ENNETA OHTU!
LASE VÄHEMALT KORD AASTAS
KORSTNAPÜHKIJAL KORSTEN JA
KÜTTEKOLDED PUHASTADA.
Kontrolli regulaarselt küttekollete seisukorda ja tühjenda regulaarselt tuhakambrit
või -kasti.
PAIGALDA SUITSU- JA VINGUANDUR.
Suitsuandurid reageerivad ruumidesse
eralduvale suitsule. Vinguandurid tuvastavad lõhnatu ja nähtamatu vingugaasi, mis
tekib kütuse mittetäielikul põlemisel.
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ARUKAS
AHJUKÜTMINE
HOIAB LINNAÕHU
PUHTANA

Ahiküte on üks olulisi õhusaaste
põhjustajaid Tartu linnas. Kütmisperioodil suitsevad korstnad muudavad õhukvaliteedi linnas tunduvalt
halvemaks, kuna põlemisel tekivad
erinevad ohtlikud saasteained, mis
rikuvad õhku ja on ohtlikud ka meie
tervisele.
Ahiküttega majade elanikud saavad
väga palju linnakeskkonna heaks ära
teha, valides õige kütuse ja arukad
kütmisvõtted. See aitab vähendada
õhusaastet, säästa küttekoldeid
ja lõpptulemusena hoida kokku ka
küttekuludelt.

nategu on
Parim keskkon
takse ainult
see, kui põleta
datakse
kuivi puid, süü
ing hoit akse
need õigesti n
ttekolded ja
korras oma kü
korstnad!

MILLEGA AHJU KÜTTA?

KUIDAS KÜTTA?

• Kasuta ahju kütmiseks ainult halupuitu. Parimad

• Küttepuud too tuppa päev varem.
• Ava siiber ja täida kolle halgudega kuni 2/3 ulatuses. Halud

küttepuud on lepp, haab ning kask. Need on kõrge
kütteväärtusega ning lepa tugev külg on see, et
ei aja tahma. Kõige puhtamalt põleb haab, kuid
tema kütteväärtus on musta lepa omast ligi kaks
korda madalam. Ära kunagi kasuta kütteks värvitud, immutatud või muud moodi töödeldud puitu,
prügi, läikivaks töödeldud paberit ja plasti – see
toob kaasa mürgiste ühendite ja peenosakeste
eraldumise, mis kahjustavad tervist ja keskkonda, aga samuti ka küttekollet ja korstnat. See on
pahatahtlik kõigi kaaslinlaste suhtes, kes peavad
saastunud õhku hingama!

Kasuta ainult kuiva puitu. Kuiva puidu kütteväär• tus
on märjast mitu korda suurem. Kuivad halud

annavad põledes palju sooja ja põlemisel eraldub
kõige vähem saasteaineid. Märja puiduga küttes
rikud oma küttekolde ja korstna ning suurendad
oluliselt õhusaastet. Küttepuud kuivavad sõltuvalt puuliigist vähemalt aasta. Kask ja haab nõuavad enam kui aastast kuivamisaega, lepp kuivab
kõige kiiremini. Kevadel langetatud ja lõhutud
puud tuleb panna kuivama õhurikkasse kohta, kus
õhk pääseb riitade vahel liikuma. Keldrisse laotud
märjad puud ei kuiva!

Vali kütmiseks ühtlase suurusega halud. Opti• maalse
põlemise saavutamiseks ei tohiks halud
olla liiga peened ega liiga jämedad – soovitatav
läbimõõt on 6–12 cm.

laotakse nii, et need ei toetuks vastu kolde seinu. Kui koldeehitus võimaldab, on soovitav halud laduda restina.

Süüta tuli pealtpoolt. Nii soojenevad kõigepealt pealmised ha• lud
– puugaasi eraldumine on kõige suurem, puugaasid läbivad
leeki ja tänu sellele saavutatakse oluliselt kõrgem põlemistemperatuur. Kogu põlemisprotsess on puhtam. Pealtsüütamiseks
kasuta looduslikke küttetablette, väikseid puitklotse või peenemaid pinde. Paberiga liialdada ei tasu, sest see tekitab liigset
tuhka, mis võib takistada õhu juurdevoolu.

• Tule süütamisel tuleb tagada õhu piisav juurdevool – hoida

ahjuuks avatud, restpõhjaga küttekolletel avada kõik õhu
juurdevoolu klapid. Kui põlemine on juba täies hoos, siis võib
vähendada õhu juurdevoolu, reguleerides õhuklappe ja pannes
ahjuust koomale. Siiber hoitakse kogu kütmise aja täielikult
avatuna, selle võib sulgeda alles siis, kui söed enam ei hõõgu.

• Kui soovid ahju puid juurde panna, siis tuleks seda teha siis, kui

esimene ahjutäis halge on peaaegu lõpuni põlenud ning alles
on väike leek. Kui lisada põlemise ajal puid juurde, siis temperatuur langeb ja põlemisprotsess pidurdub.

Sulge ahju uks, kui sütel ei ole enam leeki.
• Siiber
pane kinni 15 minutit pärast ukse sulgemist.
• Kütmise ajal korstnast tulev valge suits näitab, et kütmisega

on kõik enam-vähem korras. Puude süütamisel ja hilisemal
lisamisel tuleb korstnast tumedamat suitsu, mis mõne minuti
pärast peaks heledaks muutuma. Tume või kibedalt haisev suits
reedab, et kütteseade ei saa piisavalt õhku, põletatakse märgi
puid või prügi. Täielikul ja puhtal põlemisel ei peaks korstnast
tõusvat suitsu üldse näha olema.

Lisainfo: www.tartu.ee/keskkond

