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Kevadpuhastuse ajal tuleks puhtaks pesta ja korralikult 
suveks hoiule panna talvised riided, mütsid, sallid, 
kindad jms. Villaste esemete puhul tasub tähelepanu 
pöörata võimalikele riidekoide rünnakule. Selleks tuleks 
villased esemed pakkida hermeetiliselt ja/või kasutada 
tõrjevahendeid. Kui riidekapid juba käsile võetud, saab 
otsustada sedagi, kas ikka vajame kõiki asju või on midagi 
üle jäänud. Kas võiks need kellelegi ära anda või mõne asja 
sootuks ära visata? Sama pilguga võiks üle vaadata kogu 
elamise.
Väärikat suvepuhkusele saatmist vajavad ka talvejalanõud. 
Enne riiulitele karpidesse panekut tuleks saapad puhtaks 
teha, töödelda sobiva ainega ning soovitavalt torgata sisse 
toestused või ajalehepaber, et nad paremini vormi säilitaks.
Puhastamist ning hoiulepanekut ootab ka talvine 
hobivarustus – suusad, kelgud jms.

Kevadega saab läbi üks etapp – talv on möödas ja algab val-
guseaeg. Kõik on täis uut energiat. Meie talvine elu erineb 
oluliselt suvisest – kanname teistsuguseid riideid ja tegeleme 
teistsuguste harrastustega... 

Talvega kogunenud mustusel on aeg koos kevadega kaduda. 
Kui sügavale keegi oma kevadpuhastusega läheb, on igaühe 
enda otsustada. Kas teha puhtaks ja korda kõik kapid-sahtlid, 
keldrid-sahvrid või piirduda vaid pisut põhjalikuma koristu-
sega? Siiski võiks suurem puhastus võimaluse korral aset leida 
ühel päeval, muidu võib kord juba põhjalikult puhtaks saanud 
pinnad uuesti ära määrida.
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Kevad toob päikese välja, paneb silmad 
särama. Algab justkui uus elu. Paraku kogu 
selle rõõmuga avastame sageli – appi, kui 
must kõik on! Kuidas see rääm justkui üle  
öö meie tuppa sattus? Eks ta oli siin ennegi, 
lihtsalt me ei näinud seda.

KEVADINE

Talvevarustus ja -riided suviste vastu

Miks just KEVADpuhastus?
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• Koristamine käib alati ülevalt alla – enne lagi, kapipeal-
sed, siis riiulid, seinad, lõpuks põrand.

• Tolmulapp võiks olla kuiv või väheke niisutatud mikro-
kiust lapp. Rohkem vett kulub, kui tegu on vana, kinni-
sema mustusega.

• Valige sobivad koristusained ja kasutage neid õigesti, enne 
aine kasutamist lugege hoolikalt, mis etiketil kirjas. Värske 
kerge mustus eemaldub neutraalse ainega (pH 6–8), setted 
happelise (pH alla 6) ja rasv aluselise ainega (pH üle 8).

• Enne suurpuhastust tasub üle vaadata kodus olev va-
rustus (koristusained ja -tarvikud) ning vajadusel neid 
uuendada. 

• Üsna tõenäoliselt on mõne tunni pärast või järgmisel 
päeval pärast koristust pinnad jälle tolmused, sest suu-
rema tegutsemise käigus tõuseb tolm õhku ja hõljub seal 
veel tunde. Mida peenem tolm, seda kauem. Mööblile 
langenud tolm tuleb mõne aja pärast rahulikult ära püh-
kida, siis on loota, et tolm on kadunud pikemaks ajaks.

Alati kehtivad koristusreeglid

Pesta kardinad või asendada need hoopis suvistega. Selle 
toiminguga saab eemaldada tolmu ka kõrgematest 

kohtadest. 

Puhastamist vajavad ehk ka lambikuplid, kuidas täpselt, 
oleneb suuresti materjalist. Pestavad ja lahtivõetavad 

kuplid tasub puhtaks pesta ja korralikult kuivatada. 
Klaaskupleid on kõige parem kuivatada mikrokiust 
klaasilapiga.

Vaadake üle tubaste lillede olukord: mõni neist vajab 
tolmust puhastamist, teisel vaja kuivanud lehed ära 

lõigata. Kui mõni toataim nõuab ümberistutamist, siis oleks 
tark see enne suurpuhastust ära teha, sest sellega kaasneb 
palju sodi. Samuti saavad lilled koos tärkava kevadega 
kasvama.

Suured tolmukogujad on raamaturiiulid jms kohad. 
Raamatud tasuks riiulitelt välja võtta ning tolmust 

puhastada. Seda saab teha nii tolmuimeja kui ka lapiga 
(soovitavalt mikrokiust, kas päris kuiv või pisut veega 
niisutatud). 

Tekid-padjad tasub õues puhtaks kloppida ja kui materjal 
võimaldab, siis ka läbi pesta.

Üle vaadata ja puhtaks pühkida tuleks ka mänguasjad: 
kõvemast materjalist lelud niiske lapiga, pehmed 

lemmikud tolmuimejaga. Hea mõte oleks osa neist peitu 
panna ja aeg-ajalt vahetada, sest kõigiga korraga tavaliselt 
ei mängita. On lastel huvitavam ja tolmu ning koristamist ka 
vähem.

Ka pesuruumides peaks ette võtma laest maani pesu. 
Kindlasti tasuks korralikult pesta seinad, kuigi silmaga 

nähtavat mustust seal ehk näha polegi. Kui veesetted on 
silmaga näha, siis vajame juba kangemaid kemikaale ja 
tugevamat hõõrumist.

KEVADEL TASUB:
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