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R i s t o  I i v o n e n

P u h e e n j o h t a j a n  p a l s t a

Läpinäkyvyyttä Katajanokanlaiturilla?

Kohta kymmenen vuotta voimasaolleessa 
maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavoituk-
sen pääperiaatteena on korostettu vuoro-
vaikutusta ja läpinäkyvyyttä. Sanomaleh-
distä saimme  toissa keväänä lukea, että 
Katajanokan rantaan on vireillä hotelli-
hanke ja että joku on valinnut arkkitehti-
toimisto  Herzog & Meuronin noin kol-
mestakymmenestä  alustavasta luonnos-
vaihtoehdosta yhden, jonka pohjalta laadi-
taan juuri tämän suunnitelman mukainen 
asemakaava. 
 Syksyllä 2009 olemme saaneet lukea 
sanomalehdistä, että hanketta viedään 
eteenpäin huolimatta massiivisesta vastus-
tuksesta. Osalliset ovat siis vaikuttaneet. 
Mutta missä viipyy se vuoropuhelu. Kes-
keinen vasta-argumentti julkisuudessa on 
ollut, että hankkeesta erimieltä olevat ovat 
samoja henkilöitä, jotka vastustivat Temp-
peliaukion kirkkoa neljäkymmentä vuotta 
sitten. Kuuluvatko näihin ne ulkomaalai-
set asiantuntijatkin, joilta kaupunki pyysi 
lehtitietojen mukaan kielteisiksi osoittau-
tuneet lausunnot? 
 Sitä paitsi vuonna 1961 pidetty kilpailu 
oli tulokseltaan yksimielinen. Vajaa kym-
menen vuotta myöhemmin, kun kirkkoa 
rakennettiin oli vastustus ankaraa, muttei 
suinkaan arkkitehtonisista syistä,  vaan va-
semmistoradikaalit katsoivat, että uudisra-
kennusrahoja olisi pitänyt kanavoida nä-
länhädästä kärsivään Biafraan. 
 Rakennustaiteen seura on ilmaissut 

mielipiteensä hankkeesta jo luonnosvai-
heessa. Seura on myös kerännyt 50 henki-
lön allekirjoittaman asiantuntijavetoo-
muksen, joka on toimitettu Helsingin 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja 
muille asiaa käsitelleille toimielimille tie-
doksi  kaavoitusprosessin eri  vaiheissa. 
Vetoomus on julkaistu Jäsentiedotteessa 
2/2009. Allekirjoituspyyntöjä lähettiin 66 
kappaletta.
 Seura on kannanotoissaan kiinnittänyt 
huomiota kaavoituksen prosessiin ja ra-
kennuksen sopivuuteen kansallismaise-
maan. Keskeinen vaatimus on kaavoituk-
sen pysäyttäminen nykymuodossaan. 
Myös rakennuksen muotoon on pakko ot-
taa kantaa, jos asemakaavassa rakennus 
määritellään luonnoksen mukaiseksi  julki-
sivun lasielementtien kaarevuuden ja sau-
mojen tasolla. On henkilökohtaisesti ma-
sentavaa, että prosessin välikappaleeksi on 
joutunut Herzog & Meuronin toimisto, 
jonka rakennustaiteesta  olen voinut tänä 
vuonna nauttia sekä Madridissa että Lon-
toossa.
 Yhdistyksemme päätarkoituksena on 
rakennustaiteen edistäminen. Hotelli-
hankkeen vastustamisen ja erilaisten pur-
kuhankkeiden torjumisen pitäisi  olla sen 
toiminnassa vain pieni sivuraide. Ikävä 
kyllä näin ei näytä olevan. Toimimme lop-
puun saakka nykymuotoisen hotellikaavan 
hylkäämiseksi.

Risto Iivonen 
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L e e n a  M a k k o n e n

Hissien rakentaminen kul t tuuri-
his tor ial l isest i  ar vokkais i in taloihin – 
näkemyseroja ja ar vokeskustelua 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 
on meneillään kaavahanke, jossa suojellaan 
Kruununhaan kaikkein arvokkaimmat 
porrashuoneet. Samassa yhteydessä määri-
tellään miten taloihin, joissa nämä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävät porrashuo-
neet sijaitsevat, voitaisiin rakentaa hissi. 
 Hanke sai alkunsa jo vuonna 2002 ta-
pauksesta, jossa erääseen Kruununhaan 
taloyhtiöön haluttiin rakentaa hissi. Kysei-
nen asuintalo on erityisen arvokas koko-
naistaideteos vuodelta 1899. Porrashuone, 
johon hissiä kaavailtiin, on säilynyt poik-
keuksellisen hyvin alkuperäisasussaan. 
Vuoden 1980 asemakaavassa rakennus oli 
suojeltu, mutta tuon ajan kaavoille tyypil-
lisesti vain katujulkisivujensa ja vesikatton-
sa osalta. Hissisuunnitelma oli sinänsä 
laadukas, mutta tässä ympäristössä väärä 
ratkaisu. Uusi hissi olisi rikkonut pahasti 
eheämuotoisen porrashuoneen ja ollut täy-
sin vieras elementti tässä ilmeeltään ja yk-
sityiskohdiltaan yhtenäisessä tilassa. Mu-
seoviranomaiset ja muut suojeluasiantun-
tijat olivat täysin yksimielisiä pitäessään 
hissisuunnitelmaa soveltumattomana. Ra-
kennuslupaa ei myönnetty. 
 Tästä seurasi, että kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan kehotuksesta kaupunki-
suunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo 
ryhtyivät selvittämään, olisiko Kruunun-
haassa muitakin yhtä arvokkaita porras-
huoneita. Oli tarpeen muodostaa koko-
naiskäsitys asiasta, jotta kulttuurihistorial-
lisesti merkittävät porrashuoneet saataisiin 

suojelun piiriin. Ja jotta osattaisiin varau-
tua vastaaviin hissihankkeisiin. Hissikysy-
mys on tämän ajan ’kuuma peruna’, ei vain 
Kruunuhaassa vaan laajemminkin.

Vanhimmat porrashuonerakenteet ovat jo 
harvinaisuutensa vuoksi arvokkaita. Täs-
sä keittiöportaikossa on holvattu muuri-
rakenne, keskellä on kahden pilarin ja 
holvauksien muodostama jykevä keskisei-
näke. (Theodor Höijer, Hugo Lindberg, 
1873/1891/1899)
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Selvitys porrashuoneiden arvoista 2003
Selvitystyötä tekemään valittiin arkkitehti-
toimisto Schulman Oy. Tehtävään kuului-
vat Kruununhaan yli kaksikerroksisten 
asuintalojen hissittömät porrashuoneet, 
joita oli yhteensä 189 kappaletta. 
 Selvityksessä mukana olleet porrashuo-
neet sijaitsevat pääosin 1800- ja 1900-lu-
vun vaihteen molemmin puolin rakenne-
tuissa taloissa. Noina aikoina talon asuk-
kaiden yhteiseen sisätilaan panostettiin 
erityisesti. Vanhimmat, 1800-luvun puoli-
välin tienoilla rakennetut hyvin säilyneet 
porrashuoneet ovat harvinaisia ja jo sinän-
sä suojelun arvoisia. Useat uusrenessanssi-
portaikot ovat viimeistä piirtoa myöten 
suunniteltuja eheitä kokonaisuuksia. Ju-
gend-ajan porrashuoneet ovat tilallisesti 
kiehtovia ja täynnä taidokkaita huolellises-
ti mietittyjä yksityiskohtia. Vain jokunen 
tutkituista porrashuoneista edustaa 
1920-luvun jälkeistä aikaa. Muutamissa 
porrashuoneissa on uudempia kerrostumia 
eri korjausvaiheiden jäljiltä, joissain tapa-
uksissa laadukkaitakin. 
 Tutkituista porrashuoneista jokainen 
on tilallisesti ja yksityiskohdiltaan yksilöl-
linen. Ne ilmentävät arkkitehtuurin tyyli-
kausien vaihtumista. Ne kertovat myös 
menneiden aikojen yhteiskuntajärjestyk-
sestä ja sosiaaliluokkien keskinäisestä hie-
rarkiasta esimerkiksi siten, että herrasväen 
portaikko ja piianportaat ovat mitoituksel-
taan ja ilmeeltään erilaiset. 
 Portaikoista näkyy myös kunkin ajan 
rakennustekninen kehitysvaihe, kun van-
himmista massiivisista muuratuista raken-
teista ja holvauksista siirryttiin vähitellen 
teräs- ja rautarakenteisiin ja viimeiseksi te-
räsbetoniin. Myös materiaalivalikoima 
kertoo ajastaan. Porrasaskelmien ja -tasan-
teiden sekä porraskaiteiden materiaali 
vaihtelee sen mukaan, mitä kulloinkin on 
ollut markkinoilla. 
 Selvitystyötä ohjasi ryhmä kaupunki-
suunnitteluviraston ja kaupunginmuseon 
asiantuntijoita. Työn kuluessa pidettiin lu-
kuisia arviointipalavereja. Eri ominaisuuk-

sia tutkien ja niiden arvoja punniten läpi-
käydyt porrashuoneet saatiin arvioiduksi ja 
jaetuksi lopulta viiteen luokkaan. Tontit, 
joilla on kaikkein korkeimman 1+ -mer-
kinnän saaneita porrashuoneita, yhteensä 
yhdeksän tonttia, asetettiin vuonna 2004 
rakennuskieltoon suojelukaavan laatimista 
varten.

Hissit kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin 
tiloihin, selvitys 2008
Koska koko selvitystyö oli käynnistynyt 
hissihankkeesta ja koska tiedettiin vastaa-
vanlaisia pyrkimyksiä olevan muissakin 
rakennuskieltoon asetetuissa taloissa, ha-
luttiin ennen kaavan laatimista selvittää 
sellaisia hissin rakentamistapoja, joissa 
kulttuurihistorialliset arvot säilyisivät. 
Myös kaupunginhallitus edellytti tällaisen 
selvityksen laatimista ehtona Kruunun-

Onni Törnqvistin ja Lars Sonckin suunnit-
teleman vuonna 1899 valmistuneen talon 
porrashuone rakenteineen ja yksityiskoh-
tineen on kokonaistaideteos. Vuosisadan 
vaihteelle ominainen rikas koristelu saa 
aiheensa luonnosta. Tila ja sisustus ovat 
säilyneet poikkeuksellisen hyvin.
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haan yhdeksän tontin rakennuskiellon jat-
kamiselle keväällä 2008.
 Selvitystyön tekijäksi valittiin arkkiteh-
titoimisto Helander & Leiviskä. Selvitys 
perustui luonnosmaiseen tarkasteluun, 
valmiisiin hissisuunnitelmiin ei tähdätty. 
Ohjausryhmässä olivat mukana kaupunki-
suunnitteluvirasto, rakennusvalvonta, kau-
punginmuseo sekä Helsingin kaupungin 
hissiasiamies. Työkokouksissa käytiin välil-
lä kiivastakin keskustelua, olihan kyseessä 
varsin vaikea tehtävä kahden keskenään 
ristiriitaisen tavoitteen yhdistämiseksi. 
Vaikkei ryhmässä aina oltukaan yksimieli-
siä, lopputuloksena löydettiin kuitenkin 
kuhunkin taloon yksilöllinen hissiratkaisu, 
joka säilyttäisi porrashuoneiden arvot. 
 Selvitys osoitti, että koska kaikki por-
rashuoneet, jo yhdessä talossa, ovat erilai-
sia, ei standardiratkaisua hissillekään ole. 
Vaihtoehdoiksi tässä työssä osoittautuivat 
erilaiset variaatiot rungon ulkopuolisesta 

hissistä ja hissin sijoittaminen rungon si-
sään muualle kuin arvokkaaseen porras-
huonetilaan. Yhdessä tapauksessa sijoitus-
paikaksi päädyttiin valitsemaan sivupor-
rashuone, jolla silläkin on kulttuurihistori-
allista arvoa. 

Hissi rungon ulkopuolelle 
Hyvä ratkaisumalli on uuden rakenteen 
sijoittaminen rakennuksen rungon ulko-
puolelle, sisäpihan puolelle. Tässä ratkai-
sussa porrashuoneeseen ei juuri tarvitse 
kajota, tarvitaan vain hissin oviaukko. 
Usein voidaan hyödyntää vanhaa puistelu-
parvekkeen ovea tai portaikon ikkunaa, 
joskus tarvitaan kokonaan uusi aukko. Si-
säpihalle rakentamisen edellytyksenä on 
tietysti, että siellä on riittävästi tilaa ja ett-
eivät asuntojen tai porrashuoneen valais-
tusolosuhteet heikkene liiaksi. Koska etsit-
tiin ratkaisuja, joilla ei rikottaisi sisä- eikä 
myöskään ulkotilojen rakennustaiteellisia 

Yhtenäisenä kiertyvä porrassyöksy tekee 
rungon ulkopuolisen hissin mahdottomaksi. 
Ratkaisuna tässä kohteessa on hissikuilun 
rakentaminen asunnoista otettavaan tilaan. 
(Emil Svensson, 1909)

Alkuperäisinä säilyneet ikkunat ja ovet 
voitaisiin säilyttää, jos taloon haluttaisiin 
rakentaa rungon ulkopuolinen hissi. Puiste-
luparvekkeen ovea voisi hyödyntää hissin 
sisäänkäynnissä. (Heikki Kaartinen, 1911)
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tai historiallisia arvoja, ulkopuolinen hissi-
rakenne ei tule kysymykseen kaikissa tapa-
uksissa. Yhdeksän talon joukossa on koh-
teita, joissa pihamiljöö on arkkitehtonises-
ti niin laadukas ja hyvin säilynyt, ettei sii-
hen tulisi koskea. 
 Yleensä sisäpihan puolelle rakennettava 
hissi osuu kerrosten välitasolle, joten asun-
toihin joudutaan nousemaan puoli kerros-
ta. Tässä selvityksessä täyden esteettömyy-
den saavuttamista ei edellytetty vaan pidet-
tiin riittävänä ratkaisuja, joissa joitakin 
porrasaskelmia jäisi noustavaksi. Välitaso-
ratkaisu helpottaisi joka tapauksessa 
useimpien asukkaiden elämää huomatta-
vasti. Vaikeimmin liikuntarajoitteisia hen-
kilöitä ratkaisu ei palvelisi. Mutta toisaalta 
monissa kruununhakalaisissa taloissa on jo 
luontaisesti ratkaisemattomia tasoeroja. 
Usein kadulta sisään tultaessa on noustava 
korkeatkin portaat, jotta päästään mahdol-
liselle hissitasanteelle. Lisäksi vanhoissa 
taloissa usein myös sisällä asunnoissa on 
ongelmallisia ja ahtaita tiloja 
 Muutamissa tutkituista tapauksista 
rungon ulkopuolisen ratkaisun tekee mah-
dottomaksi porrashuoneen yhtenäisenä 
kiertyvä porrassyöksy, jolloin lepotasoa ei 
pihan puolella ole lainkaan. Näissä tapauk-
sissa voitaisiin harkita hissin liittämistä 
suoraan asuntoihin, mutta tässä selvityk-
sessä ei sellaiseen ratkaisuun yhdenkään 
talon kohdalla päädytty.
Rungon sisäpuolinen ratkaisu 
Toiseksi onnistuneeksi ratkaisuksi osoit-
tautui hissin sijoittaminen porrashuoneen 
yhteydessä olevaan aputilaan kuten varas-
toon, vanhoista kerrostaloista joskus löyty-
vän entisen halkohissin paikalle tai muu-
hun toissijaiseen tilaan. Läheskään kaikissa 
tutkituissa tapauksissa ylimääräistä porras-
huoneeseen liittyvää tilaa ei kuitenkaan 
ole. Vastaavasti yhtä hyvä ratkaisu arvok-
kaan porrashuoneen kannalta on silloin 
tilan ottaminen asuntojen aputiloista. Pie-
nissä asunnoissa tietysti jokainen neliö on 
varsin tarpeellinen. Monet Kruununhaan 
asunnot ovat kuitenkin suuria. Niissä voi 

myös olla pääsisäänkäynnin lisäksi keittiö-
sisäänkäynti, jonka yhteyteen hissi voitai-
siin rakentaa. Parhaimmillaan entinen 
keittiön ovi voisi toimia hissin sisäänkäyn-
tinä ja porrashuone säilyisi lähes koske-
mattomana. Joskus tarvittaisiin kylläkin 
suuria remontteja, sillä joissain asunnoissa 
keittiösisäänkäynti on suljettu ja tila sen 
takana otettu hyötykäyttöön
 Ratkaisu, jossa tila hissille otettaisiin 
asunnoista, ei välttämättä tyydytä kaikkia 
osakkeenomistajia. Jotkut heistä ovat rea-
goineet tällaiseen ratkaisumalliin varsin 
negatiivisesti eivätkä suostuisi luovutta-
maan neliöitä asuntojensa pinta-alasta his-
sin rakentamista varten. Asunnoista tilan 
ottaminen edellyttää tietysti joka tapauk-
sessa riittävistä korvauksista sopimista. 
 Joskus hissi onnistutaan saamaan kult-
tuurihistoriallisesti merkittävän porras-
huoneen sijasta talon toisen, vähemmän 
arvokkaan porrashuoneen yhteyteen. 
Yleensä on kysymys sivu- tai keittiöporras-
huoneesta. Kuitenkin sellaisetkin, vaikka-
kin ulkoasultaan vaatimattomia, ovat 
usein arvokkaita, erityisesti sosiaalihistori-
allisesta näkökulmasta. Myös niitä tulee 
säilyttää jälkipolville. Tehdyssä selvitykses-
sä päädyttiin sijoittamaan hissi yhteen 
keittiöportaaseen, joka sekin oli arvioitu 
1-luokkaan. Tämä piian porras uhraamalla 
pystyttäisiin säästämään pääporras, alku-
peräisasussaan säilynyt ainutlaatuinen ko-
konaisuus. 

Hissi porrashuoneeseen ? 
Yleisimmin hissin rakentamislupaa hae-
taan itse porrashuonetilaan. Myös Kruu-
nunhaan yhdeksän tontin joukossa on ta-
pauksia, joissa taloyhtiö on ehtinyt tehdä 
alustavia suunnitelmia tällaisesta vaihtoeh-
dosta. Tutkittujen porrashuoneiden jou-
kossa on joitakin, joihin mitoituksen puo-
lesta saattaisi mahtuakin pieni hissi. Kes-
kelle porrashuonetta tuleva uusi rakenne 
rikkoisi kuitenkin arvokkaan tilan monia 
ominaisuuksia. Vaikka pyrittäisiin mah-
dollisimman läpinäkyvään vaikutelmaan, 
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esimerkiksi seinämiltään lasiseen hissiin, 
katkeaisi näkymä läpi tilan ja alhaalta ylös 
ja myös luonnonvalon tulo heikkenisi. Ti-
lavaikutelma muuttuisi radikaalisti ja tun-
nelma olisi täysin toisenlainen. Autenttise-
na säilyneen tilan yksityiskohdat menettäi-
sivät historiallista arvoaan, kun hissistä 
tulisi uusi hallitseva elementti. Lisäksi van-
ha ja nykyinen muotoilu ovat hengeltään 
vieraat keskenään. Uutta hissiä on näistä 
syystä vaikea sovittaa Kruununhaan arvok-
kaimpiin porrashuoneisiin. Siksi kesällä 
2008 tehdyssä selvityksessä etsittiin myös 
näihin tapauksiin toinen vaihtoehto. 

Kaavaluonnos ja vuorovaikutus 
Selvityksessä löydettiin kaikkiin taloihin 
ratkaisu, joka säästää arvokkaat porrashuo-
neet ja myös autenttiset sisäpihamiljööt. 
Kaavaluonnos laadittiin kevään 2009 aika-
na ja oli nähtävillä toukokuussa. Luonnos 
perustui kahden edellä kuvatun asiantunti-

jaselvityksen tuloksiin. 
 Koska on kyse ihmisten henkilökohtai-
seen arkeen liittyvästä erityisesti puhutta-
vasta ja voimakkaita mielipiteitä kirvoitta-
vasta asiasta, on vuorovaikutukseen eri 
vaiheissa panostettu paljon. Vuoden 2003 
inventointityön alkamisesta informoitiin 
ja työn valmistuttua tuloksista tiedotettiin 
taloyhtiöille. Inventoinnin pohjalta tehtiin 
myös suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
nen lehtinen, jossa kerrottiin porrashuo-
neiden arvoista. Kesän 2008 hissirakenta-
misselvityksestä lähetettiin samoin tiedo-
tuskirje taloyhtiöille. Lehtikirjoittelussa on 
tästä huolimatta propagoitu kaupunki-
suunnittelun salamyhkäisyydestä. Kruu-
nunhaassa meneillään oleva hanke on ni-
mittäin kiinnostanut myös mediaa. Hel-
singin Sanomien ja Hufvudstadsbladetin 
kirjoituksissa on useaan otteeseen käsitelty 
hissikysymystä. Eri alojen asiantuntijoita 
ja asukkaita on haastateltu ja nostettu esiin 

Portaikon tärkeä ominaispiirre on näkyvyys 
läpi tilan horisontaalisesti ja vertikaalisesti. 
Gustaf Estlanderin suunnittelema vuonna 
1903 valmistunut rakennus ja sen porras-
huoneet ovat säilyneet erinomaisesti alku-
peräisasussaan. 

Porrashuoneen oleelliset ominaisuudet, kuten 
tilan jatkuvuus ja valon tulo,  muuttuvat kun 
vanhaan porrashuoneeseen rakennetaan 
uusi hissi. Vanha ja uusi muotokieli eivät 
soinnu keskenään. (Gustaf Estlander, 1903)
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näkemyseroja varsin kärjekkäästi, mikä on 
lietsonut jännitteitä osapuolten välille. Se 
on valitettavaa, sillä asiat etenisivät jouhe-
vammin, mikäli pystyttäisiin säilyttämään 
asialinja. Aiheesta tehtiin keväällä 2009 
myös televisiohaastattelu, siinä sävy oli asi-
allinen.
 Heti kaavahankkeen käynnistyessä 
tammikuussa 2009 pidettiin yleisötilai-
suus, jossa kerrottiin kaavan tavoitteista ja 
esiteltiin siihen liittyviä selvityksiä. Kaavan 
osallisia ja muita kiinnostuneita saapui 
paikalle runsaasti. Keskustelulle oli varattu 
paljon aikaa ja kannanottoja kuultiinkin 
runsaasti. Kulttuurihistoriallisten arvojen 
puolesta puhuneet olivat huojentuneita 
siitä, että niiden säilyttäminen on kaava-
hankkeen keskeinen tavoite. Hissejä halu-
avat toivat esiin kantansa, että arkkitehto-
niset tai historialliset arvot eivät saisi olla 
esteenä, kun tavoitellaan hyvää asumisen 
laatua ja esteettömyyttä.
 Tammikuun tilaisuuden jälkeen kaavan 
laatijat tapasivat kunkin taloyhtiön edusta-
jia vielä erikseen ja kuulivat yksityiskohtai-
semmin heidän näkemyksiään suojelusta 
ja käsityksiään hissien rakentamistarpeista 
ja -mahdollisuuksista.
 Kun kaavahanke oli toukokuussa ehti-
nyt luonnosvaiheeseen, järjestettiin raken-
nuskiellossa olevien talojen asukkaille vielä 
kolme tilaisuutta. Niihin kuhunkin kut-
suttiin kerrallaan ne taloyhtiöt, joihin oli 
löydetty samankaltainen hissiratkaisu. 
Ratkaisut esiteltiin asukkaille ja loppuaika 
jätettiin taas keskustelulle. 
 Asukastilaisuuksissa ja taloyhtiöiden 
edustajien tapaamisissa esiin tulleita seik-
koja on sittemmin punnittu kaavaa laadit-
taessa. Tammikuun tilaisuuden sekä luon-
noksen nähtävillä olon jälkeen asukkaat 
lähettivät mielipidekirjeitä, lisäksi kaavan 
laatijoille on tullut runsaasti puhelinsoitto-
ja ja sähköposteja. Kannanotot ovat jakau-
tuneet varsin tasaisesti kulttuurihistorialli-
sia arvoja puolustaviin ja hissien rakenta-
mista ajaviin. 

Argumentteja puolesta ja vastaan 
Monissa asukasmielipiteissä todetaan, että 
laadittu inventointi ja sen pohjalta tehty 
hissiselvitys ovat hyvä perusta kaavan laa-
dinnalle. Kaavaluonnoksen suojelumäärä-
yksiä ja annettuja hissin rakentamisvaihto-
ehtoja pidetään oikeaan osuneina. Useissa 
mielipiteissä kannatetaan kaavaluonnosta, 
joka vastaa hyvin maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteita ulko- ja sisätilojen suo-
jelemisesta. 
 Moni asukas kertoo pitävänsä myöntei-
senä, että nimenomaan hänen taloyhtiös-
sään on todettu olevan kulttuurihistorialli-
sesti merkittäviä arvoja. Mielipiteissä tuo-
daan esiin se tosiasia, että arvokkaita hyvin 
säilyneitä porrashuoneita on äärimmäisen 
vähän jäljellä. Kruununhaassa on kyse yh-
deksästä talosta ja niissä alle kolmestakym-
menestä tämän kaupunginosan merkittä-
vimmästä porrashuoneesta. Ne kuuluvat 
mitä todennäköisimmin koko kaupungin 
ja luultavimmin jopa koko maan arvok-
kaimpiin porrashuoneisiin. Ne ovat nimit-
täin osa valtakunnallisesti merkittävän1 
Kruununhaan kaupunginosan arvokasta 
rakennusperintöä, mikä asettaa nyt käyn-
nissä olevalle hankkeelle lisähaastetta. 
 Joidenkin asukkaiden on vaikea hyväk-
syä sitä, että kulttuuriperinnön vaalimisen 
vastuu osuu juuri heille. Vahvassa elää kä-
sitys, että rakennussuojelu merkitsisi auto-
maattisesti ylimääräisiä kustannuksia. To-
siasiassahan asia on pikemminkin päinvas-
toin. Suojelu edellyttää vaalimista ja kun-
nossapitoa, mutta kaikkea ylimääräistä 
puuttumista vanhaa tulee välttää. Säilyttä-
minen sinänsä ei maksa mitään. 
 Joissakin kannanotoissa epäillään, että 
suojelu alentaa yksityisomaisuuden arvoa 
tai vaikeuttaa sen myymistä. Toisissa mie-
lipiteissä puolestaan taas todetaan, että 
historiallisilla arvoilla on keskeinen sija 
asuntojen hintaa kohottavana tekijänä. 
 Mielipidekirjeissä todetaan, että hissit-
1  Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja, 
16, 1993, s. 72.
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tömyys on ollut taloon muuttaneiden tie-
dossa. Kenties arvokas porrashuone on ol-
lut myös eräs peruste asunnon valinnassa. 
Muutama mielipiteen esittäjä on sitä miel-
tä, että ne jotka haluavat säilyttää arvokas-
ta rakennusperintöä myös jälkipolville, 
pystyvät varmasti joustamaan hissin tar-
peessaan ja mikäli hissin tarve osoittautuisi 
välttämättömäksi, voisi muuttaminen 
muualle tulla kysymykseen. 
 Moni asukas perustelee hissiä elämää 
helpottavana asiana. Kerrotaan lapsiper-
heiden muuttavan muualle hissittömyy-
den vuoksi. Taloissa asuu myös iäkkäitä 
henkilöitä, joiden ei ole helppo liikkua 
portaissa. Muutama asukas nimeää virka-
miehet tahoksi, joka häätää asukkaat ko-
deistaan. Kaavaluonnosta pidetään voi-
massa olevan lainsäädännön ja ihmisoike-
uksien vastaisena. – Argumentit ovat siis 
vahvoja puoleen ja toiseen. 
 Muutamissa asukasmielipiteissä vastus-
tetaan jyrkästi kaikenlaista yhteiskunnan 
puuttumista kerrostalojen sisätiloihin. 
Porrashuoneet koetaan yksityisenä omai-
suutena, josta päättäminen on yksinomaan 
osakkeenomistajien oikeus. Taloyhtiön 
mahdollisuutta rakentaa hissi ei vastustaji-
en mielestä tule viranomaistoimin estää tai 
rajoittaa.
 Tulee kuitenkin muistaa, että kaupun-
kisuunnittelussa noudatetaan Suomen 
lainsäädäntöä, joka edellyttää rakennetun 
ympäristön arvojen vaalimista. Sisätilojen 
suojelusta on lisäksi erillinen ympäristömi-
nisteriön ohje, jossa mahdollistetaan ni-
menomaan rakennuksen porrashuoneiden 
säilyttämistä koskevat määräykset.2 Kaa-
van laatijalla on siten velvollisuus ottaa 
kantaa niiden suojeluun. Vielä joitakin 
vuosikymmeniä sitten oli vallalla käsitys, 
että kaavasuojelu voi kohdistua lähinnä 
julkiseen ulkotilaan. Nyt rakennetun ym-
päristön vaaliminen ymmärretään laajasti. 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa puhutaan 
yleisesti rakennetun ympäristön kauneu-

2  Asemakaavamerkinnät  ja  -määräykset , 
ympäristöministeriö, 2003, s. 126.

desta, kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriar-
voista. Rakennettuun ympäristöön sisältyy 
koko skaala maisemasta ja kaupunkikuvas-
ta rakennuksiin ja niiden sisätiloihin. 

Velvoite arvokkaiden sisätilojen suojeluun 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on 
keskeisin ja asemakaava-alueella ensisijai-
nen rakennetun kulttuuriympäristön suo-
jelua ohjaava väline. Suunnittelun tavoit-
teena tulee lain mukaan olla rakennetun 
ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen 
vaaliminen (5 §, 54 §). Pyrkimyksenä on 
viihtyisän ja esteettisesti tasapainoisen ym-
päristön aikaansaaminen sekä kulttuuriar-
vojen luominen ja säilyttäminen (12 §). 
Laki velvoittaa ottamaan huomioon raken-
nuksen erityispiirteet ja kieltää korjaus- ja 
muutostöissä sekä rakennusta tai sen osaa 
purettaessa turmelemasta historiallisesti tai 
rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuk-
sia tai kaupunkikuvaa (117 §, 118 §). 
 Helsingissä on jo usean vuosikymme-
nen ajan tehty määrätietoista työtä arvok-
kaiden sisätilojen suojelemiseksi. Ensim-
mäisiä sisätiloja koskevia kaavamääräyksiä 
on jo 1970-luvun alun asemakaavoissa. 
Tällä hetkellä kaupungissa on viitisensataa 
suojeltua sisätilaa, muun muassa porras-
huoneita, aulatiloja tai juhlasaleja.

Hissirakentamisen edistäminen 
Rakennetun ympäristön esteettömyys on 
hyvä päämäärä. Maankäyttö- ja rakennus-
lain eräänä tavoitteena on edistää turvalli-
sen, sosiaalisesti toimivan ja kaikkien väes-
töryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja 
toimintaympäristön luomista (5 §). Lain 
117 §:ssä säädetään, että mikäli rakennuk-
sen käyttö niin edellyttää, tulee sen sovel-
tua myös liikunta- tai toimintakyvyltään 
rajoitteisten henkilöiden käyttöön. Näitä 
tavoitteita on helppo noudattaa uudisra-
kentamisessa, mutta ne eivät välttämättä 
täysin toteudu vanhan rakennuskannan 
kohdalla. Viranomaisetkaan eivät edellytä 
kaikkien normien täyttymistä, kun on kyse 
vanhan korjaamisesta. Toki myös korjaus-
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rakentamisessa pyritään silti saavuttamaan 
mahdollisimman hyvä taso. 
 Hissien rakentaminen vanhoihin ker-
rostaloihin on viimeisten kymmenen vuo-
den aikana ollut tärkeä päämäärä Helsin-
gissä. Kaupunginvaltuuston vuonna 2000 
käynnistämän hissiprojektin tavoitteena 
on edistää hissien rakentamista yksityisissä 
ja kaupungin omistamissa asuinkerrosta-
loissa. Hissien rakentamistarve on lisäänty-
nyt erityisesti, koska halutaan mahdollistaa 
liikuntakyvyltään heikentyneidenkin van-
husten asuminen kotonaan. Hissi helpot-
taa tietysti nuoremmankin asukkaan elä-
mistä, vaikkapa lastenvaunujen kuljetusta 
ja kauppakassien kantoa.
 Hissien rakentamista edistetään paitsi 
neuvonnalla, myös tuntuvalla taloudelli-
sella tuella. Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA myöntää valtion varoista 
avustusta peräti 50 prosenttia hyväksymis-
tään hissin rakentamisen kokonaiskustan-
nuksista. Helsingin kaupunki myöntää li-
säksi 10 prosenttia.
 Helsingin hissiasiamiehen tehtävänä on 
neuvoa taloyhtiöitä hissin rakentamis-
hankkeissa. Olisi järkevää laajentaa hänen 
tehtäväkuvaansa siten, ettei se tähtäisi ai-
noastaan uuden hissin saamiseen, vaan että 
tavoiteltaisiin rakennetun ympäristön es-
teettömyyttä kevyempiä tapoja käyttäen. 
Liikuntarajoitteisten henkilöiden olosuh-
teita voitaisiin parantaa erityyppisillä, 
mahdollisesti väliaikaisilla luiskilla tai nos-
timilla, joita markkinat kehittelevät kaiken 
aikaa.

Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 
2009. Sen laadinnassa on pohdittu laajasti 
eri näkökohtia. On punnittu äärimmäisiä 
näkökulmia edustavia asukasmielipiteitä 
samoin kuin lain velvoitteita ja Helsingin 
kaupungin tavoitteita hissien rakentami-
sesta. On pidetty mielessä, että kaavan tu-
lee perustua riittäviin selvityksiin (MRL, 9 
§). On huolehdittu siitä, että kaavaehdo-

tus on tasapuolinen kaikille. Kaavaehdo-
tuksella pyritään parantamaan saavutetta-
vuutta sikäli kuin se vanhojen rakennusten 
kohdalla on mahdollista. Maankäyttö- ja 
rakennuslain päämäärää on noudatettu 
vaalimalla arvokasta kulttuuriperintöä.  
 Pohdinnan tuloksena on päädytty kaa-
vaehdotukseen, joka vastaa suojelun ja his-
sivaihtoehtojen osalta kaavaluonnosta. 
Kaavamääräystekstejä on hiottu luonnos-
vaihetta selkeämmiksi, mutta sisältö ei ole 
muuttunut. Kaavassa suojellaan arvok-
kaimmat, eli vuoden 2003 inventoinnissa 
1- ja 1+ -luokkaan arvioidut hissittömät 
porrashuoneet sekä kaavan laatimisen ai-
kana yhtä arvokkaiksi todetut hissilliset 
porrashuoneet. Hissien rakentaminen 
mahdollistetaan kussakin talossa pois sul-
kien ne vaihtoehdot, jotka vahingoittaisi-
vat arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja.
 Kaavahanke on haasteellinen. Tehtäväs-
sä etsitään tasapainoa kahden hyvän ja oi-
keutetun päämäärän ja kahden erilaisen 
arvon välillä, joita ei voi rinnastaa keske-
nään.Toisaalta pyritään luomaan edelly-
tykset mahdollisimman esteettömälle asu-
miselle. Toisaalta tulee muistaa, että por-
rashuoneet ovat arvokkaita dokumentteja 
arkkitehtuurin, rakennustekniikan ja yh-
teiskunnan kehityksen historiasta. Suhtau-
tuminen niihin sellaisina edellyttää vas-
tuullisuutta. 

Leena Makkonen
Arkkitehti, TkT
Kirjoittaja työskentelee Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirastossa rakennussuojelun asi-
antuntijana

Valokuvat Arkkitehtitoimisto Schulman Oy
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Esteettömyys
Rakennetun ympäristön esteettömyys ei 
ole ainoastaan liikkumisen esteettömyyttä 
vaan myös hyviä kuuntelun ja näkemisen 
olosuhteita ja selkeitä, ymmärrettäviä tilo-
ja. Esteetön ympäristö tarjoaa yhdenvertai-
sia toimimismahdollisuuksia ja on siten 
edellytys yhdenvertaiselle osallistumiselle 
yhteiskuntaan. Vaikka rakennetun ympä-
ristön esteettömyydessä korostuu liikku-
misen esteettömyys, tulee esteettömyyttä 
tarkastella laaja-alaisesti. Esteettömyys on 
pohjimmiltaan myös ihmisoikeusasia.

Hissin merkitys liikkumisesteisten henkilöi-
den kannalta
Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että hissi 
on esteettömyyden edellytys useampiker-
roksisissa rakennuksissa. Kyse on kuitenkin 
myös laajemmasta kokonaisuudesta ja toi-
mivuudesta: esteettömyyden katkeamatto-
masta ketjusta. Tähän sisältyvät esteettömät 
kulkureitit ulkotiloissa, esteettömät sisään-
käynnit ja asuntojen esteettömyys.
 Kyse ei ole vain liikkumisesteisistä hen-
kilöistä. Hissi helpottaa yhtälailla lapsiper-
heiden arkea ja tukee ikääntyvän väestön 
mahdollisuuksia asua kotona mahdolli-
simman pitkään. Jotta kodista ei muodos-
tuisi vankilaa, edellytetään hissiä. Vaikka 
liikkumisesteiselle henkilölle hissi voikin 
olla toimimisen edellytys, kyse ei ole yksit-
täisistä talon asukkaista, vaan myös raken-
nuksen vierailtavuudesta, niin sukulaisten 
kuin ystävien osalta. Asian rajaaminen vain 
liikkumisesteisiin on siis turhaa, sillä käyt-
täjäryhmä on laaja.

N i i n a  K i l p e l ä ,  a r k k i t e h t i  ( S A F A )

H i s s i ,  e s t e e t t ö m y y s  j a 
r a k e n n u s t a i d e
 
– Kuinka ratkaistaan ristiriidat hissillisyyden, esteettömyyden ja rakennustaiteen 
välillä? Hissin merkitys liikkumisesteisille henkilöille.

 Esteettömyydessä ei ole mitään erityis-
tä. Se on hyvää suunnittelua ja toimivia 
ratkaisuja, joita tarvitaan kaikessa asumi-
sessa, eri elämäntilanteissa. Asuntojen ole-
tettu elinkaari on pitkä ja siihen mahtuu 
monta asukasta, jolle esteettömyydestä on 
hyötyä tai jolle se on välttämättömyys. Es-
teettömyys on myös osa kestävää kehitystä: 
asuminen ja sen esteettömyys osa tätä ko-
konaisuutta.

Hissin käytettävyydestä
Hissin tulee olla sijoitettu niin, että siihen 
on esteetön pääsy ja sen tulee kulkea kaik-
kiin kerroksiin. Kerrosten välitasanteille 
ulottuvat hissit eivät ole toimiva ratkaisu. 
Mitoituksen ensisijaisena tavoitteena tulee 
olla esteetön käyttö, sillä liikkuminen pyö-
rätuolin tai rollaattorin avulla vaatii tilaa. 
Hissin mitoituksessa tulee ottaa huomioon 
kokonaisuus: porrastasanteen koko, päivit-
täinen kulkeminen portaissa, paarien ja 
tavaroiden kuljetus esimerkiksi muuton 
yhteydessä. Korjausrakentamisessa myös 
hissin rakentaminen on hyvin tapauskoh-
taista. Mikäli esteettömäksi mitoitetun 
hissin rakentaminen ei ole mahdollista, 
joudutaan tyytymään tiukempaan mitoi-
tukseen. Esteettömän mitoituksen tulee 
olla lähtökohtana, mutta pienikin hissi 
palvelee kuitenkin monia käyttäjiä.
 Osa toimivaa kokonaisuutta ovat myös 
toimivat yksityiskohdat, kuten painikkei-
den sijoitus, oven avautuminen automaat-
tisesti, tukikaiteet ja istuin hississä sekä eri 
käyttäjäryhmien tarpeen huomioon ottava 
hälytysjärjestelmä.
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Historialliset arvot ja esteettömyys – hanka-
laa vai haasteellista
Täysin mahdottomia kohteita ei mielestä-
ni ole ja uskon, että aina on mahdollista 
tehdä jotain esteettömyyden kehittämisek-
si. Oli kyse sitten uudesta tai vanhasta koh-
teesta. Hissin rakentaminen arvokiinteis-
töihin kohteen esteettömyyden kehittämi-
seksi on haaste, johon voidaan vastata hy-
vällä suunnittelulla.
 Rakennussuojelu ja esteettömyys ovat 
molemmat tärkeitä näkökantoja, jotka 
usein koetaan myös vastakkaisiksi. Tällai-
sen joko tai -ajattelun sijaan toivoisin läh-
tökohdaksi molempien näkökantojen 
huomioon ottamista. Ei siis vastakkain-
asettelun korostamista, vaikka arvovalinto-
ja joudutaan tekemään, vaan yhteensovit-
tamista parhaalla mahdollisella tavalla. 
Yhteistyö toimivien kompromissien löytä-
miseksi ja onnistuneiden toteutuksien 
esiintuominen ovat työkaluja hyvään lop-
putulokseen. Arvokohteissa standardirat-
kaisut eivät usein toimi kummankaan nä-
kökulmasta. Suunnittelijan haasteena on 
löytää toimiva ratkaisu.
 Rakennuksen käytön sanotaan olevan 
parasta suojelua. Rakennuksen käyttöarvo 
on siinä, että se palvelee ihmisiä siinä käy-
tössä, jossa se parhaillaan on. Tämä tar-
koittaa asuinrakennuksen säilymistä asuin-
käytössä. Vanhakin rakennus on osa nyky-
päivää ja asuinrakennuksen on vastattava 
nykypäivän tarpeisiin. Asumisen vaati-
mukset ovat muuttuneet vuosien myötä. 
Hissi, joka joskus oli ehkä ylellisyyttä, on 
nykypäivänä välttämättömyys, niin kuin 
monet muutkin varustelut nykyään. Hissi 
myös parantaa jokapäiväistä turvallisuutta, 
kun porrastapaturmien riski pienenee.
 Esteettömyydessä on kyse on kokonais-
valtaisesta suunnittelusta, lähtien kaava-
määräyksistä aina rakennusten detaljitasol-
le asti. Kompromisseja joudutaan varmasti 
tekemään niin esteettömyyden kuin raken-
nussuojelun näkökulmasta. Mutta toivon, 
että tuloksena ei ole sellaisia ’puolittaisia’ 

ratkaisuja, jotka eivät tarjoa vielä esteetön-
tä ympäristöä. Silloin pahimmillaan olem-
me ehkä jo menettäneet jotain, vaikka se 
mitä on saavutettu onkin vain puolinaista.

Lopuksi
Tosiasia on kuitenkin se, että emme voi 
laittaa rakennuksia odottamaan parempia 
aikoja ja ehkä parempia ratkaisuja. Asun-
noista ei voi tehdä museoita. Esteettömyy-
den edellytys ei katoa tästä yhteiskunnasta 
odottamalla, vaan se kasvaa, kun sitä ale-
taan edellyttää osana laadukasta ympäris-
töä. Hissin rakentamisen kieltäminen ei 
ole ratkaisu. Sen sijaan tarvitaan ohjeistus-
ta hyvään toteutustapaan. Voiko hissin si-
joittaa porrasvyöhykkeelle, asuntovyöhyk-
keelle, rakennusrungon ulkopuolelle tai 
porrastasanteelle.
 Arvomme ovat aina aikaan sidottuja ja 
tänään arvostamme rakennetussa ympäris-
tössä eri asioita kuin aikaisemmat sukupol-
vet. Ajallisen kerroksisuuden katsotaan 
myös olevan yksi kulttuurihistoriallinen 
arvo. Hyvällä suunnittelulla nyt tehtävät 
muutokset ovat jatkossa osa tätä kerroksel-
lisuutta.
 Rakennustaiteellisista arvoista haluavat 
nauttia myös ne henkilöt, joille esteettö-
myys on ehdoton edellytys. Kyse ei ole es-
teettömyydestä hinnalla millä hyvänsä 
vaan hyvällä suunnittelulla ja rakennustai-
teelliset arvot huomioon ottaen.

Kirjoittaja toimii Kynnys ry:ssä arkkitehtinä 
ja esteettömyysasiantuntijana. 
Kynnys konsultit tekevät mm. rakennetun 
ympäristön esteettömyyskartoituksia sekä toi-
mivat asiantuntijoina erilaisissa esteettömyy-
teen liittyvissä projekteissa, joista esimerkki-
nä esteettömyyden kehittämishankkeet histo-
riallisissa ympäristöissä.

Artikkeli pohjautuu kirjoittajan Rakennus-
taiteen seuran ja Kaupunkisuunnitteluviras-
ton Hissi kerrostaloon -seminaarissa 
6.4.2009 pitämään esitykseen.
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V i l h e l m  H e l a n d e r

H i s s i k y s y m y k s e n 
r a t k a i s u t a p o j a  v a n h o i s s a 
a s u i n k e r r o s t a l o i s s a

Näiden pohdintojen aineistona on joukko 
Helsingin Kruununhaan vanhojen asuin-
kerrostalojen porrashuoneita.
 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
selvitti yhteistyössä kaupunginmuseon 
kanssa vuonna 2003 Kruununhaan porras-
huoneiden arvoja. Kohteina olivat kau-
punginosan asuinkerrostalokorttelien yli 
kaksikerroksisten rakennusten hissittömät 
porrashuoneet. Selvityksen teki arkkitehti-
toimisto Schulman Oy. Porrashuoneet ar-
vioitiin niiden rakennustaiteellisen ja his-
toriallisen arvon, autenttisuuden ja harvi-
naisuuden perusteella. Kaikkein arvok-
kaimmat porrashuoneet löytyivät yhdek-
sästä eri tontista. Ne asetettiin  asemakaa-
van tarkentamista varten rakennuskieltoon 
vuonna 2004. 
 Toimistomme tehtäväksi tuli selvittää 
hissien sijoittamismahdollisuuksia näihin 
kohteisiin, seuraavin evästyksin: “Mahdol-
lisen ratkaisun tulee olla realistisesti toteu-
tettavissa eikä se saa turmella porrashuo-
neiden tai rakennusten julkisivujen arkki-
tehtonisia ja historiallisia arvoja eikä huo-
nontaa talon asumisolosuhteita…Tavoit-
teena on löytää ratkaisu, joka mahdollistaa 
liikuntaesteettömän kulun talon jokaiseen 
asuinhuoneistoon.”
 On huomattava, että selvityksemme on 
tehty periaatekaavioiden tasolla. Se ei sisäl-
lä varsinaisia toteutussuunnitelmia – sellai-
set vaatisivat huomattavasti tarkennettuja 
lähtötietoja ja tietysti yhteistoimintaa po-
tentiaalisten toimeksiantajien eli taloyh-

tiöiden kanssa. 
 On myös huomattava, että selvitys kos-
kee erityisen arvokkaita porrashuoneita. 
Tärkein haaste ei ole “tyylikkään hissin 
suunnittelu vanhaan porrashuoneeseen”, 
pääkaupungin suurinta päivälehteä vapaas-
ti lainaten. Tärkeintä on, että vanhojen 
porrashuoneiden ilmeikkäät tilaratkaisut, 
valaistusolosuhteet ja koristeelliset maala-
uspinnatkin voidaan säästää pilkkomiselta. 
Myöskään porrashuoneiden vanhoja ra-
kenteita ei tulisi liiaksi rasittaa.
 Vanhat porrashuoneet, niiden lepota-
sojen sijainti ja yhteydet katu- tai pihata-
solle, voivat olla hyvin yksilöllisiä. Jokai-
nen paikka vaatii oman ratkaisunsa. Silti 
nousee esille joukko erilaisia periaatteelli-
sia ratkaisutapoja.
 Tavallinen ratkaisu jälkiasennushissien 
sijoittamiseksi on lohkaista tila itse porras-
huoneesta. Yleensä tämä edellyttää kuiluti-
lan leikkaamista porrassyöksyistä. Sekä 
porrashuoneen ilmeeseen että sen raken-
teisiin joudutaan kajoamaan. Joskus on 
porrassyöksyjen väliin jo alun pitäen jätet-
ty väljempi kuilutila. Silloinkin hissin 
asentaminen on omiaan tukkimaan por-
rashuoneen avoimia näkymiä. Nyt kysy-
myksessä olevien,  erityisen arvokkaiden 
porrashuoneiden kohdalla näihin ratkaisu-
malleihin voitaisiin päätyä turvautumaan 
vain poikkeustapauksissa. – Eräissä aikai-
semmin toteutetuissa tapauksissa, varsin-
kin 1930-luvulta periytyvissä, on hyviä 
esimerkkejä tästä ratkaisumallista. Nykyi-
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sillä rakenteilla on kuitenkin vaikea saavut-
taa samanlaista siroutta ja läpikuultavutta 
kun näissä vanhoissa malleissa. Ratkaisut 
edellyttävät huomattavan taitavaa, yksi-
tyiskohtiin  menevää suunnittelua.
 Yleensä porrashuoneita parhaiten sääs-
tävä ratkaisumalli on se, että uudet hissi-
kuilut sijoitetaan porrashuoneiden ulko-
puolelle, varaamalla kuilupaikat asuntojen 
toissijaisista aputiloista. Esimerkiksi asun-
tojen vanhoja sivusisäänkäyntejä keittiöi-
hin tms. voidaan käyttää hyväksi. Vanhat 
ovet voidaan yleensä säilyttää. Joissakin 
tapauksissa joudutaan avaamaan uusia 

aukkoja porrashuoneiden seiniin.
 Tunnettua on, että hissitilojen lohkai-
seminen asunnoista voi tuottaa vaikeuksia 
taloyhtiöissä. Toisinaan vanhat sivusisään-
käynnit on käytännössä tukittu, niiden 
kohdalle on voitu rakentaa uusia keittiö- ja 
kylpyhuonevarusteita. Neuvotteluteitse ja 
sopivien korvausmenettelyjen avulla lienee 
mahdollista saavuttaa koko taloyhtiön 
kannalta suotuisat ratkaisut. 
 Sellaisissa tapauksissa, että asuntoihin 
vanhojen rakennusjärjestysten mukaisesti 
liittyy sekä pääportaikko että ns. keittiö-
porras, voidaan pääportaikon säilyttämi-

Alunperin Theodor Höijerin suunnittelemaan, 
väljään porrashuoneeseen sijoitettiin vuonna 
1933 arkkitehti Jussi Paatelan taitavasti 
ja luontevasti ratkaisema hissi. Asunto Oy 
Riddarborg, Mariankatu 12, Kirkkokatu 
9, Ritarikatu 7.

Muutamaan arvokkaaseen portaaseen 
ehdittiin jo heti Kruununhaan porrashuo-
neiden inventoinnin jälkeen toteuttaa uudet 
hissit. Arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & 
Wasastjernan suunnittelemassa Vironkadun 
puoleisessa portaassa ala-aula on ansiok-
kaasti säästynyt. Hissi on kuitenkin toteutettu 
porrassyöksyjä leikaten. Toteutus osoittaa, 
millaisiin akrobatiaa vaativiin rakenneratkai-
suihin voidaan joutua, kun porrassyöksyjä 
kannattavat palkistot katkotaan. Asunto Oy 
Vironkatu 6. Uudet hissit: Tarki Liede 2004.
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Rakennustoimisto Nyberg & Löppösen vuonna 1904 suunnittelema, ilmeikäs porrashuone 
on hankala tapaus. Kerrokset ovat erilaiset, eikä porrashuoneeseen sijoitettavalle hissille 
löydy luontevaa, riittävän tilavaa paikkaa.
Hissi voidaan sijoittaa asuntojen keittiötiloista lohkomalla sisääntulon oikealle puolelle. 
Kaareviin seiniin avataan uudet hissin oviaukot. Porrashuone säilyy ylemmissä kerroksissa 
muuten sellaisenaan, vanhoja oviaan myöten. Sisääntulokerroksessa oikealla puolella 
avautuvaa ovea joudutaan yläikkunoineen siirtämään sisemmäksi. Asunto Oy Kristian 
17 Bostads Ab, Kristianinkatu 17. 

Porrashuoneen alaosa, nykytilanne ja hissin asentamisen jälkeinen tilanne.

Pohjakerros.
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seksi koskemattomana harkita hissiyhtey-
den järjestämistä vanhan keittiöportaan 
kautta, joko pihanpuolisena lisärakennuk-
sena tai keittiöportaaseen leikkaamalla. 
Samalla on otettava huomioon, että keit-
tiöportaillakin on rakennus- ja sosiaalihis-
toriallista arvoa.
 Monissa tapauksissa on luontevinta 
siirtää hissien sijoituksen ongelma porras-
huoneiden ulkopuolelle eli pihasivujen 
puolelle. Joskus vanhojen kerrostalojen pi-

hasivutkin ovat ehjiksi kokonaisuuksiksi 
suunniteltuja ja viimeisteltyjä. Tai sitten 
pihat ovat niin ahtaat, että uusien hissikui-
lujen sijoittaminen niiden äärelle tuottaa 
vaikeuksia. Näissä tapauksissa ei ratkaisu-
mallia voida suositella. 
 Useimmiten vanhoissa kerrostaloissa 
on rakennusjärjestyksen määräyksiä melko 
vapautuneesti soveltamalla syntyneitä “ta-
kapihoja”. Niiden yhteyteen on myös 
mahdollista tuoda uusia rakennusosia – 

Arkkitehtien Onni Törnqvist (Tarjanne) ja Lars Sonck vuonna 1899 suunnitteleman Poh-
joisrannan kerrostalon toinen, arvokas pääporras Rauhankadun puolella on säilynyt 
muodoltaan koskemattomana. Myös talon pihasivut ovat harvinaisen eheät ja viimeistellyt. 
Talossa on “onneksi” vanhat keittiönportaat. Ehdotetaan, että rakennetaan kaksi uutta 
hissiä keittiöportaiden yhteyteen. Pääportaat ja arvokkaat pihasivut säästyvät sellaisinaan. 
2. kerroksen pohjapiirustus, osa. Bostads Ab Norra Kajen 10. 
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Arkkitehti Onni Törnqvistin (Tarjanne) 
vuonna 1898 suunnittelema porras-
huone Meritullinkadun äärellä kuuluu 
Helsingin omaperäisimpiin: Porrashuo-
ne yhdistää kadunvarsi- ja pihasiiven 
ja saa valoa sivuilta kahden ehjämuo-
toisen pihan kautta. Rakennussiipiä 
yhdistävään pääportaikon kylkeen, 
pienemmän pihan puolelle ehdotetaan 
pientä, uutta hissikuilua. Porrashuo-
neeseen joudutaan avaamaan yksi 
seinäaukko kerrosta kohti. Muuten 
porrashuone säilyy täysin ennallaan 
valaistusolosuhteita myöten. Taaem-
paan pihaan tulee uusi vertikaalinen 
elementti. Muuten pihajulkisivut säily-
vät koskemattomina. Matalassa piha-
siivessä muutama asunto jää vajaan 
puolen kerroksen korkuisen porrassyök-
syn erottamiksi hissin tasosta.
Varsin pienellä toimenpiteellä asun-
tojen saavutettavuutta parannetaan 
huomattavasti. Ehkä porrashuoneen 
sisätila ja pihanäkymä sietävät tämän 
muutoksen? Ratkaisu edellyttää hyvin 

tarkkaa detaljisuunnittelua. Asunto Oy Onni, Meritullinkatu 16.
Kerroksen pohjakaavio sekä porrasnäkymä nykyisin ja muutoksen jälkeen. 



20

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

Pohjakaavio, 2-5. kerros, osa.

Osa pihasivusta, jossa uudet hissitornit.
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“uusia historiallisia kerrostumia” - eli hissi-
kuiluja ja ehkä samalla myös parvekkeita. 
Pääporrashuoneet säästyvät. Haittana tästä 
ratkaisumallista on se, että hisseistä yleensä 
saadaan kulkuyhteys vain vanhojen por-
taikkojen välitasoille. Hisseistä voidaan 
haluttaessa saada portaaton yhteys ullakol-
le tornia korottamalla.
 Vaikka selvityksen tavoitteena oli saada 
järjestymään liikuntaesteetön kulku jokai-
seen asuntoon, tästä tavoitteesta jouduttiin 
muiden lähtökohtien puitteissa joissakin 
tapauksissa hieman tinkimään. Jotkut löy-
tyneet ratkaisut johtavat siihen, että osaan 
asunnoista on pääsy vain puolen kerroksen 
korkuisen tai lyhyemmän porrassyöksyn 
välityksellä. Useissa tapauksissa kadulta 
pääsee portaikkoon vain välittävän porras-
jakson kautta. Usein hissit joudutaan si-
joittamaan niin ahtaisiin paikkoihin, ettei 
ole mahdollista asentaa invalidihissien mi-
toituksia koskevia vaatimuksia täyttäviä 
hissejä.  - Kaikissa tapauksissa voidaan kui-
tenkin saavutettavuutta huomattavasti pa-

rantaa. Tämä on myös riittävä peruste sille, 
että  jälkiasennushisseille voidaan myöntää 
yhteiskunnan tukea.  
 Esille tuodut, hissien sijoittamista kos-
kevat ratkaisutavat voidaan kokea liian 
hankaliksi, rajoittaviksi tai kalliiksi toteut-
taa. Vastapainoksi voi huomauttaa, että 
porrashuoneiden säilymisellä on myös 
oma positiivinen merkityksensä kiinteistö-
jen arvon kannalta – seikka jonka vaikutus 
ajan mittaan vain on korostumassa

Pohdintojen taustana oleva aineisto ja kuvi-
tus ovat seuraavasta selvityksestä:
Vilhelm Helander, Pekka Kivisalo, arkkiteh-
dit/
Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkiteh-
dit SAFA:
Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan 
asuinkerrostaloihin. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaavaosaston ti-
laama selvitys, viimeistelty 16.10.2008

Gustav Estlanderin vuonna 1903 Liisantorin tuntumaan suunnitteleman kerrostalon 
pääportaat eri tasoineen ovat mielenkiintoisella tavalla oikukkaat. Hissejä niihin on 
vaikea sovittaa. (Väljimpään, Liisantorin puoleiseen pääportaaseen on jo 1930-luvulla 
ansiokkaasti asennettu hissi).  
Vaikka pihatilat ovatkin ahtaat,  pihajulkisivut ovat toisaalta hyvin vapaamuotoiset. Eh-
dotetaan, että Kolmen pihanpuoleisen portaan yhteyteen ehdotetaan uusia, ulkonevia 
hissitorneja. Pääportaat säilyvät koskemattomina. Maneesikatu 1 B-portaassa joudutaan 
tosin avaamaan uusia kulkuaukkoja. Bostads Ab Elisabeth, Maneesinkatu 1-3, Maurin-
katu 2, Meritullinkatu 19.
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P e t r u s  L a a k s o n e n ,  a r k k i t e h t i y o

H i s s i s u u n n i t e l m i a 
h i s t o r i a l l i s e e n  K r u u n u n h a k a a n

Keskustelu arvokiinteistöihin jälkikäteen 
asennettavien hissien vaikutuksista ja oi-
keudenmukaisuudesta on ollut viime vuo-
sina vilkasta. Julkisen vallan tavoitteena on 
ollut vähentää hissittömiä asuinkerrostalo-
ja tukemalla hissien asentamista. Vanhim-
missa kiinteistöissä on törmätty kuitenkin 
hankaluuksiin löytää eri osapuolien tavoit-
teita täyttäviä ratkaisuja.
 Esteettömän kulkuyhteyden saavutta-
minen ja tilojen historiallisten arvojen säi-
lyttäminen ovat osoittautuneet ongelmalli-
seksi lukuisissa kohteissa. Esteettömän 
kulkuyhteyden saaminen asuntoihin on 
hissien jälkikäteenasentamisen tärkeimpiä 
syitä ja motivaatioita. Hissien jälkiasenta-
miseen vaikuttavat monet määräykset, sää-
dökset sekä viranomaistahot. Suunnitelles-
sa muutostöitä arvokiinteistöihin tulevat 
useimmiten pohdittavaksi tilojen kulttuu-
rihistorialliset arvot ja niiden vaikutus 
mahdollisiin ratkaisuihin. Kaikkein arvok-
kaimmissa kiinteistöissä tämä voi johtaa 
jopa kiinteistön tai sen osan suojelemiseen, 
jolloin muutoksia ei voida toteuttaa.
 Diplomityössäni ”Hissisuunnitelmia 
historialliseen Kruununhakaan” lähdin pe-
rehtymään tähän ristiriitaisia tunteita he-
rättävään aiheeseen. Työ on tehty Eriksson 
Arkkitehdit Oy:n ja Kone Hissit Oy:n toi-
meksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena 
oli kartoittaa Kruununhaan hissittömät 
kiinteistöt ja erityisesti niistä ne, joissa his-
sin rakentaminen olisi ylipäätään mahdol-
lista, kannattavaa ja asukkaita hyödyttävää. 

Tavoitteena oli myös esitellä näissä kiin-
teistöissä erityyppisten ratkaisumallien vai-
kutusta ympäristöönsä. Tätä pyrin havain-
nollistamaan visualisoinnein, jolloin eri 
ratkaisujen vaikutuksia voidaan helposti 
arvioida.
 Esimerkkikiinteistöiksi valikoitui Mari-
ankatu 26, Liisankatu 19 ja Oikokatu 4. 
Suunnitelmissa hissien jälkiasentamisen 
vaihtoehtoina käytettiin hissin sijoittamis-
ta portaiden keskelle porrassyöksyjä kaven-
taen, rakennusmassan ulkopuolelle, asun-
tovyöhykkeelle, portaan syöksyn paikalle, 
portaikon valoaukon paikalle ja porras-
huoneisiin rajoittuviin aputiloihin. Käy-
tetty ratkaisu riippui yksilöllisesti jokaisen 
porrashuoneen ominaisuuksista.
 Mainittakoon esimerkeistä Oikokatu 
4:n hissiratkaisut. Siinä hissin sijoittami-
selle muualle kuin porrassyöksyn keskelle 
portaita kaventaen  ei ollut mahdollisuuk-
sia niin tontin kuin asuntopohjien tiukan 
mitoituksen takia. Tämä ratkaisumalli on-
kin se yleisin malli, jolla hissejä vanhoihin 
asuinrakennuksiin asennetaan. Samalla sil-
lä on myös  merkittävin vaikutus porras-
huoneen alkuperäisilmeeseen, ja tämä vai-
kutus jää helposti negatiiviseksi.  Omassa 
suunnitelmassani tarkastelen, kuinka niin 
massiivinen elementti kuin hissikuilu voisi 
tuoda porrashuoneeseen jonkinlaista uutta 
dynamiikkaa viemällä samalla mahdolli-
simman vähän olemassa olevaa pois. Hissi-
kuilun kaartuvilla seinillä vältetään ahdis-
tavan kaventuneen käytävän tunnelma. 
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Oikokatu 4 pohja 1:50.
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Oikokatu 4:ssä hissi-
kuilu on sijoitettu por-
rassyöksyn keskelle. 
Hissikuilun kaartuvilla 
seinillä on pyritty mi-
nimoimaan ahtauden 
tuntua portaikossa
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nuksen ominaisuuksista, tilaratkaisuista ja 
historiallisista arvoista. Näin ollen ei ole 
yhtä tiettyä ratkaisumallia, jota voisi suosi-
tella käytettäväksi kaikkiin tietyn aikakau-
den rakennuksiin, mutta edellä mainitut 
ratkaisut ovat hyvä kooste mahdollisista 
vaihtoehdoista. Ehdottomuus esteettö-
myyden suhteen vanhoissa rakennuksissa 
muiden arvojen kustannuksella tuntuu 
kohtuuttomalta. Kaikkien hissihankkee-
seen liittyvien intressitahojen sopivalla 
joustolla saavutetaan loppujen lopuksi ko-
konaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Liisankatu 19:ssä nykyaika kohtaa his-
torian. Hissikuilu sijoittuu rakennuksen 
kainaloon, josta se palvelee myös 
toista porrasta lasisin yhdyskäytävin.

Lisäksi muoto sallii luonnonvalon pääsyn 
mahdollisimman syvälle porrashuoneeseen 
kuilun kulmien kaartuessa valonsäteiden 
edestä pois. Kyseinen muotoilu asettaa 
haasteen hissinvalmistajille kehittää kon-
septejaan mahdollisimman joustaviksi, 
jolloin ei pyrittäisi enää ratkomaan yksilöl-
lisiä ongelmia muutamalla helpolla ratkai-
sulla. Tarkoituksena ei pitäisikään olla löy-
tää helpoin vaan sopivin ratkaisu.  
 Sijoitusratkaisuja ei ole mahdollista 
asettaa paremmuusjärjestykseen, vaan va-
littava ratkaisu riippuu hissitettävän raken-
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Mariankatu 26:ssa hissit ovat sijoitettu rakennusmassan ulkopuolelle säilyttäen näin por-
rashuoneiden ilmeen mahdollisimman muuttumattomina. Porrashuoneeseen avataan vain 
uusi ovi hissin yhden olemassaolevan ikkuna-aukon kohdalle. Ratkaisussa tosin jäädään 
puolen kerroksen päähän asuinkerroksesta, joten se ei ole täysin esteetön. 
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Tekniikan uudet keksinnöt ovat perintei-
sesti tulleet myöhään Suomeen ja tavalli-
sesti ensin pääkaupunkiin. Tosin ensim-
mäinen puhelin oli koekäytössä maakun-
nassa vain pari vuotta sen keksimisen jäl-
keen. Ensimmäinen lentokone nähtiin 
Helsingin taivaalla jo 1911, eli kahdeksan 
vuotta ensimmäisen koneellisen lennon 
jälkeen.
 Yleensä tekniikan keksintöjen tuotan-
non alku ja käyttöönotto maassamme kes-
ti teollistumisen aikakaudella lähemmäs 
puoli vuosisataa. Näin oli höyrykoneen ja 
hissinkin käyttöönoton kohdalla. Lähes 
aina tie kulki maailmalta Ruotsin kautta 
meille.
 Jos jäljitämme Helsingin vanhinta his-
siä, osumme vuoteen 1901. Ajankohta on 
44 vuotta sen jälkeen, kun Elisa Craves 
Otis oli toteuttanut ensimmäisen sähköllä 
toimivan henkilöhissin Broadway nro 
488:aan. En tiedä varmuudella, mikä vuo-
den 1901 hisseistä oli vanhin. Vain yksi on 
muuttuneena säilynyt Pohjolan talossa 
Aleksilla. Siellä oven kuparikirjoitus ”Ele-
vaattori” kertoo sen takana olevan kapi-
neen käyttötarkoituksesta. Ines ja E. A 
Törnvallin pohjapiirustuksessa vuodelta 
1898 hissi on jo kohdallaan ja on elimelli-
senä osana plaania. Talon paradoksina on 
kuinka upouutta tekniikkaa on tuotu si-
sään rakennukseen, jonka julkisivua koris-
taa 25 karhua, 20 kettua, 17 kotkaa,2 nou-
sevaa aurinkoa, 30 mäntyä ja 819 män-
nynkäpyä. (kuvat 1-4)

 Kadun vastapäätä on Selin Lindqvistin 
ja Eliel Heikelin Lundqvistin talo (Aleksi 
13). Rakennuspiirustuksissa ei vielä vuon-
na 1899 ollut hissejä. Niitä oli kuitenkin 
radikaalin modernissa liiketalossa heti val-
mistumisvuonna peräti kolme: kaksi tava-
rahissiä ja yksi henkilöhissi, joiden käyttö-
voimana oli kellarissa putkuttava höyryko-
ne.
 Kolmas hissillinen rakennus oli myös 
vuonna 1901 valmistunut Katajanokan 
tulli- ja pakkahuone. Gustaf Nyström oli 
paitsi taitava arkkitehti, myös erityisen 
kiinnostunut tekniikasta ja politiikastakin.
 Hissirakentaminen käsitti tietysti kori-
en lisäksi koneiden asentamista, johon 
ASEA sai patentin vuosille 1899 - 1914. 
Hissien turvallisuudesta huolehdittiin jo 
tällöin ja Tekniska föreningen i Finland 
julkaisi ehdotuksensa ohjesäännöiksi 
13.4.1901 ja ne hyväksyttiin kaksi vuotta 
myöhemmin. Teollisuuslehti oli jo vuonna 
1899 julkaissut hissipiirustuksen ja ensim-
mäinen mainos nähtiin jo Arkkitehtileh-
dessä vuoden 1904 syyskuun numerossa.
 Silti nämä henkilöhissit eivät ole van-
himmat hissit pääkaupungissa. Siihen ai-
kaan - vuosisadan vaihteessa- nimittäin 
lämmitettiin polttopuilla ja niiden kanta-
minen oli raskasta miesten jatkuvaa puu-
haa lämmityskaudella ja keittiöön koko 
vuonna.
 Tiedetään, että Grönqvistin talossa 
(Pohjoisesplanadi 33 - 35) (1882) oli puu-
hissi samoin Lääkäreiden talossa (1901) 

M i k a e l  S u n d m a n

H I L P E I T Ä  H A V A I N T O J A 
H E L S I N G I N  H I S S E I S T Ä
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kuvat 1-4
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(Fabianinkatu 17) ja Siriuksessa (1901) 
(Fabianinkatu 4).
 Hissien tulo oli aluksi aika hidasta. Joh-
tava tuottaja oli Graham Brothers Tukhol-
massa, joka oli aloittanut tuotannon 
Otis:in mallin mukaan jo 1887. Yhtiö möi 
vuonna 1911 1000:n hissinsä, mutta niistä 
oli vain 25 Suomessa.
 Yhtiön tuottamista hisseistä voi valita 
kaksi hienosti säilynyttä esimerkkiä. Olisi-
kohan Lönnrothinkatu 7:ssä oleva hissi 
sittenkin alkuperäinen?  Plaanissa näyttää 
olevan hissi, leikkauksessa ei. Vai olisiko 
hissi rakennettu pari vuotta talon valmis-
tumisen jälkeen? Joka tapauksessa hissi on 
detaljeja myöten hienosti säilynyt. (Kuvat 
5-10)
 Saman Graham Brothers-Yhtiön toi-
nen hissi löytyy Puistokatu 1:stä. Se on 
kuitenkin tähän vuonna 1901 valmistu-
neeseen taloon asennettu vasta 1923. (Ku-
vat 11-12). Säännöllisesti varattiin henki-
löhissille tilaa myöhempää toteuttamista 
silmälläpitäen. Muistan vielä 1980-luvulla 
Punavuoren Merimiehenkadun päässä 
nähneeni hissivarauksen 1930-luvulta vie-
lä odottamassa vehjettä.
 Suomalainen hissituotanto oli päässyt 
Koneen toimesta alkuun 1918 ja jo 1928 
yhtiö oli tuottanut 1140 hissiä, joista puo-
let oli pääkaupungissa. Henkilö- ja tavara-
hissien rinnalla esiintyi myös erikoishissejä 
jo 1920-luvulla. Näistä mainittakoon Eu-
rekan ruokahissit. Tässä Armas Lindgrenin 
1923 (Topeliuksenkatu 13) suunnitellussa, 
lähinnä yksinasuville ruotsinkielisille opet-
tajattarille tarkoitetussa palvelutalossa on 
pohjakerroksessa laaja keittiö, josta asuk-
kaat saivat tilata päivällisensä, joka sitten 
tuli kuumana kerrokseen ruokahissin väli-
tyksellä. Henkilöhissiä eivät hyväjalkaiset 
naiset tarvinneet tässä kuusikerroksisessa 
Töölöläisessä talossa.(Kuvat13-16).
 Hissistä tuli 1920-luvulla myös raken-
nusjärjestyksen vaatimusten kiertoväline. 
Rakennusjärjestyksessä nimittäin edelly-
tettiin erillistä porrasyhteyttä keittiöön. 
Nyt hissi hyväksyttiin yhtenä ja näin sääs-

tettiin tilaa varsinaiselle asuntokerrosalalle.
 Esimerkkimme on Hesperiankatu 5:stä 
Matti Finellin suunnittelemasta rakennuk-
sesta. (Kuvat 17-18). Välskärinkadun kaik-
ki rakennukset ovat 1930-luvun Art Deco 
-tyyliä, arkkitehti Jalmari Peltosen käsialaa.
 Kiinnitä huomiota, millä virtuoosimai-
sella taidolla vaatimus erillisestä keittiöyh-
teydestä on toteutettu näissä kohteissa! 
(Kuvat 19-21)
 Kun hissi jälkeenpäin toteutetaan ker-
rostaloon, on tila useimmiten rajoittava 
tekijä. Haluan tässä vain ottaa esimerkiksi 
kapeimman tuntemani hissin Kruunuvuo-
renkatu 7:ssä. Normaaliin melko tiukasti 
mitoitettuun on Emil Svensson sovittanut 
todellisen minihissin. Korin vapaa leveys 
on runsaat 600 mm, mutta poistumista 
ahdistaa vielä veräjä, joten hissimatkustaja 
joutuu poistumaan noin 480 mm leveästä 
raosta kerrokseen. Hissiin mahtuu kolme 
ihmistä, ainakin kilvessä olevan tekstin 
mukaan. (Kuvat 22-24). Hissi toimii ja on 
ollut asukkaiden ilon ja helpotuksen aihee-
na jo yli 70 vuotta.
 Liikuntaesteisiä varten on viime aikoi-
na asennettu hissejä yksityisasuntoihin 
asuntojen sisäpuolella erityisesti ullakkora-
kentamisen myötä. Mutta on niitä asen-
nettu ennenkin. Kun vuorineuvos Grön-
blomin vaimon liikuntamahdollisuudet 
olivat rajoittuneet ja kun makuuhuoneet 
olivat toisessa kerroksessa suunnitteli Jarl 
Eklund muutoksen suunnittelemaansa ra-
kennukseen Eirassa (1914) (Engelinaukio 
8). Samalla voi muistaa menneitä aikoja, 
jolloin kapitalistit itselleen rakennuttivat 
ympäristönsä aistikkaasti ja hyvällä maulla. 
(Kuvat 25-26). 
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kuvat 5-10
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kuvat 11-12
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kuvat 13-14
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kuvat 15-16

kuvat 25-26
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kuvat 17-18
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kuvat 19-21
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P e k k a  M a n n e r

H I S S I  K E R R O S T A L O O N : 
S T A N D A R D I R A T K A I S U J A  E I  O L E

Tämä teksti on pääosin tiivistelmä esitykses-
tä, jonka pidin vuonna 2007 Tampereen 
Messukeskuksessa järjestetyssä Hissit-semi-
naarissa otsikolla Hissit, esteettömyys ja 
esteettisyys. Koska Helsingin rakennusval-
vontaviraston ja Rakennustaiteen seuran ke-
väällä 2009 järjestämässä hissiseminaarissa 
puheenvuoroni olennainen sisältö oli sama, 
käytän tekstiä tässä yhteydessä uudella otsi-
kolla Hissi kerrostaloon: standardirat-
kaisuja ei ole

Pysyttelen Helsingissä, koska tunnen sen 
kaupunkirakenteen ja hissittömyysongel-
mat. Toisaalta hissirakentamisen yhteydes-
sä ratkaistavat toiminnalliset ja arkkitehto-
niset peruskysymykset ovat täsmälleen sa-
mat riippumatta siitä, sijaitseeko talo Hel-
singissä tai Iisalmessa.

Perimmäisiä kysymyksiä
Aivan liian usein hissin rakentaminen van-
haan rakennukseen nähdään teknisenä 
suorituksena; rakennustaiteellisten ja kult-
tuurihistoriallisten tekijöiden jäädessä tois-
arvoiseen asemaan, tai kokonaan huomiot-
ta.
 Hissin sijoittaminen olemassaolevaan 
rakennukseen merkitsee aina pysyvää ja 
näkyvää muutosta rakennuksen sisätiloissa 
tai ulkoisessa olemuksessa. Tämän vuoksi 
on hissin suunnittelussa otettava esteettö-
myyden rinnalle tasavertaiseksi tavoitteeksi 
esteettisesti korkeatasoisen ja rakennuksen 
arkkitehtonisia ominaisuuksia arvostavan 
lopputuloksen saavuttaminen. 
 Esteettömyys ja esteettisyys eivät ole 

toisiaan poissulkevia asioita. Molemmilla 
on mahdollisuus toteutua, jos hankkeeseen 
ryhtyvä ei tietoisesti tai ajattelematto-
muuttaan sulje toista näistä pois - siis es-
teettisyyttä.
 Hissien rakentamisen tarkoituksena on 
asuinympäristön laadun parantaminen 
poistamalla liikkumista haittaavat esteet 
kerrostaloasunnon ja ulkomaailman välil-
tä; taata liikkumisen vapaus myös niille, 
jotka eivät pysty portaita nousemaan: van-
hemmille lastenvaunuineen, hennolle yk-
sinhuoltajaäidille raskaine kantamuksi-
neen, eri ikäisille vammautuneille, voimil-
taan heikentyneille ikäihmisille.
 Jos liikuntaesteiden poistamisesta seu-
raa ympäristön esteettisen laadun huonon-
tuminen, ei tulos ole onnistunut. Jokaisel-
le ihmiselle ovat tärkeitä ne virikkeet - vä-
rit, muodot, valo, tilavaikutelmat - joita 
hän näkee ja kokee lähestyessään kotiove-
aan. Ei siis riitä, että kynnysten ja portai-
den haitta poistuu.

Katsaus Helsingin kerrostalorakentami-
sen vaiheisiin

1800-luvun loppupuoli ja 1900-luvun alku 
/ ei vielä hissejä
Helsingin kantakaupungin ydinalueen 
vanhoista asuinrakennuksista valtaosa on 
alunperin hissittömiä uusrenessanssi- ja 
jugend-tyylin taloja, jotka on rakennettu 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. 
Rakennuksissa on yleensä 4-5 kerrosta, 
kerroskorkeuden vaihdellessa yli neljästä 
metristä noin kolmeen ja puoleen metriin, 
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Lapinlahdenkatu 19.Piha ennen hissien rakentamista.

Lapinlahdenkatu 19. Hissiurakka on valmis, ja pihalla uusi ilme.Taustalla A-porras
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Lapinlahdenkatu 19. C-portaan hissin si-
säänkäynti.

Lapinlahdenkatu 19. Pyrittiin keveyteen ja 
läpinäkyvyyteen. Hissikuilun ovissa mallina 
vanhat parvekeovet.

mikä vastaa 5-7 kerroksen nousua myö-
hempien aikojen matalampien kerroskor-
keuksien rakennuksissa. Toisaalta sata 
vuotta sitten porrasaskelmat mitoitettin 
ergonomisesti oikein; ne ovat loivempia ja 
niitä on huomattavasti kevyempi nousta 
kuin 1950-luvulla ja sen jälkeen tehtyjä, 
tiukkaan mitoitettuja, maksimaaliseen 
“porrasekonomiaan” perustuvia portaita.

Porrashuoneet
Niin uusrenessanssin kuin jugendtinkin 
aikana porrashuoneet nähtiin tärkeinä 
asumisviihty-vyyden ja asukkaiden identi-
teetin luojina. Ne ovat mitoitukseltaan 
väljiä, mittasuhteiltaan  harmonisia tiloja, 
joiden arvokkuutta korostavat korkean kä-
sityötaidon tuottamat yksityiskohdat, mm. 
porraskaiteet ja koristemaalaukset; renes-
sanssitaloissa monesti lähes palatsimaisen 
loisteliaat. (Tosin palvelusväelle tarkoitetut 
ns. keittiöportaat olivat huomattavasti vaa-
timattomampia)
 Jos hissi sijoitetaan tällaiseen interiöö-

riin leikkaamalla aukko porrassyöksyihin, 
tärvellään väistämättä tilan harmonia ja 
tuhotaan peruuttamattomasti korvaamat-
tomia esteettisiä ja  kulttuurihistoriallisia 
arvoja. Vahinkoa voidaan yrittää paikata 
kuilurakenteiden huolellisella suunnitte-
lulla. Tämä ei kuitenkaan auta siihen, että 
tilan alkuperäisyys on menetetty.
 Tilanne on hiukan sama, kuin jos vaik-
kapa rokokoolipaston läpi porataan kuu-
den tuuman reikä ja siihen asennetaan 
huolella viimeistelty peltitorvi.
 Vain harvassa tapauksessa arvokkaat 
porrashuoneet nauttivat tällä hetkellä ase-
makaavan suojaa. Tosin kaupunkisuunnit-
teluviraston toimesta ollaan kantakaupun-
gin kaavoja muuttamassa eräiltä osin niin, 
että suojelumääräykset ulotetaan koske-
maan katujulkisivujen lisäksi myös arvok-
kaimpia sisätiloja, joihin nimenomaan 
porrashuoneet kuuluvat. 
 Niin kauan kun porrashuoneet ovat ju-
ridisesti velvoittavan suojelun ulkopuolel-
la, joudutaan pitkälliseen ja kuluttavaan 
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Lapinlahdenkatu 19. Käynti hissiin. Lapinlahdenkatu 19. Näkymä matkalla D-
portaan hissille. Aikaisemmin lähes kaa-
topaikkamainen takapiha nousi tuhkasta. 

Lapinlahdenkatu 19. D-portaan hissi upotettiin julkisivusyvennykseen, josta poistettiin 
tuuletusparvekkeet. 
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prosessiin, jossa rakennusvalvonta-, kau-
punkisuunnittelu- ja museoviranomaiset 
ottavat lausunnoillaan mittaa toisistaan ja 
taloyhtiöstä, joka monesti muita vaihtoeh-
toja tutkimatta haluaa uhrata rakennuk-
sensa hienoimmat sisätilat hissikuiluille.
Tämä on tänään hissirakentamisen arki-
päivää Helsingin kantakaupungissa.

1920-luvulta 1940-luvulle / hissit tulevat 
kuvaan mukaan
Sotien välinen aika merkitsi Helsingissä 
massiivisen kerrostalorakentamisen kautta. 
Rakennettiin Töölön, Kallion, Vallilan ja 
Sörnäisten tiiviit ja korkeat umpikorttelit. 
Taloissa oli yleisesti 6-9 kerrosta ja ne oli 
varustettu hisseillä. Rakennustyyli vaihteli 
1920-luvun pelkistetystä klassismista 
1930-luvulta vallinneeseen funktionalis-
miin. Porrashuoneet olivat hisseistä huoli-
matta edelleen väljästi mitoitettuja ja nii-
den interiöörin laatuun panostettiin sa-
malla tavoin kuin aikaisempina vuosikym-
meninä, tosin ajan hengelle ominaisin 
keinoin.
 Nämä rakennukset onneksi säästyvät 
hissien jälkiasennuksilta.

1950-luvulla alkanut lähiörakentaminen / 
hissit yleensä vain yli viisikerroksisissa taloissa
Helsingissä hissirakentamisen suurin paine 
kohdistuu 1950-luvulla ja sen jälkeen ra-
kennettujen lähiöiden 3-4 -kerroksisiin 
asuintaloihin. Pääosin paikallarakennetuis-
sa1950-luvun lähiöissä on rakennuksissa 
vielä inhimillistä pehmeyttä ja ulkoasussa 
tiettyä yksilöllisyyttä. Rakentamisen linja 
koveni, kun1960-luvulla käynnistynyt ja 
nopeasti edennyt elementtitekniikkaan pe-
rustuva aluerakentaminen johti yhdenmu-
kaistavaan standardisointiin niin asunto-
jen pohjaratkaisuissa kuin myös kerroskor-
keuksissa ja porrashuoneissa. 

Porrashuoneet
Heti sodan jälkeen 1950-luvulla porras-
huoneet saivat sen minimiin perustuvan 
mitoituksen, joka on vallitseva tämänkin 

hetken asuntotuotannossa: porrassyöksyn 
leveys kaksi kaistaa, eli 120 cm ja kerrosta-
sot sellaiset, että suoraa putoamisen vaaraa 
ei ole. Joissakin 50-luvun kohteissa  on 
vielä nähtävissä herkistelyä, varovaista ko-
risteellisuutta esim. porraskaiteissa. Seu-
raavina vuosikymmeninä, jolloin suurim-
mat lähiöt syntyivät, ei näitä tuhansia por-
rashuoneita enää tarvinnut suunnitella 
lainkaan; ne tehtiin harmaine mosaiikki-
betoniportaineen ja mustalla muoviprofii-
lilla päällystettyine teräskaiteineen suoraan 
RT-kortin mukaan.
 Asukkaiden identiteettiä tukevat yksi-
löllisyydet jätettiin turhina pois; sama este-
tiikaltaan ja mitoitukseltaan minimoitu 
porrashuone sai luvan kelvata niille kaikille 
kymmenille tuhansille ihmisille, jotka pää-
sivät tai joutuivat näihin taloihin asumaan.
Hissin sijoittaminen tällaiseen porrashuo-
neeseen, jonka leveys on 240-260 cm, joh-
taisi jo alunperin ahtaan tilan tukehtumi-
seen.

Voiko hissin rakentaa olevaa pilaamatta
Kaikissa tapauksissa tulisi lähtökohdaksi 
asettaa periaate; että olemassaolevaa kau-
nista ja arvokasta ei hissirakentamisen yh-
teydessä pureta ja hävitetä. Tämä ei tarkoi-
ta vain joitakin esineellisiä yksityiskohtia, 
kuten koristeellisia porraskaiteita, vaan 
myös tilaa, avaruutta ja harmoniaa. Tämä 
koskee erityisesti vanhimpien rakennusten 
porrashuoneita, jotka ovat rakennustaiteel-
lisia ja kulttuurihistoriallisia aarteita. Esi-
neissä antikvaarisen arvon rajana pidetään 
sataa vuotta. Rakennusten kohdalla asia 
unohdetaan liian usein. 
 Myöhempien aikojen, karuihin ja mi-
nimiin mitoitettuihin porrashuoneisiin ei 
hissiä voi sijoittaa, jos vähänkin kunnioite-
taan asukkaan oikeutta edes jossakin mää-
rin inhimilliseen ympäristöön. 
 Ruotsissa ja valitettavasti myös Suo-
messa on kuitenkin toteutettu hankkeita, 
joissa hissiasennuksen jälkeen portaan le-
veys on jäänyt reippaasti alle määräysten 
mukaisen 120 cm; pahimmillaan on hy-
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Vironkatu 10. Vapaasti seisova hissitorni 
ja parvekkeet eteläpihalla.

Vironkatu 10. Huoneistoparvekkeet ja niiden 
väliin kätkeytyvä hissitorni. Projektin haas-
teellisin kohta: kapea sola piharakennuksen 
ja katurakennuksen välissä.

Vironkatu 10. Hissin etutilasta aukeaa ovi omalle parvekkeelle ja edelleen asuntoon. Myös kantakau-
pungin asukkaalla tulee olla oikeus nauttia ulkoilmasta omalla parvekkeella. Etenkin liikuntarajoitteiselle 
parveke on tärkeä henkireikä, kun korttelipihat ovat usein pimeitä ja ahtaita, ja lähin puisto on pitkän 
katutaipaleen päässä. Rakennuksen julkisivu heijastuu parvekkeiden rajaanman kuilun lasiseinistä.
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väksytty jopa 70 cm! Näissä tapauksissa 
porrashuonetila on peruuttamattomasti 
tärvelty. Ehkä on virheellisesti ajateltu, että 
kukaan ei käytä portaita enää sen jälkeen 
kun on saatu hissi. Terveitä ja liikuntaky-
kyisiä ihmisiä pitäisi hissistä huolimatta 
kannustaa käyttämään enemmän portaita. 
Tätä ei ruma ja ahdas porrashuone edistä.

Hissien jälkiasennuksen pelisäännöistä 
käydyissä keskusteluissa ovat seuraavat ky-
symykset saaneet käsittämättömän paino-
arvon: 
1. kuinka kapean portaan pelastusviran-
omainen voi vielä hyväksyä?
2. onko tilaa paarikuljetukselle?
3. kuinka paljon voidaan poiketa poistu-
mistiemääräyksistä?
 Eli haetaan teknistä minimiä, jonka 
seurauksena unohdetaan ihminen, ja se 
mitä hän näkee ja kokee. Tällainen yksisil-
mäinen lähestymistapa johtaa poikkeuk-
setta huonoon, ja useimmiten kelvotto-
maan lopputulokseen.

Hissi porrassyöksyjen välissä olevaan valokuiluun
Niissä harvoissa tapauksissa, joissa porras-
syöksyjen väliin on jätetty valokuilu, on 
esteettisesti tyydyttävän lopputuloksen 
saavuttaminen mahdollista, edellyttäen 
että kuilu on mitoiltaan riittävä hissin si-
joittamiseen. Alkuperäisestä avaruudesta ja 
tilantunnusta menetetään tietysti jotakin, 
mutta ei mitään kovin kohtalokasta, koska 
portaat säilyvät koskemattomina. Kysymys 
on täydennysrakentamisesta vanhaa rikko-
matta. 

Hissi asuntovyöhykkeelle
Jokaisessa niissä monista hissiselvityksistä, 
joita olemme taloyhtiöille tehneet, olem-
me esittäneet ensisijaisena ratkaisumallina 
vaihtoehtoa, jossa hissikuilun vaatima tila 
erotetaan asuntovyöhykkeestä. Pitkällä 
tähtäimellä tämä ratkaisu olisi kestävin, 
vaikka asuntoihin joudutaankin tekemään 
muutoksia. Kaikissa tapauksissa on hissi-
kuilun vaatiman noin neljän neliömetrin 

tilan luovuttaminen osoittautunut osak-
keenomistajille ylivoimaiseksi, vaikka 
luonnossuunnitelmissa on osoitettu, että 
asuntojen toimivuus ja tilankäyttö ei tästä 
kärsisi. Sama kielteinen asenne on vallitse-
va riippumatta huoneiston koosta.
 Toistaiseksi tämän hyvän ratkaisumal-
lin soveltaminen on onnistunut tiettävästi 
vain julkisten yhteisöjen omistamissa 
vuokrataloissa, vaikka yksityisille taloyh-
tiöillekin tämä olisi rakennussuojeluun 
liittyvien viranomaisprosessien kannalta 
helppo tie, kun julkisivuissa ei mitään 
muuteta ja porrashuoneisiin lisätään vain 
yksi ovi.
 Saman henkinen, mutta lähtökohdil-
taan poikkeuksellinen suunnitelma on to-
teutumassa eräässä yhtiömuotoisessa ju-
gendtalossa, jossa hissit sijoitetaan kerros-
tasanteilla sijaitsevien vanhojen yhteis-
wc:eiden kohdalle, alkuperäiseen asuunsa 
entisöitävien porrastilojen säilyttäessä ar-
vonsa. Ikävä kyllä tällaisia yhteiskäytöstä 
vapautuvia käymälätiloja on kovin harvas-
sa.

Hissi rakennusrungon ulkopuolelle
Jos hienoa porrasinteriööriä ei haluta tai ei 
saa pilata, tai jos porrashuone on niin ah-
das, että siihen ei hissi mahdu, ja kun 
asunnoista ei suostuta luovuttamaan tilaa 
hissikuilulle, jää ainoaksi mahdollisuudek-
si hissin rakentaminen rakennusrungon 
ulkopuolelle. 
 Helsingin kantakaupungin korkealle 
tehokkuudella rakennetuissa umpikortte-
leissa tehtävä on vaativa, kun hissi on sijoi-
tettava ahtaalle sisäpihalle sen toimivuutta 
heikentämättä ja samalla huomioitava ym-
päristön historialliset arvot. Usein joudu-
taan tinkimään täyden esteettömyyden 
vaatimuksesta, kun hissillä ei päästä suo-
raan asuinkerroksiiin, vaan välitasolle, jol-
loin on noustava vielä portaita puoli ker-
rosta päästäkseen kotiinsa. Puutteistaan 
huolimatta tämäkin järjestely helpottaa 
monien elämää ja antaa lisävuosia tässä 
talossa asumiseen. Onhan puoli kerrosta 
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kevyempi nousta kuin viisi.
 Porrashuoneissa, joissa on kerrosta 
kohti vain kaksi huoneistoa ja ne ulottuvat 
läpi talon, voidaan päästä täydelliseen es-
teettömyyteen, kun hissi lähtee pihatasosta 
ja vie asukkaan uudelle huoneistokohtai-
selle säältä suojatulle parvekkeelle, mistä 
on käynti suoraan omaan asuntoon. Hissiä 
käytettäessä ei siis kuljeta lainkaan porras-
huoneen kautta. Tämä ratkaisumalli on 
toteutettu kokeilukohteessa, Vironkatu 
10:n jugendtalossa Helsingin Kruunun-
haassa. Helsingin kaupungin ja Ympäristö-
ministeriön teettämässä seurantatutki-
muksessa pitävät asukkaat ratkaisua onnis-
tuneena. He arvostavat porrashuoneiden 
säilymistä koskemattomina, parveketta 
asumisen laadun parantajana, ja esteettö-
myyttä. 
 Tämä malli on sovellettavissa kaiken-
ikäisiin ja -tyylisiin rakennuksiin, joissa 
perusedellytys, kaksi läpitalonhuoneistoa/
kerrostaso, toteutuu. 

 Ratkaisun vahvuutena on myös se, että 
voidaan ohittaa ne vaikeasti hoidettavat 
tasoerot, joita sisäänkäynneissä ja ensim-
mäisen asuinkerroksen saavutettavuudessa 
yleisesti esiintyy.
 Hissittömän rakennuskannan valta-
enemmistön muodostavat rakennukset, 
joiden porrashuoneet ovat 240-260 cm 
leveitä suorakaiteisia tiloja kaksivartisine 
portaineen, ja joissa on enemmän kuin 
kaksi asuntoa kerrostasolla. 
 Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
tolle tekemämme tutkimus neljän lähiön 
(Munkkivuori, Pohjois-Haaga, Länsi-
Herttoniemi; Etelä-Kontula) hissittömistä 
kerrostaloista osoitti, että tutkituista noin 
kuudestasadasta (600) porrashuoneesta 
vain muutama poikkesi tästä porrashuone-
tyypistä.
 Näihin tuhansien tiukkojen porrashuo-
neiden taloihin on kehitetty ja toteutettu-
kin erityyppisiä rakennusrungon ulkopuo-
lisia hissi/porrasratkaisuja: hissi ja uusi 

Säästöpankinranta 8 / Saariniemenkatu 8. Karl Lindahlin vuonna 1909 suunnittelema asuintalo 
on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1, eli suojelun piiriin kuuluvat katu- ja pihajulkisivujen 
lisäksi myös sisätilat (porrashuoneet). Kuvapari on ote laajasta selvityksestä seitsemän vuoden 
takaa, jossa tutkimme mahdollisuuksia ratkaista rakennuksen viiden porrashuoneen hissiongelmat. 
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porras rakennuksen ulkopuolella, hissi ra-
kennuksen ulkopuolella ja muutoksia por-
rassyöksyissä, hissi porrashuoneessa ja uusi 
porras rakennuksen ulkopuolella, jne. 
Aina tilanteen mukaan.

TIE HYVÄÄN LOPPUTULOKSEEN
•  Ei hävitetä sellaista olevaa, joka on kau-

nista ja arvokasta
•  Annetaan vanhan olla rauhassa ja lisä-

tään uutta
•  Suunnitellaan uusi niin, että se tuo ym-

päristölleen lisäarvoa
•  Ei tyydytä ensimmäiseen mieleen tule-

vaan ratkaisuun
•  Asetetaan toiminnalliset ja esteettiset ta-

voitteet korkealle, koska kysymyksessä 

Kontulankaari 4 / Etelä-Kontula. Esimerkkiluonnos tyypilliseen1960-luvun loppupuolen 
elementtitaloon, jossa on useita pieniä asuntoja kerrostasolla, parvekkeet pihan puolella. 
Ote Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle tekemästämme selvityksestä "Hissin suunnittelu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esikaupunkien kerrostaloon / Munkkivuori, Pohjois-
Haaga, Länsi-Herttoniemi ja Etelä-Kontula".

suuri investointi, sekä pysyvä ja näkyvä 
muutos omassa asuinympäristössä

•  Ymmärretään lähiympäristön merkitys 
kotiin saavuttaessa: kaunis piha, positii-
visia tuntemuksia herättävä julkisivu, 
hyvää mieltä virittävä porrashuone ja 
hissi - kotiovi, jonka takana oma maail-
ma

•  Ei siis ruma piha, ankea julkisivu, ma-
sentava porrashuone, ikävä hissi

•  Ollaan valmiit panostamaan suunnitte-
lun laatuun

Pekka Manner, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto P&P Manner Oy
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Asumisen asema
Asunnolla on monta ominaisuutta: esi-
merkiksi ikä, koko, sijainti, toimivuus, ul-
konäkö. Näistä ikää, kokoa tai sijaintia ei 
yleensä voida muuttaa. Keskivertosuoma-
lainen on arvioni mukaan noin 7 vuotta 
suomalaista keskivertoasuntoa vanhempi. 
Molempien keski-ikä nousee vakaasti, 
asuntojen silti hieman nopeammin, koska 
kuolleisuus ja syntyvyys ovat sillä alalla 
pienempiä. Vanhojen asuntojen osuus 
Suomessa on EU-maiden pienin, ja ikäih-
misten osuuden kasvu on EU-maiden ra-
juimpia. Huoltovapaita asuntoja tai ihmi-
siä ei ole olemassa, mutta mielestäni on 
viisasta panostaa arkisen huollon lisäksi 
pikemmin toimivuuden kuin esim. ulko-
näön kohentamiseen. 
 Erityisen vaikealta asuntokantamme 
tulevaisuus näyttää niin sanotulla VAT-
alueella. VAT saattaa tarkoittaa useita asi-
oita, filosofian käsitteestä (vat: istutaan 
tynnyrissä pohdiskelemassa, ilman luotet-
tavaa tietoa ympäristöstä) lisäarvoveroon 
(VAT: value added tax, arvon noustessa 
kuten lisärakennettaessa kasvavat myös ve-
rotulot) tai valtakunnallisiin alueidenkäy-
töntavoitteisiin (VAT: tavoitteet saattavat 
tulkinnasta riippuen edistää tai vaikeuttaa 
asuntoalueen käyttöä asumiseen).
 Koska asuntokanta kasvaa ja onneksi 
suurimmalta osaltaan jää purkamatta, jo-
kainen uudisrakentamisen muutos vaikut-
taa yhä vähemmän vallitsevaan keskiverto-
tilanteeseen. Toisaalta, jokainen vakava ja 

yleinen puute suuressa osassa asuntokantaa 
korostaa viisaasti suunniteltujen uudisra-
kennusten tärkeyttä. Suomessa on nykyi-
sin n. 269 000 asuntoa (yli 10 % kaikista) 
ilman vakinaisia asukkaita ja n. 7 000 asu-
kasta (n. 0,13 % kaikista) ilman vakinaista 
asuntoa, joten koditonta henkilöä kohti on 
n. 38 tyhjää asuntoa. Voimavaroja siis löy-
tyy. Ennusteiden mukaan maamme koko 
väestö kasvaa 40 vuodessa n. 15 % ja 65 
vuotta täyttäneiden lukumäärä vastaavasti 
n. 78 %, joten on syytä harkita uudisra-
kentamisen ja korjausrakentamisen tasa-
painoa ja järkevää volyymiä. Uudisraken-
tamiseen, korjausrakentamiseen ja niiden 
väliseen tasapainoon voidaan vaikuttaa 
normatiivisin, taloudellisin ja informatiivi-
sin keinoin. Nämäkään keinot eivät aina 
saa flegmaattisia taloyhtiöiden hallituksia 
tai isännöitsijöitä liikkeelle.

Monimuotoisuus ja monikäyttöisyys
Suomalaisten asuntojen huoneistoala kes-
kivertoihmistä kohti on noin 50 vuodessa 
kasvanut yli 100 % ja lienee nykyisin 38 
m²:n tienoilla. Samanaikaisesti esimerkiksi 
vesipisteiden lukumäärä keskivertoasuntoa 
kohti on kasvanut selvästi, keskivertoasu-
kasta kohti arvioni mukaan ainakin 150 
%. Asuntomessuilla on esitelty yhdenper-
heenasuntoja, joissa märkätiloja on ollut 
asuntoa kohti yli 30 m² eli yli 2 kpl enna-
koitua asukasta kohti (esim. yläkerran wc 
ja suihkuhuone, alakerran wc ja suihku-
huone, sauna, vieras-wc, kodinhoitohuo-

B e n g t - V i l h e l m  L e v ó n

T u l e e k o  k a i k k i e n  a s u n t o j e n 
s o v e l t u a  k a i k i l l e ?
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ne, märkäeteinen). Ellei asunnon huoneis-
toala ole kovin suuri, pyritään ehkä säästö-
syistä alimitoittamaan kaikki märkätilat, 
jolloin investointivaiheen tuhlaus toki vä-
henee hieman. Ilmanvaihdon mitoituksen 
perusteena on silti kaikkien märkätilojen 
yhtäaikainen ja jatkuva käyttö. Lämmön 
talteenotto poistoilmasta on tällöin välttä-
mätöntä, jotta edes osa tuhlatusta energias-
ta saadaan takaisin. Tuhlatut neliömetrit 
eivät valitettavasti yleensä ole talteenotet-
tavissa. Suomessa eräät asiantuntijat ovat 
pitäneet suotavana, että eri hygienia- ja 
vaatehuoltotoiminnoille varataan omat 
erilliset huonetilat. Tätä uudisrakentami-
sen LVI-hybristä vastaa vanhemmissa ta-
loissa ylikorjaaminen. Molemmat keinot 
ovat nykyisin monen klusterin, suunnitte-
luyrityksen ja rakennusliikkeen suosima 
kannattava liikeidea. 
 Ihmisten ja asuntojen toimivuus ja ul-
konäkö ovat monimutkaisia ja vaikeasel-
koisia asioita, ja niihin vaikuttavat myös 
muoti sekä talonomistajan, asukkaan tai 
jopa viranomaisten mieltymykset. Talojen 
ja ihmisten vanhetessa molemmat saatta-
vat tarvita uusia varusteita, toimintoja ja 
tänään ehkä vielä tuntemattomia palvelu-
ja. Otto-Iivari Meurman sanoi 1960-lu-
vulla pientaloalueiden kaavoituksesta: ”jo-
kaisessa asemakaavassa tarvitaan tarpee-
tonta tilaa”. Jonakin päivänä tarpeeton tila 
asunnossakin muuttuu tarpeelliseksi, joten 
tavoitteenamme tulee olla monikäyttöisyy-
den ja väljyyden edistäminen uudis- ja kor-
jausrakentamisessa. Monikäyttöisyys ja 
väljyys eivät yleensä edellytä lisäneliömet-
rejä suunnitelmiin, vaan pikemmin vä-
hemmän väliseiniä ja sokkeloita ja enem-
män suunnittelutaitoa ja viisautta. 
 Vanhoissa asuinkerrostaloissa asuin-
huoneiden mitoitus oli yleensä reilua. Mo-
nikäyttöisyys ilmenee monen silloisen 
pohjapiirroksen toistuvasta ilmaisusta 
”huone” (”olohuoneen”, ”makuuhuoneen” 
ja ”ruokailutilan” asemesta). Täydentävien 
tilojen eli kylpy- ja wc-huoneiden, keittiöi-
den ja keittokomeroiden mitoitus oli sen 

sijaan tiukkaa vielä 1950-luvulla. Näissä 
taloissa ja asunnoissa väljyyden ja moni-
käyttöisyyden mahdollistaminen 2000-lu-
vulla vaatii kekseliäisyyttä ja luovuutta. 
Keskusteluihin, ideointiin ja suunnitte-
luun kannattaa panostaa. Olen nähnyt 
1920-luvun kerrostalon, jossa yksiön noin 
yhden neliömetrin wc-huone oli ennakko-
luulottomien oviratkaisujen avulla muu-
tettu kahden neliömetrin suihku- ja wc-
tilan toimivaksi yhdistelmäksi. 
 Ruotsin Örebron Rosta-alueen ”sanee-
rauksen” historia on surullinen ja opetta-
vainen kertomus arvokkaan ja arvostetun 
asuntoalueen kovakouraisesta omistajapo-
litiikasta ja alueen monivaiheisesta korja-
uksesta. Valonpilkkuna oli vähitellen jos-
kin hitaasti kehittynyt asukkaiden ja talo-
jen kunnioittaminen, esimerkkinä tästä 
kolmikulmaisen porrashuoneen kolmikul-
maiseen valokuiluun rakennettu kolmion-
muotoinen hissi. Vasta kun koko alueen 
korjaustyöt olivat valmistumassa, tajuttiin, 
miten työ olisi pitänyt tehdä alusta alkaen. 
Käyttämäni ilmaisu ”saneeraus” on tässä 
silkkaa ivaa, koska saneeraus eli tervehdyt-
täminen eli terveeksi tekeminen ei kuvaa 
tätä hanketta. Epäterve oli sen sijaan viran-
omaisten ja kiinteistönomistajan ote. 

Tuntemattoman toimijan 
huomioon ottaminen
Luennoin 1970-luvulla esteettömyydestä 
toimintaterapeuttiopiskelijoille. Teimme 
opintokäyntejä mm. julkisiin rakennuk-
siin ja hotelleihin. Kun vierailimme eräässä 
isossa uudessa hotellissa, oli tuntematto-
masta syystä hotellin johtaja mukana koko 
kierroksellamme. Löysimme runsaasti hy-
viä vakioratkaisuja: matalia kynnyksiä, iso-
ja kylpyhuoneita, asiallisia käsijohteita, 
korkeita vuoteita, hyviä hissejä jne. Niin 
sanottuja inva-huoneita emme löytäneet. 
Kun käyntimme päätteeksi kiitin talon so-
veltuvuutta kaikille, vastasi johtaja: ”Talon 
suunnittelussa ei ole kummemmin mietit-
ty liikuntaesteisiä, mutta jokainen ratkaisu 
on tehty mahdollisimman toimivaksi eli 
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mm. siivousta ja henkilökunnan muuta 
arkityötä helpottavaksi.” Soveltuvuus kai-
kille on proosaa ja arkea. 
 Asuntojen soveltuvuus kaikille on kuin 
tieliikenteen turvallisuus, tavoitteena on 
soveltuvuus kaikille ja nolla kuolemanta-
pausta vuodessa. Kumpikaan tavoite ei to-
teudu, mutta emme voi asettaa tavoitteeksi 
viisikymmentäkaksi tai kuusitoista liiken-
nekuolemaa tieliikenteessä saatikka rajata 
minkätyyppisiä ihmisiä saa kuolla ja min-
kätyyppisiä ei. Elintärkeän utopian toteut-
taminen vaatii laajaa taustatietämystä, ko-
vaa työtä ja tahtoa sekä samalla nöyrää to-
dellisuudentajua. Kapeat näkökulmat tai 
reviirirajojen tarkkailu eivät tuota tuloksia. 
Asuntojen soveltuvuudessa pätee sama pe-
riaate: soveltuvuus kaikille ei voi koskea 
vain tiettyjä viranomaisia, tiettyjä alueita, 
tiettyjä asuntoja tai tiettyjä ihmisiä. 
 Asuntojen soveltuvuudessa on olemassa 
kaksi tasoa. Vaakataso on nykyaikaa ja kos-
kee pieniä ja isoja, nuoria ja vanhoja ihmi-
siä, tuttavia ja muukalaisia. Monikäyttöi-
syys ja väljyys johtavat siihen, että yhä 
useammat ihmiset voivat asua yhä useam-
massa asunnossa. Monikäyttöisyys ja väl-
jyys luovat pohjan, ja lisävarustus tulee 
täydennyksenä vasta tarvittaessa. Pystysuo-
ra taso on erityisen kiehtova ja koskee 
asuntojemme tulevaa historiaa. Jokaisessa 
asunnossamme tulee asumaan kymmeniä 
ihmisiä seuraavan sadan tai kolmensadan 
vuoden aikana. Monikäyttöisyys ja tietyn-
lainen väljyys johtavat siihen, että myös 
uuden ajan ihmiset soveltuvat niihin asun-
toihin, jotka olemme heille jättämässä. 
 Onko tämä yksitoikkoisuuden ja tasa-
päisyyden ylistystä? Mikä olisi enää yksilöl-
listä ja omaleimaista? Mihin muunnelta-
vuutta tarvitaan? Kaikille soveltuva asunto 
on kuin poncho. Asuntokunnat ja ihmiset 
ovat erikokoisia, niin ovat myös ponchot. 
Pienelle ihmiselle soveltuu pieni poncho, 
isolle soveltuu iso. Muotikin mahtuu kuvi-
oon: joku haluaa pitkähelmaista ja tum-
manväristä ponchoa, toinen lyhyempää ja 
vaaleampaa. Muutenkin ponchot ja asun-

not saattavat olla samanlaisia tai erilaisia 
materiaaleiltaan, väreiltään, kuvioiltaan ja 
varusteiltaan. Hyvä poncho ja hyvä asunto 
voivat olla yksilöllisiä ja silti soveltua mo-
nille. Tyköistuva vaate ei sovellu monelle. 
Viisitasoinen pientalo (Torpparinmäki, 
Helsinki) tai kaksitasoinen rivitalo, jonka 
keittiö on yläkerrassa (Espoo) ovat tyköis-
tuvia. Muunneltavuus onkin ristiriitainen: 
vain harvat asiat voidaan muuttaa koh-
tuullisin asennus- tai korjaustoimenpitein. 
Seinän kaataminen tai siirtäminen saattaa 
olla liian iso hanke kun se aikanaan tuntuu 
tarpeelliselta. Tutkimukset ovat osoitta-
neet, että monet muunneltaviksi suunni-
tellut ratkaisut ovat epätaloudellisia, koska 
muuntelumahdollisuuksia harvoin hyö-
dynnetään. Kaksitasoisen asunnon muut-
taminen yksitasoiseksi ei yleensä onnistu. 
Hissittömän kerrostalon muuttaminen 
hissilliseksi on raskas hanke. 

Toimenpiteiden tarpeellisuus
Kun asuminen alkaa olla asukkaalle hanka-
laa, paniikkiratkaisuna on joskus muutto 
toiseen asuntoon tai palvelutaloon. Monet 
kunnat ja vuokrataloyhtiöt myöntävät 
muuttoavustuksia lähinnä vammaispalve-
lulain mukaisen asunnonkorjausavustuk-
sen vaihtoehtona. Ratkaisu on viisas. Ih-
miset kiintyvät asuntoihinsa ja asuntoalu-
eeseensa, mutta kun asunnon toimivuus 
pettää, on muutaman tuhannen euron 
muuttoavustus ja muutto korttelin tai alu-
een sisällä viisas ratkaisu yhteiskunnan, 
kiinteistönomistajan ja asukkaan kannalta. 
Monessa tapauksessa on samalla kyse asun-
tojen ”kierron” hellävaraisesta edistämises-
tä. Muutetaan huonosti toimivasta ja tur-
han isosta asunnosta pienempään ja pa-
remmin toimivaan asuntoon. Hämeenlin-
nassa eräs yksityishenkilö antoi huomatta-
van testamenttilahjoituksen kaupungille 
käytettäväksi eläkeläisten asuntojen toimi-
vuusparannuksiin. Hankkeet toteutettiin 
ja myönteiset tulokset raportoitiin valtuus-
tolle, joka innostuneena tästä varasi suuren 
oman määrärahan samantyyppisten hank-
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keiden jatkamiseen. 
 Monissa kunnissa siirretään aktiivisesti 
ihmisiä sairaaloista palvelutaloihin ja hoi-
vakoteihin, koska näin säästetään kunnan 
varoja. Samat kunnat eivät sen sijaan hy-
väksy ihmisten muuttoa omista kodeistaan 
kunnan palvelutaloon tai kunnan paikoille 
yksityisissä palvelutaloissa, koska näin 
kunnan varoja kuluisi entistä enemmän. 
Menettely on raaka ja epäinhimillinen. 
Eräät kunnat käyttävät vammaispalvelu-
lain ja sosiaalihuoltolain mukaisia määrä-
rahoja vammaisten ja vanhojen ihmisten 
asunnonkorjauksiin. Toiset kunnat eivät 
käytä tähän rahaa sosiaalihuoltolain nojalla 
(talousarvio saattaa rajoittaa) tai vammais-
palvelulain nojalla (kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus, joten säästö voi olla lainvastais-
ta). Menettely on raaka, epäinhimillinen ja 
epäviisas. Valitettavan harva kunta oival-
taa, että asunnon soveltuvuus tai sen kor-
jaaminen soveltuvaksi ja turvalliseksi ovat 
kannattavia investointeja. Parhaassa tapa-
uksessa kunnan korjausneuvoja näkee jopa 
asukasta selvemmin asunnon toimivuus- ja 
turvallisuuspuutteet sekä junailee tarvitta-
via parannuksia kunnan tai asukkaan kus-
tannuksella. Haasteet ovatkin melkoisia, 
koska vuosittain kuolee Suomessa tapatur-
maisesti n. 3 000 ihmistä, heistä n. 1 100 
kaatumis- ja putoamistapaturmissa. Ver-
tailuna mainittakoon liikennekuolemien 
lukumäärä n. 400 vuodessa. Rakennusten 
tulipaloissa kuolee vuosittain n. 75 henki-
löä, porrastapaturmissa samoin n. 75 hen-
kilöä ja paleltumistapaturmissa n. 75 hen-
kilöä. Palo- ja porraskuolemat liittyvät 
yleensä asumiseen, paleltumiskuolemat 
sen sijaan asunnottomuuteen. Rakennus-
kulttuuriin nämä asiat eivät tietenkään lii-
ty lainkaan. 
 Rakennustaidetta ja esimerkiksi pienta-
loja koskevat raportit eivät yleensä mainit-
se, että talot ovat onttoja ja että niissä saat-
taa asua ihmisiä. Panostetaanko enemmän 
rakennussuojeluun kuin rakennusten 
asukkaiden suojeluun? Ajattelen tässä lä-
hinnä hissien rakentamista asuinkerrosta-

loihin ja vesi- ja viemärijohtojen korjaus-
ten siedettävyyttä. Kummassakin tapauk-
sessa byrokratia tarjoaa runsaasti keinoja 
ihmisten ongelmien unohtamiseen ja vi-
reillä olevien asioiden viivyttämiseen. Voi-
daan tulkita ympäristöministeriön ohjeita 
määräyksinä (Espoo), soveltaa uudisraken-
tamismääräyksiä korjausrakentamiseen 
(Vaasa) tai määrätä vesisprinkleri koko 
asuinrakennukseen hissihankkeen rangais-
tukseksi (Kauniainen). Menettely muistut-
taa teologian fundamentalismia: siihen 
liittyvät piittaamattomuus tutkimustulok-
sista, yhteistyön, avoimuuden ja keskuste-
lun välttäminen ja hankkeiden jarruttami-
nen tai siirtäminen pöydältä pöydälle. 
Toivon, että tulevaisuuden viranomaiset ja 
asiantuntijat uudestaan löytävät menete-
tyn palvelutehtävänsä. Heidän palvelujaan 
tarvitaan ja niitä todella toivotaan.

Kirjoittaja on Arkkitehti, SAFA
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M a r k u s  H u u s k o n e n

H i s s i  o n  k i i n t e i s t ö n 
k e h i t t ä m i s t ä

Hissi on tärkeä osa asumisen laatua ja asu-
misviihtyvyyttä, minkä vuoksi yhä useam-
missa taloyhtiöissä panostetaan tänä päivä-
nä hissittömien talojen hissittämiseen. Jäl-
kikäteen asennettava hissi maksaa itsensä 
takaisin paitsi kiinteistön toimivuuden pa-
rantumisena ja asumismukavuutena myös 
kiinteistön arvon nousuna. 
 Maailman väestö vanhenee. Vuoteen 
2050 mennessä enemmän kuin 1,8 mil-
joonaa suomalaista on yli 60-vuotiaita. 
Samanaikaisesti Suomessa on vielä yli 43 
000 hissitöntä vähintään kolmen kerrok-
sen porraskäytävää, joten valtaosa meistä 
kokee vanhuuden ilman elämänlaatua pa-
rantavaa ja arjen askareita helpottavaa his-
siä. Kunnon heikentyessä saattaa edessä 
olla ennenaikainen muutto pois tutusta 
asuinympäristöstä. Vanhustenhoidon kus-
tannuksilla ja hoitokotien ylikuormittumi-
sella on merkittävä taloudellinen ja yhteis-
kunnallinen vaikutus.
 Valtio ja kunnat kannustavat vanhuksia 
asumaan kotona mahdollisimman pitkään 
niin sosiaalisista kuin taloudellisistakin 
syistä. Tutkimusten mukaan hissillisessä 
kerrostalossa voitaisiin asua 4-7 vuotta pi-
dempään kuin hissittömässä talossa. His-
sin asentaminen hyödyttää kaikkia asuk-
kaita iästä riippumatta sekä lisää kiinteis-
tön arvoa. Hissin avulla myös lastenvaunu-
jen kanssa liikkuvat äidit pääsevät nopeasti 
ja turvallisesti kotiovelle, ja ostoskassitkin 
kulkevat helpommin mukana.

Hissihankkeen eteneminen
Hissin hankkiminen hissittömään taloon 
on taloyhtiössä iso asia. Keskeistä hank-
keen onnistumiselle on hyvin tehty valmis-
telutyö; avoin keskustelu ja projektin 
suunnitelmallisuus. Kun hissittämisasia 
nousee taloyhtiössä esiin, kannattaa laite-
toimittajalta pyytää aina ensin hankesuun-
nitelma, jossa selvitetään eri toteutusvaih-
toehdot; minkälainen hissi kiinteistöön 
sopii ja mitä rakennusteknisiä töitä tarvi-
taan. Hankesuunnitelman avulla asukkaat 
saavat selkeän kokonaiskuvan itse hank-
keesta aikatauluineen, viranomaisvaati-
muksineen, kustannuksineen ja avustus-
mahdollisuuksineen. Näin säästytään 
odottamattomilta yllätyksiltä. 
 Alustavan valmisteluvaiheen jälkeen 
asia viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. 
Kun yhtiökokous tekee hankkeesta lopul-
lisen päätöksen, tulee tiedossa olla mah-
dollisimman tarkat kustannukset, toteut-
tamistapa, hallituksen esitys urakoitsijaksi 
ja hissitoimittajaksi, rahoitusvaihtoehdot 
sekä avustusmahdollisuudet. Hissin hank-
kimisesta voidaan yhtiökokouksessa päät-
tää normaalilla enemmistöpäätöksellä ja 
kustannukset jakaa kaikille osakkaille yh-
tiövastikeperiaatteella. Mikäli halutaan 
esimerkiksi jyvittää ylemmissä kerroksissa 
asuvien osuus suuremmaksi, vaatii hank-
keen toteutus kaikkien osakkeenomistaji-
en erillisen suostumuken. Vuonna 2010 
voimaan tuleva uusi asunto-osakeyhtiölaki 
tuo myös mahdollisuuden jakaa hissin 
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kustannukset suhteessa kunkin asuinker-
roksen hissistä saamaan hyötyyn nähden. 
 Hissihanke on mahdollista viedä läpi 
vuoden sisällä, mikäli päätöksentekopro-
sessiin taloyhtiössä kiinnitetään huomiota. 
Itse rakennustyöt ja hissin asennus kestävät 
vain 2-3 kuukautta. Projekti suunnitellaan 
siten, että asukkaat pystyvät asumaan ja 
liikkumaan talossa normaalisti hissiasen-
nuksen aikana. Asunnoista ei siis tarvitse 
muuttaa pois tilapäismajoitukseen, kuten 
usein muiden kiinteistön persukorjausten 
aikana on tapana.

Toteutusvaihtoehtoja monia
Nykytekniikalla hissi on mahdollista asen-
taa jälkikäteen lähes jokaiseen kerrosta-
loon, rakennuksen olemassa olevaa arkki-
tehtuuria kunnioittaen. Porrashuoneesta 
riippuen hissi voidaan asentaa joko porras-
huoneeseen tai vaihtoehtoisesti kiinteistön 
ulkopuolella olevaan kuiluun. Useimmissa 
tapauksissa edullisin vaihtoehto on hissin 
sijoittaminen porrashuoneeseen porrasas-
kelmia kaventaen, jolloin lähes poikkeuk-
setta saavutetaan täysin esteetön kulku 
asuntoihin.
 Hissityyppiä valittaessa lähtökohtina 
ovat porrashuoneen sijainti ja muoto. Tar-
jolla on monia hissiratkaisuja, joissa on 

hyödynnetty uusinta tekniikkaa ja määrä-
yksiä käytettävyyden, turvallisuuden, es-
teettömyyden ja energiankulutuksen osal-
ta. KONEen tuotteet on suunniteltu vas-
taamaan hissittömien talojen asettamiin 
haasteisiin. Olemassa oleviin kiinteistöihin 
jälkikäteen asennettavat hissit ovat tänä 
päivänä pääsääntöisesti konehuoneettomia 
ja ympäristöä mahdollisimman vähän 
kuormittavia. Konehuoneettomat ratkai-
sut poistavat tarpeen erilliseltä konehuo-
neelta. Verrattuna perinteisiin hissityyp-
peihin nopeuttaa hissin konehuoneetto-
muus hankkeen toteutusta, alentaa raken-
nuskustannuksia ja antaa entistä enemmän 
vapauksia toteuttaa kiinteistöjen erilaiset 
arkkitehtuurit huomioon ottavia ratkaisu-
ja.
 Jälkiasennushissien vaatimat pienet ylä- 
ja alatilat vähentävät rakennustöiden 
osuutta. Lisäksi tilankäytön optimoinnilla 
saadaan mahdollisimman iso hissikori ah-
taisiin tiloihin. Tähän haasteeseen vastaa 
erityisesti vastapainoton KONE MaxiSpa-
ce™ -hissiratkaisu, jolloin koko käytettävis-
sä oleva kuilutila saadaan hyödynnettyä 
hissikorin tilana. Itsekantavat hissikuilut 
mahdollistavat asennuksen myös erilaisiin 
porrasratkaisuihin
 Hissin käytöstä aiheutuviin ympäristö-
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vaikutuksiin voidaan vaikuttaa jo tuotteen 
kehitysvaiheessa. KONEen tavoitteena on 
pienentää valmistamiensa hissien hiilija-
lanjälkeä vähentämällä niiden energianku-
lutusta laitteiden koko elinkaaren aikana. 
KONEen jälkiasennushissien keskeisenä 
elementtinä toimivat pienet ja tehokkaat 
nostokoneistot KONE PowerDisc™ tai 
KONE EcoDisc®. Vaihteettomat, kevyet 
koneistot asennetaan hissikuiluun. 
 KONE PowerDisc™ -nostokoneisto 
säästää energiaa ja  pienentää hiilijalanjäl-
keä yli kolmanneksen verrattuna perintei-
seen ja yli 50% verrattuna hydraulikoneis-
toon. KONE EcoDisc® -nostokoneisto 
kuluttaa puolestaan 50 % vähemmän 
energiaa kuin perinteinen vaihteellinen 
koneisto, ja lähes 70 % vähemmän energi-
aa kuin hydraulinen koneisto. Pienet ko-
neistot eivät vaadi lainkaan öljyä, joten 
ympäristöystävällisyytensä lisäksi ne eivät 
lisää porrashuoneen palokuormaa, kuten 
hydrauluhissit. Kiinnittämällä huomiota 
hissikorin valaistukseen voidaan vielä lisätä 
ekotehokkuutta. Hisseihin asennettava 
LED-valaistus käyttää 80 % vähemmän 
energiaa kuin halogeenivalaistus ja kestää 
10 kertaa pidempään kuin halogeenivalot.
 Arvokiinteistössä esiin nousevat usein 
myös arkkitehtoniset seikat muun muassa 
porrashuoneen ilmeen säilyttämisestä. Jäl-
kiasennushissin tuleekin soveltua kiinteis-
töön myös sisustuksellisen tyylinsä puoles-
ta. Erilaisia ratkaisuja on tarjolla laajasti 
aina valmiista sisustuskokonaisuudestä 

täysin räätälöityyn ratkaisuun, joka istuu 
arvokiinteistöön aivan kuin hissi olisi ollut 
siellä aina.

Avustusta hissin hankintaan
Hissin hankkiminen hissittömään taloon 
on kiinteistön kehittämistä. Tänä päivänä 
asia nähdään niin tärkeäksi, että valtio tu-
kee hissittämishankkeita peräti 50 prosen-
tin avustuksella – valtion tuen lisäksi mo-
net kunnat tukevat hankkeita lisäavustuk-
silla. Esimerkiksi Helsinki myöntää lisätu-
kea veilä 10% ja Oulu jopa 15% hankinta-
kustannuksista.
 Syynä yhteiskunnan huomattavaan tu-
keen ovat esteettömyysnäkökulman ohella 
väestön ikääntymisen mukanaan tuomat 
haasteet. Hissi nähdään luonnollisena ja 
olennaisena osana kerrostalokiinteistöä ja 
lisäksi halutaan korostaa kotona asumisen 
inhimillisiä arvoja. Asuntojen arvo hyvin 
hoidetuissa ja nykyaikaisesti varustetuissa 
taloissa säilyy ja kasvaa, kun taas huonosti 
hoidetuissa yhtiöissä käy päinvastoin. His-
sittömään taloon jälkikäteen asennettava 
hissi maksaa itsensä aina takaisin paitsi 
kiinteistön toimivuuden parantumisena ja 
asumismukavuutena, mutta myös kiinteis-
tön arvon nousuna.
 Ilman avustuksia hissihanke maksaa 
125 000-250 000 euroa porraskäytävää 
kohden riippuen hissin sijoitusvaihtoeh-
dosta. Hinta sisältää hissin, rakennustyöt 
ja suunnittelun. Avustusten jälkeen hissin 
hankinnan kustannus asukkaalle on keski-
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määrin 100-125 euroa asunnon neliömet-
riä kohden. Hissihanke tulee edullisem-
maksi kuin moni muu taloyhtiön remont-
ti: keskimääräinen putkiremontin kustan-
nus on noin 560 euroa neliömetrille, ras-
kas julkisivuremontti 486 euroa neliömet-
rille ja ikknoiden sekä parvekeovien korja-
us 218 euroa neliömetrille.

Lisätietoja:
Markus Huuskonen, Tuotepäällikkö, 
KONE Hissit Oy,
puh. 0204 75 4782 sähköposti markus.
huuskonen@kone.com
 
Henna Leppänen, Markkinointipäällikkö, 
KONE Hissit Oy, 
puh. 0204 75 5526, sähköposti henna.
leppanen@kone.com

Info-portaali hissittömille kerrostaloille 
www.kone.fi/hissinhankinta

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tarjota paras 
käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimitta-
malla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ih-
misten liikkumisen rakennuksissa sujuvas-
ti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä 
yhä enemmän kaupungistuvassa ympäris-
tössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyk-
sellisiä hissejä ja liukuportaita sekä moni-
puolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja mo-
dernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin 
yrityksiin. Vuonna 2008 KONEen liike-
vaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilös-
tömäärä yli 34 800. Yhtiön B-sarjan osake 
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä.

 Toimialan innovaatiojohtajana KONE 
pyrkii ratkaisujensa ekotehokkuuden jat-
kuvaan parantamiseen tehokkaalla tutki-
mus- ja kehitystoiminnalla. Lisäksi ympä-
ristö-  ja turvallisuusnäkökohdat otetaan 
huomioon kaikessa toiminnassa. Tästä 
osoituksena on KONE Hissit Oy:lle 
myönnetty ISO 9001 laatu- sekä ISO 
1 4 0 0 1  y m p ä r i s t ö s e r t i f i k a a t t i . 
 
www.kone.fi
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J u h a  K i v i r a n t a

U u s i m m a t  h i s s i t e k n i i k a n 
s o v e l l u k s e t
H Y D R A U L I H I S S I  L I S Ä Ä 
M A H D O L L I S U U K S I A 
S U U N N I T T E L U U N

tyy vastaamaan erittäin hyvin. 
 Monessa aiemmin mahdottomaksi ta-
paukseksi tuomitussa talossa on nyttem-
min pystytty toteuttamaan kauan kaivattu 
hissihankinta yhdistämällä modernin hyd-
raulihissin tuomat mitoitusmahdollisuu-
det viranomaisten entistä joustavampaan 
lupaharkintaan. Esimerkiksi Kauniaisten 
keskustassa sijaitsevassa As Oy Laaksokuja 
2:ssa talon keskellä sijaitsevan porraskäytä-
vän leveys oli vain vähän yli 2500 mm, 
mikä on Suomessa erittäin yleinen tilanne. 
Koska asuntoja oli porraskäytävän joka 
puolella, ainoa mahdollinen paikka hissille 
oli porraskäytävän keskellä. Vanhoilla mi-
toituksilla siihen ei olisi hissiä mahtunut, 
mutta nyt käytettiin uusinta tekniikkaa 
tilan optimoinnissa, tingittiin hieman sekä 
hissin että portaiden standardileveydestä ja 
päästiin lopputulokseen, joka on varsin 
toimiva ja asukkaille mieleinen. Tällaisessa 
kohteessa tyypilliseen tapaan oli tarpeen 
ensin tehdä ns. paaritesti, jossa porraskäy-
tävään rakennetaan suunnitellun hissikui-
lun paikalle oikean kokoinen kevyt malli ja 
sitten pelastuslaitos kokeilee miten paarien 
kuljetus onnistuu. Jos paarit kulkevat, voi-
daan hyväksyntä hissin rakentamiselle an-
taa. Yleensä suoran osuuden leveyttä olen-
naisempaa on kääntymistila kerrostasoilla 
ja välitasoilla.  
 Suunnittelijat helposti unohtavat hyd-
raulihissin vaihtoehtona myös siksi, että 
uusissa taloissa sen käyttöä rajoittaa toisi-
naan suuri nostokorkeus ja/tai nopeusvaa-

Moderni hydraulihissi sopii erinomaisesti 
vanhojen talojen jälkiasennushissiksi.
 Konehuoneettomien hissien vallattua 
markkinoita uudisrakennuspuolella unoh-
tuvat konehuoneen hyvät puolet herkästi. 
Kun koneisto ei ole kuilussa, ei siellä ole 
myöskään melua eikä kuilun äänieristyk-
sestä tarvitse huolehtia. Tämä mahdollistaa 
esimerkiksi kevyen verkkokuilun käytön ja 
tilankäytön maksimoinnin. Hydraulihis-
sin tarvitsema pieni konehuone on helppo 
äänieristää ja se voidaan sijoittaa lähes va-
paasti jopa kymmenen metrin päähän itse 
hissikuilusta. Tästä on suurta etua erityi-
sesti sijoitettaessa hissiä avoimeen porras-
käytävään, jossa kaikki ylimääräiset äänet 
kaikuvat koko taloon. 
 Hydraulihissi kulkee ylöspäin sähköi-
sen pumpun pumpatessa hydrauliikkanes-
tettä sylinteriin. Alaspäin tullaan ”ilmai-
seksi” päämoottorin käymättä maan veto-
voiman avulla ja sähkökäyttöisiä venttiilei-
tä säätämällä, jolloin hydrauliikkaneste 
valuu takaisin tankkiinsa. Nostosylinterin 
kautta kuorman paino siirtyy suoraan kui-
lun pohjaan rasittamatta kuilun seiniä. 
Myös tämän takia hydraulihissit ovat hyvä 
vaihtoehto vanhoihin rakennuksiin.
 Hydraulihissi ei kaipaa lainkaan vasta-
painoa, mikä säästää huomattavasti tilaa. 
Tästä on erityisen paljon iloa vanhoissa 
taloissa, missä hissikuilun paikka on usein 
varsin rajallinen. Mahdollisimman tilava 
hissikori käytettävissä olevaan tilaan on 
tyypillinen haaste, johon hydraulihissi pys-
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Pakilantie 7, Helsinki. Pitkään mahdottomana pidetty tilanne: 2-vartinen porras, 
jonka kokonaisleveys on vain vähän yli 2500 mm. Tänä vuonna asennettu 
hissi on kerännyt kiitosta toimivuudellaan, vaikka kuilun ulkoleveys on alle 
900 mm. Äänieristetty konekaappi vasemmalla. 

Laaksokuja 2, Kauniainen. Porrasleveys 800 mm ja hissin sisäleveys 700 mm 
kuulostavat pieniltä, mutta ovat käytännössä täysin toimivia mittoja. 
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Kempinrinne, Lahti. Kompakti hissi kuiluineen voidaan joskus sovittaa porraskäytävään 
myös portaita kaventamatta. 
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timus. Vanhoissa taloissa ei kuitenkaan saa 
mennä sen kovempaa kuin hydraulihissillä 
pääsee, eikä korkeutta koskaan ole niin 
paljoa, että raja tulisi vastaan. 
 Hydraulihissien puolesta puhuu myös 
niiden tekninen yksinkertaisuus. Liikkuvia 
ja kuluvia osia on vähän, mikä on hyvä asia 
sekä hankinta- että ylläpitokustannusten 
kannalta. 
 Vaikka hydraulihissi on jo vanha kek-
sintö (alan edelläkävijä, GMV, täytti viime 
vuonna 50 vuotta), on sen kehitys ollut 
melkoista tämän vuosituhannen puolella. 
Energiatehokkuus ja käyttömukavuus ovat 
nousseet uudelle tasolle elektronisten vent-
tiilien ja hydrauliikkanesteiden kehityksen 
myötä. 
 Monia ilahduttaa myös tieto siitä, että 
hydraulihississä on jopa 1000 kiloa vähem-
män terästä kuin vastaavassa köysihississä. 

Tämä on ehkä merkittävin hissin ”hiilija-
lanjälkeen” vaikuttava tekijä. Kevyempi 
hissi antaa myös kevyemmän ekologisen 
omantunnon.  

Juha Kiviranta
toimitusjohtaja, AMSLIFT Oy

Lehdokkipolku 3, Helsinki. Talon ulkopuolelle 
asennettava hissi kuiluineen on mahdollista 
tehdä valmiiksi tehtaalla, jolloin työmaasta 
asumiselle aiheutuva haitta jää pieneksi.

Museokatu 11, Helsinki. Moderni hissi 
on mahdollista sovittaa myös arvotalon 
porraskäytävään

Museokatu 11. Ma-
honkipetsatut seinät 
ja listoitukset, kivi-
lattia ja fasettihiotut 
lasit tuovat kaivattua 
arvokkuutta vanhan 
talon uuteen hissiin.
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E r i k  K r å k s t r ö m  –
p u u r a k e n n u s p a l k i n t o 
U l l a  R a h o l a l l e  j a  J u h a n i 
P e n t i n m i k o l l e

Kolmannen kerran jaettu seuran puura-
kennuspalkinto annettiin 22.9.2009 ark-
kitehti Ulla Raholalle ja insinööri Juhani 
Pentinmikolle ansioistaan Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkon ja Porvoon Tuomiokirkon 
jälleenrakentamisessa. Edesmenneen ark-
kitehti Kråkströmin nimeä kantava tun-
nustus annetaan erityisistä ansioista perin-
teisen puurakentamisen alueella. Palkinto-
summa on 4000 €. 

Palkitut hankkeet
Puupalkinnon myöntäminen kahden 
myöhäiskeskiaikaisen kivikirkon jälleenra-
kentamisen suunnittelutyölle voi asiaa 
tuntemattomalle näyttäytyä varsin rohkea-
na ratkaisuna. Kuitenkin - kuten lähimen-
neisyys meille surullisesti on opettanut - 
näiden kahden kirkon rakenteista suuri osa 
ja jälleenrakennetuista osista lähes kaikki 
ovat puurakenteisia ja ainoastaan seinät 
päätyineen jyhkeitä kivimuureja.
 Porvoon tuomiokirkko ja Tyrvään Py-
hän Olavin kirkko ovat ulkoiselta hahmol-
taan toistensa kaltaiset, sakaristolla ja ase-
huoneella varustetut luonnonkivestä muu-
ratut pitkäkirkot, joiden sisustukset poh-
jautuvat 1700-luvun lopun asuun. Kool-
taan, historialtaan, sisätiloiltaan sekä jäl-
leenrakennustavoiltaan rakennukset eroa-
vat kuitenkin suuresti toisistaan.
 Kirkkojen ulkopuolen jälleenrakenta-
misen periaatteista ei käyty juurikaan kes-
kusteluja. Oli selvää, että Rautaveden ja 
Porvoon kansallismaisemiin niin oleellises-

ti kuuluvat kirkot saisivat takaisin menete-
tyn ulkoasunsa. Tyrvään sisätilan ja Por-
voon kattorakenteiden toteuttamiselle ei 
sen sijaan ollut itsestään selvää ratkaisua. 
Tehtäisiinkö tarkka kopio menetetystä, 
ratkaistaisiinko jälleenrakennus modernil-
la muotokielellä vai olisiko ratkaisu jotain 
siltä väliltä?

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Palossa syyskuun 21. vuonna 1997 tuhou-
tui kirkon keskiaikainen kattorakenne, 
1700-luvulta peräisin ollut pohjoislappeen 
ja etelälappeen vasta jälleenrakennettu 
paanukate sekä valmistumisensa jälkeen 
lähes koskemattomassa asussa säilynyt, 
1780 valmistunut puinen sisätila maalauk-
sineen.
 Seurakunta perusti sisätilatyöryhmän 
miettimään jälleenrakentamista ja kan-
sainvälisen konservoinnin ja restauroinnin 
asiantuntijajärjestön  ICOMOSin Suo-
men osasto järjesti kaksi valtakunnallista 
keskustelutilaisuutta asiasta. Näistä ensim-
mäinen järjestettiin puoli vuotta palon 
jälkeen. Siinä punnittiin jälleenrakentami-
sen eri vaihtoehtoja, myös sitä tulisiko sisä-
tilaa heti toteuttaa ollenkaan. Toinen kes-
kustelutilaisuus järjestettiin  vuotta myö-
hemmin sisätilatyöryhmän saatua työnsä 
valmiiksi. 
 Jälleenrakentaminen käynnistyi heti 
tuhon jälkeen kirkon väliaikaisella katta-
misella sekä suunnittelun aloittamisella. 
Museovirastolla oli ulkopuolen töissä mit-
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tava ja viraston toiminnalle normaalista 
poikkeava rooli, joka ulottui suunnittelus-
ta ja työmaakokouksien johtamisesta aina 
viraston työntekijöiden mittavaan työpa-
nokseen alkaen ensimmäisen paanun veis-
tämisestä ja huipentuen pystyyn nostettu-
jen kattotuolien oikaisuun kesällä 2000.
 Kirkon muurien ja holvien korjaukset, 
uudet kattorakenteet sekä paanukate suun-
niteltiin Museovirastossa ja toteutettiin 
oppilaitosten sekä talkootyön voimin. Ki-
virakenteiden kunnostuksen toteuttivat  
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-
sen opettajat ja opiskelijat, kattorakenteet 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisessa oppilai-
toksessa. Haapapuiset kattopaanut veistet-
tiin talkoilla. 
 Sisätilan suunnitteli arkkitehtitoimisto 
Ulla Rahola ja rakennesuunnittelusta vas-
tasi insinööritoimisto Pentinmikko Oy. 
Sisätilan suunnittelutyö alkoi vuonna 
1999 ja työ sai lopullisen hahmonsa teki-
jöidensä, jo paanukaton toteuttaneiden 
talkoolaisten ydinjoukon ja heidän työn-
johtajansa käsissä. Ainoana poikkeuksena 
oli saarnatuolin kori, joka toteutettiin Teu-
van aikuiskoulutuskeskuksessa. Työn ra-
kennuttajana toimi Vammalan seurakunta. 
 Noin kuukausi palon jälkeen Vamma-
lassa pidetyssä keskustelutilaisuudessa Ark-
kipiispa John Vikström ilmaisi toiveen, 
että kirkko tulisi rakentaa tunnelmaltaan 
entisen kaltaiseksi. Tämän ajatuksen poh-
jalta tilan jälleenrakennuksen tavoitteeksi 
tuli vanhan menetetyn sisätilan maiseman 
palauttaminen. Rakenteet asetettiin van-
hoille paikoilleen käyttäen hyväksi seinissä 
olevia koloja sekä pilarien vanhoja tukia. 
Vanhoja lehtisahakoristeita ja palossa hä-
vinneitä rakennedetaljeja ei työssä palau-
tettu, vaan rakenteet itse saivat toimia ko-
risteina. Ainoat rekonstruoidut elementit 
olivat pilarien viisteet, alttarialueen pylväs-
päät sekä kuori-ikkunan ympärillä oleva 
puinen rakennelma, jotka katsottiin tär-
keäksi sisätilan maiseman kannalta. Ra-
kenteet toteutettiin perinteisin puuliitok-
sin. 

 Sisätila valmistui vuonna 2003, jolloin 
kirkko myös otettiin uudelleen käyttöön. 
Vammalan seurakunta valitsi vuonna 2004 
kirkon maalausten uusiksi tekijöiksi taide-
maalarit Kuutti Lavosen ja Osmo Rauha-
lan. Maalauksissa noudatettiin menetetyn 
sisätilan maalausten kuvaohjelmaa ja ne 
toteutettiin samoille pinnoille, missä van-
hat maalaukset olivat sijainneet. Maalaus-
ten vastaanottojuhlaa vietettiin elokuussa 
2009.

Porvoon tuomiokirkko
Katto tuhoutui tulipalossa 29.5.2006. Pa-
lossa menetettiin runkohuoneen 1730-lu-
vulla tehdyt sekä sakariston ja asehuoneen 
mahdollisesti keskiaikaiset kattorakenteet 
sekä 1832 valmistuneet paanukatteet. 
Muurattujen holvien ansioista palo ei le-
vinnyt sisätiloihin, jotka kärsivät vain 
savu- ja kosteusvaurioita. Jälleenrakennus-
töiden suunnittelusta vastasi laaja-alainen 
suunnitteluryhmä, jossa arkkitehti- ja ra-
kennesuunnittelijat olivat samat kuin Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkossa. Museovirasto 
vastasi työn antikvaarisesta valvonnasta ja 
rakennuttajana toimi Porvoon seurakun-
tayhtymä.
 Porvoon seurakuntayhtymän koolle 
kutsuma rakennustoimikunta piti ensim-
mäisen kokouksensa kesäkuussa 2006. Ra-
kennustoimikuntaan kutsuttiin edustajat 
paitsi seurakuntayhtymästä myös mm. 
Porvoon kaupungista, Museovirastosta 
Kirkkohallituksesta, Helsingin teknillisestä 
korkeakoulusta sekä Tampereen teknilli-
sestä yliopistosta. Kokouksessa keskustel-
tiin katon rakentamisen periaatteista ja 
luotiin pohjaa tulevalle suunnittelulle. 
 Uuden kattorakenteen suunnittelu 
aloitettiin lähes tyhjältä pöydältä. Museo-
virasto oli dokumentoinut palolta säästy-
neet kirkosta poistetut rakennusosat. Hiil-
tyneitä fragmentteja oli alkuperäisillä pai-
koillaan. Kattorakenteita oli esitetty van-
hoissa dokumentointipiirustuksissa sekä 
restaurointisuunnitelmissa ja ullakosta löy-
tyi muutama valokuva jotka tukivat piirus-
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tusaineistoa.  Rakennetta oli ilmeisesti ai-
kojen kuluessa muuteltu ja vahvistettu, 
joten siitä oli muodostunut kohtalaisen 
sekava. Siinä oli ollut myös merkittäviä 
heikkouksia. Muurin päällä olevista jalus-
parruista puuttuivat  sidospuut ja sisempi 
parru. Heikko rakenne oli vuosien kulues-
sa aiheuttanut sydänmuurin yläosaan vau-
rioita. Kattorakenteesta olisi käytettävissä 
olevan aineiston perusteella ollut vaikeaa ja 
osittain tarpeetontakin laatia täydellinen 
rekonstruktio.
 Suunnitteluryhmä teki alkusyksystä 
2006 opintokäyntejä tutustuen Porvoon 
tuomiokirkon kanssa samaan rakennus-
ryhmään kuuluvien lähiseudun keskiai-
kaisten kirkkojen ullakoihin, 1700-luvulla 
rakennetun Inkoon  kirkon kattorakentei-
siin sekä Theodor Höijerin suunnitelmien 
mukaan vuoden 1893 tulipalon jälkeen 
jälleenrakennettuun Helsingin pitäjän 
kirkkoon. 
 Rakennesuunnittelulla oli katon jäl-
leenrakennuksessa keskeinen asema. Työ-
ryhmässä mietittiin erilaisia toteuttamis-
vaihtoehtoja ja päädyttiin runkohuoneen 
katon toteuttamiseen massiivipuuraken-
teena pääosin  metallipulttikiinnityksiin. 
Työ päätettiin toteuttaa pitkästä puutava-
rasta sekä käyttää myös perinteisiä puulii-
toksia rakenneratkaisujen tukena. Pääka-
ton tukikehikkoon, saksiristikoihin ja vita-
poskirakenteeseen perustuva kattoraken-
teen idea saatiin edellä mainitusta Helsin-
gin pitäjän Pyhän Laurin kirkosta, jonka 
jälleenrakennettu kattorakenne on vuodel-
ta 1894. Sakariston ja asehuoneen kattora-
kenteet toteutettiin kokonaisuudessaan 
perinteisin puuliitoksin. Toteutustyöhön 
palkattiin ammattitaitoinen puutöiden 
valvoja, restaurointimestari Erkki Hiipak-
ka, joka osallistui myös puutavaran han-
kintaan. Työt toteutettiin normaalina 
urakkamenettelynä. Pääurakoitsijana toi-
mi Rakennus Oy Paanurakenne ja paanu-
katon urakoi Vanhat Talot Oy.
 Töitä vauhditti kirkon ympärille raken-
nettu arvokas säänsuoja, joka mahdollisti 

katon rakentamisen myös talviaikana. Kat-
torakenne koottiin paikalla. Sääsuojan si-
sälle rakennetuilla nostimilla pystyttiin 
nostamaan  200-400 kg painavat parrut 
työkohteeseen. Työ eteni rakentamalla en-
sin jaluspuut ja tukikehikot joiden varaan 
kattotuolit ja kontit koottiin. Katto lau-
doitettiin umpeen paanumateriaalista saa-
dulla ’ylijäämäpuutavaralla’. Mäntypuiset 
paanut, joista näkyvä osa veistettiin käsin, 
naulattiin takonauloilla. Niistä pieni osa 
oli palosta säästyneitä oikaistuja vanhoja 
nauloja ja loput tarkoitukseen teetettyjä 
uusia nauloja.
 Yksi suunnittelutyön keskeisiä asioita 
oli rakennuksen paloturvallisuuden paran-
taminen. Suoritetun riskianalyysin suosi-
tusten mukaisesti kirkon sisätila, ullakko, 
räystäät ja ulkopuolella katon lappeet va-
rustettiin automaattisella sammutuslait-
teistolla. Sisätilan maalaukset konservoi-
tiin ja osa pinnoista maalattiin. Kattojen 
kantavat rakenteet valmistuivat kesällä 
2007. Asehuone katettiin paanuilla syys-
talvella 2007. Runkohuoneen katon paa-
nutus aloitettiin maaliskuussa 2008 ja paa-
nukatot harja- ja tuulilautoineen saatiin 
valmiiksi kesäkuussa. Kirkko vihittiin uu-
delleen käyttöön 30.11.2008.

Puurakennuspalkinnon historia 
Professori, arkkitehti Erik Kråkströmin 
täyttäessä 80 vuotta v. 1999, hän toivoi, 
että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin 
tilille, josta muodostettaisiin ”Rakennus-
taiteen seuran puurakennuspalkinto”-ra-
hasto. 
 Erik Kråkströmin kuoltua alkuvuodes-
ta 2009 rahasto sai vielä lisäpääomaa ja 
palkinto nimettiin uudelleen muotoon 
Erik Kråkström -puurakennuspalkinto.
 Palkinto myönnetään henkilölle tai työ-
ryhmälle, joka on paneutunut erityisesti pe-
rinteiseen puurakentamiseen. Täten se eroaa 
Puuinfon vuosittain jakamasta Puupalkin-
nosta, joka ammentaa  koko puurakentami-
sen ajankohtaisesta kentästä ja osoittaa usein 
palkinnon puurakentamisen innovaatioille. 
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Porvoon tuomiokirkko
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 Ensimmäisen kerran rakennustaiteen 
seuran puurakennuspalkinto annettiin v. 
2001 suomalaisen kansanrakentamisen 
dokumentoijalle ja tutkijalle, filosofian 
maisteri Alfred Kolehmaiselle.
 Seuraavana vuonna  palkittiin Kärsä-
mäen paanukirkon rakentamishanke, jossa 
uutta arkkitehtonista muodonantoa toteu-
tettiin vanhoilla puurakennusmenetelmil-
lä. Mainittakoon, että Kärsämäen paanu-

kirkko on toiminut myös perinnerakenta-
misen ”laboratoriona” ja opetuskohteena.
 Tämänkertainen palkinto jaettiin Suo-
men rakennustaiteen museossa Erik Kråk-
strömin 90-vuotissyntymäpäivänä 22.9. 
järjestettyssä tilaisuudessa. Sen yhteydessä 
avattiin ”Erik Kråkström, arkkitehti ja 
kulttuuripersoona” näyttely, joka on 
avoinna 29.11.2009 saakka.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko



63

J Ä S E N T I E D O T E  4 : 2 0 0 9

Erik Kråkström arvosti suuresti Rakennus-
taiteen seuran työtä.  Hänen mielestä seu-
ralla oli arvokas tehtävä sekä  arkkitehtuu-
rin innoittajana että perinteen vaalijana. 
Vaikka rakennustaide elääkin nykyhetkeä, 
sillä on  aina juurensa menneisyydessä.
 Uskon että  Erik olisi ollut Ulla Raho-
lan ja Juhani  Pentinmikon valinnasta,  
puurakennuspalkinnon saajina,  kovin 
iloinen.  Hän vastasi itse aikoinaan palossa 
tuhoutuneen Pietarsaaren kirkon vaativas-
ta restauroinnista.  Tehtävä oli   hänelle 
hyvin rakas. Kun Porvoon tuomiokirkko 
paloi asuimme sen läheisyydessä.   Kirkon 
restaurointia hän seurasi niin suurella mie-
lenkiinnolla että vastuussa ollut kiinteistö-
päällikkö sanoi pidätelleensä henkeä Kråk-
strömin kiivetessä ylös tutkimaan uusia 
kattorakennelmia.
 Född    och uppvuxen, som han var, i de 
österbottniska småstäderna, hade Erik    
trähusbyggandet  i blodet.  Som ung man 
vid fronten  blev han   närmare bekant 
med  den karelska träbyggnadsarkitektu-
rens traditioner. Som studiepraktik fick 
han i uppgift att, under krigets stillsamma-
re perioder,  dokumentera   skiftesverks-
arkitekturen på Karelska näset. Detta vär-
defulla arbete donerade han senare till 
Museiverket. Vid vår första träff, för tjugo 
år sen, talade han om hur viktigt det vore 
att hinna dokumentera det som eventuellt 
ännu fanns kvar av den gamla finska be-
byggelsen på Näset. Men de kontakter han 
under ett par års tid tog med olika profes-
sorer och  myndigheter  ledde  dessvärre 
ingen vart.    Envis som han var, gav han 

O n n i t t e l u p u h e  p a l k i t u i l l e
Julkaisemme tässä Erik Kråkströmin lesken, Anna Paulina Eklöfin, 
kaksikielisen puheen luonnoksen:

ändå inte upp. Och  en dag fick  projektet   
vind i seglen.  Suomen kulttuurirahasto 
ställde upp med en rejäl summa.  Under 
ett par somrar kunde finska arkitektstude-
randen, ledda av några  några forskare och 
entusiastiska  arkitekter, besöka trakterna 
nära St. Petersburg. Med en omsorgsfull 
dokumentation av de gamla byggnader, 
som  ännu fanns kvar,   fullföljdes den vik-
tiga kartläggningen.  
 Niin -  moderni arkkitehtuuri ja perin-
ne kulkivat Erikin mielestä erottamatto-
masti  käsikädessä. Hyvä esimerkki tästä 
voisi vaikkapa olla Helsingin Katajanokan 
Merikasarmi. Erikin nimenomaisesta  tah-
dosta Carl Ludvig Engelin suunnittelema,  
aikoinaan  rakentamattomaksi jäänyt itäi-
nen siipi, valmistui alkuperäisten  piirus-
tusten mukaisesti. Tästä päätöksestä Erik 
sai myös  kärkevää kritiikkiä. Tänään, pari 
vuosikymmentä myöhemmin, Merikasar-
min itäinen siipi on jo palanen nykyhisto-
riaa. Merikasarmin koko rakennuskomp-
leksi, uudisrakennuksineen ja toreineen, 
keskellä Helsinkiä, on,   itse asiassa, mieles-
täni mitä  parhain esimerkki Erikin pyrki-
myksestä  uudistaa ja säilyttää. Samalla se 
on myös eräs hänen oman arkkitehtuurin-
sa kaunein ilmentymä.

Onnittelen palkinnonsaajia sydämestäni. 
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S Y Y S K O K O U S
Kokous järjestetään maanantaina 23.11.2009 kello 17.30 Svenska social- och kommunal-
högskolanin uudisrakennuksessa Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Snellmaninkatu 
12 (Yrjö-Koskisen katu 3). Rakennuksen esittelee akateemikko Juha Leiviskä.
Esittelyn jälkeen syyskokous talon aulassa.

Syyskokouksen esityslista

1   § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3   § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4   § Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
5   § Maksettavat palkkiot
6   § Seuran puheenjohtajan vaali
7   § Seuran varapuheenjohtajan vaali
8   § Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
9   § Kahden tilintarkastajan näiden varahenkilöiden vaali
10 § Muut asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Talousarvioehdotus jaetaan kokouksessa.

Tervetuloa!
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Rakennustaiteen seura edistää hyvää arkki-
tehtuuria.

Seura kiinnittää huomiota ympäristön ole-
massa olevien arvojen säilyttämiseen ja 
korkeatasoisen ympäristön luomiseen.

Seura ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtai-
siin rakennettua ympäristöä koskeviin ky-
symyksiin.

Seura julkaisee neljä jäsentiedotetta vuo-
den 2010 aikana. Niissä käydään keskuste-
lua ajankohtaisista aiheista ja tiedotetaan 
seuran toiminnasta.

Seura jatkaa arkkitehtihaastattelujen sarjaa 
2-4 uudella haastattelulla. Tähänastiset 
haastattelut ovat luettavissa ja kuultavissa 
Suomen rakennustaiteen museossa.

Seura julkaisee Pääkaupunkiseudun kult-
tuuriympäristöoppaan.

Seura järjestää tutustumiskäyntejä, luento-
ja ja seminaareja liittyen ajankohtaisiin ja 
ikuisiin aiheisiin. Vuonna 2010 järjeste-
tään ainakin yksi pienoisseminaari rajatun 
ajankohtaisen teeman puitteissa. Seminaa-
rit koostuvat teoreettisesta osuudesta ja 
ekskursiosta. 

Perinteinen yhden päivän kevätekskursio 
järjestetään toukokuussa Kotkan ja Lovii-
san seuduille. Syksyllä tavoitteena on opin-
tomatka ulkomaille..

Seura kaipaa jäseniltään tietoja, kannanot-
toja ja ehdotuksia asioista, joihin seuran 
tulisi puutua.

Seura kehittää internet-kotisivujaan, tukee 
paikallista vaikuttamista ja tehostaa jäsen-
hankintaansa.
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Puheenjohtaja
Arkkitehti RISTO IIVONEN
toimi:  Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy,
  Helsinki, gsm. 050-521 6122
sp.  risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi

Varapuheenjohtaja
Arkkitehti MARIANNA VERHE
toimi:  Arkkitehtitoimisto Marianna Verhe. 
 Mäkitorpantie 36 J 90, 00640 Helsinki.
 gsm. 0500-728 932 
sp.  marianna.verhe@pp.inet.fi

Jäsenet

Arkkitehti MIKAEL SUNDMAN
toimi:  Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 2100, 
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 p. 09-310 37239
sp. mikael.sundman@hel.fi

Arkkitehti ANNE NURMIO
toimi:  Espoon kaupungin rakennusvalvonta, 
 Kaupunkikuvatoimikunta, 
 Espoon kaupunki, PL 1, 02070 Espoo, 
 p. 09-816 26610
sp.  anne.nurmio@espoo.fi

Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM
toimi:  Senaatti-kiinteistöt/Yliopistokiinteistöt, 
 Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 
 001531 Helsinki, p. 0205 811755
sp.  juha.lemstrom@iss.fi
 
Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi 1: Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri, 
 Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki, 
 p. 09-625 034, gsm 040-505 1312
toimi 2: Suomen rakennustaiteen museo, 
 näyttelytoimisto, Kasarmikatu 24, 
 00130 Helsinki, p. 09-856 75150
sp.  roy.manttari@ark.inet.fi
 
Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi:  Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, 
 Olympiastadion, Eteläkaarre A-prs, 
 00250 Helsinki, gsm. 040-532 9558
sp.  mona.schalin@welho.com

 
FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti:  Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku, 
 p. 02-231 5108
sp.  helena.soiri-snellman@abo.fi
 
Arkkitehti SARI VIERTIÖ
toimi:  Helsingin Rakennusvalvontavirasto, 
 Siltasaarenkatu 13, 00530 HELSINKI. 
 PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.  
 Puhelinvaihde: 310 2611
sp.  sari.viertio@kolumbus.fi

Arkkitehti PEKKA SAATSI
toimi:  Arkkitehtuurin historian assistentti 
 (TTY, arkkitehtuurin laitos) Arkkitehtitoimisto 
 Leino & Pollari & Saatsi Oy Bysmedsintie 56, 
 06500 Porvoo. gsm. 040-595 5933
sp.  pekka.saatsi@arks.fi
 
Yli-intendentti SAKARI MENTU
toimi:  Museovirasto, rakennushistorian osasto, 
 PL 169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9447
sp.  sakari.mentu@nba.fi 
Arkkitehti SIMO FREESE
toimi:  Arkkitehtitoimisto Freese Oy. 
 Väinämöisenkatu 29 A 14 00100 Helsinki
 gsm. 040-757 1277
sp.  simo.freese@freese.fi

Sihteeri
HuK LINDA LESKINEN
toimi:  gsm. 040-5731878 
sp.  sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja ERIK SJÖHOLM
 gsm. 050-432 0444
sp. eriks@kaapeli.fi



J Ä S E N M A K S U N 
M Y Ö H Ä S T Y M I N E N

Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen 
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta 
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on 
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia 
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen. 

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
J Ä S E N E K S I
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI
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