Missugust prügi tohib põletada koduses küttekoldes?
Prügiks nimetatakse tavaliselt segaolmejäätmeid, nagu mähkmed, vanad riided või
plastist mänguasjad. Taolisi esemeid tekib majapidamistes sageli ning kiireim viis
prügist vabanemiseks tundubki kütteperioodil vanad esemed ahju visata. Ahju tohib
aga panna vaid töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi.
Kõige keskkonnasõbralikum on paberi ja papijäätmed viia vastavasse konteinerisse,
et saaks materjali uuesti ringlusesse võtta. Tule süütamiseks saab kasutada ka
peenikesi puupilpaid, kasetohtu ja/või süütekuubikuid. Muude asjade põletamisel tekib
õhku kahjulike osakesi, mis mõjuvad halvasti nii inimeste ja loomade tervisele kui ka
kogu ümbritsevale keskkonnale. Vähem tähtis ei ole ka kahjulik mõju ahjule –
sobimatute esemete põletamine lühendab ka ahju eluiga.
Prügi põletamine taandub müütidele – kui vanasti põletati prügi ahjus, siis järelikult
võib seda teha ka nüüd. Tasub aga meeles pidada, et aastakümneid tagasi olid
jäätmed oluliselt teistsugused. Plastpakendeid oli vähem kui praegu ning tarbimine
samuti väiksem. Veel mõnikümmend aastat tagasi pakiti näiteks vorst paberisse,
praegu aga kasutatakse valdavalt plastpakendeid. Samuti paraneb aasta-aastalt
ekspertide teadlikkus, mida tegelikult jäätmete põletamine kaasa toob. Seetõttu toimub
jäätmete põletamine kontrollitud tingimustes, spetsiaalseid põletusahjusid kasutades.
Kui õues läheb külmaks ning kodu tahab kütmist, tundub, et ahju võikski justkui kõike
visata, sest ahjus toimub ju põlemine ning mittevajalikud asjad kaovad. Mõnikord
kasutatakse prügipõletamist ka kulude vähendamise viisina. Majapidamisse tellitakse
kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapidamises jäätmeid üldse ei teki.
Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida kuskile panna ei ole,
põletatakse küttekoldes. Selline käitumine on vale. Kõige lihtsam viis jäätmetest
vabaneda on prügi sortida ning majapidamise kütmiseks kasutada puid või muid
küttematerjale, mida on lubatud põletada. Nii säästame keskkonda ja ka oma tervist.
_________________________________
Meie kõigi võimuses on anda omapoolne panus keskkonna heaks, kogudes, sortides
ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta.
Loe Bioneerist lisainfot sortimise kohta ning tutvu jäätmerattaga.
Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad ahi.envir.ee.
Uuri, kuidas on jäätmemajandus korraldatud Sinu kodukohas.

