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1 Johdanto 

 

 

1.1 Toimeksiantaja 

 

Rakennus Hassinen Oy on vuonna 1981 perustettu yritys, jonka toimialaan kuu-

luu rakentaminen suunnittelusta viimeistelyyn. Tavoitteena heillä on kehittää 

rakentamisen laatua ja kasvattaa yritystä hillitysti. Yrityksen toimialueeseen 

kuuluu koko Itä-Suomi. Heidän toimintatapoihinsa kuuluu, että asiat tehdään 

kerralla kuntoon ja huolellisesti, koska sen minkä taakseen jättää, sen myös 

edestään löytää. [2.] 

 

Yrityksen perusti vuonna 1981 Aimo Hassinen, joka sukupolvenvaihdoksen joh-

dosta möi yrityksen pojalleen Tuomo Hassiselle vuonna 2003. Tästä syystä 

myös yrityksen nimi muuttui Rakennus A. Hassinen Oy:stä Rakennus Hassinen 

Oy:ksi. Alun perin yritys on keskittynyt rivi- ja pientalojen rakentamiseen, mutta 

viimevuosina pääasiallisina rakennuskohteina ovat olleet asuinkerrostalot. Yri-

tys on rakentanut muun muassa seuraavat kohteet: 

 

 S-market Karsikko vuonna 2015 

 Pyhäselän seurakuntatalo 2009-2010 

 Asunto Oy Joensuun Tilhi 2014 

[8.] 

 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Opinnäytetyössäni keskityin kehittämään toimeksiantajan huoneistokohtaista 

huoltokirjaa siten, että se olisi asukkaalle helppokäyttöinen ja selkeästi luettava, 

mutta silti kaikki tarvittava informaatio löytyisi siitä.  Toimeksiantajalle oli myös 

tärkeää, että huoltokirjasta tulisi yksilöllinen, juuri tähän kohteeseen ja juuri sii-
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hen huoneistoon, johon kansio on tarkoitettu. Huoltokirjan kohteena oli Asunto-

osakeyhtiö Joensuun Siiri, joka sijaitsee Penttilässä Joensuussa. 

 

Tavoitteena oli saada huoltokirjasta myös helposti muokattavissa oleva seuraa-

vaa kohdetta varten. Tehtävän haasteellisuudeksi muodostui kahden lähtökoh-

taisesti erilaisen tavoitteen toteuttaminen. Huoneistokohtaisen huoltokirjan laa-

timinen yksilöllisenä ja jatkokäyttöä varten soveltuvana, joten tehtävä ei ollut 

kovin helppo. Rajasin opinnäytetyöni huoneiston huoltokirjaan rakennuksen 

keskeneräisyyden takia. Toimeksiantajan toiveesta opinnäytetyön tuloksena 

syntynyt huoneiston huoltokirja on salainen. 

 

 

1.3 Termit 

 

Opinnäytetyössä käytetyt termit ovat rakennusalalla yleisesti käytössä olevaa 

sanastoa. 

 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 

Asiakirjakokonaisuus, joka tukee kiinteistökohtaista kiinteistön pitoa 

[3, s. 2]. 

 

Kiinteistönhoito  

 Säännöllinen toiminta, jolla kiinteistössä pysyy halutut olot [3, s. 2]. 

 

Kiinteistönpito 

Kiinteistön ja sen ominaisuuksien säilymisen vastaamisesta, perus-

tuen juridiseen oikeuteen tai velvollisuuteen [3, s. 2]. 

 

Kiinteistön ylläpito 

Se osa kiinteistönpidosta, johon kuuluu arvon, kunnon, käytettä-

vyyden ja koettavuuden säilyminen. Kiinteistönhoito ja kunnossapi-

to kuuluvat kiinteistön ylläpitoon [3, s. 2]. 
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Käyttöikä 

Käyttöönoton jälkeinen aika, jonka rakenteen tai rakennusosan tu-

lee täyttää kaikki toimivuusvaatimukset, jos sitä hoidetaan, huolle-

taan ja kunnossapidetään säännöllisesti [3, s. 2]. 

 

Rakennusosa 

Aineellinen osa rakennuksessa tai rakenteessa, joka on itsenäinen 

[3, s. 2]. 

 

Ylläpito-organisaatio 

 Kiinteistön ylläpidosta vastaava yhteisö tai organisaatio [3, s. 2]. 

 

Huoneistokohtainen kansio 

Kansio johon kootaan huoneiston osien käyttö- ja hoito-ohjeet, sekä 

laitteiden takuutodistukset. [7, s. 6]. 

 

Huoneiston huoltokirja 

Huoneistokohtaisen kansion osa jossa on huoneiston käyttöohjeet 

[7, s. 6]. 

 

 

2 Huoltokirja  

 

 

2.1 Laki 

 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet ovat tulleet pakollisiksi vuonna 2000, Ym-

päristöministeriön Rakennusmääräyskokoelma A4:n myötä (A4). Maankäyttö- ja 

rakennuslain pykälässä 153 sanotaan, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 

on oltava valmiina riittävässä laajuudessaan ja toimitettavissa omistajalle ennen 

rakennuksen loppukatselmusta. [1.] 
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Käyttö- ja huolto-ohjetta ei tarvitse laatia: 

 

 rakennuslupa on myönnetty tilapäiselle rakennukselle 

 rakennuslupa on myönnetty määräaikaiselle rakennukselle 

 loma- ja virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle. [3, s. 3.] 

 

Silti on suositeltavaa laatia käyttö- ja huolto-ohje jokaiselle rakennukselle ja ra-

kennusosalle. [3, s. 3.] 

 

 

2.2 Huoltokirjan sisältö  

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 66 §:ssä sanotaan, että rakennuksen 

käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoituksen, raken-

nusosien ja laitteiden tarvittavat tiedot rakennuksen käyttöä ja kunnossapitovel-

vollisuutta varten. [3, s. 4.] Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää myös seuraa-

vat asiat: 

 

 rakennuksen ja rakennusosien kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja 

tehtävät 

 rakennuksen ja rakennusosien hoidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät 

 rakennuksen ja rakennusosien huollon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät. 

[3, s. 4.] 

 

Kunnossapidon kannalta tärkeistä rakennusosista tulee myös esittää: 

 

 käyttöikätavoitteet 

 arvioidut kunnossapitojaksot 

 pintarakenteiden ja materiaalien tiedot sekä kunnossapitotoimenpiteet. 

 

Myös paikantamispiirustuksiin on hyvä merkitä rakennuksen ylläpidon kannalta 

tärkeiden tilojen ja kohteiden sijainti [3, s. 4]. 
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Huoltokirja tulee olla hankekohtaisesti laadittu. Se tulee toimittaa kirjallisessa 

muodossa ja kahtena sarjana, lukuun ottamatta huoneiston käyttöohjeita, jotka 

toimitetaan jokaiseen rakennuksen huoneistoon ja yksi kiinteistölle.  

 

Huoltokirjassa tulee olla sisällysluettelo ja pääkohtien välilehdet.  

Huoltokirjan pääkohdat ovat: 

 

 lähtötiedot huolloista 

 kattavat yhteystiedot 

 tarkastus- ja huolto-ohjelmat sekä taulukot 

 huollettavien kohteiden paikantamispiirustukset 

 ohjeelliset käyttöarvot 

 pintarakenteiden tiedot 

 käyttöikätavoitteet rakennukselle, rakennusosille ja laitteistoille 

 arvioidut kunnossapitojaksot 

 vuosikulutusten seuranta ja korjauspäiväkirja 

 asiakirjaluettelo 

 arkisto 

 liitteet. [4, s. 3.] 

 

Huoltokirjaan ei kuulu lumityöt, kasvityöt, ulkopuhtaanapito, siivous ja jätehuolto 

[4, s. 3]. 

 

 

2.3 Huoltokirjan hyöty rakennukselle 

 

Huoltokirja on erittäin tärkeä apuväline kiinteistön ja huoneiston ylläpitoon, huol-

toon ja hoitoon, kun sitä käytetään oikein ja varmistetaan tietojen säilyminen, 

sekä huoltokirjan päivittäminen.  Etenkin, jos kiinteistönhoitopalveluita ulkoiste-

taan tai kiinteistönhoitoyhtiö vaihtuu. Silloinkin kaikki tarvittava materiaali löytyy 

huoltokirjasta.  
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Huoltokirjan hyödyt: 

 

 kokonaiskustannukset pysyvät suunnitelmallisina ja edullisina 

 veden- ja energiankulutus pysyy tavoitteissaan 

 tavoitteiden mukainen elinkaari rakennusosille ja laitteille saavutetaan 

ihanteellisin kustannuksin 

 kiinteistö säilyttää arvonsa 

 yllättävät korjaukset vähenevät 

 seuranta ja valvonta kiinteistönhuoltotyölle helpottuvat 

 laatu paranee kiinteistönhoidossa 

 tiedonsaanti helpottuu ja tiedot säilyvät paremmin 

 kiinteistöä myytäessä voidaan hyödyntää huoltokirjan tietosisältöä [5, s. 

2.] 

 

 

2.4 Kansio vai sähköinen huoltokirja 

 

Huoltokirja kansiomuodossa on helppokäyttöinen pienille kiinteistöille, mutta 

siitä täytyy löytyä kaikki tärkeät tiedot. Käytössä olevan yksittäisen asuinkiinteis-

tön tai uudisrakennuksen huoltokirjan voi myös toteuttaa ympäristöministeriön 

julkaisemalla Asuintalon ATK-huoltokirjan avulla. Tämä sisältää kaikki tarpeelli-

set ohjeet ja esitiedot. 

 

Suuremmissa kiinteistöissä huoltokirjaohjelmien merkitys on tärkeämpi. Jos 

useampi taho tarvitsee huoltokirjaa, niin selainkäyttöinen huoltokirja on käytän-

nöllisin. Sähköisen huoltokirjan hyviä puolia on myös, että sitä voi käyttää ajasta 

ja paikasta riippumatta. Huoltokirjahankkeen onnistumiseen vaikuttaa kiinteistön 

omistajien ja kiinteistönhoitoyrityksien sitoutuneisuus asiaan. 

 

Työläin vaihe sähköisessä huoltokirjassa on tietojen syöttäminen. Myös koulu-

tus ja käyttäjätuki on oma prosessinsa, koska usein sähköiset huoltokirjat edel-

lyttävät käyttäjän perehdyttämistä tuotteeseen. Perehdytyksestä ja koulutukses-

ta voi aiheutua myös lisäkustannuksia. [5, s. 3.] 
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2.5 Huoltokirjan laatiminen 

 

Huoltokirjan laatimiseen tarvitaan koordinoija, jonka tehtävänä on yhdistää eri 

osapuolten toimittamat huoltokirjan osat, toimivaksi kokonaisuudeksi ja päivittää 

huoltokirjaa takuuvuoden aikana. Koordinoijaksi valitaan henkilö, jonka asian-

tuntemus on riittävä kiinteistön hoidosta ja huollosta. Huoltokirjan osien toimitta-

ja osapuolia ovat muun muassa, rakennuttaja, valvoja, urakoitsija, tarvikkeiden 

valmistaja ja tavaran toimittaja.  

 

Rakennushanketta käynnistettäessä on tärkeää sopia tehtävistä ja velvoitteista, 

joita huoltokirja edellyttää. Huoltokirjan toimeksisaaja on velvoitettu huolehti-

maan siitä, että huoltokirjasta aiheutuvat tehtävät ja velvoitteet siirtyvät hankin-

taketjussa eteenpäin.  

 

Huoltokirjan laatimisen velvoitteet sisällytetään rakennuttamissopimukseen, jos-

ta rakennuttaja siirtää ne edelleen urakka- ja suunnittelusopimuksiin. Suunnitte-

lijoiden on myös osallistuttava aktiivisesti huoltokirjan laadintaan. Jokainen ura-

koitsija toimittaa koordinoijalle omien urakoittensa osalta tarvittavat tiedot ja 

asiakirjat. Isännöitsijä- ja kiinteistönhoitosopimuksissa pitää ottaa huomioon 

huoltokirjan ylläpito. Huoltokirjan kannalta on tärkeintä, että kaikki laadinnassa 

tarvittavat tehtävät tulevat hoidettua. [4, s. 2.] 
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 Kuva 1. Esimerkki huoltokirjan laadinnassa sovellettavasta tehtävänjaosta [4, s. 

2.] 
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2.6 Huoltokirjan käyttäjät 

 

Kiinteistön huoltokirjaa käyttävät seuraavat tahot: 

 

 kiinteistön omistaja 

 isännöitsijä 

 kiinteistönhoito-organisaatio 

 asukkaat ja tilojen käyttäjät. 

 

Kiinteistön omistaja käyttää huoltokirjaa seuraaviin asioihin: 

 

 tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjana kiinteistönhoidossa 

 tavoitteiden ja laaduntason dokumenttina kiinteistöhoidossa 

 apuvälineenä kiinteistönhoitotöiden seurantaan ja valvontaan 

 raportoinnin seurantaan ja arkistointiin kiinteistönhoidossa 

 kehittämisen apuvälineenä kiinteistönhoidossa 

 vuosikulutusten seurantaan 

 korjausten ja muutosten yhteydessä tietojen ylläpitoon ja päivitykseen 

 taltiointipaikkana kunnossapito-ohjelmalle 

 ajoittaakseen korjaus- ja kunnossapitotoimia oikein 

 ylläpitääkseen pintarakennetietoja 

 ylläpitääkseen vuosikorjausten ja kunnossapito-ohjelman mukaisia toi-

menpiteitä 

 varmistaakseen kiinteistön huollon ja hoidon ja kunnossapidon 

 varautuakseen teknisesti ja taloudellisesti kunnossapitotoimenpiteisiin 

 saadakseen tarjoukset ja tarjouspyynnöt yksiselitteisiksi ja vertailukelpoi-

siksi 

 saadakseen kiinteistönhoitosopimuksen sisällön selkeäksi 

 valvoakseen kiinteistönhoidon laatutasoa.  

[6, s. 2.] 
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Kiinteistönhoito-organisaatio käyttää huoltokirjaa seuraaviin asioihin: 

 

 tarjousten laskentaan ja laadintaan 

 suunnitellessa kiinteistönhoitotöitä 

 ohjeistona kiinteistönhoitajien töiden suorittamiseen  

 työntekijöiden perehdytykseen 

 laatutasojen, tavoitearvojen ja tehtävien määritykseen 

 raportointiin ja tehtävien kuittaukseen 

 huoltokirjan kehittämiseen 

 muutostarpeiden ja palautteen raportointiin. 

[6, s. 2.] 

 

 

Huoltokirjan oikeaoppinen käyttö helpottaa viihtyisien ja terveellisten asuintilojen 

ylläpitoa sekä lisää asukkaiden tietoa huoneiston hoidosta. Laadittaessa huolto-

kirjaa tulee huolehtia, että kaikille asukkaille ja kiinteistön käyttäjille annetaan 

huoneiston ja yleistentilojen käyttöohjeet. Käyttäjille tulee toimittaa myös laittei-

den ja rakennusosien yleiset tekniikkaohjeet sekä tavarantoimittajilta tulleet jo-

kaiselle tuotteelle omat hoito- ja huolto-ohjeet. Huoneiston käyttöohjeet tulee 

sijoittaa myös liitteeksi huoltokirjaan. 

 

Jotta huoltokirja toimii moitteettomasti, tulee siitä ilmetä, kenen vastuualueisiin 

kuuluvat eriteltyinä hoito, huolto ja kunnossapito. Vastuurajoista löytyy lisää tie-

toa mm. Asuintalon käyttöohjeet, ASRA ry: julkaisu tai Vastuunjakotaulukko ja 

siihen liittyvä vastuunjakotaulukon selitysosa, Suomen Kiinteistöliitto ry:n julkai-

suja. [6, s. 3.] 

 

 

2.7 Käyttöönotto 

 

Huoltokirjan koordinoijan tai laatijan tulee perehdyttää kiinteistönhoito-

organisaatio ja kiinteistön edustajat huoltokirjan käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi 

hänen tulee esitellä asukkaille yleistilojen ja huoneistojen käyttöohjeet. Kiinteis-
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töä ja huoltokirjaa käyttöönottaessa tulee organisoida huoltokirjan käytön ja yl-

läpidon tehtävät. Huoltokirjan koekäyttö suoritetaan ensimmäisen vuoden aika-

na. Koekäytöstä saadaan tietoja mahdollisista muutos- tai kehitystarpeista. [6, 

s. 5.] 

 

Vastuu huoltokirjan mukaisen hoidon ja huollon käynnistämisestä, ylläpitämi-

sestä sekä huoltokirjan käytöstä ja ylläpidosta siirtyy kiinteistön omistajalle huol-

tokirjan luovutuksen yhteydessä.  Myös asukkaille siirtyy vastuita ja velvoitteita. 

Kiinteistön omistajan tulee varmistaa, että tilojen käyttäjät ja asukkaat tietävät 

omat vastuualueensa. [6, s. 5.] 

 

 

2.8 Huoltokirjan ylläpito 

 

Huoltokirjan ylläpitoon kuuluu seuraavat asiat: 

 

 huoltokirjan käyttöohjeen päivittäminen 

 kiinteistön perustietojen päivittäminen 

 tehtyjen selvityksien ja tutkimuksien päivittäminen 

 yhteystietojen päivitys 

 sisäilmaston tavoitearvojen päivitys 

 teknisten järjestelmien toiminta-arvojen päivitys 

 energian- ja vedenkulutuksen tavoitearvojen päivitys 

 teknisen hoidon ja huollon tarkastustaulukkojen, tavoitearvojen ja laatu-

tason päivittäminen 

 käyttöpäiväkirjan päivitys 

 taulukoiden merkintöjen ja kuittausten päivitys, sekä taulukoiden muut-

taminen 

 ulkoalueiden hoidon tarkastustaulukoiden, tavoitearvojen, laatutasojen ja 

käyttöpäiväkirjan päivittäminen 

 vuosikulutusten päivitys 

 käyttöikien päivitys 

 toteutusvaiheessa arvioitujen kunnossapitojaksojen päivitys 

 kunnossapito-ohjelman päivitys 
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 pintarakenteiden päivitys 

 korjaushistorian päivitys sekä korjaushankkeiden takuuajan seuranta 

 asiakirjaluettelon ja liitteiden päivitys 

 huoneiston käyttöohjeiden päivitys. 

[6, s. 7-9.] 

 

 

3 Huoltokirjan tekoprosessi 

 

 

3.1 Projektin aloitus 

 

Minulle tarjoutui mahdollisuus tehdä opinnäytetyönä Rakennus Hassinen Oy:n 

rakenteilla olevaan asuinkerrostaloon huoneisto- ja kiinteistöhuoltokirja. Koh-

teessa on 54 huoneistoa, jotka pääasiassa on pieniä kaksioita. Työnmaan vas-

taavan mestarin Tuomas Nuutisen ja työmaainsinööri Jani Lahtoniemen opas-

tuksella sain rakennuksen perustiedot selville. Sain toimeksiantajalta pohjan 

huoneistokohtaiseen huoltokirjaan ja tarkoitus oli kehittää siitä yksilöllisempi ja 

huoneistokohtaisempi. Aikaisempi huoltokirja on enemmän yleismallinen, joka 

sopii erityyppisiin huoneistoihin ja on tästä syystä epätarkka. Yleismallisessa 

huoltokirjassa on myös osittain turhaa tietoa ja puutteellisuuksia.  

 

 

3.2 Huoltokirjan kehittäminen 

 

Tutustuttuani aineistoon aloin jatkokehittämään aikaisempaa huoltokirjaa. Tu-

limme toimeksiantajan kanssa siihen tulokseen, että teemme huoneistokohtai-

sen kansion, johon sijoitetaan huoneiston huoltokirja, joka on ns. yleispätevä 

jokaiseen huoneistoon. Kaiken huoneistokohtaisen materiaalin päätimme sijoit-

taa huoneistokohtaiseen kansioon heti huoltokirjan perään ja viittasimme siihen 

tarvittaessa. Näitä materiaaleja olivat muun muassa huoneistokohtainen pohja-

piirros (liite 1). Tästä pohjapiirroksesta selviävät paikat ryhmäkeskuksille, hor-

meille ja seinille joille ei saa tehdä rakenteita rikkovia kiinnityksiä. Lisäksi kansi-
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osta löytyy huoneistokortti (liite 2), josta selviävät huoneiston pintamateriaalit ja 

värit.  

 

 

3.3 Huoltokirjan laajuus 

 

Huoneistokohtaisen huoltokirjan laajuus osoittautui projektin edetessä todella 

suureksi. Kävimme huoneistokohtaisessa huoltokirjassa läpi kaikki huoneiston 

laitteet ja laitteistot, ja teimme niille selkeät huolto- ja käyttöohjeet kuvineen. 

Kun kyseessä on kerrostalo, niin myös yhteisten tilojen käyttöohjeita tulee huo-

neistokohtaiseen huoltokirjaan todella paljon. 

 

Huoneistokohtaisen huoltokirjamme sisältöön kuuluu muun muassa: 

 

 vastuunjakotaulukko 

 yleistentilojen käyttöohjeet 

 yleisten tilojen lukitus 

 saunaosaston käyttöohjeet 

 piha-alueiden käyttö ja hoito 

 ilmanvaihto ja ilmanvaihtolaitteet 

 sähkölaitteet 

 kodinkoneet 

 internet ohjeet  

 lämmityslaitteet 

 vesi- ja viemärilaitteet 

 huoneiston rakenteet ja tilat. 

 

Eli käytännössä huoltokirja käsittää kaikki asumisessa vastaan tulevat kysy-

mykset ja ongelmat.  

 

Opinnäytetyössäni oli tarkoitus myös tehdä kiinteistökohtainen huoltokirja, mutta 

rakennuksen valmistumisaikataulu ei jättänyt riittävää aikaa sen kehittämiselle 

opinnäytetyön puitteissa. Tulemme liittämään kiinteistökohtaiseen huoltokirjaan 

myös huoneistokohtaisen huoltokirjan. Tällöin kiinteistöhuollon työntekijän on 
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mahdollista neuvoa asukasta huoneiston ongelmissa jopa puhelimen välityksel-

lä.  

 

 

4 Pohdinta 

 

 

Huoltokirjan koordinoijan tulisi minun mielestäni olla joku, joka on juuri siinä 

kohteessa töissä ja joutuisi jo työn puolesta olemaan ajan tasalla rakennukseen 

tulevista laitteista, rakennusosista, pintamateriaaleista ja varusteista. Näin ulko-

puolisena tekijänä vaivannäkö oli valtava etsiessäni tietoja ja juuri, kun oli saa-

nut jonkin osa-alueen valmiiksi, niin tuote vaihtui toiseen. 

 

Tulin siihen lopputulokseen, että huoneistokohtaista huoltokirjaa tulisi jatkokehit-

tää siten, että siinä esitettävät asiat pitäisi kertoa mahdollisimman yksiselittei-

sesti ja selkeästi. Mitään laitteiden ja varusteiden käyttöohjeita ei erikseen kirjoi-

tettaisi itse huoltokirjaan, vaan huoltokirjassa viitattaisiin aina kansiosta löyty-

vään valmistajan käyttö- ja huolto-oppaaseen. Huoneistojen laitteita ja laitteisto-

ja hankkiessa tulisi selvittää, että juuri kyseisestä tuotteesta löytyy asiallinen ja 

suomenkielinen huolto- ja käyttöopas. Myös huoneiston pintamateriaaleista tuli-

si olla saatavilla selkeät valmistajan huolto- ja käyttöohjeet. Huoltokirjan käytön 

perehdytystä tulisi myös jatkokehittää siten, että jokainen asukas tutustuisi kan-

sioon varmuudella. 

 

Oma mielipiteeni sähköisen huoltokirjan käytöstä on, että se voi olla huoneisto-

kansion rinnalla, mutta se ei korvaa sitä vielä vähään aikaan. Huoltokirjan käyt-

täjäryhmään kuuluu nuorten lisäksi vanhempaa väestöä. Vanhemmalla väestöl-

lä ei välttämättä ole riittävää osaamista tietokoneiden ja huoltokirjaohjelmistojen 

käyttöön. Näin huoneistokansio palvelee myös iäkkäämpiä käyttäjäryhmiä. 

Sähköisen huoltokirjan etuihin laskettakoon sen helpompi päivitysmahdollisuus 

ja taulukoiden laajempi käyttömahdollisuus. 

 

Omat tavoitteeni täyttyivät tässä opinnäytetyössä todella hyvin. Opin paljon kiin-

teistön ja huoneiston huollosta, hoidosta ja ylläpidosta. Itse huoneiston huolto-
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kirja myös täytti tavoitteeni hyvin. Minun mielestäni siitä tuli riittävän yksilöllinen 

ja selkeä asukkaan luettavaksi. 

 

Joka tapauksessa tämä oli erittäin antoisa projekti, joka jatkuu vielä kiinteistön 

huoltokirjan tekemisellä ja kehittämisellä. 
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