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Ohje rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta 
 
 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnasta on määrätty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ohjeet 
on laadittava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, rakennusta varten jota käytetään pysyvään asumi-
seen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisten rakennusten sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on 
verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edel-
lyttää rakennuslupaa. 
 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakoko-
naisuutta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaarita-
louden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, 
tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johde-
taan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastus-
ten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huol-
to ja kunnossapitotehtäviä. 
 
Käyttö- ja huolto-ohje on väline kiinteistön elinkaaren hallintaan ja se tukee ympäristötaseiden laatimista. 
Kiinteistökohtainen käyttö- ja huolto-ohje koostuu tarvittaessa rakennuskohtaisista käyttö- ja huolto-
ohjeista, joiden tallennusmuoto on vapaasti valittavissa. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla loppukatsel-
muksessa viranomaisen todennettavissa. 
 
Kunnossapidon kannalta merkityksellisistä rakennusosista esitetään käyttö- ja huolto-ohjeessa 

 rakennusosien käyttöikätavoitteet 
 rakennusosien arvioituja kunnossapitojaksoja ennakoituine kunnossapitotoimenpiteineen 
 tietoja pintarakenteista ja –materiaaleista ja niiden kunnossapitotoimenpiteistä 

 
Tarvittaessa merkitään paikantamispiirustuksiin kiinteistön ylläpidon ja kannalta keskeisten kohteiden ja 
tilojen sijaintitiedot sekä tietoja rakennusosien uusittavuudesta, vaihdettavuudesta ja korjattavuudesta. 
Tontin sijainnista ja olosuhteista johtuvien erityisominaisuuksien tulee ilmetä käyttö- ja huolto-ohjeesta. 
 
Hoitoa ja huoltoa varten käyttö- ja huolto-ohjeessa esitetään 

 teknisen hoidon ja huollon tehtävät hoito- ja huoltojaksoineen 
 teknisen hoidon ja huollon ohjeelliset toiminta- ja tavoitearvot 
 lämmön ja sähkön kulutuksen tavoitearvot ja seuranta 
 veden kulutuksen seuranta 
 

Tarvittaessa esitetään yksittäisten rakennusosien tarkastusten, hoitojen, huoltojen ja kunnossapidon 
suoritusohjeita sekä ohjeita häiriöiden varalle 
 
Tilan käyttöä varten rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa esitetään 

 tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet 
 muut tarpeelliset tilojen käyttäjille tarkoitetut ohjeet 

 
Vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän asiana on huolehtia, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat toimittavat 
tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet. Aineisto liitetään rakennuksen käyttö ja huolto-
ohjeeseen. 
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