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1 Johdanto 

Tässä työssä tarkastellaan Mikkelin virastokorttelin huoltokirjaa ja pohditaan sen mah-

dollisia kehitystarpeita sekä esitetään konkreettisia parannusehdotuksia huoltokirjan si-

sällön ja käytettävyyden parantamiseksi. Aihe valikoitui, koska työssäni käytän huolto-

kirjaa päivittäin ja näen siinä osa-alueita, joita tulisi parantaa tulevaisuudessa. Työn tar-

koituksena on luoda käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas huoltokirja eri osapuolille. 

Ongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi luodaan haastattelumateriaalia eri puolilta 

Suomea. Tutkimuksessa käytettävä kyselykaavake soveltuu hyvin huoltokirjan kehitys-

tutkimukseen.  

Haastatteluista saadut näkemyserot otetaan huomioon huoltokirjan kehityksessä. Huol-

tokirjaa tarkastellaan myös eri ohjekorttien näkökulmasta. Ohjekorttien sisällön avulla 

pyritään löytämään tarpeellisia ja järkeviä kehitysratkaisuja tulevaisuuteen. Huoltokirjan 

kehitystarpeita esitellään huoltokirja-alustan omistavalle Granlundille sekä työn tilaajana 

olevalle Senaatti-Kiinteistöille. 

Kyselykaavakkeiden pohjalta uskon saavani monenlaisia ideoita, joilla huoltokirjaa pys-

tytään kehittämään parempaan suuntaan. Kyselytutkimuksella pyritään kartoittamaan 

kehitysideoita huoltokirjan kehittämiseksi. Kysely lähetettiin noin 20 eri organisaatioissa 

toimiville henkilölle.  

Vastausprosentti liitetään tuloksiin 

2 Huoltokirja yleisesti 

Huoltokirja on erittäin tärkeä väline, kun halutaan saada toimiva, käyttäjäystävällinen ja 

energiatehokas kiinteistö. Huoltokirjan tarkoitus on ylläpitää kiinteistön arvoa ja kuntoa, 

niin sisältä, kun ulkoisesti. Huoltokirjaan jätetään sähköinen jälki kaikista tehdyistä toi-

menpiteistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kiinteistön olemassaoloon ja tulevaisuuteen. 

Huoltokirja on kokonaisvaltainen työkalu, ja sitä voidaan hyödyntää monella eri osa-alu-

eella, kuten kiinteistönjohtamisessa ja kiinteistön ylläpidossa.  
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Kiinteistön ylläpito pitää sisällään erilaisia toimintoja, joiden avulla kiinteistön kuntoa 

sekä arvoa pyritään säilyttämään. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhuollon sekä kun-

nossapidon (Kuva 1). Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa yleistehtävät vikatilanteissa. 

Kiinteistönhoidon vastuulla on myös rakennuksen olosuhteiden tarkkailu ja ylläpitämi-

nen. Kunnossapidon vastuulla on hoitaa laitteistot siihen kuntoon, että rakennuksen laa-

tutaso ei pääse kärsimään. [1] 

 

 

Kuva 1. Kiinteistönpidon peruskäsitteiden yhteydet [1] 

Huoltokirja tulee suunnitella koko kiinteistön järjestelmälliseen hallintaan ja huoltoon. 

Sen avulla saadaan seurattua kiinteistön toimivuutta ja huollon tehokkuutta eri osa-alu-

eilla. Huoltokirja antaa mahdollisuuden varautua ennakoidusti kustannuksiin ja toimen-

piteisiin, jotka vaikuttavat kiinteistön käyttöön.  

Huoltokirjan tulee olla optimoitu ja aina ajan tasalla. Suurin hyöty saadaan, kun huolto-

kirjaa päivitetään aktiivisesti ja kaikki tarpeellinen on dokumentoitu. Dokumentoinnin tu-

lee olla järjestelmällistä ja hyvin hallittua. Eri osa-alueiden dokumentoinnit tulee olla niille 

tarkoitetuissa paikoissa. Dokumenttien pitää olla helposti ja nopeasti saatavilla. 

Huoltokirjan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa kiinteistölle taloudellista hyötyä. Tä-

män vuoksi huoltokirjan tulisi olla riippumaton sen käyttäjästä. Huoltokirjan tulisi seurata 
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kiinteistöä, vaikka sen omistaja, isännöitsijä tai huoltoyhtiö vaihtuisi vuosien varrella. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tiedot kiinteistöstä siirtyisivät aina asianmukaisesti.  

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen 

(RakMK A4) määräykset ja ohjeet ovat tulleet voimaan 1.5.2000 rakennuksille, joita käy-

tetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. [1] 

Huoltokirjan sisällön vähimmäisvaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräys-ko-

koelman osassa A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Huoltokirja vaaditaan sellaisiin 

uudisrakennuskohteisiin ja rakennuslupaa vaativiin korjausrakennuskohteisiin, joita käy-

tetään pysyvään asumiseen, kuten kerros- ja rivitaloihin. Myös kohteisiin, jossa työsken-

nellään vakituisesti, vaaditaan huoltokirja, esimerkiksi toimistorakennukset ja kauppa-

keskukset. Mikäli kyseessä on jo olemassa oleva vanhempi rakennus, on huoltokirjan 

laatiminen tällöin vapaaehtoista. Huoltokirjan laatimista kuitenkin suositellaan lähtökoh-

taisesti jokaiselle rakennukselle. [1] 

3 Huoltokirjan laatiminen 

Huoltokirja muodostuu jo suunnittelu- ja rakennusprosessin yhteydessä. Sisällön laajuu-

desta sovitaan ennen huoltokirjan laadinnan aloitusta. Kiinteistön omistajan tulee asettaa 

tarkat tavoitteet huoltokirjalle. Rakennushankkeeseen ryhtyvä urakoitsija, kuten Se-

naatti-kiinteistöt, etsii huoltokirjan laatimiseen vastuullisen ja osaavan tekijän. Yleensä 

laatijana toimii joku hankkeen suunnittelijoista, valvojista tai työmaan insinööreistä. Laa-

tijana voidaan käyttää esimerkiksi huoltokirjakordinaattoria, joka on erikoistunut juuri ky-

seiseen tehtävään. (Kuva 2), [1] 
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Kuva 2. Huoltokirjan laadinta [1] 

3.1 Olemassa oleva rakennus 

Mikäli huoltokirja otetaan käyttöön jo olemassa olevaan rakennukseen, ensin on päätet-

tävä, voidaanko hyödyntää olemassa olevaa huoltokirjaa täydentäen sitä erillisten hank-

keiden tiedoilla vai tulisiko mahdollisesti vanhentunut huoltokirja uusia kokonaisuudes-

saan. Kun valinta on tehty, seuraava askel on olemassa olevien tietojen siirto huoltokir-

jaan. Pahimmassa tapauksessa kohteesta ei ole tarvittavia tietoja, jolloin kohde tulee 

kartoittaa huolella ja päivittää tarvittavat tiedot. Työn voi halutessaan tilata myös huolto-

kirjan ylläpitäjältä. Huoltokirjan perustaminen on tärkeä vaihe, ja sen yhteydessä kaikki 

kiinteistöä koskevat huoltotiedot ja laitekannat tulee löytyä huoltokirjasta toimenpitei-

neen. [3] 

Mikäli kiinteistössä suoritetaan peruskorjausta, perusparantamista, entistämistä tai muu-

tosrakentamista, huoltokirja tulee päivittyä muiden muutosten ohella. [3] 

Monesti kiinteistönomistaja säästää huoltokirjan käyttöönotossa, jolloin kiinteistöntiedot 

esimerkiksi laitekannan osalta jäävät puutteelliseksi. Yleinen tapa on myös kopioida 

huoltokirjaan ns. valmis peruspohja, jolloin kohteelle tulee tehtäviä, joita siellä ei edes 

ole olemassa ja mahdolliset erikoislaitteet jäävät pois. Tämä ei tietenkään palvele kiin-

teistöä hyvin. 
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Käyttöönoton yhteydessä kartoitetaan tiedot: 

Rakennustekniikka: [1] 

• rakennusosat 

• putkirakenteet 

• perustukset 

• rakennusrunko 

• julkisivu 

• yläpohjarakenteet 

• täydentävät sisäosat 

• sisäpinnat 

• rakennusvarusteet 

• siirtolaitteet 

• nosto-ovet 

 

  

LVI-järjestelmät [1]: 

• lämmitysjärjestelmät 

• vesi- ja viemärijärjestelmät 

• ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät 

• kylmätekniset järjestelmät 

• paineilma- ja kaasujärjestelmät 

• höyryjärjestelmät 

• palontorjuntajärjestelmät 

• muut LVI-järjestelmät. 

 

 

Sähkötekniikka[1]: 
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• sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät 

• asennusreitit 

• sähkön pääjakelujärjestelmät 

• laitteistojen sähköistys 

• sähkön liitäntäjärjestelmät 

• valaistusjärjestelmät 

• sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet 

• muut järjestelmät ja laitteet 

• sähkötekniset tietojärjestelmät 

• yleiset tehtävät 

• puhelinjärjestelmät 

• viestintäjärjestelmät 

• merkinantojärjestelmät 

• turvallisuusjärjestelmät 

• palosuojelulaitteiden ohjaus- ja valvontajärjestelmä 

• tietoverkkojärjestelmät 

• integroidut järjestelmät 

• automaatiojärjestelmät. 

 

  

 

Ulkoalueet [1]: 

• viherrakenteet 

• päällysrakenteet 

• aluevarusteet 

• ulkopuoliset rakenteet 
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3.2 Uudisrakennus 

Tässä kappaleessa avataan kuvan 2 pääpiirteitä. 

Huoltokirja syntyy uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa. Samalla kun rakennus- ja 

suunnitteluprosessi alkaa. Kiinteistönomistaja, kuten Senaatti-kiinteistöt, asettaa omalta 

kannaltaan tärkeät tavoitteet huoltokirjalle Tärkeitä asioita voisi olla mm, hallittu kiinteis-

tön kunnossapito, energiatehokkuus, asiakastyytyväisyys ja dokumenttien hallinta. 

Yleensä rakennushankkeeseen ryhtyvä toimija sisällyttää huoltokirjan laatimisen raken-

nuttamissopimukseen. Rakennuttaja puolestaan sisällyttää laatimisen urakka- ja suun-

nittelusopimuksiin. Suunnittelijat ja urakoitsijat tuottavat omat materiaalit, jotka liitetään 

osaksi huoltokirjaa. Tämänkaltaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi laitteiden käyttö- ja 

huolto-ohjeet. Valvojien roolitus on tärkeä, koska heidän vastuullaan on huolehtia, että 

kaikki huoltokirjaan liitettävät dokumentit on luovutettu ajallaan. Dokumentaatiot toimite-

taan kootusti huoltokirjan laatijalle/ylläpitäjälle, esimerkiksi huoltokirja-koordinaattorille. 

Koordinaattori tarkastaa valvojien keräämän materiaalin. Dokumentit voidaan myös tal-

lentaa suoraan hankkeelle avattuun projektipankkiin urakoitsijoiden toimesta. Näistä do-

kumenteista kootaan huoltokirjaan osa-alueita päivittäisen toiminnan helpottamiseksi.  

[1] 

Kiinteistön huoltokirjan on oltava loppukatselmusta toimitettaessa niin valmis, että sen 

avulla pystytään käynnistämään kiinteistönhoito ja -huolto, sekä kiinteistön kunnossapito 

ja niihin liittyvät tarvittavat kilpailutukset. Samassa yhteydessä se luovutetaan rakennuk-

sen omistajalle. [1] 

Kiinteistönomistaja vastaa siitä, että kiinteistönpitokirjaa käytetään ja ylläpidetään kiin-

teistön koko elinkaaren ajan. Kiinteistönomistaja ja ylläpitoon osallistuvat palveluntuotta-

jat voivat sopia, miten ja kuinka laajasti palveluntuottajat käyttävät ja ylläpitävät kiinteis-

tönpitokirjaa. Kiinteistönpitokirjan laadinnasta aiheutuvien tehtävien ja velvoitteiden ja-

kamisesta eri osapuolille on esitetty ohjeessa KH 90-00614 Kiinteistönpitokirjan laadin-

nan tehtävät. [2] 
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4 Huoltokirjan sisältö 

Kiinteistönpitokirja sisältää tiedot suunnitelmallisen kiinteistönhoidon ja kunnossapidon 

käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi (Kuva 3). Se sisältää hoidon, huollon ja kunnossapi-

don lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät. Huoltokirjan tulee sisältää ohjeet omistajalle, asuk-

kaille, käyttäjille ja ylläpidolle. [1] 

 

Kuva 3. Huoltokirjan sisältö [1] 

4.1 Kohteen perustiedot 

Esimerkki kohteen perustiedoista (taulukko 1). 

Hyvin päivitetty ja ylläpidetty huoltokirja sisältää kiinteistöstä seuraavat perustiedot [1]: 
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• kiinteistön nimi 

• kiinteistötunnus 

• pysyvä rakennustunnus 

• rakennukset ja ulkoalueet 

• tilat käyttötarkoituksineen 

• tilavuus 

• tarvittavat pinta-alatiedot 

• rakennusvuosi 

• peruskorjausajankohdat 

• liittymät kuten energia, vesi, tietoliikenne. 

• rasitteet ja niiden myötä tulevat vastuunjaot. 

• paikannuskuvat 

• tarvittavat yhteystiedot 

 

4.2 Palvelupyynnöt nykyaikana 

Palvelupyynnöt eli työntilaukset on nykyaikainen työkalu kiinteistönomistajan, kunnossa-

pidon ja käyttäjän välillä. Kaikille edellä mainitulle luodaan järjestelmään sähköiset tun-

nukset. Tunnuksien avulla voidaan tehdä palvelupyyntöjä halutulle organisaatiolle, kuten 

kiinteistönhuollolle tai siivouspalveluille. Näin työtilauksista jää aina sähköinen merkintä 

järjestelmään, ja työn valmistumista voidaan seurata. Jätetty ilmoitus etenee välittömästi 

kohteen palveluntuottajalle ja edelleen palveluntuottajan nimeämille kohdevastaaville. 

Kohdevastaava voi olla esimerkiksi huoltomies, siivooja tai isännöitsijä. Ilmoituksen jät-

täjä saa sähköpostiinsa seurantalinkin, jonka kautta pääsee reaaliaikaisesti seuraamaan 

ilmoituksensa käsittelyä, sen vaiheita ja sille tehtyjä toimenpiteitä. Tarvittaessa hän voi 

edelleen tarkentaa ilmoitustaan kommentein osassa huoltokirjoissa. 

Kun ilmoitus valmistuu, saa ilmoittaja kuittausviestin sähköpostitse tai tekstiviestillä. Ra-

kennuksen omistaja pystyy järjestelmän avulla seuraamaan, ovatko pyynnöt toistu-via 

joltain osa-alueelta. Jos esimerkiksi samoista tiloista tulee jatkuvasti palvelupyyntöjä 

lämpötilaan liittyvistä olosuhteista, voi olla syytä lähteä selvittämään syytä pintaa 
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syvemmältä ja tarvittaessa teetetään laajempi olosuhdeselvitys. Sopimuksissa on mää-

ritelty, että missä ajassa työt on otettava käsittelyyn. Normaali käytäntö voisi olla 1-3 

arkipäivää. 

Palvelupyyntöjä on mahdollista käsitellä paitsi usean henkilön, myös usean eri organi-

saation toimesta. Esimerkiksi tilankäyttäjän jättämä vikailmoitus huoltoyhtiölle voi siirtyä 

kiinteistöpäällikölle, joka hyväksyy työn ja siirtää sen LVI-alan yrityksen hoidettavaksi. 

Putkiliike voi kirjata toimenpiteen ja palauttaa sen takaisin huoltoyhtiölle, mikäli jotain jäi 

vielä huollon tehtäväksi. Kaikki työn vaiheet vasteaikoineen kirjautuvat samaan ilmoituk-

seen ja ovat helposti seurattavissa niin reaaliaikaisesti kuin vuosien päästä kohteen his-

toriasta. 

4.3 Huoltosuunnitelma 

Huoltosuunnitelmaan on kirjattuna kiinteistönhoitosuunnitelman mukaiset tehtävät ja ne 

kuvataan ajankohtaan, toimenpideväleihin tai haluttuun laatutasoon sidottuna. Suunni-

telmassa on erikseen viikko-, kuukausi- ja vuositehtävät. Kuhunkin tehtävään on oma 

kuvaus. Kuvaus antaa raamit tehtävän suorittamiselle. Huoltosuunnitelmaa tulee päivit-

tää jatkuvasti, kun järjestelmät ja sopimukset muuttuvat. [3] 

Huoltosuunnitelmasta löytyy aina kiinteistökohtaisesti erikoislaitteita, kuten jäähdytys-, 

paloilmoitin-, sprinkleri- ja kaasulaitteistot. Tehtävien kuittaus- ja raportointivastuu voi-

daan ulkoistaa eri osapuolille. Näin erikoislaitteiden huoltajat kuittaavat työtehtävät ja 

lisäävät raportit itsenäisesti. Huoltotoimenpiteille on takaraja (kuva 4), johon mennessä 

työt on oltava suoritettuna ja raportit lisättynä. [3] 
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Kuva 4. Huoltosuunnitelman näkymä (Kuvakaappaus senaatti.granlundmanager) 

4.4 Käyttöpäiväkirja 

Käyttöpäiväkirjan tarkoitus on sisältää asioita, jotka poikkeavat jokapäiväisestä toimin-

nasta kiinteistöön liittyen. Laitehuollot, auditoinnit, viranomaistarkastukset ja ilkivalta- ja 

vahinkotapaukset on hyvä merkata käyttöpäiväkirjaan. Huoltosuunnitelmassa olevista 

toimenpiteistä, kuten suodatinvaihdoista, kiinteistöautomaation asetusarvojenmuutok-

sista ja erikoislaitteiden huolloista on hyvä tehdä käyttöpäiväkirjamerkinnät. [1]  

Rakennuksen omistaja voi tarvittaessa tarkastella käyttöpäiväkirjaa, esimerkiksi lasku-

tukseen liittyen. Tästä syystä käyttöpäiväkirjan aktiivinen käyttö esimerkiksi ilkivaltata-

pauksissa on tärkeää. Merkinnän ohella voidaan järjestelmään syöttää alustavia kuluja, 

esimerkiksi päivystysaikaan tehdyistä toimenpiteistä ja materiaalikuluista. [1] 

Käyttöpäiväkirjan merkinnöille valitaan aina oma luokka, kuten takuuaikaiset asiat, ilki-

valta, turvallisuus tai siivous. [1] 

Aktiivisella käyttöpäiväkirjan käytöllä, pystytään havaitsemaan kiinteistön toistuvia on-

gelmia. Parhaassa tapauksessa säästetään kustannuksissa ja säilytetään kiinteistön ar-

voa ennakoidusti. Käyttöpäiväkirjan avulla pystytään hakemaan kiinteistön historiatietoja 

ja näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi PTS-suunnitelman laatimisessa. [1] 
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4.5 Sähköinen palvelukuvaus 

Huoltokirjassa täytyy olla aina ajantasainen palvelukuvaus sähköisessä muodossa. Pal-

velukuvausta tarvitaan yleensä, kun tilanteet ovat epäselviä. Tämänkaltaisia epäselvyyk-

siä aiheuttavat esimerkiksi [1]: 

• vastuunjakotaulukot 

• erikoislaitteiden huollot ja kunnossapito 

• erillisveloitettavat työt 

 

 

Huoltosuunnitelmaa tarkastellaan yleisesti viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Eri tarkas-

telujaksojen tehtävät vaihtelevat palvelukuvauksen mukaisesti. Palvelukuvauksen päivit-

täminen on tarpeellista tarvittaessa myös kesken sopimuskauden. Kiinteistöjen laitekan-

nat ja vuokrasopimukset saattavat muuttua, jolloin on mahdollista, että palvelukuvausta 

on päivitettävä. [1] 

 

Palvelukuvauksen mukaiset tehtävät kuvataan ajankohtaan, toimenpideväleihin tai ha-

luttuun latutasoon sidottuina. Kiinteistönhoidon suoritettavat tehtävät merkataan vastuu-

rajataulukoiden mukaisesti. Vastuurajataulukoissa esitetään selvästi eri osapuolien roolit 

ja vastuurajat. Hyvin tehdyt vastuunrajataulukot (kuva 5) selkeyttävät omistajan, kiinteis-

tönhuollon ja tilojen käyttäjän keskinäisiä vastuita. [1] 
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Kuva 5. Esimerkki vastuurajataulukosta [3] 

 

4.6 Dokumentit 

Huoltokirjaan tulee olla tallennettuna kaikki tärkeät dokumentit, jotka vaikuttavat kiinteis-

tön käyttöön ja elinkaareen.  

Seuraavat dokumentit tulisivat löytyä huoltokirjasta [2]: 

• huoltoraportit 

• viranomaistarkastuksien pöytäkirjat 

• jätehuoltoon liittyvät siirtoasiakirjat 

• ilmanvaihdon puhdistusraportit 

• mittaus pöytäkirjat 

• ajantasakuvat muutostöistä 
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4.7 Energian kulutusseuranta 

Energian- ja veden kulutusta seurataan monella eri tavalla. Rakennuksien kulutusmitta-

reita luetaan manuaalisesti ja etäpalveluiden avulla. Huoltokirjasta tuli olla saatavilla ku-

lutuskohtaiset raportit aina rakennuskohtaisesti. Kulutusten hallinta edellyttää mittarei-

den luentaa vähintään kuukausitasolla. [3] Mittareiden lukeminen manuaalisesti alkaa 

olla menneisyyttä, mutta välillä lukemia kannattaa verrata automaattiseen luentaan. Esi-

merkiksi etäluettava mittaus, joka perustuu pulssiin, ei havaitse kumpaan suuntaa mittari 

todellisuudessa pyörii. Mittarin pyöriminen väärään suuntaan voi johtua linjastossa ta-

pahtuvista paineenvaihteluista. Mittari siis pyörii ja vedenkulutus kasvaa, vaikka todelli-

suudessa kasvanutta kulutusta ei ole.  

Kulutuksia voidaan verrata edellisvuosiin ja tarkastella eroavaisuuksia energiansäästön 

näkökulmasta (kuva 6). Mikäli kohteessa ei ole saatavilla historiatietoja kulutuksesta, ku-

lutusta voidaan verrata samankaltaisten kohteiden ohjearvoihin. Tavoitekulutusten aset-

telussa otetaan huomioon kohteen käyttötarkoitus ja erityispiirteet sekä hyödynnetään 

käytössä olevia tilasto- ja kokemusperäisiä tietoja. [3] 

 

Kuva 6. Havainnekuva kiinteistön vedenkulutuksesta (kuvankaappaus Granlund-manager) 
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4.8 PTS eli kunnossapitosuunnitelma 

Osa huoltokirjoista sisältää myös PTS-työkalun, jolla voidaan suunnitella kiinteistön kun-

nossapitoa ja korjauksia vuosiksi eteenpäin. PTS-työkalun avulla pystytään varautu-

maan ennakoidusti ja taloudellisesti tuleviin korjaustoimenpiteisiin. Aikajänne kyseiselle 

suunnittelulle vaihtelee yleensä viidestä kymmeneen vuoteen. 

Kiinteistöhuollon käyttöpäiväkirjamerkinnöistä ja toistuvista palvelupyynnöistä voidaan 

poimia mahdollisia PTS-toimenpiteitä. Myös huoltoraportit ja pöytäkirjat ovat helposti se-

lattavissa PTS:aa tehdessä. 

Kiinteistöhoidon tulee tehdä kunnossapito- ja energiansäästöehdotuksia. Joissakin ta-

pauksissa kiinteistöhoidolle on annettu oikeudet tehdä PTS-ehdotuksia suoraan huolto-

kirjaan, mutta toiminta ei ole vakiintunut. [3] 

5 Huoltokirjan hyödyt 

Huoltokirja on erittäin arvokas työkalu, kun se on oikeaoppisesti ylläpidetty. Huoltokirja 

toimii tietolähteenä 

• omistajalle 

• kiinteistönhoito-organisaatiolle 

• ylläpito-organisaatiolle 

• tilojen käyttäjille [3] 
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Kuva 7. Huoltokirja kiinteistönpidon prosessissa [3] 

 

5.1 Hyödyt omistajalle ja ylläpito-organisaatiolle 

Kiinteistöjen omistajat ja ylläpitäjät pystyvät hyödyntämään huoltokirjaa monella tavalla.  

• kiinteistönhoidon tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjana 

• kiinteistönhoidon tavoitteiden ja laatutason dokumenttina 

• kiinteistönhoitotöiden seurannan ja valvonnan apuvälineenä 

• kiinteistönhoidon raportoinnin seurantaan ja arkistointiin 

• kiinteistönhoidon kehittämisen apuvälineenä 

• energian ja veden vuosikulutusten kirjaamiseen 

• yhteystietojen ylläpitoon ja päivittämiseen erilaisten muutosten, korjausten 
yms. yhteydessä. 

• ajantasaisen kunnossapito-ohjelman 

• (kuntoarvion PTS) taltiointipaikkana 

• korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden 

• toteuttamisen ajoituksessa 

• pintarakennetietojen ylläpitoon 
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• kiinteistönhoidon vuosikorjausten ja 

• kunnossapito-ohjelman mukaisten toimenpiteiden korjaushistoriatietojen 
ylläpitoon. 

[3] 

5.2 Hyödyt kiinteistönhoito-organisaatiolle 

Kiinteistönhoito yritykset käyttävät huoltokirjaa päivittäin. Nykypäivänä huoltokirjat ovat 

suuri osa toimivaa ja energiatehokasta kiinteistönhoitoa. Hyötyjä huoltokirjasta kiinteis-

tönhoidolle saadaan: 

• kiinteistönhoidon tarjouspyyntöjen ja 

tarjousten laskentaan ja laadintaan 

• kiinteistönhoitotöiden suunnitteluun 

ja mitoitukseen (työnjohdon tietolähteenä) 

• kiinteistönhoitajien ohjeistona töiden 

suorittamiseen 

• kiinteistönhoitajien perehdyttämisaineistona 

• tehtävien, tavoitearvojen, palvelutuotteiden ja vastuurajojen sekä laatuta-
sojen määrittelyyn 

• tehtävien kuittaukseen ja raportointiin 

• huoltokirjan osien kehittämiseen, palautteen ja muutostarpeiden raportoin-
tiin. 

• kiinteistönhoidon tarjouspyynnöt ovat 

yksiselitteisiä 

• kiinteistönhoitosopimusten sisältö saadaan selkeäksi 

• kiinteistönhoidon laatutason seurantaan 

• kiinteistön omistaja ja kiinteistöpalveluyritys tietävät ja tuntevat samat ta-
voitteet ja tehtävät. 

[3] 

 



18 

 

6 Huoltokirjan käyttö kilpailutuksessa 

Sähköinen huoltokirja on erinomainen sekä kustannusten näkökulmasta tehokas tapa 

tallentaa, päivittää ja jakaa kiinteistön ylläpidossa tarvittavia tietoja. Huoltokirjaa tulisi 

käyttää aina tarjouspyyntöjen yhteydessä, jolloin se osana tarjouspyyntöä. Huoltokirjan 

sisältö auttaa mitoittamaan tarkoituksenmukaisen kiinteistönhoidon ja -huollon, sekä 

kunnossapidon. Huoltokirjan avulla kiinteistönhoidon kustannukset saadaan optimoitua. 

Samalla kiinteistönhuollon kilpailutus helpottuu, kun tarjouksista saadaan vertailukelpoi-

sia kaikkien tarjousten perustuessa samaan palvelusisältöön. Hyvin rakennetun ajanta-

saisen huoltokirjan käyttö kilpailutuksessa siis helpottaa niin kiinteistönomistajaa, kuin 

palvelutarjoajaa kilpailutustilanteessa. [3] 

6.1 Huoltokirja tarjouspyynnön yhteydessä 

Tarjouspyyntöä pyydettäessä kiinteistönomistaja tai omistajan valtuuttama henkilö voi 

joko tulostaa huoltokirjasta haluamansa osa-alueen tarjouspyynnön liitteeksi, mutta on 

myös mahdollista antaa määräaikaiset ns. kilpailutus tunnukset palveluntarjoajille, jolloin 

he pääsevät itse kirjautumaan huoltokirjaan ja sitä kautta tutustumaan kohteen tietoihin 

ja tarjousta koskevaan palvelukokonaisuuteen. Kilpailuttaja siis voi määrittää mitä mate-

riaalia julkaisee tarjouspyynnön liitteeksi. Hyvin ylläpidetyn huoltokirjan avulla on mah-

dollista tehdä paljon yksityiskohtaisempi, kiinteistöä paremmin palvelevia ja sen toimin-

taa tukevia tarjouksia palveluntuottajilta. Vastaavasti palvelun tarjoaja saa selkeän käsi-

tyksen, mitä mahdollinen asiakas on haluamassa.[3] 

Huoltokirjassa voi työtehtävät pilkkoa osa-alueisiin esimerkiksi seuraavasti: 

• ulkoalueet 

• kiinteistönhoito 

• talotekniset huollot 

• erikoishuollot 

Näin tekemällä on mahdollista saada useampia tarjoajia kilpailutuksen yhteydessä. Toki 

markkinoilta löytyy palveluntuottajia, jotka pystyvät tarjoamaan kaikki palvelut, mutta 
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mikäli kohde on syrjemmässä, tarjouksia voi tulla vähemmän ja toisaalta myös hinnoit-

telu nousee kilpailun puuttuessa. [3] 

6.2 Ajantasaisen huoltokirjan hyödyt kilpailutuksessa 

• Säästetään kustannuksissa. 

• Tarjouspyyntö sisältää kaiken tarvittavan tiedon. 

• Kaikki tieto yhdessä paikassa. 

• Tarjoukset ovat vertailu kelpoiset. 

• Kilpailutustyöryhmä. 

• Voidaan kilpailuttaa kerralla yksi tai useampi kohde. 

• Voidaan valita kohteelta, mitkä vastuualueet ollaan kilpailuttamassa, saa-
daan kilpailutukseen näkyviin myös näiden hoidettavaksi kuuluvat ennakoi-
van huollon tehtävät. 

• Kohteen laitteet ja halutut liitteet voidaan tuoda näkyviin kilpailutustyöryh-
mään. Näin kaikki kilpailutusasiakirjat saadaan yhtenevästi kilpailutukseen 
osallistuville tutustuttavaksi 

• Osallistujat kutsutaan työryhmään, joko yksittäisinä käyttäjinä tai yrityksinä, 
jotka itse määrittelevät heiltä osallistujat. 

• Osallistujat ovat toisiinsa nähden anonyymejä. 

• Kilpailutukseen osallistuvien on mahdollista esittää kilpailutukseen liittyen 
kysymyksiä ja saada niihin vastauksia työryhmän kautta. Kysymykset (ano-
nyymeinä) ja vastaukset jäävät työryhmään kaikkien osallistujien nähtä-
väksi. 

• Kilpailutuksen ylläpitäjä voi kilpailutuksen edetessä karsia osallistujia ja jat-
kaa vain jäljellä olevien kanssa. 

• Kilpailutusmateriaali jää historiatietona järjestelmään ja voidaan näin uu-
siokäyttää myöhemmin. 

• Kaikilla on käytettävissään sama palvelu, jonka käyttö edellyttää vain se-
laimen ja internetyhteyden. 

• Joissakin huoltokirjoissa mahdollista käyttää ohjelmistoa eri kielillä. 

[3] 

6.3 Päivittämättömän huoltokirjan haitat kilpailutuksessa 

• Ovat vertailukelvottomat tarjoukset. 



20 

 

• Ei tiedetä, mitä palveluita saadaan. 

• Voidaan maksaa liikaa tai olemattomista palveluista. 

• Kilpailutusmateriaali ei välttämättä ole tulevaisuudessa käytettävissä. 

• Kilpailutuksen valmistelu on hidasta, jos halutaan ensin kartoittaa kaikki 
laitteet ym. 

• Todennäköisesti on useita kanavia tiedon kulkuun. Esim. kilpailutukseen 
liittyvät kysymykset. 

[3] 

7 Parannusehdotukset huoltokirjaan 

Seuraavaksi tarkastellaan Granlund Managerin huoltokirjaa Mikkelin virastokorttelin 

osalta. Tarkoituksena on tuottaa ideoita, jotka otettaisiin käyttöön huoltokirjassa myös 

isommassa mittakaavassa. Parannusehdotukset käytiin alustavasti läpi Granlund Mana-

gerin ja Senaatti-kiinteistöjen edustajien kanssa. Huoltokirjan kehitysideat esiteltiin aloi-

tus palaverissa ja samalla rajattiin alueet, joita haluttiin lähteä kehittämään. Seuraavana 

esitellään ehdotuksia, joita haluttiin lähteä kehittämään kiinteistönhuollon näkökulmasta. 

[7] 

7.1 Kohteen esittely 

 

Kuva 8. Mikkelin virastokortteli 
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Kohteena on Mikkelissä sijaitseva Virastokortteli (kuva 8). Kohde muodostuu kolmesta 

rakennuksesta. Rakennukset on nimetty kirjaimin A, B ja C. Huoltokirjansisältöä tarkas-

tellaan kaikkien rakennuksien osalta. 

7.2 Kohteen perustiedot: 

Taulukko 1. Kohteen perustiedot 

Omistaja: Senaatti-kiinteistöt 

Osoite: Raatihuoneenkatu 5 

Bruttoala: 24983,8 brm² 

Hk-manageriyritys: Granlund Manager 

Kerrosala: 26231m² 

Kokonaistilavuus 81873m³ 

Valmistumisvuosi 1965 

Virallinenrakennustunnus 49100100070037M003 

7.3 Parannusehdotukset huoltokirjaan 

Kohteen huoltokirja on Granlund Managerin tuottama. Huoltokirjaa on pyritty kehittä-

mään vuosien ajan pääasiassa Senaatti-Kiinteistöjen toimesta. Kiinteistönhoito-organi-

saation näkökulmasta huoltokirjansisältö tulisi olla selkeä ja helppokäyttöinen eri osa-

puolille. [7] 

7.3.1 Dokumentointi kohteessa 

Tutkimuskohteen huoltokirjan dokumentoinnin useamman vuoden tarkastuksissa havait-

tiin selkeitä puutteita. Dokumentointeja oli jätetty tekemättä tai ne oli tallennettu väärään 

paikkaan. Ongelmat johtuvat pääosin järjestelmästä, koska järjestelmä ei ole riittävän 

selkeä ja järjestelmässä navigointi koetaan vaikeaksi (kuva 10). Tämä selittyy osittain 

sillä, että kaikki osapuolet eivät osaa käyttää huoltokirjaa riittävän hyvin. Järjestelmässä 

täytyy osata navigoida, jotta löydetään oikea kansio, jonne dokumentteja ollaan lisää-

mässä (kuva 9). [7] 
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Kuva 9. Aloitusnäkymä dokumenttien lisäämiselle. 

 

Kuva 10. Näkymä huoltokirjassa tarvittavasta navigoinnista 

7.3.2 Parannusehdotus moduulirakenteeseen 

Moduulirakennetta muokkaamalla saadaan selkeyttä raporttien lisäämiseen. 

Seuraaville järjestelmille [7] tehdään omat hakumoduulit (kuva 11) huoltokirjan etusi-

vulle: 

• jäähdytys- ja kylmälaitteet 

• turvallisuus: (Palo-, kaasu-, sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmät) 

• varavoima 
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• ilmanvaihto 

• muut erikoislaiteet (paineilmalaitteistot yms) 

 

 

 

Kuva 11. havainne kuva moduulista punaisella merkittynä 

Granlund Managerissa pystytään rakentamaan laitteistoille omat moduulit (kuva 11). Mo-

duulit ovat kuitenkin kustannusrasite tilaajalle Jokainen erillinen moduuli kustantaa x/£. 

Teknisen laitepuun kautta (kuva 12) raportit saadaan lisättyä laitekohtaisesti, mutta tämä 

edellyttää järjestelmän tuntemusta. Huoltojen suorittajalle tai dokumenttien lisääjälle voi-

daan luoda laitteistokohtainen käyttöoikeus. Tämä pienentää riskiä, että dokumentit lisä-

tään väärään paikkaan. Esimerkiksi kylmälaitteiden huolto-organisaatiolle näkysi aino-

astaan moduuli jäähdytys- ja kylmälaitteet. Moduulin alta löytyisi laitteet omilla laitetun-

nuksilla. [7]  
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Kuva 12. Havainnekuva teknisen laitepuun kautta suoritettavasta navigoinnista 

7.3.3 QR-Koodi 

QR-kooditekniikka on kehitetty jo 1990- luvun alkupuolella. QR-koodin avulla käyttäjä 

lukee koodin esimerkiksi älypuhelimella. QR-koodi voidaan pääasiassa liittää mihin ta-

hansa laitteeseen. Koodin avulla käyttäjälle avautuu haluttu näkymä vaivattomasti ja no-

peasti.[4] 

7.3.3.1.1 QR-koodin hyödyntäminen kohteessa 

QR-koodia pystytään hyödyntämään kohteessa monella eri osa-alueella [7] 

• raporttien- ja dokumenttien lisäykseen 

• erikoislaitteiden huoltoraporttien täyttämiseen ja lisäämiseen 

• turvallisuuslaitteistojen huolto- ja viranomaistarkastuksiin 

• kiinteistönhuollon viikko-, kuukausi- ja vuositehtävissä 

• palvelupyynnöt 

 

QR-koodin hyödyntäminen järkevää erikoislaitteiden huoltoja tehdessä. Erikoislaitteita 

ovat esimerkiksi 
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• jäähdytys- ja kylmälaitteet 

• paloilmoittimet 

• sammutusjärjestelmät(sprinkleri/kaasu) 

• savunpoistojärjestelmät 

• turvavalokeskukset 

• pumppaamot 

• kulunvalvonta järjestelmät 

• kuivaimet [7] 

 

Ajatuksena on, että jokaiselle laitteelle luodaan oma QR-koodi. Koneen huoltaja lukee 

koodin esimerkiksi tabletilla tai puhelimella. Valittuun mobiililaitteeseen aukeaa esitäy-

tetty lomake, josta löytyy koneen tai järjestelmän perustiedot. Kun huolto on valmis, lo-

make tallentuu automaattisesti oikeaan dokumenttiosioon. [7] 

Lomakkeella olisi hyvä olla havainnot-kohta, josta saataisiin automaattisesti tieto kiin-

teistöpäällikölle ja TATE-henkilöstölle. Havaintokohtaan syötettäisiin tietoja, jotka aiheut-

tavat lähiaikoina toimenpiteitä ja ovat kustannuksellisesti merkittävämpiä. [7] 

QR-koodia tulisi hyödyntää iv-koneiden huoltotoimenpiteissä, kuten erikoislaitteissa. 

Koodin avulla avautuisi esitäytetty lomake (kuva 13) ja huoltotoimenpiteisiin liittyvä pal-

velukuvaus. IV-huoltojen lomakkeisiin tulisi kohta, johon vaaditaan lisäämään valokuvia 

toimenpiteistä. Kuvien avulla todistetaan, että raitisilma- ja puhallinkammiot on puhdis-

tettu Senaatti-kiinteistöjen palvelukuvauksen mukaisesti. [7] 
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Kuva 13. Esitäytetty vedenjäähdytyskojeen huoltoraportti 

 

Koodia voisi hyödyntää myös vesikattojen tarkastuksissa. QR-koodi asennettaisiin sovit-

tuun paikkaan sisätiloihin. Koodin avulla järjestelmään lisätään valokuvia aina rakennus-

kohtaisesti. Tehtävien kuittaus edellyttäisi kuvien lisäämisen. [7] 

Turvallisuuslaitteistojen huolto- ja viranomaistarkastuksiin liittyvät raportit ja asiakirjat 

olisi näin nopeasti saatavilla. Hissi-, paloilmoitin- ja muut määräaikaistarkastuksien ra-

portit olisivat aina saatavilla tarkastuskierroksien yhteydessä. Tämä helpottaisi huomat-

tavasti myös kiinteistönhuollon toimintaa, kun tarkastellaan, onko palvelukuvauksen mu-

kaiset työt suoritettu sopimuskumppaneiden toimesta. [7] 

Vastaavaa menettelytapaa voidaan hyödyntää lukuisissa kalenterivuosien tehtävissä. 

Vesikattojen tarkistuksissa QR-koodin käyttäminen olisi myös hyvä työkalu. Rakennus-

osittain otettavat valokuvat tallentuisivat suoraan huoltokirjaan oikealle tehtävälle. Vesi-

kattojen tukkeutuneet viemäröintikaivot ovat suuri riski mittaville vesivahingoille kiinteis-

töissä. [7]   



27 

 

7.3.4 Parannusehdotukset energiaosioon 

 

Kuva 14. Kulutuslajien koontiraportti 

 

Kuva 15. Kaukolämmön kulutuskohtainen raportti 

Kulutuslajien koontiraportin (kuva 14) yhteydessä tulisi olla kulutuskohtaiset raportit 

(kuva 15) saatavilla. Mikäli rakennuksissa on energian alamittauksia, kuten iv, lämmitys 

tai sähkö (kuva 16), tulisi niidenkin lomakkeet olla valittavissa suoraan etusivulta. Tämä 

on perusteltava toimenpide viitaten Senaatti-kiinteistöjen mittarointistrategiaan. Mittarei-

den toiminta tulee aina tarkistaa säännöllisin väliajoin. Etäluettavien mittareiden lukemia 

on seurattava fyysisiin mittareihin, mikäli kulutuksessa ilmenee poikkeamia. Kulutusla-

jien mittarit, sekä alamittaukset on nimettävä huoltokirjaan oikeilla nimillä. Mittarointipuun 

lisääminen huoltokirjaan helpottaisi navigointia järjestelmässä. [7] 
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Kuva 16. Kuvan paloissa tulisi olla nimet symbolien lisäksi. 

7.3.5 PTS-osion lisääminen kiinteistönhoidolle 

Senaatti vaatii ISS Palveluilta vuosittain x määrän PTS-ehdotuksia. ISS Palveluilla tulisi 

olla oma PTS-osio, jonne tallennettaisiin ehdotuksia vuodenaikana. Kiinteistöpäälliköt 

voisivat käyttää tätä työkaluna, kun he laativat kiinteistöjen PTS-suunnitelmia. [7] 

Kiinteistönhuolto-organisaatiolle voidaan luoda pääsy PTS-järjestelmään. Eri osapuolille 

pystytään luomaan eri käyttöoikeudet. Kiinteistönhuolto saisi tehtyä PTS-ehdotuksia, 

jotka tulisivat näkymään Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäällikölle. Ehdotuksen tila näkyy 

kiinteistönhuollolle tilassa avoin, hylätty tai hyväksytty (kuvat 17,18,19). Tämä työkalu 

auttaisi PTS-suunnitelmien laatimisessa. [7] 

 

Kuva 17. PTS-toiminto huoltokirjassa 
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Kuva 18. Näkymä alustavasta ehdotuksesta 

 

Kuva 19. Toimenpide-ehdotuksen näkymä kiinteistöpäällikölle 

7.3.6 Parannusehdotukset Metrix-järjestelmään 

Kun Metrix-järjestelmä otetaan käyttöön, kohteessa tulisi järjestää hallittu käyttöönotto. 

Parannusehdotuksena esitetään kohdekierrosta olosuhdetavoitteiden asettamiseksi. 

Kierroksella tulisi olla mukana ainakin kiinteistönhuolto, tilaaja, TATE-asiantuntija ja lop-

pukäyttäjä. Tilat ja järjestelmät kartoitettaisiin ja päätettäisiin raja-arvot, joita tavoitellaan. 

Tutkimuskohteiden eri kiinteistöissä sisäolosuhteiden tavoitearvoja on jouduttu tarkista-

maan, koska asetettuja olosuhteita ei ole voitu toteuttaa nykyisillä järjestelmillä ja tavoit-

teet ovat olleet epätarkoituksenmukaiset. [7] 

Ongelma on tiedostettu myös huoltokirjan toimittajalla. Tähän tulisi laatia yhteistyössä 

selkeä toimintaohje, kuinka prosessi saadaan onnistuneesti alusta loppuun. Kiinteistöjen 

tekniikka tulee kartoittaa huolellisesti. Taloteknisiäjärjestelmiä, joita tulisi ennakkoon kar-

toittaa ovat: 

• jäähdytys 

• lämmitys 

• kostutus 
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• kuivaus 

• ilmanvaihto [7] 

 

7.3.7 Poikkeustilanteet ja kriisinhallintaosion lisääminen huoltokirjaan 

Huoltokirjasta tulisi löytyä tärkeimmät tekniset piirustukset. Kohteissa, jotka ovat turva-

kriittisiä, tulisi olla valmiussuunnitelmat poikkeustilanteisiin. Valmiussuunnitelma sisäl-

täisi paikannuskaavion ja vaikutusaluekartan seuraaville laitteistoille: 

• vesisulkujen sijainnit. 

• varavoimakoneen ja polttoainesäiliöiden sijainnit. 

• paloilmoittimet. 

• sprinklerijärjestelmät ja vedensyöttöpisteet. 

• pumppaamot. 

• ilmanvaihdon hätäpysäytykset. 

[7] 

 

 

Vesisulkujen sijainnit on oltava helposti löydettävissä. Sulkujen sijainteja tarvitsee huol-

tohenkilökunta ja pelastusviranomaiset. Varavoimakoneen ja polttoainesäiliöiden sijainti 

tulee olla tiedossa, kun laaditaan pelastussuunnitelmaa. Paloviranomaisilla on myös ol-

tava tieto, mikäli kiinteistössä säilötään vaarallisia aineita, kuten polttoainetta. Sprinkle-

rijärjestelmät ja niiden syöttöpisteet ovat olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta. 

Veden syöttöpisteet on oltava löydettävissä ja niiden kunto tulee olla tarkistettuna. Pump-

paamot, jotka sijaitsevat kiinteistöissä on myös hyvä olla kartoitettuna. Vesivahinkoja 

torjuttaessa on oleellista, että pumppaamot löytyvät huolto- ja paloviranomaisille. [7] 

 

7.3.8 Palvelupyyntöjen kautta saatu palaute asiakkaalta 

Asiakkaalla voisi olla mahdollisuus antaa palaute työnsuorittajalle. Palvelupyynnön luo-

jalle avautuisi muutama kysymys, joihin vastaaminen olisi vapaaehtoista. Palautteessa 
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arvioitaisiin esimerkiksi suoritteen vasteaikaa, asiakkaan suuntaan menevää informaati-

oita työn etenemisestä ja lopputulosta. Palautteen arviointi menisi sähköisesti järjestel-

mään. Näin saataisiin reilusti enemmän palautetta mukaan asiakastyytyväisyyskyselyyn. 

[7] 

7.3.9 ISS Energiahallinnan raportin lisääminen huoltokirjaan 

ISS Palvelut tuottaa kuukausittain raportin, jossa tarkastellaan kohteen energiatehok-

kuutta, parannusehdotuksia, sekä valvotaan laitteistojen vikaantumista ennakoidusti. 

Raportit jaetaan tällä hetkellä sähköpostin välityksellä. Huoltokirjassa olisi hyvä olla omi-

naisuus, minne raportti liitettäisiin kuukausittain. Parannustoimenpiteenä ehdotetaan 

huoltokirjaan perustettavaksi tallennuspaikka EHK-raporteille, näin järjestelmään tallen-

tuisi aina uusin raportti. Vanhemmat raportit saisi tarvittaessa energianhallintakeskuk-

sesta. [7] 

Raportteja tarkastellaan pääsääntöisesti kohteessa, joten toiminnon olisi löydyttävä mo-

biiliversiossa. Tämän lisätoiminnon avulla vältyttäisiin raskaalta sähköpostijakelulta suu-

rille massoille. Myös oikean raportin löytäminen olisi helpompaa, kun raportit olisivat ha-

ettavissa kohdekohtaisesti. [7] 

7.3.10 Erikoislaitteiden vuosihuoltotaulukko 

Huoltokirjaan tulisi suunnitella muokattava taulukko, johon saadaan merkattua laitteisto-

jen huollot ja tarkistukset. Taulukon avulla kiinteistöpäällikkö ja kiinteistönhuolto pystyvät 

seuraamaan laitekantojen menneitä ja tulevia huoltoja kustannustehokkaasti. Optimiti-

lanteessa QR-koodin avulla huoltorekisterit saataisiin liitettyä kyseiseen taulukkoon. 

Vuosihuoltotaulukolle luotaisiin myös oma hakumoduuli huoltokirjan etusivulle. Kyseisen 

taulukon luominen vaatisi koodaamista, jotta se saataisiin toteutettua. Alkutoimenpiteinä 

kohdekohtaiset taulukot tuli luoda esimerkiksi Excel-työkalulla. Manuaalisesti päivitettä-

vän rekisterin huonoja puolia on se, että sen ajantasaisuus on täysin riippuvainen huol-

tokirjan käyttäjästä, tässä tapauksessa kiinteistönhoito-organisaatiosta. [7] 
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Kuva 20. Havainnekuva Exceliin luodusta taulukosta 

 

8 Tiedonkeruu menetelmät opinnäytetyöhön 

Osana opinnäytetyötä on laadittu kyselylomakkeet Senaatti-kiinteistöjen ja ISS Palvelui-

den edustajille. Tutkimusmenetelmänä on määrällinen eli kvantitatiivinen tapaustutki-

mus. Tavoitteena oli saada huoltokirjan parannusehdotuksiin erilaisia näkökulmia. Kyse-

lyt luodaan Microsoft Forms-alustalla. 

8.1 Määrällinen tutkimus 

Määrällinen tutkimus on menetelmä, jossa tarkastellaan kohteen kuvaamista tilastojen 

ja numeroiden avulla. Määrällisessä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia luokitteluja ja 

vertailuja. Määrällisen tutkimuksen kumppanina toimii laadullinen eli kvantitatiivinen tut-

kimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tarkasteltavan kohteen 

laatua ja ominaisuuksia. (Kuva 5.) [5] Työssä tarkasteltava kohde on Granlund Manage-

rin tuottama huoltokirja. 
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Kuva 21.  Tutkimusstrategiat [5] 

8.2 Kvantitatiivisen tutkimuksen teoria 

Kun tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista menetelmää, tutkija tarkastelee tutkimuk-

sen erilaisia käsitteitä ja muuttujia. Näitä muuttujia ja käsitteitä esitellään sopivilla mal-

leilla, kuten tässä tutkimuksessa. Työssä kysymys vastaa mallia, yhdestä mallista voi-

daan luoda kattavampi, kun siitä muotoillaan useampia malleja. Näin vastauksesta saa-

daan kokonaisvaltaisempi. [6] 

 

9 Kyselykaavakkeet 

Kyselykaavakkeet luotiin Microsoft Forms-alustalle. Tämä alusta valikoitui, koska se so-

veltuu mainiosti kyselyjen luomiseen ja on käyttäjäystävällinen. Kyselyyn luotiin moniva-

linta-, pisteytys- sekä vapaita tekstikysymyksiä. 

Formsin avulla kyselykaavakkeiden analysointi on tehokasta, koska alusta laskee auto-

maattisesti esimerkiksi eroavaisuudet vastauksien osalta. 

Kyselykaavakkeiden vastaajat toimivat anonyymeinä, joten henkilöiden tietoja ei tulla jul-

kaisemaan tässä työssä. (Liitteet 1 ja 2) 
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Kuva 22. Esimerkki tehdyistä kysymyksistä 

9.1 Kyselykaavakkeiden tavoite 

Työn aiheena on huoltokirjan kehittäminen. Kehitysideat ovat minun omiani ja halusin 

saada omaan visiooni muita näkemyksiä sekä parannusehdotuksia. Kehitysideat ovat 

muodostuneet useiden vuosien aikana huoltokirjaa käyttäessä. Kyselyn avulla pyrin saa-

maan myös muita kehitysideoita, jotka liittyvät huoltokirjaan. Tavoitteena oli huoltokirjan 

kehittämisen lisäksi tarkastella, onko muilla paikkakunnilla näkemyseroja huoltokirjan toi-

minnassa.  

Kyselyt luotiin eri osapuolille, jotka olivat kiinteistönhoito-organisaatio ISS Palvelut Oy, 

sekä tilaajana toimiva Senaatti-kiinteistöt. Halusin luoda kyselyn molemmille osapuolille, 

jotta saadaan kokonaiskuvaa, siitä kuinka paljon huoltokirjaa mikäkin taho käyttää. Pää-

tavoitteena on luoda huoltokirja, joka palvelee kaikkia sen käyttäjiä sekä arvokasta kiin-

teistökokonaisuutta, jonka ympärille huoltokirja rakentuu. 

9.2 Kysymyksien luominen 

Kysymykset rakentuivat pitkälti aiemmin mainitsemiini huoltokirjan kehitysideoihin. Ky-

symyksien runko pyrittiin pitämään johdonmukaisena ja selkeänä. Kysymyksiä 
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valittaessa tutkin paljon eri ohjekorttien suosituksia liittyen huoltokirjaan. Jokaiselta kehi-

tysalueelta pyrittiin ottamaan kysymys, joka palvelisi huoltokirjaa kehitysmielessä. Kysy-

mysten laadintavaiheessa kysymysten sisältöä muokattiin Senaatti-kiinteistöjen Timo 

Keskikurun, sekä ISS Palveluiden Sara Paanasen kanssa. Kysymysten läpikäynti ennen 

kyselyn julkistamista oli tärkeä, koska kysymykset sekä niiden rakenne muuttuivat vielä 

useasti, kun sain asiaan useamman näkökulman. 

9.3 Kysymykset eri osapuolille 

Kysymykset löytyvät liitteestä 1, joka on määritetty salaiseksi asiakkuuden arkaluontoi-

suuden vuoksi. 

9.4 Vastauksien analysointi 

Vastauksien analysointi on suoritettu liitteessä 2, joka on määritetty salaiseksi asiakkuu-

den arkaluontoisuuden vuoksi. 

10 Yhteenveto 

Tämä opinnäytetyö onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Sain runsaasti uusia näkökulmia 

huoltokirjan sisällön kehittämiseen. Työssä tehdyt kyselykaavakkeet todistivat, että mo-

net kehitysideat olisivat tarpeellisia myös muiden osapuolien mielestä. Työn aika tutus-

tuin laajalti erilaisten ohjekorttien sisältöihin ja suosituksiin. Kyselytutkimuksen periaat-

teet ja kyselykaavakkeiden tekoon liittyvät, kuten sisältöön ja visuaalisuuteen liittyvät yk-

sityiskohdat, tulivat tutuksi ja voin saamaani tietoa hyödyntää työssäni jatkossa. 

Opinnäytetyötä tehdessäni olisi ollut järkevämpää suorittaa enemmän koeponnistusta 

kyselykaavakkeille. Myös muutaman kysymyksen olisi voinut toteuttaa paremmin, jotta 

asian ydin olisi paremmin selvinnyt vastaajille. Saatekirje kyselylle oli mielestäni luon-

nosteltu hyvin, mutta vastaajille olisi pitänyt antaa enemmän aikaa vastaamiseen. Vas-

tausprosentti jäi vajaaksi tavoitteesta. 
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Työssä saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että huoltokirjassa on vielä run-

saasti kehitettävää. Joillekin osapuolille huoltokirja riittää olemassa olevalla tasolla toi-

sille ei. Monet näkökulmat eri toimenpiteisiin avarsivat myös omaa ajatusmaailmaa huol-

tokirjan kehittämisestä. Ajatuksia ja näkökulmia yhdistelemällä saadaan varmasti tule-

vaisuuteen kokonaisvaltainen, käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas huoltokirja. Ke-

hitysideoiden vieminen tuotantoon on oma prosessinsa, ja siihen ei tässä työssä juuri-

kaan otettu kantaa. Työtä olisi voinutkin laajentaa vielä juuri tuotantoprosessin osalta. 

Tällöin insinöörityön laajuus olisi kuitenkin mennyt mahdollisesti liian laajaksi. 

ISS Palveluiden ja Senaatti-kiinteistöjen henkilökohtainen tiedonjako oli avainasemassa 

työn onnistumisen suhteen. 
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