KÜTTESÜSTEEMIDE PUHASTAMISE,
EHITAMISE JA EKSPERTIISI PÄDEVUSED
Kutseline korstnapühkija
Küttesüsteemi (ahju, kamina, pliidi ning
ühenduslõõri ja korstna) puhastamise
teenust võib osutada ainult korstnapühkija
kutsetunnistusega isik.
Kutselise korstnapühkija tunnustatud tasemed:
• korstnapühkija, tase 3 (ainult eramajad)
• korstnapühkija, tase 4

KÜTTESÜSTEEMIDE PORTAAL
Päästeameti küttesüsteemide portaalist
leiad korstnapühkimise aktid, informatsiooni
registreeritud lokaalsetest küttesüsteemidest
ning nende korrasolust, samuti teenust
pakkuvate kutseliste korstnapühkijate ning
pottseppade kontaktandmed ja nende
tööpiirkonnad.

• korstnapühkija-meister, tase 5

Küttesüsteemi ehitamine
Tahkekütusel töötava küttesüsteemi võib
ehitada või paigaldada pottsepa kutse
tunnistusega pädev isik.
Eramajas on enda tarbeks ja nõudeid järgides
lubatud tahkekütusel töötav küttesüsteem ehitada
või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isikul.

Ekspertiis küttesüsteemi
seadustamisel
Seadustamata küttesüsteemi ohutuse
tõendamiseks on vajalik eksperthinnang.
Eksperthinnangu andmise kompetentsi tasemed:
• korstnapühkija-meister, tase 5
• pottseppmeister, tase 5
• tuleohutusekspert, tase 6
• Kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida
www.kutseregister.ee/kutsed
• Kutseliste korstnapühkijate kontaktid leiab
www.korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid
• Kutseliste pottseppade kontaktid leiab
www.korsten.ee/pottsepad
• Kutseliste korstnapühkijate ja pottseppade
kontaktid leiab küttesüsteemide portaalist
https://kuttesusteem.paasteamet.ee

eamet.ee

kuttesusteem.paast

KÜTTESÜSTEEMIDE
TULEOHUTUS

OHUTU KÜTMISE ABC
Kütmiseks kasuta alati kuiva halupuud, mis on
eelmisel päeval tuppa toodud. Hoia halud ahjust
eemal või selleks spetsiaalselt ehitatud ahju aluses
panipaigas.

NÕUDED KÜTTESÜSTEEMIDE
PUHASTAMISELE
Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
aga mitte harvemini kui üks kord aastas.

Soovitav on kutsuda kõigepealt
kutseline korstnapühkija,
kes näitab ja õpetab, kuidas
küttesüsteemiga ümber käia, sest
iga küttesüsteem on isesugune
ja selle puhastamiseks vajalikud
võtted ja vahendid võivad olla erinevad.

• Ava siiber ja hoia seda kogu kütmise ajal
täielikult avatud asendis.
• Eemalda koldest vana tuhk ja pane
mittepõlevast materjalist anumasse.
• Vii tuhk kohe õue ja ladusta ohutus kohas.
• Lao halud koldesse õhuvahedega.
• Halud süüta alati pealt.

Eramaja

• Küttesüsteemi puhastamisel kasuta õige
suurusega harjasid ja sobivad töövahendeid.
Hea abivahend korstnajalast ja küttekoldest tahma
ja tuha eemaldamiseks on tuhaimur. Tuhaimur ei
asenda küttesüsteemi osade seestpoolt harjamist.

Eramaja küttesüsteemi võib iga majaomanik
puhastada ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul
peab seda tegema kutseline korstnapühkija, kes
sisestab tehtud tööde kohta akti küttesüsteemide
portaali.

• Enne korstna puhastamisele asumist sulge
kütteseadme siibrid, kütteseadme uksed,
luugid ja muud avad (ventilatsiooni avad),
mille kaudu võivad tuhk ja tahm tungida
siseruumidesse.

• Ära kiirusta siibri sulgemisega. Siiber sulge, kui
söed enam ei hõõgu.
• Kütmise ajal ära jäta kütteseadet järelevalveta!

TULEKAHJU VARAJASEKS
AVASTAMISEKS
• Paigalda suitsuandur eluruumidesse
(magamistuba, esik) ja igale korrusele.
• Paigalda vingugaasiandur vähemalt
ühte eluruumi kui kodus on
gaasikatel, gaasiveesoojendi,
tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel.

• Korstnat tuleb puhastada ülevalt alla,
siis on tulemus parem.
• Esmalt tuleb puhastada korsten, siis
ühenduslõõr ja kütteseade.

• Koju on soovitav muretseda
6 kg pulberkustuti ja kööki lisaks
tulekustutustekk.

• Kütteseadme puhastamisel tuleb kinni pidada
kindlast tööde järjekorrast. Alusta
lõõride puhastamist korstna poolt ning
liigu tööga kolde suunas, tahma välja
võtmist aga vastupidi, alusta koldest ja
liigu tööga korstna poole.

Ohutusvahemaad põlevmaterjalideni:
250 mm

150 mm

600 mm

500 mm

1200 mm

1000 mm

Kortermaja
Kuuma pinnaga
(ahju- ja
kaminalaed,
isoleeritud
tahmaluugid)

Põletava pinnaga
(valuterasest
kolded, ahjuuksed,
isoleerimata
tahmaluugid)

KÜTTESÜSTEEMI
PUHASTAMISE ABC
ISEPUHASTAJALE

Hõõguva pinnaga
(kerise metallist
ühenduslõõrid)

Kortermaja, ridaelamu ja paarismaja
küttesüsteeme peab korra aastas puhastama
kutseline korstnapühkija, kes sisestab tehtud
tööde kohta akti küttesüsteemide portaali.

Uuri lisaks www.rescue.ee või päästeala infotelefonilt 1524

• Kütteseadmete puhastamisele asumisel ava
kõik siibrid, et tahm tuppa ei tuleks.
• Töö lõpetamisel kontrolli puhastatud
küttesüsteemi tõmbe olemasolu ja tuleohutust
(küttesüsteemil ei ole pragusid, kõik siibrid,
kütteseadme uksed ja luugid on oma asukohtadel
ja korras).
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