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 Tarbekeemia ja kõikvõimalikud 
keemiatööstuse tooted ümbritsevad meid 
peaaegu kõikjal. Ka koduses majapidamises 
puutume me nendega pidevalt kokku: pesu- 
ja puhastusvahendid, värvid ja lakid 
remontimisel, mürkkemikaalid kahjurite 
tõrjel. Paljud nendest sisaldavad keskkonnale 
ja inimese tervisele ohtlikke aineid.  

 



 veereostus, nt kui keemiatoodete jäägid 
satuvad üldkanalisatsiooni; 

 mullareostus, nt kahjustumine õli või 
bensiiniga; 

 õhu reostus keemiatoodete kasutamisel 
tekkivate ohtlike aurude tõttu; 

 kahju elusloodusele - taimede ja putukate 
hävimine tarbekeemiajääkide sattumisel 
loodusesse. 

 

 



 ohtlike ainete kogunemine keskkonnas, nt 
kalade rasvkoesse, sealt jõuavad need ained 
ka inimese toidulauale; 

 kemikaalid võivad oma püsivate omaduste 
tõttu liikuda tekkeallikast väga kaugele, nt 
Arktika õhku, vette ja pinnasesse (DDT-d on 
leitud pingviinide rasvkoest, kus seda pole 
iial kasutatud) 

 eluslooduse kahjustumine - paljunemisvõime 
kahjustumine, geneetilised muutused. 

 

 



 Siseõhu uuringud viidi läbi 15 lastetoas (Lätis) 
 Määrati ligikaudu 40 ohtlikku kemikaali 
 Õhu kvaliteet lastetubades osutus 

mitterahuldavaks: lenduvate orgaaniliste 
ainete kogusumma oli õhus kõrge, 
formaldehüüd oli kõige problemaatilisem 
(pressitud liimpuit, värvid), allergeensete 
lõhnaainete sisaldus ületas soovitusliku normi 

 Piirväärtused tubade siseõhus on 
soovituslikud, õigusaktidega kehtestatud ei 
ole 

http://www.thinkbefore.eu/


Koostisained, mida 
vältida 

Koostisained, mida 
vältida 

 Pesuained 
(pindaktiivsed ained) 

 ______________________ 

 Sulfaadid (anionsed 
pindaktiivsed ained) 

 ______________________ 

 Desifintseerimis- 
vahendid/säilitusained 

 _____________________ 

 Lõhnaained (Fragrance) 

 

 Fosfaadid (TPP, EDTA, 
NTA) 
 

 ______________________ 
 ..........sulfaadid 
 ______________________ 
 Formaldehüüdi 

vabastavad ained (DMDM 
hüdantoiin, 
imodasolidinüül uurea, 
diasolidiool uurea) 

 ______________________ 
 26 allergilist lõhnaainet 



Tuleks vältida Tuleks vältida 

 Söövitavad ja ärritavad 
ained 

 

 

 Näiteks tualetpoti 
puhastusvahendites. 

 Ärritavad tõsiselt nahka, 
silmi, hingamisteid, 
veega kokkupuutumisel 
võivad moodustada 
mürgiseid aure 

 Soolhape 
 Naatriumkloraat 
 tetraklooretüleen 



 Ohtlikud lahustid  

 

 

 Pärsivad viljakust 

 On kahjulikud 
sissehingamisel, alla- 
neelamisel ja nahaga 
kokkupuutel 

 Negatiivne mõju ka 
lootele 

 

 2-metoksüetanool 
 2-etoksüetanool 
 2-etoksüetüülatsetaat 

 



 valikukriteeriumid  Hind 
 Lugeda ja võrrelda 

erinevate todete 
koostisosade loetelu, et 
leida ohutumat 
alternatiivi 

 Otsi ökomärgistega 
puhastusvahendeid 

 Vt infot www.bef.ee 
teavitusprojekti 
“Mõtle,mida tarbid. Vali 
vähem ohtlikke aineid 
sisaldavaid tooted 
 

http://www.bef.ee/


 Vaata  infot kodulehelt www.bef.ee 
teavitusprojekti “Mõtle,mida tarbid. Vali 
vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooted” 
kohta 

 Meie igapäevatooted võivad kahjustada 
hormoonsüsteemi 

 

http://www.bef.ee/


 Hormoon- ehk endokriinsüsteemi kahjustavad 
kemikaalid häirivad hormoonsüsteemi tasakaalu 
ja selle normaalset talitlust 

 ...sekkuvad hormoonsüsteemi toimimisesse, 
blokeerides hormooniretseptoreid, lõpuks 
mõjutades ka meie füüsilist arengut 

 Muudavad organismi loomulike hormoonide 
kontsentratsiooni ja kutsuvad esile mitmeid 
terviseprobleeme  



 ... Muudavad organismi loomulike 
hormoonide kontsentratsiooni ja kutsuvad 
esile mitmeid terviseprobleeme  

 ..seostatakse selliste probleemidega nagu 
halvenev sperma kvaliteet, viljatus, 
sagenenud diabeet, vähioht, rasvumine jne 

 Olulised on juba väga väikesed kogused, 
nende mõju isegi madalate 
kontsentratsioonide juures on väga efektiivne 



 Praeguseks on tõestatud ligi 200 kemikaali 
kahjulik mõju hormoonsüsteemile 

 Hormoonsüsteemi kahjustavaid tooteid 
leidub paljudes igapäevatoodetes – 
saasteainetena toidus, toidupakendites, 
tekstiilides, rõivastes, jalatsites, 
kosmeetikatoodetes, laste mänguasjades jne 



 Õhuvärskendajad, lõhnaküünlad jms- võivad 
sisaldada kemiaale,millel arvatakse olevat 
kantserogeenne mõju või mis võivad 
põhjustada allergiaid ja mõjuda halvasti 
hingamisteedele 

 Aerosoolid, spreid-kahjulikud hingamis-
teedele, väikesed osakesed satuvad kopsu 

 



 Mikrofiibrist koristuslapid- efektiivsed 
puhastamiseks puhta veega, ei sisalda 
kemikaale 

 Looduslikud puhastusvahendid – söögisooda, 
sidrun, sinepipulber, äädikas, sool 



 http://www.thinkbefore.eu/kodukemikaalid/ 

 

 Kuni 2015. aasta juunikuuni võib müügil 
näha nii uue kui vana märgistusega tooteid, 
kuid pärast 2015. aasta juunikuud peaksid 
kõik uued kemikaale sisaldavad tooted olema 
märgistatud ülemaailmselt ühesuguselt 

 

 

http://www.thinkbefore.eu/kodukemikaalid/


 Loodussõbralikud on pesupulbrid, mille 
pakendil on märge: 

  ei sisalda fosfaate, ei sisalda klooriühendeid, 
ei sisalda optilisi kirgastusvahendeid või 
tugevaid pleegitajaid, koosnevad looduses 
bioloogiliselt lagunevatest ja keskkonnale 
ohutuist ainetest. 

 



 Naturaalsed puhastusained sisaldavad: 

 abrasiivaineid, mis eemaldavad mustust 
mehaanilisel teel (väga hea abrasiivaine on 
sool!); 

 happeid, mis eemaldavad kareda vee setteid 
ja roosteplekke (äädikhape, sidrunhape); 

 aluseid, mis eemaldavad õlist mustust 
(söögisooda, ammoniaak). 

 



 Juukseharjade ja kammide puhastamiseks 
valmista soodast ja soojast veest lahus, leota 
selles harju ja kamme mustuse ja rasva 
eemaldamiseks tund aega, siis loputa sooja 
veega 

 Veega segatult moodustab sooda leelise lahuse, 
mis lagundab mustuse enamikult köögi- ja 
vannitoa pindadelt 

 Raputa prügikasti põhja haisu eemaldamiseks 
soodat. Pärast prügi äraviskamist kalla prügikasti 
vett ja loksuta, siis vala vesi välja ja lase kuivada 

                      Allikas: Christina Strutt “Loodussõbralik 
majapidamine” 



 Veetorustikust  saab kaotada halva lõhna kui 
puistate valamusse peotäie soodat ja siis 
valate sellele keeva vett 

 Kui pesusse on sattunud värviline riie, mis 
valgele pesule värviplekke on andnud, siis 
tuleks panna värviline pesu sooja piima sisse 
ja lasta sääl niikaua seista, kuni piim hapuks 
ja paksuks läheb- siis on plekid kadunud 
Maret 10/1935 



 Kõõm kaob, kui hõõruda peanahka kord nädalas 
munakollasega, pestes pea poole tunni pärast 
leige veega,  Kõigile 6/1940 

 Käed, mis kartuli ja muu juurvilja koorimisest 
tõmmuks muutunud, puhastatakse kõige 
hõlpsamini äädikaga, millele on lisatud natuke 
soola,  Kõigile 11/1940 

 Sool porgandite puhastamisel on uus trikk. 
Veeretatakse porgandeid soolas ja hõõrutakse 
neid siis tugevasti käte vahel. Seejärel 
loputatakse neid puhtas vees,  Kõigile 1 1939 

 



 Eelista taaskasutatud paberist WC-paberit, 
vältige lõhnastud WC-paberit 

 Selleks et eemaldada katlakivi vannist ilma 
nühkimise ja hõõrumiseta tuleb kasta suurem 
või väiksem vatitükk äädikasse ja aseta see 
katlakivi laikude peale. Lase sellel seista öö 
läbi ja järgmine päev puhasta ära.  

 



 Enne, kui sa ostad kemikaali, mõtle, äkki saad 
sa hakkama ka ilma selleta: 

 ära osta aerosoolpakendis õhuvärskendajaid, 
ava parem aknad; 

 ära kasuta torude puhastamiseks 
desinfektsioonivahendit,                            
puhasta mehaaniliselt või keeva veega 

 Kas sa viid puhastusvahendite pakendid 
prügikasti viskamise asemel ohtlike jäätmete 
jaama?  

 

 



 Ökomärgis antakse kaupadele ja toodetele, mis 
vastavad ökomärgise andmise nõuetele. 
Ökomärgist ei anta toodetele, mis on 
keskkonnaohtlikud, kantserogeensed või 
mürgised. 

 Ökomärgisega tooted on inimestele, loomadele 
ja keskkonnale vähem kahjulikud, nad sisaldavad 
vähem ohtlikke koostisaineid 

 Rahvusvaheliselt tunustatud ökomärgistusega 
toodetel on tähendatud hea keskkonnamõju 

 Ökomärgisega toode on läbinud põhjaliku 
testimise 3.poole, sõltumatu institutsiooni poolt 

 



http://www.svanen.nu/
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http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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http://www.naturskyddsforeningen.se/
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 tualett- ja majapidamispaber; 

 pesupulber, pesuloputusvahend; 

 universaalpuhastusvahendid; 

 nõudepesuvahendid; 

 koopia- ja joonestuspaber; 

 salvrätid; 

 patareid. 

 





tiiu.muursepp@ut.ee 

tartutarbija@gmail.com  
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