
Palka puhur sügistöid tegema! 

 

Täna räägime puhurist– mis imeloom see on, kellele ja milleks, teab Eero Post Tanni 

kauplusest. 

Kas oled juba aia- ja õuemaa üle rehitsenud? Isegi kui jah, siis tea, et puulehti tuleb veel 

juurde. 

Kas sul üldse on aega riisumiseks? Või tegelikult tahaksid lapsele toeks olla koolitöödes 

või võtta veel viimast soojast sügise algusest? Või siis lihtsalt peale väsitavat tööpäeva 

kodus vedeleda. See pole ka ju häbiväärne – puhkus on tervisele kasulik. 

Eero soovitab: „Selleks et asjaga kiiremini ühele poole saada, soovitan osta endale puhuri 

ehk „palgata puhur aiatöid tegema“. Sama töö, mida teeksid rehaga, läheb palju kiiremini 

ja seljavalu ning rakud kätel ei tule isegi kõne alla. Järjest rohkem on näha Eesti aedades 

puhureid. Kunagi arvati, et see masin ei saa lehtede puhumisega hakkama. Eriti, kui 

tegemist märgade ja raskete puulehtedega. Tegelikkus on aga sootuks teine. Puhurid on 

väga võimsad ning nendest tulev õhuvool saab hakkama päris raske prahi puhumisega. 

Olgu see siis kuiv või märg.“ 

Töö on lihtne ja ei eelda tehnilisi teadmisi. Ka mitte füüsilist jõudu. Selle aasta 

populaarseimad on kindlasti akupuhurid. Akupuhurid on: 

• Kerged – kaalu vahe samaväärse bensiinimootoril puhuriga  võib olla mitu 

kilogrammi. Puhurid kaaluvad vahemikus 2-10 kg. Akupuhurid jäävad sinna 

kergemasse otsa. 

• Vaiksed – müratase on oluliselt madalam, mis hoiab nii töötegijat ennast kui ka 

lähedal asuvaid naabreid.  

• Nende akut ja laadijat saab enamasti kasutada kogu akuga aiatehnika juures. 

Näiteks Husqvarna tooted kasutavad kõik sama akusüsteemi – seega paari aku ja 

ühe laadija soetamisel saad kasutada nii niidukit, trimmerit, puhurit, hekilõikurit 

kui ka saagi. Kasutada saab ka seljakottakut, mis pikendab oluliselt tööaega. 

„Kardetakse, et puhuri ost on liigne luksus, kuna seda läheb vaja vaid loetud korrad 

aastas. Tegelikult see nii ei ole. Puhurile leiab kasutust aastaringi, kummutab Eero müüte. 

„Mõned näited, kus ja kuidas: 

• Peale heki pügamist puhu hekk üle, et eemaldada kõik lahtised oksad ja 

lehed. 

• Korista aiast peojääke (akupuhuriga saab rahulikult koristada ka toas) 

• Puhasta rennid ja vihmaveetoru 



• Puhasta aiatehnikat (nt muruniiduk) 

• Kuivata autot 

• Süüta grillsüsi  

• Puhu kerge lumi tee pealt  

• Puhu niidetud puru üle, et oleks see jääks puhas ja ilus. Kasulik ka muru 

tervisele.“ 

Osad puhurid on ka imemisfunktsiooniga – seega võib veel hulga võimalusi juurde 

lisanduda. Puhurid on tavaliselt ka ilmastikukindlad, seega ei karda vihma ja maru. Kui 

soovid vihmaga aias koristada, siis puhuri taha asi ei jää! 

 

Eero võtab teema kokku: „Osta soovitaksin puhureid spetsiaalsetest tehnikapoodidest. 

Siia sobib vanasõna, et mitu kokka head suppi ei keeda. Seega suured keskused, kus 

valikus kogu ehituseks ja aias toimetamiseks vajalik, ei oma tavaliselt väga põhjalikke 

teadmisi. Kui soovid müüjaga aru pidada, siis otsi pigem spetsialiseerunud kauplus, kus 

on lihtne ka hiljem hoolduses käia.“ 

Ise puhurit hooldama ei pea. Võiks vaid puhastada ja kui jääb pikemalt seisma, siis võiks 

akupuhuril aku küljest võtta, täis laadida ja sooja ruumi jätta. Nii on aku eluiga pikem ja 

teil hea järgmisel tööperioodil toodet kasutada.  

 Tehnika areneb ikka selleks, et inimese elu lihtsamaks teha ja talle aega juurde anda. 

Kasutame siis seda!“  

 

 


