
Milline aiapidaja 
olete?
1. Kui palju aega olete valmis oma aiale 
pühendama?

a) Minimaalselt, on palju tähtsamaid asju, 
mida teha.

b) Hooajati, et suuremad tööd saaks tehtud. 
Väiksemad kannavad enda eest ise hoolt.

c) Iga nädal natuke, et et aed saaks 
korrapäeraselt “üle käidud” ja oleks põhjust 
aias aega veeta.

2. Kauneim vesirajatis aias on...
a) nirisev oja
b) ülemullitav katel
c) moodsa skulptuuriga purskkaev

3. Üheski aias ei tohiks puududa...
a) sillutatud ala või siseõu meelelahutuseks
b) kohad istumiseks, ruum taimedele ja 

veele
c) täiuslik murulapp, ükskõik kui suur

4. Milline neist on teie lemmik?
a) Päevalill
b) Ebajasmiin
c) Lillhernes

5. Ideaalset varjualust aias kasutaksite...
a) kodukontorina
b) savivoolimise töökojana
c) rahuliku paigana, kus istuda ja mõtisk-

leda

Liitke punktid
1. a) 3; b) 2; c) 1
2. a) 1; b) 2; c) 3
3. a) 2; b) 3; c) 1
4. a) 3; b) 2; c) 1
5. a) 3; b) 1; c) 2

Tulemused

5–8 punkti
Hindate traditsioone. Armastate vana-

moodsalt õdusat aeda lõhnavate lilledega. 
Aed on koht, kus teile meeldib nokitseda.

Parim ost aeda – suplusvann lindudele.

9–12 punkti
Teile meeldib lõbutseda ja aed on hea 

koht, kus meelt lahutada. Te tahate, et 
aed näeks hea välja, aga mitte iga hinna 
eest. Teie aias viibib alatasa palju sõpru. 
Teie lillepeenrad on läbimõeldult rajatud ja 
hooldatud, kuid üsna muretul viisil.

Parim ost aeda – barbecue-ahi.

13–15 punkti
Olete modernist. Armastate puhtaid jooni 

ja minimalistlikkust oma tubades, samuti 
aias. Teile meeldivad suured arhitektuursed 
taimed ja selged jooned.Teie aed on koht, 
mida imetleda.

Parim ost aeda – stiilne pink.
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Mööblita ei saa me läbi ajast, 
mil koopainimene avastas, 
et on mugavamaid paiku 

istumiseks kui kivirahn. Kuid lisaks 
kõigele muule võiks kodu sisustades 
mõelda ka sellele, kuidas see mõju-
tab keskkonda. Vaatamata sellele, 
kas mööblitükk on tehtud puust, rii-
dest, metallist, plastist või millestki 
muust, on võimalik valida keskmi-
sest loodussõbralikum variant. All-
järgnevalt mõni soovitus.
 Valige mööbel, mis on tehtud 

säästlikult majandatud metsast va-
rutud puust. Tänapäeval võib kin-
nitada seda päritolu näiteks mõni 
sertifikaat. Uurige müüjalt.
 Eelistage uuesti kasutusele võe-

tud materjalist valmistatud mööblit. 
Materjali saadakse vanast mööblist, 
majadest, tootmisjääkidest.
 Bambus pole puu, vaid rohi 

ja kasvab seega kiiresti. See sirgub 
koguni nõnda jõudsalt, et enamas-
ti ei kasutata kasvu turgutamiseks 
kemikaale. Bambusest valmistatak-
se põrndakatet, mööblit, kardinaid 
jpm. Paraku kasvab bambus peami-
selt Hiinas ja see tuleb sealt kohale 
vedada, mis on kulukas.
 Nii metall kui ka plast on üm-

bertöödeldavad ja seega taaskasu-
tatavad. See hoiab kokku töötlemi-
seks vajaminevat energiat ja ka uut 
toormaterjali kulub vähem.
 Eelistage mööblit, mis on vas-

tupidav ja mida saab parandada. 
Isegi kui tüdinete oma köögilauast, 

on väga tõenäoline, et korralik ter-
ve ese võlub kedagi teist. Katkine 
ja mitteparandatav seda tõenäoli-
selt ei tee.
 Valige võimalikult mürgivaba 

mööbel. Ükskõik millest ese on teh-
tud, eraldab see õhku mingeid ai-
ned. Sünteetilised materjalid ja ese-
med, mida on töödeldud sünteetilis-
te ainetega, võivad eraldada õhku 
mürgiseid kemikaale. Lenduvad or-
gaanilised ühendid on neist kõige ta-
valisemad. Neid seostatakse sünni-
defektide, endokriinsete haiguste ja 
kasvajatega. Mööblist võib lenduda 
formaldehüüde, samuti ained, mil-
lega on mööblit tulekindlaks töödel-
dud. Igaüks peaks olema teadlik ke-
mikaalidest, mida ta koju toob, eri-
ti kui peres on väikesi lapsi ja lem-
mikloomi, kes liiguvad madalamal 
ja kipuvad ka asju lakkuma.
 Üks võimalus vältida mürke 

on osta vana mööblit – see on või-
malikud lenduvad ained juba ära 
eraldanud. Igaüks on kogenud, et 
uued asjad lõhnavad tugevamalt.
 Ostke kohalikku toodangut. 

Sellega toetate omamaiseid kä-
sitöömeistreid. Samuti pole see 
mööbel nõudnud suuri transpor-
dikulusid.
 Kui mööblitüki aeg saab teie 

jaoks läbi, siis enne kui selle prü-
gimäele saadate püüdke leida ese-
mele uus kodu. 

Allikas: www.treehugger.com

Roheline mööblivalik
Mööblit soetades mõelge ka, kuidas see 
mõjutab keskkonda ja teie tervist. 
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