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Biokütusega töötavate kütteseadmete puhul tehakse vahet käsitsi- ning automaatselt täidetavate vahel. Suurema osa 
nendest moodustavad käsitsi täidetavad, millest tuleb ka järgnevalt juttu.

6.1 Käsitsitäidetavad ning puuga köetavad kütteseadmed

6.1.1 Ehitusviisid ning põlemisprintsiibid
Käsitsilaetavaid kütteseadmeid saab jagada erinevate tunnuste alusel/6-21/: 
•     ehitusviisid: ühte tuba küttev küttekolle, mitut ruumi küttev küttekolle, keskküttekatel (Tabel 6.1)
•     tõmbetingimused: loomulik tõmme või tõmbeventilaator
•     rest: restiga või ilma restita kolle
•     resti asukoht: kas ühe puudekihi kaupa, või tervenisti täidetav kolle
•     põlemisprintsiip: läbiv põlemine, pealtpoolt põlemine, altpõlmine.
Olulisemaks eristamisviisiks loetakse põlemisprintsiipi, mida allpool põhjalikumalt käsitleme. Erinevate põlemisprintsiipide 
kasutamist illustreerib tabel 6.1. Üksikasjalikumalt on erinevat liiki küttekolletest ning nendes kasutatavatest printsiipidest 
juttu peatükkides 6.1.2 kuni 6.1.4. Käsitsi täidetavate kollete puhul tavalisi põlemisprintsiipe (läbiv põlemine, pealtpoolt 
põlemine, altpõlmine) selgitab skemaatiliselt tabel 6.1. Kusjuures läbivat põlemist ning pealtpoolt põlemist pole tihti 
võimalik teineteisest rangelt eristada. Seetõttu ei käsitleta neid sageli nii kirjanduses, kui ka praktikas erinevate printsiipi-
dena, vaid sama kolde erinevate toimimisviisidena. Kuna pealtpoolt põlemise printsiip on arendatud välja puidukollete ning 
läbiva põlemise printsiip söekollete tarvis, kuid praktikas on kasutusel kolded, millel on mõlemale printsiibile vastavad 
tunnused, käsitleme neid printsiipe selguse huvides siiski erinevalt.  Tegelikkuses on erinevate põlemisprintsiipide vahel 
sujuv üleminek, ning paljud küttekolded võimaldavad lülituda ühelt koldetüübilt teisele (tegu on enamasti ühe ruumi 
kütmiseks mõeldud küttekolletega). 

6.1.1.1 Läbiv põlemine 
Läbival põlemisprintsiibil töötava kolde puhul juhitakse põlemisõhk koldesse suuremas osas alt, läbi kolderesti ning see 
läbib kogu koldessepandud kütuse.  Kütus süüdatakse alt ning hõõguvate süte kiht tekib restile, ülejäänud kütuse alla. Kogu 
koldesolev kütus kuumeneb ning süttib samaaegselt.  Sellest tulenebki selle põlemisprintsiibi põhiline puudus: põlemisõhu 
koguse kohandamine erinevatele põlemisfaasidele on keeruline, eriti siis, kui kütust on koldes palju.  Suure kütusekoguse 
korral ei ole koldes piisavalt ruumi, et erinevad kütusekihid saaksid korralikult gaasistuda ning et leiaks aset nende täielik 
järelpõlemine. Sellest tulenevalt on läbival põlemisprintsiibil töötavad kolded mõeldud väikeste kütusekoguste põleta-
miseks. Kütust lisatakse tihti juurde ning see võimaldab saavutada küllaltki ühtlase põlemise. Siiski muutuvad põlemistingi-
mused iga kütuse juurdelisamise korra puhul, ning seetõttu räägitakse nii läbiva põlemise, kui ka pealtpõlemise puhul ühe 
laadimiskorra põlemisprotsessist.
 Väikeste küttekollete puhul on läbiv põlemisprintsiip tüüpiline, kui köetakse söega, mis on lühikese leegiga põlev 
küttematerjal. Söe puhul on gaasina lenduvate põlevate ainete osakaal suhteliselt väike ning suurem osa soojusenergiast 
tekib tahke aine põlemisel. Enamasti puudub kolletes selge vahe gaasistumis- ja järelpõlemistsooni vahel, mis aga söe 
põlemise puhul nii palju kahjulikku mõju ei avalda. Siiski kasutatakse läbival põlemisprintsiibil töötavaid koldeid ka puidu 
põletamiseks. Enamasti on tegu ühte tuba kütvate küttekolletega (valmiskaminad, raudahjud), mille puhul saab mugavasti 
läbi kolderesti kukkuvat tuhka eemaldada, ning ka väikeste kütusekoguste sage lisamine ei valmista suuremaid probleeme. 
Lisaks omab selliste küttekollete puhul suurt rolli optiline efekt - leekidemäng, mis tekib läbival printsiibil töötavas koldes, 
on läbi klaasukse vaadates naudingut pakkuv. 
 Halupuuga köetavate moodsate keskküttekatelde puhul pole siiski läbival põlemisprintsiibil töötavad kolded 
tänapäeval praktiliselt enam kasutusel. Neid kasutatakse vaid väikese võimsusega kateldes (kuni 15 kW),  kuna nende puhul 
ei ole korstnapühkĳal veel mõõtmiskohustust* (peatükk 8). Ebasoodsate põlemistingimuste tõttu ei vasta läbiva põlemise 
printsiibil töötavad keskküttekatlad tänapäevase tehnika tasemele ning seetõttu pole neil ka enam antud valdkonnas kohta.

____________________
* Jutt käib Saksamaast. Siin ja edaspidi tõlkĳa märkused.
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TABEL 6.1. KÄSITSILAETAVATE KÜTTESEADMETE TÜÜBID NING TUNNUSED (K.A PELLETIKAMIN) /6-21/

Küttekolded, tehniline lähenemine

tunnused

lahtine kamin 0-5 kW läbiv/pealt põlemine soojaõhuringlusega või ilma, ei sobi põhikütteks

südamikuga kamin 5-15 kW läbiv/pealt põlemine soojaõhu ringlus, klaasuks

raudahi 3-10 kW läbiv/pealt põlemine eluruumist köetav, tööstuslikult toodetud metallist küttekolle 

valmiskamin 4-12 kW läbiv/pealt põlemine
altpõlemine (harva esinev) sarnane raudahjule, kuid klaasuksega

3-15 kW läbiv/pealt põlemine
altpõlemine (harva esinev)

ahi (salvestav või sooja-
õhu ahi)

salvestatud soojuse pikaajaline eraldumine (10 - 24 h) läbi
kiirguse (salvestav ahi) ning konvektsiooni (soojaõhu ahi)

pliit 3-12 kW läbiv/pealt põlemine
altpõlemine

toidutegemisel tekkiv soojus (põhiline kasutus), soojamüüri
või soojapingi soojus (teisene kasutamine)

pelletikamin 2,5-10 kW spetsiaalne põletuspotiga 
kolle

automaatne kütuse etteandmine, reguleeritud väljatõmbe ja 
põlemisõhu vool (ventilaator), mahuti täitmine 1 - 4 p. tagant

tubaste kütteseadmete edasiarendused (kütteseadme tüübist tulenev võimalus kütta ka külgnevaid ruume)

keskküttepliit 8-30 kW läbiv/pealt põlemine
altpõlemine

sooja kasutatakse söögi tegemiseks ning keskküttevee/
tarbevee soojendamiseks

laiendatud ahi või kamin 6-20 kW suletud soojavee ringlus või suletud sooja õhu ringlus
(hüpokaust)

veesärgiga pelletikamin kuni 10 kW spetsiaalne põletuspotiga 
kolle

ka kogu eramu kütteks (näiteks madalenergia maja puhul)

läbiv/pealt põlemine

keskküttekatel (sooja kasutatakse ainult väljaspool katlaruumi)

halupuu-katel 10-250 kW
(maks 800)

altpõlemine
läbiv põlemine (harv)

halupikkus kuni 1 m, loomulik tõmme või ventilaator,
vajalik soojasalvesti

läbiv
põlemine

primaarõhu vool
põlevate gaaside
liikumine

pealt-
põlemine

alt-
põlemine

vertikaalne
altpõlemine
(langev põlemine)

külgmine
altpõlemine

Pilt 6.1. Käsitsilaetavate küttekollete põlemisprintsiibid (ei ole
kujutatud sekundaarõhu voolu ning järelpõlemise ruumi) /6-21/.

6.1.1.2 Pealtpoolt põlemine
Erinevalt läbivast põlemisest ei juhita pealtpõlemise korral
põlemisõhku läbi resti, vaid see suunatakse külgsuunalt 
sütetsooni (pilt 6.1). Esimene koldetäis süüdatakse ülevalt 
ning puude lõpuni põledes tekib kolde põhja sütekiht. 
Samal ajal kui leegid ehk põlevad gaasid takistamatult 
ülesse tõusevad, tekib järelpõlemiskambris (vajalik 
täielikuks põlemiseks) suhteliselt kiiresti kõrge temper-
atuur.  Kütusevaru kuumeneb aeglaselt ülevalt allapoole. 
Gaaside eraldumine puidust toimub seega aeglasemalt 
ning koldetäis põleb ühtlasemalt ja on kergemini kontrolli-
tav, kui läbiva põlemise puhul. Siiski põhjustab ka sellise 
põlemisprintsiibi puhul kütuse põlemise käigus muutuv 
koldemaht gaaside erinevat viibimisaega järelpõlemiskam-
bris, seda eriti siis, kui puudub sekundaarõhu juurde-
juhtimise võimalus. Sellisel juhul on koldetäie puude 
põlemise lõpufaasis järelpõlemiseks aega piisavalt, kuid 
põlemise alguses kipub seda nappima. Samas oleks 
põlemisprotsessi optimaalse kulgemise seisukohast 
vajalik piisav gaaside viibimisaeg kolde järelpõlemisosas 
kogu põlemisprotsessi jooksul.
 Kolde järeltäitmise puhul pannakse  kütus 
hõõguvatele sütele ning järgnev põlemisprotsess sarnaneb 
läbiva põlemise printsiibil toimuvale. Sellisel juhul on ka 
pealpõlemise puhul eeliseks, kui lisatakse väikeseid 
kütusekoguseid ja tehakse seda sagedaste intervallidega. 
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Kuna põlemisõhk (primaarõhk) juhitakse kütuse peale, mitte resti kaudu läbi kütuse, saab vältida tuha sees olevate süte 
liigset lõkkelepuhumist. See on põhjus, miks ehitatakse küttekolded tihti ilma restita. Samas kaasneb sellega puudus, kuna 
tuhka saab eemaldada vaid maha jahtunud küttekoldest.
 Tubastes küttekolletes kasutatakse pealtpõlemisprintsiibil töötavat kollet peamiselt salvestavate ahjude puhul 
(pilt 6.5. Vasak). Nii läbiva põlemise kui ka pealtpõlemise printsiibil töötavate kollete puhul ei kasutata tõmbeventilaatorit 
vaid seadme paneb tööle korstna loomulik tõmme. Tõmmet reguleeritakse põlemisõhu avade muutmisega ning korstna 
tõmberegulaatoriga. 
 Läbival ja pealtpõlemisprintsiibil töötavad kolded esinevad harva “puhtatõulistena”, vaid on enamasti omavahel 
kombineeritud. Erinevate kütuseliikide kasutamisel (näiteks halupuu või söebrikett) on võimalik mõnesid küttekoldeid 
soovitud põlemisprintsiibile ümber lülitada (seda võimaldavad näiteks osad valmiskaminad). Selliste kombineeritud 
kütteseadmete puhul kasutatakse söe puhul läbivat põlemisprintsiipi (enamus õhust tuleb läbi resti), ning halupuude puhul 
juhitakse põlemisõhk koldesse kas küljepealt või ülalt. Väike kogus õhku, mis läbi resti koldesse siseneb, võib tulla kasuks 
ka halupuudega kütmisel, kuna see võimaldab puusöel lõpuni põleda.

6.1.1.3 Altpõlemine
Teisiti kui kahe eelpoolkäsitletud põlemisprintsiibi puhul, ei suundu altpõlemise puhul leegid mitte ülesse, vaid kas 
sütekihist otse alla või alla küljele. Seetõttu võtab põlemisest osa vaid puude alumine kiht. Piirkonnas kuhu juhitakse 
primaarõhk, vabanevad puidust gaasid, ning need suunatakse tõmbeventilaatori abil kas alla (vertikaalne altpõlemine), või 
küljele (külgmine altpõlemine), kus asub täiteruumiga külgnev põlemiskamber. Põlemiskambrisse juhitakse sekundaarõhk 
ning toimub järelpõlemine (pilt 6.1). 
 Vertikaalse ehk langeva põlemise puhul asub kolde põhja tsentris põlemisdüüs või ka pikem pilu, mille juures, süte 
allosas, on suhteliselt ühtlased põlemistingimused. Otse all asuv põlemiskamber võtab enda alla siiski osa kütteseadme 
kõrgusest, ning seda reeglina täitmisruumiruumi mahtu arvelt.
 Külgmise altpõlemise puhul on tegu asümmeetrilise põlemisõhu juhtimisega primaarpõlemis piirkonda (sütele). 
Läbi küljepeal asuva põlemisdüüsi liiguvad gaasid primaarpõlemis piirkonnast sekundaarpõlemis piirkonda. Asümmeetrilis-
est gaaside juhtimisest tingituna on enamasti nelinurkne kolle põlemisõhuga ebaühtlaselt varustatud. Selle tagajärjel võib 
mõnikord esineda, et koldetäie lõpuni põledes ei ole süte lõpuni põlemine täielik. Selle tehnilise puuduse korvab aga 
asjaolu, et külgmise altpõlemisega kolle on võimalik ehitada kompaktsem ning madalam. Samuti mahutab selline kolle 
rohkem puid, kui analoogse kõrgusega kütteseadmes olev langeva põlemisega kolle. Külgmise altpõlemisega kolde puhul on 
võimalik kasutada ka kolderesti, millest saab läbi juhtida osa primaarõhust, mis aitab puusöel põleda lõpuni ning tuhas-
tuda.
 Altpõlemisega kolde puhul on süte peal asuvad puukihid kütusevaruks, mis põlemise edenedes allapoole libise-
vad, ning võimaldavad toimuda peaaegu ühtlasel põlemisprotsessil. Vastupidiselt läbival või pealmisel põlemisprintsiibil 
töötavatele kolletele, ei ole altpõlemis printsiibil töötava kolde puhul koldesse laetud kütuse kogusel - põlemisprotsessi 
kulgemise suhtes, erilist tähtsust. Suurem kütusevaru võimaldab aga kasutamismugavust, kuna jääb ära pidev vajadus puid 
lisada. Kogu kütusevaru ärapõlemine võib kesta mõnede halupuukatelde puhul 5 tundi või isegi rohkem.
 Altpõlemine võimaldab puidu suhteliselt ühtlast pürolüütilist lagunemist ja gaasistumist. See lihtsustab 
põlemisõhu hulga reguleerimist vastavalt põleva gaasi hulgale ning tagab kõrge põlemiskvaliteedi.
 Eelpool loetletud eeliste tõttu kasutatakse tänapäevaste tehnika tasemele vastavate keskkütte-halupuukatelde 
puhul altpõlemisprintsiibil töötavaid koldeid oluliselt rohkem, kui teistel põlemisprintsiipidel töötavaid (peatükk 6.1.4). 
Vastupidiselt läbiva ja pealtpõlemise printsiibil töötavatele kolletele ei ole altpõlemisega kollete puhul enamasti võimalik 
loobuda tõmbeventilaatorist. See on põhjus, miks seda põlemisprintsiipi tubaste küttekollete puhul enamasti ei rakendata. 
Samuti puudub sellise koldetüübi puhul võimalus nautida tulemängu vaatamist. 
 Altpõlemisega kolded sobivad hästi nii tükeldatud puidule kui ka üsna jämedale hakkepuidule. Põhilises põlemis-
faasis on kütuse lisamine võimalik vaid tinglikult. On ka oht, et kütus põleb auku ehk süte kohale tekib sild, mis põhjustab 
mittetäieliku põlemist ning kõrgeid emissioone.

6.1.2 Tubased küttekolded
Tubased küttekolded annavad ehitusviisist tulenevalt sooja vaid neid ümbritsevale ruumile. Olenevalt kütteseadme tüübist 
on ülekaalus sooja äraandmine kas kiirguse või konvektsiooni teel. Tubaste küttekollete hulka loetakse lahtised kaminad, 
südamikuga kaminad, raudahjud, valmiskaminad, salvestavad ja soojaõhu ahjud, pliidid ning pelletikaminad (ülevaade 
tabelis 6.1). Tubaseid küttekoldeid kasutatakse nii põhi, kui ka lisakütteks. 
 Küttekoldeid on võimalik jagada mitmete kriteeriumite alusel (tabel 6.2), näiteks kas ühe kihi kaupa või terve kolde 
ulatuses täidetavateks. Ühe kihi kaupa täidetavatesse kolletesse lisatakse iga järeltäitmise korra puhul vaid üks puude kiht. 
Köögi- ning keskküttepliitide puhul tuuakse lisaks veel välja resti ning pliidiplaadi omavaheline kaugus /6-5/. Ühe 
kütusekihi kaupa laetavate küttekollete hulka loetakse lahtised ning südamikuga kaminad, valmiskaminad ning ka pliidid, 
mis on lülitatud toidu tegemise ehk suverežiimile (pilt 6.8). Pliitide puhul on tavapärane koldesse pandavate puude kogus 
kütmisrežiimil 2 kuni 5 kg, ning toidutegemisrežiimil vähem kui 2 kg.
 Terve kolde ulatuses täidetavad küttekolded sobivad seevastu suurematele täitekogustele, millega tagatakse 
seadme nimivõimsusel töötamine kindla aja jooksul. Näiteks köögi- ja keskküttepliidid kütmisrežiimil või ka teatud salvesta-
vad ahjud. Kütusekogus jääb seejuures üle 5 kg laadimiskorra kohta.
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 Lisaks on veel võimalik kasutada mitmeid erinevaid küttekollete eristamiskriteeriumeid (tabel 6.2), kuid tihti ei 
ole siiski võimalik nende tunnuste alusel rangeid piire tõmmata. Selge liigitamise muudavad raskeks küttekollete rohked 
modifikatsioonid ning eri tüüpi kütteseadmete kokku liitmised. Segadust suurendab veel see, et kasutusel on ka palju 
nimetusi ning tähistusi, mis osaliselt kattuvad. Mittetäpsed mõisted ei ole seega päris välditavad.
 Kuigi suuremal osal eri tüüpi küttekolletel on olemas välisõhu kasutamise võimalus, võetakse põlemisõhk 
enamasti siiski samast toast, mida köetakse. See võib probleeme tekitada uusehitiste puhul, kus tihedate uste ning 
akende tõttu võib tekkida liiga suur tõmbetakistus, ning tavapärase

 

  

 

 

TABEL 6.2. TUBASTE KÜTTEKOLLETE ERINEVAD TUNNUSED /6-21/

ehitusviis
kohapeal ehitatud (kasutades ka 
valmisosi), kohakindel

tööstuslik toode, teisaldatav

avatud ning südamikuga kaminad, salvestavad ning soojaõhu
ahjud, kahhelpliidid

raudahjud, valmiskaminad, pelletikaminad, valmispliidid

salvestav mass
väike või keskmine

kõrge (salvestav ahi)

avatud ning südamikuga kaminad, raudahjud, valmiskaminad,
pelletikaminad, soojaõhuahjud, köögipliidid

salvestavad ahjud, raudahjud ning valmiskaminad, mis on
ümbritsetud massiivse kahhelpottidest või steatiidist väliskestaga

täitmisviis
käsitsilaetavad

automaatselt laetavad

avatud ning südamikuga kaminad, salvestavad ning soojaõhu
ahjud, raudahjud, valmiskaminad, pliidid

pelletikaminad, pelletitega köetavad keskküttepliidid

kütmise kestvus

lühikese kütmisajaga

südamikuga kaminad, raudahjud, valmiskaminad,
pelletikaminad, soojaõhu ahjud, soojaõhu ahjude edasiarendused

salvestavad ahjud (1 h kütmist ning vähemalt 12 h nimi-
kütteaega), lahtised kaminad, köögipliidid 

pika kütmisajaga (päevas mitmeid
kordi täidetavad, või pideva kütmisega)

soojaäraandmise viis

rõhk kiirgussoojusel

rõhk konvektsioonil (kas õhu või vee 
ringlus)

salvestavad ahjud, raudahjud ja valmiskaminad (ilma 
tsirkulatsioonivaheta), köögipliidid

soojaõhu ahjud, pelletikaminad, tsirkulatsioonivahega valmis-
kaminad, veesärgiga küttekolded

põlemiseks vajaliku õhukogusega (ca. 4m  õhku iga kW 
nimivõimsuse kohta) ei suudeta ruume varustada 
/6-43/. Eelkõige võib see probleem tekkida lahtiste 
kaminate juures, kuna need töötavad suure liigõhu 
hulgaga. Probleeme võib esineda ka juhul, kui ruumis on 
alarõhku tekitavaid seadmeid, mis korstna tõmmet 
vähendavad - näiteks köögikubu või sundventilatsioon. 
Sellisel juhul tuleks ilma tõmbeventilaatorita töötavad 
kütteseadmed varustada väljast tuleva põlemisõhuga. 

6.1.2.1 Lahtine kamin
Lahtise kamina puhul on tegu ainukese küttekolde 
tüübiga, millel ei ole ust. Enamasti on lahtisel kaminal 
tagaseinale lisaks kas üks või kaks külgseina ning kolle 
on ruumile avatud (pilt 6.2). Lahtise kamina ehituseks 
kasutatakse kas šamott-telliseid, juba valmis 
šamottdetaile, või ka metallist lahtise kamina 
südamikku. Põlemisõhu reguleerimine sellise küttekolde 
puhul võimalik ei ole. Et vältida suitsu tulemist tuppa, 
peab lahtine kamin töötama suure liigõhu hulgaga. 
Enamasti võetakse põlemisõhk toast, kuid mõnel juhul 
kasutatakse õuest täiendavalt koldesse juhitud õhku.
 Kui teisi tubaseid küttekoldeid kasutatakse 
tihti lisakütte seadmetena, siis lahtine kamin sobib 
pigem miljöö loojaks.
 

3

väljuv suitsugaas

kest

suitsukoguja

kolle

avatud
õhuga 
varustamine

Pilt 6.2. Lahtine kamin /6-21/ 
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Lahtise kamina soojus kandub ruumi põhiliselt kiirgussoojusena. Põlemisel kasutatavast suurest liigõhu hulgast tingituna 
on põlemiskvaliteet madal. Rohke liigõhk põhjustab madalat põlemistemperatuuri, mis omakorda toob kaasa madala 
kasuteguri ning suure heitmete hulga suitsugaasis. Seetõttu on lahtise kamina kasutamine pidevalt käigus oleva 
kütteseadmena Saksamaal keelatud (peatükk 8). Lisaks lahtisele kaminale on mõnedes asustuspiirkondades ka teistele 
tubastele küttekolletele kuulutatud välja piirangud. 

6.1.2.2 Südamikuga kamin
Kaminat, mille ehituse puhul on kasutatud südamikku, millel on automaatselt sulguv klaasuks, nimetatakse südamikuga 
kaminaks või ka küttekaminaks. 
 Kaminasüdamik koosneb enamasti koldest koos tuhasahtli ning suitsukogujaga. Kamin võib olla kas lõõridega 
või ilma, ning korstnasse on see ühendatud metalltoruga. Vastupidiselt lahtisele kaminale on südamiku küdemise ajal 
koldeuks reeglina suletud (pilt 6.3 vasak). Tänu kinnisele koldele on põlemisõhu hulk paremini kontrollitav, tõuseb 
koldetemperatuur ja selgelt ka kasutegur, ning sellest tulenevalt on põlemiskvaliteet kõrgem. Lisaks ei toimu kinnise 
kamina puhul nii ulatuslikku toaõhu vahetust, kui lahtise kamina puhul. Südamikku on võimalik paigaldada ka juba 
olemasolevale lahtisele kaminale.
 Soe kandub tuppa enamjaolt kiirgussoojusena, kuid paljudel küttekaminatel on lisaks veel konvektsiooni 
kanalid, ning soojaõhu torude süsteem, mille kaudu soe ventilaatori abiga edasi kantakse. See võimaldab kütta ka 
naaberruume (peatükk 6.1.3).

6.1.2.3 Raudahi
Vastupidiselt lahtistele ning südamikuga kaminatele, mis ehitatakse kohapeal ja on ruumiga kohakindlalt seotud, on 
raudahi paigaldatud ruumi vabalt seisvana. Enamasti on raudahi valmistatud üleni malmist, kuid esineb ka kahhelpotti-
dest või steatiidist (voolukivi) kestaga variante. Enamasti koosneb raudkamina uks kolmest osast. Ülemisest uksest 
lisatakse koldesse kütust. Kolde alumine osa on osaliselt šamotiga vooderdatud. Läbi resti kukkuv tuhk satub 
tuhasahtlisse ning selle saab välja võtta alumisest uksest. Keskmise ukse kaudu pääseb puhastama kolderesti. Mugavuse 
huvides kasutatakse tihti resti, mida on võimalik raputada.
 Raudahi töötab reeglina läbiv põlemise printsiibil (pilt 6.1). Ülevalt juurdeantavat õhku saab tihti kas õhuavasid 
sulgeva siibri või klapi abil reguleerida, nii, et ülevalt koldesse suunduv õhk (sekundaarõhk) ülekaalus oleks. Lihtsama 
teostusega raudahjude puhul on võimalik piirata vaid primaarõhku. Selleks kasutatakse tuharuumi uksel olevate õhuavade 
ees olevat siibrit või rosetti.
 Raudahje tehakse ka kahlite või looduskividega kaetuna. See aitab salvestavat massi suurendada ning soojaeral-
dumist ühtlustada.

Pilt 6.3. Südamikuga kamina tomimisviis (vasakul) ning valmiskamina toimimisviis (paremal) /6-21/ lisaks /6-42/
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6.1.2.4 Valmiskamin
Raudahju moodne variant on “rootsi ahi” ehk 
valmiskamin*. Samuti, nagu raudahi, paigaldatakse ka see 
ruumi vabalt seisvana. Valmiskamina juurde kuulub 
õhukindlalt suletav klaasiga uks (pilt 6.3 parem). 
 Põlemisprintsiip on sama, mis raudahjul. Õhk 
juhitakse vastavalt kütusetüübile kolde eri osadesse kas 
läbi kolderesti või ülalt. Ülevalt mööda ukseklaasi alla 
juhitud õhk aitab vältida veel lisaks tolmu ja tahmao-
sakeste kleepumist koldeuksele.
 Nagu raudahjud, annavad ka valmiskaminad suure 
osa soojusest ära kiirguse teel (ca. 50%), seejuures võib 
ukseklaasi temperatuur ulatuda kuni 250° C-ni. Juhul kui 
kamin on ehitatud õhutsirkulatsiooni vahega, võib kiirgus-
sooja osakaal langeda kuni 10%-ni /6-43/. Valmiskami-
natele kehtib pinnavõimsuse määr, mis on maksimaalselt 
4 kW/m² kohta** /6-6/. 1 kW võisuse kohta on valmiskami-
nal enamasti massi 13 kuni 26 kg. 1m² kamina soojeneva 
pinna kohta võib rehkendada 40 kuni 80 kg seadme 
kogukaalu /6-43/.
 Valmiskamina paigaldusel tuleb järgida tuleohu-
tuse eeskirju. Põlevmaterjalist seintest on kindlaks 
määratud 20 cm suurune ohutuskuja, kui seinapinna 
temperatuur ei tõuse üle 85° C (muidu 40 cm). Põlevmater-
jalist põrandale on ette nähtud paigaldada kindla 
suurusega mittepõlevast materjalist kate. Enamlevinud 
nõudeid illustreerib pilt 6.4. Kuna nõuded pole kogu 
Saksamaal ühtsed, tuleb need kooskõlastada vastutava 
korstnapühkĳaga (peatükk 8)***.
 Nii raudahjud, kui ka valmiskaminad sobivad hästi 
ülemineku kütteperioodil ehk kevadel ja sügisel 
kasutamiseks. Kuna koldesse lisatakse kütust ühe kihi 
kaupa, on järellaadimisaeg lühike. Kaminad, mis on 
mõeldud puudega kütmiseks, ei ole mõeldud töötama 
pideval kütterežiimil (lakkamatult) /6-6/.

ohutuskuja
ümberringi 
20 cm

läbiviik põlev-
materjalist seinast
spetsiaalse kraega

suitsutoru

põlevmaterjalist
sein (maksimaalne
lubatud pinna-
temperatuur 85° C)

min. laius 
külgsuunas 
30 cm

min. ulatumine 
ette 50 cm

kaitse sädemete vastu
(mittepõlev põrandakate,
näiteks klaas, plekk, betoon,
keraamilised plaadid)

Pilt 6.4. Sagedasti ettetulevad nõuded ja tuleohutus kujad 
valmiskaminatele, mis on paigaldatud põlevmaterjalist seintega
ning põrandaga ruumi /6-41/

ÕIGE VÕIMSUSEGA KÜTTESEADME VALIMINE

soojusvõimsuse vajadus sõltub:
•     köetava pinna suurusest (kõik ruumid mille 
õhk on otseselt seotud ruumiga, kus 
asub küttekolle)
•     ehitusnormidest, mille järgi on hoone ehitatud
(tabel 6.3)

näide
Vana maja soojavajadus, mis on ehitatud kunagiste 
ehitusnormide järgi, on aastas umbes 300 kWh/m². 
Kui sellises hoones on vaja kütta 40 m² suurust ruumi, 
piisab 7 kW võimsusega valmiskaminast. Võimsama 
kamina puhul oleks raske vältida ruumide ülekütmist. 
Valmiskamina võimsuse piiramine ei ole põhimõtteliselt 
ette nähtud ehk valmiskamin töötab kogu aeg 
nimivõimsusel.

TABEL 6.3. KÖETAVATE PINDADE SUURUSED ERINEVATE SOOJAVAJADUSTE PUHUL

küttekolde nimivõimsus

5 kW 7 kW 10 kW

70 kWh/(m² x aasta)
ehk siis uus elamu, mis on ehitatud uute normide järgi 100 m² > 100 m²

70 m²160 kWh/(m² x aasta)
vahepealsed ehitusnormid 50 m² 90 m²

40 m²300 kWh/(m² x aasta)
vanade ehitusnormide järgi ehitatud vanad hooned 30 m² 50 m²

____________________
* Enamasti müüakse meil antud küttekoldeid kamina nime all.
** Saksa normid.
*** Eestis kehtivad normid on ära toodud standardis “Ehitise tuleohutus, osa 3: Küttesüsteemid”.
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•     Nimivõimsus: Tihti ehitatakse või ostetakse liiga suure võimsusega kütteseade.  Õige kütteseadme dimen-
sioneerimiseks pöörake tähelepanu tabelile “Õige võimsusega kütteseadme valimine” (tabel 6.3).

•     Põlemisõhu reguleerimine: Oleks hea, kui küttekoldel on võimalus primaar- ning sekundaarõhku eraldi 
reguleerida. Enamustel küttekolletel on see võimalus ka olemas, kuigi esmapilgul ei pruugi olla seda lihtne ära tunda. 
Eraldi reguleerimishoovad ning õhudüüsid koldes on märgid selle võimaluse olemasolust. Eriti kõrgekvaliteedilistel 
kütteseadmetel võib põlemisõhu reguleerimine toimuda ka automaatika abil, ning sellisel juhul reguleerimishoovad 
puuduvad. Uurige lisaks kasutusjuhendist või tehnilistest dokumentidest põlemisõhu reguleerimise võimaluste 
kohta.

•     Koldematerjal: Kui tegu on küttekoldega, millel ei ole veesärki, peab selle kolle olema vooderdatud. Paks 
koldevooder aitab kaitsta terast ning malmi kõrgest temperatuurist tulenevate mõjude eest ning samuti vähendada 
kolde soojakadusid. Koldevooder suurendab ka kütteseadme salvestavat massi ning aitab tasakaalustada koldetem-
peratuuri, mis vastasel juhul tugevasti kõigub.

•     Koldegeomeetria: Kõrgel ning kitsal koldel on enamasti rohkem eeliseid, kui laial ning madalal. Kitsas ning kõrges 
koldes saavad leegid paremini ülespoole sirutuda ning gaaside viibimisaeg kuumas kolderuumis kõigub vähem. 
Sellises koldes tekib vähem surnud tsoone ning lõpuni põlemata gaasid ei pääse koldest nii lihtsalt edasi. Samas 
tingib kitsas kolle, et koldepõrandale saab panna ainult lühikesi halge (näiteks 33 cm. halgude asemel 25 cm.).

•     Konstruktsioon: Pöörake tähelepanu, et liikuvad detailid tunduksid tugevad ning vastupidavad, keevitusõm-
blused oleksid korralikud ja koldeukse sulgemismehhanism toimiks kindlalt.

•     Õhutihedus: Tugeva konstruktsiooniga valmisküttekolde puhul on enamasti ka lisaõhu koldesse sattumise oht 
väiksem. Kontrollimatult koldesse sattuv lisaõhk võib vähendada või ka katkestada selleks ettenähtud avadest tuleva 
põlemisõhu voo, mistõttu on takistatud primaar- ja sekundaarõhu jaotamine. Tihti on ebatihedused tingitud 
uksehingedest ning sulgemismehhanismist.

•     Ukseklaas: Võiks eelistada pigem väiksemat ukseklaasi, kuna sel juhul välditakse kolde soojakadusid. Samuti 
aitab soojakadusid vältida topeltklaas. On ka spetsiaalseid kiirgusvõimega klaase, mis takistavad lisaks veel tahma 
ja tuha ladestumist klaasile.

•     Põlemisõhu liitetoru: Eraldi põlemisõhu toru ühendamise võimalus küttekoldega on eeliseks. Selliseid küttesead-
meid saab paigaldada erinevatesse tingimustesse. Õhutihedatesse või sundventilatsiooniga eluruumidesse paigalda-
taval küttekoldel on põlemisõhu liitetoru olemasolu vägagi soovitatav, kuna sellisel juhul ei pea põlemisõhku võtma 
küttekoldega samast toast, vaid võib tuua õuest või ka eraldi õhutusega keldri- või kõrvalruumist. Välisõhu 
juhtimiseks küttekoldeni võib kasutada näiteks topeltseintega moodulkorstnat või põrandasse paigaldatud õhutoru. 
Samuti võimaldab küttekoldel olemasolev liitetoru paigaldada sinna külge elektrooniliselt juhitava põlemisõhu klapi. 
Selline klapp võimaldab õhuvoo täielikku sulgemist, ning seeläbi vähenevad ruumi soojakaod. Klapp reguleerib 
korstna loomulikku tõmmet, mis ka kütmata küttekolde puhul säilib, kuigi oluliselt väiksemal määral, kui küdeva 
küttekolde puhul. Selline mittesoovitav tõmme korstnas viib sooja toaõhku välja ning põhjustab seega soojakadusid.

•     Kasutusjuhend: Küttekolde kasutusjuhend ja muud tehnilised dokumendid peaksid olema informatiivsed ning 
kergesti mõistetavad. Dokumendid ei tohiks olla universaalsed, vaid mõeldud konkreetsele kütteseadmele. 

•     Ühendamine korstnaga: Valmis kütteseadme ühendamiseks võiks eelistada pikemat ühendustoru. Valmiskami-
nate puhul kasutatakse enamikel juhtudel vertikaalselt üles tõusvat toru, mis põlve abil korstnasse suunatakse. 
Vastupidiselt kamina tagaühendusele (lühim tee), saadakse niimoodi lisapind, mis sooja ruumi kiirgab ning kasute-
gurit tõstab. 

•     Automaatjuhtimine: Mõnedel vähestest küttekolletest on olemas automaatne põlemisõhu reguleerimissüsteem. 
Tegu on kas elektroonilise reguleerimisega ehk temperatuurianduriga, mis on ühendatud klappi juhtiva mootoriga või 
termomehaanilise reguleerimisega ehk kapillaar torude või/ning bimetall vedrudega, mis põlemisõhu voolu kas 
suurendavad või vähendavad. Automaatne põlemisõhu reguleerimine aitab põlemisprotsessi paremaks muuta ning 
ka kütmisvigu vältida. Näiteks kui ununeb peale kütmist resti läbiva õhuvoo sulgemine.

•     Kvaliteedimärk: Pöörake tähelepanu kvaliteedimärgi või sertifikaadi olemasolule. Saksa kvaliteedimärk on 
DINplus.
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6.1.2.5 Salvestavad ahjud*
Põhiliseks salvestava ahju tunnuseks on suhteliselt suur salvestav mass, mis kütuse põlemisel tekkiva soojuse talletab. 
Kuum suitsugaas juhitakse läbi lõõride, mille seintesse soojus salvestatub. Ahju salvestav mass koosneb peamiselt 
kahlitest,  šamotist, savist, mördist, tsementkrohvist või ka steatiidist (voolukivist) ning nendest ehitusmaterjalidest 
tulenevalt nimetatakse ahjusid näiteks kahhelahjudeks, voolukiviahjudeks jne. 
 Ahjupind, mis sooja kiirgab, on suhteliselt suur, ning sellest tulenevalt on pinnatemperatuur jällegi suhteliselt 
madal. Keskmise voodripaksusega ahju puhul jääb pinnatemperatuur 70 ja 120° C- vahele. Vastavalt ahjuseina paksusele 
on ahju pinnavõimsus 0,7 kW/m² paksu voodriga ning 1,2 kW/m² õhukese voodriga ahju puhul /6-43/.**  Hoolimata 
sellest, et tänapäeval kasutatakse ahjude ehituse juures järjest rohkem tööstuslikult toodetud valmisosi, on kohapeal 
ehitatavatest küttekolletest just salvestava ahju ehitus pottsepalt kõige rohkem aega nõudev. 
 Algupärane ahi oli tellistest müüritud ning krohvitud küttekolle, mis kaalus üle tonni /6-10/. Tänapäeval kasuta-
takse tihti nii lõõride kui ka kolde ehitamiseks šamotist valmisdetaile ning lisaks veel metallist valmisdetaile 
(ustekomplektid, õhurestid, kolderest). 
 Salvestav ahi (pilt 6.5 vasak) töötab enamasti pealtpoolt põlemise printsiibil (vaata pilti 6.1). Kolle ning lõõrid 
peavad olema omavahel niimoodi dimensioneeritud, et korstnast väljuva suitsugaasi temperatuur jääks üldjuhul 160 ja 
200° C- vahele. Salvestatava soojuse hulk sõltub otseselt kütmisel vabanenud soojusest. Enamasti on ette nähtud kütta 
üks koldetäis ning täiendava puudekoguse lisamine sütele ei ole vajalik ega ka lubatud. Puud on soovitav süüdata pealt! 
Tänu suurele massile soojeneb külm ahi aeglaselt, kuid kiirgab sooja veel kaua peale kütmist ja süte kustumist. Seetõttu ei 
ole salvestavad ahjud kõige sobivamad spontaanseks tuletegemiseks. Moodsatel ahjudel võib olla küll põlemisõhu hulk 
automaatselt reguleeritav, kuid ka see ei võimalda teha ahjus sellisel viisil tuld, nagu näiteks kaminas. 
 Salvestava ahju ruumivajadus on suhteliselt suur ning seetõttu on töötatud välja mitmeid keskmise ning õhukese 
seinapaksusega ahjusid, mille hulka kuulub ka soojaõhu ahi (pilt 6.5 parem). 
 Soojaõhu (kahhel-) ahi omab enamasti vähem salvestavat massi, kui tavapärane kahhelahi, eriti, kui tegu ei ole 
müüritud lõõristikuga. Sellise ahjutüübi ehituseks kasutatakse malmsüdamikku (ahjusüdamikku), mille ümber ehitatakse 
kindlaks määratud vahemaaga kas kahhelpottidest, või müüritud kest. Müüritud kest tehakse enamasti šamotist ning 
viimistletakse krohviga. Ahju sokliosas asuvad õhuavad, millest jahe ruumiõhk sisse voolab. Ahju kesta sees õhk 
soojeneb, tõuseb ülesse ning väljub läbi ülemise õhuresti. Kuna suurem osa soojust tuleb ruumi konvektsiooni teel, on 
ahjukestalt kiirgatava sooja osakaal vastavalt väiksem. Paljudel soojaõhuahjudel on lisaks veel malm, teras või 
keraamiline lõõristik, mis aitab kuni salvestada kuni 20% lisasoojust. Lõõristik on ümbritsetud ahjukestaga ning varus-
tatud puhastusavadega. Ahju lõõristik võib olla ehitatud ka kõrvalruumi, ning sellisel juhul saame rääkida mitme ruumi 
kütmiseks mõeldud küttekoldest (peatükk 6.1.3).

Pilt 6.5. Salvestava kahhelahju tomimisviis (vasakul) ning soojaõhu kahhelahju toimimisviis (paremal). Esimesel juhul on tegu müüritud
horisontaallõõridega, ning teisel juhul müüritud püstlõõridega /6-21/ lisaks /6-33/, /6-42/

 Feuerungen und Anlagentechnik Küttekolded, tehniline lähenemine

____________________
* Igapäevases keelekasutuses lihtsalt ahjud.
** Eestis enamlevinud ahjude pinnavõimsuseks võiks arvestada 0,5 - 0,6 kW/m².



Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen

74

NÕUANDED TULE SÜÜTAMISEKS (SÜÜTAMINE PEALT)

TUBASTE KÜTTEKOLLETE PUHASTAMINE

Puude süütamine pealt annab enamasti paremad põlemistulemused ning tõstab ka kasutegurit.
•     Kaks või kolm halgu panna koldepõrandale või restile nii, et kogu põhi oleks kaetud. Ainult salvestava ahju puhul 
panna kihiti koldesse kogu kütmiseks ettenähtud kütus.
•     Süütevahend (süütekuubik, süütetablett, süütepall) panna ülemise puudekihi peale. Paberit süütamiseks mitte 
kasutada.
•     Pilpad (4-6 tk) või pirrud panna risti-rästi süütevahendi peale. Sobib ka jäme hakkepuit.
•     Veenduge, et kõik põlemisõhu avad oleks avatud. Kui on olemas siiber, tuleb see samuti avada.
•     Nüüd tuleb süüdata süütevahend.
•     Peale süütamist, kui tuli on hoo sisse saanud, tuleb primaarõhu avad (läbi resti tulev õhk) sulgeda. Kui küttekolde 
tootja poolt on ette nähtud, tuleb piirata ka sekundaarõhu voolu. Selleks on olemas enamasti reguleerimishoob.
Süütevahendid põlevad umbes 5-7 minutit. Selle aja jooksul püsib koldes ühtlane temperatuur kütuse süttimiseks.  
Kuna süütevahend on üsna väike, pääseb põlemisõhk takistamatult esimeste leekideni. Paber süütevahendina 
seevastu takistab õhu juurdepääsu, kuna katab tuhaebemetena kütuse.
 Traditsioonilist süütamist alt, mida ikka veel kahjuks sagedasti kasutatakse, ei saa tänapäeval enam 
soovitada. Selle meetodi kohaselt virnastatakse kogu küttematerjal süütematerjali peale. Sellisel juhul on süttimis-
faasis liiga suur hulk kütust kaasatud ja puidust vabanev pürolüüsigaas reageerib veel külmas koldes loiult. Soojus, 
mida oleks vaja just leegipiirkonnas põlemisreaktsiooni toimumiseks, kiirgub läbi resti allapoole. Suitsugaas jõuab 
korstnasse enne, kui veidikenegi põlenud on, ning väljub korstnast saastena. Lisaks selle on ka seadme kasutegur 
madalam.
 Pealtsüütamise eelisteks on, et kütuse põlema hakkamise ajal on kolde ülemises osas vähem ruumi ning 
see soojeneb seega rutem. Kuna tuli on halgude peal on välditud soojakadu allapoole kiirguse läbi. Süttimisfaasist 
võtab osa vähem kütust, ning tekib korraga vähem pürolüüsigaase. Gaasige viibimisaeg koldes pikeneb ning loiult 
toimuva põlemisreaktsiooni jaoks on rohkem aega.
 

Enne igat kütmist: 
•     Puhastada kolle ja rest
•     Tühjendada tuharuum. (Jahtunud tuhk ladustada 
olmeprügina.)
4-6 nädala tagant: 
•     Kontrollida põlemisõhuavasid (ebemed, tolm)
•     Kontrollida põlemisõhu klappe ja siibreid 
(liikuvus)
•     Puhastada lõõrid ning soojusvaheti pinnad kas 
harja või kaabitsaga

 Ka müüritud lõõridega soojaõhu ahju puhul võib salvestav mass olla suhteliselt suur (pilt 6.1), seega on üleminek 
konvektsiooni teel kütvalt ahjult kiirgussoojaga kütvale ahjule sujuv. Nii nagu raudahjude ja valmiskaminate puhul, on ka 
soojaõhu ahjudes kasutatavaid ahjusüdamikke nii restiga kui ilma. Soojaõhu ahi võib olla ka imemisventilaatoriga ning 
sellel võib olla suitsu gaasidel töötav mikroprotsessoriga juhitav põlemisõhu regulaator. 
 Moodsaid ahjusid pakutakse ka klaasustega ning nende välimus võib sarnaneda kaminate omale. Mõnede 
ehitusviiside puhul saab kasutada õuest toodud põlemisõhku, ning siis saab ahi töötada ruumiõhust sõltumata.

6.1.2.6 Köögipliit
Köögipliit kujutab endast küttekollet, mis eelkõige sellistele peredele meeldib, kelle koduse elu keskpunktiks on köök. 
Kuigi puuga köetavaid pliite paigaldatakse oluliselt vähem kui varem, moodustavad need siiski olulise liigi tubastest 
kütteseadmetest. Köögipliite pakutakse nii tööstuslikult toodetud kujul, kui ka ehitatakse rohkem või vähem valmisdetaile 
kasutades kohapeal. Näiteks ehitatakse kohapeal kahhelpliidid. Pliidid töötavad loomulikul tõmbel ning nende puhul on 
kasutusel erinevaid põlemisprintsiibid. Uute pliitide edasiarenduste puhul kasutatakse vertikaalset altpõlemist (langev 
põlemine) (pilt 6.6). Tule süütamiseks on ette nähtud stardisiiber, mis võimaldab suitsugaasil kõige lühemat teed

korstnasse pääseda. Stardisiibri avades suunduvad leegid 
koldest (täiteruumist) üles, pliidiplaadi alla. Tavarežiimil 
töötades suunduvad leegid aga allapool olevasse 
leegiruumi (järelpõlemiskambrisse), ning düüsist juhitakse 
juurde sekundaarõhk. Suitsugaas liigub pliidiplaadi alla 
ning praeahju ümber ja jahtunult edasi korstnasse. Selline 
süsteem loob ulatuslikud eeldused korralikuks 
põlemiseks.
 Sagedasti kasutatakse ka läbivat ning külgmist 
altpõlemist võimaldavat koldetüüpi, kusjuures sellisel 
juhul kütab pliidiplaadi kuumaks selle alt pikisuunas läbi 
juhitud kuum suitsugaas. Juhul kui on olemas praeahi, 
soojeneb vastava klapi avades ka see. Mõned sellist tüüpi 
pliidid võimaldavad söögitegemiseks mõeldud 
koldeasendilt kütmiseks mõeldud koldeasendile ümber 
lülitamist. Kusjuures läbivale põlemisprintsiibile järgneb 
altpõlemis printsiip (vaata pilt 6.8).
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Pilt 6.8. Moodne altpõlemisega keskküttepliit. Vasakul kolde talveasend söögi tegemiseks ning kütmiseks, paremal suveasend ainult
söögitegemiseks /6-21/  ja /6-21/.

Selleks, et söögitegemise režiimil tuli võimalikult pliidiplaadi lähedal põleks, on kolle madal ning resti asend kõrge. Kui 
aga talvel soovitakse kütta, lastakse ülemine rest allapoole rippu, nii, et kogu alumise resti kohale jäävat kolderuumi 
(täiteruumi) kasutada saab. Tänu suurenenud koldepinnale soojusvõimsus enam-vähem kahekordistub (pilt 6.8). Kui on 
tegu pliidiga, mille restikõrgus on tõsteseadeldise abil reguleeritav, saab seda muuta ka küdemise kestel.
 Talveasendis olev kolle võimaldab tihti ka suuremate halgude kasutamist, kui suveasendis olev, suhteliselt kitsas 
kolle. Enamikel keskküttepliitidel on olemas eraldi primaar- ja sekundaarõhu reguleerimise võimalus ning seeläbi ka väike 
võimalus võimsust reguleerida. Pakutakse ka kombineeritud ahi-pliite, mille puhul on võimalik ümberlülitus klapi abil pliidi 
suitsugaasid ahju lõõridesse suunata. Ahjuosa võib asuda ka kõrvalruumis.

 

Pilt 6.6. Altpõlemisega köögipliit /6-21/ 

düüs täiteruum stardisiiber pliidiplaat

järelpõlemiskamber praeahi gaaside väljumistoru

stange stardisiiber pliidiplaat ääreraud

pliidiuks kahhelpotid
praeahi

kahhelpotid

pliidiplaat

veesärk

gaaside
põlemiskamber

täiteruum

tuhasahtel

Talveasend Suveasend

korstnasse

kolle
suveasendis

klapprest

veesärk ringleva
vee soojendamiseks

 Feuerungen und Anlagentechnik Küttekolded, tehniline lähenemine
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