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1. KOLIMISEL KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

MILLAL MA VÕIN VÕTMETE
LE JÄRELE TULLA?
Oma uue kodu võtmed saad üürilepingu jõustumi-
se päeval pärast kella 12. Kui lepingu jõustumispäev 
langeb nädalavahetusele või riigipühale, saad võtmed 
järgmisel tööpäeval. 

Kui tuled võtmetele järele, võta kaasa 
 •  isikutunnistus (nt juhiluba või pass);
 • allkirjastatud üürileping;
 • tagatise maksmist tõendav maksekorraldus.

Kui sa ei saa ise võtmetele järele tulla, anna teisele ini-
mesele volikiri. Volikirja alusel võtmete väljastamisel tu-
leb samuti võtta kaasa eespool nimetatud dokumendid.

KAS MA PEAN SÕLMIMA  
KODUKINDLUSTUSLEPINGU?
Jah, üürilepingu tingimuste kohaselt peab sul olema 
kehtiv kodukindlustus, mis hõlmab kodu- ja vastutus-
kindlustust. Võid sõlmida kindlustuslepingu vabalt 
valitud kindlustusfirmaga.

KAS ELEKTER ON ÜÜRIHINNAS SEES?
Ei, kui seda ei ole üürilepingus eraldi mainitud. Sõlmi 
elektrileping meelepärase võrguettevõttega juba enne 
sissekolimist, siis on korteris elektriühendus juba koli-
mispäeval.

KAS VESI ON ÜÜRIHINNA SEES?
Ei. Uutes üürilepingutes ei kuulu vesi üürihinna sisse, 
veemaks on 18 €/in/kuus.

KAS INTERNETIÜHENDUS ON ÜÜRIHINNA SEES?
Enamasti. Sinu uues kodumajas on tõenäoliselt olemas 
valmidus Telia lairibaühenduse jaoks. Kuna oled SATO 
klient, saad tasuta ühenduse kiirusega 10/10 Mbit/s 
ning sellest kiiremad Telia ühendused soodushinnaga. 
Lairibaühenduse kasutuselevõtuks tuleb helistada Telia 
klienditeenindusse tel 0200 11611. Kõikides SATO üüri-
kodudes (SATO VuokraKoti) Telia tasuta ühendust ei 
ole. Oma maja kohta saad teavet leheküljelt sato.fi või 
Telia klienditeenindusest.

KELLELE MA PEAN ESITAMA KOLIMISTEATE?
Saada ametlik kolimisteade rahvastikuregistrikes-
kusesse (Väestörekisterikeskus) hiljemalt nädala 
jooksul pärast kolimist. Kolimisteate võid edastada 
telefoni teel, helistades numbril 0203 456 456, või 
rahvastikuregistri või Soome posti kodulehel (lingid on 
leitavad sato.fi kodulehel).

KAS KORTERIS TOHIB SUITSETADA?
Ei tohi. Sinu uues kodus on suitsetamine keelatud 
üürilepingu sätete alusel. Ka kodumaja üldkasutatava-
tes ruumides on suitsetamine keelatud. Maja õuel on 
tavaliselt suitsetamiseks eraldi ettenähtud koht.

KUHU MA VÕIN AUTO PARKIDA?
Oma autokoha võib broneerida hooldus- või par-
kimisfirma kaudu. Autokoht on tasuline. Külaliste 
kohad on mõeldud ainult majaelanike külalistele. Ära 
mingil juhul, ka mitte lühikeseks ajaks, pargi oma autot 
päästesõidukite ligipääsuteedel. Ligipääsuteed on õuel 
tähistatud vastavate siltidega.

KUI KORTERIS ON RIKKEID VÕI PUUDUSI,  
SIIS KUST MA ABI SAAN?
Kiireloomuliste remonditööde puhul saab abi hool-
dusfirmast, selle kontaktandmed leiad kodulehelt sato.
fi sinu maja lehelt ning kodumaja infotahvlilt. Sato.
fi kaudu on sul võimalik edastada ka elektrooniline 
rikketeade, millega saad edastada taotluse mitte nii kii-
reloomuliste hooldustööde teostamiseks. Elektrooniline 
rikketeade on soome keeles.

MILLISED UUE KODU HOOLDUS- JA KORRAS-
HOIUTÖÖD ON MINU VASTUTUSEL JA MILLISED 
TÖÖD KORRALDAB SATO?
Vastuse leiad käsiraamatu lisas olevast vastutuse ja-
gunemise tabelist. Vastutuse jagunemise tabel on 
soome keeles ka aadressil sato.fi/vastuunjakotaulukko 
ja teistes keeltes sato.fi lingi „Asukkaan palvelut“ all.

KUST SAAB ABI?
Hooldusfirma aitab sind kodu või kodumaja üldkasu-
tatavates ruumides tekkinud rikete või oluliste problee-
mide puhul. SATO teenusejuht aitab elanikevahelise 
suhtluse, naabritega ja sisekorrareeglitega seotud küsi-
mustes. SATO klienditeenindusest ssaad teavet üüri 
maksmise ja teiste üürisuhtega seotud küsimuste kohta. 
Kui sa ei tea, kelle poole pöörduda, võta esimesena 
ühendust SATO klienditeenindusega. Sato.fi klienditee-
nindusest leiad kontaktandmed, vormid ja teavet korte-
rite kasutuse, sündmuste ja kliendisoodustuste kohta.

SATO klienditeenindus  
Tel 020 334 443
Avatud E–N kl 8–18 ja R kl 9–16 
asiakaspalvelu@sato.fi
Klienditeenindusega saab lahtiolekuaegadel 
ühendust ka teenuse Chat-rakenduse kaudu.

Palju õnne uues kodus!
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SATO kliendina on sul võimalik kasutada meie teenu-
seid ja soodustusi.

KLIENDIANDMED  
SATO kasutab klienditeeninduse sujuvuse tagamiseks 
kliendiandmebaasi, kuhu salvestame korterite elanike 
andmed ja kontaktandmed (telefonikõned, e-kirjad, 
kirjad ja päringud) vastavalt korteriavalduses antud 
heakskiidule. Täpsemad andmed SATO kliendiand-
mebaasi kohta leiate kodulehe sato.fi andmeturbe ja 
kasutustingimuste lingi alt. 

KLIENDIPÄEVAD
SATO korraldab igal aastal erinevaid tasuta kliendipäe-
vi. Ürituste ajakava avaldatakse kodulehel sato.fi.

ELANIKEVAHELINE KOOSTÖÖ
Paljudes majades tegutseb elanike toimkond, kes korral-
dab oma tegevust koos teenusejuhiga. Kui soovid oma 
kodumajast rohkem teada, osale elanike koosolekutel või 
kohtumistel. Kui sinu kodumajas praegu elanike toim-
konda ei ole, aga tegevus pakub sulle huvi, võta ühen-
dust teenusejuhiga, et käivitada toimkonna tegevus.    

2014. aastal tegevust alustanud Asukasfoorumi on 
elanike ja SATO ühine uusi ideid pakkuv grupp. Selle 
eesmärk on pakkuda välja uusi mõtteid ja tegevusi ela-
nike tegevuse elavdamiseks ja elamismugavuse paran-
damiseks. Rühm teeb ettepanekuid ka SATO teenuste 
ja tegevuse arendamiseks. Kui sind huvitab Asukasfoo-
rumi tegevus, saad lisateavet ja võimaluse tegevusega 
liituda kodulehel sato.fi.   

Arava-majades (üürileantavad kortermajad) toimub 
koostöö ka üleriigilise koostööorgani kaudu. Koos-
tööorganis arutatakse ühishaldusseadusest tulenevaid 
ülesandeid, millest kõige olulisem on oma seisukoha 
kujundamine üürihinna määramiseks. Koostööorgani 
koosolekul osalevad esindajad valitakse elanike üldkoos-
olekutel. Koosolekutel osalevad elanike toimkondade 
juhid ja kontaktisikud saavad teavet oma maja üürisum-
ma määramisega seotud küsimustes. 

ELUASEMETOETUS
Eluasemetoetust saab taotleda Soome pensioniametist 
(Kansaneläkelaitos, Kela). Kela kodulehel www.kela.fi 
on lisateavet ja kalkulaator, mille abil selgub, kas eluase-

2. SINULE, SATO KLIENT

metoetuse saamiseks vajalikud tingimused on täidetud. 
Kuna oled SATO klient, ei pea sa eluasemetoetuse 
taotlusele või taotluse uuesti läbi vaatamise avaldusele 
lisama Kela nõutud elutingimusi kirjeldavaid lisadoku-
mente. Kela saab vajalikud andmed SATO elektrooni-
lisest andmebaasist. Elektrooniliselt edastavad andmed 
hõlmavad üürilepingu, elamiskulude ning üürileandjale 
üüri tasumist puudutavaid andmeid. Elektrooniline 
andmeedastus tagab Kelale esitatavate andmete õigsuse.

LAIRIBAÜHENDUS
Enam kui 20 000 SATO üürikodus on Telia 10/10 
Mbit/s lairibaühendus. Ühenduse kasutuselevõtuks 
tuleb helistada Telia müügiteenuste tasuta numbril  
0200 11611. Telia pakub SATO elanikele tasulist lisakii-
rust tavahinnast soodsamalt.  

PÄRINGUD JA TAGASISIDEKANALID
Kogume oma tegevuse arendamiseks klienditagasisidet 
nt erinevate küsitluste kaudu. Küsitlused saadetakse kas 
nutitelefoni kaudu või e-posti teel. Küsimustele vastami-
ne annab võimaluse osaleda eluasemeteenuste arenda-
mises. 

Võid võtta ühendust ja anda tagasisidet helistades meie 
klienditeenindusse, meie Facebooki lehe kaudu, kasuta-
des teenuse Chat-rakendust või e-posti (asiakaspalvelu@
sato.fi).   

TARVIKUD ELANIKU TEOSTATUD  
REMONDIKS
Kui soovid kodus värvimistöid teha, saad SATO-lt ta-
suta remondikomplekti. Sellesse kuuluvad värvid ja vär-
vimistarvikud. Värvitoonid saad valida SATO värvika-
taloogist. Lisateavet elanike teostatud remondi kohta ja 
remondikomplekti tellimisjuhised leiad kodulehelt sato.
fi. Nõuandeid ja juhiseid remondiks #sadu ideid.

KODU HOOLDUSÜLEVAATUSED  
JA KORRASHOIU JÄRELEVALVE
Kontrollime korterite seisukorda kolimise ajal ning 
hooldusülevaatuste käigus. Elanikule saadetakse eeltea-
de ülevaatuse toimumisaja kohta. Peale selle külastavad 
maju regulaarselt ka SATO korterite inspekteerijad.

RIKKED JA KAHJUSTUSED
Kui korteris või majas tekib kahjustusi või remonti 
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vajavaid rikkeid, on sul mitu võimalust kontakti võtmi-
seks. Riketest võib teatada elektrooniliselt, täites rikke-
teatevormi kodulehel sato.fi, või telefoni teel, helistades 
hoolduskeskuse klienditeenindusse. Mõnes majas on 
infotahvlil rikketeate edastamiseks ka QR-kood. Rikke-
teadetele reageeritakse tööpäeviti ühe päeva jooksul ja 
kirjalikele rikketeadetele kahe päeva jooksul.        

TAGATISRAHA TAGASTAMINE  
AASTA PÄRAST SISSEKOLIMIST
Kui oled elanud korteris pidevalt üle aasta, võid taot-
leda makstud tagatisraha tagastamist. Tagastamise 
eeltingimuseks on elaniku tegevuse kohta kaebuste 

puudumine ja üürimaksete korrektne tasumine. Taotlu-
se tagatisraha tagastamiseks saad esitada elektrooniliselt 
kodulehel sato.fi või paberkandjal SATO klienditeenin-
duses. Tagastustaotluse läbivaatamise aeg on maksi-
maalselt üks kuu.

ÜÜRI MAKSMINE E-ARVEGA
SATO üüri võid tasuda ka e-arvega. E-arve tellitakse 
oma internetipanga kaudu. Üürimaksega seotud and-
med saadetakse sellisel juhul otse sinu internetipanka ja 
arve maksmisel on alati kasutada õiged andmed. Kui 
valid makseviisiks e-arve, võid maksta üüri kuu 2. päeva 
asemel kuu 17. kuupäeval.

Sandra, Erika, Rosa ja Riikka
Kõik koos lapsepõlvekodust SATO üürikoju.



6

3. ÜHISED REEGLID

3.1. MILLE EEST VASTUTAB SATO?
SATO vastutab selle eest, et sinu korteri ja koduma-
ja haldamine ja korrashoid nõuetekohaselt toimiksid. 
SATO üürikodud paiknevad enamasti SATO omandis 
olevates kinnistutes. Sellisel juhul vastutab maja hooldu-
se ja korrashoiuks vajalike lepingute ja nende järelevalve 
eest SATO. SATO vastutusel on ka kinnistute remondi- 
ja korrashoiutoimingute teostamine. Kinnistutes, kus 
SATO-le kuulub vaid osa kortereid, korraldab vastavad 
toimingud ja lepingud korteriühistu juhatus.

Maja hooldus ja korrashoid tagatakse mitme osapoole 
koostöös. SATO vastutab koostöövõrgustiku tegevuse 
eest. Kogume oma tegevuse kohta teavet nt kliendira-
hulolu küsitluste ja oma ülevaatustega.

VASTUTUSE JAGUNEMISE TABEL
Korterite hooldus- ja korrashoiuga seotud vastutus on 
erinevate ülesannete osas jagatud SATO ja elanike 
vahel. Selle juhendi 2. lisas on esitatud vastutuse jagune-
mise tabel, millest näed, millised on SATO ja millised 
sinu ülesanded.

ÜÜRI MÄÄRAMINE
SATO korterite üürihinna määramisel on eesmärgiks 
tagada hinna ja kvaliteedi vaheline tasakaal. Üürihin-
nad, v.a arava-üürikorterite üürihinnad, määratakse 
turuhindade alusel ning arava-üürikorterites omahinna 
alusel. Arava-majades kasutatakse üüri ühtlustamist, 
mille alusel määratakse üürisumma vastavalt maja 
tarbimisväärtusele. Üürihinna määramisel ennetatakse 
ka majades pikas perspektiivis tekkivaid remondivaja-
dusi. Üürisumma ja selle läbivaatamise põhimõtted on 
toodud üürilepingus.

SATO saadab teate üürihinna korrigeerimise kohta 
ning maksete kokkuvõtte igal aastal posti teel igasse 
üürikorterisse.

Üürimaksete kokkuvõttes on toodud uus üürihind, uue 
hinna kehtivusaja algus ning makseandmed, nt kon-
to- ja viitenumber. Uut üüriarvet ei saadeta iga kuu, 
vaid üürimaksete kokkuvõte on ühtlasi arve seni, kuni 
elanikule saadetakse uus üürimaksete kokkuvõte. Uus 
kokkuvõte saadetakse tavaliselt kord aastas.

Sonia ja tema kass London.  
Nüüd juba teises SATO üürikodus.
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Sisekorraeeskirjad kehtivad kogu kinnistu territooriumil 
ning kõik elanikud ja nende külalised on kohustatud 
reegleid järgima.

ÜÜRI TÄHTAEGNE TASUMINE
Üüri maksetähtaeg on iga kuu 2. kuupäev, kui ei ole 
muus tähtajas kokku lepitud. Üüri maksmiseks võib 
kasutada e-arvet. Kui oled valinud makseviisiks e-arve, 
võid üüri maksetähtajaks valida iga kuu 2. kuupäeva 
asemel 17. päeva. Üüri maksetähtaja muutmisest tuleb 
telefoni teel või e-kirjaga teavitada SATO klienditeenin-
dust, et kanda see teave ka üürimakseandmetesse.

Kui sul tekib üüri tasumisel makseraskusi, võta ühen-
dust SATO klienditeenindusega. Makse meeldetuletuse 
ja makse hilinemise tõttu tekivad tavapärased lisakulud, 
kuid kui oled oma raskustest eelnevalt teavitanud, ei 
saadeta tähtaegselt tasumata arvet kohe inkassofirmale 
väljanõudmiseks.

KORTERI KORRASHOID
Elaniku kohustus on hoolitseda oma korteri eest nõuete-
kohaselt viisil, koristada regulaarselt (arvesta üürilepin-
gu tingimusi). Kui märkad puudusi maja turvalisuses, 
huligaansuse tagajärgi, korduvaid probleeme elukorral-
duses või puudusi, mis tuleks kõrvaldada, teavita sellest 
hooldusfirmat ning SATO-d. Täiendavaid nõuandeid 
korteri korrashoiuks ja koristamiseks saad sellest juhen-
dist ja kodulehelt sato.fi.

KLIENDI HINNAKIRI
Kui kahjustad või lõhud korterit või sellesse kuuluvaid 
esemeid, esitatakse sulle tekkinud kulude eest kliendi 
hinnakirja alusel koostatud arve. SATO jätab endale 
õiguse nõuda sisse tegelikud remondikulud. Kehtiv 
kliendi hinnakiri on üleval kodulehel sato.fi.

3.2. MILLE EEST VASTUTAB KLIENT?
Elamismugavuse juurde kuulub ka elaniku vastutus 
ühiselu reeglite järgimise eest. Kui elad SATO üürikor-
teris, maksad oma üüri tähtaegselt, hoiad oma korteri 
nõuetekohaselt korras ning järgid majas kehtivaid sise-
korrareegleid, mis on toodud juhendi 1. lisas. Elaniku 
kohustusi on üksikasjalikumalt kirjeldatud üürilepingus.

KLIENDI ANDMED
Kui korteris elades kolib sinna uus elanik või keegi ela-
nikest lahkub, teavita muudatusest SATO klienditeenin-
dust. Teabe edastamine tagab kliendiandmete registri 
andmete õigsuse ja annab meile võimaluse veenduda, 
et avame korteri ukse õigele inimesele, kui näiteks võti 
on maha ununenud. Elanike arv mõjutab ka veearvet. 
SATO kontrollib korterite elanike andmeid regulaarselt 
ka rahvastikuregistri andmebaasist. 

HEANAABERLIKUD SUHTED 
Majas meeldiva õhkkonna ja elamismugavuse loomist 
mõjutavad otseselt ka naabritevahelised suhted. Kui 
peame meeles, et igaüks meist on ka naaber, ja oskame 
üksteisega arvestada, on igapäevaelu kindlasti mõnusam.

Ühised mängureeglid ja nende järgimine hõlbustavad 
ühiselu. Enda eluviis ei tohi naabrite ega teiste elanike 
tavaelu segada. Korrus- ja ridamajades elatakse lähes-
tikku ja igapäevased helid on paratamatud, kuid häiriv 
käitumine ei ole lubatud. Kui tunned, et naabri tegevus 
on häiriv või majas tekib probleeme, võta ühendust  
SATO-ga. Tema võtab olukorra lahendamise enda 
peale.

SATO majades kehtivad üldised sisekorraeeskirjad, 
mis hõlbustavad ühiselu. Reeglid on toodud juhendi 1. 
lisas. Üldistesse sisekorraeeskirjadesse saab majapõhi-
selt elanike üldkoosoleku otsuste põhjal täpsustusi teha. 
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4. ELANIKU ABC

Sellesse peatükki on koondatud üldised juhised SATO 
korterite elanikele. Kui oled saanud korteri üürimisel 
täpsemaid või siin toodud juhistest erinevaid suuniseid, 
järgi neid juhiseid.

NÕUDEPESUMASIN
Nõudepesumasina võib paigaldada ja ühendada ainult 
spetsialist. Hoia alles köögimööbli juurde kuuluv kapp, 
sest väljakolimisel tuleb kapp tagasi monteerida.

ELAMISRAHU
Korrus- ja ridamajas elatakse lähestikku ja tavapärased 
hääled kuuluvad elu juurde, kuid häiriv käitumine ei ole 
lubatud. Alati ei suju argielu ootuspärasel viisil ja naabri 
juurest kostub häirivat müra. Räägi sellest naabrile, ta 
ehk ei oska aimata, et muusika või filmihelid kostavad 
ka läbi seina. Kui naaber vaatamata vestlusele oma 
käitumist ei muuda ja tunned, et sinu elamisrahu on 
häiritud, võta ühendust SATO-ga.

PARKIMISKOHT
Majade juures on parkimiskohti, millest osa on mõeldud 
majaelanikele ja osa elanike külalistele. Parkimiskohtade 
eest tuleb tasuda kohamaksu. Makse suurus oleneb sel-
lest, kas parkimiskoha juurde kuulub soojendussüsteemi 
pistik või on tegemist nn külma kohaga. Soojendussüstee-
mi võtmed saad parkimiskohtade jagamisega tegelevalt 
asutuselt, enamasti hooldusfirmalt või parkimisteenuseid 
pakkuvalt ettevõttelt. Mõne maja juures on parkimiskohti 
vähem kui nõudlus eeldaks. Sellisel juhul parkimiskohta 
kohe ei saa, vastav avaldus kantakse ootelehele.

VÕTMED
Võtmed annab allkirja vastu üle SATO esindaja, 
enamasti hooldusfirma, otse eelmiselt elanikult võtmeid 
vastu ei võeta. Võtmed on registreeritud ja puuduvate 
võtmete, uute võtmete tellimise ja uuesti seadistamise 
tõttu tekkinud kulude kohta esitatakse elanikule elanike 
hinnakirjast tulenev arve. Võtmeid saab tellida kodule-
hel sato.fi oleva teenusevormi kaudu. 

KELDRIBOKSID 
Keldriboksides ei tohiks hoida väärtuslikke esemeid, mis 
võivad murdvargaid ligi meelitada. Sissemurdmise väl-
timiseks sulge boksi uks tugeva lukuga ja kasuta nähta-
vust varjavaid katteid. Tuleohutuseeskirjade kohaselt ei 
ole keldriboksides lubatud hoida tuleohtlikke vedelikke, 
gaase ega plahvatusohtlikke aineid.

PRÜGIKONTEINERIBOKS 
Elukeskkonna mugavust parandab ka see, kuidas majas 
prügiga käitutakse ning kuidas kõikidele elanikele 

mõeldud jäätmeruumi kasutatakse ja puhtus tagatak-
se. Juhised jäätmeruumi kasutamise kohta on toodud 
leheküljel 15.

KLUBIRUUM
Paljudes majades on nn klubiruum, mille kasutusots-
tarve on majades erinev. Mõnes majas on klubiruum 
sisustatud hubaseks puhkeruumiks, mida elanikud 
võivad kasutada näiteks laste sünnipäevade korraldami-
seks. Teistes majades on klubiruumis jõusaaliseadmed. 
Klubiruumide sisustamise ja kasutuskorra eest vastu-
tavad elanike toimkonnad. Klubiruumi kasutuse kohta 
saab lisateavet elanike toimkonnalt või teenusejuhil. 
Uusi ideid ruumi kasutamiseks tuleks arutada elanike 
üldkoosolekul või teenusejuhiga.

LAIRIBAÜHENDUS
Enamiku SATO korterite üüri sisse kuulub ka Telia 
lairibaühendus. Ühenduse kasutusele võtmiseks tuleb 
helistada Telia müügiteenuste tasuta numbril 0200 
11611. Telia pakub SATO elanikele tasulist lisakiirust 
tavahinnast soodsamalt. Vaata kodulehelt sato.fi oma 
maja lehelt või küsi SATO klienditeenindusest oma 
korteri lairibaühenduse andmeid.

LAPSEVANKRITE HOIUKOHT
Lapsevankreid hoitakse selleks ettenähtud lapsevankrite 
hoiuruumis. Kui ruum ei ole vastavalt tähistatud või selle 
olemasolu ei ole teada, võta ühendust hooldusettevõttega 
ja küsi temalt, kus on vankrit turvaline hoida. Tuleohutu-
seeskirjad keelavad vankrite trepikojas hoidmise.

PESURUUM JA KUIVATUSRUUM
Paljudes majades on pesuruum ja kuivatusruum ning 
nende kasutamine on elanikele tasuta. Broneerimisleht 
ning masinate kasutusjuhised on pesu- ja kuivatusruu-
mis või maja infotahvlil. Vaipasid pesuruumis pesta ei 
saa, kuna need on masinate ja kuivatustrumlite jaoks 
liiga rasked.

TREPIKODA
Lahtiste esemete hoidmine trepi all või mujal trepikojas 
on tuleohutuse tagamise tõttu keelatud. Keeld kehtib ka 
lapsevankrite kohta.

NIMESILT
Hooldusfirma korraldab nimevahetuse trepikoja elanike 
nimekirjas ja vahetab uksesildi. 

KOLIMISTEADE 
Saada ametlik kolimisteade rahvastikuregistrikeskusele 
(Väestörekisterikeskus) hiljemalt nädal pärast kolimist. 
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Kolimisteate võid edastada telefoni teel, helistades 
numbril 0203 456 456, või rahvastikuregistri või Soome 
posti kodulehel (lingid on leitavad sato.fi kodulehel).

ELANIKU TEOSTATUD REMONT
Kui soovid kodus värvimistöid teha, saad SATO-lt 
tasuta remondikomplekti. Sellesse kuuluvad värvid ja 
värvimistarvikud. Lisateavet ja juhised komplekti telli-
miseks saad kodulehelt sato.fi.

AADRESSIMUUTUS
Saada aadressi muutumise teadaanne ja posti edastami-
se kokkulepe postiasutusele. Post suunatakse tasuta üm-
ber ühe kuu jooksul. Postiasutuselt saad tasuta aadressi 
muutmise kaardi, mille abil teatad oma uuest aadressist. 
Mitmed ametiasutused saavad teate aadressi muutumise 
kohta otse rahvastikuregistrikeskuselt, kuid ära unusta 
teatada aadressi muutusest tellitud ajakirjade kandjale, 
pankadele, kindlustusfirmadele, kaubandusettevõtete-
le (kui oled sõlminud püsikliendi lepingu), erinevatele 
organisatsioonidele jne.

RÕDU 
Rõdul olles ei ole alati meeles, et hääled kanduvad teis-
tele rõdudele ja korteritesse. Rõdul olles oled naabritele 
eriti lähedal. Ohutuseeskirjad keelavad rõdul grillimise, 
lahtise tule või gaaside käsitsemise. Ka lilleanumad pai-
gutatakse rõdupiirdest sissepoole, et need alla ei kukuks 
ja ohte ei tekitaks. Rõdult ei tohi ka midagi alla visata, 
nt suitsukonisid. Lisaantennide ja satelliiditaldrikute 
rõdule paigaldamises tuleb kokku leppida teenusejuhiga.

ÕUEALA 
Majaelanike koostööd on näha õuel ja õuetalgutel. Eri 
aastaaegadel saab igaüks maja ümbrust enda ja teiste 
rõõmuks korrastada ja kaunistada. Kuigi õueala regu-
laarsete hooldus- ja korrashoiutööde korraldamine on 
hooldusfirma vastutusel, leidub õuel toimetamist kõigile. 
Õueala atraktiivsust mõjutab otseselt ka õueala ohutus. 
Selles on oluline osa parkimisjuhiste järgimisel ja õue 
liiklusohutuse tagamisel. 

SUITSETAMISKEELD
Üürilepingu tingimuste kohaselt on suitsetamine korteri 
siseruumides keelatud. Suitsetamisboksis ja ka rõdul 
hoolitseb tähelepanelik suitsetaja selle eest, et siga-
retisuits ei kanduks naabri rõdule või akendest sisse. 
Suitsetamiskeeld kehtib kõikides maja üldkasutatavates 
ruumides, trepikodades ja liftides.

2015. aastal ja hiljem valminud uued ja kapitaalremon-
ditud tervikuna SATO omandis olevad majad on täiesti 
suitsuvabad. Suitsuvabades majades on suitsetamine üü-
rilepingu kohaselt keelatud lisaks korteritele ka rõdudel 
ja õuealal.

SAUNAKORRAD
Oma saunakorra maja saunast saab broneerida hool-
dusfirmas. Paljudes majades on ka elanike ühine 
saunakord, näiteks pärast ühist sportimist, ning selle 
saunakorra eest eraldi tasu ei nõuta. Saunalisi on palju, 
seetõttu kasuta lavarätikuid. Saun ja pesuruum koris-
tatakse pärast oma saunakorda, et järgmine saunaline 
saaks puhtasse sauna tulla. 

SISUSTUS JA SEINAKINNITUSED
Sisustusstiili valib iga elanik ise, kuid samas ei tohi 
unustada paari korteri korrashoiu juurde kuuluvat 
üldreeglit. Mööbel ja kardinad ei tohi katta radiaatorite 
termostaate, et termostaadid toimiksid nõuetekohaselt 
ning korteri küte püsiks sobival tasemel. Seintele kinni-
tuste paigaldamisel tuleb arvestada erinevaid seinama-
terjale ning valitakse sobiv ja turvaline kinnitusvahend. 
Riputusjuhiseid saab näiteks ehitusmaterjalide kauplus-
test. Mööbliesemete jalgade alla tuleks kinnitada vildist 
katted, et mööblites jääks vähem vajumisjälgi ning 
mööbliese ei kahjustaks nihutamisel põrandapinda või 
põhjustaks värvimuutusi põrandamaterjalis.

RIBIKARDINAD 
Ribikardinad võib oma kulul ümber vahetada, luba ei 
pea küsima. Väljakolimisel tuleb ribikardinad akende 
ette jätta, kardinaid ei hüvitata.

TURVALUKK JA UKSESILM
Uksele võib tellida turvaluku ja uksesilma, luba ei pea 
küsima. Väljakolimisel tuleb lukk ukse sisse jätta ja ta-
gastada kõik võtmed koos muude võtmetega. Turvaluku 
või uksesilma paigalduskulusid ei hüvitata.

KINDLUSTUSKAITSE
SATO üürilepingutes nõutakse kehtiva kodukindlustuse 
olemasolu. Sõlmi kodukindlustusleping või kontrolli, 
et sinu kodukindlustus vastaks üürilepingu nõuetele. 
Kodukindlustus tagab kindlustuskaitse kodus toimuvate 
avariide tagajärgede kõrvaldamisel ning korvab võima-
likud korterile või naaberkorterile tekkinud kahjud.

ÜLDKASUTATAVAD RUUMID
SATO majades on kõikides üldkasutatavates ruumi-
des suitsetamine keelatud. Üldkasutatavate ruumide 
korrashoiu eest hoolitsemine on iga elaniku ülesanne. 
Ruumid on tähistatud kasutusotstarbele viitavate piltide 
ja siltidega. 

ÖÖRAHU
Kella 22.00–7.00 vahelisel ajal valitseb majas öörahu. 
Kui kavatsed korteris korraldada peo või ürituse, mis 
tekitab tavapärasest enam müra, teavita oma naabreid 
varakult. Vaatamata eelteatele hoolitse selle eest, et sinu 
korteris toimuv naabreid ülemäära ei häiriks.



10

5. KODU HOOLDUS

5.1. HEA SISEKLIIMA
Korteris peaks siseõhk vahetuma kord kahe tunni 
jooksul. Siseõhk püsib värske, kui ventilatsioon töötab 
takistusteta ja ventilatsioonikanalid on puhtad. Õhu 
väljatõmbeklappide kaudu juhitakse korterist välja ka 
ebapuhtused ja niiskus. Väljatõmbeklapid on köögis, 
tualetis, vannitoas ja garderoobis. Värske asendusõhk 
tuleb korterisse välisseina või aknapiita paigaldatud 
värskeõhuklappide või akende kaudu, mille ülaservas 
ei ole tihedat aknatihendit. Kodu ventilatsioon ei toimi 
õigesti, kui värskeõhu- ja väljatõmbeklapid on kinni 
teibitud või suletud või jäänud puhastamata.

Värskeõhu- ja väljatõmbeklappe tuleb regulaarselt 
puhastada. Korteris võib olla ka sundventilatsioon. 
Sundventilatsioon tagab automaatse õhuvahetuse, kui 
süsteemi ei ole välja lülitatud. Kodu õhuvahetus on tõ-
husam, kui magamistoa uks öösel lahti hoida. Suitseta-
mine halvendab siseõhu kvaliteeti. SATO üürilepingus 
on korteri siseruumides kehtestatud suitsetamiskeeld.

5.2. KODU KORISTAMINE
Koristamine on korteri hoolduse osa ning aitab tagada 
hea siseõhu. Kodu tuleks sisustada nii, et koristamine on 
hõlbus, ning hankida kvaliteetsed koristusvahendid. Eri-
nevaid pinnamaterjale puhastatakse erinevalt. Üleliigne 
vesi ning tugevatoimelised ja abrasiivsed puhastusained 
rikuvad pinnad kiiresti.

Koristamise rusikareegel: korista regulaarselt, kasuta 
kuivi ja väheniiskeid puhastusmeetodeid ja neutraalset 
puhastusainet. Kui pindu puhastatakse rohke veega või 
niiske lapiga pühkides, tuleb eelnevalt veenduda pinna 
veekindluses. Kui kodu regulaarselt koristada, piisab 
suurema osa mustuse eemaldamiseks veest või tavalisest 
nõudepesuvahendist. Köögis kasutatakse rasvase mustu-
se eemaldamiseks leeliselise reaktsiooniga puhastusainet 
(pH üle 7). Pesuruumi kraanide katlakiviplekkide ja 
setete eemaldamiseks sobivad happelise reaktsiooniga 
puhastusained (pH alla 7). pH-väärtused on toodud 
puhastusaine pakendil.

Vaatamata regulaarsele koristamisele võib koju tekkida 
vaaraosipelgaid või majasoomukaid ning teisi kodustes 
oludes elavaid putukaid. Kuigi putukad on kahjutud, 
tuleb nad hävitada. Võta ühendust hooldusfirmaga.

HEA SISEKLIIIMA TAGAMINE

 • Ära muuda väljatõmbeklappide seadistusi.
 • Hoia väljatõmbeklapid lahti.
 •  Puhasta väljatõmbe- ja sisendklapid  

vähemalt kaks korda aastas.
 • Puhasta pliidikubu klapp ja rasvafilter iga   
  kolme kuu järel.
 •  Hoolitse regulaarse koristamise eest.
 • Ära suitseta siseruumides.
 •  Mõtle hoolega läbi, milliseid tekstiilmaterjale, 

lemmikloomi ja toataimi sa korterisse soetad.
 •  Hoia sisetemperatuur 20–22 °C juures 

(magamistubades võib olla madalam).
 •  Veendu, et ventilatsioon toimiks piisavalt 

tõhusalt ka niisketes ruumides.
Kui näib, et õhuvahetus vaatamata eespool  
loetletud toimingutele ei toimi, võta ühendust 
hooldusfirmaga.
Lisateave: www.sisailma.info

PÕRANDAD
Laminaatpõrandat puhastatakse tolmuimejaga või vä-
heniiske harja või mopiga pühkides. Liiga kare puhas-
tusvahend kriimustab laminaadi pinda, väldi pinna kat-
ki hõõrumist. Plastpõrandad on tavaliselt kaetud elastse 
vinüüliga. Nädalas piisab korra tolmuimejaga puhasta-
misest ja kuiva mopiga pühkimisest ning vajaduse korral 
kergelt lahja nõudepesuainelahusega pesemisest.

SEINAD
Värvitud seinte puhastamisel kasutatakse lahjasid pesu-
aineid ja väheniisket pesemist. Mida matim on värvitud 
sein, seda vähem talub pind hõõrumist. Seinte puhas-
tamine on lihtsam, kui eemaldad plekid enne, kui need 
jõuavad kuivada.

Pesuruumide kahhelplaatidega kaetud seinu puhas-
tatakse märjalt harja või abrasiivse pesulapiga. Kui 
seinad muutuvad pärast pesemist hallikaks, on tekkinud 
katlakivisete.

Pabertapeet talub kerget väheniisket pühkimist, kuid 
mitte hõõrumist. Vinüültapeete võib puhastada niiske 
lapiga või isegi pehme harjaga.
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AKNAD
Akende pesemiseks on vaja aknapesurit, mikrokiudlappi 
ja kuivatusliistu ning nõudepesuainet. Ribikardinad 
puhastatakse tolmuimejaga tolmust, aknaraamid ja 
piidad puhastatakse. Kui korteri välisseinas ei ole värs-
keõhuklappi, tuleb värske õhk korterisse aknapragudest, 
seetõttu ei ole tuulutusakna ülaservas tihendit. Õhutus-
vahet ei tohi sulgeda.

PESURUUMID
Sauna ja pesuruumide puhastamise sagedus oleneb 
kasutussagedusest. Kui pesuruumides pestakse ka pesu, 
tuleks tolm iga nädal ära pühkida või imeda. Saunas ja 
pesuruumis peab olema hea õhuvahetus.

KÜLMKAPP JA SÜGAVKÜLMIK 
Kui külmkapis on automaatne sulatus, ei pea kappi 
eraldi sulatama. Piisab külmkapi tagaosas oleva sulatus-
vee äravooluava puhastamisest. Kui automaatse sulatu-
se funktsiooni ei ole, tuleb külmkappi sulatada iga kuu.

Sügavkülmikut sulatatakse kaks korda aastas. Sügavkül-
makambri või sügavkülmiku jää eemaldamiseks ei tohi 
kasutada jõudu ega kaabitsaid. Külmkapi puhastamisel 
ei kasutata tugevatoimelisi puhastusaineid. Külmkapi 
ja sügavkülmiku sulamist tuleb jälgida ning kuivatada 
sulanud vesi kapi seest enne, kui vesi põrandale valgub. 
Külmkapi tagant puhastatakse tolmuimejaga paar 
korda aastas.

PLIIT JA PRAEAHI
Pliiti on oluline puhastada regulaarselt, sest kuuma 
pliidi külge kinni kuivanud toitu on raske eemaldada. 
Puhastamiseks kasutatakse leotuspesu ja pliiditüübile 
sobivat puhastusainet. Praeahi, restid ja ahjuplaadid 
puhastatakse ahjupuhastusainega.

Pliidiventilaator/-kubu ja rasvafilter pestakse vähemalt 
kaks korda aastas, vajaduse korral sagedamini. Ras-
vafiltri all on õhu äratõmbeklapp, mis eemaldatakse ja 
puhastatakse.

RÕDU
Puhas rõdu on kodus meeldiv lisaruum, kuid pea mee-
les, et rõdu ei puhastata lahtise veega, sest äravoolutoru 
on mõeldud sadevee ärajuhtimiseks. Talvel tuleb rõdult 
eemaldada lumi. Lund ei tohi rõdult alla visata, vaid 
koguda kokku, viia pesuruumi sulama ja seejärel valada 
kanalisatsiooni. 

Klaasitud rõdule võib klaasipragude vahelt vihma ja 
lund sadada. Hoia rõduklaasid talvel suletuna.

HAISULUKKUDE PUHASTAMINE
(Tehakse, kui kanalisatsiooni äravool ei toimi)
 • Puhasta valamute haisulukud põhjakorgi   
  kaudu harjaga või keera torud lahti.
 • Loputa haisulukkude osad veega ja keera   
  tagasi.
 •  Veendu, et kõik tihendid on õigetes kohtades.
 • Lase pärast puhastamist veidi vett haisulukku  
  ja veendu, et toruliitmikud ei leki.

TRAPI PUHASTAMINE
(Tehakse iga kuu)
 •  Tõsta trappi sulgev rest noa abil ära. Eemalda 

kanalisatsiooni plastkate. Juuksekarvad ja 
muud ebapuhtused kogunevad plastkatte alla.

 • Puhasta trapp pesuainelahuse ja harjaga.
 • Puhasta rest juuksekarvadest ja mustusest.
 • Trappi võib paigaldada ka juuksekarvu   
  koguvaid filtreid, siis on trappi kergem   
  puhastada.
 • Kui vee äravool trapist vaatamata  
  puhastamisele ikka ei toimi, võta ühendust  
  hooldusfirmaga.
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NÕUANNE

 •  Pesuruumi radiaatoreid ei kaeta kinni, et 
ruumid kuivaksid.

 •  Kui radiaator ei soojene, teostab hooldusfir-
ma vajaduse korral radiaatori õhutustamise. 

  Võta kohe ühendust hooldusfirmaga, kui  
  radiaatorist kostab lurinat või sahinat või kui  
  radiaatori klapist tilgub vett.

 • Kui kodus on liiga kuum, ära lase soojusel   
  tuulutamisega kaotsi minna, vaid reguleeri   
  radiaatori kuumus madalamaks.

 • Akende pidev praokil hoidmine on energia  
  raiskamine. Kõige tõhusam on kiirelt  
  tuuletõmbus tekitada ja aknad sulgeda.

 •  Võta ühendust hooldusfirmaga, kui vaatama-
ta termostaatide hoolikale reguleerimisele on 
kodus ikka liiga kuum või liiga külm.

 • Energia kokkuhoid on igaühe ülesanne.  
  Kui vähendad kodu temperatuuri ühe kraadi  
  võrra, vähenevad küttekulud viie protsendi  
  võrra.

5.3. KÜTE
Tervislik toatemperatuur on +20 … +22° C. Usalda 
toatemperatuuri mõõtmisel termomeetrinäite. Usaldus-
väärse tulemuse saad, kui termomeeter paigutatakse 1,5 
m kaugusele välisseinast ja meetri kõrgusele põrandast.

Üleliigne soojus muudab siseõhu kuivaks.

Toatemperatuuri reguleeritakse radiaatori termos-
taatklappidega. Termostaat jälgib õhutemperatuuri ja 
reguleerib selle alusel korteri temperatuuri. Kui õige 
temperatuur on saavutatud, hoiab termostaat ühtlast 
temperatuuri. Radiaator võib vahel lausa leige olla, kuid 
toatemperatuur püsib õigel tasemel. Termostaati ei tohi 
õigesti toimimise tagamiseks kardinate või mööbliga 
kinni katta. Käsitsi reguleeritav radiaatori termostaat on 
nagu veekraan. Klappi keerates saab toatemperatuuri 
tõsta või langetada.

Kui niisketes ruumides on põrandaküte, peab see olema 
alati sisse lülitatud. Küte hoiab põranda kuiva ja takistab 
niiskuskahjustuste teket. Kui temperatuur tõuseb liiga 
kõrgele, saab seda vähendada. Elektritoitel põrandakütte 
kulud lisatakse tavaliselt elaniku elektriarvele.

5.4. VESI JA KANALISATSIOON
Kanalisatsioon on mõeldud ainult heitvee ärajuhtimi-
seks ning praht võib torud ummistada. Kanalisatsioo-
ni või WC-potti ei tohi kunagi kallata vedelat rasva, 
nt prae- või fritüürirasva, lahusteid ega kemikaale. 
Ummistunud kanalisatsiooni ei tohi vett lasta. Kana-
lisatsiooni haisulukud hoiavad ebameeldivad lõhnad 
ruumidest eemal.

Vähe kasutatud haisulukust võib vesi ära aurustuda 
(näiteks puhkuse ajal) ning lõhn kandub tubadesse. Kui-
vanud haisulukku uhutakse veega.
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SATO majades on nõuetekohased päästeplaanid. Ko-
danikukaitse vastu huvi tundvad elanikud võivad täita 
oma maja kodanikukaitse eest vastutava isiku ülesan-
deid ning suurendada sellega maja turvalisust.

6.1. KINDLUSTUSKAITSE
Uude koju kolides ja ka pärast seda tuleks regulaarselt 
kontrollida kodukindlustuse pakutud kindlustuskaitse 
sisu, et see vastaks tegelikele oludele. SATO üürile-
pingutingimused nõuavad, et elanikul oleks kodu-
kindlustus.

Korteriühistu kinnistukindlustus katab ainult kinnistule 
tekitatud kahjustused. Elaniku vallasvara kahjustused 
katab elaniku kodukindlustus. Kodukindlustustel on kit-
sam ja laiem kindlustuskaitse. Kodukindlustuslepingut 
sõlmides selgita välja kindlustushüvitiste maksimum-
summad, kindlustuskaitse alla kuuluvad kahjujuhtumid, 
omavastutuse suurus, kindlustuskaitse piirangud ja 
võimalikud vastutuskindlustused.

Lisateavet erinevate kodukindlustuste kohta saab kind-
lustusfirmade interneti kodulehekülgedelt. 

6.2. ENNETAMINE
Kodu turvalisuse tagamiseks tuleb tähelepanu pöörata 
ohuolukordade ennetamisele.

ELEKTRISEADMED
Elektriseadmetega peab ettevaatlik olema. Rikkis, 
valesti kasutatud või puudulikult remonditud elektrisea-
de võib kasutaja elu ohtu seada. Elektripaigaldised ja 
-remonditööd tuleb jätta kvalifitseeritud elektriku teos-
tada. Elanik ise võib vahetada lambipirne, kaitsmeid ja 
luminofoortorusid ning paigaldada valgusti pistikuid või 
lüliteid. Seinte värvimisel või tapeetimisel võid ise pin-
gestamata pistikupesa või lüliti alusplaadi remondi ajaks 
maha monteerida. Ära unusta elektritööde või elektri-
seadmete monteerimise ajaks kaitsmed välja lülitada või 
vool korteri kilbist välja lülitada.

TULEOHUTUS
Korteris peab olema iga 60 m2 kohta vähemalt üks 
tulekahjuandur. Andur paigaldatakse lakke. Tulekahju-
andurite hankimine ja patareide vahetamine on elaniku 
ülesanne. Koju tuleks soetada ka esmased tulekustutus-
vahendid, nt kustutustekk või väike vahtkustuti. 

Tulekahjuohu ennetamiseks on väga oluline olla ette-
vaatlik tule käsitlemisel ning järgida tuleohtlike ainete 
ladustamis- ja säilitusjuhiseid. Ära kuivata esemeid 
radiaatorite peal või sauna kerise kohal. Tulekahjuohu 

6. KODU TURVALISUS

PEA MEELES ELEKTRIOHUTUSE EESKIRJU

 • Ära jäta pliiti, pesumasinat või triikrauda   
  kodust lahkudes sisse lülitatuks.
 •  Soeta ainult FI-tähisega tähistatud 

elektriseadmeid.
 • Puhasta elektriseadmeid regulaarselt tolmust.
 • Lülita elekter vooluvõrgust välja.
 •  Ära kasuta rikkis elektriseadmeid või pistikupesi.
 •  Ära võta väljas olevatele elektriseadmetele 

voolu siseruumide pistikupesadest.
 •  Puhkuse ajaks tuleks juhtmed pistikupesadest 

lahti ühendada.
 • Ära jäta elektrijuhtmeid rippuma parkimis- 
  koha soojendussüsteemi pistikutesse.

TURVALISELT SATO MAJAS

 • Väldi autoga liikumist õuealal.
 • Ära pargi päästemasinate liikumisteedele.
 • Vähenda sõidukiirust õuele ja parkimisalale  
  jõudes.
 • Ära jäta esemeid trepikotta või    
  liikumisteedele.
 • Hoolitse tuleohutuse tagamise eest ja jälgi, et  
  tulekahjusignalisatsioon oleks töökorras.
 •  Veendu, et uksed sulguksid korralikult.
 • Kui märkad maja turvalisuses puudusi, teata  
  sellest hooldusfirmale ja SATO-le.
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SATO arvestab oma tegevuses keskkonnaküsimusi. 
Keskkonnaküsimusi arvestatakse korterite projekteeri-
mis-, ehitus- ja kasutusetapis. Korterite kasutusetapis 
on eesmärk tagada säästlike korrashoiu- ja hooldusla-
henduste abil korteri kasutus olelusringi põhimõttest 
lähtudes. Näiteks veevarustusega seotud seadmete väl-
javahetamisel kasutatakse vett säästvaid mudeleid. Jäät-
mekäitluses pööratakse tähelepanu sorteerimisvõimalu-
se tagamisele, jäätmeruumi puhtusele, ohtlike jäätmete 
käitlemisele ning jäätmekäitluse õigele mõõdistamisele. 
Eesmärk on edendada energiasäästu, õiget jäätmekäit-
lust ja keskkonnakaitset. SATO keskkonnaprogrammiga 
on võimalik tutvuda kodulehel sato.fi.

7.1. ENERGIA KOKKUHOID
Elanikuna võid vähendada elektritarbimist, kui
 • puhastad külmkapi ja sügavkülmiku tagused  
  tolmust paar korda aastas, sulatad külmkapi  
  (kui automaatse sulatuse funktsioon puudub)  
  regulaarselt, ei paiguta külmkappi või sügav- 
  külmikusse sooje toite. Lülita külmutus- 
  funktsioon sisse ainult vajaduse korral ja reguleeri  
  temperatuur õigeks: sügavkülmik -18 °C ja  
  külmkapp +5 °C;
 •  kontrollid sügavkülmiku ja külmkapi tihendite 

seisukorda;

7. KESKKOND
 • kasutad ka ahju ja praeahju järelsoojust;
 • pesed korraga masinatäie pesu ja nõusid;
 •  seadistad elektrisauna temperatuuri 70–80 °C;
 • kasutad säästupirne;
 • lülitad mittevajalikud kodumasinad ja valgustid  
  vooluvõrgust välja;
 •  ei hoia kodu meelelahutusseadmeid või arvutit 

asjatult sisse lülitatult (ka mitte valmidusolekus), 
sest need tarbivad palju elektrit.

Korteriühistu elektritarbimine väheneb, kui
 • saunakäigud koondatakse paarile järjestikusele  
  päevale;
 • sulged keldri ja külmade hoiuruumide uksed neist  
  väljudes hoolikalt;
 • skustutad lahkudes üldkasutatavate ruumide  
  valgustuse;
 •  kasutad autode mootorisoojendust õigesti  

ja taimeri abil;
 • lülitad pesukuivatusruumi käsitsi reguleeritava  
  puhuri pärast kasutamist välja ja valid  
  taimerlülitist kuivatamiseks minimaalselt vajaliku  
  ajavahemiku.

tekitab ka tolmu kogunemine elektriradiaatori taha, 
puhasta radiaatorite taguseid pindu regulaarselt.

VEEAVARIID
Nõudepesumasina võib paigaldada ainult kvalifitseeri-
tud spetsialist. Enne nõudepesumasina hankimist küsi 
hooldusfirmalt, kas nõudepesumasina kasutamine on 
lubatud. Ära jäta sisselülitatud pesumasinat või nõu-
depesumasinat ilma järelevalveta ja sulge pesumasina 
kraanid pärast masina kasutamist. Üksinda tööle jäetud 
masin või lahti jäänud pesumasina kraan loetakse hoo-
limatuseks ning veeavarii puhul kodukindlustus sellisel 
juhul hüvitist ei maksa.  

VARGUSED / VÕTME KAOTAMINE
Varguste ennetamiseks tuleb hoolitseda võtmete ja 
lukustamise eest. Koduvõtmeid tuleb käsitseda hoolikalt 
ja kui võti kaob, võta kohe ühendust SATO klienditee-
nindusega. Ära kinnita võtmete külge aadressilipikut 

või keldrivõtmete külge keldriboksi numbrit. Korterisse 
ei peaks jätma viiteid sellele, et elanik ei ole kodus.

KURITEGEVUS
Kui on tekkinud kahtlus, et korteriühistu mõnes korte-
ris tegeletakse kuritegelike toimingutega, nt uimastite 
vahendamisega, teata sellest politseile.

TEE SELGEKS, KUIDAS ÕNNETUSEST TEAVITADA
Iga elanik peab oskama õnnetusteadet edastada, korda 
üle avariiolukorras tegutsemise juhised. Kõige olulisem 
on püüda ohtu sattunud inimesed päästa, õnnetusest 
teavitada ning juhendada päästemeeskonda sündmus-
kohale saabumisel. Teata õnnetusest hooldusfirmale ja 
SATO-le.

HÄDAABINUMBER 112
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BIOJÄÄTMED
Biojäätmete mahutisse 
pannakse toidujäätmed, 
puu-, köögi- ja juurviljade 
ning kanamunade koored, 
marjade, puuviljade ja kala 
puhastusjäätmed, kohvi- ja 
teepuru filtritega, teekotid, kasutatud majapidamispabe-
rid, paberkäterätikud, kuivanud ja riknenud toiduained, 
taimede osad ja närtsinud lilled.

Biojäätmete hulka ei panda plasti, mähkmeid, mahla- ja 
jogurtipurke, tuhka, sigaretikonisid, tolmuimejakotte, 
metalli või ohtlikke jäätmeid.

Piim, kohv ja mahl kallatakse kanalisatsiooni.

PABERIKOGUMINE
Paberikogumiskasti pai-
gutatakse kõik postkasti 
saabunud paberitooted 
ehk ajalehed ja ajakirjad, 
reklaamtrükised ja ümbri-
kud. Paberikogumiskasti ei 
sobi märg või määrdunud paber, foolium, lainepapp ja 
jõupaberist kotid, papist purgid jms pakendid.

PAPIST PURGID JA 
ÜMBRISED
Papist vedelikupakendid 
ja ümbrised ning papp 
kogutakse kas piirkondlikes-
se kogumiskonteineritesse 
või kinnistusiseselt. Näiteks 
pealinnapiirkonnas on kinnistupõhine papikogumiskon-
teiner vähemalt 20 korteriga kinnistutel. Vedelikupa-
kendite kogumiskasti võib panna kõik loputatud piima-, 
hapupiima-, koore-, jogurti-, mahla- ja kissellipakid 
ning pesuaine- ja fooliumiga vooderdatud pakendid. 
Ümbriste kogumiskasti pannakse küpsise- ja hommi-
kuhelbepakendid, jahukotid ja munarestid. Papikogu-
miskasti paigutatakse pruun lainepapp, jõupaber ja 
kartong.

KLAAS
Üha rohkem on maju, kus 
on ka spetsiaalne klaasiko-
gumiskonteiner. Sellesse 
võib panna värvilisest ja 
värvitust klaasist esemed, 
kuid mitte aknaklaasi või 
keraamikat. Kui sinu majal klaasikogumiskonteinerit 
pole, on kogumispunktid nt suuremate kaubanduskes-
kuste juures.

7.2. VEE KOKKUHOID 
Korrus- ja ridamajakorteris kulub ööpäevas vett keskmi-
selt 115 liitrit elaniku kohta. Tualetis ja pesemisel kulub 
100 liitrit, pesupesemiseks 20 liitrit ja köögis 35 liitrit. 
Veelekked lähevad kalliks maksma, sest korteriühistu 
veemaks on seda suurem, mida rohkem vett tarbitakse. 
Veeleketest tuleb viivitamata teatada hooldusfirmasse. 
Kui tualetipotist lekib pidevalt tikulaiuselt vett, tekib 
sellest aasta jooksul 3000 kuupmeetrit ülekulu.

7.3. JÄÄTMEKÄITLUS
Jäätmete sorteerimisjuhised on paigutatud jäätmekon-
teinerite juurde. Küsi vajaduse korral abi naabritelt või 
teenusejuhilt.

Jäätmeid tekib igas kodus. SATO toetab taaskasutuse 
põhimõtet. Sinu kodumajas on kas jäätmeruum, jäät-
mekonteinerite katusealune või osaliselt maa-alused 
jäätmekogumismahutid. Sorteeri oma jäätmed õigetesse 
kogumismahutitesse. Eralda üksteisest olmejäätmed, 
biojäätmed, puulehed ja papp. Hoolika sorteerimisega 
tagad jäätmete edasise käitlemise võimalikult keskkon-
nasõbralikul viisil. Osa jäätmetest, nt luminofoortorud, 
patareid ja vananenud ravimid, tuleb koguda eraldi ja 
toimetada ohtlikele jäätmetele mõeldud kogumispunk-
tidesse.

Hoia õueala korras. Ära jäta prahikotte või muid 
jäätmeid kogumispunktide kõrvale, põrandale või uste 
ette. Jäätmekonteinerite kõrvale jäetud prahi äraveo 
eest esitab jäätmevedaja eraldi arve. Jäätmete sorteeri-
misjuhised on üleval jäätmemahutite lähedal. Kui sa ei 
tea, kuhu jäätmed paigutada, pane need olmejäätmete 
hulka. Siis ei lähe sorteerimissüsteem sassi.

NÕUANDEID VEE KOKKUHOIUKS

 •  Ära lase köögis või pesuruumis vett 
asjatult joosta. Harjuta end kiirelt 
pesema.

 • Pese korraga masinatäis pesu ja nõusid  
  või kasutada poole koguse programme.

 • Kasta õuetaimi suvel õhtuti, mitte  
  keskpäevase päikese käes. Kui võimalik,  
  kasuta kastmiseks vihmavett.

 •  Võta ühendust hooldusfirmaga, kui 
veesurves, temperatuuris, kraanide töös 
või tualetis on häireid või lekkeid.

 •  Kui majas on pesutuba, kasuta seda.
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Kui kavatsed korterit vahetada, tutvu kindlasti ka SA-
TO-s pakutavate korteritega.

Praeguse korteri üürileping lõpetatakse kirjalikult. 
Lepingu saad lõpetada kodulehel sato.fi (pead sisestama 
pangakoodid) või täites väljatrükitava lepingu lõpetami-
se vormi. Kui üürileping on kahe inimese nimel, peavad 
mõlemad lepingu lõpetamise teate allkirjastama/kinni-
tama.

Teata üürilepingu lõpetamisest võimalikult ruttu pärast 
seda, kui kolimisplaan on otsustatud. Kui SATO on 
lepingu lõpetamise teate kätte saanud, saadetakse sulle 
kirjalik kinnitus ja korterist väljakolimiseks vajalik 
teave, nt korterist väljakolimisele eelneva ülevaatuse ja 
koristusnõuete kohta.

ÜÜRILEPINGU LÕPETAMINE
Lepingu lõpetamisest ette teatamise tähtaeg on üks 
kalendrikuu. Etteteatamisaeg algab selle kalendrikuu 
viimasest päevast, mille jooksul SATO esindaja on saa-
nud üürilepingu lõpetamise teate. Etteteatamisaeg lõpeb 
lepingu lõpetamisele järgneva kalendrikuu viimasel 
päeval. Korteri üür tuleb maksta ka lepingu lõpetami-
sest ette teatamise kuu eest. Kui üürilepingu lõpetamise 

8. SATO ÜÜRIKODUST VÄLJAKOLIMINE

teade on esitatud näiteks 20. juunil, lõpeb leping ja üüri 
maksmise kohustus 31. juulil. 

VÕTMED
Võtmed tagastatakse pärast lõppkoristuse tegemist ja 
kui enam korteris ei käida. Ära anna võtmeid otse järg-
misele elanikule. SATO saadab võtmete tagastamise 
kohta täiendavad juhised.

KORTERI ÜLEVAATUS
Korterist väljakolimisel kontrollitakse korteri seisukor-
da. Korteri ülevaatuse aeg lepitakse eraldi kokku. Võid 
viibida ülevaatuse juures, kuid osalemine ei ole kohus-
tuslik, kui sul ei ole sellist lemmiklooma, kelle viibimine 
korteris võib ülevaatuse teostamisel takistuseks olla. Kui 
soovid korteri ülevaatuse ajal ise kohal olla, võta pärast 
ülevaatuse aja kohta teatava kirja saamist ühendust 
ülevaatuse teostajaga. Kui sa ei ole ise kohal, sisenetakse 
korterisse ülevaatuseks maja üldvõtmega. Kui ülevaatu-
se käigus täheldatakse korteris ja selle sisustuses tava-
pärasest kulumisest erinevaid kahjustusi, esitab SATO 
kliendihinnakirja alusel arve korteri remondi või mööbli 
vahetamise tõttu tekkinud kulude eest. SATO jätab 
endale õiguse esitada arve reaalsete kulude eest. Kehtiv 
kliendihinnakiri on leitav kodulehel sato.fi.

METALL
Metallikogumismahutis-
se paigutatakse väikesed 
esemed, mille valmistamisel 
on kõige enam kasutatud 
metalli.

Metallikogumismahutisse pannakse nt konservi- ja 
joogipurgid, alumiiniumkausid ja –fooliumid, me-
tallkaaned ja –korgid ning teeküünalde metallkestad. 
Suuremõõtmelised metallijäätmed võib vedada nt tasuta 
kasutamiseks mõeldud Sortti-jäätmejaamadesse.

TAASKASUTUS
Kasutuskõlblikud mööbliesemed, rõivad, nõud jms 
esemed võib toimetada taaskasutuskeskustesse ja 
kirbuturule. Heas korras mööbliesemed võib ka müüa 
kasutatud mööbli kauplustele. Rõivad ja jalatsid võib 
toimetada ka kogumiskastidesse. Majas võib sisse seada 
ka taaskasutusruumi, kuhu elanikud toovad neile endale 
mittevajalikke esemeid või näiteks ajakirju, mida teised 
elanikud saaksid kasutada.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKAJÄÄTMED
Kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikajäätmeid 
(SER) võetakse tasuta vastu tootjate poolt heaks kiide-
tud vastuvõtupunktides (nt Sortti-punktid ja Kuusakoski 
Oy vastuvõtupunktid). Nende jäätmete alla kuuluvad nt 
kodumasinad, arvutid ja teletehnika, tarbeelektroonika, 
elektri- ja elektroonilised tööriistad.

OHTLIKUD JÄÄTMED
Vanad ravimid ja termomeetrid viiakse apteeki. Vana-
de patareide kogumiskaste on paljudes kauplustes ja ka 
klaasikogumispunktide juures. Ohtlikud jäätmed viiak-
se jäätmekäitluskeskustesse. Maja teenindavad jäätme-
veokid võtavad samuti vastu ohtlike jäätmeid.

Tasub meeles pidada, et jäätmekäitluse puhul on esmase 
tähtsusega omavalitsuses kehtestatud jäätmekäitlusees-
kirjad.

Täiendavat teavet jäätmekäitluse, jäätmete sorteerimise 
ja keskkonnaküsimuste kohta saab kodulehtedelt www.
hsy.fi, www.lajitteluapuri.fi ja www.motiva.fi.
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LÕPPKORISTUS
Korralik lõppkoristus hõlmab järgmist:
 • põrandapindade pühkimine ja puhastamine  
  pesuainega, võimalike plekkide eemaldamine;
 • köögimööbli pühkimine ja plekkide  
  eemaldamine;
 • pliidi ja praeahju pesemine niiske lapiga, ka pliidi  
  taguse tolmuimejaga imemine ja puhastamine;
 • ahjuplaatide puhastamine;
 • pliidikubu rasvafiltri pesemine;
 • külmkapi ja sügavkülmiku tühjendamine,  
  sulatamine ja pesemine ( jäta külmutusseadmete  
  uksed lahti ja lülita voolutoide välja);
 • pesuruumide ja sauna pesemine;
 • tualeti, valamute, vanni/duširuumi pesemine  
  pesuainega
 • trapi puhastamine;
 •  võimalike plekkide eemaldamine ustelt,  

uksepiitadelt ja seintelt;
 • garderoobi ja kappide tühjendamine,  
  puhastamine ja võimalike plekkide eemaldamine;
 • ventilatsiooni väljatõmbeklappide puhastamine;
 • korralik tuulutamine: sulge aknad ja rõduuks  
  korterist lahkudes.

Kui lõppkoristust ei ole nõuetekohaselt tehtud, on  
SATO-l õigus tagatisraha kinni pidada või esitada arve, 
kui korterisse peab tellima koristaja.

ÄRAVISATAVAD ESEMED
Pea meeles, et kolimise puhul kehtivad samad jäätmekäit-
lusjuhised nagu korteris elamise ajal. ohtlikud jäätmed 
või suured äraviskamiseks mõeldud mööblitükid ja ese-
med tuleb ise ära vedada ja hävitada kohaliku omavalit-
suse jäätmekäitluseeskirjade kohaselt. Jäätmeruumi võib 
jätta selliseid esemeid, mis mahuvad jäätmemahutitesse. 

Täiendava jäätmeveo tõttu kinnistule tekkinud kulud 
võib tagatisrahast maha arvata või nende eest hiljem 
arve esitada. Keldriboksidesse, ühistesse hoiuruumides-
se ja liikumisteedele ei tohi esemeid jätta.

TAGATISE TAGASTAMINE
Tagatisraha tagastatakse reeglina ühe kuu jooksul 
pärast üürimaksekohustuse lõppemist eeldusel, et 
korteri ülevaatuse käigus ei ole avastatud tavapärasest 
kulumisest erinevat kulumist, korter on nõuetekohaselt 
koristatud ja kõik võtmed on tagastatud hooldusfirmas-
se. Ühtlasi kontrollitakse, et üür ja muud maksed on 
nõuetekohaselt tasutud. Kui sul on tasumata makseid, 
vähendatakse vastav summa tagatisrahast. Tagatis või 
kasutamata jäänud tagatisraha tagastatakse üürilepingu 
lõpetamise teates märgitud kontole. Kui tagatisrahast 

tehakse mahaarvamisi, võetakse sinuga ühendust ja 
lepitakse kokku vajalikes toimingutes.

LAHKUMISTEADE
Kui kolid korterist välja, jäta lahkumisteade koos 
võtmetega hooldusfirmale. Lahkumisteate võid täita ka 
hooldusfirmas. Lõpeta kõik korteriga seotud lepingud. 
Parkimiskoha kasutuslepingu saad lõpetada hooldus-
firmas või parkimisteenuseid pakkuvas firmas (samas 
firmas, kust parkimiskoha rentisid).

Kui kasutasid korteri juurde kuuluvat lairibaühendust, 
saada Teliale lepingu lõpetamise teade. Lõpeta ka kor-
teri elektrileping ja saunaajad.

TEE MUUTTOILMOITUS  
SEKÄ OSOITTEENMUUTOS
Ametlik kolimisteade saadetakse rahvastikuregistrikes-
kusesse hiljemalt nädal pärast kolimist. Seda saab teha 
telefoni teel, helistades numbril 0203 456 456, või andes 
sellest teada SATO kodulehel. Koosta aadressi muutu-
mise teade ja posti ümbersuunamise avaldus ka Soome 
postile.

Pia, Toni ja Isabella
Uhiuue SATO üürikodu õnnelikud 
elanikud.
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ÜLDKASUTATAVAD RUUMID
Välisuksed on kokkulepitud aegadel, enamas-
ti kl 21.00–7.00, lukustatud. Lukustatud uste 
kaudu liikudes lukustatakse uks uuesti. Üldka-
sutatavates ruumides liigutakse müratult. Neis 
ruumides on suitsetamine ja asjatu viibimine 
keelatud. Üldkasutatavates ruumides hoitakse 
puhtust.
Esemeid võib tuleohutuse tagamiseks hoida 
ainult selleks ettenähtud ruumides. Esemeid ei 
hoita trepikojas. Tuleohtlike ainete säilitamisel 
järgitakse tuleohutuseeskirju.
Üldkasutatavad ruumid, nt spordivahendite 
hoiuruumid, maja pesu- ja kuivatusruumid, on 
mõeldud ainult elanikele kasutamiseks.
Silte ja reklaame võib seintele kinnitada ainult 
korteriühistu loal.

KORTERID
Korteris toimuv tegevus ei tohi naabreid sega-
da. Kella 22.00 ja 7.00 vahel välditakse müra 
tekitamist ja muud öörahu häirivat mürarikast 
tegevust.
Korterites, rõdudel ja teistes kinnistu ruumides 
ei tegeleta toimingutega, millest tekkiv müra, 
vibratsioon, lõhn või muu tagajärg naabreid 
pidevalt ja ülemäära häirib. Korteri tuuluta-
miseks ei avata koridori viivat ust. Tualetti ja 
kanalisatsiooni ei visata esemeid, mis võivad 
torud ummistada ja/või neid kahjustada.
Korteri siseruumides on suitsetamine keelatud. 
Suitsuvabades majades on suitsetamine keelatud 
ka rõdul ja kinnistu õuealal. 

RÕDU
Elanik on kohustatud hoolitsema rõdu puhtuse 
eest ja puhastama rõdu talvel lumest. Rõdul 
grillimine ei ole lubatud. Lillepotid paigutatak-
se rõdudel välispiirdest sissepoole. Rõdule või 
rõduga võrdsustatud ruumi ei koguta ümbrust 
risustavaid esemeid, rõdult ei visata alla siga-
retikonisid ega muid esemeid. Antennide jms 
seadmete paigaldamiseks taotletakse korteri-
ühistu luba.

VÄLISTERRITOORIUM
Välisterritooriumi kasutamisel hoitakse puhtust 
ning õuealale istutatud taimi, muru, inventari 
või mänguvahendeid ei kahjustata. Suitsetami-
ne on lubatud ainult selleks ettenähtud kohta-
des. Sigaretikonid kogutakse selleks ettenähtud 
anumatesse.

JÄÄTMEKÄITLUS
Olmejäätmed ja muu praht viiakse pakitult 
jäätmemahutitesse. Ühtlasi järgitakse jäätmete 
sorteerimise eeskirju. Muu kui olmejäätmete 
(nt vanade mööbliesemete) äraveo korraldavad 
elanikud ise. Korteriühistule jäätmekäitlusees-
kirjade rikkumise tõttu tekkivate lisakulude 
(nt mööbliesemete või ohtlike jäätmete jätmine 
jäätmeruumi/varikatuse alla, jäätmeruumi/va-
rikatusealuse segiajamine, huligaansus jms tege-
vus) eest esitatakse elanikule arve. Keskkonnale 
kahjulikud jäätmed tuleb toimetada jäätmekäit-
lusspetsialistide osutatud kogumispunktidesse.

1. LISA. SATO MAJADE ÜLDISED SISEKORRAEESKIRJAD

SATO majades kehtivad lisaks õigusnormide, määruste ja üürilepingu sätetele elamismugavuse 
tagamiseks koostatud sisekorraeeskirjad. Kõik elanikud peavad oma tegevuses arvestama teisi 
majaelanikke ning teiste elanike elamismugavuse põhjendamatu häirimine on keelatud. Iga elaniku 
kohustus on tutvuda sisekorraeeskirjadega ning järgida neid, tagades ühtlasi, et samu eeskirju järgi-
vad ka elaniku pereliikmed ja külalised. Majaelanike üldkoosolek või korteriühistu üldkoosolek võib 
üldistesse sisekorraeeskirjadesse muudatusi teha või kehtestada majasisesed eeskirjad. Majasiseselt 
kehtivad eeskirjad ei tohi õigusnormide, määruste ja üürilepingu sätetega vastuollu minna.
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PARKIMINE
Sõidukite parkimine on lubatud ainult korteri-
ühistu loa ja üksnes selleks ettenähtud ja vasta-
valt tähistatud kohtades.
Mootorsõidukitega liigeldakse õuealal ainult 
äärmise vajaduse korral. Kui erandolukorras 
peab õuele sõitma, liigutakse väga aeglasel 
kiirusel. Parkimine päästemeeskonna liikumis-
teedel on keelatud, samuti sõiduki mootori tühi-
käigul töötamine. Külaliste kohad on mõeldud 
ainult elanike külaliste ajutiseks parkimiseks, 
mitte elanike sõidukite alaliseks hoidmiseks. 
Parkimiskohta on lubatud kasutada ainult re-
gistreeritud mootorsõiduki parkimiseks.
Soojendussüsteemi pistikutesse ei jäeta lahtisi 
elektrijuhtmeid.

VAIPADE KLOPPIMINE 
Vaipade ja voodiriiete kloppimine on lubatud 
ainult selleks ettenähtud kohtades. Rõivaste ja 
tekstiilmaterjalide raputamine ja tuulutami-
ne ning väikeste pesuesemete kuivatamine on 
lubatud korteri rõdupiiretest seespool, korterite 
õuealadel ning selleks ettenähtud kohtades.

LEMMIKLOOMAD
Väljaspool korterit ja korterite õuealasid peavad 
lemmikloomad olema rihma otsas. Loomad ei 
tohi häirida maja teisi elanikke ega majas loa 
alusel liikuvaid isikuid. Loomad ei tohi reos-
tada hoonet, krunti ega maja üldkasutatavaid 
ruume. Lemmikloomad viiakse jalutama maja 
välisterritooriumile. Loomade ilma omaniku 
järelevalveta vabalt jooksmine õuealal või laste 
mänguväljakul või nende vahetus läheduses on 
keelatud. Elanik on kohustatud hoolitsema selle 
eest, et lemmikloomade häälitsemine (nt koera 
haukumine) naabreid pidevalt ja ülemäära ei 
häiriks.

ELANIKU TEAVITAMISKOHUSTUS
Kinnistul või korteris avastatud riketest, nt 
veeleketest või torude ja juhtmete kahjustustest, 
teavitatakse viivitamata kinnistu hooldusfirmat 
või teenusejuhti. Soovitatav on, et elanikud tea-
vitaksid majahaldurit kirjalikult ka huligaansest 
tegevusest või sisekorraeeskirjade rikkumisest. 
Korteris ümberehitus- või remonditööde teosta-
misest teavitatakse majahaldurit ning müra või 
ebameeldivusi põhjustavatest töödest teavitatak-
se naabreid enne töö alustamist. Sellised tööd 
tuleb teostada tööpäeviti enne kella 21.00.

KOLIMISTEADE
Korteriühistu haldusküsimuste korraldamiseks 
tuleb korterisse sisse- ja väljakolimisest teatada 
korteriühistu esindajale või kinnistu hooldusfir-
male.

EESKIRJADE RIKKUMINE
Sisekorraeeskirjade rikkumise tagajärjeks võib 
olla kahjutasu maksmise kohustuse teke, kor-
terist väljatõstmine või üürilepingu ennetäht-
aegne lõpetamine. Majas elamisega seostuv 
kuritegelik või muu seadusevastane tegevus, 
nt varavastased kuriteod, toovad kaasa üürile-
pingu jätkumisega seostuvaid toiminguid ning 
võimaliku kahjutasu maksmise kohustuse.
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2. LISA. ÜÜRIKORTERITE KORRASHOIUGA SEOTUD VASTUTUSE JAGUNEMISE TABEL

SATO  
tellib ja  
maksab

ELANIK  
tellib ja 
maksab

Lisateave

KONSTRUKTSIOONID JA SÜSTEEMID •
katusekonstruktsioonid •
katus-, ripp- ja vahelagi •
kandvad konstruktsioonid •
fassaadi välispind •
vaheseinakonstruktsioonid •
alumise põranda tuulutus •
drenaažikraavid ja -kaevud •
rõdud •
korteri välised KVV-süsteemid •
VÕTMED, LUKUD

originaalluku hooldus

lisavõtmete soetamine • Lisavõtmeid saab tellida kodulehelt,  
www.sato.fi

turvaluku või elektroonilise luku paigaldus ja hooldus • Tööd võib teostada ainult spetsialist või vastav ettevõte. 
Välja kolimisel jäetakse korterisse, lukku ei kompenseerita

korteri välisukse luku sarjastamine • Vajalik majahalduri eelnev heakskiit. Tööd võib teostada 
ainult spetsialist või vastav ettevõte. Väljakolimisel jäe-
takse kõik võtmed korterisse, võtmeid ei hüvitata.

KORTERI VÄLISUKSED

hingede ja originaalluku määrimine •
tihendite remont ja väljavahetamine •
ukse ja selle originaalvarustuse remont •
turvaketi, hingetapi või uksesilma paigaldus ja hooldus • Tööd võib teostada ainult spetsialist või vastav ettevõte. 

Väljakolimisel jäetakse korterisse, esemeid ei hüvitata.

AKNAD JA RÕDUDE VÄLISUKSED

tihendite remont ja väljavahetamine •
suluste jm varustuse remont •
aknaklaaside väljavahetamine •
ribikardinad, elaniku soetatud • Tööd võib teostada ainult spetsialist või vastav ettevõte. 

Väljakolimisel jäetakse korterisse, esemeid ei hüvitata.

ribikardinad, SATO soetatud •
rõduklaaside paigaldus ja remont, elaniku soetatud • Vajalik majahalduri eelnev heakskiit. Tööd võib teostada 

ainult spetsialist või vastav ettevõte. Väljakolimisel jäe-
takse korterisse, esemeid ei hüvitata.

rõduklaaside paigaldus ja remont, SATO soetatud •
rõdude välisuksed •
akende ja rõduklaaside puhastamine •
KORTERI SEINA-, LAE- JA PÕRANDAPINNAD

seina-, lae- ja põrandapindade korrashoid •
seinte värvimine ja tapeetimine •
märgade ruumide pindade remont ja väljavahetamine •
märgade ruumide pindade seisukorra kontrollimine •
saunapaneelide remont •
laepindade värvimine •
põrandakattematerjalide remont ja väljavahetamine •
rõdu korrashoid ja lumekoristus •
rõdu veeäravooluavade puhastamine •
rõdu pindade korrastamine •
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SATO  
tellib ja  
maksab

ELANIK  
tellib ja 
maksab

Lisateave

KORTERI SISSEEHITATUD MÖÖBEL JA KAPID

mööbli korrastamine või väljavahetamine •
nõudepesumasina kohal oleva kapi eemaldamine  
ja kinnitamine

•
korterisauna lava remont või väljavahetamine •
KÜTE

radiaatorite õhutustamine •
radiaatorite seadistamine •
radiaatoriklappide remont ja hooldus  •
radiaatorite korrashoid •
konstruktsioonides paiknevad küttesüsteemid •
VENTILATSIOON

väljatõmbeklappide puhastamine •
väljatõmbeklappide reguleerimine ja remont •
ventilatsioonikanalite puhastamine •
värskeõhuklappide ja nende filtrite puhastamine •
värskeõhuklappide uute filtrite hankimine ja vahetamine •
pliidiventilaatori või -kubu rasvafiltri puhastamine •
pliidiventilaatori või -kubu uue rasvafiltri hankimine ja 
vahetamine

•
pliidiventilaatori või -kubu remont •
korteripõhise ventilatsiooniseadme filtri puhastamine või 
uue filtri hankimine ja vahetamine

•
korteripõhise ventilatsiooniseadme hooldus või remont •
korteripõhise ventilatsiooniseadme reguleerimine •
VESI- JA KANALISATSIOONISEADMED

kraanide otsikute puhastamine •
kraanide vooluhulga seadistamine •
dušivooliku ja käsiduši väljavahetamine •
kraanide remont ja väljavahetamine •
WC-seadmete remont •
pesumasinate remont, elaniku soetatud • Töö võib teostada ainult spetsialist või vastav ettevõte.

pesumasinate remont, SATO soetatud •
pesumasinate ühendamine, elaniku soetatud • Töö võib teostada ainult spetsialist või vastav ettevõte.

pesumasinate ühendamine, SATO soetatud •
pesumasinate ühenduste sulgemine, elaniku soetatud •
pesumasinate kraanide paigaldus, elaniku soetatud • Vajalik majahalduri eelnev heakskiit. Töö võib teostada 

ainult spetsialist või vastav ettevõte.

pesumasinate kraanide paigaldus, SATO soetatud •
veelukkude kontrollimine ja puhastamine •
trappide hooldus ja remont •
trappide kontrollimine ja puhastamine •
trappide hooldus ja remont •
vesi- ja kanalisatsioonitorustike hooldus ja remont •
kraani- ja WC-lekete kontrollimine • Veeleketest tuleb kohe teatada hooldusfirmale.

korteripõhiste veemõõdikute näitude lugemine • SATO eraldi taotluse alusel. Elanik võtab veemõõdikute 
näidud ainult teatud objektidel.

soojaveeboiler •
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Kui elanik on ise kahju põhjustanud ning tegemist ei ole korteri tavapärase kulumisega, esitab SATO elanikule kliendi hinnakirja alusel või 
tegelike kulude alusel arve, millele on lisatud ka SATO vastutusel olevad korrashoiuga seotud tööd. Kui oled saanud SATO-lt või SATO 
esindajalt täpsemaid või tabelis toodud andmetest erinevaid juhiseid, järgi neid juhiseid.

SATO  
tellib ja  
maksab

ELANIK  
tellib ja 
maksab

Lisateave

KORTERIPÕHISED ELEKTRISEADMED

pirnide ja luminofoortorude hankimine ja vahetamine •
luminofoorvalgustite süüteseadmete hankimine  
ja vahetamine

•
fikseeritud valgustite ja nende kuplite remont •
kaitsmete hankimine ja vahetamine •
pistikupesade ja lülitite remont •
sisustusvalgustite paigaldus •
antenniühendusjuhtmete hankimine ja remont •
telefoni-, andmeside- ja antennijuhtmete ning  
harukarpide lisamine

• Vajalik majahalduri eelnev heakskiit. Töö võib teostada 
ainult spetsialist või vastav ettevõte.

satelliiditaldriku paigaldus • Vajalik majahalduri eelnev heakskiit. Töö võib teostada 
ainult spetsialist või vastav ettevõte.

KORTERIPÕHISED MASINAD JA SEADMED

patareide hankimine ja vahetamine •
kerise remont ja hooldus •
kerisekivide hankimine ja vahetamine •
jahutusseadmete sulatamine vajaduse korral •
jahutusseadmete ja pliidi sise- ja välispindade korrashoid •
patareitoitel tulekahjuanduri hankimine ja hooldus •
voolutoitel tulekahjuanduri hankimine ja hooldus •
pliidi ja jahutusseadmete remont ja hooldus •
VÄLISTERRITOORIUM

pinnakonstruktsioonid •
istutusalad •
mööbel, inventar, seadmed •
kerged piirded •
mänguvahendid •
rasked piirded •
ÜLDKASUTATAVAD RUUMID

õueehitised •
KVV- ja elektriinventar, varustus ja seadmed •
KVV- ja elektrisüsteemid •
inventar, varustus ja seadmed •
VARJEND

seaduses ettenähtud vahendid ja inventar •
lisatarvikud, nt jooditabletid jne •
KORTERI AIAGA PIIRATUD ÕUEALA

elaniku isiklikuks kasutamiseks mõeldu ala  • lanik vastutab nt korteri juurde kuuluva õueala korra-
shoiu, lumekoristuse ja muru niitmise eest.

MUUD

kodukindlustuse tegemine •
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