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KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 i § (21.12.2012/958) 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai 

työskentelyyn tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon, 

laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä 

tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa. Käyttö- ja huolto-

ohjetta ei kuitenkaan tarvitse laatia tilapäiselle eikä määräaikaiselle rakennukselle, sellaiselle loma- tai 

virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle, jota ei käytetä ympärivuotisesti, eikä tuotanto- ja 
varastorakennukselle, jossa ei pysyvästi työskennellä. 

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen 

ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen 
asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. 

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista annetussa laissa (300/2015) säädetään 

erikseen velvollisuudesta laatia käyttö- ja huolto-ohje eräille laajarunkoisille rakennuksille samoin kuin käyttö- ja 
huolto-ohjeen erityisistä sisältövaatimuksista kyseisten rakennusten osalta. (20.3.2015/301) 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä. 

 
Huoltokirja on tärkeä osa rakennuttamisprosessia ja rakennuksen ominaisuuksiin perehtymistä. 
Yksinkertaisesti ohje siitä, kuinka taloa pitää käyttää, ja varmistus, että talossa on hyvä asua. 
Käyttö- ja huolto-ohjeiden kasaaminen ja laatiminen on rakennuttajan tehtävä. Rakennusvalvonta 
tarkastaa, että kirja on olemassa. 
 
 
Huoltokirjasta pitäisi löytyä mm: 
 
1) rakennuslupapiirustukset, rakenne-, LVIA- ja sähköpiirustukset, erityispiirustukset yms. 

suunnitelmat sekä testaus- ja mittaustulokset  
2) lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien ja muun talotekniikan kuvaus, käyttöohjeet ja laitteiden 

huoltotoimenpiteet 
3) tuoteselosteet rakenteiden kestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavista materiaaleista, kuten 

vedeneristystuotteista 
4) energiakulutuksen seurantakalenteri 
5) talon vuosihuoltokalenteri ja kunnossapitosuunnitelma ulko- ja sisätiloissa 
6) pääsuunnittelijan, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan sekä kaikkien 

muiden rakennushankkeen osallisten yhteystiedot 
7) ohjeet poikkeustilanteita, kuten tulipaloa ja vesivahinkoa varten  
 
Hienoinkaan talo ei toimi, jos sitä käytetään väärin. Huoltokirja on siten avain hyvään 
asumiseen, parempaan tulevaisuuteen ja omien kulutustottumusten pohtimiseen.  
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