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KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SEKÄ TALOKANSIO 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa 
siitä, että rakennukselle laaditaan käyttö- ja huolto-ohje.  
Ympäristöhallinnon sivulla (https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Rakentaminen/Kiinteiston_yllapito_ja_korjaaminen/Kiinteiston_kaytto_ja_huolt
oohje) on ladattavissa mallipohja nimellä ”Pientalon huoltokirja, 
ympäristöministeriö, 2008”. Sen täyttämällä saat sisällön käyttö- ja huolto-
ohjeeseen. Myös talotehtailta ja kirjakaupoista on saatavilla ”Pientalon päiväkirja” 
-vihkosta, johon voit kirjata käyttö- ja huolto-ohjeeseen liittyvät asiat. Lisäksi 
saatavilla on muitakin käyttökelpoisia malleja. Koska käyttö- ja huolto-ohje sisältää 
paljon liitteitä, mm. laitteiden käyttöohjeita ja materiaalidokumentteja, on 
suositeltavaa tehdä asiasta oma kansio. Tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohje voidaan 
tehdä kokonaan tai osittain sähköisenä. Erittäin tärkeää on, että käyttö- ja huolto-
ohje luovutetaan omistajavaihdosten yhteydessä uuden omistajan haltuun. 
 
Käyttö- ja huolto-ohje 

 
Laadittava (MRL 117 i §; Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje) 
- uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn sekä 

tällaisen rakennuksen korjaus- tai muutostyössä, joka edellyttää rakennuslupaa 
 

Huoltokirjan tulee olla viranomaisen nähtävillä ja tarkastettavissa rakennus- tai 
korjauskohteen lopputarkastuksessa. 
 
Suositeltavaa laatia 
- loma- tai virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle 
- tilapäiselle rakennukselle 
- määräajan paikallaan pysyvälle rakennukselle 

 
Tulee sisältää 
Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee olla kaikki tarvittavat tiedot kiinteistön käytön ja 
kunnossapidon kannalta. Ohjeen muoto on vapaasti valittavissa, kuitenkin niin, 
että se on rakennuksen käyttötarkoituksen kannalta riittävä. Käyttö- ja huolto-ohje 
on koko rakentamisajan kuluessa koottu asiakirjakokonaisuus, johon kootaan 
rakentamisen eri osapuolten toimittamat asiakirjat. 
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- omistaja- ja kiinteistötiedot 
- urakoitsijatiedot rakennusajalta; urakoitsijat yhteyshenkilöineen 
- rakennusosien käyttöikätavoitteet; arvioidut kunnossapito- ja huoltoajat 
- keskeisten huoltokohteiden paikantamispiirustukset 
- rakennetyypit pintamateriaaleineen (myös maalit sävytietoineen) 
- huolto- ja korjauspäiväkirja 
- kulutusseurannan asiakirjat tavoitteineen 
- poikkeus- ja häiriötilanteiden toimintaohjeet (tulvaturvallisuusopas) 
- käyttö- ja huolto-ohjeet; koneiden ja laitteiden sekä rakennusosien ja 

materiaalien mukana tulleet ohjeet 
 
Mikäli kiinteistössä on useampia käyttäjiä, toimitetaan tarvittavat ohjeet 
huoneistoihin. 

 
Talokansio 

 
Käyttö- ja huolto-ohjeen lisäksi rakennuslupa-asiakirjat, rakennusaikainen 
tarkastaminen, erityissuunnitelmat, sopimukset ja vastaavan tyyppiset asiakirjat on 
hyvä koota omaksi kansioksi eli ns. talokansioksi.  
 
Talokansio on erittäin hyödyllinen kokonaisuus rakennuksen nykyisille ja 
mahdollisille tuleville omistajille. Rakennuksen loppukatselmuksessa on 
talokansiosta helposti todettavissa, että rakennushankkeen dokumentit ovat 
olemassa.  
 
Ohessa on malli tällaisen talokansion sisällysluettelosta vapaasti käyttöönne. 
 
 
Ilmajoen kunta 
rakennusvalvonta



  

TALOKANSION SISÄLLYSLUETTELO  
 

Rakennuttaja: 

Osoite: 

Rakennukset: 

 
RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT, RAKENNUSAIKAINEN TARKASTAMINEN, SOPIMUKSET JA 
ERITYISSUUNNITELMAT   
 

RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT  

• Lupapäätös  

• Tontin kauppakirja ja lainhuutotodistus  

• Asemakaava  

• Pääpiirustukset  

• Energiaselvitys  

RAKENNUSAIKAINEN TARKASTAMINEN  

• Aloituskokouspöytäkirja  

• Rakennusvalvonnan rakenne-, käyttöönotto- ja loppukatselmuspöytäkirjat  

• Vastaavan työnjohtaja, päätös hyväksynnästä  

• Vastaava työnjohtajan tarkastusasiakirja  

• Kvv- / iv-työnjohtaja, päätös  

• Kvv- / iv-töiden tarkastusasiakirja  

• Kosteudenhallintasuunnitelma  

• Rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja (tiiveysmittaus) 

• Betonilaatan kosteusmittaustulokset  

• Vesieristeasentajan sertifikaatti  

• Käyttövesiverkoston ja lattialämmityksen painekoepöytäkirja  

• Ilmanvaihdon säätöpöytäkirja  

• Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja  

• Veroviranomaisen todistus rakentamisilmoituksesta  



  

SOPIMUKSET JA ASIAKIRJAT 

• Vesi- ja viemäriliittymäsopimus  

• Sähköliittymäsopimus  

• Dataliittymäsopimus  

• Jätehuoltosopimus  

• Rakennusteknisten töiden urakkasopimus  

• Rakennusteknisten töiden aloituspalaveripöytäkirja  

• Rakennusteknisten töiden vastaanottotarkastuspöytäkirja  

• Rakennusteknisten töiden vuositarkastuspöytäkirja  

• LVI-töiden urakkasopimus  

• LVI-töiden vastaanottotarkastuspöytäkirja  

• Työturvallisuusasiakirja ja työturvallisuusvastuun siirto  

• Pelastussuunnitelma-asiakirjat  

 

ERITYISSUUNNITELMAT  

• Pohjatutkimus ja perustamistapa selvitys  

• Rakennesuunnitelmat  

• LVI-suunnitelmat  

• Sähkö- ja automaatiosuunnitelma  

• Tulisijan ja hormin suunnitelmat  

• Jätevesijärjestelmän suunnitelmat 

• Palokatkosuunnitelmat  

• Muut suunnitelmat (esim. kaluste, sisustus, piha) 

 

VALOKUVAT ERI TYÖVAIHEISTA 


