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Hissin lisääminen vanhaan asuinkerrostaloon
- mahdollisuudet ja vaikutukset





Tiivistelmä

Turun keskusta-alueella asuu paljon vanhuksia, joiden kotona asumista 
halutaan tukea. Hissin puuttuminen vähentää kotona asumisen mahdolli-
suuksia ja siksi lisäyksiä tuetaan vahvasti sekä valtion että kuntien 
taholta. ”Hissin lisääminen vanhaan asuinkerrostaloon – mahdollisuudet 
ja vaikutukset” -tutkimus on kartoittanut hissinrakentamisen tarvetta 
Turun keskusta-alueella, sekä esittää kohtia, joita hissihankkeissa tulee 
huomioida.

Tutkimusta varten on tehty laaja inventointi, johon otettiin mukaan kaikki 
yli 3-kerroksiset asuinkerrostalot projektialueella. Projektialue käsittää 
osittain kaupunginosat II, III, VI, VII ja VIII (kartta s. 6). Hissittömät 
porrashuoneet on esitelty erillisessä inventointikorttiosiossa.

Alun historiaosuus avaa kerrostalorakentamisen historiaa eri aikakausien 
valossa, jotta ymmärretään, mikä millekin ajalle on tyypillistä ja siten 
arvokasta. Tämän jälkeen pohditaan nykystandardeja niin käyttäjän kuin 
rakennuksen näkökulmasta. Hissihanke esittelee taloyhtiössä tehtäviä 
päätöksiä, vastuuta, hissin sijoitustapoja ja kustannuksia. Lopussa 
pohditaan hissilisäyksen vaikutuksia.
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1 Johdanto

Vestibyyli (sisäänkäyntitila, eteistila, halli) on kautta aikain ollut merkittä-
vässä asemassa erityisesti julkisten rakennusten huonetilojen arvoasteikossa. 
”Vestibyylin tehtävänä on nykypäiviin saakka ollut toimia rakennuksen 
arkkitehtuurin alkusoittona.” (Leskinen 1992, 9.) Porrashuoneet ovat 
parhaimmillaan tilasommitelmia, jotka koostuvat sisääntulohalleista, 
diakonaaliyhteydestä ja veistoksellisista rakenteista. Porrasaskelmat, kaiteet, 
muuraukset, rakennusosat ja rakennukset sisältävät totuuden, mutta myös 
tarinoita niin aiemmilta ajoilta kuin nykyisyydestäkin. (Mäkinen 2004.) 
Ei arkkitehtuurin alkusoittoa, kuten myöskään tarinoiden tallentajaa tulisi 
tuhota harkitsemattomin muutoksin.

Suurten ikäluokkien vanhetessa kohdistuu kerrostalojen porraskäytäviin 
yhä enenevissä määrin muutospaineita. Valtion ja kuntien taholta tuetaan 
vahvasti vanhusväestön asumista kotonaan taloyhtiöille myönnettävien 
hissitukien avulla. Tukien tavoitteena on kannustaa huomioimaan liikkumis-
rajoitteiset myös vanhemmissa kerrostaloissa ja helpottaa mm. lapsi-
perheiden ja muiden asukkaiden arkea. Turussa on paljon porrashuoneita ja 
hissejä, joiden historialliset ja esteettiset arvot tulisi huomioida, rakenteellisten 
seikkojen ohella suunniteltaessa jälkiasennushissiä. Porrashuoneiden tilal-
lisuuden turmeleminen heikosti suunnitellun hissiuudistuksen yhteydessä 
vähentää näiden tilojen arvoa niin historiallisesti, kuin materiaalisesti 
asukkaiden viihtyvyyden vähentyessä. Lisäksi henkilöturvallisuus voi hei-
ketä huomattavasti, esimerkiksi jos portaiden leveyttä selvästi vähennetään.

Hissi- ja porrashuonetutkimus tarjoaa tietoa porrashuone- ja hissityypeistä, 
sekä lainsäädännöstä ja kustannuksista erityisesti turkulaisille taloyhtiöille, 
joiden porrashuoneissa ovat korjaukset tulossa ajankohtaisiksi. Tutkimusta 
varten on Turun keskustan kehittämissuunnitelman projektialueella suo-
ritettu porrashuoneinventointi, jossa kartoitettiin mm. hissittömyys- ja 
esteettömyystilanne. Inventoinnin suorittivat Anna Hakula ja Henna 
Partanen kesä-elokuussa 2008. Inventointiin kuului 335 taloyhtiötä. Hissit-
tömiä porrashuoneita löytyi 51 taloyhtiöstä yhteensä 102.

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy on suorittanut inventoinnin historiallisesti 
arvokkaista porrashuoneista Helsingin Kruunuhaassa ja tässä yhteydessä 
laadittuja inventointikortteja käytettiin inventoinneissa pohjana. Hissi-
lisäyksistä on tehty tutkimusta Tampereella ja Helsingissä: Sasu Hälikkä on 
diplomityössään TKK:uun ”Rakennussuojelu <> esteettömyys – uusi hissi 
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vanhaan kerrostaloon” tutkinut esteettömyyden ja historiallisten arvojen 
yhteensopivuutta. Lisäksi Päivi Jokisen opinnäytetyö Tampereen ammatti-
korkeakouluun ”Hissi rakentaminen vanhaan kiinteistöön” tutki hissilisä-
yksiä taloyhtiön prosessina. Marjatta Leskisen lisensiaatintyö ”Vuosisadan 
vaihteen asuinkerrostalojen porrashuoneet Tampereen kaupungin identitee-
tin heijastajana” pohtii porrashuoneen roolia kaupunkikuvassa ja historial-
lisena arvona. Tutkimuksia on käytetty lähdemateriaalina.
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Hissin puuttuminen asuinkerrostalosta näkyy monin tavoin. Usein asukkaan 
liikkuminen rajoittuu iän myötä, mutta joskus se voi  jo tapahtua aiemmin. 
Varsinkin vanhoilla päivillään ihminen haluaisi pysyä kotonaan, sillä 
muutto uuteen asuinympäristöön tuo turvattomuutta. Uusiin naapureihin 
ei saa helposti kontaktia, mutta vanhassa kotitalossa saattoi asua tuttuja 
naapureita jo vuosien takaa. Lisäksi voi vammautua tilapäisesti, jolloin 
joudutaan turvautumaan laitoshoitoon kodin sijasta, jos asuntoon ei ole 
esteetöntä pääsyä (Haulisto 2009).

Inventointityötä tehdessäni tapasin porrashuoneissa usein asukkaita, jotka 
mielellään kertoivat talojen historiasta siltä osin, mitä tiesivät. Eräässä 
vuonna 1928 rakennetussa talossa oli yksi sivuporras, jossa ei ollut hissiä, 
toisin kuin muissa saman asunto-osakeyhtiön rapuissa. Tämän hissittömän 
porrashuoneen ylimmässä kerroksessa asuu kuulemani mukaan edelleen 
kaksi alkuperäisasukasta. Nyt jo iäkkäämmät ladyt olivat muuttaneet 
pikkutyttöinä vanhempiensa mukana juuri valmistuneeseen taloon.

Tarinat herkistävät ja sitä haluaa turvata noille ihmisille tutun ja rauhallisen 
kodin. Lisäksi tutkimukset osoittavat vanhusten voivan asua hissillisessä 
kerrostalossa 4-7 vuotta pidempään kuin hissittömässä (KONE. Hissin tar-
peellisuus, saatavuus http://www.kone.com/countries/fi_FI/uudistaminen/
hissittomattalot/Hissi_kerrostaloon/hissin-tarpeellisuus/Pages/default.
aspx (5.8.2008)). Yhteiskunnalliset säästöt laitoshoidosta ovat siis vähin-
tään yhtä merkittävät kuin elämänlaatu yksilötasolla.

Hissin rakentaminen on sosiaalisesti perusteltua parantaessaan asumistasoa 
ja asumismukavuutta. Se, miten hissi vanhaan rakennukseen asennetaan, 
ei kuitenkaan ole yksinkertainen kysymys. Teknisten ja taloudellisten 
seikkojen ohella, on otettava huomioon myös rakennusten kulttuurihisto-
riallinen ja rakennustaiteellinen arvo. (Schulman 2003.) Jälkiasennushissi 
vaikuttaa aina porrashuoneen tilalliseen tunnelmaan. Suunnittelijan tulee 
siis olla hyvin selvillä porrashuoneen historiasta ja ymmärtää tilan luonne, 
jottei tahattomasti särkisi sen autenttisuutta.

Normistojen laatiminen on Suomessa painottunut perinteisesti uudis-
rakentamista silmällä pitäen ja sen vuoksi niiden soveltaminen vanhempaan 
rakennuskantaan lisää suunnittelijan pätevyysvaatimuksia. On oltava 
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ammattitaitoinen ja osattava punnita tarkkaan jokaista päätöstä. (Suonto 
1995, 26.)

Kerrokselliset ja historialliset porrashuoneet koetaan useimmiten ihmis-
läheisempinä, kuin halvimmalla mahdollisella tavalla saneeratut. Jos 
porrashuone koetaan viihtyisänä, se muodostuu osaksi omaa reviiriä, 
kotia. On ilo astua valoisaan rappuun, jossa on viherkasveja koristeena 
leveillä ikkunalaudoilla ja portaissa ehkä vähän kulumajälkiäkin menneistä 
polvista, jotka aiemmin ovat rappusia nousseet. Sen sijaan kylmänkalsea 
teräshissi keskellä viisikymmentäluvun maanläheisiä värejä ja luonnon-
valon tunnetta ei tunnu kuuluvan oikeaan paikkaan. Kaupunkikerros-
taloilla harvemmin on iloisen vehreää pihaa, jonka kautta kuljetaan kotiin. 
Porrashuone sen sijaan voisi toimia tuollaisena puskurivyöhykkeenä 
julkisen ja yksityisen elämän välillä.

Aiemmin porrashuoneissa on ollut mukana myös edustavuusaspekti. On 
haluttu kertoa talossa asuvien varallisuudesta heti sisääntulossa. Porras-
huoneet kertovatkin historiasta ja aiempien sukupolvien tavoista usein 
enemmän kuin julkisivut. Myös kaupungin puolijulkiset tilat ovat osa 
kaupunkikuvaa, eikä niitä sovi tärvellä nykytrendien innoittamina. Mm. 
toisen maailmansodan jälkeisessä tulevaisuusorientoituneessa ilmapii-
rissä on monta koristemaalausta peitetty puhtaalla valkoisella tuomaan 
modernismin ihannoimaa valoa ja funktionaalisuudentunnetta ”vanhan-
aikaisten” dekoraatioiden tilalle. 1960- ja 1970-luvuilla taas innostuttiin 
korostamaan holvikaaria ym. kirkkain, tasaisin värein, mitä vanhemmat 
polvet eivät olisi tehneet. 

Esteettömyys ja tasa-arvo ovat tärkeitä asioita, mutta tänä päivänä 
toivottavasti ymmärretään aikaisempaa paremmin historian ja kansallisen 
muistin merkitys. Korjauksia voi, ja tulee tehdä mahdollisimman vähän 
turmellen, rakennuksen aiempia vaiheita kunnioittaen.

Tässä tutkimuksessa on esitelty projektialueen hissittömät porrashuoneet ja 
tutkimusta voi käyttää lähdemateriaalina hissilisäystä pohdittaessa, mutta 
yksityiskohtaisempi tarkastelu kohteissa on kuitenkin tarpeen itse suunni-
telmaa tehtäessä. Toivottavasti selvitys myös avaa silmiä huomaamaan 
paitsi ongelmat porrashuoneissa, myös niiden potentiaalin ja arvot.
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Hissi vanhaan asuinkerrostaloon – vaikutukset ja mahdollisuudet -tutki-
muksen on laatinut arkkitehtiylioppilas Anna Hakula Turun kaupungin 
ympäristö- ja kaavoitusviraston alaisuudessa, Varsinais-Suomen Kiinteis-
töyhdistyksen apurahalla. Työtä ohjasi ohjausryhmä, jossa mukana olivat 
projektiarkkitehti Johanna Tiitinen Yleiskaavatoimistosta, kaavoitusarkki-
tehdit Iina Paasikivi ja Paula Keskikastari Asemakaavatoimistosta, Turun 
museokeskuksen rakennustutkija Kaarin Kurri, kaupunkikuva-arkkitehti 
Juha Kylliö rakennusvalvonnasta, sekä kiinteistöliikelaitoksen edustajana 
arkkitehti Mika Rajala ja maankäytönsuunnittelija Juha Lipponen.

2.1 Rakennusten historiallisista arvoista

Rakennettu ympäristö on jokaisen saavutettavissa oleva dokumentti, johon 
on tallennettu aiempien kausien yhteiskuntaihanteet, talouden nousu- ja 
laskukaudet, tekniikan kehitys ja tärkeää tietoa elämäntavoista. Sitä ei 
tulisi tarpeettomasti muuttaa, sillä näköyhteys taustaamme on merkittävä 
arvo sinänsä. ”Ilman rakennusten muistia olemme tuuliajolla ajassa ja 
paikassa, vailla nimeä ja historiaa.” (Suonto 1995, 3.)

Korjaukset, jotka ovat tehdyt vain markkinoitavuuden parantamiseksi, 
ovat useissa tapauksissa hävittäneet rakennusten alkuperäiset piirteet. 
Muodikkuuden tavoittelu ei useinkaan luo uusia kerroksia rakennuksen 
ajalliseen jatkumoon, vaan johtaa ajattelutapaan, jossa alkuperäisyys on 
yksinomaan muokattava raaka-aine. Pelkän käyttöarvon lisäksi raken-
nuksilla on kuitenkin myös ympäristöön ja rakennuskulttuuriin liittyviä 
arvoja. (Suonto 1995, 37–38.)

Jos rakennuksen arvot halutaan säilyttää, suunnittelijan ja toteuttajan on 
osattava eläytyä rakennusten syntyajan ilmapiiriin ja perehdyttävä ajan 
arkkitehtuurin keinoihin. Materiaalit ja tekniset toteutustavat taipuvat 
moneen, jos tahtoa ja kykyä riittää. On aina vältettävä ratkaisuja, jotka 
kokonaan muuttavat rakennuksen ominaispiirteet. Uudisrakentamisen 
ehdoilla syntyneitä normeja on osattava soveltaa tai tarpeen mukaan 
anottava niihin poikkeuksia. (Suonto 1995, 83.)
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2.2 Keskustan kehittämissuunnitelma: ”Turun elävä keskusta”

Turun Ympäristö- ja kaavoitusvirastossa käynnistyi syyskuussa 2007 
keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen. Tämän kaksivuotisen 
projektin tavoitteena on selvittää Turun ydinkeskustan rakennussuojelun 
kokonaistilanne ja määritellä kaupunkirakenteen kehittämisen ja laadukkaan 
täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Keskustan kehittämissuunnitelmaa 
laaditaan projektialueelle, joka käsittää osittain kaupunginosat II, III, VI, 
VII ja VIII.

Keskustan kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan rakennussuojelun ja 
täydennysrakentamisen yhteensovittamisen mahdollisuuksia kokonais-
valtaisesti eri näkökulmista. Lähtökohtana on vanhan ja uuden rakentamisen 
sovittaminen yhteen kestävällä tavalla. 

”Hissin lisääminen vanhaan asuinkerrostaloon – mahdollisuudet ja 
vaikutukset” -tutkimus keskittyy jälkiasennushissien sovittamiseen vanhaan 
asuinkerrostaloon. Se on keskustan kehittämissuunnitelmaan liittyvä 
osaselvitys, joka on toteutettu Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen 
rahoituksella. Tämä tutkimus on tavallaan tarkennus koko kaupungin 
mittakaavasta ihmisen lähiympäristöön, omaan rappukäytävään. 

VIII

VII

VI

II

III

IV

I
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Porrashuoneen arvojen suojelun ja hissilisäysten yhteensovittaminen 
on tutkimuksen kantava ajatus samalla tavalla kuin rakennussuojelun ja 
täydennysrakentamisen yhteensovittaminen on koko keskustan kehittämis-
suunnitelmassa. Kattavaan inventointiin nojaava selvitys on kartoittanut 
hissittömät porrashuoneet Turun keskustan kehityshankkeen alueella 
yli kaksikerroksisissa asuinkiinteistöissä ja se palvelee päätöksentekoa 
porrashuoneuudistuksia suunniteltaessa keskusta-alueella.

Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen on Turun keskustan osa-
yleiskaavan valmisteluun liittyvä, suojelukysymyksiä ja kehitystavoitteita 
koskeva erillistarkastelu. Sen tuloksia hyödynnetään, kun keskustan 
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen yhteydessä määritellään 
keskustan kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja ratkaistaan rakennussuojelu- 
ja täydennysrakentamiskysymykset kokonaisuudessaan. Projektin pää-
yhteistyökumppanit ovat ympäristö- ja kaavoitusvirasto, kiinteistösäätiö, 
maakuntamuseo sekä Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistys. 

2.3 Inventointi: Hissittömät porrashuoneet Turussa

Jotta rakennettua ympäristöä ylipäänsä voitaisiin suojella ja vaalia, on se 
tunnettava tarpeeksi hyvin. Tutkimuksen ja arvotuksen tärkein tiedollinen 
perusta on inventointi. Inventointi tarkoittaa rakennusten ja kulttuuri-
ympäristöjen kohdalla ”ihmisen muokkaamaa ympäristöä koskevan tiedon, 
historiallisen kehityksen, ominaispiirteiden ja maisemaan, rakennuksiin 
ja rakenteisiin liittyvien arvojen kartoitusta.” (Mäkinen 2004.) Koska 
Turun keskusta-alueen porrashuoneista ei ollut kattavaa materiaalia 
olemassa, päätettiin tämän osaselvityksen ja Henna Partasen ”Turun 
asuinkerrostalojen porrashuoneet – uhat ja mahdollisuudet”-tutkimuksen 
pohjalle suorittaa asuinkerrostalojen inventointi tutkimusalueella.

Usein asemakaavallinen suojelu ulottuu vain rakennusten ulkoasun 
suojelemiseen tai niiden kaupunkikuvallisen arvon tai tyylin tunnustamiseen. 
Rakennus ei kuitenkaan ole pelkkä fasadi, vaan osiensa summa. Ulkoseinät, 
julkisivut, sisätilat, tilasarjat, rakennusosat ja yksityiskohdat, kaikki ovat 
olennainen osa kokonaisuutta. Myös arvokkaiden sisätilojen tulisi kuulua 
suojelun piiriin. (Mäkinen 2004.)

Sisätiloja koskevan tietopohjan puutteellisuuteen on kiinnittänyt huomiota 
mm. Opetusministeriön asettama sisätilatyöryhmä vuonna 2003. 
Useimmiten kaavoitusta varten laaditut inventoinnit eivät sisällä tietoja 
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sisätiloista ja nykylainsäädäntö tarjoaa hyvin rajalliset puitteet sisätilojen 
suojelulle. Työryhmä ehdottikin lainsäädännön uudistamista siihen 
suuntaan, että myös arvokkaiden sisätilojen säilyminen olisi mahdollista 
taata. (Mäkinen 2004.) Myös tämä Turun kaupungin tietokantaan kirjattu 
inventointitieto voi tulevaisuudessa olla pohja arvokkaiden porrashuoneiden 
säilymiselle. 

2.3.1 Inventoinnin rajaus

Tutkimusta varten tehty porrashuoneinventointi rajautui Turun keskustassa, 
koillisessa Aninkaisten- ja Uudenmaankatuun, kaakossa Kupittaankatuun, 
lounaassa Puistokatuun, Kakolan alueeseen ja Korkeavuorenkatuun, sekä 
luoteessa Ratapihankatuun. Se noudatteli siis suurimmaksi osin keskustan 
kehittämissuunnitelman projektialuerajausta. Työ käsitti kaikki yli 
2-kerroksiset asuinkerrostalot. Inventoinnin tarkoitus oli tutkia annettujen 
tonttien osalta rekisteritietojen paikkansapitävyys, eli tarkastaa hissitilanne 
ja kerrosluku, inventoida hissittömät ja historiallisesti kiinnostavat porras-
huoneet, sekä selvittää esteettömyystilanne. Työohjelmassa oli 100 
korttelia, 505 tonttia, 335 taloyhtiötä. 51 taloyhtiöstä löytyi hissittömiä 
porrashuoneita yhteensä 102. Ns. hissittömien rakennusten kaikki 
porrashuoneet eivät kuitenkaan olleet hissittömiä, vaan usein esim. vain 
sivuporras oli hissitön, vaikka pääportaaseen se olisi asennettukin. Tämän 
selvityksen loppuun on  on liitetty tiedot hissittömistä porrashuoneista 
inventointikortteina ja valokuvina, mutta ei niitä keittiönportaita, joihin 
on kulku hissillisestä pääportaasta. Muut inventointitiedot löytyvät Turun 
kaupungin tietokannasta.

Karttaan on merkitty alueen 
hissittömät taloyhtiöt, myös 
sellaiset, joissa on vain yksi 
hissitön porrashuone.

8



2.3.2 Inventoinnin metodit

Porrashuoneiden inventointityö tapahtui kesällä 2008, kesä-elokuun 
aikana ja sen suorittivat arkkitehtiylioppilaat Anna Hakula ja Henna 
Partanen. Työmetodina oli kenttätyö kohteissa. Havainnot kirjattiin käsin 
inventointilomakkeelle, joka oli kehitetty Arkkitehtitoimisto Schulman 
Oy:n Kruunuhaan rakennustaiteellisesti arvokkaiden porrashuoneiden 
inventointi -tutkimuksessa käytettyjen lomakkeiden pohjalta. Porrashuoneet 
myös kuvattiin tässä yhteydessä. Havainnot kirjattiin Turun kaupungin 
tietokantaan muistiinpanojen ja valokuvien pohjalta. Tiedot suunnittelijasta 
ja rakentamisajankohdasta ovat peräisin Turun maakuntamuseon 
inventointitietokannasta, jonka tieto on kerätty ”Turun keskusta-alue: 
Suojelutavoitteet ja suojelutilanne, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
rakennukset ja puistot” (Turun maakuntamuseo 2002) -selvitystä varten.

1.4 Keskeiset käsitteet ja termit

Esteettömyys:
Rakennuksen esteettömyys tarkoittaa laajasti ymmärrettynä toimivuutta 
ja turvallisuutta niissä tehtävissä, joihin rakennus on tarkoitettu. Porras-
huoneissa ja kerrostalojen ulkotiloissa esteettömyys tarkoittaa kulkureit-
tien kuljettavuutta. Paitsi asukkaan, myös vierailijan tulee päästä asuntoon 
ja muihin asuinrakennuksen tiloihin. (Hälikkä 2005, 8.)

Saavutettavuus:
Yksin hissin olemassaolo ei mahdollista esteetöntä liikkumista asunnosta 
pihalle tai esim. kellariin. Ainoastaan portaattomuus mahdollistaa pyörä-
tuolilla ja pyörällisellä kävelytuella, eli rollaattorilla liikkumisen. Jos mat-
kalla ulkoa asuntoon ei tarvitse nousta yhtään porrasta, on saavutettavuus 
hyvä. (Rönkä 1997, 58.)

Kulttuurihistorialliset arvot:
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voi olla edustava esimerkki 
aikansa arkkitehtuurista ja asumiskulttuurista. Kulttuurihistoriallinen 
arvo voi perustua myös rakennuksen harvinaisuuteen joko aikanaan tai 
nykyrakentamisen keskellä. Vaikka rakennus ei olisi merkittävä arkki-
tehtonisesti, sillä voi vielä olla korkea symboliarvo, jos se on ollut mer-
kittävän historiallisen tapahtuman näyttämönä. (Hälikkä 2005, 11.)
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Alkuperäisyys:

Alkuperäisyys lasketaan usein kulttuurihistorialliseksi arvoksi, mutta 
käsite ei rakennuksen kohdalla ole kiistaton. Alkuperäisyyden vaalimi-
nen johtaa helposti ristiriitaan rakennuksenkäyttöarvon kanssa ja äärim-
mäisessä tilanteessa voi jopa uhata rakennuksen olemassaoloa. Raken-
nuksen ylläpitoon kuitenkin kuuluu olennaisena osana rakennusosien 
kunnostaminen ja uusiminen. Rakennussuojelun ammattilaiset joutuvat 
pohtimaan mm. materiaalivalintoja tarkkaan. Onko käytettävä samanlai-
sia materiaaleja kuin rakennuksen syntyaikaan? Entä jos rakennuksessa 
on osia eri aikakausilta, mitkä silloin osoittavat oikeaa alkuperäisyyttä? 
(Hälikkä 2005, 11.)

Kerroksellisuus:

Rakennus, jossa on nähtävissä erilaisia historian vaiheita, sisältää paljon 
kulttuurihistoriaa. Eri-ikäiset rakennusosat kertovat eri aikakausista, eri 
aikojen ihanteista ja käyttötarkoituksen muutoksesta. (Hälikkä 2005, 11.) 
Sisätilojen pintakäsittelyitä on yleensä uudistettu muutaman vuosikym-
menen välein. Eri aikakausien ominaisuudet voivat parhaimmillaan olla 
luettavissa yhtä aikaa tällaisissa tiloissa. Jos korjaustilanteessa ei huomi-
oida kerroksellisuuden arvoja, voi alkuperäisyyden tavoittelu tuhota näitä 
tiloja. (Kärki ym. 2003, 14.)

Esteettiset arvot:

Esteettiset arvot jäävät usein muiden arvojen taustalle, mutta on selvää, 
että rakennuksen ja rakennettu ympäristö herättävät myös esteettisiä ko-
kemuksia. Esteettinen arvo voidaankin nähdä laajempana kokemuksena 
kuin pelkkänä kauneutena. Ihmisen elinympäristössä tavoitteena on po-
sitiivinen estetiikka, sillä elinympäristö ei ole samalla tavalla valinnainen 
esteettinen kokemus kuin taideteoksen havainnoiminen taidenäyttelyssä. 
(Hälikkä 2005, 11.)

Käyttöarvo:

Käyttäjien tarpeisiin vastaaminen on rakennuksen tärkein tehtävä. Jos 
rakennusta ei käytetä, se häviää ennemmin tai myöhemmin, vaikkei ihminen 
sitä aktiivisesti tuhoaisikaan. Koska käyttö liittyy olennaisesti rakennusten 
olemassaoloon, on vanha rakennus aina osa myös nykypäivää. Asuinraken-
nuksen tulee vastata myös nykyasumisen tarpeisiin. Käyttöarvon säilyttämi-
nen on eräs keskeisistä suojelutavoitteista ja tähän vedoten hissilisäys saattaa 
myös edistää suojelutavoitteen toteutumista. (Hälikkä 2005, 12.)

10



Pääporras:

Pääporras on kerrostalon edustuksellisin porrashuone, jonka koristeluun ja 
tilalliseen sommitteluun on eniten kiinnitetty huomiota. Useimmiten käynti 
pääporrashuoneeseen on suoraan kadulta (Schulman 2003) ja sen varrella 
sijaitsevat suurimmat asunnot (Neuvonen 2006, 30). Pääportaaseen on 
useimmissa turkulaisissa taloyhtiöissä asennettu jo alun perin hissi, mutta 
poikkeuksia löytyy erityisesti 3-kerroksisista kerrostaloista. Toisinaan 
pääporrashuoneissa on vierekkäin kaksi ovea, joista toinen kaksi- ja toinen 
yksiosainen. Nämä johtavat useimmiten samaan asuntoon ja pienempi on 
ollut palvelusväen käytössä.

Sivuporras:

Sivuportaiden varrella sijaitsevat perinteisesti pienemmät asunnot. 
Nämä huoneistot porrashuoneineen sijoitettiin useimmiten siipi- tai 
piharakennuksiin, eikä niihin ole käyntiä suoraan kadulta. Ilmeeltään 
sivuportaat ovat yleensä muunnelmia pääportaista. (Schulman 2003). 
Kerrostalo-kirjasarja ei erottele sivu- ja keittiöportaita erilleen, vaan esittää 
keittiöportaasta kuljettavan myös pienempiin asuntoihin. Inventointia 
tehdessäni huomasin kuitenkin, että ne portaat, jotka selvästi mieltää 
palvelusväen portaiksi, vievät aina huoneiston takaovelle, eikä niissä ole 
summereita tai ovikelloja. Tämän vuoksi käytän sanaa sivuporras kaikista 
niistä porrashuoneista, jotka vievät asuntojen ainoalle ovelle, mutta ovat 
vaatimattomampia kuin pääporras.

Keittiöporras:

Varsinkin vanhemmissa kohteissa porvarisasuntoihin on aina kuulunut kaksi 
sisäänkäyntiä: toinen edustustiloihin ja toinen keittiöön. Usein keittiöön 
on jopa erillinen porrashuone, nk. piianporras. Keittiöporrasta tarvittiin 
palvelusväelle ja asuntojen huoltoon (Schulman 2003) Keittiöportaita 
pitkin pääsee myös ullakkotilaan, sillä se ei usein pääportaasta onnistu. 
Kuten mainittu, kaikessa kirjallisuudessa ei eritellä sivu- ja keittiöportaan 
eroa, jolloin tulkinnat keittiöportaan funktiosta vaihtelevat.

Bab Hjortenin pääporras B

Bab Hjortenin sivuporras D

Bab Hjortenin keittiöporras G
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3 Kerrostalon historia Suomessa

Kerrostalon määritelmä on häilyvä ja vielä vaikeammaksi tulkinnallisen 
rajanvedon tekevät käyttötarkoituksen muutokset, jotka eivät kuitenkaan ole 
muuttaneet itse rakennustyyppiä. Varsinkin 1800-luvulla ensimmäinen tai 
kaksi ensimmäistä kerrosta olivat varatut liiketoimelle ja ylemmät asumiseen. 
Esimerkiksi Läntinen Rantakatu 7:ssä oli molemmissa kolmikerroksisissa 
empirerakennuksissa asumista 1960-luvulle saakka. Toinen oli vuosina 
1756–58 rakennetun C. F. Schröderin suunnitteleman sokeritehtaan Turun 
palosta 1828 jäljelle jääneitä kellareita ja seinärakenteita hyväksikäyttäen 
korjattu asuin- ja myymälärakennus. Korjauksen rakennuttaja oli tehtaan 
patruuna G. E. Pychlau ja suunnittelijana toimi arkkitehti Charles Bassi. 
Toinen saman osoitteen empiretaloista oli vuonna 1814 C. L. Engelin 
suunnittelema sokeritehtaan asuinrakennus, eli Lohmanin talo, joka 
korjauksen vuonna 1828 suunnitteli P. J. Gylich. (Kurri 2008.)

3.1 Kivikaupunki 1820–1880

Turun palo sai aikaan Engelin asemakaava ja rakennusjärjestyksen. 
”Kivi- eli kerrostalokaupunki” sijoittui Tuomiokirkon, Nikolaintorin (nyk. 
Vanha Suurtori) ja Raatihuoneentorin (nyk. Kauppatori) ympäristöön, 
sekä Itäiselle ja Läntiselle Rantakadulle siltojen väliselle osuudelle. 
1800-luvun jälkipuoliskolla puolestaan liike-elämän painopiste siirtyi kohti 
Kauppatoria ja vallitsevan trendin mukana myös kerrostalot rakennettiin 
Linnankadulle, Aurakadulle, Kauppiaskadulle ja Venäjän Kirkkokadulle 
(nyk. Yliopistonkatu). (Kurri 2008.)

Ennen kerrostalorakentamisen volyymin suurta kasvua 1880-luvulla 
Turkuun rakennettiin yli kaksikerroksisia kerrostaloja myös 1860- ja 
1870-luvuilla. Tuolta ajalta on jäljellä, joskaan ei asuinkäytössä mm. 
Ruotsalaisen teatterin sivuilla olevat rakennukset: Apteekkitalo (1865) 
ja nk. Paakarin talo, eli Lehtisen talo (1877). Molemmat rakennukset on 
ilmeisesti suunnitellut C. J. von Heideken. (Kurri 2008.)
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3.2 Uusrenessanssi ja art nouveau 1880–1920

Nk. Suurkaupunkityylin, eli uusrenessanssin myötä alettiin myös Suomen 
kaupunkeihin rakentaa yhä korkeampia kivisiä asuintaloja. (Niiranen 
1981, 70.) Helsinki pääkaupunkina sai ensimmäiset korkeammat talonsa 
1870-luvulla, mutta Turkuunkin niitä rakennettiin jo 1880-luvulla, jolloin 
elettiin rakennustaloudessa nousun aikaa. (Neuvonen 2006, 12.) Turun 
uusrenessanssirakennuksista ensimmäinen oli vuonna 1884 rakennettu 
kirjakauppias A. W. Edgenin asuin- ja liikerakennus osoitteessa Aurakatu 
3. Alkuperäinen suunnittelija oli Waldemar Backmanson ja rakennuksen 
korotuksen (1907) piirsi F. Strandell.  (Kurri 2008.)

1800-luvulta jäljellä olevista taloista Turussa yksikään ei ole enää 
asuinkäytössä, vaan 1980-luvulla muutettiin viimeisetkin toimisto- ja 
liiketilakäyttöön. Tämän vuoksi ne jäivät tämän tutkimuksen inventoinnin 
ulkopuolelle. Ensimmäiset edelleen asuinkäytössä olevat yli kaksikerroksiset 
asuinkerrostalot ovat peräisin 1900-luvun alusta.

Kauppa ja liike-elämä olivat tärkeitä rakentajia 1800-luvun lopun kaupungissa 
ja tuolloin muuttui myös kaupan arkkitehtoninen miljöö. Helsinkiin, Turkuun 
ja Tampereelle alettiin tuolloin rakentaa 4-5 kerroksisia asuinrakennuksia 
mannereurooppalaiseen tapaan. Näissä uudentyyppisissä asuintaloissa 
pohjakerros oli varattu liikkeille ja vasta ylemmät asuinkäyttöön. Eri 
kerrosten asunnot olivat kuitenkin useimmiten samanlaisia, eikä Suomessa 
esiintynyt kerrosten välistä hierarkiaa toisin kuin eurooppalaisissa 
suurkaupungissa. (Lilius 1983, 194, 217.)

1800-luvulla kerrostalot olivat ensisijaisesti ylempien sosiaaliluokkien 
asumismuoto. Tämän vuoksi myös asuntotyyppiä leimasivat perinteelliset 
yläluokkaiset käsitykset edustavuudesta ja perhe-elämän julkisuusasteesta. 
(Leskinen 1992, 77–78.) Edustavuus näkyi huoneistojen koossa: suurasunto 
saattoi käsittää koko kerroksen ja huonekorkeus oli vuosina 1880–1910 
useimmiten 3,5–3,6 metriä tai jopa enemmän. 1900-luvun alussa alettiin 
rakentaa työväestöllekin omia kerrostaloja, mutta asuinkasarmit eivät 
kuitenkaan yleistyneet Suomessa samalla tavoin kuin muualla Euroopassa. 
(Neuvonen 2006, 32–33.)

1880–1900-luvuilla vaikutti nk. historismi tai uusrenessanssi, jolloin 
hyvinkin koristeellisilla pääjulkisivuilla oli paljon enemmän merkitystä, 
kuin takajulkisivuilla, joita ei tarvinnut edes esittää rakennuspiirustuksissa. 
(Neuvonen 2006, 23.) Vuosisadan vaihde muodosti kuitenkin monella 

Ajan hissittömiä porras-
huoneita löytyy Turusta:

As Oy Albatross (1910), osoite: 
Puolalanpuisto 4 a

As Oy Aro (1911), osoite: 
Puistokatu 18

As Oy Askala (1911), osoite: 
Yliopistonkatu 28

As Oy Aurakatu 20 (1904)

As Oy Auralinna (1911), osoite: 
Humalistonkatu 15 A 

As Oy Birger (1912), osoite: 
Yliopistonkatu 37

As Oy Kauppiaskatu 16 (1912, 
1914)

As Oy Kulmakivi (1913), 
osoite: Sofiankatu 4 b

As Oy Lausteentorni (1910), 
osoite: Kotikatu 2

As oy Länsitalo (1911), osoite: 
Läntinen Pitkäkatu 20

As Oy Pontela (1909), osoite: 
Humalistonkatu 13

As Oy Puolala (1913), osoite: 
Puolalanpuisto 1 b 

As Oy Päivölä (1909), osoite: 
Puolalanpuisto 4 b

As Oy Rauhanlinna (1911), 
osoite:Rauhankatu 2

As Oy Sairashuoneenkatu 8b 
(1911)

As Oy Wanha Turku (1908), 
osoite: Sirkkalankatu 24

Bab Pantern ”Vanha Pantern” 
(1910) osoite: Kaskenkatu 2

Bab Hjorten (1903, 1906), 
osoite: Kaskenkatu 4A
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tapaa vedenjakajan. Arkkitehtuuriin tuli selvästi uusi tyyli, art nouveau. 
Tämän ajan esimerkit Turussa voi hyvin laskea myös Jugendin ja kansallis-
romantiikan nimien alle. (Leskinen 1992, 12.) 1900-luvun alun jugend 
hylkäsi klassisen arkkitehtuurin koristemuodot ja symmetrian, mutta 
jo 1910-luvun alussa klassilliset muotoaiheet saivat palata ja jugend-
arkkitehtuuri sai pyöreät ja monikulmaiset erkkerinsä, joista se nykyään 
parhaiten tunnetaan. (Neuvonen 2006, 25.)

Runkotyyppinä ensimmäisissä kerrostaloissa aina 1920-luvulle asti oli 
pääsääntöisesti tiilimuurirunko. Ulkoseinän paksuus tiilestä muuratussa 
rungossa on hyvin syvä, peräti 60 cm ja tässä runkotyypissä myös talon 
keskelle sijoittui tiilestä muurattu sydänmuuri. Ulkoseinän alaosassa oli 
aina kivijalka, eli sokkeli suojaamassa tiilimuuria. (Neuvonen 2006, 16.) 

Välipohjat tuettiin pääosin puupalkeilla, eli vasoilla vuoteen 1910 asti. 
Porttikäytävät ja eteishallit olivat kuitenkin erikoisasemassa ja niiden 
päällä oli välipohjarakenteena tiilestä muurattu tynnyri- tai ristiholvi, tai ns. 
kappaholvi, joka oli muurattu ratakiskojen varaan. 1900-luvun alussa joitain 
asuinkerrosten välipohjia tuettiin ratakiskojen ja I-terästen varaan. Samoihin 
aikoihin suoritettiin myös erilaisia teräsbetonikokeiluja välipohjarakenteissa, 
mutta erillisinä toisistaan. Vasta 1920-luvulla alalaattapalkisto vakiintui 
yleisimmäksi välipohjatyypiksi. (Neuvonen 2006, 17.) 

Suomen ensimmäinen vesikeskuslämmitys asennettiin kerrostaloon 
Helsingissä vuonna 1886, mutta pääsääntöisesti 1910-luvulle asti käytössä 
olivat huonekohtaiset kaakeliuunit. Keskuslämmitys yleistyi 1910-luvulla 
ja 1920-luvulla lähes kaikkiin uusiin kerrostaloihin asennettiin radiaattorit. 
(Niiranen 1981, 152.) Åbo Järnmannfaktur Ab valmisti lämmitysjärjestelmiä 
Turussa (Kurri 2008). Vähemmän tilaa vievät levypatterit syrjäyttivät 
myöhemmin suuret radiaattorit, mutta vanhemmissa kohteissa on vielä 
onneksi alkuperäisiä jäljellä. (Niiranen 1981, 153.) 

Ensimmäinen sähköistetty asuintalo rakennettiin Helsinkiin vuonna 1885. 
1900-luvulla yleistyi sähkövalaistus myös työväestön keskuuteen uuden 
metallilankalampun myötä, joka oli aiempaa versiota huomattavasti 
halvempi. Uudisrakennukset saivat vesijohdot Helsingissä jo vuonna 
1876, mutta Turkuun ne saapuivat vasta vuonna 1903. Alkuvuosina vesi 
lämmitettiin huoneistoissa, mutta vuosista 1910–1920 lähtien yleistyi 
keskuslämmitys. Ilmanvaihto oli aikakautena kokonaan painovoimainen. 
(Neuvonen 2006, 37–39.)

Tiilimuurirunko (kuva: 
Kerrostalot 1880-2000)

14



1900-luvun alussa tulivat ensimmäiset vesiklosetit varakkaampien 
ulottuville. Siihen asti käymälät olivat sijainneet pihasiivissä ja pohja-
kerroksessa. Työväestö sai omat vesiklosetit ensimmäiseen maailmansotaan 
mennessä, mutta tuolloin ne olivat useamman asunnon yhteiskäytössä. 
(Neuvonen 2006, 38.)

Porrashuone

Kerrostaloasuntojen erilaiset funktiot ovat sanelleet rakennusten erilaiset 
sisäänkäynnit. Teollisuuden, kaupan ja virkamiesten edustajat ovat 
tarvinneet tilavia edustusasuntoja palvelemaan perhe-elämäänsä, työtänsä 
ja sosiaalista statustaan. Kotikulttuuri ja monenlaiset taideharrastukset 
ovat voineet kehittyä väljissä asunnoissa. Toisaalta suuret asunnot ovat 
tarvinneet palveluskuntaa: taloudenhoitajia ym. palvelijoita ja renkejä 
raskaampiin töihin. (Leskinen 1992, 93–94.)

Suurimpiin huoneistoihin oli kulku suoraan kadulta tilavan ja edustavan 
pääportaan kautta. (Neuvonen 2006, 30.) Varsinkin nämä pääporrashuoneet 
koristeltiin tavallisissakin asuinkerrostaloissa maalauksin ja koristein. 
(Niiranen 1981, 71.) 1800-luvulla koristelu oli erityisen rehevää nk. 
kertaustyylien vaikutuksessa. Muodissa olivat tuolloin erityisesti 
kasvi- ja eläinornamentiikka. (Niiranen 1981, 111.) Jugendinkin aikaan 
porrashuoneiden asemaa korostettiin tilallisin ja runsain koristeaihein. 
(Leskinen 1992, 12.)

1900-luvun alussa Turussa vaikutti lasimaalausten ja stukkotöiden mestari 
Willy Baer. Suurimman maalausliikkeen omisti S. Koskinen. Koskinen 
hallitsi kaikki koristelutekniikat ja tyylit, mutta saattoi käyttää erityisen 
vaativissa tehtävissä ”alihankkijoita”. Lasimaalauksia Koskinen ei tehnyt. 
Muita turkulaisia toimijoita olivat mm. Nurmi ja Leppänen ja osa töistä 
tilattiin helsinkiläisiltä firmoilta, kuten Isak Elg, S. Wuorio ja Carl Slotte. 
Kilpailuttaminen ei tuolloinkaan ollut harvinaista. (Kurri 2008.)

Keittiöihin ja pienasuntoihin saavuttiin yleensä pihan puolelta, joko keittiö- 
tai sivuportaiden kautta. Erillisiä keittiöportaikkoja käytettiin pääosin 
ruokatavaroiden, halkojen ja kuivakäymälöiden jäteastioiden kuljetukseen, 
sillä edustustilan funktioon ei sopinut likaa tuottavat toimet ja palvelusväen 
läsnäolo. (Neuvonen 2006, 30.) Keittiöportaan yhteyteen rakennettiin usein 
myös tuuletusparvekkeita palvelusväen käyttöön pihan puolelle, mutta heti 
alkuunsa niitä ei vielä ollut kaikissa kerroksissa. (Neuvonen 2006, 28.)
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porrastornista sisäpihalla.



Porrashuoneiden keskinäinen arvoasteikko ilmenee selvästi väljissä pää-
portaissa ja ahtaissa keittiöportaissa, joiden väliin istuvalla sivuportaalla on 
useimmiten ollut myös oma luonteensa. (Leskinen 1992, 12.) Arvoasteikon 
voi nähdä heijastelevan ajan vähitellen katoavaa sääty-yhteiskuntaa. 
(Leskinen 1992, 93.)

Yleisin portaan muoto oli kaksivartinen porras, mutta varsinkin pää-
porrashuoneissa käytettiin myös ympyrän- ja ellipsin muotoisia spiraali- ja 
kiertoportaita, sekä 3-vartisia ja erilaisia yhdistelmäportaita. Keittiön-
portaiden muoto oli hyvin usein kierreporras. Vanhimmissa taloissa tehtiin 
portaat tiilestä muuratulle pohjalle. Tällaisissa tapauksissa tuli keskelle 
rakentaa nk. kielimuuri tai vähintään pilarit. Esimerkkejä näistä ratkaisuista 
löytyy turkulaisten asuinkerrostalojen joukosta hyvin vähän, sillä mene-
telmää käytettiin lähinnä ennen 1900-lukua. Toinen kiinteän portaan muoto 
oli muurata syöksyholvit nojaamaan kumpaankin lepotasoon kannattamalla 
ne ratakiskoilla tai I-teräksillä. Kiskot ja teräkset piilotettiin tällöin 
rappauksen alle. Suuressa osassa inventointikohteita on kuitenkin käytetty jo 
uudempaa, vuosisadan vaihteessa yleistynyttä tapaa muurata teräsbetonisista 
askelharkoista vapaakantoiset portaat. (Neuvonen 2006, 30.)

Porrashuoneiden lattiat olivat kovalla kulutuksella, mikä vuoksi ne 
aluksi rakennettiin usein kivestä. 1800-luvun lopulla alkoivat erilaiset 
laatat yleistyä. Eniten suosiota saivat värillisestä mosaiikkibetonista 
tehdyt, vakiokokoiset laatat, mutta myös kivisiä ja savesta poltettuja 
laattoja käytettiin. (Niiranen 1981, 107.) Kiinteät portaat päällystettiin 
yleensä joko puuaskelmilla tai sementtilaastilla. Sen sijaan betonista 
muurattuihin vapaakantoisiin portaisiin tehtiin usein mosaiikkibetonipinta. 

Ajan portaan rakenteita. (kuva: 
Kerrostalot 1880-2000)
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Mosaiikkipinta saatiin aikaan vuoraamalla muotin seinät ja pohja ensiksi 
mosaiikkimassalla ja valamalla betoni vasta sen jälkeen. (Niiranen 1981, 71.) 
Betonituotteiden suosioon on varmasti vaikuttanut myös niiden moni-
puolisuus: massaan voitiin sekoittaa väriaineita, jolloin materiaalin varioi-
tuvuus lisääntyi. Keraamiset laatat puolestaan yleistyivät vasta vähän 
ennen ensimmäistä maailmansotaa. (Neuvonen 2006, 30–31.) Sementti-
mosaiikkilaattoja turkulaisiin porrashuoneisiin valmisti Åbo Asfaltfiltfabrik 
(ÅAF), jonka tuotantoon kuuluivat myös Viktoria-laatat (Kurri 2008). 

Ikkunat avautuivat sisään- ja ulospäin, eli niissä oli aina kaksi lasia. 
1800-luvun lopulla yleisin malli oli 3-ruutuinen T-ikkuna, mutta 
1900-luvulla ennen yksiosainen yläosa täyttyi pienistä ikkunaruuduista. 
(Neuvonen 2006, 28.) Hienoja peiliovia, kaiteita ym. Valmistivat Bomanin 
Höyrypuuseppätehdas ja Turun Puunjalostustehdas (Kurri 2008). 

Ensimmäiset määräykset portaiden mitoituksesta saneli Helsingin vuoden 
1875 rakennusjärjestys. Se määräsi kivitalojen pääportaan porrassyöksyn 
vähimmäisleveydeksi viisi jalkaa, eli noin 150 cm. Turussa puolestaan 
vuoden 1907 rakennusjärjestys vaati ”kyökinportailta” vähimmäisleveyttä 
vain yhden metrin. 1917 Helsingissäkin höllennettiin pääportaan leveys-
vaatimusta 130 cm:iin ja samalla määrättiin ensimmäistä kertaa suurimmat 
mahdolliset nousut portaille: pääportaalle 18 cm ja muille portaille 20 cm. 
(Neuvonen 2006, 30.)

3.3 20-luvun klassismista funktionalismiin 1920–1940

Ensimmäisen maailmansodan seurauksena olivat rakentamisen kustan-
nukset hypänneet pilviin. Elettiin sääty-yhteiskunnan rikkoutumisen 
aikaa, jolloin työvoimakustannukset lähtivät huimaan nousuun. Lisäksi 
rakennusmateriaalit olivat huomattavasti kalliimpia kuin ennen sotaa. 
Vuosina 1920–1926 Suomessa vallitsi pulakausi, eikä rakennettu paljoakaan. 
1920-luvun lopulla talous kuitenkin lähti nousuun ja vähän ennen New 
Yorkin pörssiromahdusta (1929) elettiin jo nk. rakentamisen hulluja 
vuosia. Romahdus kuitenkin aiheutti maailmanlaajuisen laman, mikä 
vaikutti väistämättä Suomenkin oloihin. Vuonna 1933 rakentaminen oli 
matalimmillaan ennen uutta nousua kohti funktionalismin kukoistusta. 
(Neuvonen 2006, 52.)

Yhdestä väärin päin muuratusta 
laatasta tunnistetaan valmista-
jaksi Åbo Asfaltfiltfabrik ja 
laattamalli on Viktoria-laatta. 
(Kuva: Henna Partanen)
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Yksikertainen, mutta 
tyylikäs porrashuone As Oy 
Lounaassa.



1920-luvulla perinteisen tiilimuurirungon rinnalle nousi sekarunko, 
jossa ei enää tarvittu paksuja sydänmuureja, vaan talon keskellä seisoivat 
teräsbetonipilarit. Myös ulkoseinät kapenivat 45 senttimetriin, sillä 
1930-luvun lopulla muurattiin niihin vain puolentoista kiven reikätiilimuuri.
(Neuvonen 2006, 54–55.) Välipohjat rakennettiin jo aiemmin yleistyneenä 
teräsbetonirakenteisena alalaattapalkistona (Neuvonen 2006, 56).

1920-luvun klassismi silotti julkisivupintoja ja koristeaiheet yksin-
kertaistuivat pieniin antiikin muotoaiheisiin. 1930-luvulla funktionalismi 
vei lähes kaikki loputkin koristeet ja toi tilalle suorakaiteen muotoiset 
erkkerit, ensimmäiset huoneistoparvekkeet ja kulmaikkunat. Toisaalta 
hyppäys 20-luvun klassismista funktionalismiin ei ollut selvä, sillä vielä 
1930-luvullakin oli usein historistisia koristeita. (Neuvonen 2006, 58-59.)

Porrashuone
1920-luvun klassismissa saman portaan varrelle saatettiin rakentaa 
erikokoisia asuntoja, mikä horjutti aiempien vuosien selvästi hierarkista 
systeemiä. (Leskinen 1992, 12.) Useimmiten yksi porrashuoneista oli 
kuitenkin muita tilavampi ja koristellumpi, sekä usein myös varustettu 
hissillä. (Neuvonen 2006, 62.) Koristelu oli kuitenkin huomattavasti 
niukempaa kuin edellisinä tyylikausina, mutta vasta 1930-luvun 
funktionalismin myötä dekoraatioista luovuttiin kokonaan ja keskityttiin 
operoimaan tilaelämyksillä. (Leskinen 1992, 12.)

Aiemmin vain palveluskunta oli tarvinnut tuuletusparvekkeita, mutta 
1920-luvusta lähtien niitä asennettiin lähes kaikkiin porrashuoneisiin. 
1930-luvulla yleistyivät huoneistokohtaiset parvekkeet. (Neuvonen 2006, 62.)

1920- ja 1930-luvuilla porrashuoneet rakennettiin yleensä sisäpihan 
puolelle. Portaiden rakenne oli edelleen 1900-luvun alussa kehitetty 
vapaakantoinen porras. Vuoden 1917 rakennusjärjestys Helsingissä 
määräsi portaiden vähimmäisleveydeksi korkeintaan kolmekerroksisissa 
asuintaloissa 130 cm ja sitä korkeammissa 150 cm. (Neuvonen 2006, 62.)

Portaiden askelmat olivat joko mosaiikkibetonia tai värjättyä betonia. Kerros- 
ja lepotasanteet olivat useimmiten myös mosaiikkibetonia, mutta joko paikalla 
valettua tai tasanteiden päällysteet koottiin valmiista laatoista. (Neuvonen 
2006, 62.) Ovet olivat vielä peiliovia, mutta yksinkertaistuivat kaiken aikaa.
Ikkunat olivat puiset, 2-lasiset, jotka aukesivat sisään-ulos. Ne jaettiin saman-
kokoisiin ruutuihin, eli joko neljään, kuuteen, kahdeksaan tai yhdeksään 
ruutuun. (Neuvonen 2006, 61.)

Sekarunko. (Kuva: 
Kerrostalot 1880-2000)
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Turussa aikakausi 1920-1940 
on edustettuna seuraavissa 
kokonaan tai osittain 
hissittömissä taloyhtiöissä:

Aninkaisten As Oy (1924), 
osoite: Brahenkatu 13

As Oy Atrium (1927), osoite: 
Yliopistonkatu 27 B

As Oy Aurakatu 22 
(1919-1920)

As Oy Eerikinkatu 37 (1925)

As Oy Honkakulma, osoite: 
Kupittaankatu 29 B

As Oy Itäinenkatu 46 (1928), 
osoite: Itäinen Pitkäkatu 46

As Oy Linnankatu 17 (1901, 
1927)

As Oy Ostola (1928), osoite: 
Läntinen Pitkäkatu 29

As Oy Pyramid (1928), osoite: 
Yliopistonkatu 14 b

As Oy Puutarhakatu 7 (1922)

As Oy Rauhankatu 1 b (1926)

As Oy Sofia (1928), osoite: 
Sofiankatu 6 b

As Oy Tornikatu 1 b (1927)

As Oy Turun Läntinenkatu 15, 
osoite: Läntinen Pitkäkatu 15

As Oy Tuuri (1928), osoite: 
Tuurintie 3

Bab Brahengatan 9 (1924)

Linnankatu 1 (1929)

Rautatieläisten As Oy (1928), 
osoite: Läntinen Pitkäkatu 16 a



3.4 Asuntopulan ja teknisten innovaatioiden aika 1940–1960

Ennen 1940-lukua vain yksityiset tahot olivat rakentaneet kerrostaloja, 
mutta sodan jälkeen vallitsivat erityisolot. Oli sekä kova rakennusainepula 
että asuntopula. Asuntopulaan vastaamaan lähtivät tällöin aatteelliset 
tahot, kuten Sosiaalinen asuntotuotanto eli SATO vuonna 1940. SATO:n 
esimerkin innoittamana aloitti Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto 
vuonna 1948, Asuntosäätiö vuonna 1951 ja Valtion asuntotoimikunta eli 
ARAVA vuonna 1949. (Neuvonen 2006, 84.)

Asuntopulan ongelmaa yritettiin ratkaista tehostamalla rakennusprosessia. 
Syntyi tuotantosysteemejä, jotka rakensivat kerralla kokonaisia rakennus-
ryhmiä tai jopa lähiöitä. Rakennusosa standardoitiin, työmaat koneistettiin 
ja elementtirakentamista alettiin kehittää. (Neuvonen 2006, 84.)

1940- ja 1950-luvut olivat rakenteiden kehittelyn aikaa. Tuolloin ei ollut enää 
tyypillistä runkotyyppiä, vaan koko ajan rakennusteollisuuteen löysi tiensä 
uusia innovaatioita. Perinteinen tiilimuurirunko oli vielä jonkin aikaa 
käytössä, mutta 1940- ja 1950-luvuilla yleisin oli sekarunko. (Neuvonen 2006, 
88.) Joitain kokeiluja oli betonipilarirungoista,  mutta ne eivät yleistyneet. 
1950-luvun puolivälissä betoni syrjäytti tiilen kantavana rakenteena. Tämä 
johti betoniseinärungon yleistymiseen. Elementtirakentamiseen sopi 

Ajalle tyypillistä oli hyvin kaksijakoinen suhtautuminen porrashuoneiden 
koristeluun. Funktionalismi edusti yksinkertaista linjaa, mutta art decon 
rantautuminen 1930-luvulla toi vahvat kontrastit myös porrashuoneeseen. 
Keinoja kontrastien luomiseen olivat kiiltävät, pastellin sävyiset maalipinnat, 
kromatut kaiteet ja mustat listat. Lattian mosaiikkibetonipinnat olivat 
usein kuvioituja ja monivärisiä. Seinien alaosa oli tummempi kuin yläosa 
likaantumisen estämiseksi. (Neuvonen 2006, 62.) 

1930-luvulla rikkakuilu tuli Ruotsista osaksi talosysteemiä. Kuilussa jätteet 
kulkivat porrashuoneesta kellarin jätteidenpolttohuoneeseen. (Neuvonen 
2006, 62.)

Hissien rakentamisesta ei ollut mitään säännöksiä tai normeja, mutta niitä 
rakennettiin pääosin nelikerroksisiin ja sitä korkeampiin taloihin. Hissi 
sijoitettiin joko portaan keskelle tai asuntovyöhykkeelle. Hissikorin ovena 
oli liukuveräjä ja keskellä porrashuonetta sijaitsevaa hissikuilua ympäröi 
metalliverkko. (Neuvonen 2006, 63.)
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1950-luvulta asti Turun 
keskusta-alueelle 
rakennettuihin taloihin on 
pääasiassa jo rakennettu 
hissit, mutta joitain 
matalampia kerrostaloja on 
vielä hissittöminä:

As Oy Itäinenkatu 23 (1954), 
osoite: Itäinen Pitkäkatu 23

As Oy Puutarhakatu 30 (1954)

As Oy Rauhankatu 23-25 
(1952)

As Oy Turun Koulukatu 19 
(1958)

As Oy Ursininkatu 13 (1955)



Kuvissa betonipilarirungon, 
betoniseinärungon ja  
kirjahyllyrungon rakenteelliset 
periaateet. (Kuva: Kerrostalot 
1880-2000)

parhaiten kirjahyllyrunko, mikä nosti sen yleisimmäksi runkotyypiksi 
1960-luvulla. Vielä 1950-luvun alkuun asti yleisin välipohjatyyppi oli 
1910-luvun keksintö, eli alalaattapalkisto, mutta 1950-luvulla massiivinen 
teräsbetonilaatta korvasi palkiston. (Neuvonen 2006, 92.)

Koska asuntotuotanto pyrki maksimaaliseen tehokkuuteen, se näkyi myös 
asuntojen pohjissa: keskimääräinen huoneistoala oli 50 m2. Talosaunat 
yleistyivät toisen maailmansodan jälkeen (Neuvonen 2006, 109–110.)

1930-luvulla vaikuttaneen funktionalismin jälkeen 1940-luku toi koristeel-
lisuuden takaisin sekä porrashuoneisiin, että julkisivujen koristeisiin. 
Julkisivujen pinnat olivat joko rapatut tai puhtaaksi muuratut ja detaljointi 
sijoittuu parvekkeisiin, sokkelin verhoukseen, sekä sisäänkäyntejä koros-
tamaan. 1950-luvulla arkkitehtuurin uusin muotivirtaus, rationaalinen 
modernismi vahvisti kerrostalojen vaakasuuntaista ilmettä. Vuonna 1953 
lakisääteistä huonekorkeuden minimimittaa pudotettiin 2,7 metristä 2,5 
metriin. (Neuvonen 2006, 96–97.)

Arava-säädökset kielsivät parvekkeet yksiöissä ja tästä johtuen 
huoneistokohtaiset parvekkeet yleistyivät vain suuremmissa asunnoissa. 
Jonkin verran rakennettiin nk. ranskalaisia parvekkeita pienempiin 
asuntoihin. (Neuvonen 2006, 103.)

1950-luvun puoliväliin asti rakennettiin vain painovoimaista ilmanvaihtoa, 
mutta vuonna 1953 rakennushallitus hyväksyi koneellisen ilmanvaihdon, 
joka pian korvasi korkeammissa taloissa perinteisen menetelmän. Paino-
voimainen ilmanvaihto pysyi kuitenkin 3-4 kerroksisissa asuinkerros-
taloissa päävaihtoehtona aina 1960-luvulle asti. (Neuvonen 2006, 115.)

Kerrostalojen vallitseva lämmitysmuoto oli vesikeskuslämmitys, mutta 
1950-luvulla tehtiin myös ensimmäiset lattialämmityskokeilut. Sähkö-
kaapelit sijoitettiin rakenteiden sisään piiloon jääviin asennusputkiin. 
(Neuvonen 2006, 113, 117.)
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Porrashuone
Rakennusmääräykset edellyttivät luonnonvaloa porrashuoneessa aina 
vuoteen 1959 asti. Tämän vuoksi porrashuone rakennettiin joko kiinni 
ulkoseinään tai keskellä porrasta oli sakraali valokuilu johtamassa 
valoa kattoikkunasta aina pohjakerrokseen asti. Asuinkerrostaloissa 
oli useimmiten rikkakuilu ja käynti yhdelle tai useammalle tuuletus-
parvekkeelle. (Neuvonen 2006, 108.)

Suunnittelun lähtökohtana ei enää ollut varallisuuden osoittaminen, vaan 
vähimmäismitoituksen toteuttaminen. Helsingin vuoden 1945 rakennus-
järjestyksessä minimimitat määriteltiin näin: suorien portaiden leveydeksi 
120 cm, askelman enimmäiskorkeudeksi 18 cm ja vähimmäisetenemäksi 
27 cm. Yleisin porrastyyppi oli edelleen suora kaksivartinen porras, 
yksivartisen esiintyessä pääosin pistetaloissa. Kolmivartinen porraskin 
oli jonkin verran käytössä, mutta kierreporrasta ei esiinny ajan taloissa 
juurikaan. (Neuvonen 2006, 108.)

1940-luvulla ja 1950-luvun alussa portaat rakennettiin joko teräsbetonista 
paikalla valamalla tai tehdasvalmisteisista askellankuista. Elementti-
rakentamiskokeiluja porrashuoneissa, eli porrassyöksyelementtejä kokeiltiin 
ensimmäisen kerran vuosina 1950–51 Helsingin kisakylässä. Kokonaiset 
porrassyöksyelementit yleistyivät kuitenkin vasta 1950-luvun lopulla. 
(Neuvonen 2006, 108.)

Mosaiikkibetoni oli edelleen yleisin materiaali niin porrasaskelmissa kuin 
tasanteilla. 1940-luvun tasanteiden mosaiikkibetoni saattoi olla kuvioitua. 
1950-luvulla kehitettiin myös lattiaan sopivia muovilaattoja. (Neuvonen 
2006, 108.) Muovilaatoissa käytettiin vuosina 1950–1970 terveydelle 
vaarallista asbestia ja tämä on aiheuttanut suuren ongelman korjauksia 
tehtäessä. Asbestia sisältävät rakenteet on tällöin purettava tai suojattava 
erikoismenetelmiä käyttäen. (Suonto 1995, 47–48.)

Rationaalinen modernismi ihannoi valon tuntua ja seinät rapattiin ja maalattiin 
vaaleilla sävyillä. Yksi seinä oli usein tummempi puolestaan tilantunnun 
lisäämiseksi. (Neuvonen 2006, 108.) 1940-luvulla rakennettiin vielä jonkin 
verran sisään-ulos-aukeavia ikkunoita, mutta viimeistään 1950-luvulla 
yleistyivät sisään-sisään-aukeavat ikkunat. (Neuvonen 2006, 100.)

Koska hisseistä ei ollut vaatimuksia, ne rakennettiin vain korkeimpiin 
taloihin, eli yleensä yli nelikerroksisiin. Osa hissillisistäkin taloista on 
kaksitasoratkaisuja, jolloin hissi pysähtyy vain tasakerroksissa, eikä puoleen 
asunnoista mahdollisteta esteetöntä pääsyä.  (Neuvonen 2006, 108.)
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Alkuperäisen oloisena pysynyt 
porrashuone Uudenmaankatu 
5 b:ssä.



3.5 Sarjatuotannon kausi 1960–1975

1960- ja 1970-luvuilla suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui rakenne-
muutos, joka leimaa vahvasti ajan asuinkerrostalorakentamista. Suuri 
muuttoliike maalta kaupunkiin nosti rakentamisen määrittävimmäksi 
tekijäksi asuntojen määrän. Nopea rakentaminen oli kaikkien pyrkimys ja 
Aravankin mukaan rakennuksissa oli ”pyrittävä mahdollisimman pitkälle 
vietyyn sarjatuotantoon”. (Neuvonen 2006, 142.)

1960-luvulla betoni syrjäytti tiilen runkotyyppinä, jolloin kirjahyllyrunko 
tärkeimpänä runkotyyppinä sai rinnalleen erilaisia variaatioita (Neuvonen 
2006, 148).  Massiivinen teräsbetonilaatta oli yleisin välipohja aina 1970- 
luvun alkuun asti. Tuolloin kehiteltiin esijännitetyt välipohjalaatat, jotka 
mahdollistivat jopa yli 10 metrin jännevälin aiemman 5-6 metrin sijaan. 
(Neuvonen 2006, 153.)

1960-luvun alussa ulkoarkkitehtuuri luotiin vielä julkisivuja puhtaaksi 
muuraamalla, rappaamalla ja julkisivulevytyksin, mutta betonielementti-
tekniikka valtasi samalla alaa. Nauhaikkunat ja -elementit jatkoivat 
virtaviivaisen vaaka-aiheen korostamista, mutta 1960-luvun lopulla ruutu-
elementtijulkisivut muuttivat pinnat staattisiksi. Nauhaikkunat suurensivat 
huomattavasti lasipintojen kokoa, mutta ikkunat olivat edelleen kaksilasisia, 
sisään-sisään aukeavia. (Neuvonen 2006, 158–171.)

Asuntopohjien rationalisointi ja suoraviivaistaminen johti ratkaisujen 
monistamiseen useisiin kohteisiin. Samaan aikaan asunnon koko kuitenkin 
kasvoi. Pienasuntoihin ei ennen 1960-luvun loppua ja parveketornien yleisty-
mistä rakennettu huoneistokohtaisia parvekkeita. (Neuvonen 2006, 176–179.)

Työn järkeistämiseksi vesikeskuslämmityksen nousujohdot jätettiin 
näkyville ulkoseinien nurkkiin. Yli nelikerroksisissa taloissa oli jo 
järjestäen koneellinen poistoilmanvaihto. Sähkö puolestaan asennettiin 
seka-asennussysteemillä, eli osa johdoista upotettiin rakennusosien sisään 
ja osa vedettiin pintavetoina listojen sisässä. (Neuvonen 2006, 181–189.)

Porrashuone
Porrashuoneiden suunnittelu oli rationalisoitu äärimmilleen. Sekä portaat 
että tasanteet olivat kaikkialla elementtejä. Elementtikerrostason mitat 
olivat 150 cm x 255 cm ja lepotason 120 cm x 255 cm. Yleisin porrastyyppi 
oli edelleen suora kaksivartinen, mutta myös yksivartisia ja kierreportaita 
esiintyi. Koska luonnon valoa ei enää vaadittu, porrashuone sijoitettiin usein 
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1960-luvun alun tyyliä edustaa 
hissittömät porrashuoneet 
As Oy Luostarinpuistossa 
(1961), osoite: Luostarinkatu 
6 ja ja toinen 1960-luvun 
hissitön porrashuone As 
Oy Tuureporinkatu 17 a:ssa 
(1964).



keskelle runkoa, jolloin siitä tuli pimeä. Pintamateriaalina porrasaskelmilla 
oli useimmiten mosaiikkibetoni, mutta tasoilla ja eteishalleissa suosittiin 
erilasia muovilaattoja. Myös näissä muovilaatoissa saattaa olla käytetty 
asbestia, joka vaatii osaavan poistajan tai suojaamisen korjausten ajaksi. 
Lattialistana oli ohut muovilista ja kaiteina puolestaan olivat vakiomalliset 
teräspinnakaiteet. (Neuvonen 2006, 176.)

1960-luvulla loppui tuuletusparvekkeiden ja rikkakuilujen rakennus, eikä 
hissejäkään asennettu kuin yli nelikerroksisiin taloihin Arava-ohjeiden 
rajoitusten vuoksi. (Neuvonen 2006, 176.)

3.6 Laadun merkityksen uusi nousu 1975–2000

1970-luvun lopulla alkoivat vihdoin myös laatuvaatimukset olla tärkeässä 
asemassa asuntotuotannossa, mutta edelleen määrällisten tavoitteiden rinnalla. 
Uutena ongelmana näyttäytyivät nyt laajat määräykset ja ohjeet, jotka 
rajoittivat olennaisesti kaikkea rakentamista. Vähimmäisvaatimuksista 
oli tullut normi ja esimerkiksi vuosina 1962–1963 Arava-ohjeet olivat 
vaikuttaneet myös vapaarahoitteisiin asuntoihin, vaikkeivät niitä edes 
koskeneet. (Neuvonen 2006, 210.)

Uusi tapa omistaa asunto tuli vuonna 1991 osa-omistusasuntojen ja 
asumisoikeusasuntojen myötä. 1990-luvun vallitsevat teemat olivat 
esteettömyys, muuntojoustavuus, ekologisuus, paikalla rakentamisen 
kehittäminen, sekä hyvä kaupunkiympäristö. (Neuvonen 2006, 210.)

Yleisin runkotyyppi oli edelleen kirjahyllyrunko eri muotoineen, mutta 
1990-luvulla kokeiltiin myös muita runkoja, kuten teräs- ja puurunkoa. 
Yleisin välipohja oli BES- järjestelmän mukainen esijännitetty ontelolaatta, 
mutta edelleen tehtiin paikalla valettuja välipohjia. (Neuvonen 2006, 216–
218.)

1990-luvulle asti kaikki rakentaminen, myös asunnon suunnittelu oli tiukasti 
normitettua. Sähkön kulutus lisääntyi selvästi 1980-luvulla uusien laitteiden 
myötä, mutta johdot asennettiin taas rakenteiden sisään, pois näkyvistä 
1990-luvulla huomio kiinnittyi esteettömyyteen aiempaa enemmän. 
Tulivat invamitoitetut wc:t. 1990-luvun lama pienensi taas huoneistoja, 
mutta silloin toisaalta rakennettiin ensimmäiset huoneistokohtaiset saunat. 
(Neuvonen 2006, 227–233.)
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Vuodesta 1975 lähtien alettiin elementtitalojen julkisivuja päällystää 
erilaisilla tiililaatoilla tai keraamisilla laatoilla. 1980-luvulla keksittiin 
myös julkisivuissa käyttää väribetonia. Väreillä ja muodoilla leikittely tuli 
ylipäänsä yleisemmäksi postmodernismin vaikutuksesta. Betonielementti-
tekniikka kehittyi ja alkoi taas mahdollistaa julkisivusuunnittelua erilaisilla 
elementtivaihtoehdoillaan. Vuonna 1995 nousi vähimmäiskerroskorkeuskin 
300 senttimetriin. (Neuvonen 2006, 220.)

Kaikkiin asuntoihin alettiin rakentaa parvekkeita vuoden 1977 Arava-
ohjeen myötä. Parvekkeiden vähimmäissyvyysvaatimus oli vuonna 1979 180 
senttimetriä ja vuonna 1990 se nousi 200 senttimetriin. Vaikka “parveke-
pakko” rajoitti suunnittelua, niin parvekkeiden kannatusvaihtoehtojen 
lisääntyessä variointi lisääntyi myös. (Neuvonen 2006, 226.) 

Vuoden 1974 energiakriisin vaikutuksesta yleistyivät 3-lasiset ikkunat. 
Ikkunapinta-alaa rajoitettiin vuosien 1977 ja 1979 Arava-ohjeissa 17 prosent-
tiin minimin ollessa 10 prosenttia. Lämmitysmuotona oli edelleen vesikeskus-
lämmitys, mutta koneellinen poistoilmanvaihto sai 1990-luvulla rinnalleen  
koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon. (Neuvonen 2006, 230–233.)

Porrashuone
Vähimmäismitoitus ja vakioratkaisut sanelivat suunnittelua aina 1990-luvulle 
asti. Portaat olivat pääosin betonimosaiikkipintaisia elementtejä, kuten 
myös kerros- ja lepotasot. 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa olivat 
kierreportaat muodissa, mutta sen jälkeen tärkeimmän paikan ottivat 
jälleen yksi- ja kaksivartiset suorat portaat, johtuen niiden paremmasta 
käytettävyydestä. (Neuvonen 2006, 226.)

Arava-ohjeisiin tuli määräys sijoittaa hissit yli kolmekerroksisiin 
taloihin vuonna 1982, mutta vapaarahoitteisia hissimääräys koski vasta 
vuodesta 1994 eteenpäin. Vuonna 1990 tuli Arava-ohjeisiin vaatimus 
myös kolmikerroksisiin kerrostaloihin asennettavista hisseistä, mutta 
tähän sallittiin tiettyjä poikkeuksia. Poikkeuksia sallittiin myös 
Hitas-kohteissa, vaikka hissiä toivottiinkin vuodesta 1991 asti ja 
rakentamismääräyskokoelmassa, jossa vaatimus hissistä kolmikerroksisissa 
taloissa oli jo vuodesta 1994. Vasta vuodesta 2005 alkaen on kaikkiin 
kolmikerroksisiinkin rakennettu hissit, sillä enää ei sallita poikkeuksia 
missään uudisrakennuskohteissa. Hissivaatimus on kuitenkin nostanut 
painetta kasvattaa porrashuoneen tavoittamien asuntojen määrää. 
Tämä puolestaan on aiheuttanut porrashuoneen muuttumisen toisinaan 
käytävämäiseksi. Ovien rakentaminen hissikoriin on ollut pakollista 
vuodesta 1999 lähtien. (Neuvonen 2006, 226.)
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3.7 Hissin historia

Hissejä rakennettiin jo Antiikin Roomassa ja samantapaisia laitteita 
tunnettiin keskiajalla. Ensimmäinen konekäyttöinen hissi puolestaan 
esiteltiin vuonna 1838 ja kymmenen vuotta myöhemmin oli jo kehitelty 
hydraulinen hissi. Nämä hissit eivät kuitenkaan olleet vielä valmiita suuria 
massoja varten, sillä niiden käyttöturvallisuus oli hyvinkin puutteellista. 
Turvallisempaa vaihtoehtoa tarjosi ensimmäisenä E. G. Otis New Yorkissa 
vuonna 1853 ja neljä vuotta myöhemmin kaupungin ensimmäinen 
hissimalli otettiin käyttöön. Eurooppaan uusi varmuushissi tuli Pariisin 
kautta vuonna 1867. (Niiranen 1981, 72.)

Turussa vanhin säilynyt henkilöhissi on Heidekenin synnytyslaitoksessa, 
Tämän Sirkkalankatu 37:ssä sijaitsevan rakennuksen rakennutti tohtori 
Carl von Heideken 1899-1900 arkkitehti Gustaf Nyströmin piirustusten 
mukaan. Rakennuksen hissin on valmistanut Tukholmassa toiminut 
Graham & Brothers. Tiettävästi ensimmäinen asuinkerrostalon henkilöhissi 
Turussa löytyy vuonna 1910 valmistuneesta Fritiof Strandellin piirtämästä 
As Oy Albatrossista. (Kurri 2009.) Vielä 1900-luvun alkuvuosinakin 
hissi oli kuitenkin harvinaisuus, eikä sitä asennettu edes viisikerroksisiin 
taloihin. Tuolloin ylimmän kerroksen asunnot eivät olleet kovin suosittuja. 
1910-luvulla hissit yleistyivät neli- ja sitä useampikerroksisissa taloissa, 
mikä tasa-arvoisti kerrosten suosiota, nostaen varsinkin yläkerrosten 
statusta. (Neuvonen 2006, 31.)

Ensimmäiset hissit olivat tuontitavaraa, mutta vuonna 1918 alkoi Oy Kone 
Ab valmistaa hissejä myös Suomessa. Hissien yleistyttyä niitä lisäiltiin jo 
1920- ja 1930-luvuilla myös vanhempiin kerrostaloihin. (Mäkinen 2004.) 
Turussa 1930-luvulla tehtyjä hissilisäyksiä löytyy ainakin nk. Vanhasta 
Panternista, eli Kaskenkatu 2:ssa sijaitsevasta vuonna 1909–1910 F. 
Strandellin suunnittelemasta Jugend-kerrostalosta.

Hissikorit kuiluineen heijastelevat aikansa arkkitehtonisia virtauksia. 
Lähtökohdat suunnitteluun olivat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
arkkitehdeilla hyvin erilaiset kuin modernisteilla ja nykypäivänä. Tämä 
on selvästi luettavissa niin rakennuksista kuin porrashuoneista ja hisseistä 
kuiluineen. (Mäkinen 2004.) Koska hissi oli aluksi ylellisyystuote, joka 
asennettiin vain hienoimpiin taloihin ja tilavimpiin porrashuoneisiin, sen 
materiaalit olivat tarkkaan mietityt ja edustivat varallisuutta. Rakennustaito-
lehtikin kirjoitti vuonna 1908: ”Hissikori… valmistetaan… joko 
faneeratusta tai kiillotetusta puusta, taikkapa myöskin korutakeista, niin 
että se sointuu ympäristöönsä. Akkunat tehdään himmennetystä lasista, 

As Oy Jupiterin (1919-1921) 
B-portaan hississä on paljon 
alkuperäistä jäljellä.
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tai erivärisistä, lyijypuitteisiin kiinnitetyistä lasikappaleista, hissikori 
varustetaan sisäpuolelta yhdellä tai useammalla peilillä, päällystetyllä 
penkillä jne.”

Hissikuilu sijoitettiin joko porrashuoneen sivuun tai keskelle (Mäkinen 
2004). Hissikorin ovena oli liukuveräjä ja porrashuoneen keskelle laitettua 
hissikuilua ympäröi metalliverkko. Verkon silmä on ollut 20 x 20 mm, kun 
taas nykyisten turvamääräysten mukaan reiän maksimimitta on vain 8 mm. 
(Schulman 2003) 1930-luvulla suurin osa hissikuiluista rakennettiin teräs-
lasi- tai teräsverkko-rakenteisina. Koneet ja mekaniikka kiinnostivat ja 
loivat mielikuvaa dynaamisesta tulevaisuudesta: Läpinäkyvät materiaalit 
hissikuilussa näyttivät hissin koneen ja liikkeen. Kuilujen seinien ja ovien 
teräsrakenteet olivat yksinkertaisen siroja. Tuolloin Kone Oy mainosti 
valmistavansa oviedustoja ja kuiluaitauksia rautakehyksin, kuparoidusta 
ja galvanoidusta rautalankaverkosta tai lasista, sekä osittain tai kokonaan 
ruostumattomasta teräksestä. (Mäkinen 2004.)

Sodan jälkeinen arkkitehtuuri minimoi porrashuoneiden koon ja koristeet, 
mutta detaljit olivat edelleen hiottuja ja harkittuja. 1950- ja 1960-luvuilla 
hissit laskettiin ylellisyydeksi ja niitä rakennettiin vain yli viisikerroksisiin 
taloihin johtuen Arava-säädöksistä. (Mäkinen 2004.)

Koska nykyään hissi on jo vakiovaruste, sen edustavuusarvo ei ole enää 
merkittävä ja materiaalit ovat pääasiassa jäljitelmiä luonnonmateriaaleista 
tai terästä ja muovia. Seinissä pääasiassa käytetään erilasia laminaatteja 
tai terästä, lattia voi olla kivijäljitelmää tai muovimattoa, valaisimet ovat 
joko loisteputkia tai led-kohdevaloja. (KONE. http://www.kone.com/
countries/fi_FI/Tuotteet/hissit/Documents/KONE%20MonoSpace®%20
R-sarja%205683.pdf (12.12.2008))

Joissain kohteissa on vieläkin jäljellä 1900-luvun alun erikoisuus, eli 
tavarahissi, joka johti kellarista keittiöön. Sillä kuljetettiin pyykin ohella 
lämmityksessä, ruuanlaitossa ja veden lämmittämisessä tarvittavat halot 
halkokellarista asuntoon. (Neuvonen 2006, 31.)

Joitain kokeiluja oli myöhemmin myös ruokahissistä. Alakertaan 
keskitetyllä keskuskeittiöllä oli tarkoitus korvata yksittäisten perheiden 
ruuanlaittotarpeet ja tarjota alemmalle keskiluokalle palvelijan korvike. 
Ruuan saivat hissillä suoraan asuntoon mm. As Oy Museomäen ja Päivölän 
asukkaat Turussa. "Naruvetoisia" ruokahissejä oli jo 1880-luvulla, esim. 
kaupungintaloon sellainen asennettiin 1884-85-korjauksessa.  (Kurri 2009.)

Olavintie 2 (1928) A-portaan 
hississä on kaunis penkki.

KONE:n eräs uusi hissimalli.
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4 Esteettömyys ja turvallisuus

Nykyaikaa leimaa tasa-arvon tarve. Halutaan rakentaa ympäristöä, jossa 
lasten on turvallista leikkiä vanhusten rinnalla. Halutaan mahdollistaa 
myös liikkumis-, näkö- ja kuulorajoitteisten pääsy kaikkialle. Tämä on 
mahdollista uusissa rakennuksissa, jotka muutenkin heijastelevat oman 
aikamme arkkitehtonisia tuulia, mutta ongelmallista, kun on kyse vanhasta 
rakennuksesta. Aiemmin sosiaaliset pyrkimykset saattoivat olla täysin 
toisia. Eri ihmisille haluttiin rakentaa erilaisia huoneistoja, jopa erilaisia 
sisäänkäyntejä. Varakkailla perheillä oli niin paljon palvelusväkeä, etteivät 
jyrkät portaat ilman hissiä nousseet polttavaksi ongelmaksi. Toisaalta 
aikuistuneet lapset pitivät myös itse huolta ikääntyneistä vanhemmistaan. 
Elettiin toisenlaisessa maailmassa.

Nykyään vanhusväestö asuu yksin tai korkeintaan samanikäisten 
puolisoidensa kanssa kerrostaloasunnoissaan. Arjesta selviäminen on 
vaikeampaa kuin ennen. Uudisrakentamisen normisto yrittää osaltaan 
auttaa, mutta ikääntyneet ihmiset eivät välttämättä halua muuttaa uusiin 
taloihin vaan asua mieluummin kotonaan. Jos kodin rappukäytävä täysin 
uudistetaan, se ei välttämättä näytä enää kodilta, vaan pahimmillaan 
muistuttaa laitosta. Olemme suuren haasteen edessä yrittäessämme turvata 
talon arvojen säilymisen ja samalla parantaa kerrostalon esteettömyyttä ja 
turvallisuutta.

Haasteen tunnustavat myös lainsäätäjätahot. Maankäyttö- ja rakennuslain 
13 §:n kolmannessa momentissa säädetään rakennusmääräyskokoelman 
määräysten soveltamisesta seuraavaa: ”Rakennuksen korjaus- ja 
muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti 
mainita toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä 
rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.” 
Myös Ympäristöministeriö on jättänyt paikallisviranomaisille valtaa 
harkita muutoksia tapauskohtaisesti. (Hälikkä 2005, 9.) 

4.1 Ovet

Ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tulee olla vähintään 800 mm 
(RakMk G1). Tämä säännös toteutuu suurimmassa osassa vanhoja asuin-
kerrostaloja, sillä vain palvelusväelle tarkoitetut ovet saattavat olla kapeampia 
ja näihin asuntoihin on yleensä myös leveämpi pääsisäänkäynti.
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4.2 Luiska

On selvää, ettei pyörätuolilla tai rollaattorilla kuljeta, saati lastenvaunuja 
työnnetä porrasaskelmilla. Pienen tasoeron kulkuongelman voi hoitaa 
luiskalla. Luiskaa kuitenkin koskevat tietyt säädökset, joiden toteuttaminen 
voi olla hankalaa. Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja 
kuuden metrin jälkeen tarvitaan kahden metrin pituinen välitasanne. Ilman 
välitasannetta luiska saa olla korkeintaan 5 % (1:20) kalteva. Ulkotilassa 
olevaa luiskaa on loivennettava, tai katettava vastaamaan sisätilaan 
verrattavia oloja. (RakMk F1) 

Porrashuoneiden pienestä koosta johtuen luiskaa on teknisesti ottaen vaikea 
sovittaa jälkikäteen askelmien yhteyteen, kuten myös porrashuoneiden 
usein perin suorakulmaiseen arkkitehtuuriin. Käytännössä siis asuin-
kerrostaloissa puhutaan vain parin askelman korkeuserosta, jonka voi 
ratkaista luiskan avulla. Esimerkiksi jo 30 cm:n korkeusero tarkoittaa 
oikeinmitoitettuna 3,75 metrin luiskaa.

Tietyillä ihmisillä, kuten reumaa sairastavilla, nivelet voivat olla niin 
jäykät, että loivankin luiskan kulkeminen on vaikeata. Pelkkä luiska ei 
siis riitä, vaan sisäänkäynnissä ja porrashuoneessa tulee olla myös helposti 
kuljettavat askelmat. (Haulisto 2008)

4.3 Hissit ja nostimet

Kolmikerroksisiin ja sitä korkeampiin uusiin rakennuksiin on rakennettava 
hissi. Hissillä tulee päästä kaikkiin kerroksiin, mutta alle kerroksen 
nousu on mahdollista järjestää myös muuten. (RakMk G1) Silloin kun 
rakennuksessa ei ole valmiiksi hissiä, siihen voidaan asentaa myös kaita- 
tai minihissi, jotka kuitenkin ovat liian kapeita osalle pyörätuoleista 
(Haulisto 2008). Pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjille on suunniteltu 
myös pystysuoraan nostava korillinen laite, joka ei suoranaisesti ole hissi. 
(RakMk F1) Pystynostimien nostokorkeus on noin 6 m, eli se pystyy 
liikkumaan kolmen tason väliä. Tästä laitteesta käytetään erilaisia termejä, 
kuten erikoishissi, erikoisnostin, vammaishissi ja vammaisnostin. Tässä 
tutkimuksessa käytän selkeyden vuoksi sanaa pystynostin.

Nostimiksi kutsutaan myös laitteita, jotka nostavat portaan sivustaa pitkin. 
Ne on tarkoitettu erityisesti pyörätuolia käyttäville, mutta myös pyörällisen 
kävelytelineen käyttäjät voivat sitä käyttää, jos siinä on tarkoitukseen sopiva 
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alusta ja riittävästi suojaavaa kaiderakennetta. Portaaseen asennettavalla 
istuimella varustettu henkilönostin sopii yleensä vain huoneiston tai muun 
tilan sisäiseen liikenteeseen. (RakMk F1)

Puolen kerroksen nousussa käytännöllisesti katsoen ainoaksi mahdolli-
suudeksi jää porrashissi. Porrashissin käyttöön sisältyy kuitenkin ongelmia. 
Turussa ehdoton kaidehissin kantokykyminini on 280 kg (Haulisto 2008). 
Tämäkään ei aina ole riittävä, sillä pyörätuolien massa itsessään on 
usein suuri, eikä pyörätuolin käyttäjä välttämättä pysy ihannemitoissa.  
Pystynostimien kantokyky puolestaan yleensä riittää. Normien mukaan 
erikoisnostimissa tulee painaa hissinappia koko matkan ajan, mikä varsinkin 
kaidenostimien kanssa on usein vaikeaa ilman avustajaa. (Haulisto 2008)

4.3.1 Hissin koko

Pienin sallittu uudisrakennushissi on ovisivultaan 1100 mm leveä ja 
syvyydeltään 1400 mm. Turun esteettömyysasiamiehen, Heikki Hauliston 
mukaan nämä mitat eivät ole riittäviä kaikille pyörätuolimalleille ja 
pyörällisen kävelytelineen, kuten rollaattorin, käyttäjät eivät pysty 
kääntymään näin ahtaassa tilassa. Suositeltavaa olisi siis rakentaa 
leveydeltään 1340 mm ja syvyydeltään 1400 mm hissikori. (RakMk F1)

Hissin oviaukon tulee olla leveydeltään 900 mm, jotta pyörätuoli ja 
rollaattori kevyemmin kääntyisivät hissin edustalla. Jotta pyörätuolin 
käyttäjä pääsisi hissiin ilman avustajaa, tulisi ovien olla automaattiovet 
ja hissin hallintalaitteiston sijoitettu vaakatasoon 900…1100 mm 
korkeudelle hissikorin lattiasta. (RakMk F1) Heikki Haulisto suosittelee 
hallintalaitteistojen, kuten myös vetimien korkeudeksi 800 mm, sillä on 
paljon vammaisia, jotka eivät pysty nostamaan käsiään sen ylemmäksi 
(2009).

Uusien vaatimusten mukaan tulee myös hissikorissa olla ovi. Vanhoja 
hissejä korjattaessa täyttämään uusia normeja tulee huomioida hissikorin 
syvyysmitta. Voi olla, että pienikin muutos korin koossa estää pyörätuolin 
mahtumisen pienempään hissiin. Pyörätuolissa liikkujan kannalta kaikkein 
huonoin ovimalli ovat nk. saluunanovet, eli kaksiosaiset ovet aukeavat 
molempiin suuntiin. (Haulisto 2008)

Hissin ovia uusittaessa tulee materiaalivalintoihin ja detaljointiin kiinnittää 
erityistä huomiota. Vanhat oviveräjät ovat tuoneet vahvasti omaa luonnettaan 
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hisseihin samoin kuin suurisilmäiset oviverkot. 1920-luvun kapeita puisia 
hissinovia lasisin ikkunoin katsoo porrashuoneessa ihaillen, kun taas uudet 
metalliset, suorastaan futuristiset automaattiovet puolestaan eivät istu 
vanhaan rakennukseen. Aiemmin hissinovia on sovitettu porrashuoneen 
muihin tunnelmatekijöihin, kuten huoneistoihin vieviin peilioviin. Ovet 
ovat olleet osa tilahierarkiaa. Nyt hissinovet pahimmillaan esittäytyvät 
pelkkinä merkkeinä funktiostaan, ilman kontekstiin sopeutumista.

Hissin ovea uusittaessa tulisi siis vähintään saavuttaa sama valoisuus 
ja tilallisuus, kuin rakennuksen syntyaikana on ollut tavallista. Liian 
läpinäkyvää hissikorin ja -kuilun yhdistelmää ei kuitenkaan sovi rakentaa, 
jotta törmäysvaaralta vältytään. (Haulisto 2008) Myös detaljointiin on 
kiinnitettävä huomiota, jotta uudemmat kerrokset kestävät aikaa yhtä 
hyvin kuin aiemmat. Perinteinen, hissin takaseinälle sijoitettu peili on 
hyödyllinen myös pyörätuolilla liikkujalle, sillä siitä näkee peruuttaa. 
(Haulisto 2008)

Huononäköiset tulisi esteetöntä hissiä suunnitellessa huomioida. Hissin 
hallintalaitteistossa tulisi olla myös pistekirjoitus, kohokuvio tai kaiverrus, 
ja puhuva hissi on myös suotava. (Haulisto 2008.) Hallintalaitteistolla 
tarkoitetaan hississä olevia kerrosten valintapainikkeita alalaattoineen.

Joissain vanhoissa hisseissä on vielä olemassa vanhoja hissien 
hallintalaitteistoja. Turussa näitä ennen 1950-lukua tehtyjä on kuitenkin 
niin rajallisesti, että niiden korvaamista uudemmilla tulee harkita erityisen 
huolella, jotta ne eivät kokonaan pääsisi katoamaan. Jälkiasennushisseissä 
voidaan hallintalaitteiston sijoittaminen ratkaista vapaammin.

4.4 Porras

Pääportaaksi suositellaan joko suoraa tai riittävän loivasti kiertyvää 
porrasta, jonka puolessa välissä on lepotaso. Kierreporrasta ei enää 
2000-luvulla ole suositeltu pääportaaksi. Portaan etenemä ja nousu ovat 
tarkoin määritellyt, eikä avoaskelmien välistä saa mahtua särmältään yli 
110 mm:n kuutio. Portaan ja välitasanteen sivulta ei puolestaan saa mahtua 
särmältään yli 50 mm:n mittainen kuutio. (RakMk F2)

Koska aiemmin portaita koskevat määräykset ovat olleet toisenlaisia, 
suurin osa vanhemmista portaista ei täytä näitä määräyksiä. Liian 
jyrkkiä portaita on vaikea jälkikäteen loiventaa. Koloja sen sijaan pystyy 

Aningaisten As Oy:ssä on 
vielä vanha hallintalaitteisto 
olemassa. Se ei täytä 
esteettömyysvaatimuksia, 
mutta on sinänsä arvokas.
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tilkitsemään, mutta samalla saatetaan menettää porrashuoneen ilmavuutta. 
Pleksi säilyttää tilan ja valon tunnun, mutta on vanhassa ympäristössä 
vieras elementti, eikä vanhene kauniisti.

Jos porrasaskelman pinta on liukas, sen etureunaan tulee lisätä liukueste. 
(RakMk F2) Mosaiikkibetoni tai väribetoni ei ole tässä mielessä liukas, joten 
vanhempiin asuinkerrostaloihin harvemmin tarvitsee lisätä liukuesteitä. 
1950-luvulta lähtien lisääntyneet muovilaatat ovat asia erikseen. Näiden 
arkkitehtonista ilmettä ei kuitenkaan liukueste välttämättä pilaa, kunhan 
värien yhteensopivuus huomioidaan.

Portaat osoitetaan selvästi valaistuksen ja pintojen kontrastien avulla. (RakMk 
F2) Näkövammaisten Keskusliiton mukaan hyvä harmaaskaalan kontrasti 
on 50 %. Mosaiikkibetoni oli yleisin pintamateriaali porrassyöksyissä 
ensimmäisistä kerrostaloista lähtien aina nykypäiviin saakka, mutta 
materiaalina se ei mahdollista askelmien välistä kontrastisuutta juuri 
ollenkaan. Ainoa tapa luoda kontrasteja ovat erilaiset teippaukset tai 
syöksyjen kokonaan uudelleenpäällystäminen. Vanhassa miljöössä täysin 
uusien elementtien tuominen saattaa rikkoa kokonaisuuden, eikä tällaisiin 
toimenpiteisiin tulisi lähteä hätiköiden. Aina on vähintään turvattava 
mahdollisuus palauttaa vanhat pinnat. 1960-luvun taloissa toisaalta on jo 
alun perin sisustuksessa vahvoja kontrasteja, ettei lopputulos välttämättä 
hyppäisi negatiivisessa mielessä silmille.

4.5 Akustiikka

Porrashuoneen oikea akustointi on tärkeää huomioitaessa heikkokuuloiset, 
sillä kaiku saattaa olla hyvinkin häiritsevä. Porrashuonemelulla saattaa 
myös olla negatiivisia vaikutuksia asukasviihtyvyyteen. Arvokkaiden 
pintojen uudelleenpäällystäminen on kuitenkin syytä tehdä harkiten.

4.6 Valoisuus ja valaistus

Valoihin suositellaan liiketunnistinta, jotta porrashuoneeseen 
saapuminen olisi turvallista. (RakMk F2) Asennettaessa uutta tekniikkaa 
porrashuoneeseen, tulee erityistä huomiota kiinnittää uusien sähköjohtojen 
ja laitteiden piilottamiseen. Ennen 1960-lukua ei porrashuoneissa näkynyt 
juurikaan merkkejä talotekniikasta, sillä kaikki mahdollinen piilotettiin 
sisään seinän rakenteisiin. Pinnat haluttiin pitää linjakkaina.

As Oy Hjortenissa erään 
porrashuoneen katto, jossa on 
saattanut olla kattomaalaus, 
oli nyt päällystetty erikoisin 
akustiikkalevyin.
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Valaistuksen tulee olla riittävä vaaleuserojen havainnointiin, mutta ei 
häikäisevä. (RakMk F2) Sähkölamput olivat pitkään ylellisyys, jota 
käytettiin säästellen. Arkkitehdit panostivat luonnonvalon ensisijaiseen 
hyödyntämiseen. Yleisin käytössä ollut valaisinmalli on mahdollistanut 
vain yhden hehkulampun valomäärän per kerros aina 1940-luvulle 
asti. Ennen toista maailmansotaa rakennettuja porrashuoneita ”vaivaa” 
heikkonäköisten kannalta tietty hämäryys, jonka poistaminen on kuitenkin 
erittäin ongelmallista. 1960- ja 1970-luvuilla lääkkeeksi ongelmaan 
otettiin pintojen maalaaminen valkoisiksi ja valaisimien uusiminen, mutta 
nämä toimenpiteet hävittivät tehokkaasti myös historialliset kerrostumat 
ja ”yhteisen muistin” rakennuksesta. Nykytekniikka mahdollistaa 
pienieleisempiä muutoksia, kuten kattoon upotetut lisävalaisimet ym., 
mutta näitäkin keinoja on osattava käyttää varoen.

4.7 Kaide

Kaiteen suunnittelu on nykypäivänä hyvinkin tarkkaan normitettua. 
Pystyrimoja suositellaan, sillä niissä ei pääse kiipeilemään. Kaiteen alta ei 
saa mahtua särmältään yli 60 mm mittainen kuutio, kaiteen keskeltä ei yli 
110 mm:n kuutio ja kaiteen ja käsijohteen välistä korkeintaan 200 mm:n 
mittainen kuutio. (RakMk F2)

Kaidemääräykset ovat vaihdelleet eri aikoina ja harvat vanhemmat kaiteet 
täyttävät nykynormeja. Vanhat kaiteet ovat usein liian matalia, mutta 
niiden korottaminen tyylikkäästi on kallista ja vaikeaa. Käytännössä tulisi 
malli tehdä käsin uudelleen, mutta korkeampana. Kaiteissa on myös liian 
suuria aukkoja ja niistä putoamisvaaran vähentämiseksi kysymykseen 
tulee pleksin tai lasilevyn asentaminen kaiteen taakse. Tällaista pleksiä tai 
lasia on kuitenkin vaikea puhdistaa irrottamatta sitä.

4.7.1 Käsijohde

Käsijohde tulee asentaa kaikkiin portaisiin ja luiskiin. Sen on jatkuttava 
koko portaan tai luiskan pituudelle ja molemmista päivä vähintään 300 
mm yli. Varsinkin leveämmissä portaissa johde tulisi olla molemmin 
puolin. Käsijohteen sopiva korkeus aikuiselle on noin 900 mm (RakMk 
F2), mutta lapselle, lyhytkasvuiselle ja kumarassa kulkevalle parempi olisi 
700 mm. Luiskassa kulkevalle käsipyörätuolilla liikkuvalle johde 700 mm 
korkeudella on myös välttämätön. (Haulisto 2008.) Käsijohteen pää tulee 
muotoilla siten, ettei siihen takerru tai keihästy. (RakMk F2)
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Askelmien yhteydessä on harvoin käsijohde molemmilla puolilla, mutta 
Turun esteettömyysasiamiehen, Heikki Hauliston mukaan johteet 
parantavat huomattavasti heikosti liikkuvien kulkua porrashuoneessa. 
Tällöin tukea voi ottaa aina tarvittaessa ja myös ohitustilanteessa. Johteen 
lisääminenkään ei ole ongelmallista, sillä mallin voi ottaa jo olevista 
käsijohteista, eikä näin tarvitse sovittaa uusia muotoja ja materiaaleja 
valmiiseen kokonaisuuteen.

4.8 Paloturvallisuus

Palotorjunnan historia lähtee hyvin kaukaa menneisyydestä. Aluksi se 
korosti varotoimia tulen käsittelyssä, mutta materiaalisen omaisuuden 
lisääntyessä alettiin tulen vaaraa vasten taistella yhä tarkemmin. 
Kerroskorkeuden lisääntyessä kiinnitettiin yhä enemmän huomiota 
ulospääsyteihin ja itse rakennuksiin hankittiin oma palokalusto. (Leskinen 
1992, 57.)

4.8.1 Osastointi

Palon leviämistä pyritään hidastamaan osastoinnilla. Asuinkerrostalossa 
omia palo-osastojaan ovat asuinhuoneistot, porrashuone, ullakko ja kellari. 
(RakMk E1) Vanhat peiliovet eivät ole nykyvaatimusten mukaan osastoivia 
ovia, mutta niitä ei tarvitse korvata. Jos palonkestävyyttä halutaan parantaa, 
huoneistojen sisäpuolelle asentaa toiset, palolta paremmin suojaavat ovet.

4.8.2 Poistumistiet

Uudisrakennuksen uloskäytävässä tulee leveyttä olla vähintään 1200 mm 
(RakMk E1). Paikalliset paloviranomaiset voivat antaa poikkeuslupia 
kaventaa porrasta tietyissä tapauksissa.

4.8.3 Pelastustiet

Palo- ja pelastuskalustolle pitää jättää tarpeeksi tilaa riittävän lähelle 
rakennusta ja heidän tulee päästä myös alueella olevien sammutusveden 
ottopaikkojen yhteyteen (RakMk E1). Toisinaan kerrostalojen piha-alueet 
ovat jo valmiiksi ahtaita ja jos porrashuonetta joudutaan suurentamaan 
rakennusrungon ulkopuolelle, pelastustie saattaa surkastua liian ahtaaksi. 
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4.9 Kokonaisuus

Kaikissa korjauksissa ja muutoshankkeissa tavoitellaan kokonaisuuden 
parannusta. Jälkiasennushissi vähentää porrastapaturmariskiä ja 
siten parantaa turvallisuutta. Vaikka poistumistie saattaa kaventua, 
kokonaisturvallisuus yleensä kasvaa. Pelastusviranomaisella on valta 
tapauskohtaisesti antaa lupa kaventaa porrasta alle nykyvaatimusten 
mukaisen 1200 mm:n. Tällöin on hyvä kiinnittää huomiota talon 
yleiseen paloturvallisuuteen ja joissain tapauksissa portaan kaventuessa 
edellytetään talon muun paloturvallisuuden parantamista. Vanhoissa 
taloissa paloa huonosti kestävät ovet muodostavat merkittävämmän riskin, 
mistä ongelmasta päästään asentamalla paloa pidättävä lisäovi asunnon 
puolelle. Toinen parannuskeino on ollut nk. kuivanousun lisääminen 
porraskäytävään. Kuivanousu on tyhjä putki, johon on liityntä jokaisella 
kerrostasanteella. Sitä käytetään sammutuksessa veden johtamiseen ja 
näin portaat säilyvät vapaina letkuista. (Hälikkä 2005, 10.)
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Ennen hissin rakentamisen päätöstä tulee taloyhtiössä tehdä riittävä 
tarveselvitys. Tarveselvitys vie yleensä aikaa, sillä ajatusta on kypsyteltävä 
ja hissin rakentamisen mahdollisuuksia on tarkasteltava asiantuntijoiden 
kanssa. Aloitteen hissiprojektista voi tehdä kuka tahansa ja yleensä 
hanke lähteekin asukkaiden tarpeesta. (Rahtola, Rönkä & Tervaskanto 
2005, 40.) Tarpeen voi tunnistaa esim. asukaskyselyllä ja ensimmäiseen 
tiedotustilaisuuteen tulee Turun korjausneuvoja pyydettäessä puhumaan 
hissin rakentamisen teknisistä edellytyksistä ja vaihtoehdoista, 
toteuttamisesta, rahoituksesta ja kustannusvaikutuksista. (Palmroos 2008) 
Jos halutaan kuulla esteettömyydestä ja sen vaikutuksista käytettävyyteen, 
myös esteettömyysasiamies on käytettävissä (Haulisto 2009).

5 Hissihanke
Aloite

Asukaskysely

Tiedotustilaisuus

Hissin rakennus n. 6 vko

Hissin käyttöönotto

Asukaspalaute

Hallituksen + isännöitsijän valmistelu
- teetetään tarvittavat suunnitelmat
- yhteys rakennusvalvontavirastoon

Suunnittelija selvittää suojelumääräykset 
ja on tarvittaessa yhteydessä museoon.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallitus hankkii
- rakennusluvan
- hissiavustukset (ARA 50% ja Turun 
  kaupunki 5000€)
- muun rahoituksen
- nimittää valvojan
- lopulliset tarjoukset toteuttajilta

- Viranomaisten turvatarkastus
- Urakoitsijan työn luovutus
- Taloyhtiön vastaanottotarkastus
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5.1 Valmistelu

Jos tiedotustilaisuus tai asukaskysely osoittaa, että suurin osa osakkaista on 
hissin rakentamisen kannalla, aloittavat hallitus ja isännöitsijä varsinaisen 
valmistelun. Asukkaiden näkemykset kannattaa selvittää ja tutustua 
hissinrakentamiseen toteutettujen kohteiden ja saatavan materiaalin avulla. 
Tieto voidaan hankkia paitsi Internetistä ja julkaisuista, myös suoraan 
viranomaisilta. Taloyhtiön kannattaa myös määritellä suunnittelulliset 
vaatimukset omalta kantiltaan ja tässä vaiheessa on selvitettävä myös 
hissinrakentamisen rajoitukset ja mahdollisuudet.  (Rahtola ym. 2005, 40.) 

Hallitus teettää tarvittavat arkkitehti-, rakenne- ja lvis-suunnitelmat 
asiantuntevilla suunnittelijoilla. Suunnitelmiin kannattaa panostaa, jotta 
saataisiin toimiva, turvallinen ja rakennukseen arkkitehtuuriin tyylikkäästi 
istuva kokonaisuus ja vältytään ”olisi pitänyt” -seikoilta. (Holappa 2008)  
Myös suunnittelukustannuksiin voi saada valtion tukea enintään 50 % 
hyväksyttävistä suunnittelukustannuksista. Suunnittelukustannuksiin myön-
netään avustus myös, vaikka hanke ei edes toteutuisi. (Lauronen 2009) 
Vanhemmista rakennuksista tulee teettää myös mittauspiirustukset ennen 
suunnittelua, sillä vanhoissa piirustuksissa saattaa olla mittavirheitä. 
(Rahtola ym. 2005, 43.)  

Hallituksen kannattaa valita talon asukkaista nk. Hissitoimikunta, joka 
toimii isännöitsijän ja suunnittelijan kanssa yhteistyössä. Hissihankkeen 
läpivienti vaatii paljon panostusta ja usein asukkaiden kiinnostus vähenee 
selvästi alun jälkeen. Kokemusten mukaan suurin panos tulee yksittäisen 
ihmisen taholta, ihminen voi esim. kuulua hallitukseen. Myös isännöitsijän 
panos ja tuntemus on tärkeää, mutta hallituksen puheenjohtaja on usein 
ollut hankkeen läpiviejä. (Rahtola ym. 2005, 41.) Asukkaiden on syytä 
ymmärtää, että hissiprojekti vie aikaa ja pitkäjänteinen valmistelu tuottaa 
hyviä tuloksia. Hankkeeseen voidaan joutua sitoutumaan jopa vuosiksi. 
(Rahtola ym. 2005, 42.)

Rakennusvalvontavirastoon tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen 
varsinaisen rakennusluvan hakemista. Ennakkokäsittelyssään virasto asettaa 
reunaehdot hankkeen käynnistämiselle ja tarkistaa mm. suunnittelijan 
pätevyyden. (Holappa 2008) Suunnittelijan on hyvä olla esimerkiksi 
arkkitehti, joka toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja mahdollisesti myös 
valvojana. (Rahtola ym. 2005, 42.) Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä 
selvitetään myös paloturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden 
toteutuminen, joten pelastuslaitoksen kanta selviää rakennusvalvonta-
viraston kanssa käytävissä neuvotteluissa. (Holappa 2008)

36



Jos kysymyksessä on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai 
kaupunkikuvallisesti merkittävä ja arvokas rakennus, ottaa ammattitaitoinen 
suunnittelija selvää asemakaavan suojelumääräyksistä. Tämän jälkeen 
hän tarvittaessa ottaa yhteyttä Turun maakuntamuseoon ja sen jälkeen 
selvitetään yhteistyössä museon ja asiantuntijoiden kanssa erityisehdot 
hissille ja sijoitukselle. Rakennusvalvonta pyytää museolta lausunnon joka 
tapauksessa lupakäsittelyn yhteydessä, mutta ennakkotieto on tarpeellinen 
suunnittelun kannalta. (Holappa 2008)

Hissin rakentamismahdollisuuksien selvittäminen voidaan jakaa 
kolmentyyppisiin lähtökohtiin. Teknisiä lähtökohtia ovat rakennuksen 
kerrosluku, saavutettavuus, liittyminen maanpinnalle (onko tasoeroa), 
porrastyyppi ja porrashuoneen mitat. Taloudellisia lähtökohtia puolestaan 
ovat rakennuksen hallintamuoto, taloyhtiön taloudellinen tilanne, asuntojen 
hallintamuoto, asuntoja porrashuonetta kohti ja niiden koot. Sosiaalisia 
lähtökohtia ovat asukkaiden määrä, ikä ja ikäjakauma. (Rönkä, Halomo, 
Huhdanmäki, Teerimo, Terho & Tolsa 1997, 65.)

5.2 Toteutus

Yhtiökokouksen päätöksellä hallitus hankkii lopullisen rakennusluvan ja 
hissiavustukset, sekä järjestää muun rahoituksen. Hankkeelle tulee nimittää 
valvoja tai muu vastuuhenkilö. Lopulliset tarjoukset pyydetään toteuttajilta. 
Tarjouksia punnittaessa on syytä miettiä, mikä on kokonaistaloudellisesti 
edullisin ja luotettavin. Taloyhtiön on muistettava huolehtia myös riittävistä 
vakuutuksista ennen käytännön töiden aloittamista. (Holappa 2008)

Hissin rakennus asennuksineen kestää noin kuusi viikkoa. Sen aikana 
tulee melu- ja pölyhaittoja, joihin asukkaiden on pystyttävä varautumaan. 
Tämän vuoksi aktiivinen tiedotus hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista 
arkielämään on ensiarvoisen tärkeää koko hankkeen ajan. (Holappa 2008) 
Hissityypistä ja sen sijoitustavasta riippuen hissin asennus voi vaatia myös 
porrashuoneen täydellisen ”käyttökatkon”, mihin asukkaiden tulee osata 
varautua.

1950–1970 –lukujen nk. hovilaatat saattavat olla ongelmia porras-
huonekorjauksia ja hissilisäyksiä suunniteltaessa, sillä ne usein sisältävät 
asbestia. Terveydelle vaaralliset, asbestia sisältävät rakenteet on purettava 
korjausten yhteydessä tai suojattava. Joka tapauksessa työ on tehtävä 
erikoisjärjestelyjä käyttäen, mikä tulee kalliiksi. (Suonto 1995, 48.)

Kuvassa kahta eri väristä 
hovilaattaa 1960-luvun 
porrashuoneessa.
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Ennen hissin ottamista asukaskäyttöön, tehdään kohteessa viranomaisten 
turvatarkastus, urakoitsijan/hissitoimittajan työn luovutus, sekä taloyhtiön 
vastaanottotarkastus. Tarkastusten yhteydessä myös täsmennetään 
takuuehdot ja sovitaan määräaikaishuollosta. Käyttöönoton jälkeen on 
hyvä kerätä asukaspalaute hissihankkeesta. (Holappa 2008)

5.2.1 Vanhan hissin kunnostus

Turvallisuuden kannalta heikoin kohta on vanhoissa hisseissä hissikorin 
puuttuva ovi. Tämä ongelma löytyy useimmista hisseistä 1950-luvulta aina 
1990-luvulle.  Kuljetettaessa suuria esineitä, kuten roskakoria, vaarana on 
kiilautua sen ja hissin takaseinän väliin. Ongelmana on myös hissin huono 
käyntitarkkuus, jolloin hissi ei pysähdykään tarkkaan kerroksen kohdalle, 
vaan hissikorin ja porrastasanteen väliin jää tasoero. Esteettömyyden 
kannalta huonoimmat hissikorit löytyvät ennen 1960-lukua rakennetuista 
hisseistä, sillä niihin ei useinkaan mahdu lastenvaunut, saati pyörätuolit. 
(Neuvonen 2006, 63.)

Vanhojen hissien toimivuutta voidaan parantaa myös vain pienin 
ulosnäkyvin muutoksin  (Neuvonen 2006, 63). Ovettomiin hissikoreihin 
voidaan asentaa ovet, mutta näin tehdessä on huomioitava, ettei itse 
korin pinta-ala pienene. Jos ilman korin ovea pyörätuolilla on mahtunut 
sisään, ei korjauksen jälkeen tämä aina ole mahdollista, ellei asiaan 
kiinnitetä huomiota jo ovityyppiä valittaessa. (Haulisto 2008.) Kolisevat 
kuiluovet puolestaan voidaan muuttaa hiljaisiksi ja kevyesti käytettäviksi. 
Hätätilanteiden varalle voidaan asentaa akkukäyttöinen varavalo ja suora 
hälytysyhteys hissin huoltoyhtiöön. (Neuvonen 2006, 63.)

Valtio myöntää myös hissin perusparannuksiin avustusta enintään 50 % 
korjauskustannuksista. Perusparannuksiksi lasketaan vain sellaiset 
korjaukset, jotka nostavat käyttöarvoa oleellisesti. Tällaisia toimenpiteitä 
ovat vanhan hissin korvaaminen kokonaan uudella hissillä ja vanhan hissin 
täydellinen modernisointi, johon kuuluu myös automaattiovien asentaminen 
kerrostasoille. Myös kaikki parannukset liikuntaesteen poistamiseksi, 
kuten kulkuluiskien rakentaminen, ulko-ovien leventäminen tai kaiteiden 
rakentaminen ovat avustuksen kohteita. Tärkeimpänä tavoitteena on siis 
saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja asunnoista 
yhteistiloihin. Ennen kuin työt voidaan aloittaa, on saatava päätös avustuksen 
myöntämisestä. (http://www.ara.fi/default.asp?node=1260&lan= Sivun 
nimi: Hissin rakentaminen ja perusparantaminen sekä liikuntaesteen 
poistaminen, 31.1.2009.)
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5.3 Hissityypit

Erityisesti jälkiasennukseen on viime vuosina kehitelty uusia hissityyppejä, 
sillä uudisrakentamiseen tarkoitetut hissityypit ovat useimmiten 
tilantarpeeltaan liian suuria. Jälkiasennushisseinä suositaan hydrauli- 
köysi- ja ketjuhissejä. (Hälikkä 2005, 16.)

Hydraulihissi

Hydraulihissit ovat yleisimmät jälkiasennushissit, sillä niiden ylä- ja alatila, 
sekä suojaetäisyyksien vaatimukset ovat pienet. Itse hissikorin koko ei 
perustu määräyksiin, eli se voidaan räätälöidä kohteen mukaan. Hissikuilun 
ulkomittojakin voidaan muuttaa, mutta perusmallit vaihtelevat valmistajan 
mukaan ja sen, täytyykö hissin olla läpikuljettava. (Hälikkä 2005, 16.)

Hydraulihissin konehuone on pieni, vain noin puolen neliön kokoinen, 
eikä sitä tarvitse sijoittaa välittömästi hissikuilun yhteyteen. Kuitenkin 
hydraulihissit ovat energiataloudeltaan huonompia kuin köysihissit. Lisäksi 
ne tarvitsevat paljon öljyä nostovoiman välittäjäksi. Välittäjäöljyt on kaiken 
lisäksi vaihdettava säännöllisesti ja kaiken kaikkiaan hydraulihissi on 
hissityypeistä ekologisesti heikoin. (Hälikkä 2005, 16.)

Konehuoneeton köysihissi

Konehuoneettomat köysihissit vievät selvästi vähemmän energiaa käytössä 
kuin hydraulihissit, mutta niiden kuilun ja hissikorin suhde on ainakin 
toistaiseksi heikompi. (Hälikkä 2005, 16.)

Ketjuhissi

Ketjuhissiä käytetään ainakin Ruotsissa jälkiasennuskohteissa erittäin 
paljon. Sen hissikorin ja kuilun välinen suhde on tehokas: kaitahissin 
kokoinen kori saadaan asennettua leveydeltään vain 1000 mm:n kuiluun. 
Ketjuhissi on myös konehuoneeton, mutta sen ongelma on muita ratkaisuja 
suurempi käyntiääni. Kuilu tulee siis äänieristää umpinaisella materiaalilla, 
eli metalliverkkoja ei voida käyttää. (Hälikkä 2005, 16–17.)

minihissin korin sisämitat: 
800 mm x 1400 mm 
kuilun tilantarve: 
1000…1100 mm x 1450…1650 mm
(Rönkä 1997, 52.)

kaitahissin korin sisämitat: 
800 mm x 1900…2100 mm
kuilun tilantarve: 
1000…1100 mm x 2150 mm
(Jokinen 2007, 17.)
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5.4 Hissin sijoittaminen

Esteettiset arvot ja toisaalta myös asiantuntijoiden arvostukset muuttuvat 
aikojen mukana. Korjausta suunniteltaessa on kartoitettava, millaisia 
syntyaikansa arvoja ja piirteitä rakennus sisältää. Korjauksen tai 
muutoksen onnistuminen on todennäköisempää, jos on tunnistettu 
rakentamisajankohdan esteettiset pyrkimykset. (Hälikkä 2005, 12.)

Kaikissa hissiratkaisuissa ennen toista maailmansotaa rakennettuihin 
kerrostaloihin ongelmana on saavutettavuus: miltei kaikissa 
porrashuoneissa on nousua muutamasta askelmasta lähes kokonaiseen 
kerrokseen ennen ensimmäistä asuintasannetta. (Hälikkä 2005, 14.) 

1900-luvun puolivälin jälkeen puolestaan porrashuoneen koko pieneni 
tuolloin määriteltyihin minimimittoihin ja samat materiaalit ja 
detaljoinnit toistuivat kaikissa porrashuoneissa. (Hälikkä 2005, 15.) 
Vähimmäiskokoisia porrashuoneita rakennettiin, koska rakentajat pyrkivät 
säästämään kustannuksia. Porrashuone luetaan rakennusoikeuteen, mutta 
sitä ei voi asuntona myydä, minkä vuoksi sen koko pidettiin minimissään. 
(Rönkä ym. 1997, 59.) Talot eivät enää muodostaneet kortteleita, eikä hissiä 
lähtökohtaisesti sijoitettu enää porrashuoneen keskelle valokuiluun vaan 
umpinaiseen hissikuiluun porraskäytävän sivuun. (Hälikkä 2005, 15.) 

5.4.1 Porrashuoneeseen

Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen on useimmiten rakennuskustan-
nuksiltaan edullisin ratkaisu, koska lisärakenteiden määrä on vähäisin. 
(Rönkä ym. 1997, 59.) Ennen toista maailmansotaa rakennettuihin 
taloihin jälkiasennushissi onkin useimmiten sijoitettu porrashuoneeseen 
portaiden keskelle. Ongelmalliseksi ratkaisun tekee tilan puute. Harvoin 
porrashuoneeseen on jätetty valmiiksi hissin mentävä valokuilu. 
Useammin portaita joudutaan kaventamaan ja alkuperäistä kaidetta 
paloittelemaan. (Hälikkä 2005, 14.) Pahimmassa tapauksessa voidaan näin 
menetellessä tuhota alkuperäinen rakenneratkaisu katkaisemalla kantavana 
rakenteena toimivat ratakiskot ja hävittäen samalla niitä suojanneet 
taidokkaat rappauskoristeet. Porrashuoneeseen sijoittaminen voi kerralla 
viedä arvorakennuksen porrashuoneesta kaiteet, tilan, valoisuuden, 
arvokkuuden ja edustavuuden, eli toisin sanoen kulttuurihistorialliset 
arvot. (Mäkinen 2004.)
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Toisen maailmansodan jälkeisissä tapauksissa hissi on kaksivartisessa 
portaassa sijoitettu porrassyöksyjen keskelle kaventamalla portaita tai 
sivuun rakentamalla uudet, kapeammat kaksivartiset portaat. Portaiden 
kaventamisen lupa on paikallisten toimijoiden takana, eikä kaikissa 
kaupungeissa sitä myönnetä. Usein varsinkin 1950-luvun taloja vaivaa 
myös nk. puolen kerroksen ongelma, eli sisäänkäyntitaso on puoli kerrosta 
asuntoja alempana. Tämä ongelma on usein ratkaistavissa läpikuljettavalla 
hissillä. (Hälikkä 2005, 15.)

Kiertyvä porras voidaan vaihtaa kaksivartisiin, erityisesti korjausraken-
tamiseen suunniteltuihin elementtiportaisiin, joiden viereen mahtuu näin 
hissi. Yksivartista porrasta voidaan puolestaan osittain kaventaa ja hissi 
sijoittaa osittain sille ja osittain porrastasanteelle. Joskus portaan vieressä 
kulkee valokuilu, josta voidaan ottaa tila hissille. (Hälikkä 2005, 15.)

5.4.2 Asuntovyöhykkeelle

Hissin sijoittaminen asuntovyöhykkeelle on ollut harvinaista, sillä asuntopinta-
ala on tällöin vähentynyt, eikä asunto-osakeyhtiössä voi ottaa asunnosta tilaa 
muuhun käyttöön ilman osakkaan suostumista. Käytännössä tämä vaatii 
asuntoalan lunastamista, hinnasta sopimista ja yhtiöjärjestyksen muutosta. 
Myös rakennusteknisesti asennus on vaativa ja tulee siten kalliiksi. (Rönkä 
ym. 1997, 60.) Joissain tapauksissa porrashuonetta vasten on komerotilaa 
tai muuta toisarvoista tilaa, joka on voitu ottaa hissikuilun käyttöön, eikä 
varsinkaan suurten asuntojen kohdalla tällaisen tilan menetys ole merkittävä 
muutos. Sodanjälkeisissä taloissa hissin sijoittaminen asuntovyöhykkeelle 
on vaikeampaa, kuin vanhemmissa taloissa, sillä asuntojen koko on yleisesti 
pienempi. (Hälikkä 2005, 14–15.)
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5.4.3 Rungon ulkopuolelle 

Tutkimuksen tarkastelualueella kaikki kerrostalot sijoittuvat 
kaupunkikortteleihin, jolloin rakennukselle jää kaksi erilaista julkisivua: 
pääjulkisivu kohti katua ja takajulkisivu pihalle. Takajulkisivu on aina, 
aiemmin jopa vielä enemmän kuin nykyrakentamisessa, ollut toissijainen. 
1800-luvulla sitä ei tarvinnut esittää edes rakennuslupapiirustuksissa. 
Kadulle ei hissiulokkeita luonnollisesti voida rakentaa, mutta pihajulki-
sivulle ne ovat mahdollisia. Rakennusrungon ulkopuolelle voidaan useim-
miten sijoittaa suurempi hissi, kuin rungon sisään, mikä parantaa hissin 
esteettömyyttä. (Hälikkä 2005, 15.) Rakennusrungon ulkopuolelle sijoitettu 
hissi ei kavenna porraskäytävää tai porrassyöksyjä ja hissikuilun vaalima 
ylä- ja alatila ovat helpommin toteutettavissa. (Rönkä ym. 1997, 61.)

Jos kaksivartisessa portaassa sisäänkäynnin ja ensimmäisen asuin-
kerroksen välissä on tasoero, voidaan sijoittaa läpikuljettava hissi toisen 
porrassyöksyn paikalle ja uudet portaat rakennuksen ulkopuolelle. Jos 
puolestaan kerrostasanne on ulkoseinää vasten, kannattaa useammin 
sijoittaa pelkkä hissi rakennusrungon ulkopuolelle. (Hälikkä 2005, 16.)

Ongelmana on, että rakennusrungon ulkopuolelle rakentaminen vastaa 
uudisrakentamista. Hydraulinen hissi tulee lämpöeristää. Kaavalliset 
kysymykset, kuten rakennusalan ylitys, kiinteistörajat, asemakaava yms. 
täytyy huomioida rakennusluvan yhteydessä. On muistettava, että uusi 
hissikuilu muuttaa rakennuksen ulkonäköä. Rakennusluvassa joudutaan 
siis myös ottamaan kantaa ulkopuolisen osan vaikutuksesta kaupunki-
kuvaan. Rakennuksen ulkopuolelle toteutettava hissi on useimmiten myös 
kalliimpi kuin porrashuoneeseen sijoitettu. (Rönkä ym. 1997, 61.)

5.4.4 Esimerkkejä

Tutkimusalueella Turun keskustassa on pääosin kaksivartisia ja kiertyviä 
portaita porrashuoneissa, joissa ei ole hissiä. Suurin osa hissittömistä 
porrashuoneista sijaitsee ennen 1960-lukua rakennetuissa kiinteistöissä, 
mikä vaikeuttaa hissin sijoittamisen mahdollisuuksia. Koska rakennukset 
on mahdollista tyypitellä aikakauden, koristeellisuuden ja muodon 
mukaan, en kokenut olennaiseksi esittää kaikkia hissittömiä porrashuoneita 
yksilöiden. Esitän siis esimerkein mahdollisuudet asentaa hissi sellaisiin 
porrashuonetyyppeihin, joita tutkimusalueelta löytyi.
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kaksivartinen porras 1

Ehkä helpoin ratkaistava hissitön porrashuonetyyppi Turun keskusta-
alueella on tämän kaltainen. 1960-luvulla rakennettuja taloja, joissa hissi 
on jo valmiina löytyy vastaavilla alkuperäisillä porrashuoneilla niin 
paljon, ettei alkuperäisen tilan suojeleminen nouse kynnyskysymykseksi 
tässä tapauksessa. Koska suunnitteluun voi suhtautua vapaammin, myös 
vaihtoehtoja löytyy enemmän.

Porrashuoneessa voidaan  porrassyöksyjä kaventaa, jos pelastuslaitos 
myöntää luvan, eikä ympäristö toisaalta hyvällä suunnittelulla välttämättä 
kärsi, vaikka rungon ulkopuolelle rakennettaisiin hissi tai uusi porras. 
Asuntovyöhykkeellä tilaa ei juuri liiemmin ole ja se tuntuisi eniten 
särkevän suhteellisen autenttista tunnelmaa.

Lähtökohta
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Konehuoneeton 
köysihissi toisen 
porrassyöksyn 
paikalle

Hydraulitoiminen 
kaitahissi toisen 
porrassyöksyn 
paikalle

Kaitahissi 
porrassyöksyjen 
viereen

Minihissi syöksyjen 
väliin

Ketjuhissi rungon 
ulkopuolelle

Konehuoneeton 
köysihissi rungon 
ulkopuolelle

Jos porrassyöksyjä kaven-
netaan, täytyy etukäteen 
konsultoida pelastuslaitosta. 
Koska tässä vaihtoehdossa 
ei kuitenkaan jouduta raken-
tamaan itse rakennusrungon 
ulkopuolelle lisärakenteita, 
ratkaisu jää edulliseksi. Jos 
hissi rakennetaan molempiin 
suuntiin avautuvaksi, mahdol-
listetaan täysi saavutettavuus. 
Koska kaitahissit ja minihissit 
ovat kuitenkin varsin pieniä, ei 
täyttä esteettömyyttä saavute-
ta näillä hissityypeillä. Kaven-
netuissa portaissa on myös 
vaikea kuljettaa suurempia 
tavaroita, kuten muuton 
yhteydessä.

Kun hissi asennetaan toisen 
porrassyöksyn paikalle, on 
mahdollista käyttää suurempia 
hissejä, eli saavutettavuus 
pyörätuolilla ja pyörällisellä 
kävelytuella paranee, mutta 
samalla heikennetään porras-
turvallisuutta, sillä kierrepor-
taassa sattuu kaikkein eniten 
tapaturmia. Tässä esimerkki-
porrashuoneessa olisi myös 
vaikea sovittaa porrasta 
rungon ulkopuolelle, sillä jalka-
käytävä jäisi liian kapeaksi. 
Lisäksi ratkaisu tulee suhteel-
lisen kalliiksi, sillä joudutaan 
rakentamaan sekä rakennus-
rungon ulkopuolelle, että itse 
porrashuoneeseen.

Asettamalla hissi rungon 
ulkopuolelle säästetään jalka-
käytävää, mutta ei välttämättä 
tarpeeksi. Yleensä ottaen 
rakennusrungon ulkopuolelle 
voi mahtua suurempi hissi 
kuin rakennukseen sisälle, 
mikä helpottaa paitsi liikunta-
rajoitteisten kulkua niin myös 
lapsi-perheitä. Tässä ratkai-
sussa voidaan myös säilyttää 
porrashuoneen alkuperäisiä 
rakenteita ja materiaaleja. 
Tässä tapauksessa ei 
myöskään saavuteta täyttä 
esteettömyyttä, sillä asuntoon 
päästäkseen täytyy nousta 
vielä puolikerrosta.
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kaksivartinen porras 2

Turun keskusta-alueelta löytyy paljon taloja, joiden julkisivusta on 
huolehdittu, mutta porrashuoneet eivät ole enää alkuperäisessä kunnossa. 
Sähkövedot ovat pinnalla ja alkuperäiset materiaalit on korvattu uusilla. 
Vanhasta arvokkuudesta on hyvin vähän jäljellä. Tällaisissa porrashuoneissa 
on toki tavoiteltavaa palauttaa vanha loisto, mutta mahdollista myös 
parantaa asumisen tasoa nykyaikaisin tavoin.

Jos hissi sijoitettaisiin rakennuksen ulkopuolelle, ei saavutettaisi täydellistä 
esteettömyyttä ja lisäksi pitäisi muuttaa täysin aluperäiset kulkureitit, 
jotka ovat kulkeneet portaaseen suoraan kadulta. Mahdollisuuksiksi 
jäävät siis hissin sijoittaminen portaiden keskelle ja asuntovyöhykkeelle. 
Jälkimmäinen näistä suositeltavampana porrashuoneen tilallisuuden ja 
kaiteen, sekä porrassyöksyjen säilymisen kannalta.

Lähtökohta
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Tilaan sopiva hissi 
asuntovyöhykkeelle 
(kuvassa pienin 
mahdollinen)

Minihissi syöksyjen 
väliin

Kun hissi sijoitetaan asuin-
vyöhykkeelle, ongelmaksi 
nousee, miten tilanvähennys 
hyvitetään asukkaalle. Koska 
näin kuitenkin saadaan 
säilytettyä porrashuoneen 
arvoja, näkyy onnistunut lisäys 
myös kyseisten asuntojen 
arvonnousuna.

Syöksyjen väliin sijoitetun 
hissin tieltä tulee usein puret-
tavaksi alkuperäisiä porras-
rakenteita ja hieno kaide  
joudutaan paloittelemaan. 
Esimerkkiporrashuoneessa 
nämä ovat ainoat edelleen 
alkuperäiset osat, mikä saa 
hissin sijoittamisen juuri tähän 
tuntumaan vaikeasti perustel-
lulta. Arkkitehtonisesti tämä ei 
siis ole hyvä ratkaisu, mutta ei 
niin huono, kuin moni muu.
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kaksivartinen porras 3

Arvokkaaseen porrashuoneeseen, jossa miltei kaikki alkuperäinen on vielä 
tallella, on vaikea sovittaa hissiä tuhoamatta autenttisuutta. Aina hissi ei 
mahdu edes asuinvyöhykkeelle. Koska vanhemmissa taloissa takajulkisivu 
on perinteisesti ollut toissijainen, tulee varteenotettavaksi mahdollisuudeksi 
hissin sijoittaminen rungon ulkopuolelle, pihajulkisivun puolelle.

Tässä kyseisessä tapauksessa hissi voisi mahtua myös porrashuoneen 
keskelle, mutta koska porrashuone on jo valmiiksi hämärä, tämä ratkaisu 
saattaisi rikkoa herkän tilan tunnelmaa pimentämällä sen. 

Täysi esteettömyys on vaikea saavuttaa, sillä ulkopuolelta perustasolle on 
useampia portaita.

Lähtökohta
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Ketjuhissi rungon 
ulkopuolelle

Konehuoneeton 
köysihissi rungon 
ulkopuolelle

Rungon ulkopuolelle sijoitetus-
ta hissistä voi rakentaa myös 
esitettyä väljemmän, kunhan 
pihan pelastusjärjestelyt eivät 
kärsi. Vertikaaliaihe takajulki-
sivussa kestää myös uudem-
man tornin rakektamisen 
helpommin kuin horisontaali-
aiheiset julkisivut. Tässä 
ratkaisussa kuitenkin alku-
peräiset ikkunat jouduttaisiin 
jotenkin korvaamaan, mikä on 
harmillista.
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kaksivartinen porras 4

Toisinaan porrashuone aukeaa niin arvokkaaseen ympäristöön, että ympä-
ristön arvo voi jopa laskea hissitornin rakentamisen myötä. Turussa tämä on 
mahdollista mm. Puolalanmäellä. Jos myös porrashuone on niin arvokas, 
ettei siihen haluta kajota, ainoaksi vaihtoehdoksi jää hissin rakentaminen 
asuntovyöhykkeelle.

Lähtökohta
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Tilaan sopiva hissi 
asuntovyöhykkeelle 
(kuvassa pienin 
mahdollinen)

Kuten jo on mainittu, asuin-
vyöhykkeelle sijoitetun his-
sin ongelma on asukkaalle 
myönnettävä hyvitys pinta-
alasta luopumisen vuoksi. Jos 
kyseessä kuitenkin on erittäin 
arvokas porrashuone, sen 
säilyminen voi lisätä asunnon 
arvoa enemmän kuin pinta-
ala. Varsinkin hissin ovea 
suunniteltaessa kannattaa 
ottaa huomioon asuntoihin 
johtavat ovet ja tilan hierarki-
at. Alla onnistunut lisäys As 
Oy Maariankatu 12:sta, jossa 
hissin oven materiaali ja koko 
vaikuttavat harkituilta.
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Erikoistapaus 1: Erittäin arvokas porrashuone

Joskus porrashuone on rakennettu keskelle rakennusrunkoa, jolloin 
päivänvalo on johdettu tilaan kattoikkunan kautta. Hienoja lasimaalauksia 
ei tulisi tärvellä hissikuilulla, vaan ne tulisi säilyttää. Jos hissiä ei voi sijoittaa 
myöskään asuintasanteelle, on tutkittava mahdollisen keittiönportaan 
rakennetta ja muotoa.
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Tässä tapauksessa  hissi voitaisiin sijoittaa takajulkisivun puolelle, 
keittiönportaan yhteyteen, sillä portaasta on suora yhteys asuntoihin, vieläpä 
ilman tasoeroa. Käytävä jää kuitenkin kapeaksi pyörätuolin kääntyä, mutta 
ratkaisu ei tärvelisi autenttista porrasta, sillä tässä keittiönportaassa on jo 
valmiiksi sijoitettuna uutta talotekniikkaa, kuten lamppuja, sähkövetoja 
ja putkia. Kulkureittejä hissin sijoitus kuitenkin sotkisi, sillä takaapäin 
saavuttaessa tilahierarkia on käänteinen.
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Erikoistapaus 2: Erittäin ahdas porrashuone

On tapauksia, joissa porrashuone on jo valmiiksi niin ahdas, ettei sieltä 
mitenkään saa lohkaistua palaa enää hissille. Aina ei voi ottaa edes 
asunnoista tilaa. Tässäkin kohteessa kaikki asunnot, joihin käynti on 
porrashuoneesta, ovat yksiöitä. Rakennuksen ulkopuolinenkaan hissi ei 
palvelisi kaikkia. Ainoaksi vaihtoehdoksi esteettömyyttä tavoitellessa jää 
kaiteeseen kiinnitettävä nostin. Tätä vaihtoehtoa ARA ei tue.
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Erikoistapaus 3: Valmis hissikuilu

Tutkimusalueelta löytyi myös rakennus, johon oli alunperin rakennettu 
hissikuilu, mutta syystä tai toisesta siihen ei ollut asennettu hissiä 
ollenkaan. Hissikuilu saattaa olla nykynormeihin nähden niukka, mutta 
varmasti helpoin, halvin ja arkkitehtonisesti toimivin mahdollisuus 
rakentaa jälkiasennushissi.
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5.5 Kustannukset

Hissin urakointi tulee kilpailuttaa, jos valtion ja kunnan yhteenlasketut 
avustukset ovat yli 50 % ja Turussa ne ovat, jos molempia avustuksia haetaan. 
Kilpailuttaminen ei kuitenkaan tarkoita vain hinnan minimoimista vaan 
tällöin otetaan huomioon myös poikkeamat tarjouspyynnöstä, ja mahdolliset 
huolto- ja lisätyökustannukset. Myös malli- ja materiaalivaihtoehdot on 
tutkittava huolella. (Rahtola ym. 2005, 46.)

Alustavien tarjousten pohjalta määritellään budjettisuunnitelma 
Kustannusarvion voi myös teettää siihen erikoistuneella yrityksellä, 
joka tekee laskelmat rakennuskustannusindeksin mukaan. Budjettia ei 
kuitenkaan tule rajata liian tarkkaan, sillä ylityksiä tulee lähes aina. 
Kustannusarvion pohjalta haetaan ARA:n avustuksen varauspäätöstä. 
(Rahtola ym. 2005, 43–44.)

Hissin hintaan vaikuttavat eniten hissin sijoitustapa, purkutyö ja 
lisärakentamisen tarve, sekä pysähdystasojen määrä. Lisäksi hintaan 
vaikuttaa hissikorin oviratkaisu, malli, varustetaso ja materiaalit. (Rahtola 
ym. 2005, 44.) Syksyllä 2008 Palmbergin kehityspäällikkö Antti Lakka 
arvioi hissin hintatasoa seuraavasti: Jos on valmis paikka hissille, hissin 
asennuksen kustannukset ovat jossain 70 000 euron ja 100 000 euron 
välillä. Jos porrastasanteen ulkopuolelle rakennetaan kuilu ja hissi, niin 
hinnaksi tulee 150 000-200 000 euroa. Jos taas sekä tasot, että portaat 
menevät kokonaan uusiksi, puhutaan 250 000-300 000 eurosta. Keskustan 
Jugend-taloihin järkevien ratkaisujen hinnat lähtevät 300 000-400 000 
eurosta, mutta vain taivas on rajana. (Tiitinen 2009.)

Hissin rakentamisesta koituvat kustannukset voidaan jakaa eri 
tavoin. Usein ne jaetaan samoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty 
yhtiövastikkeen maksamisesta, eli asuntojen neliömetrimäärien suhteessa. 
Osakkeenomistajat voivat myös sopia vastikeperusteisesta kustannusjaosta 
poikkeavasta kustannusten jyvittämisestä. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esim. 
porrasaskelmien lukumäärän tai asuinkerrosten mukaan jakaminen. Nämä 
jakotavat vaativat kuitenkin kaikkien osakkeenomistajien suostumisen, jos 
heidän osuutensa näin kasvaa, siis myös yhtiökokouksesta mahdollisesti 
poissaolevien. (Holappa 2008.)

Yhtiössä voi myös olla useita erilaisia taloja ja porrashuoneita, joissa 
hissin tarve ja tekniset ratkaisut vaihtelevat. Tällaisessa tilanteessa 
yhtiökokouksessa voidaan päättää, että vain hissiä haluavat osallistuvat 
kustannuksiin. Hissin rakentamista haluavat osakkeenomistajat tekevät 
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sopimuksen, jossa he sitoutuvat maksamaan kaikki kustannukset. 
Lisäksi sovitaan ehdot, joilla hissi luovutetaan taloyhtiölle ja muut 
osakkeenomistajat ovat myöhemmin oikeutettuja pääsemään hissin 
käyttäjiksi. (Holappa 2008.)

5.6 Rahoitus

Tärkein yksittäinen hissihankkeen rahoittaja on Valtion asuntorahasto. 
Asuntorahasto myöntää avustusta hissien rakentamiseen 50 % kokonais-
kustannuksista ja Turun kaupunki 5000 euroa loppuosan jäädessä taloyhtiön 
harteille. Joissain tapauksissa rakennuksen ullakolle on rakennettu asuntoja, 
joiden myynnillä on voitu rahoittaa hissin rakentaminen. Myös ennakko-
rahastointi ja muiden korjausten huolellinen jaksottaminen vähentävät 
lainan tarvetta. Useimmissa tapauksissa hallituksen tulee kuitenkin 
kilpailuttaa pankkeja muun rahoituksen saamiseksi. (Holappa 2008.)

Koska hissihankkeen tavoite on saada esteetön kulku rakennuksen 
ulkopuolelta asuntoihin ja asunnoista yhteistiloihin, valtion avustus 
(maksimissaan 50%) koskee paitsi hissin asennusta, myös sen 
perusparannusta, kulkuluiskien rakentamista, ulko-ovien leventämistä 
ja kaiteiden rakentamista. Asuntojen sisäisiä korjauksia ei kuitenkaan 
avusteta, eikä tuolihissin katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. 
(ARA. http://www.ara.fi/default.asp?node=1260&lan= (15.8.2008))

”Valtion hissiavustusta haetaan Valtion asuntorahastosta. Asuntorahasto 
varaa määrärahan ehdollisella avustuspäätöksellä hakijan esittämän, 
alustaviin hissitoimitus- ja urakkatarjouspyyntöihin perustuvan kustannus-
arvion perusteella. Lopullinen avustuspäätös tehdään toimitus- ja urakka-
sopimusten perusteella. Avustukset maksetaan taloyhtiön tilille hankkeen 
päätyttyä ja lopullisten kustannusten ollessa tiedossa.” (Holappa 2008.)

Turun kaupunki tukee uuden hissin rakentamista hissittömään 
porrashuoneeseen viidellä tuhannella eurolla. Tämän hissituen saaminen ei 
edellytä täydellistä esteettömyyttä, eikä ole suhteessa ARA:n hissitukeen. 
Tiloista vähintään puolet tulee kuitenkin olla asuinkäytössä. Molemmissa 
hissiavustuksissa on jatkuva haku. (Palmroos 2008.)

Usein talon ullakolle halutaan rakentaa asuntoja, joiden myynnillä 
rahoitettaisiin hissin rakentamista. Rakennusoikeuden ylitys vaatii yleensä 
asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen käsittely puolestaan on hidas 
prosessi ja suunnitelmat tulee tehdä yhteistyössä kaavoittajan kanssa. 
Lisäasunnot vaativat myös pihalle lisää autopaikkoja. (Rahtola ym. 2005, 
46.) Lisäksi hissin ja portaiden ulottaminen ullakolle voi olla haastavaa.
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6 Hissin lisäämisen vaikutukset

Hissin rakentaminen poikkeuksetta parantaa asuinkerrostalon kokonais-
käytettävyyttä ja turvallisuutta, mutta huolimaton suunnittelu voi tuhota 
tehokkaasti sekä historiallisia että arkkitehtonisia arvoja. Uuden hissin 
suunnittelun lähtökohtana tulisi olla arkkitehtuurin oleellisten piirteiden 
ymmärtäminen. Lähiöiden modernistiseen arkkitehtuuriin eivät sovi 
samat ratkaisut kuin kantakaupungin vanhempiin kerrostaloihin. Hissi-
korin ja -kuilun tulisi tuoda omat lisänsä rakennushistoriaan olematta 
riitasoinnussa aiemman kanssa. Materiaaleihin, väreihin ja yksityiskohtiin 
tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. (Mäkinen 2004.)

6.1 Käytettävyys ja turvallisuus

Jälkiasennushisseillä pystytään hyvin harvoin täysin soveltamaan uudis-
rakentamisen mitoituksia, eikä siis porrashuoneessa pystytä takaamaan 
ihannekäytettävyyttä tai -turvallisuutta. Ratkaisu on aina kompromissi, 
jossa kuitenkin yritetään ottaa mahdollisimman hyvin kaikki käyttäjä-
ryhmät huomioon. Aina pyritään parantamaan kokonaisturvallisuutta ja 
kokonaiskäytettävyyttä. (Hälikkä 2005, 18.)

6.1.1 Porrasturvallisuus

Porrastapaturmariski pienenee jälkiasennushissin myötä, sillä epä-
varmasti liikkuvien ei tuolloin tarvitse käyttää portaita. Hissityypistä ja 
sijoittamisesta kuitenkin riippuu, miten itse portaiden käytettävyydelle ja 
turvallisuudelle käy. (Hälikkä 2005, 18.)

Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan kaksi- tai kolmivartiset suorat 
portaat ovat turvallisimmat. Yksivartisissa tapahtuu suhteessa vähiten 
onnettomuuksia, mutta seuraukset ovat vakavampia. Kiilamaisissa 
kiertyvissä portaissa sattuu eniten onnettomuuksia. Kapeat portaat ovat 
turvallisemmat kulkea kuin leveät. (Hälikkä 2005, 18.)

Portaiden kavennus saattaa siis jopa parantaa niiden turvallisuutta, mutta 
tavaroiden kuljetus vaikeutuu, eli käytettävyys heikkenee. Jos kaksivartiset 
vaihdetaan kiertyviin, porrasturvallisuuskin heikkenee. (Hälikkä 2005, 18.)
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6.1.2 Pyörätuolin käyttö

Pyörätuoleilla ei voi sanoa olevan mitään standardikokoa, vaan niiden 
koko saattaa poiketa suuresti toisistaan. Suurin osa käsikäyttöisistä 
mahtuu tilaan 700 x 1200 mm, mutta sähkökäyttöiset ovat usein 
suurempia. Uudisrakennuksen hissiltä vaaditaan kooksi 1100 x 1400 
mm (RakMk F1), mutta jälkiasennushissille tämä on useimmiten liian 
korkea tavoite. Kerrostasanteella hissin oven edessä vaaditaan 1300 mm 
pyörähdysympyrää. (Hälikkä 2005, 18.)

Pyörätuolin käyttäjä voi olla vaarassa pudota porrassyöksyyn yrittäessään 
avata hissin tai asunnon ovea, jos hissin sijoitus ja portaiden nousun 
suuntaus ei ole harkittu. Käytännössä pyörätuolin käyttäjälle turvallisin 
olisi tutkalla tai painokytkimellä toimiva automaattinen hissinovi. 
(Haulisto 2009, Hälikkä 2005, 18.)

6.1.3 Pyörällisen kävelytelineen käyttö

Pyörällisen kävelytelineen, eli niin kutsutun rollaattorin tilavaatimus on 
sama kuin pyörätuolin. Ongelma kuitenkin on, ettei rollaattorilla pysty 
kääntymään. Hissin siis tulisi olla lyhyemmältä korimitaltaan 1100 mm 
tai läpikuljettava. Koska aina ei kumpikaan ole mahdollista, voidaan 
ongelma ratkaista niin, että asukas käyttää sisätiloissa toista ja ulkotiloissa 
toista pyörällistä kävelytelinettä. Tällöin on huolehdittava, että kulkureitti 
asunnosta alas toiselle rollaattorille on turvallinen ja että sen varrella on 
riittävästi rakenteita, joista ottaa tukea. (Hälikkä 2005, 19.)

6.1.4 Tavaroiden kuljettaminen

Hissistä on yleensä tavarankuljettamisessa apua, mutta suuret esineet 
esimerkiksi muuton yhteydessä eivät aina mahdu hissiin. Parivuode 
mahtuu kaitahissiin, mutta ei minihissiin. Jos portaita on kavennettu, 
myöskään niitä pitkin ei enää mahdu kuljettamaan kaikkea. Toisinaan on 
turvauduttava nostamaan ne kevyellä nosturilla ikkunan kautta asuntoon, 
mikä voi muutenkin olla ainoa ratkaisu vanhemmissa taloissa suurten 
huonekalujen kanssa. (Hälikkä 2005, 19.)
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6.1.5 Potilaan kuljettaminen

On sekä hoitohenkilökunnan että potilaan kannalta parempi, että 
paarikuljetus voidaan tehdä hissillä. Istumapaarit mahtuvat minihissiin ja 
niitä käytetään useimmin. Makuupaarit kantajineen mahtuvat kaitahissiin, 
mutta eivät minihissiin. (Hälikkä 2005, 19.)

Hissin porrastasanteen tulee olla tarpeeksi syvä, jotta paarit mahtuvat kään-
tymään. Jos kaitahissi on keskellä porrasta, se tarvitsee ruotsalaistutkimuksen 
mukaan 1450 mm kääntyäkseen. Portaan sivussa sijaitsevan hissin edessä 
tulee olla 1300 mm tilaa. Suomalaisen mini- ja kaitahissistandardin mukaan 
hissin oven eteen tarvitaan 1400 mm. (Hälikkä 2005, 19.)

6.1.6 Tulipalo

Kavennetut portaat vaikeuttavat sekä poistumista että sammutus-
hyökkäystä tulipalotilanteessa. Ympäristöministeriön vuonna 1998 
tekemän selvityksen mukaan riskejä voidaan kompensoida parantamalla 
rakennuksen muuta paloturvallisuutta. Mm. tehokkaammat palohälyttimet 
mahdollistavat aiemman poistumisen ja pelastustoiminta onnistuu, 
kunhan uudet olosuhteet on otettu huomioon. (Hälikkä 2005, 20.)

6.2 Arkkitehtoniset vaikutukset

Rakennukset edustavat nykypäivän sykkeessä harvoja pysyviä arvoja. Siksi 
minkäänlaista muutosta on vaikea hyväksyä. Kuitenkin, mitä kauemmin 
muutoksesta on kulunut, sitä vähemmän kriittisesti sitä katsotaan. 
Menneisyydessä tehdyistä muutoksista on nykypäivänä luettavissa uusia 
arvoja. (Hälikkä 2005, 21.) Ehkä tulevaisuudessa myös meidän aikamme 
muutokset muuttuvat arvoiksi, merkityksellisiksi kerroksiksi, kunhan 
toteutamme ne tarpeeksi hyvin. 

6.2.1 Vaikutus ympäristöön

Jos hissin rakentamisesta aiheutuu muutos julkisivulla, se on näkyvyydeltään 
laajempi kuin rakennuksen sisällä tehtävä. Jokaisen rakennuksen kohdalla 
arvot on määriteltävä erikseen ja tehtävä päätökset, miten ne parhaiten 
säilyvät. Joskus julkisivu voi olla toissijaisempi kuin porrashuone. (Hälikkä 
2005, 21.)
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Uusi rakennusosa voidaan kytkeä rakennuksen arkkitehtuuriin sovittamalla 
se materiaalien ja muotokielen avulla kiinteäksi osaksi vanhaa, tai 
sillä voidaan alleviivata rakennusosien eri ikää toisin materiaalein ja 
muodoin. Se, kumpi ratkaisuista on oikea, määräytyy tapauskohtaisesti. 
Jos istuttaminen ei aseta kohdetta outoon valoon vaan saa parannettua tai 
säilytettyä tilanteen, tulee näin toimia. Jos taas huolellinen istuttaminen saa 
rakennuksen hahmon näyttämään oudolta, on erottuva pintakasvimainen 
ratkaisu varmasti toimivampi. (Hälikkä 2005, 21.)

Jos rakennuksen erityisarvo on sen kauas näkyvä julkisivu, silloin 
vähimmätkin muutokset pinnassa saavat suuren merkityksen (Hälikkä 
2005, 22.) Turun keskusta-alueella katujulkisivut ovat alueellisesti 
merkittäviä, mutta takajulkisivut eivät toimi niinkään maisematekijöinä.

Rakennus toimii paitsi maamerkkinä, niin se luo tilaa niin sisä- kuin 
ulkopuolelleen. Seinät rajaavat erilaisia paikkoja: aurinkoisia syvennyksiä 
ja varjoisia kulmia. Rakennukseen tehtävät ulokkeet muokkaavat näitä 
paikkoja ja saattavat rajata näkymiä sisältä tai hämärtää huonetiloja. 
(Hälikkä 2005, 22.)

Rakennuksen julkisivun muodostavat pienet osatekijät, detaljit. Ikkunat, 
umpiseinät, eri materiaalipinnat, räystäät, syöksytorvet, tikkaat 
ja ilmastointiaukot on alun perin suunniteltu liittymään toisiinsa. 
Yksityiskohtien laatu määritellään sen mukaan, kuinka sirosti tai 
karkeasti osaset liittyvät toisiinsa. Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut 
yksityiskohdat antavat mielikuvan laadusta, toisin kuin katalogeista löydetyt 
ja kaikkialle monistetut. ”Ihmissilmä pyrkii hakeutumaan havaitsemiinsa 
rajapintoihin ja solmukohtiin.” (Hälikkä 2005, 22.) Tästä johtuu detaljien 
keskeisyys laatuvaikutelmaa rakennettaessa.

Kun julkisivuun tehdään muutos, muuttuu myös alkuperäinen 
julkisivusommitelma. Uusi osa voidaan detaljein istuttaa vanhaan 
sommitelmaan tai tehdä siitä erottuva uusien detaljien avulla. Vanhojen 
detaljien tekeminen on nykypäivänä haastavaa, sillä rakennustekniikka 
on muuttunut käsityövaltaisesta koneelliseen. Aina ei siis nykyaikaisten 
rakennusosien tekeminen ole huono vaihtoehto, sillä oman aikamme 
laadukkaat detaljit ovat usein parempia kuin huonosti kopioidut vanhat. 
(Hälikkä 2005, 22.)
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6.2.2 Vaikutus porrashuonetilaan

Hissilisäys on aina muutos porrashuonetilassa. Asuntovyöhykkeelle sijoitettu 
hissi muuttaa tilan luonnetta vähiten ja tilan muodon voi säilyttää myös 
rungon ulkopuolelle sijoitettu hissiratkaisu. Porrashuoneeseen tulee kuitenkin 
uusi vertikaaliyhteys kerrosten välille, jolloin erityisesti hissikuilun ja sen 
seinien detaljiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hissikoria voi 
käsitellä liikkuvana huoneena porrashuoneen yhteydessä, eli sen sovit-
taminen vanhaan sisustukseen ei ole ensisijaista. (Hälikkä 2005, 23.)

Suurin muutos porrashuoneessa tapahtuu, kun hissi sijoitetaan kokonaan tai 
osittain porrashuonetilaan. Aiemmin tila on ollut selkeästi havainnoitava, 
ehkä jopa avara, mutta hissilisäyksen jälkeen suhteet muuttuvat ja tila 
muuttuu ahtaammaksi. Kuilun taakse saattaa jäädä uusia katvealueita, 
eikä porrashuoneessa kulkevia ehdi havainnoimaan ennen kohtaamista. 
Riittävä etäisyys koettaisiin miellyttävämmäksi vierasta ohitettaessa. 
(Hälikkä 2005, 23.) 

Uuden hissikuilun negatiivisia vaikutuksia on pyritty minimoimaan 
läpinäkyvällä tai läpikuultavalla kuiluratkaisulla. Lasi heijastaa niin 
voimakkaasti, eli se ei ole läpinäkyvin vaihtoehto, mutta nykymääräysten 
mukaiset teräsverkot puolestaan antavat varsin umpinaisen vaikutelman 
johtuen verkon tiheydestä. (Hälikkä 2005, 23.)

Sisätilassa detaljien merkitys korostuu, sillä niitä tarkastellaan hyvin 
läheltä. Hissikuilun yksityiskohtiin on kiinnitettävä huomiota ja ne täytyy 
sitoa mittakaavaan. Tyyliseikoilla ei välttämättä ole paljon merkitystä, jos 
laatu on hyvä, sillä tuotantotapa on joka tapauksessa eri kuin rakennuksen 
alkuperäisissä detaljeissa. Vanhan tyylin jäljittely voi tuntua teennäiseltä 
tai jopa kömpelöltä entisaikojen käsityömestareiden kättenjäljen rinnalla. 
Onkin suositeltavampaa tehdä nykykeinoin parasta mahdollista tila ja 
suhteet huomioon ottaen, kuin matkia huonosti vanhaa.

Jos hissi asennetaan vanhassa talossa porrashuoneeseen, nousee kaiteen 
käsittely ongelmaksi. Vanhoissa taloissa kaide voi olla käsityönä tehty 
uniikkituote ja jopa ainoa alkuperäisenä säilynyt elementti porrashuoneessa. 
Jos porrasta kavennetaan, joudutaan kaidekin katkaisemaan. Toisinaan 
kaide halutaan siirtää kulkemaan hissin vierelle, mutta ratkaisu vaikuttaa 
teennäiseltä, sillä tällöin kaidetolppien toiminnallinen merkitys katoaa. 
Toiminnallisesti luonnollisinta olisi kiinnittää pelkkä käsijohde hissikuiluun. 
Epäjatkuva kaide myös näyttää pirstaloidulta, mutta menettelyllä voidaan 
säilyttää joitain tunnelmaan liittyviä arvoja. (Hälikkä 2005, 23–24.)  
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Erityisesti ennen sotia pääporrashuoneet ovat olleet edustavia ja avaria. Hissi 
saattaa muuttaa koko tilan luonteen ahtaaksi ja vaatimattomaksi, jolloin 
aiemmat yksityiskohdat jäävät kummallisiksi fragmenteiksi vanhasta. 
Porrashuone voidaan silloin totaalisesti muuttaa yhtenäisemmäksi, 
vastaamaan uutta funktiotaan tai jäljellä olevat merkit historiasta säilyttää. 
(Hälikkä 2005, 24.) Koska uudistuksen tulisi aina olla parannus, ei 
vanhoja porrashuoneita tule saneerata heppoisin perustein. Nykyään on 
harvoin varaa panostaa yhteen porrashuoneeseen vastaavia määriä kuin 
1900-luvun alussa.

6.3 Vaikutukset kulkureitteihin

Taloon ja varsinkin kotiin saapuminen on tärkeä tapahtuma, jonka talon 
ensimmäinen suunnittelija on yleensä hyvin tiedostanut. Siirtymä julki-
sesta tilasta puolijulkisen kautta yksityiseen on lähtökohtaisesti sulava, 
mutta jälkiasennushissin yhteydessä tehtävät kulkureittimuutokset 
saattavat olla riski. Varsinkin keittiöportaisiin sijoitetut hissit kääntävät 
tilahierarkian päälaelleen viimeistään asuntoon tultaessa keittiön kautta. 
(Hälikkä 2005, 24.)

6.4 Kulttuurihistoriallinen merkitys

Erityisesti ennen sotia rakennetuissa porrashuoneissa on 
kulttuurihistoriallisia arvoja. Porrashuoneiden keskinäinen tilahierarkia 
kertoo 1800-luvun sääty-yhteiskunnasta käsin kosketeltavassa 
mittakaavassa. Jokaisen talon ei kuitenkaan tarvitse olla talomuseo, sillä 
varsinkin asuinkerrostalo on ensisijaisesti koti asukkailleen. (Hälikkä 
2005, 24¬25.)

6.5 Vanhojen arvojen säilyttäminen ja uusien luominen

Vanhoja arvoja tulee hissin lisäyksessä säilyttää mahdollisimman paljon. 
Hyvässä korjauksessa luodaan kuitenkin myös uusia arvoja.  Esteettisten 
arvojen arvioiminen on vaikeaa, sillä vanhuus saa yleensä kaiken 
näyttämään kauniilta. Sen sijaan esteettömyyden voi ymmärtää uudeksi 
arvoksi. Se heijastelee nyky-yhteiskunnan pyrkimystä tasa-arvoisuuteen, 
vastuun kantamiseen myös heikoimmistaan. (Hälikkä 2005, 24-25.)
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7 Lopuksi

On kaikkien etu, että keskusta-alueella asuu monenlaisia ihmisiä, että 
väestöpohja on rikas. Toistaiseksi kehitys on näyttänyt siltä, että Turun 
keskusta-alueelle hakeutuvat asumaan pääasiassa nuoret ja toisaalta 
hyväkuntoiset vanhukset. Syitä tähän on varmasti monia, mutta yksi niistä 
on asumisen toimiva järjestäminen. Lapsiperheen kantilta esteetön hissi 
tuo huomattavasti lisää käytettävyyttä porrashuoneeseen ja näin myös 
mielenkiinto kaupunkiasumiseen kasvaa. Vanhusväestöä puolestaan 
kannustetaan asumaan kotonaan hissin avulla. Hissin lisääminen yksin-
kertaisesti parantaa asumisen tasoa.

Toisaalta Turun keskustassa on prosentuaalisesti vähän vanhoja, edelleen 
asuinkäytössä olevia, hyvin säilyneitä rakennuksia. Monia on purettu 
ja monia on muutettu toimisto- tai liikehuoneistoiksi. Myös käyttönsä 
säilyttäneet ovat kokeneet mullistuksia aikojen saatossa varsinkin sisältä 
päin. Suurimmassa osassa ennen 1950-lukua rakennetuista taloista on alun 
perin puuttunut hissi yhdestä tai useammasta porrashuoneesta. Osaan se 
on jälkikäteen asennettu, osaan ei. Monessa tapauksessa jälkiasennushissi 
on jättänyt jälkiä myös muuhun porrashuoneeseen, jopa siinä määrin, 
ettei niitä tunnista vanhoiksi saati osaksi arvotaloa. Halvat materiaalit 
nakertavat kokonaisilmeen arvoa ja luoda tilaan täysin väärän mielikuvan 
rakentamisajankohdasta. 

Rakennusta ei voi olla olemassa ilman käyttäjää, mutta missä määrin 
käyttäjällä on oikeus muokata rakennusta aikansa kuvaksi? Käyttöarvojen 
ja historiallisten arvojen sodassa on vaikea toimia diplomaattina. Toisaalta 
käyttö ei yleensä vaadi halpoja materiaaleja ja nopeaa toteutusta, vaan 
suurimmat ongelmat porrashuoneiden arvojen tallaamisessa johtunevat 
hätäisyydestä, säästöhaluista ja suunnittelijan ammattitaidon puutteesta.

Monissa hissilisäyksiä käsittelevissä esitteissä mainostetaan rungon 
ulkopuolelle rakentamisen etuja ja porrasvyöhykkeelle sijoittamisen 
halpuutta. Tiheästi rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa on kaupunki-
kuvallisia arvoja ja arvokkaissa porrashuoneissa nämä vaihtoehdot eivät 
olekaan yksiselitteisen hyviä. Tällaisissa tapauksissa nousevat avainasemaan 
pätevä suunnittelija ja hankkeeseen sitoutunut taloyhtiö. Hyvän ratkaisun 
syntyminen saattaa kestää pitkään, jotta kaikki tekijät saadaan huomioitua 
ja mielipiteitä vaihdettua puolin ja toisin. Lyhyt prosessi puolestaan saattaa 
tuottaa paljon likapyykkiä ja tyytymättömiä asukkaita.
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Tämän tutkimuksen tavoite on palvella turkulaisia taloyhtiöitä hissin 
rakentamista suunniteltaessa. Nyt aihetta käsiteltiin objektiivisesti ulko-
puolisen tarkkailijan silmin, eikä esim. hissiprojektin kokeneita taloyhtiön 
osakkaita haastateltu. Tämän kaltainen subjektiivinen kanta olisi saattanut 
tuoda monia kiinnostavaa lisäinformaatiota aiheeseen, mutta samalla 
myös rajata näkökulmaa eikä palvella kaikkia samalla tavalla. Lisäksi 
tarkempi tarkastelu tietyissä porrashuoneissa olisi ehkä avannut joitakin 
uusia ulottuvuuksia porrashuoneiden detaljiikasta, mutta myös tämä olisi 
eriarvoistanut. Koska inventoinnin tavoite oli hahmottaa kokonaiskuvaa 
Turun keskusta-alueen porrashuoneiden osalta, voisi jatkotutkimus 
tarkentua tiettyihin rakennuksiin, joista nyt löytyi erityisen arvokkaita ja 
upeita porrashuoneita. Miten sijoittaa hissi arvokkaaseen tilaan? Entä ne 
porrashuoneet, jotka tällä hetkellä ovat alennustilassa? Voisiko hissilisäys 
nostaa niiden arvoa ja samalla potentiaalia, rikastaa porrashuonetilaa?

Otto-I. Meurman on ylevästi julistanut: ”Kaikki kulttuuri nojautuu 
menneiden polvien jälkeensä jättämälle perinnölle, jota ilman mitään 
henkisesti ja aineellisesti arvokasta elämäntapaa ei voi ajatella. Vasta kun 
jokainen sukupolvi vuorostansa liittää kulttuurirakennelmaan kivensä, 
korkeatasoisimmat saavutuksensa, voi kehitys johtaa hengen ja käden 
aikaansaannoksiin, jotka ovat aikansa ylevän ihmisen mittapuun mukaisia.” 
(Meurman, Meimala 1964, s. 7) Porrashuoneiden arvoa ja mahdollisuuksia 
ei ehkä ole vielä kokonaisuudessaan ymmärretty, eikä niiden korjauksiin 
ole aina osattu panostaa parhain mahdollisin keinoin. Toivottavasti tämä 
tutkimus on osaltaan tukemassa niin käytettävyyden kuin historiallisten 
arvojen säilymistä.
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