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House Optima® 
HUOLTOKIRJA 

tuotekortti 

 

TUOTE-ESITTELY 

House Optima® Huoltokirja on sähköinen huoltokirja, jonka avulla voidaan hallinnoida kiinteistön 
huoltotehtäviä sekä tarkastella huoltohistoriaa. Järjestelmä on web-pohjainen ja toimii päätelaitteesta 
riippumatta kaikilla internet-selaimilla. Huoltokirjan kautta voidaan lähettää huoltotyöpyyntöjä 
kiinteistöhuollolle. Järjestelmä lähettää kuittauksen tehtävän valmistuttua. Tehdyt huoltotoimenpiteet ja 
kuittaukset jäävät kiinteistön huoltohistoriatietoihin.  

 
OMINAISUUDET JA HYÖDYT  

House Optima® Huoltokirja: House Optima® Huoltokirjaan voidaan tallentaa kiinteistön lähtötiedot, 
tavoitteet ja tehtävät. Huoltokirjaan voidaan laatia kiinteistön huoltosuunnitelma korjaus- ja 
kunnostustarpeista. Huoltokirjan tallentaminen sähköiseen muotoon tuo merkittävää tehokkuutta ja 
järjestelmällisyyttä kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon.  

Helppokäyttöinen ja luotettava järjestelmä: House Optima® -järjestelmä on laadittu kiinteistön tietojen 
järjestämisen apuvälineeksi. House Optima® on käyttäjäystävällinen järjestelmä, jota voidaan käyttää kaikilla 
internet-selaimilla ja mobiiliversiona. Järjestelmään voidaan tallentaa kiinteistöön ja sen huoltoon liittyvät 
tiedot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Kiinteistöhuollon työväline: Sähköinen huoltokirja tuo huomattavaa tehokkuutta kiinteistöhuoltoon. 
Huollon tehtävät on helppo suunnitella ja toteuttaa, kun huoltokirjaan on tallennettu ajantasaiset ja tarkat 
tiedot. Huollon ohjaus on hyvin vaivatonta huoltokirjan avulla. 

Läpinäkyvä toiminta: Kiinteistön kunnossapitotehtävät päivittyvät huoltokirjaan, joten kiinteistön eri 
sidosryhmät (huoltoyhtiö, taloyhtiö, isännöitsijä, hallitus, rakennuttaja jne.) saavat reaaliaikaisesti tiedon 
kiinteistön tilasta. Kun huoltotoimenpiteet kuitataan järjestelmään niiden valmistuttua, House Optima® 
huoltokirjan avulla kiinteistön toimijoiden toiminta voidaan tehdä ja seurata hyvin läpinäkyvästi.  

Asukkaiden viestintämahdollisuudet: Kiinteistön asukkaat voivat tilata huoltotöitä House Optima® -
järjestelmässä. Huoltotoimenpiteen valmistuttua tehtävä kuitataan järjestelmään ja asiakkaalle voidaan 
lähettää sähköposti työn valmistumisesta.  

Tiedolla johtaminen: Huoltokirjaan voidaan tallentaa kaikki kiinteistöhuollon tiedot. Tieto on helposti 
löydettävissä eikä se häviä ihmisten vaihtuessa. Tämä helpottaa esimerkiksi taloyhtiön hallituksen toimintaa, 
kun historiatiedot ovat helposti löydettävissä.   

Arvon säilyttäjä: Kiinteistön tiedot voidaan pitää ajan tasalla järjestelmässä, joten huoltotehtäviä voidaan 
suunnitella ja ennakoida riittävän tiedon valossa. Vakuutusyhtiöiden kilpailutuksessa voi olla etua 
aukottomasta huoltohistoriasta.  
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SISÄLTÖ 

Kiinteistö-moduuli 
 
HUOLTO-OHJELMA 

• Huolto-ohjelmasta löytyvät kiinteistön huoltoon liittyvät toistuvat tehtävät  
• Yksittäisen työpyynnön lisäys tietylle tekijälle, kuten kiinteistöhuollolle tai isännöitsijälle 
• Koonti kaikista tehtäväryhmistä, joita ovat: ajankohtaiset, huolto-ohjelma-, lisä-, omat, tilatut,  ja 

käsittelemättömät tehtävät 
• Huolto-ohjelman sisällön laadinta on erikseen toimittajalta tilattava palvelu 

 
KOHDE 

• Kohteen perustiedot ja valokuva   
 

HUOLTOHISTORIA 
• Kiinteistökohtaiset ja asuntokohtaiset huoltotiedot 
• Kiinteistöhuollon tehtäväkuittaukset järjestyvät kiinteistön huoltohistoriaan 

 
KULUTUSSEURANTA 

• Kiinteistön kulutusseurannan mittarit ja lukemat  
• Esim. sähkön-, veden- ja kaukolämmön lukemien seuraaminen ja vertailu kiinteistö- ja 

asuntokohtaisesti  
 

TIEDOSTOPANKKI 
• Kaiken kiinteistökohtaisen dokumentaation tallennus helposti sähköiseen muotoon, esim. ohjeet, 

piirustukset, asiakirjat 
• Myös dokumenttien tallennus asuntokohtaisesti siten, että tietyt dokumentit näkyvät ainoastaan 

kyseisen huoneiston omistajalle/vuokralaiselle 
 

VIESTINTÄ 
• Viestien lähettäminen helposti järjestelmän sisällä halutuille kohteille ja rooleille.  
• Viestien lähettäminen järjestelmästä ulospäin käyttäjien sähköpostiin on erillisveloitettava ominaisuus 

 
ASUKKAAT 

• Asuntokohtaiset asukastiedot, esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, sisään- ja 
ulosmuuttopäivämäärät 

• Roolikohtainen status siitä, asuuko asunnossa vai onko osakkeenomistaja 
 

KÄYTTÄJÄT 
• Kiinteistökohteen käyttäjien ja heidän roolien määrittely 

 
KIINTEISTÖN TIEDOT 

• Kiinteistöä koskevat huomautukset ja tiedot sekä kohderyhmien valinta, joille tiedot näkyvät 
 

Peruspaketin kuukausihintaan sisältyy 10 Gt levytilaa, joka mahdollistaa kuukaudessa 10 000 kuvan tai 
dokumentin lisäyksen ja noin 50 000 hakua. 

 

 

Optima tarjoaa edistyneet toiminnanohjausjärjestelmät, kattavat kiinteistön tietojärjestelmät, sähköisen huoltokirjan, 
nykyaikaisen kiinteistöhuoltopalvelun, älykkäät kulunvalvontapalvelut ja monipuoliset ICT-palvelut.  


