Uute hoonete liitumine kaugküttevõrguga nõuab ülelinnalise soojusvõrgu parameetrite ülevaatamist ning
uutele tingimustele ümberhäälestamist, et tulevikus saaks iga klient aastaringselt vajalikus koguses kvaliteetset
soojust. Seoses sellega palume teil liitumisprotsessi käigus esitada võimalikult täpselt hoone parameetrid ja
soojusvajadused ning tähelepanelikult järgida meie projekteerimistingimusi. Liitujatega tegeleb AS-i Utilitas
Tallinn tehnilise teeninduse osakond.
LIITUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA VORMID

TEHNILISTE TINGIMUSTE
AVALDUS
lae vorm alla

Liitumise võimaluste väljaselgitamiseks
palume täita avaldus ning lisada sellele koopia
kinnistu plaanist, kus on näidatud planeeritava
või olemasoleva hoone asukoht koos
soojussõlme paiknemisega. Vastus saadetakse
teile 30 päeva jooksul. NB! Palume avalduses
märkida valitav teenus, mis otstarbel tehnilisi
tingimusi taotletakse:
Liitumistingimused – kui soovite uurida
kaugküttevõrguga liitumisvõimalust.
Liitumistingimustes analüüsitakse liitumise
võimalikkust, tuuakse välja lubatavad
soojuskoormused, võimalikud
ühenduspunktid, soojuskandja parameetrid
ning muud liitumiseks vajalikud tingimused.
Liitumise tehnilised tingimused – kui
otsustasite meiega liituda ning alustate
projekteerimist. Liitumise tehnilised
tingimused on aluseks nii tänavaaluse
soojustorustiku kui ka hoonesisese
küttesüsteemi projekteerimisele. Liitumise
tehnilistes tingimustes tuuakse välja
täpsustatud ühenduspunkt koos
ühendusskeemiga, täpsustatud
soojuskoormused, soojustorustiku ja
soojussõlme projekteerimise nõuded.

PROJEKTEERIMISE
ÜLDISED TEHNILISED
TINGIMUSED
lae dokument alla

Lisaks liitumise tehnilistele tingimustele tuleb
soojustorustiku projekteerimisel arvestada
AS-i Utilitas Tallinn kinnitatud soojustorustiku
projekteerimise üldiste tehniliste
tingimustega.

Projekte kooskõlastab
võrguhooldusosakonna juhataja
asetäitja kolmapäeviti 8-12:
Andrei Mjagkov
610 7453
andrei.mjagkov@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn

Soojussõlme projekteerimisel tuleb arvestada
AS-i Utilitas Tallinn kinnitatud soojussõlme
projekteerimise üldiste tehniliste
tingimustega.

Projekte kooskõlastab tehnilise
teeninduse osakonna juhataja:
Joel Veisserik
610 7151
joel.veisserik@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn

SOOJUSSÕLME
PROJEKTEERIMISE
ÜLDISED TEHNILISED
TINGIMUSED
lae dokument alla

Avaldus koos lisadega
tuleb saata tehnilise teeninduse
osakonna müügiinsenerile:
Veera Ipolitova
610 7521
veera.ipolitova@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn
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SOOJUSSÕLME PASS
lae vorm alla

AVALDUS
LIITUMISLEPINGU
SÕLMIMISEKS
lae vorm alla

SOOJUSTORUSTIKE
EHITUSTÖÖDE
LÄBIVIIMISE
ÜLDTINGIMUSED
lae dokument alla

Enne hoone küttesse lülitamist peab klient
koostama soojussõlme passi. Soojussõlme
passi koostamiseks kasutage AS-i Utilitas
Tallinn soojussõlme passi vormi, millele tuleb
lisada juurde soojussõlme skeem ning
sisseviigu plaan ja profiil.

Soojussõlme passi ooskõlastab
tehnilise teeninduse osakonna
juhataja:
Joel Veisserik
610 7151
joel.veisserik@utilitas.ee Punane
36, Tallinn

Soojusvõrguga liitumiseks tuleb sõlmida
hoone omanikul liitumisleping, mis on
tehnilise projekti koostamise, soojustorustiku
ja soojussõlme ehitamise ning soojuse ostumüügilepingu sõlmimise aluseks. Avaldusele
palume lisada kinnistuomaniku B-kaardi
koopia ja hooneregistri tõend või
kinnistusraamatu väljavõte.

Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb
pöörduda tehnilise teeninduse
osakonna projektijuhtide poole:
Natalja Fomenko
610 7143
natalja.fomenko@utilitas.ee
Juliana Novaševskaja
610 7149
juliana.novasevskaja@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn

Uue liituja soojustorustiku ehitusel tuleb
arvestada soojustorustike ehitustööde
läbiviimise üldtingimustega, mis on
liitumislepingu lahutamatu osa.

Küsimuste korral palume
pöörduda võrguhooldusosakonna
juhataja asetäitja poole:
Andrei Mjagkov
610 7453
andrei.mjagkov@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn

AVALDUS
SOOJUSARVESTI
PAIGALDAMISEKS
lae vorm alla

Soojusarvestid paigaldab klientidele AS Utilitas Avaldus arvesti paigaldamiseks
Tallinn. Selleks tuleb esitada avaldus ning esitada soojusmõõdujuhile:
soojusarvesti paigaldame ühe nädala jooksul.
Anna Joannesjan
610 7155
anna.joannesjan@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn

AVALDUS SOOJUSE
OSTU-MÜÜGILEPINGU
SÕLMIMISEKS
lae vorm alla

Selleks, et uus liituja saaks hakata soojust Soojusmüügilepingu sõlmimise
tarbima, tuleb AS-iga Utilitas Tallinn sõlmida avaldus palume esitada
soojusmüügileping.
projektijuhtidele:
Natalja Fomenko
610 7143
natalja.fomenko@utilitas.ee
Juliana Novaševskaja
610 7149
juliana.novasevskaja@utilitas.ee
Punane 36, Tallinn
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