
Paljud kortermajade elanikud 
maksavad kütte eest ruut-
meetri järgi, kuigi säästlikum 
oleks maksta vaid selle soo-
juse eest, mis on tegelikult 
tarbitud. 

Kallinev keskkütte hind teeb ko-
rtermajade elanikke murelikuks 
ja sunnib järjest enam mõtle-
ma sellele, kuidas soojusener-
giat kokku hoida. Paraku on 
selgunud, et isegi neis majades, 
kus küttesüsteem on reno-
veeritud ja paigaldatud uued 
radiaatorid, ei vähene küttekulu 
niisama. 
Seda, et uus küttesüsteem tagab 
kohe energiasäästu, ongi ennat-
lik eeldada. Otse loomulikult on 
nüüdisaegsel reguleerimisvõi-
malustega küttesüsteemil soo-
jusenergia säästmisel tähtis osa. 
Aga reaalse säästu saavutamiseks 
tuleb küttekulusid individuaal-
selt arvestada, näitab MESA Eesti 
OÜ üle kümneaastane praktika. 
Kui iga korteriomanik teab, et 
tema korteri küttekulusid on või-
malik individuaalselt arvestada, 
ja ta maksab täpselt nii palju, kui 
ta kulutab, on ta motiveeritud 
soojusenergiat kokku hoidma. 
Ainus võimalus küttekulusid 
tarbimispõhiselt arvutada on 
mõõta iga küttekeha tegelikult 
ruumi antud energiahulka. Sel- 
leks on vaja vastavat mõõtesea-
det – küttekulujaoturit, lisaks 
peab määrama iga radiaatori 
hindamisteguri. MESA kasutata-
vas arvestusmetoodikas võe-

takse arvesse ka seda, et elamus 
on üldkasutatavad ruumid ja 
üldised küttekulud, mille eest 
tuleb maksta kõigil korteritel. 
Senine kogemus näitab, et MESA 
mõõtesüsteemiga majades ka-
sutatakse vähem soojusenergiat 
kui mõõtesüsteemita majades. 
Et küttekulusid saaks korterite 
vahel õiglaselt jaotada, peab küt-
tekulude arvestusteenus olema 
korrektne ja usaldusväärne. Vas-
tasel korral tekib elanikel palju 
arusaamatusi. 

Mida küttekulude 
arvestusteenus sisaldab?

Küttekulujaoturi õige 
paigaldus
Seadmete tootjad näevad eri 
tüüpi küttekehade korral ette 
erinevaid paigaldusjuhendeid. 
Tähtis ei ole mitte ainult seadme 
paigaldamise koht radiaatoril, 
vaid ka õige kinnitus. MESA Eesti 
on paigaldanud küttekulujao-
tureid nii levinud nõukogude-
aegsetele kui ka moodsatele 
plekk-, malm- ja alumiiniumra-
diaatoritele, mitmesugustele 
konvektoritele ja toruregistritele, 
mida kasutatakse küttekehana. 
Tootja juhiste mittejärgimine 
toob kaasa valesti arvestatud 
küttekulud või loob pahataht-
likele korteriomanikele võima-
luse tarbimisnäitudega manipu-
leerida. 

Küttekeha tehniline hindamine
Tehniline hindamine on vajalik 

selleks, et määrata küttekehade 
soojusülekandetegurid mõõte-
seadmetele ja ruumiõhule. 
MESA Eesti leitavad radiaatorite 
hindamistegurid määratakse sel-
le alusel, kuidas montöör on ette 
antud metoodikale tuginedes 
üles märkinud korteri iga küt-
tekeha spetsiifilised kujupara-
meetrid ja mõõdud. Igast erine-
vast küttekeha tüübist tehakse 
foto ja võetakse profiili jäljend. 
Üles märgitud ja kogutud 
andmed sisestatakse vastavasse 
programmi, kontrollitakse küt-
tekehade andmebaaside järgi 
montööri märkmete õigsust ja 
leitakse iga radiaatori kohta nn 
hindamistegur. Montööride väl-
jaõppest ja kogemustest, radi-
aatorite andmete kontrollijast ja 
hindamistegurite määrajast sõl-
tub suurel määral see, et tegelike 
küttekulude arvestus oleks õige. 

Tarbimisandmete lugemine ja 
kontrollimine
Korterelamutes on mõistlik ka- 
sutada tarbimisandmete kaug-
lugemissüsteemi: elanik saab 
küll igalt seadmelt oma tarbimist 
kontrollida, kuid ei pea ühistule 
andmeid edastama. Selle ülesan-
dega saavad hakkama raadio-
moodulitega küttekulujaoturid. 
Tarbimisandmete kõrval edastab 
seade ka muid tööparameetreid. 

Korterite arvestuse  
koostamine ja kontroll
Arvestusprogrammis jagatakse 
elamu peasoojusarvesti järgi 

mõõdetud küttekulu vastavalt 
iga korteri iga radiaatori küt-
tekulujaoturite näitudele ning 
arvestatakse muidugi ka üldsoo-
juse osa, mis olenevalt ehitisest 
on 30–50 protsenti. Arvestuspro-
grammis saab jälgida korterite 
soojakulu pikema perioodi lõikes 
ja avastada selle ootamatult suu-
ri kõikumisi. 

Ülevaade elamu ja  
korteri küttekuludest
Arvestuse lõpuks väljastatakse 
igale korterile ülevaade, kuidas 
on kujunenud konkreetse tarbija 
küttekulud. Kommunaalkulude 
arvele lisataval lehel saab kor-
teriomanik kontrollida mõõte-
seadmete alg- ja lõppnäite ning 
täielikku arvutuskäiku, kuidas  
kujuneb tema osa elamu kogu-
kulus. See hoiab ära nii mõnedki 
arusaamatused ja konfliktid. 

Korteriühistul, kes otsustab 
paigaldada küttekulujaoturid, 
soovitan kindlasti uurida, kui-
das arvestust tehakse, millised 
andmed korteriomanikele ed-
astatakse ning kas ja kuidas 
määratakse hindamistegurid. 
Arvestusteenus eeldab pikka 
kliendisuhet ning seetõttu on 
hea, kui teenuse pakkujal on 
selles vallas juba piisavalt tead-
misi ja kogemusi. 
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Aasta lõpuni soodushinnad, küsige pakkumist!

Küttele kulub kolmandiku võrra vähem

Meie majas on küttekulu individuaalse arvestamise seadmed 
kasutusel olnud juba kolm aastat. Tulemuseks on see, et maja 
küttearved on 30–35 protsenti väiksemad. Meie majas on 216 
korterit ja kümmekond neist kulutab soojusele piirkonna kesk-
misest enam, teised maksavad kas sama palju või vähem. Vahe 
tuleb sellest, et mõned elanikud tahavad, et neil oleks toas 
25 kraadi sooja ning kui on veidi vähem, siis on neil juba külm. 
Samuti ei saa mõned elanikud aru sellest, et tuba tuulutades 
tuleks radiaator välja lülitada, sest kui toas õhk jaheneb, tuleb 
radiaatorist ette antud toatemperatuuri saavutamiseks auto-
maatselt rohkem soojust. 
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Küttekulude individuaalne arvestamine toob korteriomanikele kokkuhoiu


