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Ahja aleviku küttevõrgu piirkonna määramine ja võrguga liitumise ja võrgust 

eraldumise tingimused ja kord 

 
§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

Määrusega kehtestatakse Ahja aleviku küttevõrgupiirkonna piirid, võrguga liitumise ja 

võrgust eraldumise tingimused ja kord, küttevõrgu üldised kvaliteedinõuded, soojusette- 

võtte arenduskohustus. 

 

§ 2. Ahja aleviku küttevõrgu piirkonna piirid. 
 

(1) küttevõrgupiirkond määratakse eesmärgiga tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, 

põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele 

vastav soojusvarustus, mis arvestab aleviku planeeritud hoonestuse ja infrastruktuuri 

arenguga. 

 

(2) Ahja alevikuküttevõrgupiirkond on moodustatud põhimõttel, et see haaraks  

valdavalt tihehoonestusega alasid ning ajalooliselt  kaugküttes olevate hoonetega 

kaetud ala aleviku piires. 

 

(3) Ahja alevikus moodustatava küttevõrgupiirkonna piirid kirjeldatakse Lisas 1 ja 

samas oleval Ahja aleviku kaardil. 

 

 § 3. Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord. 
 

(1) Võrguga liitumine on kohustuslik kõigile küttevõrgupiirkonnas asuvatele isikutele, kelle  

      omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega  

      varustamiseks välja arvatud käesoleva § lõigetes 3 ja 4 nimetatud erandjuhtudel. 

 

(2) Võrgust eraldumise erandjuhtumid vaatab läbi ja määrab konkreetsed eraldumise 

         tingimused vallavalitsuse poolt nimetatud komisjon (edaspidi Komisjon). 

 

  (3) Isikud, kes küttevõrgupiirkonna määramise ajal ei kasuta võrgu kütet, ei ole 

          kohustatud liituma võrguga. Enne üldplaneeringu muudatuste kehtima hakkamist 

          detailplaneeringutes planeeritud hooned tuleb sõltumata detailplaneeringu lahen- 

          dustest projekteerida küttevõrku liidetavana ,v.a. käesoleva § punktis 4 toodud   

          erandjuhtudel. 

 

 

(4) Erandid, mille korral küttevõrgu piirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate Ehitiste    

     soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui võrguküte, on: 

1) ajutised ehitised; 



2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on 

väiksem kui 2 kW; 

3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW; 

4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või  

  mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustus- 

  kindluse; 

5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ökoloogiliselt puhtaid 

  kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas); 

6) komisjoni otsusel poolte poolt esitatud eraldumise taotluste alusel. 

 

(4) Võrguga liitumine küttevõrgupiirkonnas toimub vastavalt Kaugkütteseaduse § 10, § 11 ja 

§ 12 alusel liitumistaotluse esitamisega soojusettevõtjale.    
(5) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumis- ja soojuse ostu- 

      müügi lepingute lõpetamisega. 

(6) Tarbijal on õigus kaugküttepiirkonna võrgust eraldumist taotleda alljärgnevatel juhtudel: 

1) küttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine; 

2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus 

                         selliselt, et ehitise varustamist soojaga küttevõrgu kaudu ei ole võimalik  jätkata  

                         võrgu tehniliste võimaluste tõttu; 

3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega  varustamiseks hakatakse 

                         kasutama ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus-, päikese- 

                        energia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas) ja uue küttesüsteemi töökindlus  ei  

                        ole väiksem kaugküttesüsteemi poolt tagatavast töökindlusest; 

(7) Eraldumist taotlev tarbija peab soojusettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse. 

(8) Soojusettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.   

      (9) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:                                                          

1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimub 6 kuu jooksul    

eraldumistaotluse esitamisest ; 

2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu sta- 

biilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks. 

      (10) Küttevõrgust eraldumisel tuleb soojusettevõtjaga eelnevalt leppida kokku 

              ühendustorustiku ohutu säilitamise või likvideerimise osas.  

      (11) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud  

             kulud. 

      (12) Võrguga liitumise ja eraldumise protsessis tekkivaid eriarvamused lahendab  Komisjon.    

( 13) Elamutes paiknevate korterite eraldumine võrgu küttega tarbijapaigaldisest                    

              teostatakse ainult kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras. 

 

  § 4. Küttevõrgu üldised kvaliteedinõuded 
      

(1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva küttevõrguga 

ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende 

vahel sõlmitud soojuse ostu-müügi lepingule. 

 

(2) Soojuse ostu-müügi lepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast 

väljastatav soojuskandja temperatuurigraafik ja hüdrauliline reziim lähtuma 



välisõhutemperatuurist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning 

soojusvõrgu inertsist. 

(3) Soojusettevõtja on kohustatud tarbijatega sõlmitavates soojuse ostu-müügilepingutes 

sätestama, et pikim lubatud ühekordne soojusvarustuse katkestus ajavahemikus 

15.septembrist kuni 15.maini ei ületa 10 tundi ja ajavahemikus 16.maist kuni 

14.septembrini ei ületa 48 tundi.  Remondi-ja hooldustöödega seonduvatest 

katkestamistest peab soojusettevõtja tarbijat teavitama vähemalt 24 tundi enne katkestuse 

algust, kui seadused või lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 

Suveperioodi soojavarustuse katkestamist üle 48 tunni võib taotleda  Komisjonilt üks 

kuu enne katkestuse algust. Taotlusele lisada põhjendus. 

(4) Soojusettevõtja on kohustatud kõrvaldama lühima võimaliku ajaga tehnilised avariid, 

mis takistavad soojuse edastamist tarbijaile ning andma  dispetseri või pädeva ametniku 

kaudu informatsiooni avarii likvideerimise kohta tarbija esi- 

esimesel nõudmisel. 

(5) Iga soojusettevõtja edastab tarbijaile  soojust, vastavalt tema ostu-müügi lepingus kokku 

lepitud temperatuurigraafikule ja soojuskandja hüdraurilisele reziimile, kuni tarbijaga 

piiritluslepingus määratud liitumispunktini. Seejuures peab soojusettevõtja tagama 

liitumispunktis soojuskandja rõhkude vahe: 

1) sõltumatu ühendusskeemi puhul vähemalt 0,6 bar`i; 

2) sõltuva ühendusskeemi puhul vähemalt 0,4 bar´i. 

(6) Soojusettevõtja ei vastuta automatiseerimata või mittetöökorras olevate soojus- 

sõlmedega tarbijate üle-ja alakütmise eest. 

      . 

 

  § 5.   Võrguettevõtja arenduskohustus 

 
(1) Võrguettevõtja peab tegevusloa taotlemisel ja võrgu arendamisel arvestama 

üldplaneeringus määratud soojusvõrkude trasside ja rajatiste asukohtadega ning 

üldplaneeringuga kavandatud aleviku ruumilise arenguga. 

(2) Võrguettevõtja kohustub arendama tema omandis või valduses olevaid võrke ja tõstma 

nende efektiivsust, lähtudes omavalitsuse üld-ja detailplaneeringutest ning nende 

realiseerimise ja olemasoleva hoonestuse küttesüsteemi kaasajastamise vajadusest, et 

oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku 

ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega 

varustamine. Planeeringud koostatakse koostöös võrguettevõtjaga optimaalse lahenduse 

saavutamise eesmärgil. 

(3) Võrguettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud mõistliku aja jooksul, 

mis ei või olla pikem kui 18 kuud, ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad 

liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate 

liitujate varustuskindlust. Liitumistaotluse õigeaegse rahuldamise eesmärgil on vajalik 

määrata liitumisühenduse väljaehitamise tähtaeg detailplaneeringu koostamise käigus.  

(4) Võrguettevõtja esitab konkreetsed arenduskohustused oma arengukavas ja äriplaanis. 

(5) Võrguettevõtja arenduskohustuste täitmist kontrollib Komisjon, lähtudes eelkõige 

Kaugkütteseaduse sätestatust ( § 14, § 28, § 29). 

 

(6) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu. Juhul, 

kui küttevõrk on välja ehitatud, tuleb liitumistasu suurus määrata vastavalt 



liitumistorustiku väljaehitamiseks tehtavatele tegelikele kulutustele. Liitumistasu suurus 

tuleb võrguettevõtjal eelnevalt Komisjoniga kooskõlastada ning see peab olema 

avalikustatud. 

 

   §  6   Määruse jõustumine 

 

             Määrus jõustub 02. oktoobril 2011 aastal 

 

 

 

 

 

 

 

 


