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Tartu Linnavolikogu liige Indrek Särg esitas 21. veebruaril 2019. a arupärimise ahikütte ja 

väikekatelde kütmise kohta. Küsimused on esitatud seoses avalikul väljapanekul olnud ja 

linnavolikogule vastuvõtmiseks esitatavas tegevuskavas „Tartu linna õhukvaliteedi parandamise 

kava benso(a)püreeni osas“ (edaspidi tegevuskava) välja toodud tegevustega.

Arupärimises on esitatud järgmised küsimused: kuidas kindlustame Tartu linnas eramuomanikele 

iseseisva küttevõime ja väldime mõttetuid piiranguid iseseisvate küttekollete kasutamiseks? Kas 

nimetatud linnaõhu parandamise kava raames ei kavandata hoopis meie ahikütte ja üldse eramute 

iseseisva küttevõime vastast tegevust? 

Tegevuskava koostamine algatati, kuna 2013. aastast alates on benso(a)püreeni aasta keskmine 

sisaldus jäänud vahemikku 1,2-1,9 ng/m3, ületades seega kehtestatud sihtväärtust 1 ng/m3. Benso

(a)püreeni peamine allikas Tartus on olmekütmine. Tegevuskava koostamise eesmärk on kokku 

leppida tegevused, mis aitaksid viia õhukvaliteedi vastavusse kehtestatud sihtväärtustega. 

Tegevuskavas on esitatud erinevad lahendused Tartu õhukvaliteedi parandamiseks, seejuures on 

arvestatud, et ahiküte jääb Tartus alles ka edaspidi. Tegevuskavas välja pakutud meetmeid tuleb 

rakendada terviklikult, ei piisa ainult ühe või kahe meetme rakendamisest. Erinevatel tegevustel 

on erinevad sihtgrupid ja inimesed saavad elamute kütmisel valida endale sobiva lahenduse, 

sealhulgas jätkata soovi korral ahiküttega. 

 

Ahiküttest pärineva õhusaaste ohjamiseks on tegevuskavas soovitatud ühe võimalusena 

üleminekut teistele küttelahendustele (kaugküte, teised taastuvad energiaallikad). Lisaks sisaldab 

tegevuskava erinevaid tegevusi, mis sobivad kasutamiseks nendele tartlastele, kes soovivad 

jätkata ahiküttel. Ahiküttest pärinevat benso(a)püreeni aitab vähendada kuiva ja kvaliteetse 

küttematerjali kasutamine, optimaalse kütterežiimi tagamine, küttekollete renoveerimine ja saaste 

piiramine läbi erinevate seadmete. Ahikütte puhul on üheks oluliseks tegevuseks elanike 

teavitamine ja nõustamine aruka kütmise osas.
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Ahikütte ja väikekateldega kütmise võimaldamisel lähtutakse erinevatest õigusaktidest, sealhulgas 

Tartu linna üldplaneeringust. Alates 1. jaanuarist 2022. a jõustuvad tahkekütuse 

kohtkütteseadmetele ökodisaininõuded, mis omakorda aitavad kaasa linnaõhu parema kvaliteedi 

saavutamisele.
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