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Mükoloog Jane Oja: uurin majavammi ja tolmu
leem id. Var as em alt on meil
põhj al ik um alt uurit ud sis e
keskkonna olukorda lasteasu
tust es ning pan eele lam ut es,
kuid see on vaid väik e valim
eestlaste elukeskkonnast. See
ga par em a pild i saam is eks
oleks meil vaja läbi viia uurin
guid. Näiteks on elukeskkonda
ja sellest tulenevaid võimalikke
terv is er isk e põhj al ik um alt
uuritud Soomes.

JAAN LUKAS

Majavamm, ettevõte “Majaseen”, seente ja orhideede seosed,
tolmu uurimisele orienteeritud projekt – need on olulisemad
märgusõnad botaaniku ja mükoloogi Jane Oja igapäevatöös.
Teaduse ja praktika ühendanud Jane on valmis erialastes kü
simustes nõu andma, et inimest ümbritsevat elukeskkonda
tervislikumaks muuta – ja seda eriti kodudes. Erinevates riiki
des viibinud teadlase arvates vajaks Eestimaa elukeskkond
hoopis põhjalikumat uurimist.
Kas võib öelda, et majaseen,
mis on teie uurimisobjekt ja
andnud ka nime teie eestve
damisel tegutsevale idufirma
le, on tervise ja elukeskkonna
mõttes üks ebameeldivamaid
seeni. Ja kui nii siis miks?
Minu põhiliseks uurimisob
jektiks on majavamm, mida sa
geli nimetatakse rahvasuus ka
vammiks või majaseeneks. Sel
lest tulenevalt olen valinud ka
Tartu Ülikoolist võrsunud ette
võttele nimetuse. Tõsi ta on, et
majavamm on üks ebameeldi
vam aid seen i hoon et es ning
see on põhjustatud sellest, et
sell e seen e kahj ust us ed on
teistest majades leiduda võiva
test seentest destruktiivsemaid
ja laiaulatuslikumaid. Õnneks
majavamm inimeste tervisele
probleeme ei põhjusta, kui siis
ainult kauds elt läb i rah al is e
kahju, mis kulub lammutuseks,
tõrjeks ning taastustöödeks.
Milliseid maju majaseen kõi
ge enam ohustab, kuidas seda
seent vält id a, mill ist abi ja
nõu saate selleks pakkuda?
Maj av amm ohust ab kõig e
rohkem neid maju, kus on teh
tud ehitustehnilisi vigu või mis
on jäetud pikalt ilma hooleta.
Maj av amm hakk ab hoon et es
kasvama, kui hoone puitkonst
ruktsioonid on järgmistes tin
gimustes: rohke niiskus, vähe
ne õhul iik um in e ja temp er a
tuur all a 25°C. Maj av amm i
vältimiseks ongi neid tingimusi
vaj a vält id a. Maj av amm i või
majavammi kahjustuse kahtlu
se korral saan mina aidata see
neliigi tuvastamisega, seenkah
just us e lev ik u määr am is eg a
ning sellest lähtuvalt anda eda
sis i soov it us i seenk ahj ust us e
likvideerimiseks.
Kuidas tekkis huvi botaanika
ja mükoloogia vastu ja kuidas
jõudsite majaseeneni?
Suurem huvi bioloogia (bo
taanika ja mükoloogia) vastu
tekkis mul Tartu Ülikooli õppi
ma asumisel. Mükoloogia ning
kits am alt ehit usm ük ol oog ia
juurde jõudsin läbi juhuste. Ba
kalaureuse õpingute viimasel
aast al ning mag istr iõ ping ut e
jooksul juba keskendusin ma
javammi ja ka teiste majades
leiduvate seente tundmaõppi
misele. Lisaks hakkasin kohe
ka õpitut praktiseerima Eesti
Mükoloogiauuringute Kesku
ses mükoloogina töötades.
Mööd un ud aast al kaits es it e
doktoritööd. Millistele järel
dustele selles tulite?
Doktoritöö raames uurisin
hoopis neid seeni, mis mängi

vad väga olulist rolli orhideede
ehk käpaliste kasvamahakka
misel ning kasvamisel. Nimelt
uurisin nende seente ajalisi ja
ruumilisi mustreid Eesti orhi
deeliikide näitel. Esmalt leidsi
me, et erinevate orhideeliikide
jaoks on olulised vaid kindlate
seente kooslused, mis omakor
da on mõj ut at ud kasv uk esk
konnast ning orhidee arengu
etapist. Lisaks leidsime, et nen
de seente levikut mullas ei mõ
juta orhidee lähedus ning nad
on levinud juhuslikult. Viimase
tulemuse puhul saab järeldada,
et orhideede ja seente kooselu
on pigem ühepoolse kasutegu
riga – sellest saavad kõige suu
remat kasu orhideed. Nii et mi
nu doktoritöö on rakendusli
kus mõttes seotud hoopis orhi
deede liigirikkuse hoidmise ja
mitte majaseentega.
Olete ellu kutsunud tolmuga
seotud projekti “FunHome”,
mill es see seisn eb, kuid as
saab selles osaleda?
Koordineerin Tartu Ülikooli
mük ol oog id e töör ühm as ell u
kutsutud harrastusteaduse pro
jekti “FunHome”, mille eesmär
giks on uurida globaalselt ko
dudes leiduvaid mikroorganis
me (seeni, taimi ja loomi) DNA
abil. Sellised organisme võib
kõige rohkem leida meie kodu
sest tolmust, mistõttu soovime,
et projektist huvitatud koguk
sid oma kod ust tolm up roov e
nelj ast kindl ast koh ast ning
saadaksid need Tartusse labo
risse. Kogumiseks tuleb kasu
tad a ster iils eid vat ip ulk as id
ning need pärast proovide ko
gum ist pann a kas ut am at a
soonkinnisega kilekotti. Lisaks
soovime, et projektist osalejad
täidaksid ühe küsimustiku oma
kodu kohta.
Täpsemad juhised proovide
kogumise kohta ning küsimus
tiku leiab projekti kodulehelt
https://sisu.ut.ee/funhome. Het
kel olem e 5 kuu jooks ul saa
nud proov e lig i 50 erin ev ast
kod ust 11 eri riig ist. Kõig e
kaug em alt pär it proov id on
meile saabunud Brasiiliast, Sao
Paolost.
Siinkohal kutsun üles Tervi
selehe lugejaid osalema teadu
se tegemises lihtsalt tolmu ko
gum is eg a. Olem e võim el is ed
andm a tag as is id et nend el e
osalejatele, kelle kodud eristu
vad teistest.
Mõn ed inim es ed püüav ad
oma kodu või tööruume täie
likult tolmuvabaks muuta, tei
sed jälle arvavad, et liigne ste
riilsus pole ka oluline. Mida
soovitate teie?

Olete viibinud enesetäiendu
sel mitm es väl isr iig is. Mid a
olulisemat seoses sellega mär
giksite? Milliseid tähelepane
kuid olete välisriikides teinud
sealsest elukeskkonnast? Kas
mõnd a riik i võiks puht us e
pool est Eest il e eesk uj uks
tuua?
Välisriikides enesetäiendus
te ajal olen kokk u puut un ud
kohalike kodudega vaid Šoti
maal ning Norras. Šotimaal ko
getu põhjal võib eestlasi lohu
tada, et kui meil on majavam
mi laiaulatuslikud kahjustused
levinud pigem esimesel korru
sel ja keldris, siis seal võib neid
leida ka kõrgematel korrustel.

Jane Oja.
Ebas an it aars et e elut ing i
muste, sealhulgas ülemäärase
kodutolmu seos mitmesuguste
haigusetekitajatega on inimes
tele vist rohk em või väh em
teada niikuinii. Samas ei tasu
unustada, et meie immuunsüs
teem vajab oma “vormispüsi
mis eks” ming il määr al siisk i
ka eksponeerimist patogeeni
del e, nii et end a ülem äär an e
“hellitamine” koduse ülipuhtu
sega võib meile hoopis karu
teene teha.
Ehk veider küsimus – milline
peab olem a üks õige tolm u
lapp?
Nat uk en e seot ud eelm is e
küsimusega. Kui kodus reegli
päraselt tolmu võtta, siis ajab
enamik meie kaubandusvõrgus
müüg il olev at est tolm ul app i
dest oma asja täitsa korralikult
ära.
Olete ka kohtuekspert. Kui sa
geli on tulnud seda rolli täita
ja mis teem as id on koht us
arutatud?
Alates 2014. aastast olen ma
lisatud Eesti Kohtuekspertiisi
Inst it uud i poolt tunn ust at ud
eksp ert id e nim ek irj a. Nend e
eksp ert id e eksp ert iis e saab
koht ue ksp ert iis id e teg em is el
kasutada.
Minu ekspertiisid puuduta
vad seenkahjustuste hindami
si, mida on kasutatud kinnistu
te ostu-müügiga seotud vaid
luste puhul. Enamasti küsitak
se seenkahjustuste vanust ning
kahjustustest tulenevaid raha
lisi kulusid.
Mid a arv at e ülds e eluk esk
konna tervislikkusest tänases
Eestis?
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Oma töö tõttu näen ma vaid
seda osa Eesti kodudest, kus
inimestel on tekkinud elukesk
konn ag a seot ud terv is ep rob

Te olete teadlane, samuti ette
võtja. Kuidas näeb välja teie
tavaline tööpäev?
Pean ennast mük ol oogiks,
kes panustab nii teadustööde
tegemisse kui ka nendest saa
dud teadmiste rakendamisse.
Pool töönädalast töötan Tartu
Ülik ool i taim eö kol oog ia töö
grup is spets ial ist in a ja teis e

poole mükoloogina enda asuta
tud ja juhitud ettevõttes “Maja
seen”.
Esimesel juhul kannan hoolt
töörühma andmebaaside eest
ning osalen labori- ja välitöö
des, teis el juh ul liig un ring i
mööda Eestit ja hindan inimes
te kodudes seenkahjustusi või
siis määran kodudest kogutud
seen ep roov id est seen el iik e
mikroskoobiga ja kirjutan eks
pert iis e. Lis aks aitan org an i
seerida ka Eesti Mükoloogia
ühingu seenelaagreid, mis toi
muvad iga aasta kevadel ning
süg is el erin ev at est Eest im aa
paikades.
Millistes majades olete ise ela
nud laps ep õlv es ja mill is es
elate praegu? Kas olete saa
nud erialaseid teadmisi raken
dada ka oma kodu valikul?
Olen elanud erinevat tüüpi
majades ning olen ka oma mü
kol oog ia eria las eid teadm is i
pidanud mitmelgi korral kasu
tam a. Õnn eks ei ole ma oma
kodust midagi erilist leidnud.
Hetkel monitoorin igapäevaselt
oma elukeskkonda ning see on
heaks referentsiks min u ehi
tusmükoloogiliste ekspertiiside
puhul.
Ku id a s k og ut e e n e rg i a t ,
maandate pingeid?
Energiat saan kunstist – kas
siis ise joonistades või näitusi
kül ast ad es. Sam ut i meeld ib
mulle rattaga sõita ja looduses
ringi liikuda.

