerida.

Palun ülalolev informatsioon edastada ka Valjala kiriku õpetajale.

Lugupidamisega,
Urve Kallavus
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