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Valikkursuse nimetus 
 

Nutikas koristamine 

Õppe maht   35 tundi, millest 30 tundi kontaktõpet ja 5 tundi juhendatud iseseisvat tööd. 

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on kasutatud osaliselt kutsestandardis „Puhastusteenindaja, tase 3“ esitatud kompetentse (tööks ettevalmistamine, 
hoolduskoristuse tegemine, suurpuhastuse tegemine), piiritledes kompetentsi tegevusnäitajate sisu kodu koristus eripäraga. 

Kursuse lühikirjeldus 
 

Puhtusest sõltub palju rohkem kui oskame arvata. Samas on puhtus midagi sellist, mida on sageli raske määratleda ja kirjeldada. Kõik me 
soovime, et meid ümbritseks puhas ja korrashoitud ruum. Puhtust saab luua vaid koristades, kuid tihti keskendume koristades töö tegemisele, 
mitte tulemusele. Näiteks mõtlematult koristustarvikuga vehkides võime mikroobe ühest kohast teise kanda ja imestada, miks vajalikud 
pinnad on ikka veel tolmused ja määrdunud. 
Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Oskuslikul koristamisel eemaldab iga 
liigutus maksimaalselt mustust, mis antud ruumis olla ei tohi. Oskuslikult koristatud ruumid loovad meeldiva üldmulje ning ohutu ja tervisliku 
elukeskkonna. Seega on puhtusel meie igapäevases elus oluline, kuid tihti teadvustamata roll, millest sõltub meie tervis, töövõime ja heaolu. 
Just teadlikkusel on oluline roll arukate koritusotsuste tegemiseks. Võib öelda, et koristamise näol on tegemist heaoluteenusega.  
Kursuse eesmärk on arendada õpilasel neid oskusi, mis võimaldab lihtsalt ja efektiivselt koristada kodu, märgata puhtust ja mustust ning  
koristamise võimalikke puudujääke erinevates ruumides. Samuti annab kursuse läbimine ettekujutuse  puhastusteeninduse valdkonnast ja seal 
töötamise võimalustest laiemalt. 
 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) väärtustab puhtust igal pool enda ümber ning teab, millist mõju avaldab meie tervisele ja heaolule siseruumide puhtus; 
2) tunneb karjäärivõimalusi puhastusteeninduse valdkonnas.  
 

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane: 
1) kaardistab koduse koristuse vajaduse, võttes arvesse esinevat mustust ning soovitud puhtuseastet;  
2) tunneb koristustarvikuid ja teab puhastusainete valiku põhimõtteid, doseerib ja kasutab puhastusaineid õigesti; 
3) teab aseptilise koristuse põhimõtet ja järgib seda koristamisel; 
4) planeerib oma kodu koristuse ning koristab kodu efektiivselt ja mugavalt, vältides enamlevinud vigu;  
5) võrdleb ja analüüsib enda oskuste arengut kodukoristuse osas: kulunud aeg, ressursid, tulemus (enda tegevused enne ja pärast kursuse 

läbimist). 
 

Õppetegevus  
 

Iga teema sisaldab teoreetilist sissejuhatust ja praktilisi tegevusi, mis on näitena kirjeldatud õppesisu juures. Õpetaja roll on innustada 
õppijaid, esitleda efektiivseid koristusviise. Õpilastel tuleks lasta maksimaalselt katsetada, märgata, analüüsida, arutelda.  
Praktilised harjutusülesanded: 

 praktilised harjutused koristustarvikute, puhastusainetega, sh -ainete õige doseerimine; 

 rühmatööd, näiteks puutepindade, „unustatud mustuste“ analüüs jne; 

 info otsimine puhastusvaldkonnas karjäärivõimaluste, koristusainete ja -tarvikute kohta; 
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 uuenduslike vaatenurkade kavandamine – oma kodu vm objekti koristuse optimeerimine, eesmärgiga saavutada minimaalse aja ja 
ressurssidega soovitud puhtus, tuues selgelt välja arendusest saadava kasu; 

Kursust on võimalik suures osas läbi viia E-õppena, lisaks praktiline tegevus kodus (individuaalselt) või ühiselt õppekeskkonnas. 
Sobivad õppematerjalid: 

 https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21807-Koristamine-see-on-lihtne-Video 

 https://puhastusekspert.ee/uudised/ 

 https://puhastusekspert.ee/kasuliku-lugemist/ 

 https://puhastusekspert.ee/meediakajastus/opetlikud-artiklid/ 

 https://puhastusekspert.ee/meediakajastus/esinemised-televisioonis/ 

 https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21896-Koristusainete-kasutamine.  

 https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21897-Kaitsekinnaste-kasutamine 

 https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21894-Koristuslapi-kasutamine https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21892-Tootamine-mopiga, 
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21893-Tootamine-porandakuivataja-puhkijaga https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21895-
Noudepesuharja-kasutamine https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21898-Koristustekstiilide-toojargne-puhastamine 

 https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21900-Tolmuimeja-kasutamine 

 https://www.youtube.com/watch?v=AO9VOV2PcVU 

 https://www.youtube.com/watch?v=bW9i5jwwf5k 

 Puhtuse mõõtmine ATP (https://www.youtube.com/watch?v=76ckIFI7i04)  
Hygicult (https://www.youtube.com/watch?v=A3s4ksM5t24) 

 OSKA kinnisvarateenuste uuring  https://oska.kutsekoda.ee/field/kinnisvarateenused/ 
 

Õppesisu   
1. Mis on koristamise eesmärk? Puhtuse/mustuse mõju tervisele, heaolule, töövõimele jne. Mustuse märkamise õpetamine. Erinevate 
uuringute tutvustamine, mis kajastavad siseruumide puhtuse mõju tervisele. Puhtuse olulisuse teadvustamine.  
Praktiline töö: rühmatööna arutelu, mis juhtub, kui ühe nädala, ühe kuu jooksul ei koristata kooli, haiglat, kauplust? 
 
2. Millist mustust leidub? Mille poolest mustused erinevad? Mis on must, miks „puhas“ on suhteline mõiste? Absoluutset puhtust ei 
eksisteeri, näiteks haigla, kontor, garaaž on „puhas“ erinevatel tingimustel.  
Mustus võib olla nähtav või nähtamatu (näiteks mikroorganismid). Mustuse koostis ja kinnitumisviis võivad olla erinevad. Erinevat mustust 
eemaldatakse erinevate tehnikate abil. Näiteks kuiva lahtist mustust eemaldatakse eeskätt kuivemate meetoditega, kinnitunud mustuse jaoks 
on vaja märjemaid meetodeid. Koristusaine valitakse samuti mustusele vastavalt, happelisi aineid (pH 0–2) vajatakse setete eemaldamisel, 
aluselisi (pH 12–14) rasvase mustuse korral, igapäevases koristuses kasutatakse neutraalseid aineid (pH 5–8).   
Oluline on teada mustuse eripära ning vastavalt sellele teha otsused koristustarviku, -aine, -meetodi valimisel. 
Praktiline töö: sobivas ruumis või asutuses – kodu, koolimaja, avalikud kohvikud, bensiinijaamad – mustuste kaardistamine: millist mustust 
valitud asukohas leidub? Mida peaks eemaldama? 
 
3. Mis mõjutab mustuse eemaldamist? Mustuse eemaldamisel on 4 olulist mõjutegurit:  puhastusaine (ehk keemia), mõjuaeg, temperatuur, 
mehaanika. Seda nimetatakse Sinneri ringiks. Oluline on nende nelja mõjuteguri vahel valida optimaalne tasakaal. 

https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21807-Koristamine-see-on-lihtne-Video
https://puhastusekspert.ee/uudised/
https://puhastusekspert.ee/kasuliku-lugemist/
https://puhastusekspert.ee/meediakajastus/opetlikud-artiklid/
https://puhastusekspert.ee/meediakajastus/esinemised-televisioonis/
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21896-Koristusainete-kasutamine
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21897-Kaitsekinnaste-kasutamine
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21894-Koristuslapi-kasutamine
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21892-Tootamine-mopiga
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21893-Tootamine-porandakuivataja-puhkijaga
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21895-Noudepesuharja-kasutamine
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21895-Noudepesuharja-kasutamine
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21898-Koristustekstiilide-toojargne-puhastamine
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21900-Tolmuimeja-kasutamine
https://www.youtube.com/watch?v=AO9VOV2PcVU
https://www.youtube.com/watch?v=bW9i5jwwf5k
https://www.youtube.com/watch?v=76ckIFI7i04
https://www.youtube.com/watch?v=A3s4ksM5t24
https://oska.kutsekoda.ee/field/kinnisvarateenused/
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Aseptiline tööviis koristamisel: koristuse järjekord, tarvikute kasutus, puhtus jms, mis tagavad mustuse kokku kogumise, väldivad laiali 
kandmist ühelt pinnalt teisele. 
Praktilise tegevusena: katsed konkreetses situatsioonis, muutes ühte mõjutegurit, hinnates, kuidas muutus mõjutas saavutatud tulemust. 
Näiteks erinev mõjuaeg või erineva pH-ga aine.  
 
4. Koristusained, kuidas valida, kuidas kasutada? Koristusainete liigitus pH alusel, ainete kasutamise eripärade tutvustamine, 
kasutusturvalisus, võimalikud probleemid ainete segunemisel, tootekaartidega tutvumine – millist infot otsida pakendilt. Desinfitseerivate 
ainete eripära. Tüüpilised vead koristusainete kasutamisel.  
Oluline info koristusainete kohta: kasutusturvalisus, võimalikud kaitsevahendid, kuidas doseerida, pH väärtus, kasutatava pesulahuse 
temperatuur, aine kasutamise eripära. 
Praktiline töö:  

 Kodus leiduvate koristusainete inventuur ja analüüs: milliseid aineid kodus on olemas, mida vajatakse, mida mitte. 

 Kaupluses saada olevate koristusainete analüüs. 

 Rühmatööna koristusainete pH mõõtmine lakmuspaberiga. 

 Erinevate koristusainetega töölahuste valmistamine ehk koristusainete doseerimine.  
 

5. Koristustarvikud. Olulisemate koristustarvikute tutvustamine ning kasutamise õpetamine. Valikus võiks olla tarvikud, mis oma 
päritolult on professionaalsed, kuid sobivad kodu efektiivseks koristuseks. Samuti tuleb käsitleda koristustekstiilide õige hoolduse ja tööjärgse 
puhastamisega seonduvat. 
Praktiline töö: erinevate koristustarvikute kasutamine koduse koristuse planeerimisel, töövõtete harjutamine järgnevate koristustarvikutega: 

 mikrokiust tolmulapp, klaasipuhastuslapp; 

 niisutuspudel; 

 põranda puhastamiseks põrandakuivataja, -pühkija ja/või erinevad põrandamopid;   

 poolpikavarrega kühvel, põrandahari, -kuivataja 

 erinevat värvi nõudepesuharjad; 

 kraanihari; 

 klaasipesutarvikud: pesur ja kuivataja; 

 seinakuivataja;  

 painutatav tolmuluud; 

 ühekordseks kasutuseks mõeldud tarvikud: melamiinist plekieemaldusnuustik, seebivill, õlilapp; 

 erinevad koristusained. 
 
6. Koristusmasinad. Kodu koristamise seisukohalt võimalikud koristusmasinad on tolmuimeja, aurupesur vms. Masinate tutvustus. 
Praktiline töö: pikalt kasutusel olnud tekstiilvaiba puhastamine tolmuimejaga: tolmuimejasse panna puhas tolmukott, seejärel imeda vaipa u 
20 korda ja hinnata iga kord, kui palju mustust kogunes tolmukotti. Mis saab siis, kui sellist vaipa oleks hakatud pesema ilma eelneva põhjaliku 
imemiseta? 
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7. Koristusmeetodid. Mustuse eemaldamise seisukohalt on oluline sobiv koristustekstiilide niisutus. Lapid/mopid (koristustekstiilid) võivad 
olla kuivad, väheniisked (pind jääb niiske, kuivab u 1–3 sekundit), niisked (pind kuivab kuni 30 sekundit), märjad (kuivab kauem kui 30 
sekundit). Märg meetod vajab kindlasti kuivatamist. Oluline on valida vastavalt eemaldatavale mustusele sobiv meetod. Pinnakate võib olla 
märjemate meetodite osas kapriisne, sel juhul tuleb niiskusastme kasutamisel lähtuda pinnakattest.  
Praktiline töö: 

 Koristustekstiilide niisutamine, õige niiskusastme saavutamine. 

 Erineva niiskusastmega koristustekstiilid ja nende kasutamine. Näiteks WCs seinte puhastus erinevalt niisutatud lappidega, tõdemaks, 
milliselt niisutatud lapp on kõige tõhusam. Kui võimalik, võib enne ja peale puhastust seina vaadata UV lambiga.  

 Põranda puhastamisel kuiva, väheniiske, niiske, märja meetodi võrdlus. Võimalusel pinnamustuse (hallikas kiht, mis jääb märgadest 
koristusmeetoditest) eemaldamine: märjalt pühkimine ja seejärel põrandakuivataja või -pühkijaga pinnale jäänud niiskuse kokku 
kogumine.  

 
8. Tüüpruumide koristamine. Tuginedes eelmistes punktides õpitule, planeeritakse ja koristatakse tüüpilisi ruume (WC, kontor, elutuba vms). 
Koristamise planeerimisel on oluline senise koristusega võrreldes optimaalsem tegevus. 
Praktiline töö: teatud ruumi või ala koristuse optimeerimine üksi, paaris- või rühmatööna. Nimetatud tegevus võib olla valikkursuse lõputööks:  

 kaardistatakse senine tegevus, fikseerides koristuseks kulunud aeg, kasutatud ained, tarvikud;  

 plaanitakse uus koristusviis; 

 koristatakse uuel viisil, võrreldakse uuenduslikult koristamisele kulunud aega, kasutatud ressursse ning tuuakse selgelt välja muudatustest 
saadud kasu. 

 
9. Tüüpilised eksimused koristuses. Puhastusvaldkonda rohkem süvenenuna märkame, et sageli jäävad olulised kohad puhastamata ning 
koristuse tulemusel on pindadele jäänud ebameeldivad kihid, mis hakkavad omakorda mustust kinnitama. Sellised kihid tekivad enamasti 
märgade meetodite kasutamisest, kui pindasid korralikult ei kuivatata. Kiht koosneb koristusaine üledoseerimisest, vees olevatest 
mineraalidest ja mustusest. Valikkursusel õpetataksegi probleemseid kohti märkama ja vältima probleemide tekkimist.  
Praktiline töö:  

 puutepindade kaardistamine: jälgida, milliseid pindasid näiteks õpilased koolis puutuvad, hinnata nende puhtust, leida nende 
puhastamiseks sobivaim viis; 

 kaardistada kodus puutepinnad ja määratleda, kuidas neid puhastada; 

 võimalusel teha puhtuse mõõtmisi enne ja peale puhastust.  
 
10. Karjäär puhastusteeninduses. Eestis töötab puhastusvaldkonnas üle 23 000 inimese. OSKA uuringu järgi on valdkonnas tööturul vajadus 
koolitatud inimeste järele, eeskätt juhtide osas. Lähiajal mõjutab valdkonda oluliselt tehnoloogia areng.  Puhastusvaldkonda tuleb järjest uusi 
infotehnoloogilisi lahendusi, koristamine on muutunud kergemaks, kuid eeldab seejuures järjest pädevamaid juhte. Valdkonnas on erinevaid 
karjäärivõimalusi.  
Praktiline töö:  

 koristusvaldkonna podcastide kuulamine (www.puhastusekspert.ee väljatöötamisel); 

 kohtumised koristusvaldkonna spetsialistide ja juhtidega; 

http://www.puhastusekspert.ee-/
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 analüüs rühmatööna: 
o millist väärtust loob puhastusteenindus;  
o karjäärivõimalused koristusvaldkonnas?  

Füüsiline 
õppekeskkond 

Teoreetiliseks õppeks on vajalik internetiühenduse ja kaasaegse kontoritarkvaraga varustatud arvutite kasutamise võimalus. 
Praktilisteks tööks on oluline põhiliste koristustarvikute olemasolu, nende puudumisel tuginetakse õppefilmidele.  
Soovitatav minimaalne praktiline varustatus (vt ka eespool): 

 mikrokiust tolmulapid, klaasipuhastuslapid; 

 niisutuspudel; 

 põranda puhastamiseks põrandakuivataja, -pühkija ja/või erinevad põrandamopid(vastavatele tarvikutele piisavalt lappe, moppe); 

 poolpika varrega kühvel, hari, põrandakuivataja; 

 erinevat värvi nõudepesuharjad; 

 kraanihari;  

 klaasipesutarvikud: pesur ja kuivataja; 

 seinakuivataja;  

 painutatav tolmuluud; 

 ühekordseks kasutuseks mõeldud tarvikud: melamiinist plekieemaldusnuustik, seebivill, õlilapp; 

 erinevad koristusained. 
Isikukaitsevahendid: kasutatavate koristusainetega sobivad kaitsekindad, erandjuhul kaitseprillid, hingamisteede kaitsevahendid.  

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursuse jooksul omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid puhastusteeninduse erialadel, mida on võimalik õppida järgmistes 
kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, 
Tallinna Kopli Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool, Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

 


