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Korteriühistu VILDE 60 ja korteriomanike  
hooldustööde jaotus 

 
 
I ÜHISTU PÄDEVUS 
1. Vundamentide, välisseinte ja katuste korrashoid, hooldus ja remont. 
2. Välistreppide, varikatuste, rõdupiirete ning seinte vuukide korrashoid ja parandamine. 
3. Sadevete ärajuhtimisseadmete ja kandekonstruktsioonide korrashoid, hooldus ja remont. 
4. Trepikodade, keldrite ja muude üldkasutatavate ruumide seinte, põrandate, lagede ja treppide 

korrashoid, hooldus ja remont. 
5. Elamu välis- ja muude üldkasutatavate uste ning akende korrashoid, hooldus või vajaduse korral 

asendamine, nende normaalse sulgumise tagamine. 
6. Külma ja sooja vee varustus-, kanalisatsiooni-, gaasi- ning keskküttesüsteemide hooldus ja remont, 

sulgventiilide ja siibrite korrashoiu tagamine, torustiku lekete ja ummistuste kõrvaldamine. Hoone 
üldkasutatavate ruumide soojus- ja veemõõdusõlmede seadmete, torustike ja trappide hooldus ja 
remont. 

7. Elektriseadmete, üldkasutatavate ruumide valgustuse ja juhtmestiku hooldus ja remont. 
8. Maja ventilatsioonikorstnate perioodiline puhastamine (kord viie aasta jooksul). 
9. Elamu juurde kuuluval territooriumil asuvate järgmiste objektide korrashoiu tagamine: 
9.1 muru, puud, põõsad, laste mänguplatsid; 
9.2 prügikonteinerite hoiuplats; 
9.3 sõidu- ja kõnniteed; 
9.4 pesukuivatusplatsid ja vaibakloppimisalused ning elamu juurde kuuluvad väliskommunikatsioonid. 
 
II KORTERIOMANIKE PÄDEVUS 
10. Korteri, rõdu ja kasutatava keldriboksi üldine korrashoid. 
10.1 korteri põrandate värvimine, lakkimine, põrandakatete paigaldamine või asendamine; 
10.2 korteri välisuste ja põhilukkude hooldus ning asendamine, uksesilmade ja –kettide paigaldamine, 
uste värvimine või heliisolatsioonimaterjaliga katmine; 
10.3 korteri akende ja aknalaudade hooldamine, värvimine, purunenud klaaside asendamine, 
aknasulgurite korrashoid ja asendamine. Värvimisel järgida maja fassaadivärvi; 
10.4 akende tihendamine; 
10.5 valamute, vannide, dušialuste ja –kabiinide, veekraanide, segistite hooldamine ja asendamine. 
11. Torustiku lekete ja ummistuste kõrvaldamine kuni hargnemisteni (ühenduspistikuteni). Vannide, 

WC-pottide sulgarmatuuri hooldamine. 
12. Pesumasinate ühendusvoolikute mutrite ja ventiilide korrashoid. Põranda trappide puhastamine ja 

asendamine. 
13. Korterisiseste veemõõturite korrashoid: veemõõturid peavad olema plommitud (see tähendab 

paigaldusplommiga mõlemalt poolt mõõturit) ja taadeldud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 
14. Korterisiseste ventilaatorite, õhupuhastite ja nende filtrite korrashoid. Ventilatsiooniklappide ja –

restide puhastamine ja asendamine. Suitsuärastus- ja tuletõrjesüsteemide hooldus. 
15. Korterisisese elektrijuhtmestiku (alates trepikoja elektrikilbist), lülitite, pistikupesade ja uksekella 

hooldus ja vajadusel asendamine; valgustusseadmete ja muude elektriliste seadmete (pliidid, 
boilerid jne) hooldus. 

16. Korteri telefonijuhtmestiku (alates korteri ühendusest) paigaldamine ja korrashoid. 


