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Ohtlikud kemikaalid – miks me neist räägime?

Sisukord

Ajakirja “Mõtle, mida tarbid” fookuses on 
ohtlikud kemikaalid meie igapäevatoodetes ja 
kodumajapidamises. Selgitame kahjulike ainete 
kasutamise võimalikke tagajärgi ning leiame 
ja tutvustame lahendusi nende vältimiseks. 

Mida üldse tähendab „ohtlikud kemikaalid“? Need 
on inimese poolt loodud keemilised ained, mis oma 
omaduste tõttu võivad kahjustada keskkonda ja 
tervist. Kuidas on võimalik, et neid kasutatakse, kui 
neil on tõesti kahjulik mõju? Toodet peetakse seaduse 
mõistes ohutuks, kui selles sisalduvate ohtlike ainete 
kogus jääb lubatud piiridesse – kahtlemata suurem 
osa kaupadest meie poodides antud tähenduses ka 
ohutud on.

Probleem seisneb aga selles, et ohtlikke aineid leidub 
paljudes toodetes, mida igapäevaselt kasutame. Mida 
rohkem tarbime, seda suurem tõenäosus on pidevalt 
kokku puutuda mitmete erinevate ohtlike ainetega 
väikestes kogustes. Lisaks on paljudel kahjulikel 
ainetel omadus keskkonnas või elusorganismides 
kuhjuda. Teadlased on seisukohal, et sage kokkupuude 
erinevate kahjulike kemikaalidega ka madalates 
kogustes nõrgestab organismi võimet stressiga toime 
tulla ning soodustab tervisehädasid.
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Keemiavaba elu on muidugi võimatu. Ometi saab 
igaüks meist midagi ära teha enda tervise, teiste 
elusorganismide ja keskkonna heaks. Mõtle, mida 
tarbid! Kas ja kui palju erinevaid tooteid Sul ikkagi vaja 
on? Tunne huvi, mida Su hambapasta, pesupulber 
või seinavärv sisaldavad. Pööra tähelepanu, et lapse 
T-särki kaunistav pilt või mänguasjad ei teeks Su kõige 
kallimale varale salamisi kahju. Loodame, et käesolev 
ajakiri on Sulle teejuhiks ning inspiratsiooniks 
keskkonnasõbralikkuse teel.

Balti Keskkonnafoorumi kemikaalinaiskond
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Kui julgelt tutvustaksid Sina oma kappides sisal-
duvat keskkonnaeksperdile? Kas suudaksid oma 
tarbimisharjumusi nelja kuuga keskkonnasõbra-
likumaks muuta? Pärnakad Silver Smeljanski ja tema 
elukaaslane Marie Rosalie Hanni otsustasid end 
proovile panna ning kutsusid kampaania “Mõtle, 
mida tarbid” raames endale külla kemikaalieksperdi. 
Väljakutset ajendas mõlemat vastu võtma soov tõsta 
oma teadlikkust igapäevatoodetes sisalduvatest 
ohtlikest ainetest.

“Oleme küll ilmselt keskmisest inimesest 
keskkonnateemadel veidi teadlikumad, kuid kõike 
kindlasti veel ei tea,” avab Silver väljakutses osalemise 
tagamaad.

“Midagi väga hullu ei leidnudki!”

28. septembri hilisel hommikutunnil, mõned minutid 
enne kokkulepitud kohtumist helistab Silver, et 
küsida, kas plaan on endiselt jõus. Juba mõned 
minutid hiljem ongi Balti Keskkonnafoorumis töötav 
kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu kolleegidega 
kohal, et vaadata üle, missuguseid kosmeetika- ja 
puhastustooteid ning köögitarvikuid noored siis 
ikkagi igapäevaselt kasutavad.

Smeljanski ja Hanni enesekindlus keskkonna-
teadlikkuse osas pole sugugi põhjendamatu. 
Esimesena tule alla sattuvatest kosmeetika-
toodetest Nõmmsalu peaaegu ühtegi ohtlikku ainet 
ei leia. Noorte saladuseks on internetist tellitavad 
Austraalia kosmeetikasarja tooted, mis valmistatud 
looduslikest koostisosadest. Eksperdi silma riivas 
vaid ühe deodorandi koostis. Marie nentis, et ostis 
selle ajutiseks asenduseks tavapärasele tootele, ent 
juba üksikute kasutuskordade järel ilmnenud kerge 
allergiline reaktsioon jättis toote vaid riiulile tolmu 
koguma.

Ka noorte kodupuhastusvahenditega jääb kemikaali-

ekspert üldjoontes rahule. Üllataval kombel leiab ta 
aga pahelisi säilitusaineid ja keemilisi lõhnaaineid 
üldpuhastusvahendist, mille pakend lubab allergeeni-
vaba koostist. Lõhnaained on tänapäeval aga üheks 
kõige sagedasemaks kontaktallergia põhjustajaks. 
Nõmmsalu selgitab, et kõnealusel puhastusvahendil 
olev märge on tootjapoolne deklaratsioon, mitte 
ametlikult tunnustatud ökomärgis.

“Erinevatel hinnangutel on ligi pooled sellised 
tootjapoolsed avaldused eksitavad. Lihtsalt rohelise 
konna pilt ega kiri “natural” või “eco” pole veel 
ökomärgis,” selgitab kemikaaliekspert.

See, mis ikkagi kvalifi tseerub ökomärgisena, on 
segaseks jäänud ka Silverile ja Mariele. Nõmmsalu 

selgitab, et ökomärgist annavad välja sõltumatud 
organisatsioonid. Maailmas on umbes 40 erinevat 
ökomärgisesüsteemi, millest ehk Eesti turul 
levinuimad on Euroopa Liidu Lilleke, Põhjamaade 
Luik ja Sinine Ingel, lisaks veel tekstiilitoodetelt leitav 
Ökotex ning kosmeetikatoodel kasutatavad Ecocert ja 
NaTrue.

Köögis pöörab Nõmmsalu tähelepanu pannidele 
ja plastiktoodetele. Plastikut kui sellist noored 
pigem väldivad, kuigi on kursis, et plastiktoodetele 
on märgitud koodid, mis annavad infot selle 
koostisest. Küll aga on neil kasutuses tefl onpann, 
kuigi tefl onis sisalduvate ainete kahjulikkusega on 
noored kursis. Varasemalt on küll kasutatud märksa 
tervisesõbralikumat keraamilist panni, kuid uue 
soetamine on jäänud hinna taha. Silver ja Marie 
nendivad, et tihti võivadki keskkonnasäästlikud 
valikud tegemata jääda raha tõttu – loodussõbralikud 
alternatiivid kipuvad olema kallimad.

Sellest hoolimata kiidab kemikaaliekspert väljakutse 
lõpuks noori: “Midagi hullu ei leidnudki!”

Kas Sina mõtled, mida tarbid?
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Alati saab teha paremaid valikuid

Erilist üllatust väljakutse tulemus ei tekita. Marie 
tunneb üldiselt kahjulikud aineid koostiosasid uurides 
kohe ära, tuues näiteks parabeene, alumiiniumit 
deodorandis ja fl uoriidi hambapastas. Silver nendib 
kokkuvõtteks, et alati saab paremaid valikuid teha. 
Nii lubavad noored puhastusvahendite seast 
edasipidi välja jätta klaasipesuvedeliku ning akende 
puhastamiseks kasutada vett ja mikrofi iberlappi nagu 
kemikaaliekspert soovitas. Selle üle, millega asendada 
nõudepesušvamm, millest eraldub igal pesemisel 
mikroplasti, on Marie viimasel ajal pead vaevanud – 
“ka selle saan nüüd välja vahetada mikrofi iberlappide 
vastu,” rõõmustas ta.

Konkreetseid allikaid, kust infot igapäevatoodetes 
sisalduvate ohtlike ainete kohta leida võiks, noored 
esmapilgul nimetada ei oskagi. Vajadusel läheb käiku 
vana hea googeldamine. Teadlikkuse kasv ja muutused 
tarbimisharjumustes kujunevad välja ikkagi pikema 
aja vältel. Silver meenutab, et tema hakkas probleemi 
ohtlike ainete osas teadvustama umbes sellel ajal, kui 
kolis vanematekodust välja ning pidi poes ise hakkama 
valikuid langetama. Marie aga kindlat ajaperioodi välja 
ei oska tuua, tema teadlikkus on päritud kodust, kus 
ema oma tarbimisharjumustega eeskujuks on olnud.

Samas nendivad mõlemad noored, et vanemal 
põlvkonnal kipub keskkonnateadlikkusest puudu 
jääma.

“Ei juhtu midagi, terve elu oleme neid tooteid 
kasutanud,” kirjeldavad noored oma vanaemade 
mõtlemist.

Kuigi ka nende vanavanemate värviliste 
puhastusvahendite potsikute kõrvalt leiab näiteks 
soodapaki ja äädikapudeli.

Keskkonnaprobleemid teevad rohkem muret kui 
terviseriskid

Kui aastaid keskkonnateemadega kursis olev 
ekspert juba külas, siis tasub kindlasti lisaks 
ohtlikele kemikaalidele rääkida ka kõigest muust 
temaatilisest. Põgusa vestluse käigus selgub, et 
kõige südamelähedasemaks keskkonnaprobleemiks 

on noorte jaoks ikkagi liigne pakendite kasutamine. 
Ka pakendivaba poodi Paljas Pala ajendas Silverit 
avama soov pakkuda inimestele võimalust teha 
keskkonnasõbralikumaid valikuid.

“Tavatarbijal ei ole palju võimalusi pakenditest 
hoidumiseks. Paljas Pala ongi olemas näitamaks, 
et saab ka teistmoodi,” tutvustab oma poe ideed 
Smeljanski.

Pikemal vestlusel selgub, et Silver ja Marie peavad 
terviseprobleemidest isegi olulisemaks seda, millist 
mõju avaldavad kahjulikud ained keskkonnale.

“Inimene saab ise valida. Loom, kes kuskil 
inimtekkeliste ainete keskel elama peab, ei saa ise 
valida. Nemad on need, kes meie valikute tagajärjel 
kannatavad,” arvab Marie.

Silver arendab mõtet edasi, leides, et need kaks teemat 
on ikkagi omavahel seotud.

“Tehes kahju endale, kahjustame ka keskkonda,” 
selgitab ta.

Õpetussõnu, mida teistele jagada, on noortel esimese 
hooga keeruline välja mõelda.

“Inimene võiks mõelda natuke kaugemale kui iseenda 
nina alla,” leiab Marie.

Silver täiendab: “Inimesed võiks osaleda taolistes 
väljakutsetes. Saab väga hea ülevaate ohtlikest 
ainetest oma igapäevatoodetes.”

Kampaania “Mõtle, mida tarbid” toimub 
MTÜ Balti Keskkonnafoorumi ja Pärnu 
linnavalitsuse koostöös rahvusvahelise 
projekti NonHazCity raames novembrist 
2017 kuni veebruarini 2018. Kampaania 
üheks osaks on väljakutse, mille raames 
kemikaaliekspert Silver Smeljanskit ja 
Marie Rosalie Hannit külastaski. Rohkem 
infot kampaaniast ja väljakutsest leiad 
veebilehelt: www.thinkbefore.eu.

Kodukülastus kodukeemia vaatlus
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Kosmeetikatooted on meie igapäevaelu lahutamatu 
osa. On oluline, et tooted oleksid igapäevaseks 
kasutamiseks ohutud, kuna need puutuvad vahetult 
kokku meie naha ja limaskestaga ning mõned 
koostisained võivad tungida läbi naha meie organismi. 
Mõned tooted on kasutusel sprei või aerosooli kujul 
ning võivad organismi sattuda ka sissehingamisel.

Kui kahjulike ainetega puututakse kokku regulaarselt, 
näiteks nahale kantavaid kosmeetikatooteid kasu-

Kas kohtled oma keha hästi?
tades, võivad need ained organismi imenduda ja seal 
kuhjuda. 

Punane, villiline ja sügelev nahk võivad olla esimesed 
märgid sellest, et kosmeetika koostisainete suhtes 
on tekkinud allergiline reaktsioon. Tervisemurede 
ennetamiseks tuleks tundlikel inimestel eelkõige 
vältida selliseid potentsiaalseid allergeene nagu 
lõhnaained, säilitusained ja värvained.

ŠAMPOONID JA VANNILISANDID

Igapäevane dušš ja kauakestvad vahuvannid võivad tundlikku 
nahka kuivatada ja ärritada. Üks selle peamisi põhjuseid on 
pindaktiivsed ained nagu naatriumlaurüülsulfaat. Samuti on 
teatud säilitusained ja lõhnaained potentsiaalselt allergeensed, 
kahjustavad hormoonsüsteemi või on kantserogeensed.

DEODORANDID JA PARFÜÜMID

Deodorandid, mis võitlevad halba kehalõhna tekitavate bakterite 
vastu, võivad sisaldada selliseid säilitusaineid nagu formaldehüüdi 
vabastavad ained või alkoholiühendid. Alkohol võib tundlikku 
nahka ärritada ja kuivatada. Formaldehüüd ja lõhnaained 
võivad põhjustada allergiat. Muskuseühendid on püsivad, s.t. 
need võivad koguneda organismi ja keskkkonda. Lõhnaõlidesse 
parfüümi nimetuse all lisatud lõhnaained võivad sisaldada 
hormoonsüsteemi kahjustavaid ftalaate.

HAMBAPASTA JA SUUVESI

Hambapasta võib sisaldada mehaanilisi abrasiivaineid ja 
pindaktiivseid aineid, lõhnaaineid, maitseaineid, magusaineid 
ja säilitusaineid ning samuti fl uoriidi. Hambakatu ärahoidmiseks 
kasutatakse ka antibakteriaalseid aineid või säilitusaineid, nende 
võimalik positiivne mõju on aga seotud selliste potentsiaalselt 
kahjulike ainetega nagu triklosaan või kloorheksidiin Ka suuvesi 
võib sisaldada antibakteriaalseid aineid. Alternatiivse võimalusena 
võib suud loputada lihtsalt leige soolveega.

PÄIKESEKAITSETOOTED

Päikesekaitsetooted kaitsevad UV-kiirguse eest, mis võib 
põhjustada nahavähki. Päikesekaitsekreemides vastutavad kaitse 
eest keemilised fi ltrid ja mineraalpigmendid. Mõned keemilised 
fi ltrid, nagu bensofenoon-3 (oksübensoon), võivad kahjustada 
hormoonsüsteemi ja koguneda organismi. Ettevaatlik tasub olla 
titaanoksiidi või tsinkoksiidi sisaldava mineraalse UV-kaitsega 
juhul, kui need ained on tootes nanoosakestena.

EMULSIOONID, KREEMID JA ÕLID

Nahahooldustooted sisaldavad sageli sünteetilisi mineraalõlisid, 
mis võivad organismi koguneda ja tervist kahjustada. 
Probleemsed on ka allergeensed lõhnaained. Säilitusained, 
nagu näiteks parabeenid, võivad kahjustada hormoonsüsteemi. 
Paljud päevakreemid peaksid justkui kaitsema nahka UV-kiirguse 
kahjuliku mõju eest, kuid mõned neist UV-fi ltritest võivad 
koguneda organismi ning kahjustada ka hormoonsüsteemi.
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Tekst: Helen Orav-Kotta
Tartu Ülikooli merebioloogia vanemteadur
Eesti Looduskosmeetika Liidu juhatuse liige

Eestis ja Euroopas ei ole seaduse tasandil määratud, 
millal võib kosmeetikatoote kohta öelda, et tegemist 
on looduskosmeetikaga. Erinevad riigid ja ka tootjad 
lähenevad sellele väga erinevalt ning esitavad 
looduskosmeetikale erinevaid tingimusi. Kuna reegleid 
ei ole, siis võib reklaamida looduskosmeetikana 
nii selliseid tooteid, mis sisaldavad vaid 5% 
naturaalseid koostisosi, kui ka neid, mis koosnevad 
100% looduslikust toorainest. See muudab aga 
looduskosmeetikas orienteerumise keeruliseks.

Nahk on meie suurim organ ning kõik, mis me 
nahale paneme, jõuab ka meie kehasse. Paljud meist 

eelistavad puhast, naturaalset, ilma lisaaineteta toitu 
ning  on selle nimel nõus ka rohkem vaeva nägema 
- lugema toidu koostisaineid, pöörama tähelepanu 
lisaainetele. Mõni eelistab toitu osta üldse tuttava 
põllumehe käest või ökopoest. Kosmeetikatoodete 
puhul võiks käituda sarnaselt. Kehal ei ole vahet, kas 
me sööme toidu sisse või saame need ained läbi 
naha. Läbi naha omandatavate toodete puhul on 
keha isegi nõudlikum, sest ta ei suuda kohe aru saada, 
kas saadud aine on talle sobiv või mitte ja mida nende 
kehavõõraste ainetega teha. Selle tulemusel võivad 
ohtlikud ained meie kehasse ladestuda, tekivad 
ainevahetushäired, nahakahjustused ja/või kujuneb 
välja allergia.

Mis on looduskosmeetika ja miks 
seda kasutada?

Looduskosmeetika võib vastavalt nende 
koostisainete päritolule liigitada kolme 
suurde rühma. 

I. Kõige levinumad ja tuntumad on 
looduslikel mineraalidel ja/või taimsetel 
ja loomsetel saadustel põhinevad 
looduskosmeetikatooted, mida ei 
ole keemiliselt muudetud. Sellised 
koostisosad on näiteks taimerasvad, 
eeterlikud õlid, mineraalid. 

II. Looduskosmeetikat toodetakse ka 
loodusidentsetest ainetest. Sellised 
ained on küll looduses olemas, 
kuid kosmeetikatoodetes kasutakse 
nende keemiliselt loodud analooge. 
Loodusidentseid aineid, nagu näiteks 
sidrunhape ja glütseriin, toodetakse 
nende looduslike alternatiivide raske 
kättesaadavuse või kõrge hinna tõttu. 

III. Lisaks sisaldab looduskosmeetika vahest 
ka selliseid koostisaineid, mida looduses 
ei pruugigi esineda, sest need on 
saadud naturaalsete ainete omavaheliste 
keemiliste reaktsioonide käigus. Kahte 
viimasesse gruppi kuuluvate ainete 
kasutamine on aga rangelt määratletud 
nii koguse kui ka tootmise osas.
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Et oleks lihtsam otsustada:

• Vali tooted, mille puhul on aru saada, et kõik 
koostisained on looduslikud. 

• Looduskosmeetika ei sisalda sünteetilisi ja 
keemilisi lisaaineid. Väldi sünteetilisi värve, lõhnu, 
mineraalõlisid, sulfaate, säilitusaineid, silikoone, 
geneetiliselt muundatud koostisosi.

• Kasuta ökomärgisega tooteid! See annab kindluse, 
et toode on keskkonnale ja kasutajale ohutu. 

• Mida pikem on koostisainete loetelu, seda 
suurema tõenäosusega ei ole tegemist 
looduskosmeetikaga. Nimekiri võiks olla selline, 
et see oleks hõlpsasti mõistetav. Keerulised 
ja tundmatud koostisained ei ole suure 
tõenäosusega loodusest pärit. 

• Kuna koostisained on toodetele märgitud 
ühtse süsteemi alusel ning ei ole eestikeelsed, 
siis siin on abiks rahvusvaheline kosmeetika-
toodete koostisainete nimekiri ehk INCI 
andmebaas, mille võib leida leheküljelt www.
cirs-reach.com, alamenüü Cosmetic Intvetory 
alt. Sealt saab iga huviline järgi uurida, mida 
tooted täpselt sisaldavad. Teine tarbijatele mõel-
dud ja lihtsasti kasutatav lehekülg on www.
cosmeticsinfo.org

Kuidas valmistada tervise- 
ja keskkonnasõbralikku 
valgendavat hambapastat?

Ühe hambapesu jaoks:

• 1/4 teelusikat orgaanilist 
kurkumipulbrit

• 1/8 teelusikat sulatatud 
kookosõli

• Soovi korral veidi meresoola

Pane hambahari pastasse ja harja 
oma hambaid nagu tavaliselt. 
Ära loputa suud kohe peale 
hambapesu, vaid lase pastal 3-5 
minutit mõjuda! Seejärel loputa 
korralikult suu ning soovi korral 
pese veel hambad üle oma 
tavapärase hambapastaga.

Kurkum on tõhus ja soodne alter- 
natiiv  tavapärastele hambavalgen-
dustoodetele, mis sisaldavad 
mitmeid kahjulikke koostisaineid. 
See tugeva pigmendiga maitseaine 
eemaldab hammastelt tõhusalt 
plekke ning muudab valgemaks 
nende üldist tooni. Tulemusi 
võib märgata juba esimeste 
kasutuskordade järel.

Äsja tegevust alustanud Eesti Looduskosmeetika Liit 
ühendab kosmeetikatootjaid ja kosmeetikatarbijaid. 
Liidu eesmärk on tõsta Eesti tarbijate teadlikkust 
kehahooldus- ja tarbekeemia toodetes sisalduvatest 
sünteetilistest ainetest, tõsta loodustoodete populaar-
sust, edendada rohelisemat tootmis- ja mõtteviisi ning 
propageerida  keskkonnasõbralikke tarbimisharjumusi. 
Kosmeetikatootjad saavad taodelda liidust toetusi 
ettevõtlusega alustamiseks ja tootearenduseks. 
Lisaks tegeleb liit ühtse looduskosmeetika standardi 
koostamisega. 

Kui tunned huvi ELKL tegevuse vastu,  
siis külasta lehekülge  
www.facebook.com/Looduskosmeetikaliit
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Ohtlikud ained mänguasjades
Kas teadsid?

EL-i mänguasjadirektiiv reguleerib ja piirab 
mänguasjades teatud ohtlike kemikaalide kasutamist, 
nagu näiteks need, mis võivad põhjustada vähki 
või mõjutada viljakust. Allergeensed lõhnaained on 
mänguasjades keelatud ja samuti on piiratud mõnede 
ainete nagu näiteks nikli ja plii kasutamine. Direktiivi 
nõuded kemikaalide kohta jõustusid juulis 2013.

Ehkki see on samm ohutumate mänguasjade suunas, 
on ohtlikud kemikaalid endiselt lubatud mänguasja-
de teatud osades ning kehtestatud piirkontsentrat-
sioonidest allapoole jäävates kogustes. EL-i määrus 
kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) 
ei sisalda spetsiaalseid sätteid mänguasjadest, kuid 
teatud ftalaatide kasutamine on mänguasjades 
keelatud ning mõnede kasutamist on piiratud neis 
mänguasjades, mida võib suhu panna.

Siit leheküljelt leiad soovitusi vältimaks ohtlikke aineid 
mänguasjades!

 

Meelespea ohtlike ainete vältimiseks 
mänguasjades!

• Ärge ostke mänguasju, millel on  juures tugev 
kemikaalilõhn!

• Jätke uued mänguasjad mõneks ajaks õue 
tuulduma, et osa ohtlikest ainetest saaks ära 
lenduda!

• Vältige odavaid mänguasju, kuna need 
sisaldavad suurema tõenäosusega ohtlikke 
aineid!

• Vähem on rohkem! Ostke vähem mänguasju, 
eelistage kvaliteeti kvaniteedile.
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KAISULELUD

• Otsige tooteid, mis on valmistatud looduslikust või 
ökoloogilisest materjalist.

• Vältige tasuta või turunduskampaaniate käigus 
jagatavaid lelusid.

• Peske kaisuloomad enne kasutamist läbi ning 
tuulutage neid mitu korda – nii väheneb kahjulike 
ainete hulk.

PUIDUST MÄNGUASJAD

• Ostke täispuidust mänguasju, millel on võimalikult 
vähe liimitud osasid.

• Võimalusel ostke lakkimata ja värvimata mänguasju 
või otsige naturaalsete ainetega viimistletud lelusid.

NUKUD

• Vältige väikeste nukkude ostmist. Need on sageli 
valmistatud dekoratiivesemetena ning seetõttu 
pole nende valmistamisel arvesse võetud 
mänguasjadele kehtestatud kemikaalide piirnorme.

• Ostke kaltsunukke või looduslikest materjalidest 
valmistatud nukke.

• Peske pehmed nukud enne kasutamist läbi.

PLASTMÄNGUASJAD

• Valige naturaalsest kummist mänguasju.
• Otsige märget „PVC-vaba“ või „ftalaadivaba“.
• Vältige tooteid, millel on tugev kemikaalilõhn.

ELEKTROONILISED MÄNGUASJAD

• Ärge ostke elektroonilisi ega patareidega töötavaid 
mänguasju väikelastele.

• Küsige müüjalt ega mänguasjad sisalda ohtlikke 
aineid.

• Mõnel mänguasja- ja elektroonikatootjal on 
olemas ohtlikke aineid puudutav poliitika. Selle 
kohta otsige infot tootja kodulehelt.
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Ohtlikud ained beebikosmeetikas
Lapsed on toksiliste kemikaalidega kokkupuute 
suhtes märksa tundlikumad kui täiskasvanud. Kuna 
neil on kehakaaluga võrreldes suurem nahapind, 
suurem hingamismaht ja kiirem ainevahetus, jõuab 
nende kehasse rohkem toksilisi aineid kui täiskasvanu 
omasse. Nende immuunsüsteem ja närvisüsteem 
alles arenevad ning organismi süsteemid mürkidest 
vabanemiseks ei funktsioneeri veel täielikult.

Peale selle on väikelapse nahk täiskasvanu omast 
oluliselt õhem ning naha kaitsefunktsioon ei ole 
täielikult välja arenenud. Seetõttu imenduvad 
kemikaalid laste organismi kiiremini ja kaovad nende 
organismist aeglasemalt ning nende elunditel ja 
immuunsüsteemil on keemilise toime vastu vähem 
kaitsemehhanisme. Eriti vastuvõtlikud on lapsed 
hormoonsüsteemi  kahjustajatele, kuna need häirivad 
keha üldist arengut.

Kas teadsid? 

Paljud beebikosmeetika tooted võivad sisaldada 
koostisosi, millel on ärritav või allergeenne mõju 
ning mis arvatakse olevat vähkitekitavad või 
hormoonsüsteemi kahjustavad. Hormoonsüsteemi 
kahjustajad on sellised kemikaalid, mis häirivad 
hormoonsüsteemi (ehk endokriinsüsteemi) ja 
võivad põhjustada kasvajaid, viljakusprobleeme, 
sünnidefekte ja muid arenguhäireid. Kui kahjulike 
ainetega puututakse kokku regulaarselt, näiteks 
nahale kantavate kosmeetikatoodete kasutamise 
kaudu, võivad need ained organismi imenduda. 
Mida rohkem kemikaale organismi imendub, seda 

Meelespea ohtlike ainete vältimiseks 
beebikosmeetikas!

• Vähem on rohkem! Kasutage beebi-
kosmeetikat ja -hooldustooteid ainult siis, kui 
vaja.

• Lugege tähelepanelikult toote koostisainete 
nimekirja. Kuigi toode on mõeldud lastele, 
ei pruugi see veel tähendada, et selle 
koostisained oleksid ohutumad kui tavalistes 
kosmeetikatoodetes leiduvad.

• Vältige tooteid, mille sildil on koostisaine 
tähistatud sõnaga “nano”.

• Vältige tooteid, mis sisaldavad parabeene, 
sünteetilisi mineraalõlisid, lõhnaaineid, 
säilitusaineid. 

• Beebi nahahoolduseks piisab looduslikest 
õlidest.

tõenäolisemalt avaldavad need mõju meie tervisele. 
Seetõttu on mõistlik vähendada kokkupuudet 
kahjulike kemikaalidega, mis võivad sisalduda 
kosmeetikatoodetes.

Siit leheküljelt leiad soovitusi vältimaks ohtlikke aineid 
beebikosmeetikas!
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EMULSIOONID JA KREEMID

• Valige võimalikult väheste koostisainetega ja 
soovitatavalt taimepõhiseid kreeme. Vältige lõhna- 
ja säilitusaineid.

• Mähkmelööbe vältimiseks vahetage võimalikult 
sageli mähet ja laske lapsel mõnda aega ilma 
mähkmeta olla. Mähkmelööbe korral kasutage 
taimeõlidel põhinevaid kreeme.

• Külma ilma korral kasutage kreeme, kus on rohkesti 
lipiide (rasvu), kuna vett sisaldavad tooted jahutavad 
nägu. Samuti vältige nanoosakesi sisaldavaid 
kreeme. 

HAMBAPASTA

• Kontrollige hambapasta fl uoriidisisaldust ning 
eelistage tooteid, milles see on väiksem.

• Valige hambapasta, milles on vähem koostisaineid.

SEEP

• Seep on beebidele harva vajalik – puhastamiseks 
on piisav soe vesi ja märg pesukinnas. Kui soovite 
siiski kasutada pesuvahendeid,  eelistage väikeseid 
koguseid.

• Vannilisandite asemel võite vette lisada lihtsalt 
mõnd taimeõli või -kreemi.

• Beebi juukseid saab vannitamise käigus pesta puhta 
kraaniveega. Beebišampoonid ei ole vajalikud.

NIISKED SALVRÄTID JA MÄHKMED

• Taimeõli sisaldavad pesulapid või salvrätid on 
õrnema toimega ja võivad olla isegi odavamad.

• Kui kasutate niiskeid salvrätte, siis eelistage tooteid, 
mis ei sisalda lõhnaaineid ega fenoksüetanooli ja 
parabeene.

• Kui leiate, et riidest mähkme kasutamine väljaspool 
kodu on tülikas, siis kasutage riidest mähkmeid 
vähemalt kodus.

• Kasutage selliseid ühekordseid mähkmeid, mis on 
valmistatud looduslikust biolagunevast materjalist 
(nt puidumass, puuvill, bambus, mais), mis on 
valgendamata ja piltideta ning ei sisalda lõhna- ega 
värviaineid. 

PÄIKESEKAITSETOOTED

• Alla ühe aasta vanuseid lapsi tuleks üldiselt kaitsta 
otsese päikesekiirguse eest, näiteks õhukese 
rõivastusega või kinnitades vankri külge õhku riie. 
Ka müts on kohustuslik!

• Mineraalse UV-fi ltriga päikesekaitsekreemid on 
parem valik kui keemiliste fi ltritega tooted. Vältige 
nanoosakestega tooteid.

• Üldjuhul on parim valik selline päikesekaitsekreem, 
mis ei sisalda värvi-, lõhna- ega säilitusaineid.
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Mida sisaldavad Sinu 
kosmeetikatooted?  
Äpid aitavad tuvastada

Lihtsat ja maagilist nippi ohtlike ainete ära 
tundmiseks pole. Uurisime, missugused saadaolevad 
nutirakendused võiksid “pahalaste” tuvastamist 
lihtsustada. Kraamisime vannitoariiulitelt ja 
kosmeetikakotist välja erinevad tooted ning panime 
äpid proovile.

Mida sisaldab jumestuskreem, mida igapäevaselt 
näole kannad? Kas pöörad lisaks toote püsivusele 
ja õige tooni leidmisele tähelepanu ka sellele, 
missugused kemikaalid selles peituvad? Veelgi enam, 
kas tead, millist mõju võivad need ained su kehale 
avaldada?

Sarnaselt muu maailmaga, on ka eestlaste 
tarbimisharjumused muutunud tervise- ja 
keskkonnasõbralikumaks. Seda mitte ainult 
kaupade osas, mida suhu pistetakse, vaid ka näiteks 
kosmeetikatoodete puhul. Oma tervisest hoolimist 
ja vastutustundlikku tarbimist ei tembeldata nii 
kergekäeliselt enam ökohulluseks. Ainult probleemi 
teadvustamisest kahjuks ei piisa, tervise- ja 
keskkonnasõbralike tarbimisotsuste tegemiseks on 
vaja keeruliste ja tihtipeale võõrkeeles oleva koostise 
seast kahjulikud ained ka kuidagi ära tunda. See on 
väljakutse ka kõige teadlikumale tarbijale. Õnneks 
tulevad appi nutirakendused.

CosmEthics esindab põhjamaist täpsust ja 
põhjalikkust

CosmEthics on 2013. aastal meie põhjanaabrite 
poolt loodud rakendus, mis on pälvinud mainekaid 
auhindu ja rahvusvahelist tunnustust. 2015. aastal 
valis ajakiri Forbes äpi kuumimaks elustiili start-
upiks. Menukusele viitab seegi, et rakenduse kõikide 
võimaluste kasutamiseks peab raha välja käima. 
Panime sedapuhku proovile rakenduse tasuta 
kättesaadava versiooni.

Koostise analüüsimiseks peab sisse skännerima toote 
triipkoodi. Ilmselt seetõttu, et ribakoodid võivad 
regiooniti erineda, suutis CosmEthics kahekümne 
ühest tootest ära tunda vaid seitse. Pisemate pakendite 
ja koodide puhul tekkis probleeme triipkoodi 
tuvastamisega. Katse algus oli üsna lootusetu. 
Proovisime küll levinud kaubamärkide tooteid, teiste 
hulgas näiteks Schwarzkopf, Garnier ja Bourjois, kuid 
ei midagi. Lõpuks siiski näkkas ja esimesed hoiatused 
tekkisid ekraanile.

Sama nimekiri ainetest, mida tegelikult võib ka toote 
pakendil näha, kuvatakse nüüd ekraanile. Kuid need 
koostisosad, mida me endale võib-olla tegelikult 
ei tahaks peale määrida, on märgitud punase 
hüüumärgiga. Lisaks on võimalik lugeda, missugust 
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mõju nende ainete tarbimine võib meie tervisele 
avaldada. CosmEthics jagab lahkelt ka soovitusi 
alternatiivsete toodete kohta.

Mõnevõrra üllatuslikult andis CosmEthics rohelise 
tule osadele toodetele, mille pakendilt vaatavad vastu 
kahtlasevõitu nimetused. Olgu etteruttavalt öeldud, et 
ka järgnevalt katsetatud rakendused teatasid nende 
kaupade puhul, et võiks enne ikka kaks korda mõelda, 
kui järgmine kord sama toode ostukorvi rändab.

Kokkuvõttes peab nentima, et ootused CosmEthics 
rakenduse osas olid kõrgemad, kui see, mis katse 
käigus ekraanilt vastu vaatas. Paljud tooted polnud 
andmebaasis, rääkimata nendest triipkoodidest, mida 
süsteem ei suutnudki üldse väljagi lugeda. Samas 
meeldivalt põhjalik info ainete ja nende mõjude kohta.

Laiahaardeline CodeCheck

Sarnaselt eelneva rakendusega, on ka CodeChecki 
puhul vaja sisse skännerida toote triipkood. Rakendus 
on selles osav – enne kui käsi on värisemise lõpetada 
jõudnud, on triipkood juba tuvastatud ja info ekraanil. 
Meeldiv, eriti kui tahaks poodlemisega kiiresti ühele 
poole saada.

Kuid ka sellel äpil on Eesti turul olevate kosmeetika-
toodete triipkoodidega raskusi. CodeCheck suutis 
tuvastada vaid kuus toodet. Samas avastasime hiljem, 
et mõnel juhul tasub pärast triipkoodi tundmatuks 
tunnistamist teha ka tootest pilti. Ka selle põhjal 
suudab CodeCheck mõningaid kaupu ära tunda.

Äpp analüüsib kõiki toote koostisosasid ning 
toob arvuliselt välja mitu ainet on ohutud, mitme 
puhul peaks natuke muretsema ja mitme puhul 
peaksid häirekellad kõvasti tööle hakkama. Erinevad 
ohukategooriad on märgistatud vastava värviga.

Ehkki rakendus suutis katse käigus tuvastada üsna 
vähe tooteid, siis kogemuse muutis meeldivamaks 
asjaolu, et andmebaasist leiab lisaks kosmeetika-
toodetele infot ka puhastusvahendite, mänguasjade, 
elektroonikakaupade, beebitoidu või isegi 
kondoomide koostise kohta. Võimalik on teavet 
otsida ka kaubakategooriate, konkreetsete toodete 

või ainete järgi.

Kuigi ka CodeChecki puhul ei toiminud kõik 
sajaprotsendiliselt, suutis meeldiv kasutajakogemus, 
kena visuaalne lahendus ja põhjalikkus veenda 
vähemalt esialgu rakendust telefonimällu alles jätma.

Ingredio – aeglane, aga tubli abimees

Erinevalt eelnevat kirjeldatud rakendustest, ei loe 
Ingredio mitte triipkoodi, vaid analüüsib koostisaine 
nimekirjast tehtud pilti. Tekstituvastus sellisel kujul 
on üsna aeganõudev. Keskmiselt kulus katse jooksul 
ühe toote koostisainete nimekirja analüüsimiseks 
40 sekundit – sõltub see kindlasti nutivahendi 
võimekusest ja interneti kiirusest. Samas on 
positiivne, et tundmatu triipkood ei saa takistuseks 
tervisesõbralike valikute tegemisel. Infot saab ka 
meie oma Eesti tootjate kaupade kohta, juhul kui 
koostisained on muidugi kirjas inglise keeles.

Rakenduse visuaalne pool on lihtne ja lööv – väga 
selgelt mõistetavad värvikoodid ja lihtsalt mõistetav 
info. Kergesti arusaadav abimees poes valiku 
tegemiseks ka pärast kõige kurnavamat tööpäeva. 
Paari lisavajutusega saab iga aine kohta ka põhjalikku 
infot võimalikest mõjudest ja ohtudest.

Ingredio puhul on tegemist beta-versiooniga ehk 
rakendus on veel lõpuni arendamata. Ilmselt sellest 
tingituna jooksis see katse jooksul mitmel korral ka 
kokku. Kui aga äpi tekstituvastuse kiirus või aeglus 
kõrvale jätta, siis kindlasti lemmik katsetatud äppidest. 
Jääb üle oodata vaid valmisversiooni.

Kas äpid aitavad ohtlikke aineid ära tunda?

Kas mõnest katsetatud rakendusest võiks tõesti ka 
igapäevaste ostuotsuste tegemisel kasu olla? Juhtub 
harva, kui keegi meist täna telefonita kodust lahkub. 
Seega abimees, kes pidevalt taskus või kotis, teeb 
kindlasti elu lihtsamaks. Kokkupuudet kahjulike 
kemikaalidega pole nende laia leviku tõttu võimalik 
täielikult vältida, kuid läbimõeldud ostud on samm 
tervislikuma ja keskkonnasõbralikuma elustiili suunas. 
Mõtle, mida tarbid!

Äpid aitavad: CodeCheck, Ingredio ja CosmEthics
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Ettevaatust! Tüütu ja salakaval tolm

“Kust see tolm nii ruttu tuleb? Koristan algul 
tolmuimejaga, siis pesen põrandad ja tõmban niiske 
lapiga puhtaks muud pinnad. Ikka on järgmisel 
päeval tolmurullid voodi all ja sõrmega üle laua 
tõmmates jääb mulje justkui oleks viimati koristatud 
sajandivahetusel.” 

Ilmselt on need mõtted tuttavad paljudele. Tolm pole 
oma olemuselt mitte ainult tüütu, vaid võib peita 
endas ka varjatud ohtusid. Teadlased on leidnud 
kodutolmu analüüsimisel sellest kümneid ohtlikke 
aineid, mis võivad pärssida hormoonsüsteemi 
toimimist või soodustada allergiate ja haiguste teket.

Mis on tolm?

Tolm on segu surnud nahast, karvadest, riidekiududest, 
bakteritest, tolmulestadest, mullast ja muudest 
osakestestest. Lisaks aga kuhjuvad sinna kemikaalid 
kõikvõimalikest tarbetoodetest: tekstiilikaupadest, 
näiteks vaipadest, kardinatest, pehmest mööblist ja 
riietest, aga ka elektroonikatoodetest ja viimistlus- 
materjalidest. Tolm koguneb raskesti ligipääse-
tavatesse kohtadesse, kus see võib säilida 
aastakümneid. Kodukeskkond on kemikaalidele 
soodne pelgupaik, sest seal on need kaitstud niiskuse 
ja päikesevalguse eest. Nii võime puutuda pidevalt ja 
pikaajaliselt kokku ohtlike ainetega, mis kahjustavad 
hormoonsüsteemi ning soodustavad allergiate ja 
haiguste teket. Näiteks on leitud veel hiljuti kodudest 
DDT-d (diklorodifenüültrikloroetaani), mida kasutati 
kunagi putukatõrjevahendites. Aine kasutamine 
keelustati juba 1970ndatel, kuna võib põhjustada 
näiteks närvisüsteemi kahjustusi.

Millised ohtlikud ained peituvad tolmus?

Erinevate uuringute tulemuste võrdlemisel leidsid 
teadlased, et kõige enam võib leida tolmust ftalaate 
(DEHP, DEHA. BBP, DBP, DIBP), leegiaeglusteid (TPHP 
TDCPP, HBCD) ja lõhnaaineid (HHCB).

Ftalaate kasutatakse plastesemetes, et muuta neid 
pehmemaks ja elastsemaks. Neid võib leida näiteks 

pehmetest plastmänguasjadest, vannikardinatest, 
tapeetidest, puhastusvahenditest ja plastpakenditest. 
Paljud ftalaadid on reproduktiivtoksilised, mistõttu 
võivad põhjustada arenguhäireid, sünnidefekte ja 
vähki haigestumist. Lisaks võivad ftalaadid kahjustada 
hormoonsüsteemi talitlust ja tuua esile allergilisi 
haigusi, näiteks astmat.

Leegiaeglusteid lisatakse toodetele vähendamaks 
toodete süttimisohtu ja leekide kiiret levimist. 
Neid kasutatakse näiteks plastis, mööblis, tekstiilis 
ja elektroonikaseadmetes. Osade leegiaeglustite 
kasutamine on Euroopa Liidus keelatud, kuid jätkuvalt 
leidub neid imporditavates toodetes või tooteosades. 
Leegiaeglustid võivad põhjustada arenguhäireid ning 
kahjustada hormoon- või närvisüsteemi.

Lõhnaained on looduslikud või sünteetilised ained, 
mida lisatakse toodetele, saavutamaks soovitud 
lõhna. Need võivad ärritada nahka, soodustada 
allergiaid, koguneda organismi, näiteks rinnapiima, 
ning kahjustada hormoonsüsteemi. Euroopa 
Liidu tarbijaohutuse komitee hinnangul võib 
kontaktallergiat lõhnaainete suhtes esineda ühel kuni 
kolmel protsendil Euroopa elanikkonnast.

Ohtlike ainete mõju

Mõned ohtlikud ained võivad olla kahjuliku 
mõjuga isegi väga väikestes kogustes. Teadlased 
on seisukohal, et pidev kokkupuude ka madalates 
kogustes erinevate ohtlike kemikaalidega nõrgestab 
meie immuunsüsteemi. Aina enam on hakatud ka 
tähelepanu pöörama erinevate ainete koostoimele 
ehk nn kokteiliefektile. Pole selge, kas ja kuidas ained 
üksteist mõjutavad.

Hea nõu!

• Tolmu imemisel ära unusta pehmet mööblit, 
kuhu koguneb pideva kasutuse tõttu palju 
tolmu ja mustust.

• Puhasta niiske mopiga ka raskemini 
ligipääsetavad kohad, ennetamaks ohtlike 
ainete kogunemist.

• Hoia elektroonikaseadmed tolmuvabad – 
tihti eralduvad just nendest leegiaeglustite 
osakesed õhku.

• Puhasta mööblit niiske mikrofiiberlapiga.  
Kasuta seejuures võimalikult vähe kodu-
keemiat, et mitte paisata õhku soovimatuid 
kemikaale.

• Väldi kemikaalide sattumist tolmu – mõtle, 
mida tarbid, vali vähem ohtlikke aineid 
sisaldavaid tooteid!
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Puhastusvahendite kasutamisega 
ei tasu üle pingutada
Kas Sina järgid puhastusvahendi 
pakendil toodud soovitatavat kasutus-
kogust, näiteks lisad ainult korgitäie 
põrandapesuvahendit pesuvette? 

Levinud on arusaam, et mida rohkem 
puhastusvahendit kasutame, seda 
puhtamaks kodu saab. Reaalsus on aga 
vastupidine: kodukeemia liigkasutuse 
tõttu võib ohtlike ainete sisaldus 
siseruumide õhus tõusta tasemini, mis 
on tervisele kahjulik.

Suurbritannias tehtud uuringus 
avastati 94% testitud majapidamisest 
ülikõrge lenduvate orgaaniliste 
ühendite sisaldus. Nende kemikaalide 
ülipeenikesed osad võivad kujutada 
ohtu hingamisteedele, eriti lastel. 
Murettekitav on ka ainete pikaajaline 
mõju – täna puuduvad teadmised, 
kuidas pidev kokkupuude paljude 
erinevate kemikaalidega meie tervisele 
mõjub.

Peamine põhjus, miks kemikaalid 
õhus kuhjuma hakkavad, on 
puhastusvahendite ületarbimine: neid 
kasutatakse liiga tihti ja liiga palju. Siin 
on Sinu võimalus haarata initsiatiiv! 
Asenda koristusvahendid tervise- ja 
keskkonnasõbralikumate toodetega, 
vähenda erinevate puhastustoodete 
kasutamist ning tuuluta kodu 
regulaarselt.

Heli Nõmmsalu

MTÜ Balti Keskkonnafoorumi  
kemikaaliekspert

 Kolm soovitust eksperdilt

• Väldi ammoniaaki (võib põhjustada neeru- ja maksakahjustusi), 
kloori (hingamisteid ja nahka ärritav toime) ja formaldehüüdi 
(vähki tekitav toime) sisaldavaid tooteid.

• Eelista lõhnaainetest vabu tooteid. Lõhnaained kutsuvad tihti 
esile naha ülitundlikkust ja hingamishäireid. Samas ei anna 
lõhnaained puhastusomadustele midagi juurde, vastupidi 
– sageli kasutatakse neid üksnes halva lõhna varjamiseks. 
Enamlevinud lõhnaained, mida peaks vältima, on näiteks 
linalool, limoneen, amüültsinnamaal, heksüültsinnamaal.

• Loobu akende, grillide, hõbeda või ahjude jmt puhastamiseks 
mõeldud spetsiaalsetest vahenditest, kuna need võivad 
sisaldada suures koguses mürgiseid kemikaale. Tihti teevad 
tavalised puhastuvahendid ära sama töö.
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Abistavad ökomärgised
Kui methylchloroisothiazolinone, quaternium-15 
ja muud keelt sõlme ajavad kemikaalide nimetused 
meelde ei taha jääda, siis tasub toote pakendilt otsida 
abistavaid märgiseid. Ökomärgist on lihtne märgata. 
Selle saamiseks koostatud kriteeriumid on kokku 
pannud sõltumatud eksperdid, kes kontrollivad ka 
nende täitmist. Niisiis võid olla kindel, et võrreldes 
teiste samaväärsete toodetega, on ökomärgisega 
tooted keskkonna- ja tervisesäästlikumad ning 
sisaldavad vähem ohtlikke aineid. 

Miks valida ökomärgisega toode või teenus?

• Säästad oma tervist!

• Hoiad meie kõigi keskkonda!

• Suunad turgu keskkonna- ja tervisesõbralikkuse 
poole!

Maailmas on umbes 40 erinevat ökomärgisesüsteemi. 
Kõige sagedamini võib Eestis märgata Euroopa 
Lillekest, Põhjamaade Luike ning Sinist Inglit.

Lisaks on mitmeid märgiseid, mis on välja töötatud 
spetsiaalsetele tootegruppidele. Näiteks Ökotex on 
spetsiaalne märgis tekstiilitoodetele. 

Loodushoidlikke kosmeetikatooteid tunneb ära 
Ecocert või NaTrue märgi abil.

 Tasub teada! 

Paljudelt kaupadelt võib leida tootjapoolse 
deklaratsiooni toote keskkonnasäästlike 
omaduste kohta. Lihtsalt rohelise konna 
pilt ega kiri “natural” või “eco” pole veel 
ökomärgis. 
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Miks eelistada looduslikke 
ehitusmaterjale?
Tekst ja fotod Savimees OÜ 

Sisetöödeks ettenähtud värvid, lakid ja liimid 
võivad sisaldada tervisele kahjulikke aineid. Näiteks 
sisaldavad ehitus- ja viimistlusmaterjalid tihti 
lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mida kasutatakse 
värvides ja lakkides lahustina. Värvimise või lakkimise 
ajal või järel võivad need eralduda siseruumide õhku. 
Kes ehitustöödega rohkem kokku puutunud, on ehk 
isegi kogenud värvi- või lakiaurude sissehingamisest 
põhjustatud ajutisi tervisehäireid, näiteks peavalu, 
väsimust, silmade või nahaärritust. Pikaajalise mõjuna 
võivad osad kemikaalid põhjustada vähki, soodustada 
allergiate teket, pärssida hormoonsüsteemi toimimist 
või mõjutada laste normaalset arengut.

Tänapäeval on ehitus- ja viimistlusmaterjalide valik 
väga lai. Sünteetiliste materjalide kõrval on väga 
palju looduslikke materjale, mille abil saab luua 
omanäolise ja hubase viimistluse. Need sisaldavad 

orgaanilisi ühendeid ja on säilitusainetevabad. Tihti 
pakuvad looduslikud viimistlusmaterjalid võimaluse 
eksklusiivseks pinnaviimistluseks. Eriti hinnatud on 
sellised lahendused vannitubades ja dušširuumides 
ning köögis valamu ja tööpinna tagapindade 
viimistlemisel.

Eestiski leidub palju vanu ajaloolise väärtusega 
hooneid, kus on algselt nii ehituses kui ka viimistluses 
kasutatud loodusliku päritoluga materjale nagu savi- 
ja lubikrohv või lubivärv. Selliste hoonete puhul tuleks 
järgida traditsiooni ning kasutada ka edaspidi samu 
materjale ja tehnoloogiaid.

Miks valida looduslikke ehitusmaterjale?

• Looduslikud ehitus- ja viimistlusmaterjalid on nn 
“hingavad materjalid”.

• Looduslikud materjalid ei sisalda inimese tervisele 
kahjulikke koostisosi, on antistaatilised ning 
hügieenilised.

Tadelakt
Dekoratiivse savikrohviga viimistletud 
lastetoa sein
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Savikrohv

Savi on läbi aastasadade kasutatud elamute ja 
hoonete rajamisel. Ajalooliselt on Eestis savikrohvi 
kasutatud pigem maapiirkondades. Täna kasutatakse 
savi tänu selle suurepäraste omaduste ning 
laialdaste viimistlusvõimaluste tõttu üha enam ka 
siseviimistluses.

Savi on looduslik, vaba lenduvatest orgaanilistest 
ühenditest, mittetoksiline ning antistaatiline 
materjal. Tänu antistaatilisusele ei kogu saviseinad 
tolmu ning see vähendab erinevate tolmuosakeste 

Lubikrohv

Eestis on kasutatud lubikrohvi läbi ajaloo nii hoonete 
siseruumides kui välisfassaadidel. Traditsioonilise 
lubikrohviga viimistletud siseruumid loovad tervisliku 
elukeskkonna.

Lubja kõrge pH-taseme tõttu on see ebasobiv 
elukeskkond hallitusele ja bakteritele ning sobib eriti 
hästi kasutamiseks niisketes ruumides. Kuna lubikrohv 
on hea aurujuhtivusega ehk hingav ning lõhnatu 
materjal, siis sobib selle kasutamine siseviimistluses 
hästi ka allergikutele.

Savikrohv

Taastatud lubikrohv ja maalingud
lendumist ruumis ning nende sattumist organismi. 
Samuti on savil võime tõkestada kõrgsageduslikke 
elektromagnetlaineid.

Savil on omadus reguleerida ning tasakaalustada 
suhtelist õhuniiskust ruumides, kus on suur 
õhuniiskuse kõikumine. Niisiis suudab materjal õhust 
üleliigse niiskuse endasse imada ning seda õhu 
kuivaks muutumisel ruumi tagasi anda.

Sideainena savi keemiliselt ei kivistu. Seega neelab 
ja eraldab see niiskust kiiremini ja paremini kui ükski 
teine ehitusmaterjal. Mitmeaastased mõõtmised 
Saksamaal on näidanud, et saviseintega ruumides 
on suhteline õhuniiskus 50%, kõikudes ainult 5-10% 
ulatuses. Inimesele sobivaim õhuniiskus on 50%-60%, 
alla 40% õhuniiskus tekitab hingamisteede ja naha 
kuivust ning üle 70% niiskus soodustab hallituste teket. 
Tänu savi omadusele reguleerida ning tasakaalustada 
suhtelist õhuniiskust, on ruumides hea mikrokliima, 
mis on kvaliteetse elukeskkonna peamine tingimus.

Savi on puitu konserveeriv - kuna savi on madalama 
tasakaaluniiskusega (0,4-6%) kui puit (tasakaaluniiskus 
umbes 12%), siis liigub niiskus alati puidust savisse, 
jättes puidu kuivaks ning vältides seega seente või 
putukate kahjulikku mõju puidule.

Soojust salvestava massiivse materjalina on savil hea 
sooja sidumisvõime, mistõttu on saviseinu sobilik 
kasutada passiivse küttena. Samuti tasakaalustab savi 
siseruumide kliimat.

Sarnaselt savikrohviga on ka lubikrohv lenduvate 
orgaaniliste ühendite vaba ning antistaatiline. 
Õigel kasutamisel on materjal külma- ja veekindel. 
Pleekimiskindlus tagab, et see näeb ka aastate pärast 
seinas sama värske välja kui esimesel päeval.

Hüdraulilisest lubjast, erineva terasuurusega 
kvartsliivadest, savist, tuhast, marmorjahudest, 
metüültselluloosist ja jahvatatud rannakarpidest on 
valmistatud krohvisegu tadelakt. Kunstlike lisaaineteta 
veekindel tadelakt sobib eriti hästi vannituppa, sauna, 
kööki, aga see on kasutuses ka näiteks valamute 
valmistamisel. Materjali saab kasutada suurtel 
pindadel ilma vuukimata, kusjuures pinnad võivad olla 
ka kumerad. Samuti võib tadelakti kasutada ahjudel.

Levinud on ka lubipahtel, mida saab toonida erinevate 
värvimuldade, mineraal- ja spinell-pigmentidega. 
Lisaks saab luua matejalile läikeseebi ning vetttõrjuva 
kihi.

Kas teadsid?

Tarbijal on õigus küsida tootjalt või tarnijalt, kas 
toode sisaldab väga ohtlikeks aineteks liigitatud 
kemikaale. Kui see on nii, siis peab tarnija 
teatama, milliste kemikaalidega on tegu. Seadus 
nõuab, et vastus tuleb anda 45 päeva jooksul.
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Teeme ise tahvlivärvi!
Tekst ja fotod: Atmosfäär.ee

Käsi üles, kes on ajanud soola ja suhkrutopsi vähemalt 
korra elus sassi! Kui nende kõrval on samasuguses 
purgis veel ka sooda ja tärklis, on silt õige toiduaine 
ülesleidmiseks hädavajalik. Igaühel on kodus odavalt 
ja lihtsalt võimalik valmistada tahvlivärvi, et värvida 
maitseainepurkidele kihvtid pinnad ning panna kirja 
purgi sisu. Lisaks praktilisusele on sellised purgid ka 
võrratult kaunid sisustuselemendid!

Alustada võiks värvisegu valmistamisest. Tahvlivärvi 
kokkusegamiseks on väga palju erinevaid retsepte, 
kuid parima tulemuse saamiseks soovitab 
sisustusblogi Atmosfäär segada kokku akrülaatvärvi 
(või lateksvärvi) ja kriidipulbri. Ka poest soetatav 
Tikkurila tahvlivärv sisaldab just akrülaati.

Miks peaks üldse vaevama end tahtlivärvi tgemisega, 
kui seda saab osta ka poest? 

Põhjuseid on mitmeid.

• Saad segada endale meelepärast värvitooni 
tahvlivärvi ning seda sobivas koguses;

• Ise valmistades saab paksema värvi, mis ei voola 
nii kiiresti maalriteibi alla;

• Isevalmistatud värv on soodsam.

1. Teibi maalriteibiga kinni see ala purgist, mis 
jääb värvitava ala ümbrusesse. Oluline on kõik 
värvitava alaga kokkupuutuvad servad küüne või 
vana pangakaardiga üle tõmmata. 

2. Peale teipimist on aeg värvima asuda! Üldiselt 
saab juba ühe värvikihiga hea tulemuse. Veelgi 
parema tulemuse nimel võib muidugi oodata kuni 
üks kiht ära kuivab ning enne teipide eemaldamist 
purgile ka teine kiht peale värvida.

 RETSEPT

• 2 teelusikat (mitte kuhjaga) kriidipulbrit 
(Majatohtrist Tallinnas saab näiteks 1kg 
kriidipulbrit 96 eurosendi eest).

• 3 teelusikatäit akrülaatvärvi (proovi näiteks 
vesialuselist mööblivärvi).

Alguses pane tühja topsi kriidipulber. Seejärel 
lisa teelusika kaupa värvi, segades korralikult 
pärast IGA lusikatäie lisamist. Oluline on saada 
kriit ühtlaseks kreemjaks massiks nii, et tükke ei 
jääks.

Antud kogusega saab värvitud umbes 15-20 
purgisilti ja kaant, olenevalt purkide suurusest.

3. Värvides purgile vaid ühe kihi tahvlivärvi 
tulevad sildi servad sirged. Mängides aga mitme 
värvikihiga ja tajudes nende kuivamisaegu, on 
võimalik luua siltidele loomulikult kulunud serva 
mulje. 

4. Tahvlivärviseguga saab üle värvida ka purgi 
kaaned - nii on võimalik kirjutada ka sinna infot 
purgi sisu kohta.

       

1. Purgi teipimine 2. Sildi värvimine purgile 3. Teibi eemaldamine 4. Valmis sildiga 
säilituspurk

Tahvlisiltidega purke saab ilusti vee all pesta, kui sildi kohta väga tugevalt nuustikuga ei hõõru. Nõudepesumasinat 
ei ole katsetanud ja igaks juhuks ka ei soovita.

Tahvlivärviga on võimalik ka mööblit rikastada. Head katsetamist!
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Maryliis Teinfeldt:  
“Blogi muutub ühes minuga”

Keskkonnasõbralikud 
maailmaparandajad –  
“Läbi ekstreemsete 
eksperimentide minimalismini!”

Avalikkusele olete Te peamiselt tuntud oma blogi 
NULLKULU kaudu. Millal Te blogima hakkasite ja 
miks? Mil määral ja kuidas on Teie põhimõtted ja 
Te ise blogipidamise käigus muutunud? 

Minu teekond zero waste teel algas 2013. aastal 
ja ühes sellega sai alguse ka blogi. Lõpetasin 
gümnaasiumi ja asusin omaette elama. Iga kodu 
vajab aga sisutäidet - nõudepesuvahendit, kruuse, 
tualettpaberit, käterätikuid, laudlinu, uksematti 
jne. Kust neid osta? Milliseid tooteid eelistada? Kas 
käterätiku valin tekstiilist või paberist? Küsimusi oli 
palju, vastuseid vähe. Lisaks hakkas mind huvitama, 
kas on võimalik elada ilma prügikastita. Võtsin 
toode-toote haaval, uurisin, proovisin, katsetasin. 
Ajapikku seadsin ma kasutatavatele toodetele teatud 
ootused. Tahtsin, et tarbeesemed oleksid hõlpsasti 
kasutatavad, ohutud kasutajale ja keskkonnale, 
universaalsed, parandatavad ning ootasin, et nende 
eluringi lõpus oleks neid lihne ja turvaline utiliseerida 
(komposteerida, ümbertöödelda vms). Ühel hetkel 
komistasin zero waste termini otsa ja leidsin üles oma 
mõttekaaslased.

Ma ei ütlekski, et blogipidamise tõttu olen mina või 
minu tõekspidamised muutunud, pigem muutub blogi 
ühes minuga. Minu elu, igapäevased toimetamised ja 
valikud elavad siiski suures osas blogielust väljaspool. 
Valin, mida soovin ka teistega jagada ning mis kellelegi 
teisele võib abiks olla.  Küll aga saan tuua näiteid, 
kuidas mina olen ajaga muutunud. Näiteks varem 
jälgisin ma suurema ettevaatlikkusega, mida ma söön 

Üha enam on meie seas inimesi, kes tunnevad 
end keskkonna käekäigu ja jätkusuutlikkuse eest 
vastutavana. Need on inimesed, kes ei piirdu pelgalt 
keskkonnaprobleemide teadvustamisega, vaid 
teevad kõik endast oleneva nende vältimiseks ja 
lahendamiseks. Muidugi esineb keskkonnasõbraliku 
eluviisi viljelemise juures mitmesuguseid 
raskuseid, tihti eeldab see oma seniste tarbimis- ja 
käitumisharjumuste kardinaalset muutmist. Seda 
enam on tore, et leidub inimesi, kes on valmis jagama 
oma keskkonnasõbraliku eluviisi juurde kuuluvaid 
rõõme ja muresid ning olema eeskujuks teistele. 

Blogi NULLKULU autor Maryliis Teinfeldt jagab oma 
kogemusi keskkonnasõbraliku eluviisi harrastamisel 
eelkõige blogipostituste abil. Ka keemiku taustaga 
Kadri Kaarna on mõnda aega jaganud oma mõtteid 
avalikus blogis, kuid eelistab keskkonnateemadest 
rääkida otse, ilma “internetifiltrita”. Tema tegeleb 
keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisega 
ning töötab välja lahendusi keskkonnasõbraliku 
eluviisi viljelemise lihtsustamiseks. 

ja seda just pakendite osas. Täna aga on rõhk siiski 
toodete puhul teistel aspektidel, nagu näiteks, kus on 
see toodetud, millised on koostisosad jne. Viimase 
aasta märksõna on kindlasti toidu raiskamine. Mul 
on olnud suurepärane võimalus käia koos oma ala 
entusiastidega prügisukeldumas. Vaadates seda pilti, 
mida toidukauplused igapäevaselt ära viskavad, olen 
igal juhul ka enda tarbimisvalikuid muutnud. Olen 
hakanud kaupluse puu- ja aedvilja letist valima endale 
just neid kõveraid, lühikesi või isegi plekilisi vilju. 
Kuigi mul on võimalus osta pakendivabalt saia-leiba 
(kõrvalmajas Muhu Pagarite töökoda ja kodukaupluses 
suur valik väiketegijate leivatooteid müügil), siis ma ei 
saa vaadata mööda neist ostukärudest, kus on kilode 
viisi „parim enne” ületanud saia- ja leivatooteid.  

Tutvustate blogis keskkonnasäästlikku eluviisi, 
kuid kas on ka mingeid keskkonnateemasid, mille 
olete sealt teadlikult välja jätnud? 

Muidugi ei jõua ma kõigest kirjutada ja jagada – tegemist 
on siiski blogiga, mitte tasustatud ajakirjanikutööga. 



MÕTLE, MIDA TARBID    ajakiri keskkonnasõbrale    21

Pealegi ei ole mul haridustausta keskkonnateemadel. 
Olen igati selle poolt, et kui midagi teha, siis teha seda 
hästi. Tahan, et minu lugejad saaksid blogist Nullkulu 
pädevat informatsiooni. Annan edasi seda, mida ma 
tean, millega olen kokku puutunud või milles näen 
probleemi. 

Lisaks jäätmemajandusega seotule on Teie blogis 
palju juttu ka veganlusest. Kuidas leidsite tee 
selleni ja miks? 

Veganlus on tulnud minu ellu tasapisi, sujuvalt ja võib 
öelda, et isegi märkamatult. Juba lapsena ei maitsenud 
mulle suur osa lihatooteid, teismelisena tegin teadliku 
otsuse taimetoitlaseks hakata. Selle valiku langetasin 
keskkondlikele põhjustele tuginedes. Ajapikku 
kadusid minu toidulaualt piima- ja munatooted. 
Koos toitumuslike valikutega muutusid ka minu 
väärtushinnangud. Näiteks leian ma. et karusnaha 
kandmine on ebaeetiline. Samuti ei toeta ma ka 
kosmeetikatoodete katsetamist loomade peal. 

Kuidas hindate oma teadlikkust ohtlikest ainetest 
erinevates kodumajapidamises leiduvates toote- 
gruppides? Kas ja kui sageli otsite tootelt öko- 
märgist, ohumärgist ja/või uurite selle koostis-
ainete nimekirja? 

Toodete puhul on esimene vaatluskoht minu jaoks 
pakend – millist infot ma sealt leian ja mida ma ei leia. 
Mind huvitab alati, mis on toote koostis, kus on see 
valmistatud, kas tootja on vastutustundlik. Olen valvas 
rohepesu osas – usaldan tunnustatud ökomärgiseid, 
vahetevahel uurin ettevõtetelt või vastavatest 
otsingumootoritest märgiste kasutamise litsentsi 
kehtivust. Näiteks paar päeva tagasi soovisin tellida 
ühelt Eesti ettevõttelt pesusilte Öko-Tex märgisega 
kangastele kasutades ka Öko-Tex värve. Kodulehel 
tutvustatakse klientidele Öko-Tex sertifikaadi 
olemasolu, ent lähemal uurimisel on litsents mitu 
aastat tagasi oma kehtivuse kaotanud. Roheeksitamist 
ja -pesu kohtab piisavalt, et seda teemat ikka ja jälle 
jututeemana üleval hoida. 

Viimase aasta jooksul on minu toidulauale lisandunud 
mahemärgisega söögiained. Mul on hea meel, et 
mahetoodete arv aina kasvab ja need on muutunud 
igapäevaselt lihtsasti kättesaadavaks. Just hiljuti ostsin 
kodupoest näiteks maheube ja -puljongit.

Mida nullkulu tähendab?

Nullkulu ehk zero waste on mõttelaad, mille 
eesmärk on vältida prügi tekkimist. Peaidee on 
jätkusuutlikkus terves tarbimisahelas, võttes 
vaatluse alla kogu süsteemi.

Nullkulu on oluline, kuna prügi puhul on 
tegemist enamasti raisatud ressursiga - suur osa 
igapäevatoodetest on lühikese elueaga, seisame 
tihti silmitsi toodete ülepakendamisega jne.

Kuidas alustada nullkululise eluga?

Kõige rohkem tekib inimesel kodustes oludes 
toiduainete pakendeid. Esimene samm peaks 
kindlasti olema oma jäätmete sorteerimine. Kas 
sinu majal on olemas vastavad konteinerid? Kas 
seaduse järgi peaksid need olema? Kõikidele 
sinu küsimustele, kuhu viia vana telekas või 
klaaspakend, saad vastuse näiteks kuhuviia.ee 
leheküljelt.

Teine samm on kauba ostlemine pakendita või 
minimaalse ümbrisega. Nullkuluelu põhiliseks 
märksõnaks ongi oma kotiga ostmine. 
See tähendab seda, et kuivainete, pähklite, 
maiustuste, puuviljade, aedviljade, keha- 
ja koduhooldustoodete ostmine käib ilma 
ühekordse pakendita.

Kolmas samm on vähendada oma olmejäätmete 
hulka valides tooted, mis on mõeldud kauemaks 
kasutamiseks kui üks kord. Üleüldse on pea 
kõigil ühekordsetel toodetel olemas alternatiiv. 
Näiteks kohvitops asendada termosega, 
majapidamispaber rätikuga jne. Sa ju näed, mida 
sa oma prügikasti viskad ja kui kiiresti see täitub.

ALLIKAS: www.nullkulu.ee/p/nullkulu.html

Nõusid peseb Maryliis Eestis kasvatatud käsnkõrvitsast 
valmistatud svammidega ja nõudepesuvahendit ostab lahtiselt

Kuivaineid ostab Maryliis hulgi või enda pakendiga 
ja hoiustab purkides
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Kadri Kaarna:  
“Mis on parem loodusele,  
on parem ka inimesele!”

Kas valmistate ka ise mõnda puhastusainet ja/või 
kosmeetikatoodet? 

Mul on oskuseid ja vahendeid, et valmistada 
endale tooteid deodorandist hambapastani, ent 
igapäevaselt kasutan ma isetehtud tooteid vähe. 
Näiteks hügieeni- ja kosmeetikatoodetest kasutan ma 
huuleõli, šampooni, seepi, palsamit, hambapastat ja 
vahetevahel silmalainerit. 

Kõige rohkem meeldib mulle muidugi seepi 
teha, kuna see on universaalne puhastusvahend. 
Vastavalt koostisosade vahekorrale, saab teha seepi 
nii juustepesuks kui kasutada näiteks pesuvahendi 
koostisosana.

Milliseid raskuseid on Teil keskkonnasõbraliku 
käitumise juures ette tulnud? 

Raskusi on mitmeid. Peamine murekoht on bio-
jäätmete raskendatud sorteerimine. Olen mitmes 
erinevas kohas elanud ja tihti ei ole kortermajal 
biojäätmete konteinerit. Seejuures ei ole ka 
majaomanikud või ühistu huvitatud selle tellimisest. 
Sellest tingituna katsetan hetkel siseruumis 
vermikompostimist.

Teine asi, mis mulle muret valmistab, on see, kuidas 
inimesed kasutavad avalikke pakendikonteinereid 
valesti. Kõnnin ühest sellisest igapäevaselt mööda 
ja näen tihti, kuidas on sinna pandud oksarisu, 
ehitusjäätmeid või muud säärast. Hiljuti oli keegi sinna 
kaks tualettpotti visanud. Kurb vaadata, kuidas agarate 
prügisorteerijate tööle vesi peale tõmmatakse. 

Kuidas tõsta inimeste keskkonnateadlikkust? Mida 
saab inimene ise ära teha, kuidas saame teisi 
aidata? 

Esimene samm on jäätmete sorteerimine, seda 
tuleks teha kodus, tööl, vanaema juures ja avalikus 
ruumis. Eesti ühiskond võiks jõuda sinnamaale, kus 
prügi igapäevane sorteerimine on normaalsus, nagu 
ka see, et metsa alla oma risu ei viida. Projekt Teeme 
Ära on olnud kiiduväärt ettevõtmine, mille abil oleme 
saanud nii Eesti loodust prügist puhastada kui ka 
oma mõttemaailma ümber kujundada. Sarnast suurt 
ettevõtmist oleks tarvis ka selleks, et tõsta nii inimeste 
kui ka ettevõtetete motivatsiooni prügi sorteerimiseks. 

Keskkonnahuvilistele olete tuntud eelkõige 
kui pestavate panditopside süsteemi Topsiring 
käimalükkaja. Mõni tunneb Teid ka ehk blogi 
Terviklik Ringlus kaudu. Milline näeb aga välja Teie 
tavaline argipäev?

Mul on hetkel mitu projekti paralleelselt käimas 
nii tervise kui ka jätkusuutlikkuse valdkonnas. 
Lugejat ehk kõige rohkem puudutab koostöös Eesti 
Pakendiringlusega uute õppematerjalide koostamine 
jäätmete sorteerimise ja keskkonnahoiu teemadel. 
Need saab sel sügisel iga kool. Materjali ja toodete 
näidiskomplektides tutvustatakse etappe, mille käigus 
toodetakse näiteks kodusest ketšupipudelist Mäos 
mööbel ja kuidas plastpudelist ikkagi saab spordisärk.

Ma jälle tantsin palju, 4-5 õhtut nädalas. Kui ilm 
vähegi lubab, teen kahetunnise jalutuskäigu kodu 
kõrval rabas. See on minu teraapia, mis toob uusi 
ideid ja selgust. Tegutsen vabakutselisena ja päevad 
on mitmekülgsed, tihti täis kohtumisi ja üritusi.

Viimase postituse oma blogisse Terviklik Ringlus 
tegite 31.08.2017, mil andsite teada, et “jätkate 
väljaspool ekraani”. Miks otsustasite blogimisest 
loobuda?

Mul ei olnud blogimine soov või eesmärk. See kuidagi 
ise tuli. Tudengina töötasin kolm aastat ökopoes, mis 
õpetas poeriiulilt kaugemale tootjate tagatubadesse 
piiluma. Õppisin heitmete töötlemise tehnoloogiat ja 
keemikuna mõistsin kui vähe me tunneme erinevate 

ühendite mõju keskkonnale ja tervisele. Alles ajal, 
mil mina töötasin Terviseameti toksikoloogia laboris 
hakati avama uut osakonda, mille eesmärgiks on 
kontrollida toiduga kokkupuutuvaid pakendeid. 
Minu enda tööülesanneteks oli määrata erinevate 
raskemetallide ja mürgiste ühendite kogus vees ja 
toidus, harvadel juhtudel ka kosmeetikas. Nähes 
tervisele lubatud piirnormidest kordades suuremaid 
numbreid ning seda kui kontrollimatult muutume 
plastiühiskonnaks, muutusin väga ettevaatlikuks.

2015. aastal otsustasin katsetada, kas on võimalik 
elada ilma plastpakendeid kasutamata. Kuupikkusest 
katseperioodist sai kolmekuuline ja siis tasapisi 
elustiil. Tuttavate huvi teema vastu oli suur ning ma ei 
leidnud ka ühtegi eestlast tol ajal, kes oleks jäätmevaba 
elustiili kohta ajaraamatut pidanud. Hakkasin oma 
igapäevaoste ja koduseid harjumusi avameelselt 
lahkama, ise samal ajal juurde uurides ja mõne 
teema puhul ka originaalseid teadusartikleid lugedes. 
Kõige meeldejäävamad katsed olid nädalane paast 
varakevadises öökülmadega metsas ilma toidu, vee 
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ja telgita, 50 päeva järjest ilma kordagi poes käimata 
ja 99 päeva järjest ilma ühtegi uut asja ostmata. Tihti 
mõtlesin, et veel sellel põneval teemal postitan ära ja 
siis on blogimisega kõik. Aga avastusi tuli aina juurde 
ja kokku sain üle 130 postituse. 

Blogimise lõpetamisel on mitu põhjust. Esiteks 
liikusin vastutusrikkamale tööle, mis kärpis minu 
vaba aega. Teiseks tekkisid Eestisse juurde mõned 
keskkonnasäästliku elustiili blogijad ja ma ise eelistangi 
teemat arutada otse suheldes, mitte läbi internetifiltri.

Missugused keskkonnaprobleemid Teile muret 
tekitavad?

Olen hakanud endale tunnistama, et keskkonnahoid 
on vahel isekas ehk inimese enda heaolule suunatud. 
Toidukvaliteedi langus, mürgid meie ümber ja sees, 
looduspaikade häving – see, mis takistab inimestel 
tervelt ja täisväärtuslikult elada.

Kuidas hindate oma teadlikkust ohtlikest ainetest 
erinevates kodumajapidamises leiduvates toote-
gruppides? Miks?

Tunnistan, et mul ei ole õrna aimugi, mis meil 
poodides värviliste pakendite sees müügil on. Meil 
on seadusega kirjas, et kõik, mille ohtlikkus ei ole 
tõestatud, on lubatud. Turule võib lasta iga uue 
keemialabori saaduse ning seni, kuni keegi suudab 
läbi bürokraatia kadalipu ära tõestada, et see ühend 
kahjustab tervist, see seal ka püsib. Meil kasutatakse 
toodetes 125 000 erinevat kemikaali ja iga aasta 
tuleb 1000+ juurde. Ülikoolis õppisime, et kui 
teaduslikult tõestatakse toote ohtlikkus, siis läheb veel 
7 aastat aega kuni see poeriiulilt ära võetakse. Eelnev 
tõestamise protsess on mõnede kemikaalide puhul 
aastakümneid. Toon näite. Vähki tekitavat ja loodet 
kahjustavat tuntud pestitsiidi DDT-d reklaamiti koduse 
putukatõrjevahendina 30 aastat enne, kui see USA-s 
riiklikult keelustati. Paljudes arengumaades on see 
nüüd, kus toote lansseerimisest on möödas 70 aastat, 
endiselt kasutusel. On tõestatud, et absoluutselt iga 
inimese veres ringlevad DDT ja kantserogeensed 
ühendid. Inimorganism on väga keeruline ja isegi kui 
suudetakse ühe kemikaali mõju tervisele kindlaks teha, 
siis kunagi ei tea, milline on selle mõju koos mõne 
teise ühendiga. On ka uuringutulemusi, mis väidavad, 
et kahe kemikaali koosmõjul nende kahjulikkus 
inimkehas suureneb 300 korda, sest nad reageerivad 
omavahel. Tasub olla kartlik kunstlike toodete suhtes.

Ma ise lihtsalt vähendan kõige tundmatu kasutamist 
ja eelistan looduslikku ehedal kujul.

Kas ja kui sageli otsite tootelt ökomärgist, ohu-
märgist ja/või uurite selle koostisainete nimekirja?

Kui pole pakendit, siis ei ole võimalik ka kuskilt märgist 
vaadata. Siiski, päritolu on mulle oluline. Pakendivaba 
elustiili harrastajana koosneb minu ostukorv enamasti 
vaid värsketest puu- ja köögiviljadest. Pähklid ja 
seemned tellin ökomärgisega hulgipakendites. 
Kuivained nagu läätsed ja kikerherned on rangelt 
ainult ökopoodide lahtisest letist. Olen ostnud ka 
tavapoest mungube, aga paki sisust pole alati osa 
idanema läinud ja ka kvaliteet on ökopoe tootel 

märksa parem. Värske toidu soetamisel on mul 
väga kindel eelistamise järjekord: esmalt vanemate 
suvilast, seejärel kodumaine talutoodang turult, siis 
ökopoodidest ja harva satun ka tavapoodi.

Oskate Te nimetada mingisuguseid tooteid, mille 
kasutamisest olete ohtlike ainete sisalduse tõttu 
loobunud ning milliseid alternatiive olete leidnud?

Konservid, eriti just ananassikonservid. Puuviljahape 
peksab ajapikku metallseinast raskemetalle toidu 
sisse. Kes on konservpuuvilja mahla joonud teab, 
milline metalline kõrvalmaitse sellel on. Raskemetalle 
meie keha väga lihtsalt ei väljuta ja need jäävad 
kahjustama meie närve, hormoone ja viljakust.

Konservis olevad oad, tomatid, liha, kala ja puuviljad 
on kõik olemas ka igas muus pakendis või isegi 
lahtiselt. 

Teiseks, kreemid. Enamik ainetest, mida me nahale 
määrime, läheb vereringesse. Ma ei usalda isegi 
“loodustooteid”, sest mõni tootja väänab, et naftast 
sünteesitud koostisosa on ju ka kunagi olnud vetikas. 

Öeldakse, et üks mürgisemaid tooteid toidupoes on 
närimiskumm. Selle nätsutamise harjumust ei ole mul 
õnneks kunagi olnud.

Ma ei taha süüa ka poolfabrikaate, maiustusi ja liigselt 
töödeldud toite nendes sisalduvate sünteetiliste 
ainete ja madala toiteväärtuse tõttu. 

Nõudepesuvahendi soovitan valida vees hästi 
lahustuva, et vältida järgmise toidukorraga 
seebijääkide sissesöömist. Nii nagu kopsupildilt on 
aru saada, kas inimene on eluaeg olnud sarisuitsetaja 
või mitte, pidavat verepildist aru saama, kas inimesel 
on kodus nõudepesumasin või mitte. 

Kas valmistate ka ise mõnda puhastusainet ja/või 
kosmeetikatoodet, missugust ja kuidas?

Hambapastasid. Hetkel on mul kasutuses kurkumi 
ja kookose segu vaheldumisi saviga. Ka need 
hambaarstid, kes julgevad Colgate’i või Blend-a-
Med’i mitte soovitada, kinnitavad kurkumi kasulikkust 
hambahoolduses. Üllatav, et kurkum, mis määrib 
jäädavalt hambaharja kollaseks, tekitab hammastel 
hoopis valgendavat efekti. Söögisoodaga tasuks olla 
ettevaatlik selle abrasiivsuse tõttu.

Nahahoolduse leiab köögist: koorimiseks sool, 
kohvipaks, suhkur; naha toitmiseks maasikas või 
tsitruseline; niisutamiseks näiteks kakaovõi, argaania- 
ja seesamiõli.

Teaduslikult on seni kinnitatud, et vaid c-vitamiinil on 
päriselt toimiv vananemisvastane toime. Lisaks kaitseb 
see nahka oksüdatiivse stressi eest. C-vitamiini ei saa 
aga vedelana purki panna, sest võib kiirelt muunduda 
mürgiseks vormiks. Seepärast armastabki nägu värske 
puuvilja maske. 

Milliseid raskuseid on Teil keskkonnasõbraliku 
käitumise juures ette tulnud?

Ma olen seltskonnas tagasihoidlik. Tahtmata teisi 
solvata või enda harjumuste erinevust näidata ma 
tihti lihtsalt lähen teistega kaasa, eirates enda eelistusi. 
Raske on ka kinke tagasi lükata. 
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Kuidas Eesti ühiskond keskkonnasõbralikku 
käitumisse Teie arust suhtub? Millised ühiskonna-
grupid tunduvad Teile olevat selle suhtes 
vastuvõtlikud, millised mitte?

Sõnal “öko” tundub kohati olevat äraleierdatud 
maine ning see on oma usaldusväärsuse kaotanud. 
Palju toimub rohepesu ehk toodet reklaamitakse 
keskkonnasõbralikuna ilma põhjuseta. Sellist väärpilti 
kujundavad lausa 95% turul olevatest toodetest ja 
teenustest. See tekitab suurt segadust ühiskonnas 
valikute tegemisel.  

Kõige keskkonnateadlikumad on noored emad ja 
vastuvõtlikumad aktiivsed noored.

Kuidas saaks võimu tasandil rohkem keskkonna-
kaitsesse panustada?

Keelustades keskkonnaohtlikud tooted ja teenused. 
Kuna infot on nii tohutult palju, siis kohati on 
regulatsioon kasulik.

Kuidas tõsta inimeste keskkonnateadlikkust? Mida 
saab inimene ise ära teha, kuidas saame teisi 
aidata?

See küsimus paneb pikalt mõtlema. Otseselt ei saagi, kui 
inimesel endal huvi teema vastu puudub. Mind ennast 
aitasid positiivsed eeskujud, kes keskkonnasõbraliku 
elustiili abil tõstsid oma elukvaliteeti. Mis on parem 
loodusele, on enamasti parem ka inimese tervisele, 
ilule ja õnnetasemele. Kes siis ei tahaks elada puhtas 
ümbruses ja süüa elujõudu andvat toitu?

Meeldejääv keskkonnajuhtum

Sel kevadel olin kolm kuud Aasias ning maailma 
suurima ökoküla Auroville kogukonnad panid 
isegi mind imestama. Üks 170-liikmeline 
puude istutamise kogukond oli oma tarbimises 
äärmiselt askeetlik. Nad sõid vaid ümbruskonna 
vegansaadusi. Nad olid loobunud kõigest 
välismaisest, isegi tee joomisest ning üldse 
kõikidest pakendatud toodetest. Nõusid pesid 
nad tuha ja sidrunimahlaga ning käsna asendas 
kookoskoorekiust pundar. Tänavalt võeti 
oma hoole alla lehmad, kes olid oma kõhud 
plastjäätmetest kõveraks söönud. Lehmi ei 
lüpstud ja nende piima ei oleks nagunii vegan 
põhimõtete pärast tarbitud. Lehmade eest 
hoolitseti kaastunde põhimõtet järgides: olla 
kõigi ja kõige suhtes iga teoga kaastundlik. 

Põllumajandusega tegelevates kogukondades 
oli tavaks visata banaani söömise lõpetades selle 
koor sama puu alla, millelt banaan võeti, mitte aia 
teises nurgas asuvasse kompostihunnikusse. Nii 
hoiti looduslikku toitainete ringlemise tasakaalu 
eriti täpselt.

Kadri 
söögivarud
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Kas ohtlikke aineid on võimalik 
autohoolduses vältida?
Autohooldus on kahtlemata valdkond, mis 
nõuab tugevaid ja tõhusaid puhastusvahendeid. 
Seetõttu esineb autohoolduses kemikaale, mille 
vältimine pole võimalik. Isegi kõige eesrindlikumad 
autohooldustooted võivad ikkagi sisaldada 
mõningaid ärritavaid aineid. Seda enam tasub 
autohooldustoodete kasutamisel aga tähelepanu 
pöörata nende tervise- ja keskkonnasõbralikule 
käitlemisele.

Enne igasuguste autohooldustoodete kasutamist 
tasub analüüsida nende vajalikkust. Ehk saab hakkama 
ka ilma? Kui autohooldustooteid aga kasutada, on 
hädavajalik teha seda ohutult. Kindlasti tasub kanda 
kindaid, kasutada silmadele mõeldud kaitsevahendeid. 
Autohooldustooted võivad sisaldada kemikaale, mis 
põhjustavad erinevaid nahaprobleeme, ärritavad 
kopse või tekitavad püsivaid tervisekahjustusi nagu 
näiteks vähk, allergia, kroonilised haigused. Seetõttu 
tasub vältida ka pihustatavaid tooteid, mis muudavad 
ohtlike ainete sissehingamise autohooldustoodete 
kasutamisel eriti lihtsaks.

Kindlasti ei saa mööda vaadata ka autohooldustoodete 
toksilisest mõjust veekeskkonnale. On ääretult 
oluline, et veega mahapestavaid tooteid kasutataks 
vaid kohtades, kus tekkiv reovesi kogutakse kokku 
ja töödeldakse, eelistatavalt autopesulates. See, kus 
tavatarbijatele mõeldud autohooldusvahendites 
sisalduvad ained oma tee lõpetavad, sõltub 
kasutamise asukohast ja sellest, kas kanalisatsioon 
(tänavatel) kogub või ei kogu neid aineid kokku. Seega, 
pestes autot tingimustes, kus reovee kokkukogumine 
pole võimalik, oleks mõistlik kemikaale sisaldavaid 
autohooldustooteid mitte kasutada.

 Hea nõu!

• Proovige mikrofiiberlappi! See ei nõua keemilisi 
pesuaineid ning puhastab erinevaid pindu 
väga hästi, eriti klaasi.

• Vältige õhuvärskendajaid salongis. Need 
sisaldavad palju võimalikke allergeene, kuid ei 
oma funktsionaalset mõju.

• Kui otsustate kasutada autohooldustooteid, 
lugege hoolikalt pakendil olevat kasutus-
juhendit ja jälgige ohumärgiseid. Tihtipeale 
sisaldavad sellised tooted ärritavaid aineid, mis 
nõuavad isikukaitsevahendite kasutamist.

• Eelistage loodusliku päritoluga pindaktiivseid 
pesuaineid.

Loomulikult tuleks ka autohooldustooteid 
kasutades lugeda alati läbi tootesildid ning uurida 
selle koostisaineid. Ohtlikke pindaktiivseid aineid  
sisaldavad pesuvahendid on võimalik asendada 
ohutumate puhastustarvikutega, langetamata see- 
juures töö efektiivsust. Näiteks on sünteetilisi 
pindaktiivseid aineid sisaldavate toodete asemel 
võimalik kasutada selliseid, mis sisaldavad 
looduslikku päritolu tensiide, mida saadakse 
kookosõlist ja puuviljasuhkrutest. Mõistlik on 
otsida ka selliseid tooteid, mis ei sisalda orgaanilisi 
lahusteid ehk lenduvaid orgaanilisi ühendeid. 
Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus näidatakse 
toote pakendil protsentides (%) toote massist ja see 
protsent peaks olema võimalikult väike.

Erinevate ohutusnõuete järgimise ning läbimõeldud 
kasutusega saab muuta autohooldustoodetes 
sisalduvate ohtlike ainete mõju meie tervisele ja 
keskkonnale minimaalseks.
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Plastikust maailm meie ümber
Tekst: Helen Orav-Kotta

Tartu Ülikooli merebioloogia 
vanemteadur 
Eesti Looduskosmeetika 
Liidu juhatuse liige

Plastmassid on sünteetilised 
ained, mille tooraineks 
on kõige sagedamini 
nafta. Need on loonud 
inimene ning neid ei esine 
looduses. Keskkonna jaoks 
on suurimaks probleemiks 
mikroplastiku väikesed osad, 
mis ladestuvad loomade 
kehasse ja vähendavad nende eluiga. Mikroplastiku 
moodustavad väikesed erineva kujuga plastmassi 
tükikesed, mille suurus jääb vahemikku 0.1 µm (10-6  
meetrit ehk miljon korda lühem kui 1 meeter) kuni 
5 mm. Need on mürgised ning jõuavad loomsete 
toiduainete kaudu ka inimorganismidesse.

Kui plastmassist puuviljad on ruumi kaunistamiseks 
lauale pandud, ei tule mitte kellelegi pähe neid süüa. 
Nende välimus on küll ilus, aga toiteväärtus on 
olematu ja pealegi, poleks see ka üldse tervislik. Me 
tunnetame, et meie keha ei ole loodud sellise materjali 
seedimiseks. Ometi on plastik paljude inimeste 
toidulaual väga sagedane lisand. Mikroplastikut on 
leitud elumajade heitveest, tööstusest, merekarpide 
ja kalade kehadest, kuhu see on sattunud suurte 
plastikjäätmete lagunemise tagajärjel jne. Igal aastal 
jõuab maailmamerre hinnanguliselt 8 miljonit 
tonni plastikjäätmeid, mis hävitavad vee-elustikku 
ja ökosüsteeme. Keskkonnakahju hinnatakse 
miljarditesse eurodesse. Kui plastikjäätmeid lisandub 
ka edaspidi sama kiiresti ja samas mahus, siis aastaks 
2050 on ookenides rohkem plastikut kui kalu ning 
99% mereelustikust on plastikuga saastunud.

Eestis ei ole ulatuslikke mikroplastiku uuinguid 
siiani läbi viidud ning ei ole teada kui ulatuslik 
on see probleem Läänemeres. Küll aga on leitud 
mikroplastiku osakesi veest ning kalade, lindude, 
mereimetajate seedesüsteemidest.

Milliseid lahendusi on leitud plastikreostuse 
vähendamiseks?

Üks olulisemaid plastikreostuse põhjustajaid on 
pakendite liigkasutus. Pakendite taaskasutuse 
suurendamiseks ja looduskeskkonda sattumise 
vähendamiseks on Eestis olemas töötav 
pakendisüsteem, mis võimaldab poodi tagastada 
joogipakendid ning võtab tasuta vastu paberist, 
plastmassist ja klaasist pakendid. Sellest hoolimata 
leiab prügi nii metsast kui veekogude äärest. 
Veekogudesse sattunud plastik ei kao kahjuks kuhugi. 
Nafta baasil toodetud plastmassid hakkavad vees küll 
väga aeglaselt lagunema, kuid mitte keskkonnale 
ohututeks looduslikeks komponentideks, vaid üha 

väiksemateks plastmassi-
osakesteks ehk mikro-
plastikuks.

Plastikpakendite ja 
kilekottide alternatiivina 
on püütud välja 
töötada erinevaid 
biolagunevaid plastikuid 
ehk bioplastikuid. 
Ideaalis peaks sellise 
materjali tooraine olema 
looduslikku päritolu ja 
taastuv ning lagunema 
keskkonda tagasi 

sattudes keskkonnale täielikult ohututeks aineteks. 
Tegelikkuses segatakse bioplastides naturaalseid 
materjale sünteetilistega, mis sarnaselt tavalisele 
plastikule looduses ei lagune. Heal juhul laguneb 
selline materjal viisil, kus sünteetilised komponendid 
lagunevad pisikesteks tükikesteks, kuid jõuavad lõpuks 
ikkagi mulda,  veekogudesse, merre, kus väikesed 
elusorganismid need ära söövad.

Plastmassist ilu- ja moetööstus

Plastikreostuse tekke seletamisel ei saa mööda vaadata 
ka ilu- ja moetööstusest. Sünteetilisest materjalist 
riiete (nailon, polüestrer, akrüül) pesemisel eralduvad 
iga kord pesu- ja loputusvette erineva kujuga pisikesed 
plastmassist helbed, niidid, tombud. Osakeste 
väiksuse tõttu ei suudeta neid reoveepuhastites 
piisavalt efektiivselt eraldada ning mikroplastik jõuab 
sealt edasi veekogudesse. Veekogu põhja settinud või 
vees hõljuvad plastikuosakesed süüakse ära planktoni 
ja suuremate veeloomade poolt ning jõuavad sel viisil 
lõpuks ka kalade ja veeimetajate kehadesse. 

Suur osa mikroplastikust on pärit kosmeetikatoo-
detest. Mikroplastist graanuleid kasutatakse 
kehahooldustoodetes ja hambapastades, et 
suurendada toodete efektiivsust ja mahtu. 

 Igaüks meist saab teha paremaid valikuid:

• Sorteeri prügi ning vii kasutatud pakendid 
pakendikonteineritesse! Ära viska prügi 
loodusesse!

• Kanna naturaalsetest materjalidest (puuvill, 
lina, kanep, vill, siid) riideid!

• Bioplastist valmistatud toodete puhul tunne 
huvi, millest on biolagunevad kilekotid või 
ühekordsed toidunõud tegelikult valmistatud!

• Kasuta tooteid, mis on 100% naturaalsed, nt. 
bambus, mais, puit. 

• Väldi „terakestega“ ja helkivaid hambapastasid 
ja kehahooldusvahendeid. Kasuta tooteid, kus 
sama töö teevad ära naturaalsed alternatiivid, 
nt. savi, sool, suhkur.



Mis? Kus?
Vastu-

pidavus 
külmale

Vastu-
pidavus 
kuumale

Hea teada!

 
Polüetüleen 
tereftalaat

Limonaadipudelid, suuvee 
pudel, plastikust moosipurgid, 

valmistoidu pakendid (nt 
salatid)

Hea
Vähene-

mõõdukas

Kõige enam kasutatud plastik. Väga kerge, odav ja 
kerge ümber töödelda. Mõeldud vaid ühekordseks 
kasutamiseks. Poorne pind on soodne peatuspaik 
bakteritele. Korduval kasutamisel on oht, et sellest 
vabanevad hormoonsüsteemi kahjustavad ained.

 
Kõrge 

tihedusega 
polüetüleen

Mahlapudelid, 
puhastusvahendite pudelid, 
šampoonipudelid, võikarbid, 
jogurtitopsid, osa kilekotte

Suure-
pärane

Hea
Samuti väga laialdaselt levinud plastik. Väga 

vastupidav. Ohutu.

 
Polüvinüül-
kloriid (PVC)

Kandikud, pudelid, lauakatted, 
voolikud, torud, mänguasjad

Mõõdukas
Vähene-

mõõdukas

PVC on ilmastikukindel, seetõttu kasutatakse seda 
erinevate välistingimustes kasutatavate toodete 

valmistamiseks. See oli esimene plast, mida hakati 
kasutama toidu pakendamisel, kuid tänaseks on 
PVC kasutus tema ohtlikkuse tõttu vähenenud. 

Selle sisaldus toiduga kokkupuutuvtes esemetes ja 
materjalides on rangelt reguleeritud.

 
Madala 

tihedusega 
polüetüleen

Pehmed pudelid, saia- 
ja leviakotid, kilekotid, 

pakkekiled

Suure-
pärane

Mõõdukas
Keemiliselt suhteliselt vähe reageeriv materjal, 
mistõttu sobib hästi korduvalt kasutamiseks. 

 
Polü-

propüleen

Jogurtitopsid, korgid, kõrred, 
võitopsid, kuumutamiseks 

sobivad plastnõud

Vähene / 
mõõdukas

Hea

Hea hinna ja multifunktsionaalsuse tõttu väga 
populaarne. Kõrge sulamistemperatuuri tõttu 

saab kasutada kuumade vedelike hoiustamiseks. 
Vastupidav õlile ja rasvale. Ka see sobib hästi 

korduvkasutamiseks.

 Polüstüreen

Ühekordsed plastkaaned, 
ühekordsed nõud, 

munarestid, alused kana, kala, 
liha ning puu- ja juurviljade 

pakendamiseks

Vähene Mõõdukas

Polüstüreenil põhinevaid plaste on mitut liiki. 
Levinum on vahtpolüstüreen, mida kasutatakse 

näiteks munade ja kanaliha pakendamisel. Ühtlasi 
on sellest valmistatud ühekordsed nõud levinud 

kiirsöögikohtades. Seda tüüpi plast laguneb 
kergesti, mistõttu pole soovitatav neid korduvalt 

kasutada. Eriti ettevaatlik peaks olema taoliste nõude 
kasutamisel mikrolaineahjus, sest kuumutamine 

kiirendab ohtlike ainete vabanemist.

 Muu
Plastist köögiriistad ja 

lauanõud, tugevad pudelid
Sõltub 

materjalist
Sõltub 

materjalist

Selle koodi alla kuuluvad kõik teised plastid, mis ei 
kuulu eelnevasse kuude rühma. Näiteks kuuluvad 

siia alla melamiini, polüamiidi ja bisfenool A-d 
sisaldavad plastid. Nende puhul on suur oht toksiliste 

ainete eraldumiseks.
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Tunne plastikut
Taaskasutus on osa teadlikust ja säästlikust tarbimisest. 
Ka plastikut saab taaskasutada, ent on oluline teada, 
et mõni plastkarp korduvaks kasutamiseks ei sobi. 
Plast on materjal, mis koosneb kemikaalidest. Nii on 
kasutusel erineva koostise ja omadustega plastikut – 

Jäta meelde!

• Eelista plasti koodiga 4 ja 5.

• Väldi võimalusel pakendeid, millel on kood 3, 6 ja 7. 

• Plast on oma hinna ja omaduste suhte tõttu kõige enam 
kasutatav materjal. Selle tootmine ja töötlemine aga saastab 
keskkonda. Võrreldes näiteks metalli ja puiduga, on plastil 
väiksem tõenäosus saada ümbertöödeldud. Kui otsid plastikule 
alternatiivi, siis tasub valida keraamilisi või klaasist nõusid. 
Andes tõele au, need näevad ju ka märksa paremad välja.

mõni peab hästi vastu külmale, mõni kuumale, osa 
plasti sobib ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kas teadsid, et plastpakenditele on märgitud kood, 
mis annab infot selle koostise kohta? Haara lähima 
plastpakendi järele ja vaata, kas leiad koodi üles. 



Bisfenool A (BPA)
Konservpurkides, plastikpudelites, köögitarvete plastikosades, föönides, spordivahendites, 
vesipiipudes, lülitites, CDdes, suuhügieenitoodetes ja mujal. Saksamaal on aine keelatud 
toodetes, mis on suunatud alla 3-aastastele lastele.

Ftalaadid
Laialdaselt kasutuses ehitusmaterjalides: PVC akendes, ustes, põrandakatetes, ruloodes, 
hambaharjades, pultides, plastmänguasjades, väliriietes, lahustites, puidulakkides, 
pesuvahendites, liimides, kosmeetikas, hügieenitoodetes

Perfluoroalküülained (PFAS)
Kasutatakse plekke ja vett hülgavates materjalides nagu näiteks veekindlates riideesemetes, 
vaipades; samuti toidupakendites, tulekustutusvahtudes, määrdeainetes, õlides jne.

Alküülfenoolid: nonüülfenool, oktüülfenool 
ja nende etoksülaadid

Kasutatakse nii tööstus- kui kodupuhastusainetes, värvides, lakkides, aga ka tekstiili ja 
plastiku tootmisel.

Orgaanilised tinaühendid (TBT, MBT jne.)
Kasutatakse mõningates plastmaterjalides. Kuigi tinaühendite kasutamine mitmetel aladel on 
lõpetatud, võib neid vanemate toodete juures endiselt esineda.
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Kõik, mida peaksid teadma 
hormoonsüsteemi kahjustavatest 
kemikaalidest igapäevatoodetes

Miks peaks hormoonsüsteemi kahjustavaid 
kemikaale vältima?

Halvenev sperma kvaliteet, naiste viljatus, sagenenud 
diabeet, vähioht ja rasvumine on üksnes mõned 
negatiivsed tervisemõjud, mida seostatakse 
hormoonsüsteemi kahjustavate kemikaalidega (EDC). 
Hormoonsüsteemi kahjustajad on ained, mis häirivad 
meie hormoonsüsteemi jäljendades looduslikult 
esinevaid hormoone. EDCde mõju sõltub suuresti 
nende organismi imendumise ajast. Eriti kahjulikud 
on nad sellistel olulistel arenguperioodidel nagu 
raseduse kriitiline faas (loote arengufaas), imikuiga, 
varane lapseiga ja noorukiiga. 

Pole olemas ohutut kogust EDCsid! Eriti kaitstud 
peaksid inimesed olema hormoonsüsteemi 
kahjustajate suhtes kriitilistel arenguperioodidel, sest 
paljud neist on väga püsivad  ning isegi väikesed 
kogused võivad inimese arengut kahjustada. 

Kuidas EDCd meie organismi satuvad?

Me puutume EDCdega igapäevaselt kokku erineval 
moel. Näiteks:

• Oleme otsekontaktis erinevate toodete ja 
esemetega, mis sisaldavad EDCsid – hingame 
neid sisse ning imendame naha kaudu.

• EDC-ühendid on meie ümber - õhus, tolmus, 
vees, toidus, setetes. 

• Me puutume EDC ühenditega kokku, tarbides toitu 
ja jooki, kuhu need eralduvad pakendite küljest.

• EDCd kanduvad imikutele rinnapiimast ja lootele 
vere ja platsenta kaudu. See on eriti ohtlik, kuna 
väikelaste immuun- ja närvisüsteem pole veel 
täielikult välja arenenud.

EDCde mõju tervisele ja keskkonnale

EDCde mõjul tekkivad muutused hormoonsüsteemis 
põhjustavad mitmesuguseid tervisehädasid nii 
inimestele kui loomadele. Inimeste terviseprob- 
leemidest seostatakse EDCdega: erinevaid 
vähivorme, südamehaiguseid, laste arengupeetuseid, 
ülekaalulisust, mäluprobleeme, diabeeti, nõrgenenud 
immuunsüsteemi üleüldiselt ja muud. Samas põhjus- 
tavad EDCd vaegusi ka erinevatele loomapopulat-
sioonidele. Eriti rängalt mõjuvad EDCd veeloomadele, 
siinkohal on kõige ohustatumad toiduahela tipus 
asetsevat loomad. Näiteks seostatakse hormoon-
süsteemi kahjustajatega muutuseid kalade paljune-
mises ja arengus, sh nende feminiseerumist ja masku-
linisatsiooni. Seda nähtust on sagedasti täheldatud 
kohtades, kus heitvesi satub reoveepuhastitest 
pinnavette.

Sagedasti esinevad EDCd ja neid sisaldavad tooted



MÕTLE, MIDA TARBID    ajakiri keskkonnasõbrale    29

• Vali kehahoolduseks lõhnavabu tooteid (v.a 
looduslike lõhnaainetega).

• Vali võimalikult lühikese koostisainete 
nimekirjaga tooteid, sest nii on väiksem 
tõenäosus, et need sisaldavad ohtlikke 
aineid.

• Eelistage tunnustatud ökomärgistega 
tooteid. Kiri “ökoloogine”; “öko” vmt, millele 
ei ole lisatud tunnustust, ei garanteeri, et 
toode on kõigist ohtlikest ainetest vaba.

• Leia võimalusi plastiktoodete vältimiseks, 
eriti toiduainepakendite puhul.

• Väldi plastiktooteid, millele on kirjutatud “PC” 
või “polycarbonate”. Eriti kui need puutuvad 
kokku toiduga või neid kasutavad lapsed.

• Vali “PVC-vabu” või vähemalt ftalaadivabu 
tooteid.

• Kasuta vähem kodukoristuskemikaale, eriti 
väldi “antibakteriaalseks” sildistatud tooteid.

• Väldi tugeva kemikaalilõhnaga tooteid.

Kuidas minimeerida kokkupuudet EDCdega?
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8.

3.

6. 10.

1. 4. 5. 7.

2.

9.

Lahendused:

1. Märgis, mis piirab ohtlike ainete kasutamist 
tekstiilitööstuses

2. Tahvlivärvi koostisosa

3. Pidev kokkupuude erinevate ohtlike 
kemikaalidega ka madalas koguses nõrgestab 
meie immuunsüsteemi, tekib erinevate ainete 
koostoime ehk…

4. Põhjamaade ökomärgisel kujutatav lind

5. Levinud hormoonsüsteemi kahjustavad ained 
ehk EDCd, mis on laialdaselt kasutuses nt 
ehitusmaterjalides

See ristsõna sisaldab erinevaid mõisteid ajakirja “Mõtle, mida tarbid” artiklitest. Ristsõna vastuseks on üks ohtlik 
aine, mida ajakirjas ei mainita. Tegemist on levinud hügieenitoodete koostisosaga, kuid teaduslikult on tõestatud 
selle vähirakkude kasvu ja kasvajate arengut soodustav toime. Seega, tasub ainet kindlasti vältida!

Head nuputamist!

Ristsõna “Mõtle, mida tarbid”

6. Üks sünteetilistest riidematerjalidest, mis eraldab 
keskkonda igal pesemisel mikroplastikut

7. Looduslikku päritolu ained, millega on võimalik 
asendada sünteetilisi pindaktiivseid aineid 
autohooldustoodetes, sellised ained on nt 
kookosõli ja puuviljasuhkrud

8. Levinud looduskosmeetika koostisosa, mida 
kasutatakse ka muudes valdkondades

9. Kosmeetikatoodete puhul tasub vältida tooteid, 
mille koostisaine algab eesliitega…

10. Neeru-ja maksakahjustusi põhjustav ohtlik aine, 
võib leida nt puhastusainetest 
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