
Muuda kodu Muuda kodu 
tolmuvabakstolmuvabaks
Aasta algus on rahulik aeg kodu läikima 
lüüa – puhtas keskkonnas suudame pare-
mini keskenduda ja oleme ka tervemad. 
Kasulikke nippe kodu korda seadmi-
seks jagab koristuspro�  Helge Alt.

K
odu puhtusel ja tervisel on 
otsene seos. Kapipealsetel, 
toanurkades ja tekstiilides 
varitsevat tolmu sisse hinga-
tes jõuavad organismi õhus 
lendlevad orgaanilised ühen-

did, hallituseosed ja muud tervist kah-
justada võivad osakesed. See mõjutab aga 
tugevalt inimese tervist – kui inimese 
immuunsüsteem maadleb tolmuosa-
kestega, pole tal võhma haigustekitajate 
murdmiseks.

Nutikas voltimine
Tolmu pühkimisel on oluline regulaar-
sus, mille sagedus peaks sõltuma tolmu 
kogunemise kiirusest. Kõige parem 
vahend sellega võitlemiseks on mikro-
kiudlapp, neid võiks olla lausa mitu. Lappi 
on kõige tõhusam kasutada, kui see vol-
tida pooleks ja siis kumbki pool veel oma-
korda pooleks nii, et moodustuks justkui 
lõõts. Kui tolmulappi hoida lihtsalt nut-
sakana peos, on sellel vaid kaks, lõõtsaks 
volditud lapil aga lausa 16 puhast pinda. 
Volditud lapp mahub mugavalt pihku ja 
tolm pühi selle sisse põhimõ� el, et tõm-
bad üle musta pinna ühes suunas ja kui 
lapi välispind muutub mustaks, keerad 
e� e järgmise puhta pinna.

Olulisim on, et tolmu võta kuiva või 
väga õrnalt niisutatud lapiga – liiga märg 
lapp muudab tolmu mustuseks, mille 
lihtsalt laiali nühid. Niiske lapp võta 
mängu alles siis, kui mustus on pinnale 
kinnitunud.

Helge Alt on mitmeid lappe katsetades 
välja selgitanud nii-öelda tolmulapi nii-
sutamise kuldse valemi: tavamõõtmetes 
tolmulapile piisab kahest-kolmest teelu-
sikatäiest veest. Tilguta see lapile, oota 

natuke, kuniks niiskus imbub lapil laiali, 
ning asu pindu pühkima. Kui mustus on 
kõvasti kinni, võta märjem lapp.

Lapid pese eraldi
Kui puhastatud pind 30 
sekundiga ära ei kuiva, 
pead seda ise kuivatama 
– muidu hakkavad mik-
roobid vohama. Eriti 
oluline on see duširuu-
mis, kus tuleks ka pärast 
duši all käimist mär-
jad pinnad hea kuiva-
tuskummiga ja segisti 
mikrokiudlapiga üle lasta. Kui teed seda 
vahetult pärast enda pesemist, kulub 
puhastamiseks-kuivatamiseks hetk, hil-
jem aga tuleb dušinurga seina mituküm-
mend minutit küürida. Põhjus on selles, 

et vesi seob endaga ka mustust, vee aurus-
tudes ladestub mustus pinnale.

Kui lapid on tolmu täis saanud ja vaja-
vad pesemist, on soovitatav need enne 

pesumasinasse panekut eel-
nevalt kummiharjaga lahti-
sest tolmust puhtaks harjata. 
Pese kindlasti mikrokiud-
lappe puuvillasest pesust 
eraldi, sest teine kangas kah-
justab mikrokiu pinda. Kui 
tolmulappide eraldi pese-
mine ei tule kõne alla, pane 
need kindlasti eraldi pesu-
ko� i. Mikrokiudlapi pesemi-

seks sobiv temperatuur on 60–90 kraadi.
Kapipealseid, kapivahesid, uksepiitu 

ning muid kõrgemaid kohti puhasta tol-
muluuaga, millele tõmba otsa mikrokiust 
sukk. NL

«Tolmu võta 
kuiva või 

väga õrnalt 
niisutatud 

lapiga.»
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Proovi neid!

TEKST: KATRIN UUSPÕLD   FOTOD: ERAKOGU, ROBIN ROOTS, TOOTJAD

Tee nii!
� Pärast iga veekannuga vee keetmise 

korda tõmba nõudepesuharjaga kan-
nust sete lahti, loputa kann puhtaks ja 
vala tühjaks, nii tuleb kannu katlakivist 
puhastada harva. Kahe keetmise vahe-
peal seisku kann tühjana.

� Laota kapipealsetele vanad ajalehed. 
Aeg-ajalt keera need lihtsalt ettevaat-
likult koos tolmuga kokku ja vaheta 
värskemate vastu välja. Eriti tuntav abi 
on sellest köögis, kus õhus lendleb ka 
rasvaosakesi.

� Kõrbenud toidu saad pliidilt eemaldada 
ja pottide-pannide põhjad läikima lüüa 
seebivillaga.

� Kata saunalava rätikutega. Nii ei pea sa 
pesema mitte lava, vaid rätikuid.

� Pese nõudepesuharja nõudepesumasi-
nas. Sellega saad pesta aga ka äravoo-
lukohti duširuumides ning jooksutosse 
seestpoolt. Igaks toiminguks võta siiski 
eraldi hari.

� Keraamilist pliiti, tossude valgeid servi, 
laste täisjoonistatud seinu ning nahk-
diivanile tekkinud plekke eemalda 
melamiinist nuustikuga. Selleks niisuta 
nuustik, hõõru plekki ja pühi puhasta-
tud pind kergelt niiske mikrokiudlapiga 

üle. Nahkdiivanit hoolda pärast mõne 
sobiliku vahendiga.

� Puhasta vaipa tolmuimejaga aeglaselt 
ja korduvalt seda üle tõmmates – nii 
saad lisaks pindmisele purule kätte ka 
põhjakihtidesse kogunenud tolmu.

� Vaheta harjastega põrandahari välja 
põrandakuivataja ehk kummiliistuga 
pühkija vastu – sellega saad siledalt 
põrandalt kõik sodi kätte ilma tolmu 
õhku keerutamata. Samuti saab kum-
miliistuga pühkijaga hõlpsalt kokku 
tõmmata põrandale läinud vedelikud 
ning kuivatada duširuumi põrandat. 
Põranda märgpesu saad teha kuiva-
taja otsa pandud mikrokiust niisutatud 
põrandalapiga.

� Ära kuhja koju liigselt kodukeemiat, 
piisab kolmest põhilisest vahendist: 
nõudepesuainest (pH 7–8), millega 
saab pesta nii nõusid kui ka aknaid, 
pesuruumi puhastusainest (pH 5–7) ja 
happelisest ainest setete eemaldami-
seks (pH 0–2).

� Hoia iga asja kindlas ja käepärases 
kohas, ka koristustarvikuid. Nii püsib 
majas kord.

Allikas: Helge Alt

TEADLIK KORISTAJA:
Mullu aasta koolita-
jaks valitud Helge Alt 
kinnitab, et kui koristada 
teadlikult, võtab see te-
gevus vähem aega ja on 
tõhusam. Kodutöödelt 
võidetud aja soovitab ta 
investeerida iseendasse.

Koputa mööbel puhtaks
Iga diivanile või tugitoolile tekkinud 
plekk on mõistlik võimalikult kiiresti ee-
maldada.
Enne kodukeemia kasutamist püüa 
seda teha veega nii:
� Puhasta pind enne korralikult tolmui-

mejaga, nii ei moodusta mustusest 
kuivades pleki asemel inetuid ringe.

� Vala plekile sorts gaseeritud vett – 
mullid aitavad mustuse pinnale tuua.

� Laste mõni minut mõjuda.
� Pane peale kätepaber ja koputa sel-

lele õrnalt kummiharja või nõudepe-
suharjaga nii, et mustus jääks paberi 
külge.

Plekkidele säru!
� Kõik, mis kuiv, eemalda kuivalt (pori 

põrandal, jahu laual, tolm kapil).
� Kui mustus on kinni kuivanud (kõr-

benud toit ahjus, kuivanud vereplekk 
põrandal), kata see esmalt sooja veega 
niisutatud kätepaberiga. Lase sel 
mõnda aega toimida ja pühi siis lahti 
ligunenud osa ära.

� Kui veega leotamine ei aita, katseta 
pleki eemaldamist väikese tüki seebi-
villaga (taimepõhistest ja biolaguneva-
test koostisosadest valmistatud seebiga 
immutatud terasvill – toim) hõõrudes. 
Kui see ka ei aita, võta appi kodukee-
mia.

� Ära unusta pindu kõige lõpuks lopu-
tada ja kuivatada.

põrandal), kata see esmalt sooja veega 

Mikrokiud-põrandalapp 
takjaribaga

Hind 6.37, Koristama.ee

→ Naturaalvillast tolmuhari 
teleskoopvarrega

Hind 9.10, Koristama.ee

← Duotex Ergo painduv mopialus koos 
mikrokiudsukaga raskesti ligipääsetavate 

kohtade puhastamiseks
Hind 14.65, Puhasköök.ee

→ Mikrofiiberlapp 
Saima

Hind 8.40 (12 tk), 
Espak.ee

↓ McLeani 
melamiinnuustik 

Eraser
Hind 0.99, 

Photopoint.ee

← Seebivill 
sidruniga

Hind 3.45 (12 tk), 
Koduekstra.ee

↑ Põrandakuivatusmopp Aino
Hind 11.99, Prismamarket.ee

↑ Nõudepesuhari 
Rinnig

Hind 1.29, Ikea.ee
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Nädala soovitus

Hoidu vigadest toalillede Hoidu vigadest toalillede 
eest hoolitsemiseleest hoolitsemisel

Vabane jahumardikatest
Kriisivarudel tuleks aeg-ajalt silma peal 
hoida, sest pikema aja jooksul kipu-
vad kuivainekapis välja arenema jahu-
mardikad ning -leedikud. Mida siis teha?
� Putukatest saad lahti ainult siis, kui 

viskad ära kõik saastunud toiduai-
ned, sest kahjuritel on komme kõik-
jale pugeda. Lisaks jahule-helvestele 
armastavad nad tange, maitseaineid, 
teed, pähkleid, puuvilju, makarone 
jpm.

� Pärast kuivainete äraviskamist pese 
kapid ja nende servad üle äädika- või 
seebiveega.

� Koduseid varusid on kõige kindlam 
hoida õhukindlalt suletavates purkides 
või hermeetilistes karpides.

� Rahvatarkuse järgi aitab jahumardi-
kaid eemal hoida kappi pistetud kas-
tanimuna või loorberileht. Ära unusta 
neid uuendada. Kuivainete läheduses 
tasub hoida ka feromoonpüüniseid.

Hea teada
Too koju õnn ja 
rahulolu
Meil on maailma 
õnnelikumaks 
rahvaks titulee-
ritud taanlastelt 
palju õppida, sest 
päris kindlasti 
on nende hea-
olus oluline punkt 
hygge’l – mõnusa atmosfääri loomise 
kunstil. Meik Wikingi raamat «Minu 
hygge-kodu. Kuidas muuta kodu 
õnne allikaks?» aitab sellele kõvasti 
kaasa. Autor näitab uuringutele tu-
ginevate nõuannete abil, kuidas on 
võimalik väga lihtsalt õnnelikku kodu 
luua. Seejuures on käsitletud kõiki 
hea kodu aspekte: ruumi, sisustust, 
valgustust, kuid ka lähedasi. Eriti jul-
gustav on see, et ümberkujundamisel 
pole tarvis kopsakat rahakotti, ka vär-
vide, valgustuse ja nutikate disainla-
henduste abil saab iseenda heaolu 
nimel väga palju ära teha. Raamatus 
antud soolatud sidrunite retsept viib 
aga lihtsalt keele alla.

Hind 25.90, Tnp.ee

Tee keldris inventuuri
Jaanuaris on paras aeg kontrollida olukor-
da keldris. Kui oled sinna talvituma viinud 
lille sibulaid ja -risoome, viska pilk peale, 
ega neil ole liiga külm või niiske. Ka liigne 
kuivus ei tee head. Keldrit õhutades jälgi, 
et õuest tulev külm neile liiga ei teeks.

Miinuskraadidega kipuvad keldrisse nä-
rilised, nende eemale hoidmiseks kasuta 
lõkse ja mürksöötasid. Mõistlik on jälgida, 
et kõik praod oleks suletud.

Hoiule pandud köögi- ja puuviljade seast 
nopi välja riknema hakkavad viljad ning 
viska keldrist välja. Kui talvituma pandud 
sibulad on alustanud kasvu, kasuta neid 
värske rohelise saamiseks. Selleks pane 
sibul veeklaasi või istuta 
mulda. Ära viska 
minema ka 
sibulakastist 
välja sortee-
ritud koori, 
vaid pane 
need lihavõt-
tepühadele 
mõeldes mu-
nade värvimi-
seks kõrvale.

Kuigi toataime eest hoolitsemine 
peaks algama juba poes, näiteks 
külmal ajal transpordi ajaks seda pa-
berisse pakkides, tehakse ka kodus 
sageli tüüpvigu, mis nende tervisele 
saatuslikuks saavad. Jungle.garden.ee 
projektijuht Marianne Reimal toob 
välja neli levinumat.

� Ülekastmine. Paljudel juhtudel 
saab hukatuslikuks ülekastmine. 
Toalilli ei saa kasta graafiku järgi, 
sest eri taimedel on eri vee vajadus, 
samuti sõltub veevajadus aasta-
ajast. Pea silmas, et kastmise vahe-
peal võiks mulla pealmine kiht kui-
vada ja alustaldrikul poleks seisvat 
vett. Kui oled kastmisega siiski liiga 
hoogu läinud, võta taim potist välja, 
keera mullane osa ajalehe või maja-
pidamispaberi sisse ja lase tahe-
neda. Seejärel istuta tagasi.

� Alakastmine. Longus lehed ja 
pruunid leheotsad vihjavad vee-
puudusele. Kui see juhtus, täida 
suurem nõu leige veega ja pane 
taim koos kasvupotiga üleni vette. 
Ujuta umbes 30 minutit ja nõruta.

� Kuiv õhk. Sarnaselt meiega taha-
vad ka taimed rohkem õhu niiskust. 
Selleks piserda neid aeg-ajalt 
veepritsiga, eriti kehtib see troopi-
liste taimede kohta. Põranda-
küttega ruumis ära hoia neid otse 
põrandal.

� Tolm. Paljud taimed on väga head 
õhupuhastajad, kuid õhku saavad 
nad puhastada tõhusamalt tolmu-
vabade lehtedega. Võta neilt tolmu 
iga paari nädala tagant, nii hoiad 
poorid lahti ja taimed muutuvad 
lopsakamaks. Mõne võid lausa duši 
all läikima lüüa.

Allikas: Kodu.ohtuleht.ee

Loe

SILJA PAAVLE   FOTOD: PEXELS, MARIANNE LOORENTS, TÄNAPÄEV

Väärt nõu
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