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Olen saanut erityislaatuisen tilaisuuden tutustua ulko-
paikkakuntalaisena Turkuun sisältä käsin. Tämän tut-
kimuksen pohjaksi olen inventoinut asuinkerrostalojen 
porrashuoneet Turun keskustassa Aurajoen länsipuo-
lella ja siten käynyt yli kahdessasadassa porrashuo-
neessa sisällä. 

Olen törmännyt huikeisiin, hyvin säilyneisiin vanhoihin 
porrashuoneisiin, jotka kertovat sisäänastujalle välittö-
mästi tarinaa rakennuksen historiasta. Toisaalta olen 
nähnyt uhan joka tätä historiallisesti arvokasta perin-
töä voi pahimmillaan odottaa: hävitys yli-innokkaan ja 
taitamattoman korjaamisen vuoksi. Muovimatoilla on 
korvattu vanhat lattialaatat, tehdasvalmisteisilla laa-
kaovilla alkuperäiset peiliovet ja hissikuiluilla puhkottu 
porrassyöksyt. Pienillä korjaustöillä on vähitellen muu-
tettu porrashuone kokonaan toiseksi ja samalla kado-
tettu sen alkuperäinen tunnelma. 

E s i p u h e

Tulevaisuuden uhista huolimatta aistin työni aikana 
asukkaiden aidon kiinnostuksen kotirakennustensa 
historiaan. Monet asukkaat tulivat juttelemaan ja kuul-
lessaan tutkimuksestani kertoivat auliisti kotitalonsa 
vaiheikkaasta elämästä. He tuntuivat olevan ylpeitä 
kaikesta siitä patinasta ja menneestä, jonka ympärillä 
saivat elää. Uskon, että he ovat valmiita taistelemaan 
porrashuoneidensa säilymisen puolesta. 

Historian läheisyyden vanhoissa hyvin säilytetyissä 
porrashuoneissa voi tuntea, sen voi kuulla ja haistaa. 
Näiden porrashuoneiden asukkailla on juuret. Tunne 
historiasta on arvokasta ja nyt se on huomattu myös 
asuntomarkkinoilla. Juurista ollaan valmiita tänä päi-
vänä maksamaan paljon.
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TUTKIMUKSEN 
TAUSTAA

1. J o h d a n t o

Rakennettu ympäristö on alati muuttuva prosessi, jo-
hon jokainen sukupolvi tuo oman kerrostumansa. Jotta 
jokaisesta aikakaudesta jäisi oma leimansa kaupunki-
ympäristöön, tulisi vanhaa rakennuskantaa vaalia huo-
lella niin ulkoa kuin sisältäkin. 

Suomessa omistusasunnossa asuu kaksikolmasosaa 
kansalaisista,1 millä on positiivinen vaikutuksensa por-
rashuoneiden kuntoon. Omasta kiinteistöstä halutaan 
pitää huolta. Tämä näkyy selvästi myös Turun keskus-
tassa, jossa omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen 
porrashuoneiden kunnoissa on selvä ero. Jälkimmäisiä 
on usein korjattu halvemmalla välittämättä porrashuo-
neen mahdollisista arvoista. Toki omistusasuntoval-
taiset rakennukset ovat tavallisesti myös arvokkaam-
pia porrashuoneidensa arkkitehtuurilta ja siksi myös 
enemmän säilyttämisen arvoisia.

Eroa on myös pääportaiden ja keittiönportaiden kor-
jaustavoissa. Pääportaikot on järjestäen pidetty parem-
massa kunnossa kuin keittiönportaat. Usein sähkö- ja 
putkivedot on laitettu kulkemaan vähemmän arvok-
kaan keittiönporrashuoneen seiniä pitkin. Toisaalta 
keittiönportaissa saattaa olla jäljellä alkuperäisiä ovia 
ja ikkunoita heloineen vaikka ne pääportaikossa olisikin 
uusittu. Myös pinnat saattavat olla keittiönportaikoissa 
alkuperäisemmässä kunnossa, sillä toissijaisen por-
rashuoneen kunnostusta ei ole aina katsottu tarpeel-
liseksi. Näin keittiönportaat ovat säilyneet paremmin 
myös korjausylilyönneiltä.

Porrashuone ei ole yksityistä tilaa, jossa asukkaiden 

omat mieltymykset saavat vapaasti temmeltää. Erityi-
sesti historiallisissa rakennuksissa porrashuoneet ovat 
paitsi arvokkaita kokonaistaideteoksia myös eläviä do-
kumentteja maamme kulttuurihistoriasta. Pieneltäkin 
tuntuva muutos voi tuhota porrashuoneen arkkiteh-
tuurin. Kun porrashuone on kerran väärällä korjausta-
valla tuhottu, ei sitä välttämättä saa koskaan takaisin 
entiselleen. Säilyttävän korjaustavan vakiinnuttaminen 
ja sen kautta sisätilojen säilyminen ovatkin yksi raken-
nusperintöstrategian tavoitteista, johon myös tämä tut-
kimus pyrkii.

2

Porrashuoneen kunto antaa mielikuvan koko kiinteistön ta-
sosta. Hyvin hoidettu porrashuone tuottaa paitsi mielihyvää 
asukkaille nostaa koko kiinteistön arvoa. Yliopistonkatu 28.
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1. Tutkimuksen taustaa

Turun keskustan osayleiskaavan erillisselvityksenä Tu-
run ympäristö- ja kaavoitusvirasto on laatimassa kes-
kustan kehittämissuunnitelmaa. Sen tarkoituksena on 
tutkia rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen 
yhteensovittamisen mahdollisuuksia kaupungin kes-
kustassa sekä selvittää Turun keskustan rakennus-
suojelun kokonaistilanne. Tämä porrashuonetutkimus 
vastaa haasteeseen usein unohdettujen puolijulkisten 
sisätilojen osalta.

Kaiken kaikkiaan Turun keskustan kehittämissuun-
nitelmaan liittyy 13 erillistutkimusta, joista osa tutkii 
keskustaympäristön kehittämistä yleisemmin ja osa 
kiinteistöjen ja niiden lähiympäristön kehittämistä. 
Erillistutkimukset täydentävät toisiaan ja antavat laa-
jamittaisen kuvan Turun keskustan ja sen kiinteistöjen 
kehittämismahdollisuuksista. 

Tutkimusten ohjausryhmässä on ollut Turun kaupun-
gilta projektiarkkitehti Johanna Tiitinen yleiskaava-
toimistosta, kaupunkikuva-arkkitehti Juha Kylliö ra-
kennusvalvontatoimistosta, kaavoitusarkkitehdit Iina 
Paasikivi ja Paula Keskikastari asemakaavatoimistos-
ta, tutkija Kaarin Kurri Turun museokeskukselta sekä 
maankäytön suunnittelija Juha Lipponen ja arkkitehti 
Mika Rajala kiinteistölaitokselta. Tutkimuksia ovat ol-
leet tukemassa ja rahoittamassa Kiinteistösäätiö, Tu-
run Ympäristö- ja kaavoitusvirasto ja Varsinais-Suomen 
kiinteistöyhdistys.

Tutkimukseni on tehty diplomityönä Teknillisen korkea-
koulun arkkitehtuurin laitokselle historian oppituolille 
ja sen valvojana on toiminut professori Aino Niskanen. 

Tutkimuksessani erittelen millaisia arvoja Turun asuin-
rakennusten porrashuoneissa on nykyään löydettä-
vissä ja miten näitä arvoja voidaan vaalia jälkipolville 
tinkimättä kuitenkaan rakennusten käytettävyydestä. 
Nykyajan vaatimukset esteettömyydestä, turvallisuu-
desta sekä rakennustekniset laatuvaatimukset me-
nevät usein historiallisten ja arkkitehtonisten arvojen 
säilyttämisen edelle. Toisaalta rakennus, joka ei vastaa 
nykyajan vaatimuksia on pahimmassa tapauksessa 
käyttökelvoton. Luvussa 12. Porrashuoneiden uhat ja 
mahdollisuudet olen eritellyt yleisimpiä porrashuonei-
siin kohdistuvia muutospaineita ja esittänyt ongelmiin 
arkkitehtoniset arvot säilyttäviä ratkaisumalleja.

Tutkimukseni toimii ohjeistuksena porrashuoneiden 
korjaus- ja muutostöitä suunnitteleville taloyhtiöille ja 
antaa tietoa siitä mitkä seikat tekevät porrashuonees-
ta juuri oman aikakautensa tuotteen. Helpottaakseni 
porrashuoneiden arvojen tunnistamista ja rakennusten 
historian ymmärtämistä, olen käynyt tutkimuksessani 
vaihe vaiheelta läpi myös asuinkerrostalojen rakenta-
misen historian Turussa 1800-luvun lopulta tähän päi-
vään asti.

Olen lisäksi nostanut esille muutamia arvokkaimpia 
esimerkkejä kultakin aikakaudelta. Esimerkkien valos-
sa historiallisten arvojen tunnistaminen omasta por-
rashuoneesta helpottuu entisestään. Tutkimuksessani 
pohdin lisäksi miten porrashuoneet ovat kuvastaneet 
omaa aikakauttaan ja miten käsityksemme porrashuo-
neista osana kotia on muuttunut vuosien kuluessa.

T u t k i m u k s e n  t a v o i t e

1. 
Porrashuoneiden 

arvojen 
    tunnistaminen

2. 
Porrashuoneiden 

    arvostuksen 
lisääminen

3. 
Arvot säilyttävien 
korjaustapojen  

vakiinnuttaminen
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I n v e n t o i n t i t y ö

Tutkimukseni pohjaksi olen inventoinut yhdessä Anna 
Hakulan (TTY, arkkitehtiosasto) kanssa Turun keskus-
tan asuinkerrostalojen porrashuoneet kaupunginosien 
II, III, VII sekä osittain kaupunginosien VI ja VIII osalta. 
Inventointialue on pinta-alaltaan noin 250 ha ja siihen 
kuuluu kaikkiaan 100 korttelia. Alue on rajattu koilli-
sessa Aninkaisten- ja Uudenmaankatuun, kaakossa 
Kupittaankatuun, lounaassa Puistokatuun, Kakolan 
alueeseen ja Korkeavuorenkatuun sekä luoteessa Ra-
tapihankatuun. Itse inventoin kaupunginosat VII ja VIII 
sekä kaistaleen kaupunginosan VI luoteisreunaa, joten 
tällä alueella olevat porrashuoneet painottuvat luonnol-
lisesti tutkimukseni esimerkkiosiossa ja valokuvissa. 

Inventoinnilla kartoitettiin ensisijaisesti hissittömiä 
sekä historiallisesti arvokkaita ja arkkitehtonisesti eri-
tyislaatuisia porrashuoneita. Nykyajan esteettömyys- ja 
mukavuusvaatimukset ovat lisänneet taloyhtiöiden ha-
lua hissien rakentamiseen ja sen vuoksi juuri vanhat 
hissittömät porrashuoneet ovat suurimman muutos-
paineen alla. Inventoitavalta alueelta löytyi yhteensä 
102 hissitöntä asuinkerrostalon porrashuonetta 51 eri 
taloyhtiöstä. Nämä kohteet on inventoitu muita kohtei-
ta perusteellisemmin. Hissittömiksi porrashuoneiksi ei 
ole kuitenkaan laskettu keittiönportaita, jos pääpor-
taikon hissillä on päässyt kaikkiin keittiön portaikon 
asuntoihin. Inventoitavia taloyhtiöitä oli yhteensä 335 
kappaletta.

Inventointi kohdistui pelkästään asuinkerrostaloihin, 
joiksi laskettiin vähintään kaksikerroksiset rakennuk-
set, joissa oli useamman asunnon yhteinen porrashuo-

ne. Asuinkerrostalojen lisäksi inventointiin on otettu 
mukaan muutama nykyisin toimistokäytössä oleva ra-
kennus, joka on alunperin ollut kokonaan tai osittain 
asuinkäytössä. 

Inventointi suoritettiin valokuvaamalla ja kirjaamalla 
paikan päällä havaintoja käsin täytettäviin inventoin-
tikorttipohjiin. Lisäksi tietoja taloyhtiöistä on etsitty 
painetuista lähteistä, kaupungin tietokannoista ja ar-
kistoista. Inventointimateriaali löytyy sähköisenä Turun 
ympäristö- ja kaavoitusvirastosta ja sen on tarkoitus 
palvella kaupunkia, Turun museokeskusta sekä talo-
yhtiöitä porrashuoneisiin liittyvissä kysymyksissä. Jo-
kaisesta inventointialueen asuinkerrostalosta on tehty 
inventointikortti, johon on kerätty vain tutkimusten kan-
nalta oleellinen tieto. Osa varsinkin uudempien raken-
nusten korteista on siis puutteellisia ja tämän vuoksi 
tietokantaa pyritään täydentämään tulevaisuudessa.

Inventointikortin laatimisessa on käytetty esimerkkinä 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teettämää Ark-
kitehtitoimisto Schulman Oy:n vuonna 2004 laatimaa 
vastaavantyyppistä selvitystä Kruununhaan hissittömi-
en asuinkerrostalojen porrashuoneista sekä ympäris-
töministeriön teettämää Riikka Rahtolan, Kimmo Rön-
gän ja Kristiina Tervaskannon laatimaa Hissi tuli taloon 
–raporttia.

Anna Hakula on tehnyt saman inventointimateriaalin 
pohjalta oman Turun porrashuoneita koskevan tutki-
muksensa: ”Hissi vanhaan asuinkerrostaloon – vaiku-
tukset ja mahdollisuudet ”. Hänen tutkimukseensa on 
syytä tutustua tämän ohella. 

Inventointityö toteutettiin kesällä 2008.

INVENTOINTIKORTTEIHIN 
KERÄT Y T TIEDOT:

Yleiset tiedot:

- Osoite

- Taloyhtiön nimi

- Rakennusvuosi

- Kerrosluku

- Rakennuksen suunnittelija

- Porrashuoneiden lukumäärä

- Porrashuoneiden tavoittamien
  asuntojen määrä

- Hissitilanne (on/ei)

- Asuin- ja liikehuoneistojakauma

Paikan päällä kerätyt tiedot:

- Esteettömyys (portaiden 
  lukumäärä ennen hissiä)

- Edelliset ja tulevat korjaukset

- Porrashuoneen yleiskuvaus

- Kiinteä sisustus

- Pintamateriaalit

- Sisääntulokerros

- Portaat, tasanteet, kaiteet

- Tilan säilyneisyys
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1. Tutkimuksen taustaa

RAKENNUSVUODET

1827 ja aikaisemmin

Rakennusvuosi ei 
tiedossa

1991-2008

1971-1990

1951-1970

1931-1950

1911-1930

1891-1910

1871-1890

1851-1870

1828-1850

Inventointialueen 
raja

(Kartta: Turun ympäristö- ja kaavoitus-
virasto)



Turun asuinkerrostalojen porrashuoneet – uhat ja mahdollisuudet
6

YLEISTÄ 
PORRASHUONEISTA

2. P o r r a s h u o n e e n  t e h t ä v ä t

Porrashuone on eteishalli. Sen tehtävä on toivottaa tu-
lijat tervetulleiksi sisään ja esitellä rakennuksen tun-
nelma. Porrashuone nojautuu pohjimmiltaan ihmisen 
mittoihin. Portaiden nousu ja etenemä on sovitettu 
aikuisen ihmisen askeleeseen ja kaide hänen käten-
sä korkeudelle. Tästä johtuen porrashuoneet eivät ole 
juurikaan muuttuneet vuosisatojen aikana. Edes hissi-
en lisääntyminen ei ole ollut uhkana porrashuoneiden 
olemassaololle, sillä niitä edellytetään jo paloturvalli-
suudenkin nimissä. Kuitenkin se, mikä on muuttunut 
on porrashuoneen tunnelma: sen materiaalit, värit, 
koristeet, ovet ja ikkunat, porrashuoneen tilajäsentelyt, 
portaiden leveys sekä rakenteet.  

Myös porrashuoneen merkitys on muuttunut. 1800-
luvun lopulla porrashuoneen tehtävänä oli osoittaa 
asukkaiden yhteiskunnallista asemaa rakennukses-
sa poikkeaville vieraille ja samalla toivottaa asukas 
kotiin. Viimeistään 1960-70 -luvulla porrashuone ku-
tistui pelkäksi kulkuväyläksi ja kerroksia kokoavaksi 
elementiksi. Entinen juhlava porrassyöksy on kaven-
tunut nykyisten rakennusmääräysten minimimittoihin. 
Porrashuone ei ole enää arkkitehdeille samalla tavalla 
taiteellisen näytön kohde kuin 1800-luvun lopussa ja 
vielä 1900-luvun alussakin. Porrashuoneet toimivat 
silloin myös merkittävänä oman aikansa taidekäsityön 
näyttämönä. 

Anne Stenrosin mukaan ”modernismissa ihmisen ja 
tilan suhde on ymmärretty ensisijaisesti yksipuolisena 
subjekti-objekti –vaikutussuhteena.” Se taas on johta-
nut siihen, että tilaa on pidetty ainoastaan ”yksinker-

taistettuna ja toimintapainotteisena systeeminä” eikä 
ole otettu huomioon tilakokemusta ja sen monimut-
kaista luonnetta.1 Porrashuoneetkin ovat kutistuneet 
mielikuvia herättävästä tehtävästään täyttämään pel-
kästään toiminnallisen tehtävänsä. Toki syyt ovat olleet 
myös käytännölliset. Pienemmän tilat porrashuoneissa 

6

Vuonna 1898 rakennetun Verdandin talon porrashuone on 
juhlavuudessaan aivan omaa luokkaansa.
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vievät vähemmän materiaaleja ja asuinneliöitä ja siten 
säästävät rahaa. 

Jos porrashuoneet, niin myös asukkaat ovat muut-
tuneet. 1800-luvun lopulla kerrostaloasuminen oli 
pääasiassa yläluokkaisten asumismuoto.2 Työläiset 
sen sijaan asuivat yleensä yksi- tai kaksikerroksisissa 
puurakennuksissa. Kerrostalojen rakennuttajat asui-
vat usein rakennuttamissaan taloissa ja luonnollisesti 
porrashuone osana rakennusta edusti talon omistajaa 
itseään. 1920-luvulta lähtien kerrostaloja alettiin ra-
kennuttaa myös alemman keskiluokan tarpeisiin3 ja 
asuntojen koon ja asukkaiden varallisuuden pienenty-
essä myös porrashuoneet yksinkertaistuivat. Nykyään 
tilanne on päinvastainen. Varakkaimmat ihmiset asuvat 
omakotitaloissa ja kerrostaloista on tullut ensisijaisesti 
työväestön, eläkeläisten ja opiskelijoiden asumismuo-
to. Rakennuttajina puolestaan toimivat rakennusyhtiöt, 
joten henkilökohtainen side rakennuksen ja rakennut-
tajan välillä on katkennut.

1800- ja 1900-luvun vaihteen hierarkinen yhteiskunta 
näkyy vanhoissa kerrostaloissa palvelijoiden käyttöön 
rakennettuina ahtaina ja koristelemattomina keittiön-
portaikkoina. Niitä käytettiin halkojen, ruokien ja käy-
mäläjätteiden kuljettamiseen,4 kun talon varsinaiset 
asukkaat kulkivat koteihinsa koristeltuja paraatiportai-
ta pitkin. 1920-luvulle tultaessa, keskuslämmityksen 
yleistyttyä, alettiin pikkuhiljaa luopua toimintojen eritte-
lystä eri porrashuoneisiin,5 mutta julkisissa rakennuk-
sissa porrashuoneiden välistä hierarkiaa muodostavat 
edelleen erilliset pääportaikot ja vähemmälle varuste-
lulle jäävät hätäpoistumistiet.

Paitsi kulkuväylinä, porrashuoneet ovat toimineet myös 

varastoina. Komeroita on sijoitettu usein sisääntuloker-
rokseen toisen porrassyöksyn alle sekä lepotasantei-
den kulmiin. Jugendkivitaloissa komeroita on lähinnä 
keittiönportaikon yhteydessä. Nykyään varsin yleinen 
tapa on sijoittaa porrashuoneen sisääntulokerrokseen 
ulkoiluvälinevarasto. 

Myös tuuletusparvekkeet laajentavat porrashuoneen 
toiminnallisuutta. Vielä 1900-luvun alussa ne sijoitettiin 
keittiönportaiden yhteyteen. Kun niistä luovuttiin, siir-
tyivät tuuletusparvekkeet osaksi pääporrashuonetta. 
Tuuletusparvekkeet sijoittuvat yleensä lepotasanteen 
kohdalle, mutta toisinaan niitä on myös kerrostasossa. 
Aikaisemmin niiden tarkoitus oli toimia mattojen puis-
telu- ja vaatteiden tuuletuspaikkoina, mutta melu- ja 
pölyhaittojen vuoksi niiden käyttöä puistelutarkoituk-
sessa on usein rajoitettu vain tiettyihin kellonaikoihin. 
Liekö tämän vuoksi vai muuttuneen tupakkapolitiikan, 
ovat tuuletusparvekkeet yhä useammin käytössä vain 
tupakkapaikkoina. 1960-luvulta lähtien huoneistokoh-
taiset parvekkeet ovat alkaneet korvata porrashuonei-
den yhteisiä tuuletusparvekkeita,6 joten nekin ovat pi-
an jäämässä osaksi historiaa.

Nykyään porrashuone on vain läpikulkutie ja siellä tur-
haa oleskelua tai keskustelua pidetään häiritsevänä. 
Tällaisenaan se ei toimi asukkaiden kohtaamispaikka-
na. Porrashuoneet ovat kaikuvia eikä niissä ole oles-
kelupaikkoja. Varsinkin 1950-luvun jälkeen rakennetut 
porrashuoneet ovat epämiellyttävän kliinisiä valkoisiksi 
maalattuine seinineen ja muovimatoilla päällystettyine 
lattioineen ikään kuin sen tarkoitus olisikin hätyyttää 
ihminen mahdollisimman nopeasti omaan koloonsa. 

Onko näin pakko olla? Olisiko porrashuoneen suun-

2. Yleistä porrashuoneista

Keittiönportaita on Turussa run-
saasti jäljellä kertomassa tärkeää 
tarinaa kaupungin kulttuurihistori-
asta. Rauhankatu 2, F-porras.

Puujugendrakennuksissa on usein 
varastokomeroita porrashuoneen 
puolella. Puutarhakatu 32.
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nittelulla mahdollista yhdistää kerrostalonaapureita? 
Voisiko porrashuoneen yhteydessä olla asukkaiden yh-
teistiloja ja aulassa istuinryhmiä odottelua varten? Toki 
tämä vaatisi kokonaan uudenlaista asennetta määri-
teltäessä porrashuoneen tarkoitusta. 

Jo penkin lisääminen aulaan antaisi porrashuoneesta 
inhimillisemmän vaikutelman. Vanhukset tarvitsisivat 
penkkejä paitsi levähtämiseen myös siksi, että saisivat 
talvella poistettua liukuesteet kengistä ennen pidem-
mälle porrashuoneeseen menoa. Varsinkaan muovi-
päällysteiset lattiat eivät kestä liukuesteiden piikkejä. 
Näin penkkien lisääminen olisi taloyhtiölle myös kan-
nattava sijoitus, jos se vähentäisi lattioiden kulutusta.

Porrashuoneiden muovaaminen yhteisöllisemmäksi ja 
viihtyisämmäksi paikaksi toisi eteen myös muutaman 
käytännön ongelman. Ihmisten juttelu aiheuttaa me-
lua, jonka ei haluta kantautuvan huoneistoihin sisään 
ja paloturvallisuusmääräykset voivat estää irrallisen 
kalustuksen säilyttämisen porrashuoneissa.7 Uskon 
kuitenkin että hyvällä suunnittelulla ongelmat olisivat 
ratkaistavissa ja porrashuoneista voisi saada viihtyi-
sämpiä koko taloyhtiötä yhdistäviä tiloja. Olisiko yh-
teisellä aulaan sijoitettavalla takka- tai pelihuoneella 
käyttöä vai haluavatko ihmiset olla mielummin yksin 
kodeissaan? Tällä hetkellä muunlaiseen oleskeluun 
kuin eristäytymiseen ei talon sisällä ole edes mahdolli-
suuksia. Nykyisellään asukkaiden yhteydenpitokanava-
na toimii yhteisen tilan sijaan ilmoitustaulu.

1980-luvulla puhuttiin paljon asumisen yhteisöllisyy-
destä. Turussa sitä koetettiin parantaa porrashuonei-
den osalta antamalla kaavamääräys, joka mahdollisti 
yhteistilojen, esimerkiksi askartelu- tai kirjastohuonei-

den, rakentamisen porrashuoneiden yhteyteen ra-
kennusoikeutta ylittäen.8 Määräys näkyy muutamissa 
Turun 1980–luvun porrashuoneissa, joissa sisääntu-
lokerrokseen on jätetty suuri olohuonemainen vapaa 
tila. Se on kuitenkin jäänyt järjestään ilman kalusteita 
ja siten ilman käyttöä. Määräyksen alkuperäiset tavoit-
teet jäivät toteutumatta ja sittemmin hyvää tarkoittava 
määräys jätettiiin pois käytöstä. 

Nykyään on käytetty hieman samantyyppistä määräys-
tä, jos rakennus on ollut meluisan kadun varressa tai 
jos muutoin on haluttu antaa mahdollisuudet väljempi-
en porrashuoneiden rakentamiseen. Sen mukaan por-
rashuoneiden pinta-alasta lasketaan kerrosalaan vain 
15 m2/krs, mutta ylitys saa kuitenkin olla enintään 4% 
tontin kokonaiskerrosalasta.9 Määräys estää rakenta-
jia lisäämästä myytävien asuntojen neliöitä tinkimällä 
porrashuoneen koosta. 

Kaavan sallima suuri aulatila löytyy ainakin kuvan Yliopis-
tonkatu 35:stä. Sellainen on myös Käsityöläiskatu 6:ssa ja 
Jarrumiehenkatu 5:ssä.

PORRASHUONEEN TEHTÄVIÄ

Toiminnalliset tehtävät:

- Kulkuväylä kerroksiin

- Hätäpoistumistie

- Varastopaikka

Henkiset tehtävät:

- Rakennuksen käyntikortti

- Asukkaiden yhteisöllisyyden
  vahvistaminen

Linnankatu 36a:n porrashuo-
neessa penkki on osa kiinteää 
kalustusta.
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Kuitenkin asunto-osakeyhtiöille on edelleen kannat-
tavinta mitä suurempi osa kerrosalasta on osakkaille 
myytävää alaa. Porrashuone on näin katsottuna voittoa 
tuottamatonta alaa ja sen vuoksi se kannattaa pitää 
mahdollisimman pienenä. Liian usein jätetään huo-
miotta viihtyisän porrashuoneen positiivinen vaikutus 
taloyhtiön markkina-arvoon.

Täysin yhteisöllisyys ei onneksi ole kuollut kerrostalois-
sakaan. Muutamissa inventointialueen kerrostaloissa 
asukkaat olivat itse lisäilleet porrashuoneisiin viher-
kasveja ja joissain porrashuoneessa oli jopa kokonai-
nen talvipuutarha. Eräässä taloyhtiössä puolestaan on 
tapana tuoda joulukuusi porrashuoneeseen jouluisin.   
Nämä pienet eleet osoittavat asukkaiden halua pitää 
porrashuone taloyhtiön yhteisenä, kodikkaana, yhtei-
söllisyyttä korostavana paikkana, jolla on läpikulun li-
säksi henkinen tehtävänsä.

Eri aikoina porrashuoneen sisäänkäynti on sijoitet-
tu tontille eri tavoin. Sisäänkäynnin sijainti vaikuttaa 
merkittävästi kotiintulon kokemukseen. Juhani Pallas-
maa määrittelee arkkitehtuurin peruselämyksiä sen 
mukaan, mitä ihmisessä tapahtuu lähestyessään ra-
kennusta. Aluksi hän näkee rakennuksen kaukana ja 
tunnistaa siinä jotain. Seuraavaksi tämä lähestyy sitä, 
tulee sen vaikutuspiiriin, avaa oven ja ylittää ulko- ja 
sisätilan välisen rajan. Sitten tulija astuu eteiseen ja 
sieltä kohti yksityisempää rakennuksen sisintä.10 Ker-
rostalossa porrashuone edustaa asukkaiden yhteistä 
eteistä. Se ei ole vielä kotia, muttei enää katuakaan. 

Pääportaiden sisäänkäynnit avautuivat 1920-luvulle 
asti näyttävästi kadulle. Tällöin hyppäys julkisesta ka-
tutilasta puolijulkiseen porrashuoneeseen oli välitön. 

K ä y n t i  p o r r a s h u o n e e s e e n

2. Yleistä porrashuoneista

aTalvipuutarha Huma-
listonkatu 15a:n yläker-
roksessa.

YVuonna 1924 valmis-
tuneen Brahenkatu 9:n 
sisäänkäynti on koko ka-
dun kohokohta. Sen on 
suunnitellut Erik Brygg-
man. (A.H.)

Sivuportaikot ja keittiönportaat 
sijoitettiin 1900-luvun alussa si-
säpihalle. Käydäkseen sisään pi-
han puoleisiin porrashuoneisiin 
oli siirryttävä aluksi kadulta suo-
jatulle piha-alueelle. Se toimi väli-
vaiheena julkisen ja puolijulkisen 
tilan välillä. 
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Funktionalismin aatteiden mukaisesti 1930-luvulta 
lähtien alettiin välttää umpikortteleita ja sijoittaa raken-
nuksia poikittain katulinjaa kohti. Tällöin sisäänkäynti 
porrashuoneisiin siirtyi pihan puolelle. 1950-luvulla 
Turkua alettiin puolestaan rakentaa Olavi Laisaaren 
yleiskaavaehdotuksen mukaisesti. Kadun varteen sijoi-
tettiin matalia liikerakennuksia korkeiden asuinkerros-
talojen työntyessä korttelin sisälle.11 Näiden rakennus-
ten porrashuoneisiin mennäkseen on siis kuljettava 
liikerakennusmassan välistä olevasta katetusta tunne-
lista sisäpihalle ja sieltä vasta porrashuoneeseen.

Useisiin 1960-1970 -lukujen kerrostaloihin rakennet-
tiin sisäänkäynti jälleen kadun puolelle, mutta nyt ra-
kennusmassan syvennykseen. Tällöin asukas tuli aluk-
si rakennusmassan muodostamaan huonemaiseen 
ulkotilaan ennen käyntiään porrashuoneeseen sisään. 

Rakennusmassan sisennyksiä on 
rakennettu jälkikäteen umpeen, 
sillä ne vetivät puoleensa ei-toi-
vottuja oleskelijoita. Kuvassa Eeri-
kinkatu 25:n sisäänkäynti.

Aninkaistenkatu 6:ssa on esimerkki Turulle yleisestä raken-
nustyypistä. Liikerakennusmassa suojaa sisäpihaa ääniltä 
ja katseilta, joten porrashuoneet ovat entistäkin yksityisem-
män tuntuisia.

Käytännössä funktionalismin kaupunkisuunnitteluaatteet 
näkyivät Turussa vasta 1950-luvulla, jolloin keskustassa 
yleistyivät kapearunkoiset lamellitalot sekä erillään seiso-
vat, yhden porrashuoneen pistetalot.12 Kuvassa on Rauhan-
katu 23-25:n sisäänkäyntejä.

YLEISIMPIÄ SISÄÄNKÄYNTIEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJAYLEISIMPIÄ SISÄÄNKÄYNTÄÄ IEN SIJOITUSVAVV IHTOEHTOJA

1. Käynti suoraan kadulta. 2. Käynti sisäpihalta. 3. Rakennukset poikittain 
katuun nähden. Käynti pi-
han kautta.

4. Käynti sisäpihalle johta-
van tunnelin kyljestä.

5. Käynti rakennusmassan 
sisennyksen kautta.

6. Käynti rakennusmas-
san muodostaman lipan 
alta.

7. Käynti liikerakennusmas-
san läpi, sisäpihalta.
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Sisäänkäyntejä on sijoitettu myös rakennuksen oman 
massan alle esimerkiksi ensimmäisen kerroksen si-
säänpäin vedetyn massan ja sisäpihalle johtavan tun-
nelin kylkeen. Molemmissa tapauksissa ennen sisään 
astumista tulija kokee suljetumman, katoin ja seinin 
rajatun tilan ennen varsinaista porrashuonetta. 

Inventointiin ei laskettu ulkoportaikoita, mutta niitäkin 
inventointialueella oli muutama. Luhtikäytävätalois-
sa porrashuone ei muodosta samalla tavalla säältä ja 
melulta suojattua tilaa, joten sisääntulonkokemuskin 
muuttuu merkittävällä tavalla. Luhtitaloissa porrashuo-
ne on oikeastaan katu- tai pihatilan jatke ja portaik-
ko toimii vain keinona päästä asuntoihin sisään. Siltä 
puuttuu tällöin rakennuksen imagoa ja yhteisöllisyyttä 
lisäävä tehtävä. Ulkoportaikot ovat huomattavasti julki-
sempia kuin suojatut sisäporrashuoneet. 

Porrashuoneen voi mieltää sisätilan jatkeeksi tai ulko-
tilan laajentumaksi. Toisaalta porrashuoneet 1920-lu-
vun lopulta keskuslämmityksen yleistyttyä ovat olleet 
lämmintä tilaa, mutta toisaalta ihmisten käyttäytymi-
nen porrashuoneissa on lähempänä ulkotilassa oleske-
lua. Porrashuoneissa kuljetaan ulkovaatteissa, kengät 
jalassa ja sen vuoksi lattiamateriaalitkin ovat kulutusta 
kestäviä. 

Liiketilat, joissa asiakkaita käy päivittäin, lisäävät por-
rashuoneen käyttöä ja vähentävät mahdollisuutta pi-
tää sitä yksityisenä tilana. Inventointialueella julkiset 
porrashuoneet olivatkin järjestäen huonommin hoidet-
tuja kuin täysin asuinkäytössä olevat porrashuoneet, 
jotka kenties mielletään paremmin osaksi kotia.

1900-luvun alussa porrashuoneisiin oli yleensä vapaa 
pääsy.13 Siitäkään ei ole kauaa, kun päivisin avoimet 
porrashuoneet suljettiin vasta yhdeksältä illalla. Toisin 
on nykyään, kun lähes jokainen porrashuone on lukittu 
ja vieraiden ihmisten pääsyä porrashuoneisiin vartioi-
daan tarkkaan. Siinä missä ulkomailla hienojen kerros-
talojen turvallisuus taataan aulassa istuvalla vahtimes-
tarilla, hoidetaan Suomessa sama asia lukoilla. 

Jos käydäkseen porrashuoneeseen on aluksi avattava 
pihaportin lukko ja sitten vielä porrashuoneen oven 
lukko, mielletään porrashuone silloin jo huomattavasti 
yksityisemmäksi tilaksi kuin jos kulku sinne olisi kelle 
tahansa vapaa. Asukkaille on tärkeää, että kotiintulo 
on turvallista. Sulkemalla pihat ja ulko-ovet oma reviiri 
säilyy koskemattomampana.

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

Porrashuoneen yksityisyyteen 
vaikuttaa merkittävästi, jos sen 
varrella olevissa tiloissa on  asuin-
huoneistojen lisäksi liiketilaa. Ku-
vassa Linnankatu 13a:n sisään-
käynti. 

Lukittu aita estää ylimääräisten ihmisten pääsyn Kristiinan-
katu 2:n pihalle.

2. Yleistä porrashuoneista
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Ennen elementtiportaiden yleistymistä Suomessa por-
rashuoneiden kannattamiseen käytettiin mitä erilai-
simpia ratkaisuja. Yksi yleisimmistä pääportaikoissa 
käytetyistä ratkaisuista 1800-luvun lopussa ja vielä 
1900-luvun alussakin oli kannattaa sekä porrassyök-
sy että kerros- ja lepotasanteet altapäin ratakiskoilla. 
Kiskoja oli yhdestä  kolmeen portaan leveyden mu-
kaan. Joskus niiden tilalle sijoitettiin vahvempi I-rauta. 
Porrassyöksyjen alle, ratakiskojen ja seinien varaan, 
muurattiin laakea tiiliholvi tukemaan noin viiden sen-
tin paksuisia luonnonkivi- tai mosaiikkibetoniaskelmia. 
Toisinaan käytettiin paksumpia, raudotettuja betonias-
kelmia, joita ei tarvinnut tukea erillisellä holvauksella. 

Po r r a s h u o n e i d e n  r a ke n n e r a t ka i s u j a Myös kerros- ja lepotasanteiden alle muurattiin tiili-
holvi. Holvin yläpinta tasattiin laastilla ja tiilenpaloilla 
ja päällystettiin esimerkiksi luonnonkivi- tai sementti-
mosaiikkilaatoilla. Altapäin pinta rapattiin piiloon,14 jo-
ten ratakiskot saattavat olla melko huomaamattomat. 
Toisinaan niitä on tosin jopa korostettu maalaamalla 
ne erivärisiksi muun porrassyöksyn alapinnan kanssa. 

Pienemmissä porrashuoneissa kuten keittiönportaissa 
sekä 2-3 -kerroksisten puujugendrakennusten portaissa 
on porrassyöksyt tuettu usein joko kielimuurilla tai kier-
reportaissa keskipilarilla. Kielimuurillisessa portaikos-
sa porrassyöksyjen keskelle on muurattu syöksyjen 
suuntainen keskusmuuri. Portaat on tällöin kannatettu 
kielimuurin ja seinien väliin muurattavilla kappaholveil-
la.15 Toinen keino oli muurata betoniset, raudoitetut 
porrasaskelmat toisesta päästään kielimuuriin ja toi-
sesta seinään, jolloin holveja ei tarvittu lainkaan.16 Tu-

Ratakiskoilla tuettuja porrashuoneita ovat esimerkiksi Puu-
tarhakatu 7:n sekä Sofiankatu 4b:n portaikot. Kuva on As Oy 
Museomäestä. (A.H.)

Turussa kielimuurillisia portaikoi-
ta on esimerkiksi Kristiinankatu 5:
n G-rapussa ja Läntinen Pitkäkatu 
8a:n A-rapussa. Kuva on Linnan-
katu 37a:n E-rapusta.

Ratakiskojen ja porrashuoneen seinien 
varaan muurattu porras (Kuva: Neuvonen 
2002, 117.)
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lipalotilanteessa kielimuurilla tuettu portaikko on hyvä, 
sillä se ei päästä tulta leviämään vapaasti kerroksesta 
toiseen, mutta tilavaikutelma on ahdas.17

Keskuspilarillinen kierreportaikko koostuu erillisis-
tä askelmista, jotka on toisesta päästään tuettu por-
rashuoneen seinään. Toinen pää muodostaa nousun 
korkuisen osan pyöreää keskipilaria.18 Useissa lepo-
tasottomissa portaikoissa syöksyn alussa askeleet tu-
keutuvat kielimuuriin, mutta kääntyessään muodosta-
vat keskipilarin, johon seinän ohella tukeutuvat.

Porrassyöksyt ja kerros- ja lepotasanteet saatettiin 
1800-luvun lopussa ja vielä 1900-luvun alussakin tu-
kea porrashuoneen seinien varaan muurattavilla hol-
vikaarilla tai hienommissa portaikoissa valurauta- tai 
luonnonkivipilareilla.19 Tällaisia porrashuoneita ei kui-
tenkaan ollut inventointikohteiden joukossa. Ainakin 

Tampereella niitä sen sijaan on vielä jäljellä.20

  
1900-luvun alussa yleistyi niin kutsuttu vapaakan-
toinen porras, joka mahdollisti avaramman tilavaiku-
telman porrashuoneissa. Erilliset, hyvin raudoitetut 
betoniaskelmat muurattiin toisesta päästään porras-
huonetta ympäröivään seinään toisen pään jäädessä 
ulokkeeksi. Vapaakantoista porrastyyppiä on käytetty 
sekä suorissa että kaarevissa porrassyöksyissä. Par-
haiten rakenteen ilmavuus tulee esille tapauksissa, 
joissa syöksyjen keskelle on jätetty avara kuilu. Kun 
vielä askelmien alapinnat on rapattu tasaisiksi, muo-
dostuu vaikutelma yhtenäisestä leijuvasta elementistä. 
Pääportaissa askelmat on yleensä päällystetty edestä 
ja päältä noin 1,5-2 cm kerroksella mosaiikkibetonia 
tai värjättyä betonia. Keittiönportaissa sen sijaan har-
maa betonipinta jätettiin usein päällystämättä.21

2. Yleistä porrashuoneista

Läntinen pitkäkatu 15a:n 
porrashuoneiden käänteis-
sä on käytetty keskipilarilli-
sen kierreportaan periaa-
tetta.

Sairashuoneenkatu 8b:ssä on 
hyvä esimerkki vapaakantoisesta 
portaasta.

Vapaakantoinen porras. (Kuva: 
Neuvonen 2002, 117.)
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Vapaakantoinen porras oli yleisin porrastyyppi aina 
1950-luvulle asti,22 jolloin erilaisia esivalmistettuja 
porraselementtejä alettiin kehitellä enenevässä mää-
rin.  Esivaiheena porraselementeille alkoi 1940-luvulta 
lähtien yleistyä suora, kaksivartinen porrastyyppi, jon-
ka joko suora tai valmiiksi porrastettu kantava laatta 
valettiin yleensä paikan päällä. Suoralle laatalle as-
kelmat muodostuivat erillisistä askelmaharkoista. As-
kelmapintoina käytettiin erilaisia valmiita elementtejä 
tai sitten mosaiikkibetoniset pinnat valettiin niin ikään 
paikan päällä. Kaksivartinen suora porrassyöksy on 
yleensä tuettu vain päistään, mutta joissain tapauk-
sissa syöksy on tuettu myös porrashuoneen seiniin tai 
reunapalkkiin.

Suorat yksi- tai kolmivartiset portaat olivat 1940-1960 
-luvuilla niin ikään suhteellisen yleisiä, mutta kierrepor-
taat harvinaisempia. 1950-luvun loppupuolella porras-
syöksyjä saatettiin tehdä myös latomalla askellaatat 
suoraan porrastettujen reunapalkkien varaan, jolloin 
portaikoista tuli ilmavamman oloiset.23    

Tehdasvalmisteisten porrassyöksyelementtien sarjaval-
mistus alkoi vuonna 1954 ja seuraavalle vuosikymme-
nelle tultaessa lähestulkoon kaikki portaat olivatkin jo 
elementtirakenteisia. Yleensä tehdasvalmisteiset por-
rassyöksyelementit koostuvat kahdesta reisilankusta 
joiden välissä on raudoitettu porrastettu betonilaatta. 
Raudat on kiinnitetty molemmilta puolilta reisilankkui-
hin. Umpinaisten, reisilankullisten elementtien ohella 
on käytetty elementtiä, jossa syöksyn keskellä on le-
veä, porrastettu, teräsbetoninen keskipalkki, johon ir-
ralliset askellevyt on kiinnitetty.24

Kierreporraselementin mallina on puolestaan käytetty 
vanhaa keskipilarillista kierreporrasta kuitenkin siten, 
että askelmien sisäreunoista muodostuva keskipilari 
kannattaa koko portaikon eikä sen tarvitse tukeutua 
ympäröiviin seiniin lainkaan. Ontto, halkaisijaltaan 
noin 450 mm paksuinen keskipilari on raudoitettu ja 
valettu lopuksi täyteen betonia, jotta ulokkeeksi jäävät, 
reunoihin ohenevat askelmat pysyvät tukevasti paikal-
laan. Elementtivalmisteisissa porrassyöksyissä yleises-
ti kaikki näkyvät pinnat ovat mosaiikkibetonia.25

1960-luvulle tullessa porrassyöksyt olivat rakennetek-
nisten keksintöjen myötä keventyneet ja muuttuneet 
ilmavammiksi kuin ennen, mutta toisaalta tilan käyttö 
porrashuoneissa oli minimoitu ja siten tunnelma por-
rashuoneissa muuttunut entistä ahtaammaksi. Elementtiporrassyöksy. (Kuva: Mäkiö 1994, 88.)

Puolalankatu 7:n porrassyöksyt 
koostuvat erillisistä kahteen reisi-
lankkuun tukeutuvista askelmis-
ta.

Kierreporraselementti Puutar-
hakatu 18:ssa.
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Elementtiporrassyöksyjen yleistymisen jälkeen ei van-
haan rakennustapaan ole nähty enää syytä palata 
eivätkä sen vuoksi 2000-luvun porrassyöksyt eroa 
rakenteeltaan, muutamia kokeiluja lukuunottamatta, 
juurikaan 1960-1970-lukujen ratkaisuista. Portaiden 
rakenteet ovat tasapäistyneet, mutta toisaalta raken-
nuskustannukset myös vähentyneet.

Koko sen ajan, kun Turkuun on rakennettu kerrostaloja, 
on rakentaminen perustunut erilaisiin viranomaisten 
antamiin määräyksiin. Ensimmäinen rakennussääntö 
Turun ja Porin läänin kaupungeille vahvistettiin vuon-
na 1823.26 Turun palon jälkeen vuonna 1828 vanha 
rakennussääntö korvattiin Turun kaupungin omalla, 
hyvin pitkälle jälleenrakentamiseen sovelletulla raken-
nussäännöllä.27 Se on uusittu vuosina 1865, 1878, 
1883, 1907, 1950, 1965, 1992 sekä 1999. Vuoden 
1950 rakennusjärjestykseen asti mukana oli määräyk-
siä koskien myös porrashuoneita. Sen jälkeen määrä-
ykset ovat olleet yleisempiä, sillä portaiden rakentami-
sesta määrättiin jo valtakunnan tasollakin.

Ensimmäiset valtakunnan tason määräykset astuivat 
voimaan vuonna 1856 kaupunkien yleisen rakennus-
järjestyksen nimellä. Asetuksen määräykset koskivat 
asemakaavoitusta, rakentamista tonttien sisällä ja 
rakennuskantaa ylipäänsä.28 Sen korvasivat vuonna 
1932 asemakaavalaki ja rakennussääntö.29 Asema-
kaavalain puolestaan korvasi rakennuslaki vuonna 
1959. Vuodesta 2000 lähtien rakentamista on ohjan-
nut maankäyttö- ja rakennuslaki.30

Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset 
ja ohjeet on listattu Suomen rakentamismääräysko-
koelmaan, jota päivitetään jatkuvasti. Siinä on selvitetty 
uusimmat määräykset koskien myös porrashuoneiden 
rakentamista. Ensisijassa sen määräykset koskevat 
pelkästään uudisrakentamista, mutta myös korjaus- ja 
muutosrakentamista mikäli toimenpiteen laatu ja laa-
juus sitä edellyttävät.31

R a k e n n u s m ä ä r ä y k s i ä 
k o s k i e n  p o r r a s h u o n e i t a

2. Yleistä porrashuoneista

RAKENTAMISTA SÄÄDELLEET 
LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Turun kaupunkia 
koskevat määräykset:

-  1823 Turun ja Porin 
kaupunkien rakennussääntö

- 1828 Turun kaupungin 
rakennussääntö 

(uusittu vuosina 1865, 1878, 
1883, 1907, 1950, 1965, 1992 
ja 1999 )

Valtakunnan tason 
määräykset:

- 1856 Kaupunkien yleinen 
rakennusjärjestys

- 1932 Asemakaavalaki ja 
rakennussääntö

- 1959 Rakennuslaki

- 2000 Maankäyttö- ja 
rakennuslaki

Kierreporraselementti. (Kuva: Mäkiö 1994, 89.)
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Porrashuoneiden suojelu- ja säilyttämistarpeita arvioi-
dessa tulee pystyä tunnistamaan niiden arvot ja erit-
telemään seikat, jotka tekevät porrashuoneesta juuri 
kyseisen porrashuoneen ja aikakautensa tuotteen. 

Kaikissa ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa voi-
daan katsoa olevan jo ajan tuomaa historiallista arvoa, 
jota on pian myös 1960-1970 -lukujen rakennuksissa. 
Merkityksellistä historiallista arvoa voidaan rakennuk-
sella katsoa olevan, jos se on tehty jotain erityistä tar-
koitusta varten tai siihen sisältyy muisto jonkun hen-
kilön, yhteisön, paikkakunnan tai jopa koko Suomen 
historian kannalta merkittävästä asiasta tai tapahtu-
masta. Tällaisia arvoja voi olla vaikkapa paikkakun-
tansa ainoalla työväen asunnolla. Olemassa oleva ra-
kennus itsessään kertoo historiastaan paremmin kuin 
mikään muu, eikä sen vuoksi historiallisia rakennuksia 
olisi syytä tuhota ulkoa eikä sisältäkään. 

Porrashuoneiden osalta erityistä kulttuurihistoriallista 
arvoa voidaan katsoa olevan keittiön porrashuoneilla, 
joilla ei ole yhtä suurta rakennushistoriallista merkitys-
tä kuin pääportailla. Porrashuoneissa on lisäksi monia 
pieniä kulttuurihistoriasta kertovia yksityiskohtia kuten 
rikkakuiluja, käytöstä poistettuja paloletkuja, talojen 
vanhoja järjestyssääntöjä sekä vanhaa talotekniikkaa, 
jota ei turhaan kannata poistaa rakennuksesta. 

Ainutlaatuisten ja harvinaistuvien kohteiden lisäksi on 
tärkeää säilyttää hyviä esimerkkejä myös kunkin aika-
kauden tyypillisistä rakennuksista  ja niiden porrashuo-
neista. Tällä hetkellä uhan alla ovat 1960-1970 -luku-

PORRASHUONEIDEN 
ARVOT JA SUOJELU

P o r r a s h u o n e i d e n  a r v o t3. jen kerrostalot, sillä niiden arvoa ei vielä useinkaan 
nähdä. Pelkkä esteettisellä perusteella arvottaminen 
tuottaa ongelmia, sillä rumuus ja kauneus ovat muodin 
mukaan vaihtuvia käsitteitä. Arvotettaessa rakennuk-
sia on luotettava siihen, että kullakin aikakaudella on 
rakennettu oman kauneusihanteensa mukaan ja jokai-
sen aikakauden tuotteet ovat sen vuoksi arvokkaita. 

Kaikki porrashuoneet eivät ole säilyneet yhtä hyvässä 
kunnossa kuin rakennusten julkisivujen perusteella 
saattaisi päätellä. Jos porrashuonetta on uudistettu 
voimakkaasti, ei se ole enää alkuperäinen ja silloin 
sen arvotkin ovat vähentyneet. Porrashuoneen arvoja 
määriteltäessä alkuperäisyys on seikka, jota ei voi olla 
korostamatta. Alkuperäinen tunnelma, pintakäsittelyt, 
kiinteä kalustus, ikkunat ja ovet, tilajärjestely sekä pie-
net yksityiskohdat tekevät porrashuoneesta autenttisen 
kokonaisuuden. Myöhemmin tehdyt kopiot eivät ikinä 
vastaa alkuperäisten rakennusosien ja niiden muodos-
taman kokonaisuuden arvoa. Rakennustaiteessa arvo 
muodostuu nimenomaan rakennusaikana käytetyistä 
materiaaleista, rakennustavasta ja –tekniikasta sekä 
patinasta, jota aika on rakennusosiin tuonut. Tätä ei 
uusilla osilla voi ilmentää. 

Arvokkaaksi voidaan joissain tapauksissa katsoa myös 
rakennuksen korjaushistoria. Muuttuneet tyylit näkyvät 
eri aikoina tehdyissä korjauksissa ja luovat rakennuk-
selle oman historiallisen kerroksellisuutensa. Vuosi-
kymmeniä sitten tehdyt muutostyöt ovat jo itsessäänkin 
historiaa ja siksi arvokkaita.  Uudet muutostyöt kuiten-
kin pääasiassa vähentävät porrashuoneen arvoa ellei-
vät ne ole nimenomaan porrashuoneen arvojen säilyt-
tämiseen tai palauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

16
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3. Porrashuoneiden arvot ja suojelu

Muihin Euroopan maihin verrattuna Suomen rakennuk-
set ovat varsin nuoria. Koko rakennuskannasta vain 
noin viisi prosenttia on valmistunut ennen 1920-lukua 
ja ennen vuotta 1950 valmistuneita rakennuksiakin on 
vain noin 15 prosenttia.1 Historiallisten rakennusten 
harvinaisuuden vuoksi jäljellä olevien kohteiden suoje-
leminen on erityisen tärkeää. 

Myös jälleenrakennusajan talot sekä ensimmäiset ele-
menttikokeilut alkavat tulla siihen ikään, että niiden ra-
kentamistekniikka ja arkkitehtuuri poikkeavat jo mer-
kittävästi nykyisestä. Ennen kun kaikkia rakennuksia 
ehditään uudistaa nykyisten muotien mukaisiksi, tulisi-
kin kiinnittää huomiota niiden ominaislaatuun. Myös 
modernin rakennustaiteen esimerkkejä olisi säilytettä-
vä kultakin aikakaudelta. Kannattaa huomioida, että 
joka aikakaudella parin edellisen vuosikymmenen ra-
kennustaidetta on väheksytty; myös uusrenessanssia 
ja jugendia, joiden arvo on nykyään tunnustettu. Mistä 
tiedämme kuinka paljon 1950-1970 -lukujen raken-
nustaidetta tullaan myöhemmin kaipaamaan, jos sen 
kaikki esimerkit hävitetään?

Rakennusten suojelukysymykset heräsivät Turussa laa-
jemmassa määrin vasta 1950-luvun puolivälissä kun 
Iso-Heikkilän kartanon purku havahdutti kaupungin 
museolautakunnan laatimaan luettelon tärkeimmistä 
säilytettävistä rakennuskohteista. Luettelo käsitti 68 
rakennusta ruutukaava-alueella ja 14 sen ulkopuolel-
la.2 Listalla oli vain ennen vuotta 1840 rakennettuja 
rakennuksia, sillä tuolloin uusrenessanssi-, jugend- ja 
funktionalistisia kohteita ei pidetty vielä suojelemisen 

P o r r a s h u o n e i d e n  s u o j e l u t i l a n n e 
T u r u s s a

PORRASHUONEIDEN 
ARVOTUKSESSA 
KÄYTETTÄVÄT PERUSTEET:

- Historialliset arvot

- Kulttuurihistorialliset arvot

- Rakennushistorialliset arvot

- Tyypillisyys omalle ajalleen

- Erityislaatuisuus

- Alkuperäisyys

- Historiallinen 
  kerroksellisuus

arvoisina. Luetteloa kasvatettiin myöhemmin kahdesti 
yhteistyössä Turkuseuran ja arkeologisen osaston ra-
kennushistorian toimiston kanssa. Tällöin listalle mah-
tui mukaan jo joitain 1900-luvun alkupuolenkin raken-
nuksia. Lista ei kuitenkaan ollut velvoittava ja osa sillä 
olleista rakennuksista on joka tapauksessa hävitetty.3 

Ruutukaava-alueelta purettiin 1970-luvun loppupuolis-
kolla yhteensä 151 rakennusta.4 Vaikka hävitystä kri-
tisoitiin voimakkaasti, ei sitä kyetty estämään. 1970-
luvulla Turun rakennussuojelussa tapahtui lopulta 
käänne kun Port Arthurin työväen asuntoalue saatiin 
säilytettyä hävittämiseltä.5 Toisaalta myös Hamburger 
Börs –hotellin purkamisesta nousi vuonna 1976 Turus-
sa niin suuri häly, että sen jälkeen historiallisen raken-
nuskannan hävittämisessä oltiin jo varovaisempia.6

1980-luvun alussa tehty keskustan rakennussuojelun 
vaihekaavaehdotuksen valmistelu perustui jo koko ra-
kennuskannan inventointiin. Vaihekaava ei toteutunut, 
mutta siinä ehdotetut suojelutavoitteet on kuitenkin 
otettu huomioon yksityiskohtaisessa kaavoituksessa. 
Rakennusten purkua se ei valitettavasti ole aina kyen-
nyt estämään. Viime vuosina ongelmia ovat aiheutta-
neet etenkin ne rakennukset, jotka vuonna 1984 jätet-
tiin suojeluluettelon ulkopuolelle.7

Rakennussuojelusta on Suomessa tullut tärkeä osa 
kaupunkisuunnittelua, kiinteistönhoitoa ja kulttuuri- ja 
ympäristöpolitiikkaa. Nykyinen rakennussuojelulaki tu-
li voimaan vuonna 1985. Turussa maakuntamuseo on 
nykyään ottanut suojelutavoitteissaan huomioon myös 
uudemman arkkitehtuurin aina 1960-luvulla rakennet-
tuun rakennuskantaan saakka.8 Vanhan rakennuskan-
nan hävittäminen herkisti turkulaiset ottamaan kantaa 

Sairashuoneenkatu 8b:n keittiön-
portaikon seinällä on vielä vuoden 
1932 järjestyssääntö.
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mahdollisiin purkuyrityksiin.

Rakennussuojelun on lainsäädännössä alkuaan kat-
sottu koskevan vain rakennuksen ulkoasun säilymis-
tä. Kuitenkin keskustelua sisätilojen merkityksestä on 
käyty jo vuosikaudet. Mitä merkitystä on rakennuksen 
julkisivuilla, jos ne ovat jääneet pelkiksi kuoriksi? Ny-
kyään sekä Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma että Ra-
kennusperintöstrategia velvoittavat niin julkisten kuin 
yksityistenkin sisätilojen säilymisen edistämiseen.9

Rakennuksen arkkitehtuuri koostuu kokonaisuudesta, 
johon kuuluvat sisäosien tilajärjestelyt, pintamateri-
aalit ja muu kiinteä sisustus siinä missä julkisivutkin. 
Kiinteänä sisustuksena pidetään lattia- ja kattomate-
riaaleja, paneeleja, maalattuja tapetteja, listoja, tulisi-
joja sekä ovia ja ikkunoita heloineen ja karmeineen.10  

Kiinteään kalustukseen kuuluvat myös tilaan erikseen 
suunnitellut kiintokalusteet, valaisimet, tilan väritys se-
kä koristemaalaukset.11  

Sisätiloja uudistetaan muotivirtauksien mukaan yhä 
kiihtyvämmällä syklillä. Niihin halutaan korjausten myö-
tä uudisrakennukseen verrattavaa tyyliä sen sijaan, et-
tä osattaisiin arvostaa rakennuksen omaa historiaa. 
Sisätiloissa muutokset tapahtuvat salakavalammin 
kuin julkisivuissa sillä niihin ei aina tarvita edes raken-
nuslupaa.12 Tällöin rakennuksen arvojen säilyminen on 
rakennuksen omistajan ja korjaussuunnitelman tekijän 
valistuneisuuden varassa.

Turussa rakennussuojelun ja uudisrakentamisen vä-
linen problematiikka nousi voimakkaasti esille 1970-
luvulla Hansakorttelin suunnitteluvaiheessa. Taistelun 
tuloksena arvokkaiden rakennusten julkisivut saivat 

jäädä entiselleen, mutta sisätilat tuhottiin täydellisesti 
uuden kauppakeskuksen tieltä. Hansakortteli edustaa 
sitä, mitä voi käydä, jollei rakennusten sisäarkkitehtuu-
rille anneta sen ansaitsemaa arvoa. 

Rakennuksia voi suojella kahdella tavalla: joko raken-
nussuojelulailla tai asemakaavoituksella. Ensimmäistä 
käytetään pääasiassa vain asemakaavoittamattomilla 
alueilla. Rakennussuojelulailla voidaan kuitenkin suo-
jella myös asemakaava-alueella olevia kohteita, jos ra-
kennuksella on huomattavaa valtakunnallista merkitys-
tä tai jos säilymistä, esimerkiksi arvokkaiden sisätilojen 
kohdalla, ei voida riittävästi kaavoituksella turvata.13 
Riittäväksi syyksi katsotaan myös kunnallispoliittinen 
haluttomuus merkittävän rakennustaiteellisen kohteen 
suojeluun kaavoituksen keinoin.14 Asemakaavoitetuilla 
alueilla rakennussuojelulain mukaisten suojelupäätös-
ten vahvistaminen on kuitenkin viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tullut entistä harvinaisemmaksi, sillä 
suojelusta aiheutuneita korvauksia ei haluta kaataa 
valtion maksettavaksi.15

Rakennussuojelulailla tehdyissä suojelupäätöksissä 
voidaan antaa hyvinkin yksityiskohtaisia suojelumäärä-
yksiä esimerkiksi siitä, mitä sisätiloissa suojellaan, mi-
ten tiloja korjataan ja käytetään, jotta kulttuurihistorial-
liset arvot säilyisivät.16 Kuitenkin rakennussuojelulain 
nojalla rakennusten suojeleminen on melko harvinais-
ta, ja koko Suomessa onkin vain noin 250 rakennus-
suojelulailla suojeltua rakennusta.17

Yleisempää on suojella arvokasta rakennusperintöä 
kaavoituksen keinoin. Kaavoituksen yhteydessä suojel-
tava kohde merkitään kaavakarttaan suojelun varmis-
tavalla merkinnällä ja siitä annetaan sanallinen suoje-

As Oy Panternin jugendporrashuo-
neita on huollettu arvonsa mukai-
sesti. (A.H.)

Sofiankatu 4b:n jugendporrashuo-
neet ovat menettäneet autentti-
suutensa harkitsemattomien kor-
jausten johdosta.
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lumääräys. Sisätilojen suojelua asemakaavan keinoin 
on pidetty hallintokäytännössä vaikeana toteuttaa, 
koska suojelukaavoituksessa vältellään sellaisia mää-
räyksiä, joiden perusteella muodostuisi kunnalle koh-
tuuton korvausvelvollisuus. Porrashuone on kuitenkin 
helposti rajattava tila, minkä vuoksi se voidaan perus-
tellusta syystä suojella asemakaavalla.

Sekä rakennussuojelulain että asemakaavan suojelu-
määräyksiä laadittaessa on otettava huomioon myös 
rakennuksen omistajan mielipiteet ja etu.18 Joskus suo-
jelu voi aiheuttaa omistajalle kohtuutonta taloudellista 
haittaa ja sen vuoksi on olemassa erilaisia avustuksia, 
joita suojeltujen rakennusten omistajat ja kunta voivat 
hakea. Yksittäisten porrashuoneiden suojeleminen on 
kuitenkin vielä varsin harvinaista Helsingin ulkopuolel-
la.

Asemakaavalla suojeltuja asuinkerrostalojen porras-
huoneita ei Turussa juurikaan ole.19 Sen sijaan joidenkin 
julkisten rakennusten kuten Taidemuseon, Oikeustalon 
ja entisen Korkkitehtaan sisätiloja on suojeltu kaavoi-
tuksella. Myös Nunnakadun kaavassa on määräyksiä 
sisätilojen suojelusta. Joidenkin kohteiden osalta kaa-
valla on määrätty ilmoittamisvelvollisuudesta museolle 
ennen muutosten tekoa.20 Rakennussuojelulailla Turun 
keskustassa on suojeltu ainoastaan Baakarintalon, St. 
Erikin talon, Apteekkitalon sekä Ruotsalaisen teatterin 
sisätiloja, joihin kuuluvat kantavat rakenteet sekä ra-
kennukselle leimaa-antava kiinteä sisustus.21

Myös Turun maakuntamuseon vuonna 2002 laatimas-
sa suojelutavoitelistauksessa on otettu huomioon ar-
vokkaiden sisätilojen suojelu. Automaattisesti suojelun 
piiriin kuuluvat SR5 -ryhmään luokitellut rakennukset, 

3. Porrashuoneiden arvot ja suojelu

mutta myös tapauskohtaisesti ryhmät SR4 ja SR3.22 

Koska Turun keskusta-alueen kaavatilanne on hyvin se-
kalainen, tehdään uusia kaavoja lähinnä omistajien toi-
meksiannosta. Sisätilojen kaavasuojelu ei ole sen vuok-
si lähitulevaisuudessa mahdollista yksittäisiä kohteita 
lukuunottamatta. Vaihtoehtona on mietitty alueellisten 
suojelumääräysten laatimista rakennusjärjestykseen 
määrätyn ikäisille ja tyyppisille rakennuksille. Toistai-
seksi tätä ei kuitenkaan ole vielä toteutettu.23 Turussa 
on kuitenkin varsin hyvä käytäntö rakennusvalvonnan 
ja Turun museokeskuksen välillä ja kun arvokkaaksi 
luokitellulle kohteelle haetaan rakennus- tai toimen-
pidelupaa, kuulee rakennusvalvonta lähes automaat-
tisesti museota. Käytäntö ei kuitenkaan ulotu muun 
muassa porrashuoneiden tietoliikennekaapelointiin, 
koska työ ei ole luvanvaraista.24 Vastuu porrashuonei-
den arvojen säilymisestä on siis myös omistajalla.

Niin kauan kun porrashuoneet ovat ilman juridisesti vel-
voittavaa suojelumerkintää, joutuvat taloyhtiöt muun 
muassa hissihankkeiden yhteydessä turhauttavaan 
prosessiin, jossa museokeskus, kaupunkisuunnittelu- 
ja rakennusvalvontaviranomaiset taistelevat taloyhtiön 
kanssa porrashuoneen kohtalosta. Helsingissä joillain 
taloyhtiöillä on hissiluvan hakuprosessi kestänyt kym-
menenkin vuotta.25 Tällöin taloyhtiö ajautuu väistä-
mättä puolustuskannalle ja rakennuksen historiallisia 
arvoja epäkunnioittavaan tilaan. Jos porrashuone olisi 
jo valmiiksi suojeltu, toimisi se lähtökohtana suunni-
telmille eikä esteettisiä ja kulttuurihistoriallisia arvoja 
kyseenalaistettaisi. Tämän vuoksi kaupungin tulee teh-
dä jatkossakin aktiivisesti työtä tämän ja tulevien por-
rashuoneinventointien perusteella suojelumerkintöjen 
ulottamiseksi porrashuoneisiin asti. 

Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden* rakennusten 
korjaukseen, parantamiseen, 
suojeluun sekä säilyttämistä 
edellyttäviin selvityksiin 

AVUSTUKSIA MYÖNTÄVÄT:

- Museovirasto

- Ympäristöministeriö

- Alueellinen ympäristökeskus 

- Valtion asuntorahasto 

- Kunnat

Tavallisesti perusparannuk-
siin avustuksia ei kuitenkaan 
myönnetä.

*Joidenkin avustusten kohdal-
la myös suojelemattomien.
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1880-1890 -LUVUT, 
UUSRENESSANSSI

4. 
Turun ensimmäiset monikerroksiset asuin- ja liiketalot 
rakennettiin 1880-luvulla nykyisen Kauppatorin lähei-
syyteen. Esikuvana uudelle rakennustyypille toimivat 
Wienin, Tukholman, Berliinin ja Pariisin keskustojen ki-
viset uusrenessanssitalot.1 Turun ensimmäisenä varsi-
naisena uusrenessanssikerrostalona voidaan pitää kir-
jakauppias Edgrenin Aurakatu 3:een rakennuttamaa 
taloa.2 Se valmistui vuonna 1884 suunnittelijana ark-
kitehti Waldemar Backmansson.3 Tämän jälkeen uus-
renessanssitaloja alkoi nousta eri puolille kaupunkia. 

Uusrenessanssitalojen pääjulkisivuissa käytettiin an-
tiikin muotoja kuten päätykolmioita ja pylväitä. 1800-
luvun lopulla puhdasta tiiliseinää ei juuri käytetty vaan 
julkisivut rapattiin lähes aina.4 Kadulle suuntautuvien 
pääjulkisivujen alakerrokset oli usein koristeltu suu-
ria kiviharkkoja muistuttavalla rustikoinnilla. Ylempien 
kerrosten koristelu oli puolestaan keveämpää ja moni-
puolisempaa. Ikkunoita ja sisäänkäyntejä korostettiin 
päätykolmioin, pilarein sekä näyttävin listoin.5

Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat 1800-luvun lo-
pussa harvinaisuuksia, mutta yksittäisiä balusterikai-
teella varustettuja parvekkeita saatettiin käyttää julki-
sivusommitelman korosteina katufasadin keskellä tai 
rakennuksen kulmissa.6

Väestön kasvu oli Turussa ollut 1880-luvun loppuun 
asti hidasta,7 mutta 1900-lukua kohti tultaessa alkoi 
maalta kaupunkiin suuntautuva muuttoliike kiihtyä.8  
Suomen kaupungeissa oli ollut yleistä, että omistajat 
rakennuttivat taloihin myös vuokrattavaksi tarkoitettuja 

K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n  T u r u s s a 
1 8 8 0 - 1 8 9 0  - l u v u i l l a

asuntoja, mutta uutta 1800-luvun loppupuolella oli ra-
kennuttaa asuntoja ensisijaisesti vuokratuloja varten. 
Yhtiömuotoinen rakentaminen sen sijaan yleistyi Suo-
messa vasta osakeyhtiölain astuttua voimaan vuonna 
1895.9

Vuosisadan lopulla kerrostaloasuminen oli lähinnä 
yläluokan asumismuoto.10 Ensimmäiset kerrostalot ei-
vät kuitenkaan tarjonneet vielä kovin mukavia eivätkä 
hygienisiä asuinoloja. Sähköä ei ollut ja lämmitykses-
sä käytettiin halkoja, jotka jouduttiin kantamaan ker-
roksiin käsivoimin. Puutavaran kuljetus tuotti roskaa 
ja polttaminen nokesi kaupunkeja.11 Vesi- ja viemäri-
verkosto tuli Turkuun 1890-luvulla, mutta juoksevan 
veden käyttö kerrostaloissa yleistyi vasta vuosisadan 
vaihteessa.12  Sitä ennen käytettiin kuivakäymälöitä tai 
sisäpihoilla olevia makkikäymälöitä.13

Listat muotoiltiin yleensä tiilestä ja rappauksesta kuten pi-
lasterit ja rustikointikin. Pienemmät koristeet kuten konsolit, 
pylväänpäät sekä sirommat koristelistat tehtiin useimmiten 
kipsistä.14 Kuvassa Aurakatu 1:n julkisivu.

20
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Koska päivittäisen elämän jarjestäminen oli niin työläs-
tä, oli useimmilla kerrostaloasukkailla palvelijoita, jotka 
hoitivat lämmityksen, ruoanlaiton, veden kantamisen 
sekä käymäläjätteiden kuljetuksen asunnoista. Palve-
lijoilla oli asunnoissa joko oma pieni palvelijanhuone 
tai he nukkuivat keittiön yhteydessä. Pihalla olevissa 
rakennuksissa sijaitsi ulkokäymälöiden lisäksi varasto-
ja, hevostalleja sekä ilman keittomahdollisuutta olevia 
pienasuntoja.16

1800-luvun lopun sääty-yhteiskunnan luokkajako kär-
jistyi ajan kerrostaloissa. Siinä missä palvelijat ja työläi-
set joutuivat asumaan ahtaissa oloissa pihan perällä, 
kellareissa tai ullakoilla17 oli kadun varrella olevissa 
päärakennuksissa yleellisiä suurasuntoja. Ne saat-
toivat olla jopa 200-300 m² kokoisia ja käsittää koko 
kerroksen. Niiden huonekorkeuskin saattoi olla yli 3,6 
metriä.18 Tavallisesti kuitenkin yhteen kerrokseen sijoi-
tettiin vähintään kaksi kookasta asuntoa.19

Asunnot oli suunniteltu edustuskäyttöön siten, ettei 
asunnon pääasukkaiden vieraineen tarvinnut kohdata 
palvelijoita missään muualla kuin edustustiloissa. Pää-
toiminnot kuten ruokahuone, vastaanottohuone sekä 
muut edustustilat asunnoissa oli sijoitettu kadun puo-
lelle, kun taas makuuhuoneet, keittiö, palvelijan huone 
sekä kylpytilat pihan puolelle.20

1800-luvulla oli vielä erittäin harvinaista rakentaa mo-
nikerroksisia taloja pelkästään liikekäyttöön.21 Niinpä 
lähes kaikissa Turun uusrenessanssitaloissa onkin ol-
lut asuntoja; myös Säästöpankkitalossa, VPK-talossa 
sekä Kansallisen kirjakaupan talossa. Rakennuksissa 
asui talon omistajien lisäksi palvelusväkeä. Osa asun-
noista toimi puolestaan työsuhde- tai tavallisina vuok-
ra-asuntoina.22

Turun keskustan uusrenessanssirakennukset muutet-
tiin 1970-80 –luvuilla järjestäin toimistokäyttöön eikä 
siksi inventointialueella ollutkaan kesällä 2008 jäljellä 
enää yhtään asuinkäytössä olevaa 1800-luvun kerros-
taloa. Suunnitelmissa on kuitenkin palauttaa osa koh-
teista takaisin asunnoiksi,23 mikä toivottavasti auttaa 
säilyttämään paremmin ne arvot, joita rakennuksissa 
on vielä jäljellä.

Sisäpihojen toisarvoiset julkisivut olivat koristelemattomia 
eikä niitä tarvinnut esitää edes rakennuspiirustuksissa.15 
Aurakatu 1:n sisäpihalla näkyy selkeästi erilliset pyöreät 
keittiönporrasulokkeet.

Yleistä oli rakentaa alimpiin ker-
roksiin liiketiloja ja niiden pyörittä-
miseen tarvittavia varastoja. Ra-
kennusten yläkerrokset varattiin 
asunnoille.24 Kuvassa on Kansal-
lisen kirjakaupan aula.

Kansallisen kirjakaupan talon  
julkisivuissa käytettiin rönsyileviä 
koristeaiheita. 
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Pintakäsittelyt

toivat olla leveydeltään lähempänä kahta metriä.30

1800-luvun lopulla portaissa käytettiin nykyistä ma-
talampaa, 13-15,5 cm korkeaa, askelnousua, mikä 
venytti syöksyjä pidemmiksi ja teki portaiden nouse-
misen kevyemmän tuntuiseksi. Uusrenessanssitalojen 
nykyistä huomattavasti korkeampi kerroskorkeus toi 
lisäksi porrashuoneeseen omalta osaltaan väljemmän 
tunnun.31 Keittiönportaat puolestaan olivat huomatta-
vasti kapeampia ja jyrkempiä kuin pääportaat.

Uusrenessanssiporrashuoneet koristeltiin runsain ko-
ristemaalauksin, kipsiornamentein, kaarin ja holvein. 
Niiden seinissä on usein myös erilaisia syvennyksiä eli 
nissejä, joihin on sijoitettu patsaskoristeita. Porrashuo-
neet on alunperin valaistu komeilla jalallisilla valaisi-
milla tai kattokruunuilla.32

Palvelijoita varten kerrostaloihin rakennettiin erilliset 
keittiönportaat, joita pitkin muun muassa käymäläjät-
teiden ja puiden kanto hoidettiin. Keittiönportaiden yh-
teyteen sijoitettiin usein myös tuuletusparvekkeet, joita 
ei ollut lainkaan pääportaikoissa.25 Varsinaisia asuk-
kaita varten rakennuksissa oli koristellut ja edustavat 
paraatiportaat.  

Hierarkia näkyy myös porrashuoneiden sisäänkäyntien 
sijoittamisessa. Kadulle suuntautuvat pääsisäänkäyn-
nit olivat koristeltuja julkisivun kohokohtia, kun taas si-
vuportaikoiden sisäänkäynnit olivat vähempiarvoisina 
porttiholveissa tai sisäpihalla. Keittiönportaisiin meno 
tapahtui puolestaan aina sisäpihan kautta.26  

Tilajärjestely ja tunnelma

1 8 8 0 - 1 8 9 0  - l u k u j e n 
p o r r a s h u o n e i d e n  e r i t y i s p i i r t e i t ä

Rakennussyvyyden kasvaminen mahdollisti entistä 
suurempien ja edustavampien eteishallien ja aulojen 
syntymisen kerrostalojen pääsisäänkäyntien yhtey-
teen.27 Porrassyöksyt sijoitettiin miltei poikkeuksetta 
pihanpuoleista julkisivua vasten.28 Koska käynti por-
raskäytävään oli lähes aina kadun puolelta, oli pääs-
täkseen portaikkoon kuljettava tuulikaapin ja eteishal-
lin muodostaman tilasarjan läpi. 

Porrashuoneiden väljyys 1800-luvun lopussa ei johtu-
nut pelkästään uusrenessanssityylin tilallisista tavoit-
teista vaan myös ajan rakennusjärjestyksestä. Turussa 
se edellytti viiden jalan eli noin 150 cm:n levyistä por-
rassyöksyä pääportaissa,29 mutta usein portaat saat-

Pintakäsittelyt olivat 1800-luvun lopun porrashuo-
neissa huomattavasti merkittävämpiä kuin nykyisin. 
1800-luvun loppu oli Suomessa koristemaalausten 
kulta-aikaa. Turussakin koristemaalattiin tuolloin lähes 
kaikki uudisrakennukset eikä vain julkisia tiloja ja por-
rashuoneita vaan myös yksityisiä koteja. Turun tunne-
tuin koristemaalari oli Samuel Koskinen, joka maalasi 
ainakin VPK-talon sekä Turun Säästöpankkitalon koris-
temaalaukset.33 Koristemaalauksilla pyrittiin luomaan 
eteishalleihin ja juhlasaleihin mielikuva arvokkaasta 
rakennuksesta, mutta niiden avulla tuotiin myös esille 
rakennusten tilahierarkiaa. Tärkeimpien tilojen koriste-
luihin käytettiin kestävämpiä ja työläämpiä tekniikoita 
sekä runsaampia koristeita. Toissijaiset tilat saatettiin 

Aurakatu 1:n pääsisäänkäynti.

Yksityiskohta Aurakatu 1:n por-
rashuoneen kipsikoristeluista.
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puolestaan jättää koristelematta kokonaan tai koristel-
tiin vaatimattomammin ja halvemmalla.34

Porrashuoneiden seinien alaosien sekä ikkunoiden ja 
ovien karmien tuli kestää kulutusta, minkä vuoksi ne 
maalattiin usein kestävällä, mutta jonkin verran kal-
liimmalla öljymaalilla. Seinien yläosat ja kattojen koris-
temaalaukset tehtiin sen sijaan hankausta ja kosteut-
ta huonosti kestävällä liimamaalilla.35 Kattopinnoissa 
koristemaalausten alla oli tavallisesti rappaus. Jottei-
vät rappauksen hiushalkeamat olisi tulleet esille kat-
tomaalausten kohdilla, käytettiin maalausten pohjana 
rappauksen päälle liimattua ohutta, tiiviskudoksista 
”juustokangasta”.36 Heikommasta maalilaadusta huoli-
matta kattoihin maalatut koristeet ovat säilyneet seinä-
maalauksia paremmin, sillä kulutus kattopinnoissa on 
ollut huomattavasti vähäisempää.37 Vaatimattomam-
mat sisäkohteet kuten kellarit ja varastotilat sekä julki-
sivut maalattiin puolestaan yleensä kalkkimaalilla.38

Myös stukkolustro –maalaus eli marmorointi oli suo-
sittua 1800-luvun lopun porrashuoneiden seinissä ja 
pylväissä. Pariisista peräisin olevan kivenmukailutai-
don avulla saatiin pinnat näyttämään eksoottisilta ki-
vilajeilta kuitenkin huomattavasti halvemmalla kuin jos 
olisi käytetty aitoa kiveä. Marmorointi perustui useiden 
ohuiden öljyvärikerrosten maalaamiseen päällekkäin, 
joilloin lopputuloksesta muodostui läpikuultava ja 
luonnonkiven tapaan juovikas ja elävä.39 Päästäkseen 
mahdollisimman luonnolliseen lopputulokseen maala-
rit käyttivät apunaan mallilehtisiä, jotka sisälsivät kuvia 
erilaisista kivilajeista.40 Suosituimpia kopiointikohtei-
ta olivat ulkomaiset kivilajit, joita yhdisteltiin toisiinsa 
huoletta. Suomalaisista kivilajeista eniten kopioitu oli 
graniitti.41

Samalla tavalla kuin kivilajeja, pintoihin kopioitiin myös 
eksoottisia jalopuulajeja kuten tammea, mahonkia ja 
pähkinää. Ootrausta eli puunmukailua käytettiin esi-
merkiksi kaiteiden puuosissa sekä ovien listoissa ja 
peileissä. Lopuksi ootratut ja marmoroidut pinnat kiil-
lotettiin, sillä läpikuultava päällys teki pinnoista kestä-
vämpiä ja luonnollisemman näköisiä.42

Porrashuoneiden värimaailmaan vaikuttivat 1800-
luvun lopulla rohkaisevasti Pompeijin kaivausten uu-
simmat löydöt. Ne myös innottivat lattioiden mosa-
iikkikuviointeihin, jotka suomalaisittain tehtiin usein 
kuviollisista mosaiikkibetonilaatoista.43

Sisustusmuodin nopea muuttuminen on usein johta-
nut uuteen muotiin sopeutumattomien koristemaala-
usten ja marmorointien päällemaalaamiseen. Koska 
rakennusten koristemaalauksia ei yleensä merkitty ra-
kennuspiirustuksiin eikä niitä myöskään signeerattu,44 

on päällemaalattujen koristemaalausten löytäminen ja 
tarkempi tutkiminen hankalaa. Turun keskustan jäljellä 
olevien uusrenessanssirakennusten arvo on nykyään 
tunnustettu ja muun muassa VPK:n talon vanhoja ko-
ristemaalauksia on osittain kaivettu esille.45

Ovet ja ikkunat

Pääsisäänkäyntien ulko-ovet tehtiin uusrenessanssi-
taloissa vankoiksi ja koristeellisiksi. Niiden tuli kestää 
sadetta ja suojata ulkopuolisilta tunkeilijoilta. Siksi ne 
valmistettiin yleensä kestävästä tammesta ja poikki-
kehyspuut varustettiin vinopintaisilla vesilistoilla.46 La-
siruudut tehtiin ulko-ovissa pieniksi tai lasi suojeltiin 
ulkopuolelta rautahäkillä, jottei lasi särkyisi. Ulko-oven 

Kansallisen kirjakaupan talon kat-
tomaalaus.

Lattia- ja porraspinnoissa saatet-
tiin mosaiikkibetonin sijaan käyt-
tää myös luonnonkiveä. Kansalli-
sen kirjakaupan talo.
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yläpuolella oli tavallisesti ovenlevyinen, yläkarmiin kiin-
teästi liitetty pieniruutuinen yläikkuna.  Porrashuoneis-
sa oli lisäksi tuulikaapeissa heiluriovia. Niiden tehtävä 
oli estää kylmän ilman virtaaminen  porrashuoneeseen 
sisälle.  

Huoneistojen ulko-ovet olivat puolestaan useimmiten 
havupuusta tehtyjä peiliovia,47 jotka toisinaan ootrat-
tiin näyttämään joltain harvinaisemmalta ja kalliim-
malta puulajilta. Niitä koristeltiin monivärisin kuvioin.48  
Tärkeimmissä sisäänkäynneissä sekä ulko- että sisäti-
loissa on käytetty pariovia, joissa yleensä ylimmät peilit 
korvattiin lasiruuduilla. Lasiruutuja koristeltiin erilaisin 
syövytyksin.49

1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä ikkunat ja 
ovet tehtiin yleisesti vielä käsityönä rakennuspaikalla. 
Tavallisin ikkunatyyppi oli kolmesta välipuitteettomas-
ta ruudusta koostuva T-ikkuna, jonka karmit oli tehty 
männystä ja maalattu öljymaalilla tai lakattu. Tammisia 
karmeja käytettiin arvokkaammissa rakennuksissa ja 
liikerakennuksissa. Ikkunapenkit tehtiin puusta ja ne 
liitettiin kiinteästi ikkunan alapuitteeseen.50

Uusrenessanssiportaikoissa merkittävässä osassa 
ovat niiden koristeelliset valurautakaiteet. Erotuksena 
myöhäisemmistä jatkuvana kulkevista kaidetyypeistä, 
1800-luvun lopun kaiteet koostuivat yleensä erillisistä 
valurautakonsoleista. Käsijohde sen sijaan oli yhtenäi-
nen ja tavallisimmin puuta.  

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

Erilaiset profiloidut koristelistat ovat tyypillisiä uusre-
nessanssirakennuksissa. Kattolistat tehtiin yleensä 
muita listoja suuremmiksi ja niissä käytettiin runsaasti 
erilaisia muotoaiheita. Kattolistat joko vedettiin kipsi-
laastista rappaussabloonan avulla  tai sitten listat koot-
tiin valmiista kipsikoristeista, jotka vain kiinnitettiin 
seiniin.  Vedetyissä listoissa rappauksen tarttumisen 
takaamiseksi käytettiin rappauksen alla verkkomuo-
toon naulattuja, ohuita päremäisiä listoja.

Kuten koristemaalausten, myös listojen avulla on pys-
tytty korostamaan tilojen välistä hierarkiaa; koristeelli-
simmat listat rakennettiin arvokkaimpiin huonetiloihin 
ja vaatimattomimmat puolestaan aputiloihin.  Huonei-
den jopa kymmeniä senttejä korkeat lattialistat teh-
tiin tavallisesti massiivipuusta ja koristeltiin komeasti,  
mutta porrashuoneissa käytettiin myös laastista tai 
luonnonkivestä tehtyjä jalkalistoja.51 

1800-luvun lopulla keskuslämmitys ei ollut vielä taval-
linen, joten porrashuoneet olivat kylmää tilaa. Huoneis-
toja sen sijaan lämmitettiin kaminoilla ja kaakeliuuneil-
la.52 Vanhimmissa kerrotaloissa ei myöskään ollut alun 
perin sähköä, joten sähkövalot on liitetty porrashuonei-
siin jälkikäteen. Hissit yleistyivät nekin Suomessa vas-
ta 1900-luvun alussa.

Vanha talotekniikka

Katto- ja jalkalistojen lisäksi käy-
tettiin myös seinien eri osia erot-
tavia listoja. Kansallisen kirjakau-
pan talo.

Aurakatu 1:n kaiteet.
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4. 1880-1890 -luvut, uusrenessanssi

Martin Wahlberg / Helge Rancken, 1887  
 
Uusrenessanssityylinen tiilirunkoinen ja rapattu asuin- 
ja liikerakennus. Vinttikerrokseen tehtiin lisärakennus 
vuonna 1917. Suojelutavoite: SR4.

Portaat: Kaksivartiset, suorat portaat.

Pintakäsittelyt: Portaiden päällä on kattomaalaus. Sei-
nien perusväri on punaruskea, mutta listat ja pilasterit 
jakavat sen osiin. Lattia on n. 40x40 cm kokoista kivi-
laattaa.

Kiinteä kalustus: Alkuperäinen rautainen, kasviaiheinen 
kaide, jossa on puinen käsijohde. Lepotasolla on rautai-
nen koristepylväs. Laastista tehdyt jalkalistat.

Ikkunat ja ovet: Uusitut.

Hissi: Lisätty vuonna 1983.

LINNANKATU 16
TURUN KANSALLINEN KIRJAKAUPPA

AURAKATU 1 A ja B
VERDANDI

Viktor Frithiof Strandell, 1898

Uusrenessanssityylinen, tiilirunkoinen ja rapattu asuin- 
ja liikerakennus. Sisätilojen maalaus ja koristelu ovat 
maalarimestari Samuel Koskisen ja Isak Elgin käsialaa. 
Suojelutavoite: SR5.

Portaat: Kaksivartiset, suorat, ratakiskoilla tuetut por-
taat. Lepotaso on puolikaaren muotoinen.

Pintakäsittelyt: Lattiat ja askelmat ovat mosaiikkibeto-
nia. Kerrostasoilla lattian reunoja kiertää kuviolaatoista 
tehty koristeboordi.

Kiinteä kalustus: Alkuperäinen rautakonsolikaide, jossa 
on rautaiset päätytolpat ja puinen käsijohde.

Ikkunat ja ovet: Alkuperäiset puuikkunat. Ovia vaihdet-
tu, mutta pari vanhaa peiliovea tallella.

Kansallisen kirjakaupan talon 2. kerroksen pohja-
piirroksesta näkyy miten porashuone työntyy ulos 
rakennusmassasta sisäpihan puolelle.

Leikkauskuva Kansallisen kirjakaupan talosta.
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Euroopassa alkoi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa 
levitä uusi taiteellinen tyylisuuntaus. Se nousi vasta-
lauseeksi vuosikausia jatkuneeseen vanhojen taide- ja 
arkkitehtuurityylien kertaamiseen sekä taidekäsityön 
teollistumiseen. Uusi tyyli sai eri maissa eri nimiä: 
Ranskassa se oli l’art nouveau, Englannissa modern 
style ja Suomessa sitä on kutsuttu jugendiksi.

Jugendin periaatteena oli yksinkertaisuus ja rehelli-
syys. Materiaaleista etsittiin niiden ominta luonnetta, 
mikä vaikutti paljon muotokieleen ja rakenteeseen. 
Myös Japanin taiteesta ja sen ornamentiikasta otettiin 
mallia, ja kaarevat joutsenkaulaviivat alkoivat koristaa 
pian niin huonekaluja, rakennuksia kuin julisteita ja 
maalauksiakin.1 Jugendiin omaksuttiin nopeasti kan-
sallisromanttisia teemoja, jotka eri maissa näyttäytyi-
vät eri tavoin. Suomessa arkkitehtuurin koristeaiheet 
lainattiin suoraan kotimaisista kasvi- ja eläinlajeista. 
Innoitusta haettiin myös mystisestä karjalaisuudesta   
ja keskiajasta.

Arkkitehtuurissa jugendin perusajatuksia olivat va-
loisuus, muotojen tarkoituksenmukaisuus sekä käy-
tettyjen materiaalien ja värien luonnollisuus. Raken-
nuksista tehtiin kokonaistaideteoksia, joissa jokainen 
yksityiskohta oli suunniteltu tarkkaan ja valmistettu 
mielellään käsityönä. Arkkitehdit suunnittelivat usein 
myös rakennukseen kuuluvaa kiinteää kalustoa ja jo-
pa sisustustekstiileitä. Tärkeää oli kodikkaan sisätilan 
luominen, minkä vuoksi rakennuksen suunnittelussa 
sisätilojen muodot ja suhteet vaikuttivat julkisivun ul-
konäköön eikä päinvastoin.2

Turun jugendille esikuvana toimi vuonna 1900 Turun 
Linnankatu 8:aan valmistunut arkkitehti Willy Oestin uu-
della tyylillä suunnittelema Junneliuksen talo.3 Tämän 
jälkeen kivisiä jugendtyylisiä taloja alkoi nousta ympäri 
kaupunkia. Helsingissä ja Tampereella jugendraken-
taminen oli kuitenkin voimakkaampaa kuin Turussa ja 
niihin syntyikin Turkua kokonaisvaltaisempia jugend-
miljöitä.4 Turun merkittävimpinä jugendarkkitehteina 
voidaan pitää muualla Suomessa tuntemattomampia 
Frithiof Strandellia ja Alex. Nyströmiä, jotka suunnitteli-
vat huomattavan osan Turun jugendrakennuksista.

Teemoina jugendrakennuksissa toistuvat erkkerit, jyrkät 
katot, vaihtelevat räystäslinjat, tornit sekä erikokoiset 
ja -muotoiset vapaasti julkisivuun sijoittuvat ikkuna-au-
kot. Huoneistoparvekkeet olivat jugendrakennuksissa 

1900-1910 -LUVUT, 
JUGEND

5. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  1 9 0 0 - 1 9 1 0  – l u v u i l l a

Aurakatu 20:n komea jugendlinna on näyttävä esimerkki ju-
gendin sommittelun monipuolisuudesta.
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5. 1900-1910 -luvut, jugend

harvinaisia ja suunniteltu vain korostamaan tietyn huo-
neiston tai huoneen merkitystä tai sitten sijoitettu jul-
kisivusommitelman osaksi esimerkiksi erkkerin päälle. 
Jugendparvekkeiden kaiteet tehtiin useimmiten tako-
rautatangosta tai rautaputkesta, johon lisättiin rauta-
pellistä tehtyjä koristeita.5

Tyypillistä oli käyttää julkisivuissa harmaasta graniitista 
tai vuolukivestä karkeasti hakattua laattaa. Laatat muu-
rattiin julkisivuun samanaikaisesti itse seinän muuraa-
misen kanssa ja sidottiin siihen joko ankkurirautojen 
tai jonkin verran tiiliseinään uppoavien ankkurikivien 
avulla.6 Turussa vuolukiven käyttö ei yleistynyt samaan 
tapaan kuin muualla Suomessa,7 mutta harmaata gra-
niittia käytettiin jonkin verran erityisesti alakerroksissa. 
Ainoaksi Turun vuolukivellä vuoratuksi taloksi jäi edellä 
mainittu, nyt jo purettu, Junneliuksen talo. 

Vaikka pohjakerrosten verhoileminen luonnonkivillä oli 
yleistä jugendarkkitehtuurille, oli Turussa vähintäänkin 
yhtä yleistä rapata tiiliset julkisivut kauttaaltaan. Sileän 
ja roiskerapatun pinnan vaihtelulla elävöitettiin julkisi-
vuja. Rapatut pinnat maalattiin tavallisesti kalkkimaa-
lin sävyttämiseen parhaiten soveltuvilla luonnonväreillä 
kuten kellertävillä, harmahtavilla tai punertavilla väreil-
lä. Sinisellä ja vihreällä maalattuja rakennuksiakin oli, 
mutta sen sävyiset maalit olivat kalliimpia.8

Elämä kerrostaloissa alkoi pikku hiljaa 1900-luvun 
alussa helpottua. Turussakin alkoi kaasun jakelu koti-
talouksiin, ja vuonna 1903 Turkuun valmistui vesijohto-
laitos.9 Kuitenkaan sisäkäymälöitä ei Turussa vielä ta-
vallisesti 1900-luvun alussa ollut,10 vaikka Helsingissä 
ne alkoivat jo yleistyä. Huonekohtainen uunilämmitys 
oli lämmitysratkaisuna käytetyin aina 1910-luvulle asti, 

jonka jälkeen keskuslämmitys alkoi yleistyä uudisra-
kennuksissa.11 Ensimmäisiä Turun keskuslämmitet-
tyjä kerrostaloja oli vuonna 1910 valmistunut As Oy 
Albatross osoitteessa Puolalanpuisto 4a.12

Vuosisadan alussa hissit olivat vielä harvinaisia ja 
sen vuoksi jugendrakennusten hienoimmat huoneis-
tot sijaitsivat ensimmäisissä kerroksissa. Huoneet 
olivat suuria ja katoiltaan holvattuja. Sisätilat olivat 
valoisia ja tilat virtasivat toisiinsa. Suurissa asunnois-
sa yleistä oli erillinen herrainhuone tai kaksi, josta oli 
oma uloskäynti suoraan pääportaikkoon.13 Eliittiko-
tien rakentamisen ohella alettiin kuitenkin kiinnittää 
huomiota myös työväestön asuinoloihin. Vuosisadan 
vaihteen jälkeen rakennettiin jo kerrostaloja, jotka 
koostuivat pelkästään pienemmistä, noin 60 m² 
asunnoista.14

1910-luvulla jugend alkoi yksinkertaistua ja muoto-
kieli lähestyä yhä enemmän klassismia. Klassismin 
ja jugendin välikauden tyylisuuntausta on myöhem-
min alettu kutsua jälkijugendiksi. Julkisivuista karsit-
tiin ylimääräiset korkokuviot sekä tornit pois ja koros-
tettiin rationaalisuutta. Kaikki julkisivuissa näkyvät 
koristeet olivat jälkijugendissa rakenteellisia osia. 
Julkisivuja elävöitettiin erilaisten materiaalien ja vaa-
kasuuntaisten linjausten avulla. Rajoitetusti koristei-
na saatettiin käyttää geometrisia kuvioita.15

Betoni- ja rautabetonitekniikkaa oli alettu käyttää jo 
1800-luvun loppupuolella, mutta vasta 1900-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä sen käyttö yleistyi 
voimakkaasti korvaten holvirakenteet.16 Turun en-
simmäinen kokonaan rautabetonirunkoinen talo, St. 
Erikin liiketalo, rakennettiin kuitenkin vasta vähän 

Turun ainoa selkeä jugendkoko-
naisuus muodostui Puolalanpuis-
ton ympärille. Muuten jugendra-
kennukset nousivat sikin sokin, 
siihen aikaan varsin puutalovaltai-
sen kaupunkirakenteen sekaan. 
Kuvassa  Puolalanpuisto 4a.

Jälkijugendissa rakennuksen 
käyttötarkoitus ja ulkonäkö osana 
kaupunkikuvaa tulivat oleellisiksi. 
Kuvassa Kauppiaskatu 4b. (A.H.)
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ennen ensimmäistä maailmansotaa.17

Työmiesten palkat olivat nousseet ja maksimityötunti-
määrät pienentyneet, joten työvoiman käyttöä haluttiin 
vähentää. Pian kuorma-autot jo korvasivatkin hevoset 
ja nostolaitteet tiilenkantajat. Kivenmurskaajat puo-
lestaan helpottivat huomattavasti betonin valmistusta.
Vuosisadan ensimmäisen kymmenluvun lopulla alkoi-
vat rakennusajat lyhentyä uusien koneiden ansiosta. 
Rakennustyylin yksinkertaistuminen kävi hyvin yksiin 
koneiden käytön lisääntymisen kanssa.18

Vuodesta 1915 alkoi Turun asuntotuotanto hiipua, sil-
lä säännöstellyt vuokrat eivät kohonneet samaa tahtia 
rakennuskustannusten mukana.19 Hetkelliseen raken-
nusalan lamaan vaikutti merkittävästi myös ensimmäi-
nen maailmansota.

Myös puutalojen rakentamisessa omaksuttiin Suomes-
sa uusi jugendtyyli. 1900-luvun alun Turussa puutalot 
saivat olla enintään seitsemän metriä korkeita, mikä 
esti yhtä kerrosta korkeampien puutalojen rakentami-
sen. Vuoden 1907 alussa sääntö muuttui sallien kak-
sikerroksiset puurakennukset, jos ensimmäinen kerros 
oli rapattua tiiltä. Tämä vaikutti puujugendin ilmeeseen 
huomattavasti.20 Suurimmassa osassa inventointialu-
een puurakennuksia sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu 
suoraan pihalta eikä erillisiä porrashuoneita näin ollen 
ole lainkaan. Muutamia poikkeuksiakin on ja ne on 
otettu inventoinnissa huomioon.

Jugendaiheita yhdisteltiin usein historiallisiin tyylipiir-
teisiin kuten lautapilastereihin, jotka uuden tyylin mu-
kaan uurrettiin kasvikoristeilla. Ikkunoiden vuorilaudoi-
tuksessa alkoi lisäksi esiintyä klassistisista säännöistä 
poikkeavia piirteitä: leikattuja kiemuroita, kukka-aihei-
ta ja kaarevia reunoja.21

Puujugendtalot olivat useimmiten rakennusmestarei-
den tai kirvesmiesten suunnittelemia.22 Turussa työ-
teliäimpiä puujugendsuunnittelijoita olivat rakennus-
mestarit Anton Salviander, Karl Johan Sahlberg sekä 
veljekset Adrian ja Kaarlo Thomander.23

Vaikka 1910-luvulla jugend kerrostalorakentamisen 
tyylinä alkoi jo hiipua, jatkui runsas koristeiden käyttö 
puujugendissa pitempään.24 Matalien puurakennusten 
rakentaminen kaupungin keskustassa kuitenkin vähe-
ni pikku hiljaa loppuen sitten kokonaan tonttien hin-
nannousun myötä.

T u r u n  p u u t a l o j u g e n d

Puujugendtalojen ulkolaudoituksessa, ikkunoiden ja ovien 
listoissa sekä julkisivujen sommittelussa toistuivat jugendin 
epäsymmetrisyys, kasvi- ja eläinaiheet sekä erilaiset tornit 
ja erkkeriulokkeet. Läntinen Pitkäkatu 8a.

Puujugendtalojen katot suunni-
teltiin monimuotoisiksi ja ikkunat 
keskenään eri akseleille. Puutar-
hakatu 32.

Toisen kerroksen puurakenteisuus 
näkyy yleensä puujugendtalojen 
porrashuoneissa. Puutarhakatu 
32.
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Erillisiä palvelijoiden porrashuoneita rakennettiin 
1900-luvun alussa entiseen malliin. Työväestön ker-
rostaloihin ei  sen sijaan kuulunut erillisiä keittiönpor-
taita lainkaan vaan pääporrashuoneista oli käynti sekä 
asuntojen pääoville että keittiöihin. Tällaisten seka-
portaiden asukkaat olivat tavallisesti alempaa keski-
luokkaa ja käsityöläisiä. Sekaportaissa, samoin kuin 
keittiönportaissakin oli lisäksi tuuletusparvekkeita ja 
käynti ullakolle.25

Turun kaupungin vuoden 1907 rakennussäännön mu-
kaan portaisiin tuli päästä riittävästi valoa ja niitä pi-
ti pystyä riittävässä määrin tuulettamaan. Toisinaan 
1900-luvun alun porrashuoneet on kuitenkin sijoitettu 
rakennusrungon keskelle kattoikkunasta tulevan valon 
varaan, mikä nykynormien mukaan tuntuu riittämättö-
mältä sekä valon saannin että tuuletettavuuden kan-
nalta.

Kerrostalojen pääportaiden leveydeksi määriteltiin sa-
maisessa rakennussäännössä vähintään puolitoista 
metriä, joten 1800-luvun lopun portaisiin verrattuna 
tunnelma oli jo ahtaampi; nykyisiin portaisiin verrat-
tuna tosin edelleenkin väljä. Keittiönportaiden vähim-
mäisleveyden tuli sen sijaan olla vain yksi metri, joten 
hierarkia pääportaisiin nähden oli selkeä.27 

1 9 0 0 - 1 9 1 0  - l u k u j e n 
p o r r a s h u o n e i d e n  e r i t y i s p i i r t e i t ä

5. 1900-1910 -luvut, jugend

Pintakäsittelyt

Tilajärjestely ja tunnelma

Jugendin porrashuoneissa tyypillisiä ovat viistot nä-
kymät ja pienet tasoerot. Jäykkiä muotoja rikottiin 
seinäsyvennyksillä, nurkkien pyöristyksillä ja eri tiloja 
yhdistävillä aukoilla. Porrassyöksyt sijoitettiin edelleen 
tavallisesti sisäpihan puolelle, joten syvässä rakennus-
rungossa korostui sisääntuloaulan merkitys.

Yleensä jugendporrashuoneiden seinät, kattopinnat 
sekä porrassyöksyjen tasaiset alapinnat rapattiin ja 
maalattiin. Väriasteikko oli laaja aina hennoista pastel-
lisävyistä kirkkaisiin ja murrettuihin sävyihin. Yhteistä 
jugendväreillä oli kuitenkin niiden luonnonmukaisuus 
ja kuulaus.

Tavallista oli maalata porrashuoneiden seinät alaosis-
taan noin 1,4 metrin korkeudelle saakka tummemmil-
la väreillä ja siitä ylemmät osat vaaleammilla sävyillä. 
Värien rajassa kulki tavallisesti kerroksesta toiseen 
kiipeävä noin 10-20 cm korkea joko maalattu tai ko-
hokuvioitu boordi. Ornamenttimaalaukset tehtiin joko 
sabluunoilla tai käsivaraisesti.

Rauhankatu 2 C-rapun monimuo-
toinen jugendportaikko.

Väritutkimuksen jäljet ovat näky-
villä As Oy Kaskenlinnassa. (A.H.)

Kohokuviointi saatiin aikaan pursottamalla massaa tuubin 
avulla koristeltavalle pinnalle. Massa muotoiltiin lopullisesti 
pursotuksen jälkeen.26 Kuvan boordi on  Panternin A-rapus-
ta. (A.H.)
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Boordien aiheina toistuivat tyylitellyt kasvikoristeet, 
eläimet sekä geometriset kuviot. Joskus boordi saatet-
tiin korvata pelkällä raidalla. Porrashuoneiden seiniä 
on luonnollisesti maalattu moneen kertaan uudestaan. 
Vanhoja boordeja on siten peitetty ja uudestimaalattu, 
mikä vaikeuttaa alkuperäisten boordien silmämääräis-
tä tutkimista.

Turussa porrashuoneiden lattioiden pintamateriaalina 
yleistyivät 1900-luvun alussa keraamiset Metlach –laa-
tat. Niitä käytettiin mosaiikkibetonipintaan upotettuina 
koristeina etenkin sisääntulokerroksen lattiassa, mut-
ta myös kerros- ja lepotasanteilla. Turussa on edelleen 
nähtävissä ainakin tähti- ja salmiakkiruutukuvioituja 
laattoja sekä yksivärisiä shakkiruudun tavoin toisen 
väristen laattojen kanssa aseteltuja laattoja. Yleisim-
piä värejä laatoissa ovat mustan ja harmaanvalkoisen 
lisäksi punaisen- ja sinisenharmaan sävyt. 

Turun jugendportaikoissa tavallinen on myös paljas 
mosaiikkibetonilattia, jota on saatettu koristella erivä-
risin mosaiikkibetonikuvioin tai -laatoin. Pääportaiden 
askelmien pinnoissa käytettiin yleisesti noin 15-20 mm 
paksua mosaiikkibetonikerrosta tai sitten pintabetoni 
värjättiin. Keittiönportaissa puolestaan askelmien pin-
nat jätettiin usein betonisiksi.29 Jos pääportaista oli 
käynti ullakolle, tehtiin ylimmästä kerroksesta ullakolle 
johtavat portaat tavallisesti kapeammiksi ja askelmien 
pinnat saatettiin jättää keittiönportaiden tapaaan pääl-
lystämättä.

Uutta jugendissa oli maalaamattomien puupintojen 
käyttö. Erityisesti ovissa, listoissa sekä paneloinneissa 
käytettiin paljasta puuta.30 Vuosien saatossa puupinto-
ja on kuitenkin maalattu umpeen eikä siten maalaa-

Ikkunoiden ja ovien valmistus siirtyi 1900-luvun alussa 
koneellistettuihin puusepänverstaisiin.31 Huoneistojen 
ulko-ovet olivat yleensä puisia peiliovia, joissa ylemmät 
peilit korvattiin joko värillisillä lyijylasiruuduilla tai sit-
ten muuten läpinäkymättömäksi käsitellyllä lasilla. Ovi-
en laseja on vaihdettu myöhemmin uusiin siten, että 
yhdessä portaikossa voi olla joka ovessa erilaiset lasit. 
Inventointialueella huoneistojen ulko-ovien koristele-
minen on ollut, lasisia yläosia lukuunottamatta, melko 
harvinaista tai sitten alkuperäiset ovet on ehditty vaih-
taa uusiin. Jugendovia on kuitenkin rikastutettu eriko-
koisista ja muotoisista peileistä muodostetuilla sommi-
telmilla.

Hienoimmissa portaikoissa huoneistojen ulko-ovina on 
käytettu pariovia tai vasikallisia ovia. Niiden yläpuolella 
on tavallisesti oven levyinen yläikkuna, jonka lasi, ovi-
en lasien tapaan, on ehditty yleensä vaihtaa. Lähes-
tulkoon kaikissa Turun keskustan jugendajan porras-
huoneissa huoneistojen ovet on myös moneen kertaan 
maalatut, joten niiden alkuperäistä väritystä on vaikea 
silmämääräisesti tutkia. Yleisesti tunnetut jugendovien 
värit ovat kuitenkin olleet punaruskea, vihreänharmaa 
sekä harmaan eri sävyt.32 Huoneistojen ovia on joissain 
tapauksissa vaihdettu laakaoviin, mikä on muuttanut 
porrashuoneiden ilmettä merkittävästi.

Jugendin ulko-ovet olivat usein jyhkeitä puuovia, jois-

Kristiinankatu 1:n, nykyään toi-
mistokäytössä olevan jugendlin-
nan huoneistojen ovissa on kasvi-
aiheisia puukaiverruksia.

Turussa käytettiin usein vuonna 
1900 perustetun Turun sementti-
valimon eli Åbo Asfaltfiltin laatto-
ja.28

Ovet ja ikkunat

maton puupinta ole nykyisellään yleinen Turun keskus-
tan porrashuoneissa kuin ulko-ovissa sekä kaiteiden 
päätytolpissa ja käsijohtimissa.
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sa oli kaiverrettuja ja leikattuja puukoristeita. Joissain 
ulko-ovissa käytettiin lisäksi kuparia, johon oli pakotet-
tu erilaisia koristeita. Tällainen on muun muassa Kas-
kenlinnan entisen apteekin ulko-ovessa.33 Jykevyyttä 
ulko-oviin toi myös takoraudan käyttö sekä koristeena, 
heloissa että vahvikkeena. Ulko-ovien vetimet suunni-
teltiin yksilöllisesti. Massiivisimmillaan raskaat ulko-
ovet muistuttivatkin linnanportteja. Jugendovista saa-
tettiin kuitenkin yhtä hyvin tehdä sirolinjaisia herkillä 
kiemurtelevilla koristekuvioinneilla.  

Ovien lasipinnat jaettiin yleensä pieniin ruutuihin sekä 
itse ovessa että oven yläpuolella olevassa yläikkunas-

sa. Pienten ruutujen käyttöä perusteltiin sillä että ne 
ovat kestävämpiä ulko-ovissa kuin suuret ikkunapin-
nat,34 mutta pienet ruudut olivat myös tyylillisesti ta-
vanomaisia jugendille. 

Tuulikaappi eristettiin usein varsinaisesta porrashuo-
neesta helposti työntämällä avattavilla, jousisaranalla 
varustetuilla heiluriovilla. Ne oli usein koristeltu run-
saasti kuten muutkin ajan porrashuoneiden ovet ja 
kuuluivat porrashuoneen kokonaisarkkitehtuuriin. 

Valaistusolosuhteista haluttiin mahdollisimman käy-
tännöllisiä ja siksi jugendrakennuksissa ikkunapaikat 
vaihtelivat eri kerroksissa tarpeen mukaan. Tavallinen 
oli porrassyöksyjen päälle sijoittuva iso kattoikkuna, 
jonka ansiosta syvälläkin rakennusrungon sisällä si-
jaitsevaan porraskäytävään saatiin luonnonvaloa. Jois-
sain kohteissa vanhojen kattoikkunoiden alkuperäinen 
ilme on muuttunut tai ikkuna on kokonaan tuhoutunut 
hissin rakentamisen tai ullakon käyttöönoton myötä. 
Toisissa kohteissa puolestaan kattoikkunan valo on 
käytetty hyödyksi koristelemalla ylin kerros sisäpuutar-
hatyyppisesti huonekasveilla.

Tyypillistä jugendille olivat värikkäät lasimaalaukset 
etenkin ulko-oven yläpuolella ja sivulla olevissa ikku-
noissa. Koska lasimaalaustaito oli Suomessa uusi 
1900-luvun alussa, oltiin siitä innostuneita. Turussa 
suurimman osan lasimaalauksista 1900-luvun alussa 
teki saksalaissyntyinen taiteilija ja koristemaalari Wil-
ly Baer.35 Hän avasi vuonna 1902 Turkuun taideteolli-
sen ateljeensa, jossa lyijylasitöiden ohella tehtiin myös 
kipsikoristeita, valaisimia ja pakotustöitä.36 Varsinkin 
arkkitehti Frithiof Strandell hyödynsi järjestään Baerin 
taitoja suunnittelemissaan jugendrakennuksissa.37 

5. 1900-1910 -luvut, jugend

Lasimaalaus As Oy Vuorilinnasta 
(Aurakatu 15). (A.H.)

Kattoikkunoita on jäljellä vielä ai-
nakin Sairashuoneenkatu 8b:n 
A-portaikossa sekä Läntinen Pit-
käkatu 20:ssa. Kuvassa on As Oy 
Päivölän kattoikkuna.

Vuonna 1910 valmistuneen Panternin sisäänkäynnissä ik-
kunat on suunniteltu vielä monimuotoisiksi. Lähestyttäessä 
jälkijugendia 1910-luvulla ikkunat ja ovet alettiin useimmin 
suunnitella korkeiksi ja tasaisen suorakaiteen muotoisiksi. 
(A.H.)
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Kerrostalojen asuinkerrosten ikkunat olivat 1900-luvun 
alussa tavallisesti mäntyä, kun taas liikekerrosten ikku-
nat tehtiin kestävämmästä tammesta. Puitteet joko la-
kattiin tai maalattiin öljyväreillä julkisivuun sopivin vä-
rein.38 Ikkunoiden väriskaala oli laaja aina valkoisesta 
ja harmaasta vihreään ja punamullan väriseen, joskin 
kaupunkikerrostalojen ikkunoissa puhtaan valkoisen 
maalin käyttö oli harvinaista.39

 
Ennen keskuslämmityksen yleistymistä tehtiin ikkuna-
penkit tavallisesti puusta ja ne liitettiin ikkunan alakar-
miin. Keskuslämmityksen myötä 1910-luvulta alkaen 
ikkunoiden alle sijoitettiin lämpöpattereita ja puiset 
ikkunalaudat kuivuivat ja halkeilivat. Sen vuoksi ik-
kunapenkkien materiaali vaihdettiin betoniin. Uusien 
sementtivalimoiden valmistamien betonisten ikkuna-
penkkien pinta oli yleensä mosaiikkibetonia.40

Ikkunoiden ja ovien helat olivat usein käsityötä tai ai-
nakin tarkkaan kokonaisuuteen sopiviksi valittuja. 
Vanhoja ikkunaheloja on vielä jonkin verran jäljellä 
erityisesti keittiönportaikoissa, joiden ikkunoita on vä-
hemmän uusittu. Ovien heloja on puolestaan vaihdettu 
enemmän. Etenkin alkuperäiset lukot on käytännössä 
järjestään vaihdettu uusiin, luotettavampiin malleihin. 
Turvallisuuden nimissä on uusittu myös ovien saranat, 
vetimet ja postilaatikot. Lisäksi oviin on lisätty ovisilmiä 
ja nimikylttejä. 

1900-luvun alussa yleistyivät takorautaiset kaide-
elementit  eikä uusrenessanssille tyypillisiä irtonai-
sia kaidekonsooleja oikeastaan enää tavata jugendin 

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

Yliopistonkatu 28:ssa on jugen-
dille tyypillinen kiemuralinjainen 
kaide. 

Kristiinankatu 1:n huoneistojen 
ulko-ovissa on tallella alkuperäi-
set, kupariset postiluukut.

Valaisimia Turun porrashuoneissa. (A.H.)

portaikoissa. Käsijohteet sekä alimmassa ja ylimmän 
kerroksessa olevat kaiteiden päätytolpat ovat tavalli-
simmin massiivipuuta. Varsinkin tolppien kaiverrusko-
risteluun on käytetty runsaasti mielikuvitusta. 

Keittönportaat sen sijaan olivat tavallisesti umpiportai-
ta, joten kaiteeksi riitti pelkkä ulkoseinään kiinnitetty 
käsijohde. Tällaisena saattoi toimia yksinkertainen me-
tallitanko. Vapaakantoisissa keittiönportaissakin kaide 
on yleensä huomattavasti yksinkertaisempi pääpor-
taan kaiteeseen verrattuna.

Suomessa sähkövalaistus yleistyi 1900-luvun alussa 
nopeasti, vaikka sähkö oli kallista ja sähköverkko ulot-
tuikin aluksi vain suppeille alueille kaupunkien keskus-
toissa.41 Valaisimet lienevät useimmiten valitut 1900-
luvun alun valaisinvalmistajien listoilta, sillä useissa 
portaikoissa valaisintyypit ovat keskenään samanlaisia. 
Tyypillisimpiä kerrostaloportaikkojen valaisimia Turun 
keskustassa 1900-luvun alusta 1920-luvun loppuun 
tuntuvat olleen kattoon kiinnitettävät erilaiset metal-
likantaiset lasipallo- ja kukkavalaisimet. Nykynormien 
mukaan nämä saattavat tuntua valaisuteholtaan riit-
tämättömiltä, mutta tuovat portaikkoihin vanhan ajan 
hämyisyyttä. 
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valmistuneissa rakennuksissa saattaa olla hyvin por-
rashuoneeseen istuva, muutama vuosikymmen myö-
hemmin lisätty hissi. 

Hissit sisustettiin tavallisesti puupaneeleilla ja varus-
tettiin peilillä sekä alastaitettavalla penkkilaudalla tai 
kiinteällä penkillä. Hissikoreissa oli yleensä metalliset 
liukuveräjät, joissa oli metallista taivutetut vetimet. His-
sien kerrosovien ikkunoissa käytettiin himmennettyä 
lasia tai lasimaalauksia. Jos hissi oli sijoitettu porras-
syöksyjen keskelle, tuli se määräysten mukaan ympä-
röidä joka suunnalta metalliverkolla.44 Vanhoja hissejä 
on Turun keskustan porrashuoneissa jäljellä vielä lu-
kuisia, vaikka uusien esteettömyys- ja turvallisuusvaa-
timusten vuoksi ne ovatkin muutospaineiden alla. 

1910-1920 -luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa esiin-
tyy myös nykyään harvinaisia keittiönhissejä, joiden tar-
koituksena oli helpottaa ruokien kuljetusta. Tällaisia on 
jäljellä ainakin K. J. Sahlbergin suunnittelemassa vuon-
na 1910 valmistuneessa As Oy Askalassa Yliopistonka-
tu 28:ssä. Turussa olevia keittiönhissejä ei kuitenkaan 
tutkittu tarkemmin tämän tutkimuksen yhteydessä, sil-
lä niihin ei pääse suoraan porrashuoneista.

Varhaisten höyrylämmityskokeilujen jälkeen yleisim-
mäksi lämmitysjärjestelmäksi vakiintui 1910-luvul-
la vesikeskuslämmitys. Myös porrashuoneita alettiin 
lämmittää valurautaisilla, omilla jaloillaan seisovilla 
pylväsradiaattoreilla.45 Näitä on edelleen Turun porras-
huoneissa jäljellä, vaikka lämmitysjärjestelmiä on uu-
sittu moneen kertaan. Vanhat radiaattorit, vaikka eivät 
varsinaisesti taideteoksiksi olekaan tarkoitettu, ovat 
muistoa rakennuksen syntyajoilta ja siksi tärkeitä por-
rashuoneen tunnelman kannalta.

5. 1900-1910 -luvut, jugend

Turun ensimmäinen hissi raken-
nettiin As Oy Albatrossiin vuonna 
1910.46

Vanha talotekniikka

Porrashuoneiden jalkalistat olivat edelleen runsaita, 
mutta kattolistoja ei enää juurikaan porrashuoneissa 
käytetty. Listat olivat puisia. Joissain tapauksissa lista 
on korvattu suoraan seinään maalatulla rajalla.

Myös levähdyspenkit sekä nimi- ja ilmoitustaulut olivat 
jugendrakennuksissa usein arkkitehdin suunnittelemia 
ja siksi kuuluvat oleellisesti alkuperäiseen kokonaisuu-
teen. 

Sairashuoneenkatu 10b:n 
porrashuoneessa on tallel-
la vanha paloletku. Se on 
sijoitettu näkyvälle paikal-
le porrashuoneen seinälle 
sille tarkoitettuun lasivitrii-
niin. Vaikkei paloletkuilla 
olekaan enää kuin muse-
aalista käyttöä, ei sitä ole 
syytä turhaan poistaa.

Radiaattorit on useimmiten sijoi-
tettu niille suunniteltuihin seinä-
syvennyksiin kuten myös Kristii-
nankatu 1:n A-rapussa.

Suomessa hissien rakentaminen kerrostaloihin oli 
1900-luvun alussa vielä harvinaista, ja jopa viisikerrok-
siset talot jäivät ilman hissiä. Hissien yleistyminen ta-
pahtui vasta 1910–luvulla aluksi Helsingissä ja sitten 
muissakin kaupungeissa.42 Vaikkei hissejä rakennet-
tukaan vielä kaikkiin kerrostaloihin, saatettiin niiden 
lisäämiseen tulevaisuudessa varautua jo suunnittelu-
vaiheessa.43 Tämän vuoksi joissain 1900-luvun alussa 
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Adrian Thomander, 1910-11

Kaksi 4-5-kerroksista tiili- ja graniittirunkoista, rapattua 
jugendkerrostaloa liiketiloineen. Pihan puolella lisäsiipi. 
Suojelutavoite: SR4

Tilavaikutelma: Porrassyöksyjä reunustaa kolmelta puo-
lelta käytävät, joten tilavaikutelma on avoin. Sisääntu-
lokerroksesta pääsee käytävää pitkin B-rappuun sekä 
sisäpihalle. 

Portaat: Kaksivartiset, suorat, ratakiskoilla tuetut por-
taat.

Pintakäsittelyt: Seinät on 130 cm korkeudelle asti maa-
lattu ruskean harmaalla, yläosat ja katto on valkoisella.

HUMALISTONKATU 15a A
AURALINNA AS OY

Ylimmän kerroksen puutarha.

Lattiat ovat kerroksissa hiottua betonia muuten Metlach-Metlach--
laattaa. Sisääntulokerroksen lattia ja porrasaskelmat 
ovat mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Valaisimet ja patterit ovat uusia. Kai-
teen pinnat ovat punaruskeaksi maalattua neliöprofiilite-
rästä. Käsijohde ja päätytolppa ovat puuta.

Ikkunat ja ovet: Kattoikkuna. Huoneistojen ovet on uu-
sittu punaiseksi maalattuihin kahvattomiin laakaoviin.

Hissi: Hissin ovissa lasimaalauksia, joista muutama al-
kuperäinen.

Säilyneisyys: Lattiat ovat säilyneet hyvin, mutta ovien 
vaihtaminen on muuttanut ilmettä. 

Julkisivu Humalistonkadulta. Humalistonkatu 15a:n leikkauskuva A-B.

1. kerroksen pohjapiirros. Alin porrashuone on A.
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5. 1900-1910 -luvut, jugend

Arthur Kajanus, 1901 (Leipurimestarin talo)
Frithiof Strandell, 1907 (Apteekkarin talo)
August Krook, 1927-28 (rakennukset yhdistetty ja 
korotettu)

Jugend-tyylinen, osittain 1920-luvun klassismin piirteitä 
omaava 4-5 -kerroksinen, tiili- ja betonirunkoinen, rapat-
tu asuin- ja liikerakennus. Rakennus on tehty kolmessa 
vaiheessa. Alla Pyhän Olavin luostarin jäännökset. 
Suojelutavoite: SR3.

Portaat: Kaksivartiset, suorat, ratakiskoilla tuetut por-
taat.

Pintakäsittelyt: Seinien alaosat on maalattu vihreällä, 
yläosat ja katto valkoisella. Maalattu, viininpunainen jal-
kalista. Ohut viininpunainen raita boordina.
Lattiat ovat tähtikuvioista Metlach-laattaa. Porrasaskel-
mat ovat mosaiikkibetonia. 

Kiinteä kalustus: Alkuperäisiä lasipallovalaisimia. 
Koristeellinen rautakaide, jonka käsijohde ja päätytolp-
pa ovat puuta.

KASKENKATU 1 B
KASKENLINNA AS OY

rak.mest. Anton Salviander/
rak.mest. K.J. Sahlberg, 1800-l loppu/1912  

Jugend-tyylinen, 2-3 -kerroksinen, tiili- ja hirsirunkoinen, 
rapattu ja laudoitettu asuin- ja liikerakennus. Heikkilän-
kadun puolella kivinen, 3-kerroksinen asuinosa. SR3.

Portaat: Kaksivartiset lepotasanteelle kiertyvät portaat.

Pintakäsittelyt: Seinien alaosat on maalattu vaalean-
ruskealla, yläosat ja katto valkoisella. Maalattu, vihreä 
jalkalista. Toisen kerroksen jälkeen seinät ovat lautaa.
Lattiat ovat uudelleen maalattua Metlach-laattaa. Porra-
saskelmat ovat viininpunaiseksi maalattua betonia. 

Kiinteä kalustus: Uusi radiaattori. Valokatkaisijat ja va-
laisimet ovat uudet. 

Ikkunat ja ovet: Huoneistojen ovet alkuperäiset, ikkunat-
tomat, valkoiset koristellut peiliovet. Ulko-ovet uusitut.

Säilyneisyys: Osia uusittu pikkuhiljaa, muuten hyvä. 
Sähkövedot näkyvillä.

PUUTARHAKATU 32 A
PUUTARHAKATU 32 AS OY

Ikkunat ja ovet: Huoneistojen ulko-ovet ovat kaksioviset, 
lakatut, puiset peiliovet. Alkuperäiset, suurin lasiruuduin 
varustetut ulko-ovet. 
Ikkunat ovat alkuperäiset, ylhäältä holvatut. Ikkunoiden 
yläosat on jaettu pikkuruutuihin.

Hissi: Hissikori on puupaneloitu. 

Säilyneisyys: Erittäin hyvä.

(A.H.) (A.H.)

(A.H.)
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Alexander Nyström, 1910-11

4-kerroksinen jugendtyylinen tiilirunkoinen ja rapattu 
asuin- ja liikerakennus. Väritutkimus Museokeskuksella. 
Suojelutavoite: SR3.

Tilavaikutelma: Porrashuone on pimeä, sillä valoa tulee 
vain ensimmäisen kerroksen ulko-oven ikkunoista ja kat-
toikkunasta. Sisääntulokäytävässä on holvattuja kaari-
portteja ja seinissä sisäänvetoja. Aulasta on pääsy pal-
velijoiden porraskäytävään (B) ja sisäpihalle.

Portaat: Puolikaareen taipuvat vapaakantoiset, teräs-
betonirakenteiset kierreportaat. Syöksyjen keskelle jää 
metrin verran tilaa.

SAIRASHUONEENKATU 8b A
SAIRASHUONEENKATU 8b AS OY Pintakäsittelyt: Seinien alaosat on maalattu keltaisella, 

yläosat ja katto valkoisella. Maalattu, tummanruskea jal-
kalista. Ohut ruskea raita boordina.
Lattiat ovat mosaiikkibetonilaattaa, porrasaskelmat 
mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Alkuperäiset messinkikiinnikkeiset la-
sipallovalaisimet ja vesipatterit. 
Sisäkaarteen rautakaide on koristeellinen. Käsijohde ja 
päätytolppa ovat massiivipuuta. Ulkokaarteen puinen 
pyöreäprofiilinen käsijohde on kiinnitetty seinään teräs-
kiinnikkein.

Ikkunat ja ovet: Upea kattoikkuna. Kierreportaan kes-
kellä on pienehkö, keittiönportaikkoon avautuva ikkuna, 
jossa on läpinäkymätön lasi. Alkuperäiset heiluriovet.

Säilyneisyys: Todella hyvä.

Pohjapiirros, 1. kerros. Porrashuone on rakennuksen keskellä. Näkymä sisääntulokäytävästä.

Leikkaus A-B.

Ylimmän kerroksen tasanne on muuta por-
raskäytävää valoisampi kattoikkunan ansiosta. 
Huoneistojen ovet ovat alkuperäisiä, puisia, ikku-
nallisia peiliovia.
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5. 1900-1910 -luvut, jugend

Alexander Nyström, 1912
 
4-kerroksinen, jugend-tyylinen, tiilirunkoinen ja rapattu 
asuinkerrostalo. Suojelutavoite: SR2.

Tilavaikutelma: Sisääntulokäytävän seinissä on sisään-
vetoja ja yläosissa uurrettuja koristeita.

Portaat: Puolikaareen taipuvat vapaakantoiset, teräsbe-
tonirakenteiset kierreportaat. Syöksyjen keskelle jää 1,5 
metrin vapaa kuilu.

Pintakäsittelyt: Seinien alaosat ovat keltaista marmo-
rointia, yläosat ja katto on maalattu valkoisella. Maalat-
tu, vaaleanruskea jalkalista. Noin 15 cm leveä, vaalean-
ruskea raita boordina.

YLIOPISTONKATU 37 C
BIRGER AS OY

Lattiat ovat shakkiruudun tavoin aseteltua harmaata ja 
viininpunaista mosaiikkibetonilaattaa. Porrasaskelmat 
ovat harmaata mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Alkuperäiset vesipatterit.
Valaisimet todennäköisesti uusittu jossain vaiheessa: 
muoviset tai lasiset, valkoiset puolipallokuvut.
Kaide on suorakaiteen muotoista teräsprofiilia. Sen ylä-
osassa on koristekiehkuroita. Käsijohde ja päätytolppa 
ovat vaaleaa, lakattua puuta. Tolppaan on kaiverrettu 
koristeita.

Ikkunat ja ovet: Huoneistojen ovet ovat alkuperäiset, 
kaksioviset, puiset peiliovet. 
Ylhäällä porraskuilun päällä on kattoikkuna. Sen “sisäl-
lä” on talvipuutarha. 
Pää- ja keittiönportaikon välisessä kaarevassa seinässä 
on ikkunoita, joiden lasi on läpinäkymätöntä.

Säilyneisyys: Todella hyvä.

Julkisivu Yliopistonkadulta.
Porrassyöksyn alta on pääsy keit-
tiönportaikkoon. Ylimmän kerroksen tasanne.

Pohjapiirros, 1. kerros.

Leikkaus A-B.
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1920-LUKU, 
KLASSISMI

6. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  1 9 2 0 – l u v u l l a

Ensimmäinen maailmansota ja Suomen sisällissota 
vaikuttivat asuntorakentamiseen Suomessa. Vaikka 
sodan jälkeinen asuntopula oli ankara, oli asunto-
tuotanto useita vuosia hiljaista. Taloudellisista syistä 
alettiin rakentaa entistä yksinkertaisemmalla tyylillä.1  
Asuntopulan helpottamiseksi valtio alkoi myöntää ra-
hallista tukea asuntotuotantoon. Myös Turussa kau-
punki rakennutti ensimmäiset valtionapuun perustuvat 
vuokra-asuintalot 1920-luvun alkupuolella.2

Taloudellinen tilanne parani 1920-luvun lopulla ja 
asuntotuotanto lähti nopeaan kasvuun. Rakentamisen 
”hullut vuodet” alkoivat vuonna 1926, ja huippu saa-
vutettiin kahta vuotta myöhemmin vuonna 1928.3 Yk-
sityisten rakennuttajien sijaan rakennuttajina alkoivat 
toimia grynderien perustamat osakeyhtiöt, jotka hank-
kivat tontin, huolehtivat rahoituksesta, rakennuttivat 
talon ja möivät tai vuokrasivat valmiit asunnot eteen-
päin.4 Samalla vuokra-asuminen muuttui vähitellen 
omistusasumiseksi.5

Jälkijugendin kautta rakennustyyli muuttui 1920-lu-
vun klassismiksi. Se poikkeaa oleellisesti edellisen 
vuosisadan lopun uusklassismista ja sen rönsyilevis-
tä koristeluista. 1920-luvun klassismi oli vähäeleistä. 
Julkisivut olivat sileitä, miltei askeettisia ja koristeiksi 
riittivät muutamat antiikin muodoista lainatut rapa-
tut, luonnonkiviset tai betonista tehdyt koristeaiheet. 
Tällaisia olivat erilaiset ruusukkeet, köynnösaiheet, 
meandernauhat, sakaralistat ja rengaskoristeet, joita 
käytettiin symmetrisesti ja harkiten. Koristelu ei kohon-
nut juurikaan seinäpinnasta paitsi sisäänkäynnin koh-

dalla, jossa saattoi olla tehosteena rapatut pilasterit ja 
palkistot.

Julkisivun ensimmäinen kerros on 1920-luvun klassis-
min rakennuksissa usein erotettu muusta julkisivusta 
listalla ja erilaisella pintakäsittelyllä. Toisinaan ensim-
mäiseen kerrokseen tai ulko-ovien pieliin saatettiin 
käyttää arvokasta terastirappausta, jossa sementtipi-
toiseen laastiin oli lisätty värillistä lasia, tiilenmuruja, 
kivihiiltä tai mineraalirouhetta.6

Turun arkkitehtuuriin otettiin 1920-luvulla paljon mal-
lia Ruotsista; olivathan suurin osa Turun arkkitehdeista 
ruotsinkielisiä ja yhteydet naapurimaahan olivat hyvät.7  
Turussa 1920-luvulla vaikuttaneita arkkitehteja ovat ol-
leet muun muassa Erik Bryggman, Thor Lagerros, Al-
bert Richardtson, Totti Sora (ent. Strömberg) sekä Gun-
nar Wahlroos. Vaikka 1920-luvulla arkkitehtikanta oli 
Turussa huomattavasti laajempi kuin vielä 1900-luvun 
alussa, on Turun 1920-luvun klassismi tyylisuuntana 
yllättävän yhtenäinen.

Kerrostaloasumisesta tuli 1920-luvulla myös työvä-
estön asumismuoto. Asunnot pienenivät ja kerroskor-
keudet madaltuivat sotia edeltävästä neljästä metristä 
aina kolmeen metriin saakka.8 Huoneistot suunniteltiin 
yleensä kerroksen sisällä erilaisiksi, mutta kerrostaso-
jen pohjapiirrokset keskenään samanlaisiksi. Joissain 
rakennuksissa isoimpiin huoneistoihin johti porrashuo-
neesta kaksi ovea, joista toinen eteiseen ja toinen keit-
tiöön.9 Kaikissa 1920-luvun asunnoissa ei kuitenkaan 
välttämättä ollut varsinaisia keittiöitä lainkaan vaan 
joissain taloissa käytettiin keskuskeittiöitä.10
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1920-luvulla suosittiin suoraviivaista etenemistä eri-
laisten holvikaarien erottelemista tiloista toisiin. Som-
mittelu perustui säännöllisiin geometrisiin muotoihin 
niin koristeissa kuin tilajärjestelyssäkin. Porrassyöksyt 
sijoitettiin edelleen tavallisesti rakennusrungon pihan 
puoleiselle seinustalle, mutta paitsi seinustaa vasten 
myös joissain tapauksissa seinustan myötäisesti. Pi-
han puoleisen seinän korkeiden ikkunoiden avulla saa-
tiin porrashuoneeseen runsaasti luonnonvaloa.

Turussa klassismin ajan porrashuoneille tyypillisiä ovat 
kolmivartiset portaat, joiden keskelle on jätetty tarkoi-
tuksella iso avokuilu. Joissain tapauksissa kuilun pai-
kalle on rakennettu hissi. Koska asunnot tehtiin 1920-
luvulla entistä pienemmiksi, tuli saman porrashuoneen 
yhteyteen mahduttaa useampia sisäänkäyntejä huo-
neistoihin. Tämän vuoksi kerrostasanteita on jatkettu 
usein käytävillä, joiden varteen loput sisäänkäynnit on 
sijoitettu. Tavallista oli sijoittaa käytävä ensimmäisen 
tai kolmannen porrassyöksyn viereen, jolloin kerros-
kohtainen porrashuoneeseen käytettävä tila pysyi ne-
liömäisenä. Muitakin sovelluksia tosin on runsaasti. 

Porrassyöksyjen vieruskäytävät on yleensä rajattu 
vieressä olevasta porrassyöksystä vain pilareilla tai 
holvikaarilla, jotka kannattavat ylemmän kerroksen 
käytävätasannetta. Pilareiden välissä lattiatasolla on 
turvallisuussyistä kaide. Tilavaikutelma tällaisissa por-
rashuoneissa on siis hyvinkin avara. Jos hissiä ei ole 
sijoitettu suojaverkkoineen porrassyöksyjen keskelle, 
näkee jokaiselta kerrostasanteelta jokaiselle tasan-
teelle suoraan. 

1 9 2 0 - l u v u n  p o r r a s h u o n e i d e n 
e r i t y i s p i i r t e i t ä

1920-luvun runsas rakentaminen 
näkyy Turun Läntisellä pitkäkadul-
la yhtenäisenä kokonaisuutena.

Läntinen pitkäkatu 29 on hyvä 
esimerkki 1920-luvun klassismin 
symmetrisisestä julkisivusta. Ne-
liskulmaiset ikkunat on sijoitettu 
suoriin linjoihin eivätkä ulokkeet 
ja tornit jugendin tapaan riko som-
mitelmaa. 

Ikkunakehyksiä tehostettiin rapatuilla pilastereilla ja vesilis-
toilla. Kuvassa on Puutarhakatu 16.

Koska suurasuntojen rinnalle rakennettiin myös pie-
nempiä huoneistoja, ei porrashuoneiden välinen hie-
rarkia ollut enää niin merkittävä kuin aikaisemmin.11 
Pääportaikko, jonka varrella suurimmat asunnot sijait-
sivat, saattoi kuitenkin edelleen olla sivuporrashuonei-
ta väljempi, koristellumpi ja varustettu toisista porras-
huoneista poiketen hissillä.12

Taloudellisista syistä keittiönportaita ei rakennettu kaik-
kiin uudiskohteisiin enää ollenkaan.13 Tähän vaikuttivat 
myös lämmitysjärjestelmän uusiutuminen puulämmit-
teisestä vesikeskuslämmitteiseksi, kaupunkikaasun ja 
–sähkön yleistyminen sekä vesi- ja viemäriverkoston 
laajeneminen, mikä mahdollisti sisäkäymälät.14 Keit-
tiönportaita ei siis enää tarvittu jokapäiväisessä palve-
lijantyössä. Tästä huolimatta palvelijat olivat yhä tärkeä 
osa ylemmän luokan asumista. 

Tilajärjestely ja tunnelma

6. 1920-luku, klassismi
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Vaikka sekarunko oli rakennuksissa jo 1920-luvulla 
yleinen, tehtiin porrashuoneiden seinämät useimmiten 
paksuiksi tiilimuureiksi, sillä niiden avulla portaat oli 
helpompi kannattaa.15 Tiiliset seinät rapattiin ja maa-
lattiin. Joihinkin 1920-luvun alun porrashuoneisiin sei-
nien alaosat maalattiin vielä tummemmalla ja yläosat, 
porrassyöksyjen alapinnat sekä katto vaaleammalla 
maalilla. Näiden välissä oli jugendportaikkojen tapaan 
usein jonkinlainen boordi tai raita. Värisävyt olivat kui-
tenkin jugendiin verrattuna vaaleampia, eikä paljasta 
puupintaa enää arvostettu kuten jugendissa.

Lähestyttäessä 1930-lukua ja tyylillisesti funktionalis-
mia seinät ja katto maalattiin useammin kauttaaltaan 
vaaleiksi esimerkiksi sävytetyllä valkoisella tai kerman-
värillä. Tällaisissa porrashuoneissa erillisiä boordeja ei 
ollut lainkaan, mutta vaalean sävyn kanssa saatettiin 
käyttää mustaa tai jotain kirkasta huomioväriä erilaisis-
sa yksityiskohdissa. Klassismin innostus vaaleisiin ta-
saisiin pintoihin näkyy myös ajan korjausrakentamises-
sa. Juuri 1920-luvulla nimittäin vuosisadan vaihteen 
koristemaalauksia peitettiin; osittain tyylillisistä syistä, 
osittain koska ne koettiin venäläisvaikutteisiksi.16 

Vaaleiden pintojen vaihtoehtona 1920-luvulla tuli uu-
destaan muotiin seinäpintojen marmorointi. Turussa 
vaikuttaneista arkkitehdeista erityisen paljon mar-
morointia suosi Ingvald Serenius, jonka suunnittele-
mia marmoroituja porrashuoneita on vieläkin tallella 
esimerkiksi As Oy Tuurissa Tuurintie 3:ssa. Myös Erik 
Bryggmanin suunnitteleman As Oy Atriumin (Yliopiston-
katu 27b) pääportaikossa on alkuperäiset kellertävät 

marmoroinnit. Kuitenkin marmorointeja on maalattu 
myös paljon piiloon, ja vasta nykyisin niitä on alettu 
haikailla takaisin. 

Lattiapinnoissa käytettiin edelleen Metlach-laattoja 
sekä mosaiikkibetonia. Tavallista oli käyttää myös eri-
laisia mosaiikkibetonista tehtyjä laattoja. Erityisen tyy-
pillistä klassismin porrashuoneiden lattiapinnoissa oli 
suorakulmaisten alueiden rajaaminen kerros- tai lepo-
tasolla. Rajat olivat tavallisesti noin 5-20 cm leveitä ja 
tehty tummemmalla, yleensä tummanharmaalla tai lä-
hes mustalla mosaiikkibetonimassalla. Tummemmalla 
massalla saatettiin tehdä lepo- tai kerrostason lattiaan 
myös salmiakinmuotoinen koriste tai merkitä kerrosta-
son lattiaan roomalaisilla numeroilla kerroksen nume-
ro. 

1920-luvun porrashuoneet olivat viimeisiä, joihin teh-
tiin koristemaalauksia tai koristeita ylipäänsä. Sen jäl-
keen niiden teko loppui sekä arkkitehtonisista että ta-
loudellisista syistä käytännössä kokonaan.

Pintakäsittelyt

Klassismin porrashuoneiden 
boordit ovat jugendiin verrattuna  
selvästi kapeampia ja kuviot ovat 
geometrisempia. Kuvan boordi 
löytyy Tornikatu 1a:n porrashuo-
neesta. (A.H.)

Tuureporinkatu 13 A:ssa on por-
rassyöksyn vieressä kaitein ero-
tettu käytävä. Lattiassa näkyy 
1920-luvun klassismille tyypilli-
nen suorakulmainen rajaus.

Rauhankatu 1b:n 1920-luvun klassistisiin porrashuoneisiin 
marmorointi on viime vuosina ”palautettu”, vaikkei sellaista 
siellä ole alunperin ollutkaan.17



41

Porrashuoneiden peiliovet saivat 1920-luvulla uuden 
ilmeen, kun erikokoiset ja muotoiset peilit korvattiin 
identtisillä tai ainakin saman levyisillä peileillä, ja pro-
filointia madallettiin. Peilit olivat klassismin ovissa ta-
vallisesti leveämpiä kuin korkeita ja niitä oli tasaisesti 
päällekkäin yhdessä rivissä koko oven korkeudelta. 
Peileinä käytettiin vaneri- tai puukuitulevyjä. Klassismin 
kaudella tosin peiliovet alkoivat jo vaihtua kokonaan le-
vyoviksi, joita elävöitettiin laittamalla sileään vanerio-
veen ohuet, yksinkertaisesti muotoillut kehyslistat.18 

Porrashuoneiden huoneistojen ovissa oli 1920-luvulla 
tavallisesti jugendin tapaan yläikkunat. Itse ovissa sen 
sijaan harvemmin oli ikkunoita. Niissä saattoi kuitenkin 
olla puisia ruusukekoristeita tai yksinkertaisia koriste-

listoja. Ovet maalattiin lähes aina kiiltävällä maalilla.

Porrashuoneiden ulko-ovet puolestaan olivat Turussa 
vielä klassismin aikaankin tavallisesti massiivipuisia ja 
jykeviä, joko maalattuja tai maalaamattomia. Ulko-ovis-
sa osa ylimmistä peileistä saatettiin korvata koko peilin 
kokoisilla lasiruuduilla. Myös heiluriovet olivat yleisiä. 
Niiden puitejaoissa ja koristeissa käytettiin usein sa-
moja teemoja kuin portaikon muissakin ovissa ja ik-
kunoissa. Yleinen heiluriovityyppi Turussa on maalattu 
tasapeilinen ovi, jonka pari ylintä peiliä on korvattu la-
siruuduilla. 

Tuuletusparvekkeiden oviakin löytyy Turusta monen-
laisia, mutta eräs ovityyppi toistuu usein 1920-luvun 
asuinkerrostaloissa. Siinä on alimman peilin päällä iso 
lasiruutu, joka on jaettu tasaisesti moneen osaan ohuil-
la vaakasuuntaisilla puitteilla. Pystypuitteet ovat joka 
toisen vaakapuitteen päällä eri kohdissa muodostaen 
ikkunaan puitteilla tiilimuurimaisen limityksen. Sama 
puitejako toistuu myös porrashuoneiden ikkunoissa. 

Jos porrashuoneen lepotaso oli pihanpuoleisen seinän 
vieressä eikä sitä vasten, oli tavallisesti koko pihan 
puolen seinä ruutuihin jaettua ikkunaa. 1920-luvun 
ikkunaruudut olivat lähes aina isompia kuin jugendin 
pikkuruudut. Tavalliset asuinhuoneistojen ikkunat oli-
vat yleensä kaksilasisia, sisään ja ulos aukeavia puuik-
kunoita, jotka oli jaettu ohuilla välipuitteilla tasaisesti 
ruutuihin.19 Myös leveitä T-ikkunoita esiintyy 1920-lu-
vun rakennuksissa.20 Ikkunat kiinnitettiin ilman lasilis-
taa kittikiinnityksellä, ja puu- ja kittipinnat maalattiin 
öljymaalilla. Yleisimmät ikkunoiden värit 1920-luvun 
klassistisissa rakennuksissa olivat valkoinen, ruskea, 
vihertävä sekä harmaan sävyt.21

Ovet ja ikkunat

Läntinen pitkäkatu 29:n A-rapussa on Turulle tyypilliseen 
1920-luvun tapaan puoliympyrän muotoiset ovien yläikku-
nat, jotka on usein jaettu säteittäin osiin kolmella tai neljällä 
välipuitteella.

Rauhankatu 1b:n tuuletusparvek-
keen ovessa on tiilimuurimainen 
puitejako.

Leveiden peilien rivi ja ruusukkeet 
toistuivat myös ulko- ja heiluriovis-
sa. Kuvassa on Läntinen pitkäka-
tu 29:n A-rapun aula.

6. 1920-luku, klassismi
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Kaiteissa, kuten muussakin koristelussa siirryttiin ju-
gendin kiemuroista geometrisiin, kulmikkaisiin kuvi-
oihin, jotka kaiteissa tehtiin useimmiten kapeahkos-
ta lattateräksestä taivuttamalla. Kaiteiden teräsosat 
maalattiin tavallisimmin punaisella, tumman ruskealla 
tai harmaalla. Kaiteen päällä kulki puinen, maalattu 
käsijohde. 

Teräskaiteiden lisäksi alettiin käyttää betonisia um-
pikaiteita. Ne maalattiin yleensä valkoisiksi tai ker-
mansävyisiksi. Umpikaiteita on erityisesti sellaisissa 
porrashuoneissa, joissa porrassyöksyn vierellä kulkee 
käytävä. Tällainen on esimerkiksi Brahenkatu 18b:n A-
rapussa. 

Hissit alkoivat yleistyä, ja inventoiduista 1920-luvun ta-
loista noin puolessa onkin hissi joko alkuperäisenä tai 
myöhemmin lisättynä. Keittiön hissejäkin esiintyi edel-
leen, vaikka se olikin melko harvinaista. 1920-luvulla 
rakennetuista taloista sellainen löytyy edelleen ainakin 
Humalistonkatu 13b:sta.

Vanha talotekniikka

Koska keittiönportaista alettiin pikkuhiljaa luopua, siir-
tyivät tuuletusparvekkeet pääportaikon yhteyteen sisä-
pihan puolelle. Tavallisesti käynti tuuletusparvekkeelle 
hoidettiin lepotasolta, mutta inventointikohteissa on 
myös tapauksia, joissa parveke oli sijoitettu kerrosta-

Tuuletusparvekkeet

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

Tavallista oli sijoittaa hissi kolme-
vartisen porrassyöksyn keskelle, 
jolloin hissikorin puinen ulkokuori 
näkyy.  Humalistonkatu 17b A.

Kaiteiden puisia päätytolppia 
esiintyy vielä 1920-luvun por-
taikoissa. Ne ovat käsijohteiden 
tapaan usein maalattuja. Kuvas-
sa Läntinen pitkäkatu 16a.

1928 valmistuneen Totti Soran suunnitteleman Humaliston-
katu 13b:n suorat piikkikaiteet olivat aikaansa edellä. Kai-
detyyppi alkoi yleistyä 1920-luvun lopulla ja oli esimakua 
siitä, mitä kaiteet tulisivat olemaan seuraavat 100 vuotta. 
Pystytankoina toimivat nykyisen pyöreän terästangon sijaan 
usein latta- tai neliöprofiiliteräs.

solle. Parvekkeita oli jokaisessa tai joka toisessa ker-
roksessa siten, että ylemmän parvekkeen lattia toimii 
alemman katoksena. Muunlaista katosta tai suojaa 
niillä oli harvoin. Parvekkeiden kaiteet olivat tavallises-
ti yksinkertaisia, koristelemattomia pystytankokaiteita, 
joissa myös käsijohde oli tehty teräksestä.
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TUUREPORINKATU 13
LIIKEAPULAISTEN TALO AS OY

6. 1920-luku, klassismi

Thor Lagerros, 1928-29

Tilavaikutelma: Porrassyöksyn vieressä on sivukäytävä, 
joka on erotettu tilasta pilarein ja niiden välisin kaarin. 
Lepotasanteilta on pääsy tuuletusparvekkeille. SR3.

Portaat: Kaksivartiset portaat, jotka johtavat ullakolle. 

Pintakäsittelyt: Seinät on maalattu luonnonvalkoisiksi. 
Tummanruskea seinään maalattu lista. Lattiat viininpu-
naista mosaiikkibetonia. Kerrostasanteilla lattian reuno-
ja kiertää musta raita, sisääntulokerroksessa kaksi.

Kiinteä kalustus: Alkuperäisiä messinki-lasipallo -valai-
simia. Kaiteiden pystypinnojen väleissä on kaarevat lat-
tateräskoristeet. Käsijohde on mustaa puuta.

Ikkunat ja ovet: Huoneistojen ovet ovat ikkunattomat. 
Lepotasojen ovet ja ikkunat ovat epätasaisesti ruutuja-
otellut. Ulko-ovi on tumman ruskeaksi maalattua puuta 
ja sen ison ikkunaruudun edessä on takoraudasta tehty 
kiemurakoriste. Alkuperäisiä.

Hissi: Paneloitu hissi valmistui 1929, uusittu 1973. 

Pohjapiirroksen vasemmassa alalaidassa olevan A-rapun kohdalta piir-
ros on 4.-5. kerroksesta. C-rapun kohdalla puolestaan 1.-4. kerroksesta. 
B- ja D-raput poikkeavat muodoiltaan tärkeämmistä A ja C-rapuista.

Poikkileikkaus D-rapun kohdalta.



44
Turun asuinkerrostalojen porrashuoneet – uhat ja mahdollisuudet

TUURINTIE 3 A
TUURI AS OY

Ingvald Serenius, 1927-28

5-kerroksinen, klassistinen, tiilirunkoinen ja rapattu 
asuinkerrostalo. Suojelutavoite: SR4.

Portaat: Kolmivartiset portaat, joiden keskellä on hissi.

Pintakäsittelyt: Seinät marmoroitu. 
Lattia ja porrasaskelmat ovat viininpunaista mosaiikki-
betonia. Lattiassa on tummemmalla tehtyjä rajauksia.

Kiinteä kalustus: Valaisimet ovat uusittuja lampetteja. 
Vaaleaksi maalattu rautakaide on koostettu yhteenliite-
tyistä konsoleista. Käsijohde on puuta.

Ikkunat ja ovet: Huoneistoihin pääsee kahdesta ovesta, 
joista toinen on kaksiovinen, yläikkunallinen pääovi. Kaa-
ren muotoinen yläikkuna on jaettu säteittäisillä puitteilla. 
Ovet ovat tummanruskeiksi maalattuja ja ikkunattomia. 
Sivuovi on yksiovinen eikä sen päällä ole ikkunaa.
Alkuperäiset, korkeilla ikkunoilla varustetut heiluriovet. 
Lepotansanteiden kohdalla on koko seinän kokoinen 
suuri neliöruutuihin jaettu ikkuna.

Pintakäsittelyllä seinä on rajattu alueisiin. Myös 
kattoa kiertää koristeraita. (A.H.)

Hissi: Sisältä paneloitu vanha hissi. Ulkopuolelta puinen 
kori näkyy suojaverkon läpi.

Säilyneisyys: Todella hyvä.

1. kerroksen pohjapiirros.(A.H.)
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6. 1920-luku, klassismi

Erik Bryggman, 1926-27

5-kerroksinen, klassistinen, tiili- ja betonirunkoinen, ra-
pattu asuin- ja liikerakennus. Huoneistojen koko vaih-
telee kaksioista suuriin viiden huoneen asuntoihin. 
Bryggman suunnitteli asuntoihin myös huonekaluja ja 
sisustuksia. Suojelutavoite: SR4.

Tilavaikutelma: Ennen varsinaista porrashuonetta on 
eteishalli. Muista kerroksista poiketen ensimmäisellä 
asuinkerrostasanteella on holvikaarin erotettuja sivukäy-
täviä, joista on käynti joihinkin asuntoihin.

Portaat: Kolmivartiset, 130 cm leveät portaat, jossa  on 
syöksyjen keskellä iso avokuilu.

Pintakäsittelyt: Seinissä on kellanruskea marmorointi. 
Tummanharmaa seinään maalattu jalkalista.
Ylimmän kerroksen katto on maalattu kiiltävällä tum-
mansinisellä maalilla, porrassyöksyt ja kerrostasantei-
den katot ovat valkoisia. Eteishallin katto on sininen ja 
rajoilla kiertää hammastettu koristelistaus.

YLIOPISTONKATU 27b A
ATRIUM AS OY

Keskellä lattiapinnoissa on valkoisia ja mustia mosaiik-
kibetonilaattoja aseteltuina geometrisiin kuvioihin. Lat-
tiapintojen reunat ja porrasaskelmat ovat punamustaa 
mosaiikkibetonia. 

Kiinteä kalustus: Sisääntulokerroksessa on alkuperäi-
nen roikkovalaisin. Kerroksissa valaisimia on uusittu.
Punaisen kaiteen pystypinnat ovat neliöprofiiliterästä ja 
niiden välissä on lattateräksestä väänneltyjä koristeita. 
Käsijohde on mustaksi maalattua puuta.

Ikkunat ja ovet: Lepotason puoleisella seinällä on kor-
kea, kerroksesta toiseen jatkuva, ruuduista koostuva ik-
kuna. Ikkunat on uusittu.
Huoneistojen ovet ovat alkuperäisiä, tumman sinihar-
maalla maalattuja, ikkunattomia puuovia. Ulko-ovi on al-
kuperäinen puuovi, jossa on 3 päällekkäistä ikkunaa ja 
oven päällä vielä neljäs samanlainen. Oven ikkunoiden 
suojana on metallista tehty käpyverkko.

Hissi: Hissi on valmistunut vuonna 1927 ja korjattu 
1989. Kori on erittäin pieni ja siinä on taitto-ovi.

Säilyneisyys: Erittäin hyvä. Tila on todella arvokas alku-
peräisine ovineen ja pintakäsittelyineen. Porrassyöksy-
jen välinen aukko on tilallisesti merkittävä.

Julkisivuja koristaa pylväät ja medaljongit. 1. kerroksen pohjapiirros. A-porrashuone on alimpana.Leikkaus A-rapun kohdalta.
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1930-LUKU, 
FUNKTIONALISMI

7. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  1 9 3 0 - l u v u l l a

Vuoden 1929 New Yorkin pörssiromahduksesta alkanut 
lama näkyi myös Turun rakentamisessa. Vuonna 1930 
kaupungissa aloitettiin ainoastaan kolme rakennus-
hanketta. Pahin rakentamisen aallonpohja kohdattiin 
vuosina 1933-34, jolloin rakentaminen pysähtyi lähes 
kokonaan.1 Vaikka Turkua on pidetty Suomen funk-
tionalismin edelläkävijäkaupunkina, ei laman vuoksi 
selkeästi funktionalistisia asuinkerrostaloja ole inven-
tointialueella montaakaan. Kuitenkin funktionalismin 
aatteet vaikuttivat koko 1930-luvun jälkeiseen raken-
tamiseen niin voimakkaasti, ettei sitä voi tyylinä jättää 
käsittelemättä tutkittaessa Turun porrashuoneita.

Funktionalismi kehittyi Euroopassa 1920-luvun lopulla 
vastareaktiona kertaustyyleille. Arkkitehtuurin haluttiin 
edustavan omaa aikaansa. Parhaiten modernia aikaa 
edustavana pidettiin erilaisia teknisiä laitteita, ja niinpä 
asunnostakin haluttiin tehdä asumistoimintoja mah-
dollisimman tarkoituksenmukaisesti palveleva kone.

Kun muodot yksinkertaistuivat, alettiin huonekaluja 
ja rakennusosia sovittaa massatuotantoon.2 Myös vä-
hemmän varakkaille kansalaisille haluttiin turvata oi-
keus hyvään asumiseen ja mahdollisuus ostaa saman-
laisia taloustavaroita kuin muutkin.3 Asumisen laatua 
haluttiin ohjata erilaisin malli- ja tyyppipiirustuksin. 
Omat tiukat ehtonsa rakentamiselle asettivat myös val-
tion tuki- ja lainamuodot sekä yksityiset rahoittajat.4

Asunnot pienenivät ja joka nurkka haluttiin saada mah-
dollisimman hyödyllisesti käyttöön. Niinpä keittiöistä 
tehtiin mahdollisimman pieniä. Toisinaan asuntoihin 

rakennettiin vain keittokomero. Myös makuuhuoneet 
pienenivät, mutta niitä oli entiseen verrattuna useam-
pia asuntoa kohden. Kerrostaloasuminen alkoi helpot-
tua uusien kodinkoneiden ja suihkun ansiosta. Liedet, 
jääkaapit ja teräksiset astianpesupöydät alkoivat kuu-
lua asuntojen vakiovarusteisiin.5 Kerrostaloelämän hel-
pottumisesta huolimatta rakennettiin keittiönportaita 
Suomessa vielä 1930-luvullakin, tosin harvemmin kuin 
ennen.6 

Myös hygieniaan alettiin kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. Siinä missä ennen ensimmäistä maailman-
sotaa sisäkäymälät olivat Turussa harvinaisia, tehtiin 
ne 1930-luvulla uudisrakennuksiin lähes aina.7 Hygi-
eenisyyttä pyrittiin parantamaan myös asemakaavoi-
tuksen avulla. Kun umpikorttelit koettiin tunkkaisina ja 
slummiutuneina, ratkaisuksi löytyi avoin, samansuun-
taisista lamellitaloista koostuva korttelirakenne, joka 

Suorakaiteenmuotoiset erkkerit ja kulmaikkunat yleistyivät 
1930-luvulla. Kuvassa on vuonna 1939 valmistunut Ursinin-
katu 12b.
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tarjosi asukkaille enemmän ilmaa ja valoa.8 Läpituule-
tettavuuden vuoksi myös rakennusten runkosyvyys pi-
dettiin pienenä. Auringonvalon ja raittiin ilman uskottiin 
nimittäin vähentävän tuberkuloosia.9 Turun keskustas-
sa funktionalismin asemakaavaihanteet pääsivät kui-
tenkin vaikuttamaan vasta 1950-luvulla, sillä vanhoja 
asemakaavoja ei ehditty uusia tarpeeksi nopeasti.10

Pohjoismaissa funktionalismi kehittyi paitsi kansainvä-
listen virtausten innoittamana, myös sekoittaen tyyliin 
1920-luvun klassismin piirteitä. Itse asiassa myöhäi-
simmät 1920-luvun klassistiset rakennukset alkavat 
yksinkertaisuudessaan olla jo varsin lähellä funktio-
nalismia. Vaikka jo klassismi korosti yksinkertaisuutta 
ja asuintoimintojen optimointia, katsotaan funktiona-
listisen tyylin alkaneen Suomessa varsinaisesti vasta 
vuonna 1928, jolloin ruotsalainen Sven Markelius piti 
Turussa Suomen arkkitehtiliiton vuosikokouksessa juh-
laesitelmän aiheesta: ”Ratsionalisoimispyrkimykset ny-
kyaikaisessa huoneenrakennustaiteessa”.11

Turun messuilla seuraavana vuonna Alvar Aalto ja Erik 
Bryggman esittelivätkin jo rationalistisia näkemyksiään 
suunnittelemalla Turun 700-vuotisnäyttelyn uudella 
modernilla tyylillä.12 Messujen myötä he nousivat uu-
den tyylisuunnan edelläkävijöiksi Suomessa. Terminä 
’funktionalismi’ vakiintui Suomessa vasta 1930-luvun 
lopulla.13 Euroopassa tyyliä kutsuttiin myös uusasialli-
seksi- ja rationalistiseksi tyyliksi.14

Suomen ensimmäisenä varsinaisena funktionalistiset 
aatteet täyttävänä rakennuksena voidaan pitää Alvar 
Aallon suunnittelemaa, vuonna 1930 valmistunutta 
Turun Sanomien toimitaloa. Siinä yhdistyivät esimer-
killisellä tavalla eurooppalaisen modernismin tunnus-

Alvar Aallon Läntiselle pitkäkadul-
le suunnitelema, vuonna 1929 
valmistunut Tapani-talo, on lamel-
litalo, mutta koska se rakennettiin 
umpikortteliin kuten suurin osa 
Turun 1930-luvun lamellitaloista 
sen runkosyvyys on funktionalis-
min ihanteista poiketen jopa 15 
metriä. 

Turun Sanomien toimitalon kantava pilarirunko on vedetty 
sisään siten, että julkisivuun on voitu avata koko seinän 
levyiset ikkunarivit. Funktionalismin aatteiden mukaan ra-
kennuksen käyttötarkoituksen tuli näkyä ulospäin ja Turun 
Sanomien toimitalossa se toden totta näkyi koko lasiseinän 
leveydeltä.
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suuntaus. Rakennustuotantoa pyrittiin jatkuvasti ratio-
nalisoimaan ja rakennusosia standardoimaan. 1930-
luvulta lähtien koneiden käyttö alkoi lisääntyä ja raken-
nustarvikkeiden nosto kerroksiin tapahtui suuremmilla 
työmailla jo yleensä aina konevoimin.17

1930-luvun puolesta välistä lähtien asuinrakentaminen 
kääntyi taas nousuun, muttei kuitenkaan saavuttanut 
enää samanlaista huippua kuin edellisen vuosikym-
menen lopussa.18 Suomen funktionalismi alkoi irtaan-
tua kansainvälisistä esikuvistaan ja siihen sovellettiin 
pohjoisessa ilmastossa paremmin toimivia ratkaisuja. 
Talvisodan puhjettua lakkasi rakentaminen lähes koko-
naan, eikä funktionalismin tiukan geometrisella ja ste-
riiliksi koetulla tyylillä enää sodan kokemusten jälkeen 
haluttu rakentaa. 

Ursininkatu 12b:ssä on tyypilliset 
1930-luvun teräksisin pystypinna-
kaitein varustetut parvekkeet.

merkit: tasakatto, pilari-laattarunko, suuret lasiseinät 
sekä nauhaikkunat. Rakennusten suorakulmaisuutta 
korostettiin tasakatolla, joka kuitenkin Suomen olois-
sa koettiin myöhemmin toimimattomaksi ratkaisuksi. 
1930-luvun lopulla alettiin etsiä paremmin ilmastoon 
soveltuvia kattomuotoja.  

Tavallisin väri julkisivussa oli puhdas valkoinen, mutta 
myös vihertäviä, vaalean kellertäviä sekä harmahtavia 
sävyjä käytettiin. Julkisivujen rakenneosia, kuten ikku-
nanpuitteita, markiiseja, ovia tai parvekkeiden kaitei-
ta saatettiin korostaa puhtailla huomioväreillä. 1930-
luvun lopulla julkisivupinnoissa alettiin käyttää myös 
vettä läpäisemätöntä klinkkerilaattaa. Turussa Erik 
Bryggmanin vuosina 1936-38 suunnitteleman Sam-
mon liiketalon julkisivut päällystettiin Kupittaan Saven 
hiekkapuhalletuilla kellertävillä klinkkerilaatoilla.15

Sekä julkisivun että pohjakaavan symmetriasta ol-
tiin ajatuksen tasolla funktionalismin myötä luovuttu,  
mutta käytännössä ainakin julkisivuissa symmetria 
edelleen tavallisesti näkyi. Koska kaikenlainen koris-
teleminen koettiin epäfunktionaalisena, jäsenneltiin 
julkisivuja koristeiden sijaan seinän tasossa olevilla ik-
kunoilla sekä massoittelemalla kokonaisuutta. 

Pihajulkisivujen luonnetta muutti oleellisesti huoneisto-
parvekkeiden lisääntyminen. Yleensä parvekkeet olivat 
pohjaltaan suorakaiteen mallisia, mutta niissä saattoi 
olla myös funktionalismille tyypilliset puolipyöret pää-
dyt. Myös ranskalaisia parvekkeita, joissa parvekeoven 
edessä on vain kaide, käytettiin.16

Rakennusteollisuuden kannalta yksinkertaisempi 
arkkitehtuurityyli oli kokonaisuudessaan positiivinen 

Alvar Aallon suunnittelemassa, vuonna 1928 valmistunees-
sa Maalaisten talossa porrashuoneen valoisuus saatiin ai-
kaan lasisilla väliseinillä ja valkoisilla pinnoilla. Kaiteena on 
kermanväriseksi maalattu umpikaide.

Funktionalistiset rakennukset oli-
vat tavallisesti volyymeiltään tiu-
kan geometrisia, vaaleaksi rapat-
tuja ja tiilirunkoisia kuten kuvan 
Aninkaistenkatu 16.



49

7. 1930-luku, funktionalismi

Koska Turun funktionalismi ei ole läheskään yhtä yhte-
näinen tyyli kuin 1920-luvun klassismi, eikä esimerkki-
kohteitakaan ole yhtä paljoa, on 1930-luvun turkulaisen 
porrashuoneen tyypittely hankalaa. Turun inventoin-
tialueen esimerkit olivat hyvinkin erilaisia toisistaan. 
Positiivisella tavalla joukosta erottuvat Alvar Aallon 
Maalaistentalo sekä Turun Sanomien toimitalo. Näis-
sä kahdessa rakennuksessa funktionalismin aatteet 
näkyvät selvästi. Osa julkisivuiltaan funktionalistisista 
rakennuksista puolestaan kätkee sisäänsä piirteiltään 
klassistisen porrashuoneen, jolloin olen käsitellyt niitä 
1920-luvun klassismista kertovassa luvussa.

Porrashuoneiden seinät maalattiin tavallisesti valkoi-
siksi tai kermanvärisiksi. Tehosteväreinä saatettiin 
käyttää mustaa tai harmaata. Funktionalismin porras-
huoneille tyypillistä ovat kirkkaat, puhtaat tehostevä-
rit, mutta Turun keskustan 1930-luvun porrashuoneet 
ovat käytännössä melko värittömiä. 
 

1 9 3 0 - l u v u n  p o r r a s h u o n e i d e n 
e r i t y i s p i i r t e i t ä

Tilajärjestely ja tunnelma

Funktionalismin aatteiden mukaan tilat pyrittiin luo-
maan valoisiksi ja läpinäkyviksi. Vaikka funktionalismis-
sa ihannoitiinkin kapeaa runkosyvyyttä, ei se juurikaan 
näy Turun 1930-luvun porrashuoneissa. Tavallisesti 
porrassyöksyt sijoittuvat käytävän päähän pihan puo-
leista julkisivua vasten, mutta  poikkeuksiakin on. 

Pintakäsittelyt

Poikkeuksen Turun värittömiin 
1930-luvun porrashuoneisiin te-
kee Turun Sanomien toimitalo, 
jonka porrashuoneen seinissä 
on käytetty harmaan ja valkoisen 
lisäksi kirkkaan punaista ja lämpi-
män ruskeaa maalia.

Turun Sanomien toimitalon por-
taissa on poikkeuksellinen laatoi-
tus.

Porrashuoneet jätettiin myös ensimmäistä kertaa täy-
sin koristelematta. Koristeiden sijaan pintoja elävöitet-
tiin vaihtelemalla pintamaalien kiiltoasteita. Kiiltävät 
pinnat heijastivat ympärillä olevaa tilaa suurten ikku-
noiden ansiosta tehden tilavaikutelmasta avaramman. 

Toisaalta pintojen turhaa maalaamista pidettiin epä-
funktionaalisena ellei sitä pystytty perustelemaan esi-
merkiksi puhtaanapidon helpottamisen kannalta.19 

Helppo puhdistettavuus olikin pintamateriaaleja vali-
tessa tärkeää. Osittain sen vuoksi lattian pintamateri-
aalina oli suosittua käyttää erivärisiä kumi- tai linoleu-
mimattoja.20 Myös klinkkerilaattaa saatettiin hyvän 
puhdistettavuutensa vuoksi käyttää lattian pintamate-
riaalina.21 Turun funkkisporrashuoneissa tavallisin lat-
tiamateriaali on kuitenkin mosaiikkibetoni.

Ovet ja ikkunat

Sileä, ikkunaton laakaovi syrjäytti 1930-luvulla vuo-
sikausia käytetyn peilioven. Myös ovien yläikkunoista 
luovuttiin. Tavallisesti huoneistojen ovet maalattiin 
kiiltävällä maalilla. Väreinä niissä on Turussa käytetty 
muun muassa harmaata, mustaa ja vaaleaa persik-
kaa, tumman sinistä, mutta joukossa on myös täysin 
maalaamattomiakin ovia. Puusta valmistettuja ovile-
vyjä ja ovien puitteita on 1930-luvulla käsitelty myös 
petsaamalla ja lakkaamalla.22 Ulko-ovien ja ikkunoiden 
materiaalina alkoi sen sijaan yleistyä metalli. Suuret la-
sipinnat ja ohuet metallipuitteet ovat funktionalismia 
tyypillisimmillään.23

Huoneistojen ikkunat olivat tavallisesti jaottomia ja 
niissä oli erillinen, pienempi tuuletusruutu.24 1930-lu-
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Vanha talotekniikka

1930-luvun porrashuoneissa esiintyy kahdenlaisia kai-
teita: valkeaksi maalattu umpikaide sekä ohuista, pyö-
reistä teräspinnoista hitsattu kaide, jonka käsijohdin 
on päällystetty kumi- tai muoviprofiililla. Jälkimmäises-
tä onkin tullut kerrostalojen porrashuoneiden vakiova-
ruste aina näihin päiviin saakka. Myös kromattu teräs 
yleistyi, mutta sitä Turun porrashuoneiden kaiteissa ei 
juurikaan ole käytetty; poikkeuksena ovat Humaliston-
katu 13:n kaiteet. 

Porrashuoneiden kattolistat katosivat 1930–luvulla 
käytännössä kokonaan.  Puisia jalkalistoja ei myöskään 
enää käytetty vaan ne korvattiin noin viiden senttimet-
rin korkuisella, tummaksi maalatulla rajalla tai saman 
korkuisella suoralla kumilistalla. 

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

vulla yleistyi myös yhdellä pystykarmilla kahteen osaan 
jaettu ikkuna, jossa tuuletusikkunana toimi toisen puo-
len pienempi ikkunaruutu. Ikkunat olivat matalampia 
kuin aikaisempina vuosikymmeninä: tavallisesti vain 
noin puolitoista metriä korkeita. Uutuutena oli suora-
kaide-erkkereihin liittyvä kulmaikkuna sekä nauhaikku-
na, jotka kuitenkin jäivät Suomessa suhteellisen harvi-
naisiksi. Tavallisesti ikkunat tehtiin edelleen erillisinä 
aukkoina, joskin ne olivat säännöllisissä riveissä. Vä-
reinä ikkunapuitteissa käytettiin pääasiassa valkoista 
ja vaaleanharmaata, mutta toisinaan puitteita myös 
petsattiin tai lakattiin tummanruskeiksi. Ikkunaraken-
teiden materiaalina 1930-luvulla alkoi yleistyä tammi 
ja sitä käytettiin lakattuna varsinkin arvokkaammissa 
kohteissa.25

1930-luvun kerrostalojen erikoisuus oli Ruotsista pe-
räisin oleva rikkakuilu. Se toimi siten, että asukkaat 
heittivät roskansa porrashuoneen kyljessä olevaa lasi-
tettua saviputkea pitkin kellariin, jossa roskat kootus-
ti poltettiin. Jokaisella kerrostasolla oli metalliluukulla 
varustettu roskienheittoaukko,26 jollaisia on edelleen 
nähtävissä joissain Turun kerrostaloissa. Useammin 
niitä on kuitenkin 1940-1950 -luvun rakennuksissa. 

Vaaleissa umpikaiteissa on taval-
lisesti musta puinen käsijohdin. 
Turun Sanomatalo.

Alvar Aalto käytti Tapani-talossa teräsikkunoita. Turun Crich-
ton-Vulcanin telakka alkoi pian sen jälkeen valmistaa niitä.27

Turun Sanomatalossa on maa-
laamattomat puuikkunat.
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F.A. Elo, 1936-37

Funktionalistinen 4-7 -kerroksinen, tiili- ja betonirunkoi-
nen, rapattu asuinrakennus. SR3.

Tilavaikutelma: Valoisa porrashuone, josta on käynti 
myös ullakolle. Parvekkeille johtaa vain pieni tasanne. 

Portaat: Kiertyvät kolmivartiset portaat, joiden keskellä 
on hissi. 

Pintakäsittelyt: Valkoiseksi maalatut tapettiseinät. Sei-
nään on maalattu musta lista. Katto on valkoinen. 
Porrasaskelmat ja lattia ovat mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Valaisimet ovat 1980-luvulta. Sisään-
tulokerroksessa on 1980-luvun peilit ja lamput.
Kaiteina seiniin kiinnitetyt, tummanruskeat puujohteet.

Ikkunat ja ovet: Tummat, ikkunattomat laakaovet. 

ANINKAISTENKATU 16 A ja B
ANINKAISTENKATU 16 AS OY

Alkuperäiset ruutuikkunat.

Hissi: Koneisto uusittu 1989. Hissillä ei pääse ullakolle.

Säilyneisyys: Sisääntulokerrosta lukuunottamatta mel-
ko hyvä. Häiritsevät sähkövedot. 

1. kerroksen pohjapiirros.

Sisääntulokerroksessa on 1980-luvun, uusittu il-
me. (A.H.)

(A.H.) (A.H.)

(A.H.)

(A.H.)
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HUMALISTONKATU 7b A
LOUNAIS-SUOMEN MAALAISTEN TALO OY

Alvar Aalto, 1928 

Funktionalismia ja 1920-luvun klassismia edustava 5-
kerroksinen, betonirunkoinen ja rapattu asuin- ja liikera-
kennus. Peruskorjattu 2004-05. SR4. 

Tilavaikutelma: Avoin. Ensimmäisestä kerroksesta toi-
seen portaat ovat eri kohdassa kuin ylemmissä kerrok-
sissa. Toisessa kerroksessa on väliaula.

Portaat: Kolmivartiset portaat. Keskellä on iso aukko.

Pintakäsittelyt: Seinät maalatut kermanvärisiksi.
Lattia ja porrasaskelmat ovat mustaa mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Valaisimet ovat uusia, mutta patterit 
vanhoja. 

Yhtenäinen kermanväriseksi maalattu betonikaide, jo-
hon on kiinnitetty musta käsijohde. 

Ikkunat ja ovet: Osa ikkunoista on vaihdettu.

Hissi: Alkuperäinen hissi, korjattu 2005.

Säilyneisyys: A-rapun ilme säilynyt peruskorjauksesta 
huolimatta.

Maalaisten talossa on myös teatteritiloja. Leikkaus A-rapun ja näyttämön kohdalta.

1. kerroksen pohjapiirros. A-rappu alhaalla, keskellä.
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PUUTARHAKATU 9a A
PUUTARHAKATU 9a AS OY 

J. E. Arola, 1927 ja 1938 

5- ja 2-kerroksinen, tiili- ja betonirunkoinen, rapattu 
asuin- ja liikerakennus. Ikkunoiden ruutujako muutettu. 
Pääasiassa edustaa 1920-luvun klassismia, mutta ra-
kennuksessa on myös 1930-luvun henkeä. SR3.

Portaat ja tilavaikutelma: Kaksivartiset portaat. Ensim-
mäiseltä lepotasolta pääsy suoraan eteenpäin siipira-
kennukseen. Sisääntuloaulassa on kaariholveja.

Pintakäsittelyt: Seinät ja katto on maalattu valkoisiksi 
ja eteisen katto siniseksi. Lattiat ovat punaista muovi-
laattaa. Tasanteiden reunoissa on liukuesteet mustasta 
kumista. Porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Koristeelliset teräskaiteet, joiden käsi-
johde ja päätytolppa ovat mustaksi maalattua puuta.
Alkuperäisiä messinki-lasipallo -valaisimia.

Ikkunat ja ovet: Kaksioviset, puiset peiliovet kaarevalla 
yläikkunalla. Alkuperäiset heiluriovet. Tuuletusparvek-
keiden ovien ikkunoissa on erikoinen, tiilimuurimainen 
puitejako. Ulko-ovi on jykevää tammea.

Hissi: Alkuperäinen hissi, jossa paneloinnit ja penkki.

Säilyneisyys: Hyvä. Paljon alkuperäistä jäljellä.

1. kerroksen pohjapiirros. A-rappu on oikealla. Piirustuksessa ei näy siipirakennusta.
A

Leikkaus A-B.
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1940-1950 -LUVUT, 
JÄLLEEN-
RAKENTAMINEN

8. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  1 9 4 0 - 1 9 5 0  - l u v u i l l a

Jälleenrakennusaikana on tavallisesti pidetty aikaa 
talvisodan loppumisesta 1940 vuoteen 1952 saak-
ka, jolloin sotakorvaukset saatiin lopulta suoritetuksi.1 

Tyylillisesti 1950-luvun loppu edusti kuitenkin sekin 
aikaa ennen elementtirakentamisen yleistymistä, jo-
ten käsittelen sitä osana jälleenrakennuskautta. Turun 
keskustan inventointialueella ei muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta juurikaan ole 1940-luvulla rakennet-
tuja asuinkerrostaloja, joten siitäkin syystä tyylin käsit-
teleminen laajemmalla aikavälillä on mielestäni perus-
teltua.

Suomen väestöstä kaksi kolmasosaa asui 1940-luvun 
alussa vielä maaseudulla,2 joten ensimmäisellä jäl-
leenrakentamiskaudella, välirauhan aikana, rakennus-
toiminta keskitettiin luonnollisesti sinne. Kaupungeis-
sa sen sijaan keskityttiin jatkamaan ennen talvisotaa 
aloitetut rakennushankkeet loppuun sekä korjaamaan 
ilmapommitusten aiheuttamia vaurioita.3 Myös Turkua 
pommitettiin talvisodan aikana rajusti. Kaikkiaan 225 
turkulaista rakennusta tuhoutui täysin ja näiden lisäksi 
osittaisia vaurioita sai 634 rakennusta.4 Vuonna 1941 
kaupungin jälleenrakentamista vauhdittamaan perus-
tettiin Turun sosiaalinen asuntotuotanto Oy, TASO. Se 
oli kaupungin, osuustoimintayritysten, vakuutusyhtiöi-
den ja yksityisten henkilöiden yleishyödyllinen yhtymä, 
jonka perustamiseen oli saatu mallia Helsingin ja Tam-
pereen vastaavista hankkeista.5

Jatkosodan aikana, 1941-44 jälleenrakentaminen kes-
kitettiin Karjalan ja Hankoniemen takaisin vallatuille 
alueille. Muu Suomi oli tällöin materiaalipulan vuok-

si käytännössä rakennuskiellossa. Erityisesti tiilestä, 
teräksestä ja betonista oli pulaa, mutta myös lähes 
kaikesta muustakin. Materiaalien käyttöä säännöstel-
tiin ja esimerkiksi tiilen käyttö sisäseinissä kiellettiin 
kokonaan.6 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön rakennusainetoimisto KYMRO:lta tuli hakea lupa 
rakennusaineiden hankkimista ja työvoiman kayttöä 
varten ennen kuin lain edellyttämää varsinaista raken-
nuslupaa voitiin hakea.7 Tämä teki rakennusprosessin 
aloittamisesta hankalaa. Asuntopulaa pyrittiin kuiten-
kin helpottamaan sosiaaliministeriön vuonna 1943 
aloittamalla vuokrasäännöstelyllä, jolla rajoitettiin asu-
misväljyyttä vain yhteen huoneeseen henkilöä kohden 
sekä hillittiin vuokrien nousua.8

Sodan jälkeen asuntopula oli suurempi kuin koskaan. 
Paitsi, että jo olemassa olevia rakennuksia oli tuhou-
tunut ilmapommituksissa, tuli myös menetetyiltä alu-
eilta paenneille siirtolaisille osoittaa asuntoja. Kotin-
sa oli menettänyt kaikkiaan 400 000 suomalaista9 ja 
samaan aikaan kaupunkien omatkin rintamalla olleet 
miehet kotiutuivat takaisin. Turkuun väkeä virtasi lisäk-
si jälleenrakentamisen ja sotakorvausteollisuuden ai-
heuttamien uusien työpaikkojen perässä.10

Sotien päätyttyä rakennettiin valtavasta materiaali- ja 
työvoimapulasta huolimatta enemmän kuin koskaan 
ennen.11 Uutta puhtia rakentamiseen saatiin nimittäin 
vuonna 1949, kun KYMRO lopetettiin12 ja valtion valvo-
ma asuntorakennusvaltuuskunta eli Arava perustettiin. 
Aravan tarkoituksena oli tukea asuintalojen rakenta-
mista valtion halpakorkoisilla, pitkäaikaisilla lainoilla 
sekä verohelpotuksilla. Aravan myötä rakentamisen 
painopiste siirtyi vähitellen takaisin kaupunkeihin, ja 
asuntopulaa saatiin helpotettua.13

54



55

8. 1940-1950 -luvut, jälleenrakentaminen

Arava-lainojen myöntämisehdoilla säädeltiin asunto-
tuotantoa koko maassa. Jotta rakentaminen olisi ollut 
mahdollisimman säästäväistä, ei asuinpinta-ala arava-
kohteissa saanut olla liian suuri eikä varustetaso liian 
korkea.14 Pyrittiin hyvään, muttei kuitenkaan ylellisen 
tuhlailevaan rakentamiseen. Arkkitehdeille arava-eh-
dot toivat vaativan lisän suunnitteluun ja sen vuoksi 
jouduttiin tutkimaan tarkasti erilaisten asumistoimin-
tojen minimimitoituksia.

Funktionalismin valkoisten suorakulmioiden jälkeen 
1940-1950 -lukujen arkkitehtuuri näyttäytyy romantti-
sena ja jälkikäteen katsottuna hyvinkin omalaatuisena 
tyylinään. Jälleenrakennusajan romantiikka ei perustu-
nut arkkitehtuuriteorioihin eikä sitä julistettu arkkiteh-
tuurilehdissä, vaan se syntyi luonnollista kautta sodan 
aiheuttaman kodikkuuden kaipuun ja materiaalipulan 
yhdistelmänä. Materiaalipula heijastui kaikin puolin 
suunnitteluun ja aluksi sodan jälkeen rakennettiinkin 
lähinnä luonnonmateriaaleista kuten puusta, tiilestä ja 
luonnonkivestä. Turussa toimi sodan jälkeen lukuisia 
arkkitehteja kuten Viljo Laitsalmi, Totti Sora, Erik Brygg-
man, Olli Kestilä, Dimitri Pantzopouluos, Rauno Rau-
nio, Aarne Ehojoki ja Veijo Kahra.

Kerrostalorakentamisen elvyttyä yleisimmäksi talotyy-
piksi kaupungeissa muodostui tiili- tai betonirakentei-
nen, julkisivuiltaan karkeasti roiske- tai papurapattu, 
harmaanruskea kerrostalo. Rappaus oli pula-ajalla eri-
tyisen käyttökelpoinen pintakäsittelytapa, koska sillä 
saatiin peitettyä seinämateriaalin heikkolaatuisuutta 
eikä sitä välttämättä tarvinnut erikseen maalata. Lasin 
ja raudan puutteen vuoksi oli luovuttava 1930-luvun 
nauhaikkunoista ja suurista lasipinnoista. Ikkunapin-
tojen pienenemistä vauhditti myös halu tinkiä lämmi-

tyskustannuksissa, joita suuret lasipinnat ilman muu-
ta lisäsivät. Toisaalta muutos sopi hyvin myös uuteen 
arkkitehtuurityyliin, jossa ikkunat haluttiin nähdä auk-
koina suojaavassa muurissa.15 Lisäksi irralliset ikkunat 
mahdollistivat yksilöllisempiä julkisivusommitelmia.

Parvekkeet olivat tavallisesti julkisivun pinnasta ulko-
nevia laatikoita, joiden rautakaiteet verhottiin markii-
sikankaalla. Kankaita on vuosien varrella poistettu ja 
uusittu, joten rakennusten ilme on sitä kautta hieman 
muuttunut alkuperäisestä. Teräsrunkoiset parvekekai-
teet verhoiltiin puolestaan poimupellillä, laudoilla tai 
asbestisementtilevyillä.16 Ikkunoiden ja parvekkeiden 
lisäksi julkisivuja jäsenneltiin kulmikkailla erkkereillä.  
Kattomuodoksi vakiintuivat 1930-luvun tasakaton jäl-
keen pulpetti-, satula- ja aumakatot.
Asuinkerrostalojen julkisivuja ei juurikaan koristeltu 

Täydellisestä symmetriasta julkisivuissa oltiin luovuttu jo 
funktionalismin aikaan, mutta ikkunat ja parvekkeet muo-
dostivat edelleenkin säännöllisiä pysty- ja vaakalinjauksia. 
Kuvassa on Rauhankatu 23-25.
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muulla kuin elävällä rappauspinnalla ja ensimmäisen 
kerroksen tai sokkelin peittävällä liuskekivetyksellä. 
Rakennuksen ulkoasun sijaan suunnittelun painopiste 
oli enemmän asuntojen toimivuudessa.18 Rakennuksen 
toiminnallisen sisällön ja pohjaratkaisun näkymistä jul-
kisivussa ei enää vaadittu vaan tärkeämpää oli, että ra-
kennusmassa istui hyvin luontoon. Turussakin alettiin 
Olavi Laisaaren yleiskaavaehdotuksen mukaan kaavot-
taa kerrostaloalueita myös keskustan ulkopuolelle ja 
siten kaupunkiin syntyivät ensimmäiset metsälähiöt.19 
Maaston mukaan kiemurtelevat rakennusmassat syn-
nyttivät arkkitehtuuriin sattumanvaraisia, suorakulmai-
suudesta poikkeavia muotoja. 

Myös sisätiloissa käytettiin lämpimiä värejä ja aitoja 
luonnonmateriaaleja. Tärkeimmille askareille: työlle, 
levolle ja virkistykselle, järjestettiin asuntoon omat ti-
lansa.20 Keittiöstä tehtiin niin iso, että siellä saattoi nyt 
myös ruokailla. Asunnot eivät kuitenkaan olleet suuria, 
sillä arava-järjestelmän vuoksi perheasunnon kooksi 
vakiintui kaksi huonetta ja keittiö ja pinta-alaksi vain 
50 neliömetriä.21 Huonekorkeuskin oli pienentynyt 2,7 
metriin.22 Helpotusta kerrostaloelämään toivat kuiten-
kin sisäwc:llä ja istuma-ammeella tai suihkulla varuste-
tut kylpyhuoneet sekä jääkaapit ja sähköhellat.23

Pahimmasta pula-ajasta päästyä alkoi arkkitehtuuri 
muuttua takaisin rationaalisempaan suuntaan. Sa-
maan aikaan rakennusteollisuus koneellistui huimaa 
vauhtia ja 1950-luvun lopulla paikalla muuratut tiili-
seinät vaihtuivat betonirakenteisiin. Ensimmäiset ele-
menttikokeilut tehtiin nekin 1950-luvulla, mutta lopul-
linen elementtirakentamisen läpimurto tapahtui vasta 
seuraavan vuosikymmenen alussa. 

Yleisimmät porrastyypit 1940-1950 -luvuilla olivat 
suorat, kaksivartiset portaat ja hissiä kiertävät suorat 
kolmivartiset portaat. Myös suoria, yksivartisia portai-
ta tehtiin, mutta kierreportaat olivat harvinaisempia.24 
Vuonna 1950 voimaan tulleessa Turun kaupungin ra-
kennussäännössä määriteltiin kolmi- ja useampiker-
roksisten rakennusten pääportaiden vähimmäislevey-
deksi 130 cm, jota sai kuitenkin pienentää kymmenellä 
sentillä, jos portaat olivat suorat. Kerrostason tuli olla 
vähintään 150 cm leveä. Porrasaskelman maksimikor-
keudeksi määriteltiin 18 cm ja minimisyvyydeksi 27 cm. 
Portaat saivat säännön mukaan johtaa korkeintaan vii-
teen asuinhuoneistoon kerrosta kohden, mihin maist-
raatilla oli kuitenkin oikeus myöntää poikkeuksia.25

Useimmiten porrassyöksyt sijoitettiin rakennuksen ul-
koseinän yhteyteen, sillä määräykset edellyttivät vuo-
teen 1959 asti, että porrashuoneisiin piti tulla luon-
nonvaloa. Porrassyöksyn sijoittaminen keskelle talon 
runkoa oli kattoikkunan ja katolta ensimmäiseen ker-
rokseen ulottuvan valokuilun avulla mahdollista,26 mut-
ta tätä ratkaisua ei ole käytetty Turun inventointialueen 
asuinkerrostaloissa. Yleensä porrashuone on sijoitettu 
sisäpihan puoleista seinää vasten, mutta joissain tapa-
uksissa myös sisäänkäynnin puoleiselle julkisivulle. 

1940-1950 -lukujen porrashuoneet olivat tunnelmal-
taan kodikkaita ja yksilöllisesti suunniteltuja. Erikoi-
suutena niissä oli pyöristetyt seinien ulkokulmat, jotka 
toivat ajan porrashuoneisiin omaleimaista pehmeyttä. 

1 9 4 0 - 1 9 5 0  - l u k u j e n 
p o r r a s h u o n e i d e n  e r i t y i s p i i r t e i t ä

Tilajärjestely ja tunnelma

Julkisivuissa alettiin 1960-lukua 
lähestyttäessä korvata rappaus-
pinta metalli- ja mineraalilevyillä.17 
Pekka  Pitkäsen ja Olli Kestilän 
suunnittelema Humalistonkatu 
7a valmistui vuonna 1956.

Olli Kestilän suunnittelemasta 
vuonna 1955 valmistuneesta 
Kauppiaskatu 21b:stä löytyy ajal-
le harvinainen kierreporras.
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Pintakäsittelyt

Seinäpinnat olivat 1940-1950 -lukujen porrashuoneis-
sa tavallisesti rapattuja ja maalattu vaaleiksi kulutusta 
kestävällä alkydiöljymaalilla. Vaaleiden sävyjen rinnal-
la käytettiin vahvoja värejä kuten vihreää, punaista ja 
sinistä. Toisinaan vahvalla värillä maalattiin vain yksi 
seinä tilavaikutelman syventämiseksi.27

Pula-ajan ollessa pahimmillaan maalattiin kestäväm-
mällä öljymaalilla vain porrashuoneen alaosat noin 
1,5 metrin korkeuteen saakka. Yläosissa käytettiin hal-
vempaa liimamaalia. Porrashuoneen kattopinnoissa 
ja syöksyjen alaosissa saatettiin käyttää liimamaalin 
sijasta kalkkimaalia.28 1950-luvun puolivälissä tulivat 
markkinoille nopeasti kuivuvat lateksimaalit, jotka kui-
tenkin syrjäyttivät öljy- ja lakkamaalit käytetyimpänä 
sisätilojen maalina vasta seuraavalla vuosikymmenel-
lä.29 

Kauppiaskatu 21b:n porrashuoneen sisääntulokerrok-
sen seinissä on käytetty jopa ruiskurappausta sekä ke-
raamisia laattoja kodikkaan tunnelman aikaansaami-
seksi. Kodikkuutta ajan porrashuoneisiin luotiin myös 
jättämällä puupintoja paljaiksi esimerkiksi ovissa ja 
kaiteiden käsijohtimissa.

Porrashuoneiden lattioiden ja porrasaskelmien pinta-
materiaalina käytetyin oli edelleen mosaiikkibetoni, 
jossa kiviaineksena oli tavallisimmin marmori ja graniit-
ti. Kerroksissa ja lepotasoilla pinta tehtiin yleensä pai-
kallavaluna ja jaettiin messinki- tai sinkkilistoilla 1-1,5 
metrin kokoisiin ruutuihin halkeilemisen estämiseksi. 
Askelmissa puolestaan pinta tehtiin joko paikallavalet-

tuna tai sitten käytettiin elementtejä. Vielä 1940-luvul-
la mosaiikkibetonilattioihin saatettiin muotoilla erilaisia 
koristeita, mutta tämä jäi 1950-luvulle tultaessa, jolloin 
erilaiset muovilaatat ja –matot yleistyivät. Kellariin joh-
tavien portaiden pinta ja kellarin lattia jätettiin usein 
kokonaan päällystämättä, jolloin näkyville jäi teräshier-
retty betonipinta.30

Ovet ja ikkunat

Huoneistojen ulko-ovina 1940-1950 -lukujen asuin-
kerrostaloissa käytettiin huullettuja laakaovia. Niiden 
pinta oli tavallisesti koivu- tai mäntyvaneria. Myös puu-
viilutettuja pintoja alettiin käyttää.31 Huoneistojen ovia 
myös maalattiin käyttämällä yleensä kiiltäviä maaleja 
ja voimakkaita värejä. Ovet olivat käytännössä aina ik-
kunattomia ja muutenkin koristelemattomia.

Ulko-ovina tavallisimpia olivat lakatut puuovet selkeillä, 
isoilla lasipinnoilla ja kookkailla vetimillä. Toisarvoiset 
ulko-ovet ja tuulikaappien sisäovet saattoivat olla maa-
lattuja. Muutamassa 1950-luvun inventointikohteessa 
käytettiin vielä heiluriovia. Nekin olivat maalattuja, ik-
kunallisia puuovia. Kellarien ja ullakoiden ovina puo-
lestaan tavallisimpia olivat ikkunattomat, maalatut, te-
räspelti- tai puuovet.32

Ikkunat porrashuoneissa olivat neliskulmaisia ja ruudut-
tomia tai pystykarmeilla väljästi jaettuja puuikkunoita. 
Niitä sijoitettiin tavallisimmin yksi jokaiselle lepotasolle 
keskelle seinää. Ikkunat eivät lepotasoilla tavallisesti 
ulotu maahan eivätkä kattoon tai seiniin asti vaan ovat 
itsenäisiä kokonaisuuksia seinän keskellä. 

Tavallista oli elävöittää seinäpin-
toja käyttämällä karkeakuituista 
tapettia maalikerroksen alla. Ku-
van seinä  on Ursininkatu 13:n 
porrashuoneesta.

Ulko-ovien vetimet olivat kookkai-
ta puu- tai metallivetimiä. Näyttä-
vyytensä vuoksi ne muodostavat 
tärkeän osan porrashuoneen il-
meestä. Ursininkatu 13.
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Vanha talotekniikka

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

Porrashuoneiden kaiteet olivat 1940-1950 -luvuilla 
sirompia ja yksilöllisempiä kuin seuraavien vuosikym-
menten elementtikaiteet, vaikka tyyliltään olivatkin 
jo varsin lähellä niitä. Kaiteissa käytettiin lähes aina 
pyöreäprofiilisia terästankoja, joita on taivuteltu ja hit-
sattu yhteen. Tangot olivat kapeampia kuin kaide-ele-
menteissä seuraavilla vuosikymmenillä ja muodostivat 
kaiteissa pystysuorien linjojen lisäksi myös vinottaisia 
linjoja. Lähes aina tankoja yhdistää kaiteen alaosassa 
oleva lattateräs. 

Listat olivat 1940-1950 -lukujen porrashuoneissa eleet-
tömiä ja lähes huomaamattomia. Varsinaisia jalkalis-
toja ei useinkaan ollut vaan ne maalattiin noin viiden 
senttimetrin levyisinä öljy- tai öljylakkamaalilla suoraan 
seiniin lattian tuntumaan. Muovisten lattiapäällystei-
den yleistyttyä tulivat käyttöön myös muovilistat.33  

kerroksen nousun jälkeen. Sen vuoksi hissin mahdolli-
nen jälkikäteen lisääminen tuottaa erityisiä haasteita. 
Hissilliset rakennukset eivät nekään välttämättä ole 
täysin esteettömiä, sillä usein hissi lähtee vasta ensim-
mäiseltä asuintasolta. 

1940-1950 -lukujen hissit olivat pieniä, eikä kaikissa 
ollut lainkaan korin sisäpuoleista ovea. Sisäpuoleltaan 
hissit tehtiin edelleen puupintaisina, mutta hissipenkit 
niistä olivat kadonneet. Kerrostasanteilla olevat hissin- 
ovet olivat yleensä nekin puisia ja niissä oli tavallisesti 
kookkaat massiivipuuvetimet. Myös metallisia hissino-
via käytettiin varsinkin porrassyöksyjen keskellä olevis-
sa hisseissä. 

Hissien painikkeina käytettiin 1940-1950 –luvuilla sel-
västi koholla olevia pyöreitä nappuloita. Samantyylisiä 
olivat myös valokatkaisijat, joita on edelleen runsaasti 
alkuperäisinä jäljellä Turun porrashuoneissa. Vaikka 
erilaiset napit ja valokatkaisijat voivatkin tuntua mität-
tömältä asialta, luovat ne porrashuoneisiin ajan hen-
keä. Ja ovathan ne juuri niitä osia, joita kosketetaan 
käsin.

Mielenkiintoisia ovat myös vanhat käytöstä poistetut 
rikkakuilut, joiden luukut on sijoitettu porrashuonei-
den lepo- tai kerrostasojen seinään. Rikkakuilut tulivat 
Suomeen jo 1930-luvulla, mutta Turussa niitä on sel-
västi enemmän jälleenrakennuskauden asuinkerrosta-
loissa. Vaikkei rikkakuiluja enää käytetäkään jätteiden 
poistoon, kertovat ne omalta osaltaan rakennuksen 
historiasta ja rakennusajan kulttuurista eikä niitä sen 
vuoksi ole syytä tuhota.

Jälleenrakennuskauden korkeimpiin asuinkerrostaloi-
hin kuuluivat hissit jo vakiovarusteena. Neljä- ja joskus 
jopa viisikerroksiset rakennukset jätettiin sen sijaan 
säästösyistä vielä ilman hissiä, sillä mitään erityisiä 
vaatimuksia hissin rakentamiseen ei tuolloin ollut.   Kol-
mikerroksisiin rakennuksiin hissiä ei tehty koskaan.34 
Turun keskustan inventointialueella hissittömiä jälleen-
rakennusajan taloyhtiöitä on vain viisi kappaletta. 

Tavallista 1940-1950 -lukujen kerrostaloissa on, että 
ensimmäinen varsinainen asuinkerros on vasta puolen 

Käsijohteet olivat lähes aina maa-
laamattomia, puisia ja profiililtaan 
puoliympyrän tai ympyrän mallisia 
tankoja. Puutarhakatu 30.

Nikkelöityjä tai kromattu messin-
kirikkaluukkuja35 on nähtävissä 
kuvan Humalistonkatu 7a:n A-ra-
pun lisäksi Uudenmaankatu 5b:
ssä, Rauhankatu 23-25:ssä sekä 
Ursininkatu 7b:ssä. 
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Oiva Kallio, 1949-50  

1950-luvun modernismia edustava 7-kerroksinen asuin- 
ja liikerakennus. Betoni- ja tiilirunko, vuoraus klinkkeriä, 
rappausta ja peltiä. Suojelutavoite: SR2.

Portaat: Kaksivartiset suorat portaat.  A- ja B-rappuihin 
käynti samasta ulko-ovesta. 

Pintakäsittelyt: Porrasaskelmista joka toinen on mustaa 
ja joka toinen harmaata mosaiikkibetonia. Kerrostasoilla 
lattiassa on roomalaisin numeroin kerroksen numero.

Kiinteä kalustus: Koristeellinen, 1920-luvun klassisti-
nen teräskaide puujohtimella.

Hissi: Hissi valmistettu 1955 ja korjattu 1989.

Säilyneisyys: Alkuperäistä, mutta pinnat likaisessa kun-
nossa.

EERIKINKATU 22b A ja B
EERIKINKATU 22b AS OY

Sisääntulokäytävällä on vitriineitä mainoksille.1. kerroksen pohjapiirros.Julkisivu Eerikinkadulta.
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KÄSITYÖLÄISKATU 8b
KÄSITYÖLÄISKATU 8b AS OY

Thor Lagerros, 1949-50 

7-kerroksinen, tiili- ja betonirunkoinen ja rapattu asuin- 
ja liikerakennus. Suojelutavoite: SR3.

Tilavaikutelma: Pitkä, käytävämäinen sisääntuloaula. 
Portaat johtavat ullakolle. Lepotasoilla on tuuletuspar-
vekkeita. 

Portaat: Kaksivartiset, vienosti kiertyvät portaat. Lepo-
tasot ovat pyöristettyjä. 

Pintakäsittelyt: Seinät ja katto ovat valkoiset. Sisääntu-
lokäytävän seinät ovat vihreää, kiiltävää maalia. Maalat-
tu tumman harmaa lista. 
Porrasaskelmat ja lattiat ovat mosaiikkibetonia. 

Kiinteä kalustus: Siro, valkoinen metallikaide, jossa 
pystypinnat nykyisiin normeihin nähden liian harvassa. 

ANINKAISTENKATU 10a A ja B
ANINGAISTENKULMA AS OY

Viljo Laitsalmi, 1951-52

Jälleenrakennuskautta edustava 6-kerroksinen, tiili- ja 
betonirunkoinen, rapattu asuinkerrostalo. SR3.

Portaat: Kaksivartinen, suora portaikko. Hissi on syöksy-
jen välissä. Porrashuoneesta pääsee kattotasanteelle.

Pintakäsittelyt: Seinät ovat valkoiseksi maalatut. Lattia 
ja porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Kaiteena on pelkkä puinen käsijohde.

Ikkunat ja ovet: Puiset ikkunattomat laakaovet.

Hissi: Alkuperäinen hissi. Vuonna 2005 on uusittu aina-
kin korin ovi ja hissin sisäosat.

Säilyneisyys: Positiivinen esimerkki aikakaudesta.

Käsijohde on vaaleaa, lakattua puuta.
Alkuperäiset vesipatterit.

Ikkunat ja ovet: Ikkunattomat laakaovet ovat vaaleaa 
puuta. Ikkunat ja parvekkeiden ovet ovat alkuperäisiä.

Hissi: Hissi on valmistettu 1950.

1. kerroksen pohjapiirros.

(A.H.) (A.H.) (A.H.)
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LÄNTINEN RANTAKATU 21
LÄNTINEN RANTAKATU 21 AS OY

Erik Bryggman, 1951

Jälleenrakennuskautta edustava, 6-kerroksinen, beto-
nirunkoinen ja rapattu asuin- ja liiketalo. Rakennus on 
kapearunkoinen ja sen parvekkeet suunniteltiin jokimai-
seman ehdoilla. Huoneet ovat neliön muotoisia, ja asun-
not kooltaan 37-137 m2. Bryggman asui perheineen osa-
keyhtiössä. Suojelutavoite: SR4.

Portaat: Kaksivartiset suorat portaat, joissa ensimmäi-
sessä varressa on 12 askelmaa ja toisessa 5.

Pintakäsittelyt: Seinät on muuten maalattu valkoisiksi, 
mutta joka kerroksessa yksi seinä siniharmaaksi.

Kiinteä kalustus: Valkoiset pinnakaiteet puujohtimella.
Puolipallon muotoiset valaisimet.

Ikkunat ja ovet: Puiset, ikkunattomat laakaovet. Alkupe-
räiset suuri-ikkunaiset, puiset heiluriovet.

Hissi: Hissi on todella pieni. Valmistunut vuonna 1951, 
korjattu 1998.
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1960-1970 -LUVUT, 
ELEMENTTI-
RAKENTAMINEN

9. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  1 9 6 0 - 1 9 7 0  - l u v u i l l a

Kaupungistuminen oli 1960-luvulla nopeampaa kuin 
koskaan ennen. Metsä- ja maatalouden harjoittami-
sesta siirryttiin kaupunkien teollisuus- ja palveluam-
matteihin ja kun vielä sodan jälkeen syntyneet suuret 
ikäluokat alkoivat muuttaa ensimmäistä kertaa omiin 
asuntoihin, oli asuntopula kaupungeissa jälleen kova.1

Rakentamisen kustannuksia minimoitiin standardoi-
malla rakennusosia ja lisäämällä koneiden käyttöä. 
Mitä esivalmistetumpia rakennusosat olivat sitä vä-
hemmän tarvittiin työvoimaa rakennuspaikalla, mikä 
taas puolestaan vähensi kustannuksia.2 Toisaalta työ-
paikkojen siirtyminen tehtaisiin antoi työläisille vakitui-
semmat työolot ja mahdollisti ympärivuotisen rakenta-
misen.3 Torninosturit ja elementtien siirtoon tarvittavat 
kuljetusvälineet tulivat laaja-alaisesti käyttöön 1960–
luvun alussa, mikä johti rakennuksen lohkomiseen 
kuljetusta ja nostoa varten ideaalisen kokoisiin ja pai-
noisiin elementtikappaleisiin.4 Se puolestaan vaikutti 
suoraan rakennusten ulkonäköön.

Vaikka 1960-luku muistetaankin elementtirakentami-
sen aikana, rakennettiin valtaosa taloista vuosikymme-
nen alussa vielä paikan päällä tiilestä tai betonista.5  

Elementtirakentaminen oli tuolloin kehityksen kärjes-
sä ja sen vuoksi saatettiin julkisivuja varustaa jopa va-
lesaumoin, jotta rakennuksen kokonaisilme näyttäisi 
muodikkaammalta.6 Todellisuudessa 1960-luvun puo-
livälissä kuitenkin vain 20-25 prosenttia uusista ker-
rostaloista oli teollisesti tuotettuja.7 Rakentaminen oli 
monelta osin vielä varsin käsityömäistä. Yksityiskohdat 
toteutettiin huolella ja erilaisia yksilöllisiä elementti- ja 

liitosratkaisuja kokeiltiin rohkeasti.8 Vasta 1970-luvul-
la teollinen rakentaminen, elementtirakentaminen ja 
standardointi olivat huipussaan.

Rakennusosien standardoinnin ja elementtitekniikan 
kehittämisen ohella asunto-ongelmaa pyrittiin ratkai-
semaan solmimalla aluerakentamissopimuksia suo-
raan urakoitsijoiden kanssa. Tällöin kaupunki siirsi 
urakoitsijan vastuulle maa-alueidensa kaavoituksen ja 
infrastruktuurin rakentamisen, mitä vastaan tämä sai 
rakennusoikeutta alueelle.9 Tällä tavoin muodostuneis-
sa laajemmissa rakennuskohteissa, joita oli varsinkin 
kaupunkien keskustojen ulkopuolella, elementtiraken-
tamisen hyödyt pääsivät parhaiten oikeuksiinsa.  Lähiöt 
suunniteltiin funktionalismin ideaalin mukaan ryhmitel-
len rakennukset maastoon väljästi, jotta raitista ilmaa 
ja auringonvaloa olisi tarjolla jokaiseen huoneistoon. 
Liian usein todellinen suunnittelutyö tehtiin kuitenkin 
torninosturien kääntösäteen sanelemin ehdoin. 

Vaikka aluerakentamisen lopputuloksena syntyneitä 
lähiöitä on jälkikäteen kritisoitu yksitoikkoisiksi, epäin-
himillisiksi ja mittakaavattomiksi, tarjosivat ne sen 
ajan asukkaille usein parannuksen asumisoloihin. Uu-
sissa kerrostaloissa asuntojen huoneet olivat suhteelli-
sen suuria ja valoisia isohkojen ikkunoiden ja vaaleiksi 
maalattujen sisäseinien ansiosta.10 Asuntopohjat oli-
vat selkeitä, koska eri toiminnot oli kätevästi eriytetty 
omiin tiloihinsa.11 Asunnot tehtiin mahdollisimman ta-
sa-arvoisiksi keskenään, sillä sen koettiin olevan tasa-
arvoisen yhteiskunnan perusta.12 Malliksi muodostui 
perheasunto, joka koostui keittiöstä ja kahdesta nel-
jään huonetta.13 Tämä huoneiston  perusmalli on jää-
nyt elämään asuntosuunnitteluun tähän päivään asti. 
Asunnoissa oli kaikki uusimmat mukavuudet: keskus-
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lämmitys, sisävessa ja kylpyhuone. Keittiöt oli lisäksi 
varustettu sähköliedellä ja jääkaapilla. Mikään näistä 
ei ollut 1960-luvulla vielä itsestään selvää. Koteihin 
ostettiin elintason kasvun myötä myös irrallisia kodin-
koneita. Pölynimurit ja pyykinpesukoneet sekä pakasti-
met alkoivat vähitellen helpottaa arkea.14

Arkkitehtien tyyli-ihanteet menivät monella tapaa yk-
siin teollisen tuotantotavan kanssa. Yhtenä aikakautta 
määrittävänä arkkitehtuuri-ideologiana voidaan pitää 
konstruktivismia, joka ihannoi moduulijärjestelmiä 
sekä tarkasti detaljoitua minimalismia. Sen mukaan 
rakenteita ja materiaalia tuli käyttää johdonmukaisen 
rehellisesti siten, että rakennustekniikka oli arkkiteh-
tuurin lähtökohtana, ei välineenä. Koko arkkitehtikunta 
ei kuitenkaan kannattanut uutta suuntausta vaan tyyli-
ideologioiden ristiriidat aiheuttivat kriittistä kirjoittelua 
arkkitehtialan lehdissä.15

Asuntorakentamista enemmän arkkitehtien mielen-
kiinto kohdistui 1960-luvulla julkiseen rakentami-
seen.17 Asuntotuotantoa sen sijaan hallitsivat pääasi-
assa rakennusliikkeet. Asuntorakentamiseen vaikutti 
merkittävästi myös väliaikaiseksi tarkoitetun Aravan 
muuttaminen koko asuntopolitiikkaa johtavaksi kes-
kusjärjestöksi, asuntohallitukseksi. Vielä 1970-luvul-
la kolme neljäsosaa Suomen asunnoista rakennettiin 
arava-lainan tuella ja siten myös arava-ehdoilla.18 Asun-
torakentamisessa arava-ohjeet ja elementtitekniikka 
rajasivat rakennuksen varustetason ja muodon ja tor-
ninosturien liikeradat määrittivät sijoittelun tontilla, jo-
ten arkkitehdille ei jäänyt juurikaan suunnitteluvaraa.  

Kaupunkien keskustoissa rakennussuunnittelu oli lä-
hiöihin verrattuna yksilöllisempää. Turun keskustassa 
asuinkerrostaloja 1960-1970 -luvuilla suunnittelivat 
muun muassa arkkitehdit Veijo Kahra, Tauno Keiramo, 
Pekka Pitkänen, Aarne Ehojoki, Raimo Narjus ja Olli 
Vahtera.

Perustalotyyppeinä elementtirakentamisessa käytet-
tiin lamelli- ja pistetaloja. Asuinkerrostaloille tyypillistä 
oli suorakulmaisuus, pilari-palkkirakenteen mahdollis-
tama avoin pohjaratkaisu sekä kevyet seinärakenteet.
Myös funktionalismin tasakatto palasi takaisin, aluksi 
loivina kattokulmina ja lopulta 1970-luvulla aitoina ta-
sakattoina. Toisinaan rakennettiin tosin myös valeta-
sakattoja, joissa räystään yli nostetulla päätyseinällä 
peitettiin loivan harjakaton muodot. Kattomuotoina 
esiintyi näiden lisäksi myös porrastettuja harjakattoja 
sekä pulpettikattoja. Usein kattojen päältä kohosivat 
vielä hissien laatikkomaiset konehuoneet tehden ra-
kennusten silhuetteihin omat muotonsa.19 Yhtenäiset parvekenauhat alkoivat rikkoa julkisivupintaa. 

Tavallisia olivat umpinaiset betoni-, asbestisementtilevy- tai 
teräskaiteet.16 Kuvassa on Rauhankatu 19.

Eerikinkatu 25:een tehtiin vielä 
tuuletusparvekkeet, vaikka niiden 
rakentaminen oli vähentynyt huo-
neistoparvekkeiden yleistyttyä.20

1960-1970 -lukujen julkisivut ovat 
saaneet uuden ilmeen, kun par-
vekkeita on lasitettu jälkikäteen. 
Kuvassa on Puutarhakatu 18.
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Julkisivujen katu- ja pihapuolia ei eroteltu mitenkään 
toisistaan ja rakennuksiin saatettiin mennä sisään 
kummalta puolen tahansa. Osittain siksi 1960-1970 
-lukujen rakennuksia on moitittu hierarkiattomiksi.21 
Julkisivut olivat 1960-luvulla useimmiten rapattuja, 
mutta rakennukset saatettiin verhota myös asbestise-
menttilevyillä, tiililaatoilla tai klinkkereillä.22 1970-luvul-
la alettiin haaveilla julkisivujen huoltovapaudesta. Sen 
vuoksi ikuiseksi luultu pesubetonipinta tuli lopulta ylei-
simmäksi julkisivun pintakäsittelytavaksi. Myöhemmin 
selvisi että betonipintojen huoltovapaus oli vain näen-
näistä ja ne likaantuvat pahasti sään vaikutuksesta.23

Vuosien 1957 ja 1978 välisenä aikana valmistui kaksi 
kolmasosaa koko maan silloisesta asuntokannasta, jo-
ten elementtirakentamisen huippuaika näkyy edelleen 
maisemassamme voimakkaasti.24 1970-luvun lopulla 
alettiin betonilähiöihin kyllästyneenä käydä voimakasta 
keskustelua laadukkaamman asuinympäristön puoles-
ta. Kerrostalojen sijaan 1970-luvun lopulla suosituim-
miksi rakennuskohteiksi tulivat omakoti- ja rivitalot.25

Elementtirakentamisen myötä porrashuoneet muut-
tuivat elementeistä koostetuiksi, minimimitoitetuiksi 
tiloiksi. Entiset asukkaiden yhteiset ”läpikulkuolohuo-
neet” olivat muuttuneet kylmiksi käytäviksi. Toki Turus-
ta löytyy myös positiivisia poikkeuksia, jotka on toteu-
tettu yksilöllisellä suunnittelulla.

Asuinkerrostalojen julkisivut muo-
dostuivat tavallisesti keskenään 
samanlaisista ruutuelementeistä, 
joiden keskellä oli ikkuna. Raken-
nusten päädyt sen sijaan olivat 
täysin ikkunattomia. Kuvassa on 
Itäinen Pitkäkatu 80. (A.H.)

Betonijulkisivuja on jälkikäteen moitittu rumiksi ja sen vuok-
si niitä on päällystetty pinnoitetuilla peltilaatoilla. Yrjönkatupinnoitetuilla peltilaatoilla. Yrjönkatu 
3:n betonipinta on säilynyt päällystämättömänä. (A.H.)

1 9 6 0 - 1 9 7 0  - l u k u j e n 
p o r r a s h u o n e i d e n  e r i t y i s p i i r t e i t ä

Tilajärjestely ja tunnelma

Luonnonvalon tuloa porrashuoneeseen ei enää edel-
lytetty määräyksissä,26 joten porrassyöksyt saatettiin 
sijoittaa kokonaan rakennusrungon sisään. Yleisimmät 
paikat porrassyöksylle olivat kuitenkin edelleen joko si-
sääntulon tai pihapuolen seinää vasten. 

Irrallisista porrasaskelmista oltiin 1960-luvun alussa 
siirrytty kokonaisiin tehdasvalmisteisiin porrassyöksy-
elementteihin, mikä rajoitti porrashuoneiden suunnit-
telua merkittävästi. Kaksivartisten porrassyöksyele-
menttien lisäksi yleisiä olivat kierreporraselementit, 
jotka veivät pinta-alaltaan vähiten tilaa. Myös yksi- ja 
kolmivartisia portaita käytettiin, mutta selvästi vähem-
män.

Porrashuoneen sisääntulokerroksen yhteyteen alettiin 
1960-luvulta lähtien tehdä kellarimaista varastotilaa. 
Tämän mahdollisti Turussa kaupungin vuonna 1965 
voimaan tullut rakennusjärjestys, jonka mukaan kes-
kustatonteilla pohjakerrosta ei lueta sisäänkäynti-, por-
rashuone-, autosuoja- ja talon yhteiskäyttöön jäävien 
tilojen osalta kokonaiskerrosalaan.27 Maanpäällinen 

Itäinen Pitkäkatu 43:ssa on por-
rashuoneen valaisimet upotettu 
laskettuun alakattoon. (A.H.)
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kellarikerros on polkupyörää ja lastenrattaita käyttävi-
en kannalta kätevä, mutta muuttaa kotiintulon koke-
musta merkittävästi.

Tyypillinen 1960-1970 -lukujen sisätilojen ilmiö olivat 
lasketut alakatot. Varsinaisen alakaton ja lasketun 
valealakaton väliin upotettiin valaisimet sekä LVI- ja 
sähkövedot. Jälkikäteen alakattoihin on lisätty myös 
akustiikkalevyjä, sillä elementtikerrostalojen koristele-
mattomat, betoniset porrashuoneet ovat olleet kaiku-
via. Akustiikkalevyjen lisääminen on johtanut kuitenkin 
tilavaikutelman muuttumiseen entistä ahtaammaksi. 

vulla on ollut laatoittaa sisääntulokerroksen seinät ja 
lattiat muodikkailla suurilla keraamisilla laatoilla. Jois-
sain tapauksissa porrashuoneisiin on lisätty väriä, jo 
jugendista tuttuun tapaan, seinien alaosiin noin 120 
cm korkeudelle asti. Tavallisesti väreinä on kuitenkin 
käytetty vaaleansinisiä, -punaisia tai -virheitä sävyjä 
jugendin tummien sävyjen sijaan. Vaikka porrashuo-
neeseen on näillä uudistuksilla saatu ehkä enemmän 
ilmettä, voidaankin kysyä, onko sen autenttisuutta me-
netetty. 

Pintakäsittelyt

Ovet ja ikkunat

Porrashuoneiden betoniset seinät ja katto tasoitettiin 
ja maalattiin vaaleiksi. Sisäpinnat käsiteltiin tavallises-
ti niin halvalla kuin suinkin mahdollista. Maalaukseen 
suurimman muutoksen toivat 1950-luvulla markkinoil-
le tulleet lateksimaalit, jotka jo seuraavalla vuosikym-
menellä olivat nopean kuivuvuutensa ansiosta käyte-
tyimpiä sisämaaleja.28

Sisääntulokerroksen seiniä ja lattioita on sen sijaan 
saatettu toisinaan myös laatoittaa. Yleensä laattojen 
värit olivat harmaan ja ruskeanharmaan sävyjä eivätkä 
siis tuoneet porrashuoneisiin juurikaan väriä. Muuta-
massa inventointikohteessa poikkeuksena laatat olivat 
mustia tai lämpimän ruskeita, mutta nämä porrashuo-
neet olivat muutenkin suunniteltu aikakautensa nor-
maalikäytäntöä huolellisemmin. 

Eleettömiä porrashuoneita on jälkikäteen uudistettu 
korjausten yhteydessä. Yleisin tapa varsinkin 2000-lu-

Kaiken muun rakentamisen tavoin myös ovet ja ikku-
nat valmisteltiin mahdollisimman pitkälle tehtaissa. Ne 
olivat rakennuspaikalle tuotaessa jo valmiiksi karmei-
hin sovitetut, maalatut ja saranoidut.29 Huoneistoihin 
johtavina ovina käytettiin lähes ainoastaan puuviilutet-
tuja, ikkunattomia laakaovia. Maalattuja ovia ei inven-
tointialueella juurikaan ollut. Ovien päällä ei myöskään 
ollut enää erillisiä ikkunoita.

Ulko-ovina yleistyivät teräsovet, joissa oli suuret, ruu-
duttomat ikkunat. Lasipinnat olivat ovissa jo niin suu-
ret, että teräsosien voi ajatella olevan enemmänkin la-
sin kehyksiä kuin itse ovea. 

Ikkunoissa alkoivat 1960-luvulla yleistyä alumiiniset 
rakenteet sekä erilaiset umpiolasit. Ne mahdollistivat 
entistä isommat ruuduttomat ikkunakoot. Seuraavalla 
vuosikymmenellä ikkunat kuitenkin pienenivät takai-
sin energiakriisin vuoksi.30 Eräänä aikakauden muoti-
ilmiönä voidaan pitää myös lasitiilen käyttöä etenkin 
porrashuoneiden sisääntulokerroksen oviseinässä.

Vaikka muovimatto oli 1960-1970 
-luvuilla yleinen huonetilojen lat-
tiamateriaali, ei sitä juurikaan 
käytetty Turun porrashuoneiden 
lattiapäällysteenä. Humalistonka-
tu 5:n porrasaskelmat on päällys-
tetty muovimatolla vasta kesällä 
2008.

Kerrostasanteilla käytettiin pää-
asiassa kovia muovilaattoja. Por-
rasaskelmissa puolestaan yleisin 
materiaali oli edelleen mosaiikki-
betoni.
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Vanha talotekniikkaKiinteät kalusteet ja kaiteet

Kiinteä kalustus suunniteltiin yleensä helppohoitoisuu-
den ja tehokkuuden ehdoilla sivuuttaen esteettiset ja 
tyylilliset arvot. Kaiteina toimivat valmiit kaide-elemen-
tit, joista käytetyimmät olivat pyöröpinnaiset teräskai-
teet. Käsijohteena toimiva lattateräs on päällystetty 
niissä mustalla kumilla ja teräsosat maalattu yleisim-
min valkoisella, tummanruskealla, siniharmaalla tai 
mustalla. Myös muita värejä käytettiin. 

Lattialistoina porrashuoneissa käytettiin noin viiden 
sentin korkuisia, tavallisimmin harmaita tai mustia 
muovilistoja. Lattialistoja on myös maalattu suoraan 
seinään, kuten aiemminkin on ollut tapana. Myös sei-
nien kulmia saatettiin suojata valkoisilla muovilistoilla. 
Seinälistoja on nykyään joissain tapauksissa vaihdettu 
teräksisiin maalaamattomiin listoihin, mikä ei ihan par-
haalla tavalla istu vanhaan ympäristöönsä.

Muovi oli ehdottomasti aikakauden hittimateriaali, jota 
käytettiin niin astioiden, huonekalujen ja LVI-tuotteiden 
valmistamiseen kuin rakentamisen pintamateriaaleina-
kin.31 Muoviset tavarat olivat helppohoitoisia, kestäviä 
ja materiaalin muotoiltavuus oli ennenkuulumatonta. 
Muovista valmistettiin myös tavallisimmat porrashuo-
neissa käytettävät valaisimet. Yleisiä olivat sylinterin, 
puolipallon tai suorakaiteen malliset, valkoiset, yhte-
näiset umpikuvut. Myös teräksestä taivutetut pyöreät, 
sisäkkäisistä renkaista koostuvat valaisimet olivat ylei-
siä. Niitä on käytetty etenkin laskettujen alakattojen 
yhteydessä.

Hissejä rakennettiin vain viisikerroksisiin ja sitä korke-
ampiin kerrostaloihin, sillä arava-ohjeet nimenomaises-
ti kielsivät niiden rakentamisen matalampiin taloihin.32  
Hissittömiä porrashuoneita löytyi inventointialueelta 
kuitenkin vain kolmesta 1960-1970 -luvuilla valmistu-
neesta asuinkerrostaloryhmästä. Suurin osa aikakau-
della rakennetuista kerrostaloista oli nimittäin huomat-
tavasti viittä kerrosta korkeampia.

Hissit olivat pieniä ja niistä puuttui tavallisesti hissiko-
rin etuseinä. Porrashuoneessa oleva hissin ovi on lä-
hestulkoon aina puuta ja varustettu puisella vetimellä. 
Tavallisesti hissin ovi on samanväristä puuta porras-
huoneen huoneistojen ovien kanssa. Liikkuvan korin 
ja porrashuoneen seinän väliin kiilautumisen mahdolli-
suuden vuoksi ovettomat hissikorit on todettu vaaralli-
siksi ja niitä on jälkikäteen muutettu turvallisemmiksi. 
Valitettavasti muutos on usein tehty vaihtamalla koko 
hissikori uuteen ja siten hisseistä on hävitetty aikakau-
den alkuperäinen tunnelma. Alkuperäisissä 1960-1970 
-lukujen hisseissä oli nimittäin yleensä lämpimänsävyi-
set puiset sisäpinnat ja ulkonevat painikkeet, kun uu-
sissa koreissa pinnat ovat vaaleampaa laminaattia ja 
painikkeina toimivat sileät teräksiset napit.

Vesipattereita Turun 1960-1970 -lukujen porrashuo-
neissa esiintyy eniten kahta tyyppiä: aaltopintaisia se-
kä litteitä, sileäpintaisia vesipattereita. Toisinaan sileät 
patterit ovat lähes koko seinän korkuisia tai levyisiä ja 
siten muodostavat tärkeän osa ajan porrashuoneiden 
tunnelmasta. Rikkakuilut puolestaan alkoivat 1960-lu-
vun alussa olla jo harvinaisia.33

Turussa tavallisimpia ulko-ovien 
vetimiä olivat kookkaat puiset, 
pyöreät vetimet sekä muoviset 
mustat tai läpinäkyvät neliöprofii-
liset pystyvetimet. 

Turussa yleinen on lattateräs-
kaide, jonka keskellä kulkee ta-
vallisimmin vaaleaksi maalattu 
puulevy. Tälläinen löytyy ainakin 
Humalistonkatu 5:stä sekä kuvan 
Linnankatu 13a:sta.
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Tuomo Kuukka, 1961

Portaat: Kaksivartiset, porrassyöksyelementeistä koos-
tetut suorat portaat. Syöksyjen välissä on 1960-luvun 
porrashuoneille harvinainen kuilu.

Pintakäsittelyt: Seinät ovat haalean vaaleanpunaisiksi 
maalatut. Alakatoissa on valkoiset akustiikkalevyt, jotka 
on saatettu lisätä jälkikäteen. 

Lattiat ovat sinistä ja harmaata Hovi-laattaa. 
Porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia.

LUOSTARINKATU 10
TURUN LUOSTARINKATU 10 AS OY 

Kiinteä kalustus: Ruskeaksi maalatut pin-
nakaiteet, mustalla kumipäällystetyllä latta-
teräsjohtimella. Kaiteeseen on tehty korotus 
putoamisvaaran vuoksi.

Pyöreät, valkoiset muovivalaisimet. 

Ikkunat ja ovet: Puuviilutetut laakaovet. 
Puinen, lähes koko oven kokoisella ikkunalla 
varustettu ulko-ovi, jossa on puinen pysty-
kahva.

Hissi: Porrashuoneessa on kaksi hissiä, toi-
nen lepo- ja toinen kerrostasolla.

1. kerroksen pohjapiirros.

Leikkauskuvassa näkyy hyvin kaksi hissikuilua.(A.H.)(A.H.)
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Raimo Narjus, 1958

8-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka porrashuone eroaa 
yksilöllisellä suunnittelulla selvästi aikakauden porras-
huoneista.

Portaat: Yksivartiset portaat, jotka koostuvat kahden 
palkin varassa olevista irtoaskelmista.

Pintakäsittelyt: Sisääntulokerroksen seinissä on n. 1,5 
x 1,5 cm kokoisia keraamisia pikkulaattoja. 

PUOLALANKATU 9
PUOLALANKATU 9 AS OY

Lattiat ovat harmahtavaa Hovi-laattaa. Porrasaskelmat 
ovat mustaa mosaiikkibetonia. 

Kiinteä kalustus: Kaide koostuu tummalla puulla kehys-
tetyistä turvalasilevyistä. Käsijohde on pyöreää teräs-
tankoa, joka on kiinnitetty porrassyöksyn päissä oleviin 
vertikaalitankoihin.

Ikkunat ja ovet: Ikkunattomat laakaovet.

Hissi: On.

1. kerroksen pohjapiirros.

Leikkaus.
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Raimo Narjus, 1960 

8-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka porrashuone eroaa 
yksilöllisellä suunnittelulla selvästi aikakauden porras-
huoneista. Porrashuoneessa on rikkakuilu.

Portaat: Kaksivartiset portaat, jotka koostuvat kahden 
palkin varassa olevista irtoaskelmista.

Pintakäsittelyt: Sisääntulokerroksen seinissä on ruske-
aa 2 x 7 cm kokoista laattaa, johon valkoisella laatalla 
on tehty kuvioita.

PUUTARHAKATU 3 Lattia on harmaata Hovi-laattaa.

Porrasaskelmat ovat harmaata mosaiikkibetonia. Jokaisen askelman 
reunassa on valkoinen liukueste.

Ikkunat ja ovet: Tummat laakaovet.

Hissi: Valmistettu vuonna 1960.
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1980-1994, 
POSTMODERNISMI

10. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  v u o s i n a  1 9 8 0 - 1 9 9 4

1980-luku oli korkeasuhdanteen aikaa, mikä vaikutti 
kokonaisvaltaisesti asuinolojen kohenemiseen. Kerral-
la rakennettavat kohteet pienenivät ja uudisrakentami-
nen muuttui kaupunkirakennetta täydentäväksi.1

Edellisten vuosikymmenten aikana rakennettuun har-
maaseen, elementeistä koostettuun kerrostalomiljöö-
seen oltiin kyllästytty ja asuinympäristöstä haluttiin 
värikkäämpää ja monimuotoisempaa. Ratkaisuna 
ongelmaan monet arkkitehdin löysivät modernismin 
puhdasoppineisuutta ja persoonattomuutta kohtaan 
kritiikkinä jo 1970-luvulla Yhdysvalloissa syntyneen 
postmodernismiksi kutsutun tyylisuuntauksen.2 Myös 
rakennusliikkeet alkoivat etsiä ratkaisuja paremman 
asuinympäristön saavuttamiseksi ja arkkitehdeille suo-
tiin hieman enemmän vapauksia, teollisen tuotantotek-
niikan puitteissa tosin. Arkkitehtien kiinnostus asunto-
suunnittelua kohtaan saatiin pikku hiljaa heräämään 
uudestaan.3

Postmodernismissa pyrittiin arkkitehtuurin rikkauteen 
lainaamalla muotoaiheita historiallisista tyyleistä, joi-
ta parodioitiin ja liioiteltiin. Kertaustyyleistä postmo-
dernismi erottautui kuitenkin selvästi, sillä se käytti 
pohjanaan modernismia. Koska haluttiin irrottautua 
teollisesta rakentamisesta, oli koristeellisuus ilman ra-
kenteellisia perusteita enemmän kuin sallittua. Yhtenä 
postmodernismin tavoitteena oli myös uuden kommu-
nikaatioyhteyden avaaminen suuren yleisön kanssa, 
joka oli jo vuosia suhtautunut kriittisesti arkkitehtien 
suunnittelemiin kohteisiin.

Selvimmin postmodernismi näkyi nousukauden myötä 

materialisoituneen yhteiskunnan uusissa rakennus-
kohteissa kuten kauppakeskuksissa, pikaruokaloissa 
ja huoltoasemarakennuksissa.4 Asuntorakentamises-
sa postmodernismi oli hillitympää, mutta sen vaikutus 
oli sielläkin nähtävissä. Asuinkerrostalojen massoittelu 
ja julkisivusommittelu oli aiempaa rikkaampaa. Raken-
nusten hahmoihin saatiin uudenlaista ilmettä kattojen 
monipuolisella muotoilulla. Mittasuhteiden ihmislähei-
syyttä, virikkeisyyttä ja sopeutumista ympäristöön vaa-
dittiin ulkoarkkitehtuurilta jo 1979 arava-ohjeissakin.5

Monipuolisempia julkisivusommitelmia saatiin muokat-
tua määräysten vuoksi entistä isommilla parvekkeilla. 
Niiden lisäksi perusvolyymiin lisättiin portaita, kaide-
rakennelmia ja erimuotoisia katoksia. Kerrostaloissa 
yleistyivät myös erilaiset epäfunktionaaliset koristeai-
heet kuten vinot seinät, ulokkeet ja pyöreät ikkunat.

Yleisimmäksi julkisivumateriaaliksi kerrostaloissa tu-
livat tehdasvalmisteisena elementtipintana käytetyt 
eriväriset kaakelilaatat. Ne ovat kuitenkin helpon irto-
amisensa vuoksi aiheuttaneet myöhempinä vuosina 
ongelmia.6 Punatiilen väri maalattuna sekä tiililaat-
tapintaisena julkisivuna oli yleisesti käytössä etenkin 
vuosikymmenen alussa. Lähemmäs 1990-lukua tul-
taessa yleistyivät erityisesti viileiden pastellisävyjen 
käyttö varsinkin valkoiseen ja vaaleanharmaaseen 
yhdistettynä.7 Kuitenkin tunnusomaisempaa kuin jokin 
tietty värisävy, 1980-luvulle oli värien monipuolisuus. 
Uudempien julkisivumaalien rinnalla alettiin käyttää 
taas perinteisempiä öljy- ja kalkkimaaleja.8

Asumisväljyys kasvoi ja tavallisimmiksi muodostuivat 2-
3 huoneen ja keittiön tai keittokomeron asunnot. Lisäk-
si alettiin rakentaa yhä enemmän myös kaksikerroksi-
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sia kerrostalohuoneistoja, jotka toivat monipuolisuutta 
perinteiseen valikoimaan. Yksiöiden rakentaminen 
puolestaan väheni, sillä asuntohallituksen ohjeissa 
niiden rakentaminen sallittiin vain erikoistapauksissa 
kuten vanhusten asuntoryhmissä.9 Asumismukavuut-
ta lisäsivät huoneistokohtaiset saunat, mutta niiden 
vuoksi asukkaiden yhteistilat vähenivät.10

Nousukautta seurasi pitkä lamakausi 1990-luvun alus-
sa. Julkinen rakentaminen ja vapaarahoitteinen asun-
totuotanto vähenivät merkittävästi, ja painopiste siir-
tyi arava-lainoin rahoitettuun asuntotuotantoon sekä 
pienempiin huoneistotyyppeihin. Pahin rakentamisen 
aallonpohja kohdattiin vuonna 1996, jolloin Suomessa 
valmistui alle 10 000 kerrostaloasuntoa.11

Lamasta huolimatta kehitettiin muun muassa puuker-
rostalo- ja paikallarakentamista sekä terästaloja. Uu-
siksi tutkimuskohteiksi nousivat ympäristökysymykset, 
esteettömyys, muuntojousto, terveellisyys ja asukas-
osallisuus.12 Asuntoja alettiin suunnitella entistä tar-
kemmin käyttäjäprofiilin mukaan: rakennettiin asuntoja 
muun muassa vanhuksille, näkövammaisille ja liikun-
taesteisille. Vielä rakenteilla olevien kerrostaloasun-
tojen tulevat asukkaat saivat nyt ensimmäistä kertaa 
vaikuttaa itse asuntonsa lopulliseen ilmeeseen. Valin-
nanvaraa oli asunnon värityksessä, pintamateriaaleis-
sa ja jopa pohjaratkaisuissa.13 Perinteisten omistus- ja 
vuokra-asuntojen rinnalle tulivat uusina asumismuotoi-
na osa-omistusasunnot sekä asumisoikeusasunnot.14

Arava-määräyksillä oli merkittävä vaikutus asuntojen 
suunnittelussa vuoteen 1993 asti, jolloin asuntohalli-
tus lakkautettiin. Vaikka arava-ohjeet eivät koskeneet-
kaan vapaarahoitteisia asuntoja, oli niissä esitetyistä 

vähimmäismitoituksista muodostunut käytännössä 
asuntorakentamisen yleinen laatutaso. Vuoden 1993 
uudistuksen myötä suunnittelun ohjausta siirrettiin 
valtiolta kunnille sekä suoraan rakennuttajille.15 Vuotta 
myöhemmin perustettiin valtion asuntorahasto, ARA, 
vastaamaan valtion rahoittamasta asuntotuotannosta. 
Tavoitteena oli viihtyisän, hyvin suunnitellun ympäris-
tön aikaansaaminen.16

Postmodernismia on kritisoitu jälkikäteen entistä ka-
oottisemman ympäristön syntymisestä. 1990-luvun 
aikana arkkitehtuurityyli alkoi taas ratioinalisoitua ja 
muuttua eleettömämmäksi. Epäfunktionaalisia koris-
teiteita ei 1990-luvun arkkitehtuurissa enää hyväksyt-
ty vaan suunnittelussa huomio kohdistui toimivuuden 
kannalta perusteltuihin detaljeihin. Rakennukset olivat 
1990-luvulla edelleen tavallisimmin tehty betoniele-
menteistä. Niitä oli kuitenkin kehitetty ja valittavana oli 
nyt entistä monipuolisempia ratkaisuja. Elementeissä 
käytettiin läpivärjättyä betonia, joten julkisivuja ei tar-
vinnut enää erikseen käsitellä. Myös paikallamuuratut 
tiilijulkisivut tulivat takaisin ja ne jätettiin joko paljaal-
leen tai sitten tiilipinnat rapattiin. Punatiilen ohella suo-
sittua olivat myös kelta- ja valkotiili.17

Sisätiloihin 1990-luku toi tullessaan esteettömyysvaati-
musten kasvattamat kylpyhuoneet, käytävät ja erilliset 
kodinhoitotilat. Erillisen keittiön sijaan yhä useammin 
rakennettiin ruoanlaiton, ruokailun ja oleskelun yhdis-
täviä tupakeittiöitä.18 Lisätilaa asuntoihin saatiin lasit-
tamalla parvekkeita. Vaikka 1990-luvulla jopa yksiöihin 
saatettiin sijoittaa oma sauna,19 tekivät asukkaiden yh-
teistilat paluuta erilaisten korttelitupien muodossa.21

Ylimpiä ja alimpia kerroksia ero-
tettiin muusta rakennusmassasta 
erilaisilla ikkuna- ja parvekejaot-
teluilla. Kuvassa on Kivenhakkaa-
jankatu 2. (A.H.)

Parveke rakennettiin 1980-luvulla 
lähestulkoon kaikkiin asuntoihin, 
sillä arava-ohjeet olivat jo vuodes-
ta 1977 vaatineet sitä.20 Kuvassa 
on Käsityöläiskatu 9a.
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Porrashuoneiden ahtauteen herättiin, ja kaavamäärä-
yksiä muutettiin 1980-luvulla Turussa siten, että por-
rashuoneeseen sai käyttää 15 k-m² kutakin kerrosta 
kohden sen vähentämättä rakennusoikeutta. Tämä on 
johtanut ylisuurten, kolkkojen ja hankalasti käytettävi-
en aulatilojen syntyyn. Liioittelussa mentiin toiseen ää-
ripäähän. Toisaalta asuntoja yritettiin sijoittaa mahdol-
lisimman paljon yhden porrashuoneen yhteyteen, mikä 
onnistui vain käytävämäisillä ratkaisuilla.22

Kierreportaat olivat 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
yksi tavanomaisimmista porrasratkaisuista. Vuoden 
1979 arava-ohjeet vaativat, että hissittömissä kerros-
taloissa tulee olla suoravartiset portaat.23 Turun kes-
kustan inventointialueella kuitenkin kaikki 1970-luvun 
jälkeen rakennetut kerrostalot ovat hissillisiä, joten oh-
je ei Turun keskustassa ole vaikuttanut porrasmuodon 
valintaan. Kierreportaiden etuna on niiden mahtumi-
nen pieneen tilaan ja riippumattomuus porrashuoneen 
seinien rakenteesta. Niitä on sijoitettu myös rakennus-
rungon sisään, koska pääasiassa asukkaiden on aja-
teltu käyttävän hissiä. Lähestyttäessä 1990-lukua alet-
tiin taas kiinnittää enemmän huomiota porrashuoneen 
viihtyisyyteen ja kierreportaiden rakentaminen väheni. 

Tarkentuneet esteettömyysvaatimukset aiheuttivat 
muutoksia etenkin porrashuoneiden sisäänkäyntien 
yhteydessä. Kun aiemmin oli tavallista nousta muu-
tama porrasaskelma ennen ulko-ovea ja sitten vielä 
pari askelmaa ennen hissitasannetta, on 1990-luvun 

alkupuolelta lähtien sisäänkäynti tehty joko suoraan 
maantasolle tai sitten porrashuoneeseen on jo raken-
nusvaiheessa suunniteltu luiska pyörätuolin käyttäjiä 
ajatellen. Sisätiloissa ylimääräisiä askelmia ennen his-
sitasannetta on vältetty.

P o r r a s h u o n e i d e n  e r i t y i s p i i r t e i t ä 
v u o s i n a  1 9 8 0 - 1 9 9 4

Tilajärjestely ja tunnelma

Pintakäsittelyt

Sisääntulokerroksen lattia- ja seinäpinnat päällystettiin 
tavallisesti kaakeleilla. Varsinkin vaaleanturkoosia ja 
persikan sävyjä käytettiin runsaasti seinien kaakeleis-
sa ja maalipinnoissa. Ylempien kerrosten seinät maa-
lattiin tavallisesti jollakin vaalealla sävyllä.

Portaat olivat edelleen mosaiikkibetonipintaisia ele-
menttejä. Myös kerros- ja lepotasot saatettiin rakentaa Laatoista muodostettiin usein eri-

laisia kuvioita tai raitoja. Tyypilli-
simpiä olivat valkoisella murretut 
värisävyt ja puhdas valkoinen. Ku-
vassa on Jarrumiehenkatu 5. 

Kupittaankatu 57:ssä on ajalle tyypilliseen tapaan akustiik-
kalevyin varustetut alakatot. (A.H.)

Ulko-ovissa ja ikkunankarmeissa 
saatettiin käyttää kirkkaitakin vä-
rejä. Kuvassa Yliopistonkatu 35.



73

Vuoteen 1982 asti arava-ohjeiden mukaan ei neliker-
roksisiin rakennuksiin saanut rakentaa hissiä kuin 
poikkeustapauksissa, kuten invalidien tai vanhusten 
asuntoloissa. Vuoden 1982 suunnitteluohjeet puoles-
taan nimenomaan vaativat hissien rakentamista ne-
likerroksisiin ja sitä korkeampiin arava-rakennuksiin. 
1990-luvulla hissin rakentamista alettiin joissain tapa-
uksissa edellyttää myös kolmikerroksisiin taloihin. Kui-
tenkin poikkeustapauksia, joissa hissi saatettiin jättää 
rakentamatta, oli niin paljon, että kolmikerroksisiakin 
rakennuksia toteutettiin paljon hissittöminä.27

1970-lukuun verrattuna hissien koko kasvoi tuntuvasti. 
Yleisiksi tulivat metallioviset, pystykahvalla varustetut 
hissit, joiden korin sisäpinnat olivat muovia. Puuviilu-
pintaisia hissiovia toki käytettiin vieläkin, mutta edel-
listen vuosikymmenten massiivipuukahva oli vaihtunut 
teräksiseen ja sisäseinät laminaattiin.  Hissien sisäpuo-
lella oli isoja peilipintoja, ja painikkeet olivat litistyneet 
lähes samalle tasolle takapanelin kanssa.

Laskettujen alakattojen ansiosta talotekniikka oli 
1980-luvun porrashuoneissa melko hyvin piilotettu. Ai-
noa näkyvä asia olivat vesipatterit, jotka eivät yleensä 
olleet upotettuina seinään vaan näkyivät esillä sellaise-
naan kuin ne oli tuotu tehtaasta.

10. 1980-1994, postmodernismi

Ovet ja ikkunat

valmiista elementeistä.24 Kerrostasoilla lattian pinta-
materiaalina käytettiin usein muovimattoa. Vuonna 
1985 voimaantullut rakentamismääräyskokoelman 
määräys nimittäin edellytti porrashuoneiden lattioissa 
äänieristyssyistä ”joustavaa kokomuovipäällystettä tai 
vaahtopohjaista muovipäällystettä” mikäli porrassyök-
syt oli kiinnitetty päistään jäykästi kerros- ja lepotasoi-
hin eikä asennuksissa oltu käytetty joustavia kumi- tai 
neopreenieristeitä. Määräys peruttiin vuonna 2002.25

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

Talotekniikka

Huoneistojen ovina käytettiin edelleen puuviilutettua, 
ikkunatonta laakaovea ja ulko-ovena metallista, suurel-
la lasipinnalla varustettua ovea.

Vuoden 1974 energiakriisi vaikutti ikkunamääräyksiin 
ja kaksilasisista ikkunoista siirryttiin kolmilasisiin. Käy-
tettiin joko kolmipuitteisia tai yhdistelmäikkunoita, jois-
sa sisempien lasien paikalla oli eristyslasielementtiä 
eli umpiolasia. Energiakriisin jälkeen myös ikkunapin-
ta-aloja alettiin tarkkailla, mutta rajoituksista luovuttiin 
1990-luvulla, kun ikkunoiden eristävyyttä saatiin pa-
rannettua rakenteita kehittämällä.26 Ikkunakarmit oli-
vat yleisesti alumiinia.

Myös kaiteet olivat 1960-1970 -lukujen kaiteiden ta-
paan lähestulkoon aina joko seinän vieressä kulkevia 
lattateräksisiä, kumipäällysteisiä käsijohteita tai sitten 
jonkinlaisia muunnelmia teräspinnakaiteista. 

Kiinteä kalustus ei juurikaan poikkea edellisten vuo-
sikymmenten vastaavasta. Tavallisimpia porrashuo-
neiden valaisimia olivat edelleen valkoiset, muoviset 
kupuvalaisimet ja jalkalistana käytettiin edelleen muo-
vilistoja.

Hissien massiivipuukahva vaihtui 
1980-luvulla teräksiseen pysty-
kahvaan, jollainen löytyy muun 
muassa Jarrumiehenkatu 5:stä.

Kaiteet tehtiin edelleen element-
teinä ja maalattiin tavallisesti val-
koisella murretuilla väreillä. Ku-
van turkoosinvärinen kaide löytyy 
Rauhankatu 8a:sta.
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PUUTARHAKATU 12, KÄSITYÖLÄISKATU 9a
TALOT A JA D, KUPOLIKULMA KIINT. OY 

JARRUMIEHENKATU 5
TURUN JARRUMIEHENKATU 5 AS OY

Arkart arkkitehtisuunnittelu, 1995

Tilavaikutelma: Sisääntuloaula on todella tilava ja siitä 
on esteetön pääsy sisäpihalle. Ei tuuletusparvekkeita. 
Sisääntulokerroksessa valaisimet on upotettu akustiik-
kalevyin peitettyyn, laskettuun alakattoon. 

Portaat: Pilarin ympäri kiertyvät, seiniin tukeutumatto-
mat elementtikierreportaat.

Pintakäsittelyt: Sisääntulokerroksen lattia ja seinät ovat 
persikan väristä ja valkoista keraamista laattaa. Ylem-
missä kerroksissa lattia on muovimattoa ja seinät valkoi-
siksi maalatut. Ylemmissä kerroksissa ei ole laskettua 
alakattoa vaan akustiikkalevyt ovat suoraan katossa.

Kiinteä kalustus: Valkoiseksi maalattu pyöröpinnakaide 
harmaalla kumipäällysteisellä lattateräsjohteella.

Ikkunat ja ovet: Porrassyöksyn kohdalla on suuret, syök-
syn muodosta riippumattomat metalliikkunat. 
Huoneistojen ovina ovat ikkunattomat laakaovet.

Hissi: Metalliovinen hissi on valmistunut vuonna 1995.

Arkkitehtitoimisto Sigge Oy, 1989

Tilavaikutelma: Porrassyöksyn vierellä kulkee D-rapus-
sa käytävä, josta on avattu näkymä porrassyöksyyn. Ti-
lavaikutelma on tavallista kaksivartista porrashuonetta 
avarampi. 

Portaat: A: kolmivartinen porras, jonka keskellä on hissi. 
D: rungon sisällä oleva, suora kaksivartinen porras.

Pintakäsittelyt: Valkoiset seinät ja katto. Lattiat ovat 
muovimattoa. Porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia. A-
talon porrashuoneen katoissa on akustiikkalevyjä.

Kiinteä kalustus: D: mustat pyöröpinnakaiteet. A: pelk-
kä kumilla päällystetty musta lattateräs käsijohde.

Ikkunat ja ovet: Ikkunattomat laakaovet.

Hissi: On.

Säilyneisyys: A-rapun aula näyttää jälkikäteen laatoite-
tulta.2. kerroksen pohjapiirros.

Talo A:n kerrostasanne.
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YLIOPISTONKATU 35 / KÄSITYÖLÄISKATU 6
TURUN FASADI AS OY

Vahtera Arkkitehdit, 1995

Tilavaikutelma: Aulassa on tyhjä, olohuonemainen tila, 
johon aukeaa kadulta näyteikkunan tapaiset ikkunat. Ti-
lasta on pääsy pyörävaraston kautta sisäpihalle.

Portaat: Rungon sisässä olevat elementtikierreportaat.

Pintakäsittelyt: Sisääntulokerroksen seinät ovat persi-
kan väristä keraamista laattaa. Muuten seinät on maa-
lattu valkoisiksi. Lattia on muovimattoa. 
Katossa on harmaanruskeita akustiikkalevyjä.

Kiinteä kalustus: Punertavan ruskeaksi maalattu pyörö-
pinnakaide.
Puolipallon muotoiset, valkoiset muovivalaisimet.

Ikkunat ja ovet: Huoneiston ovina on ikkunattomat laa-
kaovet. Metallinen ulko-ovi on varustettu lähes koko 
oven kokoisella ikkunalla.

Hissi: Hissi on valmistunut vuonna 1995 ja siinä on me-
tallinen, vihreäksi maalattu ovi.

Leikkaus Turun Fasadi As Oy:n A-talosta.

B-talon 1. kerroksen pohjapiirros.Talo D:n avara porrashuone.
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1995-2010, 
NYKYARKKITEHTUURI

11. K e r r o s t a l o r a k e n t a m i n e n 
T u r u s s a  v u o s i n a  1 9 9 5 - 2 0 1 0

1990-luvun alussa alkanut taloudellinen lama hellit-
ti vuosituhannen loppua kohti. Harvoista kaupunkien 
keskusta-alueilla olevista vapaista tonteista kilpailtiin 
kovasti, mikä puolestaan nosti tonttien ja siten myös 
asuntojen hintoja koko maassa.1 Keskustatonttien vä-
häisyys vaikutti myös siihen, että rakennettavat koko-
naisuudet pienenivät ja siten kerrostaloja suunniteltiin 
yksilöllisemmin. 

Toimistorakennuksissa 1990-luvun loppua leimasi 
high tech -arkkitehtuuriksi nimitetty lasi-teräsrakenta-
minen. Teräsrakenteet haluttiin jättää näkyville ja siksi 
julkisivuissa käytettiin suuria lasipintoja. Jonkin verran 
samansuuntaiset ajatukset näkyvät edelleen myös 
asuntorakentamisessa, jossa julkisivuja hallitsevat te-
räsrakenteet ja parvekkeiden yhtenäiset lasituspinnat. 

Turun kaupungin vuonna 1992 voimaan tullut raken-
nusjärjestys edellyttää uudisrakentamiselta olemassa 
olevaan rakennuskantaan sopeutumista niin ”sijoituk-
sensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaaliensa, väri-
tyksensä sekä julkisivujen jäsennyksensä puolesta.”  
Niinpä keskustan uudet rakennukset istuvat lähes 
poikkeuksetta hienosti katukuvaan.2 Myös yleinen il-
mapiiri on muuttunut vanhaa rakennuskantaa kunni-
oittavammaksi.

Täydellisenä vastakohtana high tech –arkkitehtuuril-
le 1990-luvun lopussa pinnalle tuli myös eräänlainen 
uustraditionalismi. Paitsi että se näkyy edelleen ta-
lotehtaiden suosituissa perinteisissä talomalleissa, 
heijastuu se myös kerrostaloihin. Esimerkkinä uustra-

ditionalismista on yleisön suosima, 2000-luvun alus-
sa rakennettu Vantaan Kartanonkosken alue, jossa 
mallia kerrostaloihin otettiin 1920-luvun klassismista. 
Myös Turun keskustassa uudisrakennuksia on istutettu 
1920-luvun klassismin rakennuksiin sopiviksi käyttä-
mällä tasaisia, usein vaaleita rappauspintoja. 1990-lu-
vun lopussa oli julkisivuissa tavallinen myös tiilikuvioin-
nin esille jättävä kuultorappaus.

Puu löydettiin materiaalina 1990-luvun lopussa uu-
destaan. Kerrostalojen julkisivuissa sitä käytettiin eri-
tyisesti säleikköinä lasipintojen edessä. Maalaamaton 
puusäleikkö yhdistettynä vaaleaksi käsitellyn tiilipinnan 
kanssa, olikin suosittu julkisivuyhdistelmä 1990-luvun 
lopun arkkitehtuurissa. Maalatuissa puupinnoissa 
yleistyivät jälleen luonnonväriskaala ja perinnemaalit. 

Turun keskustan uusimmat kerrostalot on suunniteltu entis-
tä huolellisemmin vanhaan kaupunkimiljööseen istuviksi ja 
niihin on haettu kaupunkikivitalon leimaa. Kuvan näkymä 
on  Läntiseltä pitkäkadulta.
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Tarkoituksenmukaisuudesta ja materiaalin aitoudesta 
on tullut taas hyve.3

Asuntorakentamisessa parvekevyöhykkeestä on tullut 
julkisivusommittelun keskipiste, johon suurin osa de-
taljeista keskittyy. Parvekkeet ovat isoja ja lasitettuja, 
huoneistoihin liittyviä ulkotiloja. Niitä sisustetaan aivan 
kuin sisätiloja ja käytetään oleskeluun. Parvekkeiden 
kaiteet ovat tavallisimmin metallirunkoisia, mutta muu-
ten lasia nekin. Myös ranskalaisia parvekkeita on alettu 
taas käyttää ja niitä näkyy myös Turun ruutukaavakes-
kustan katufasadeissa. Parvekkeiden lisäksi julkisivu-
ja jäsennellään lämpimänsävyisillä väreillä, erilaisilla 
pintamateriaaleilla sekä sisäänvedetyillä ja ulkonevilla 
osia. Rakennusten muodot ovat tavallisesti suorakul-
maisia ja ikkunapinnat laajoja.

Sisällä asunnoissa ovat niin ikään yleistyneet lämpimät 
värisävyt ja puulattiat. Keittiöt ovat suurentuneet, kun 
ruoanlaitosta ja syömisestä on tullut yleisesti arvostet-
tu seurustelutapa. Ruoanlaittotilat ovatkin tavallisesti 
yhteydessä suoraan olohuoneeseen. Myös kylpyhuo-
neet ovat suurentuneet johtuen esteettömyysmääräyk-
sistä, joiden mukaan huoneistojen käymälätilojen tulee 
soveltua pyörätuolin käyttäjillekin.4 Toisaalta kylpyhuo-
neiden sisustamisesta on tullut trendi, jota esitellään 
laajasti sisustuslehdissä. Tavallista on myös vaatia 
makuuhuoneisiin liittyviä erillisiä vaatekomeroita ja ko-
dinhoitohuoneita. Asuntojen varustetaso on jatkuvasti 
noussut ja nykyään myös internetyhteydet katsotaan
välttämättömäksi.

Suurin osa suomalaisista asuu edelleen omistus- ja 
vuokraasunnoissa, mutta 1990-luvun alussa syntyneet 
osaomistus- ja asumisoikeusasuminen ovat jatkuvasti 

lisänneet kannatustaan. Turun seudulla asumisoikeus-
asunnoissa asui vuonna 2001 jo noin 2500 taloutta ja 
niiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuokratalouksi-
en määrään verrattuna määrä on kuitenkin edelleen 
varsin pieni.5

Nykyajan rakentamista ohjaa kyltymätön halu tasa-ar-
voon, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Sen toteutu-
mista säädellään lukuisilla eri rakentamismääräyksillä 
ja ohjeilla. Toisaalta uudet tekniset innovaatiot antavat 
rakentamiseen entistä enemmän mahdollisuuksia. 
Rakentaminen on toisin sanoen edelleen määräysten, 
kustannusten, vallalla olevan arkkitehtuurikäsityksen 
sekä rakennusalan uusien keksintöjen välissä tasapai-
nottelua. Sairashuoneenkatu 7:n julkisivua 

hallitsevat lasitetut parvekkeet. 

Sairashuoneenkatu 10a:n julkisivuissa on käytetty 1920-
luvun klassismin aiheita: tasaisia ikkunarivejä ja vaaleaa 
rappauspintaa. Porrashuoneiden lasiseinät jäsentävät julki-
sivua ja tekevät siitä nykyaikaisen.

Ranskalaiset parvekkeet ovat 
yleistyneet Turun kaupunkikuvas-
sa. Kuvassa on Rauhankatu 11b.
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Pintakäsittelyt

Eriarvoisuus heijastuu edelleen porrashuoneissa, vaik-
ka niin sanotut palvelijoiden portaat ovatkin jääneet  
jo historiaan. Opiskelijoille suunnattujen rakennusten 
muovimatoilla päällystetyt, minimimitoitetut porras-
huoneet ovat karkea vastakohta 2000-luvun vauraam-
man väen porrashuoneille, joissa materiaalit on valit-
tu huolella. Hierarkiaa esiintyy luonnollisesti myös eri 
käyttötarkoituksiin varattujen tilojen kohdalla. Sisään-
tulokerros on porrashuoneissa edelleen muita kerrok-
sia tarkemmin suunniteltu. 

P o r r a s h u o n e i d e n  e r i t y i s p i i r t e i t ä 
v u o s i n a  1 9 9 5 - 2 0 1 0

Tilajärjestely ja tunnelma

Suomen rakennusmääräyskokoelmassa vaaditaan 
hissittömän porrashuoneen portailta vähintään yhtä 
lepotasoa kerrosten välillä sekä portaisiin kohdistuvaa 
luonnonvaloa.6 Pääportaiksi hissittömissä rakennuk-
sissa suositellaan joko suoravartista porrasta tai laa-
jasti kaartuvaa, lepotasollista porrasta. Tavallista kier-
reporrasta ei suositella pääportaaksi enää lainkaan. 

Hissillisissä porrashuoneissa tällaisia vaatimuksia ei 
ole. Esteettömyyden ja turvallisuuden saavuttamiseksi 
portaiden tulee kuitenkin rakennusmääräyskokoelman 
mukaan olla tarpeeksi hyvin valaistuja ja niiden askel-
mapinnoissa tulisi olla tarpeeksi suuret vaaleus- ja vä-
rierot.7 2000-luvulle tyypilliseen tapaan Läntinen pitkäkatu 18 B-

rapun sisääntulokerrosta avartaa suurikokoinen peili. Peile-
jä on lisätty myös uusimpiin korjausrakentamiskohteisiin. 

Esteettömyysmääräykset ovat 
vaikuttanut sisäänkäyntiväylien 
tilavuuteen ja portaattomuuteen. 
Itse porrassyöksyt ovat usein ah-
taita koska lähestulkoon kaikissa 
kerrostaloissa on hissi. Kuvassa 
on Kristiinankatu 4:n aula.

Sisääntulokerroksen pintamateriaalina käytetään ny-
kyisin suurikokoista keraamista laattaa, ja kerroksen 
yleissävy on tavallisesti harmaa. Muiden kerrosten sei-
nät on yleensä tasoitettu ja maalattu valkoisella. Ka-
toissa puolestaan käytetään paljon akustiikkalevyjä, 
joiden sisään on upotettu porrashuoneen valaistus.

Porraselementtejä on nykyään entistä erilaisempia mal-
leja ja valittavana niihin on useita erirakeisia ja -värisiä 
mosaiikkibetonipintoja. Porrasaskelmissa mosaiikkibe-
toni on edelleen suosituin pintamateriaali, mutta ker-
rostasoilla yleisiä ovat myös monenlaiset muovimatot.

Läntinen pitkäkatu 18 B-por-
rashuoneessa värejä on käytetty 
rohkeasti.
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Huoneistojen ulko-ovina käytetään edelleen puuviilutet-
tuja laakaovia. Myös ulko-ovissa on edelleen tavallisin 
metallinen, isolla lasilla ja metallikahvalla varustettu 
ovityyppi. Tavallisesti ulko-ovet on maalattu tumman-
harmaiksi.

Ikkunoissa puolestaan muutoksia tapahtui. 1990-lu-
vun aikana siirryttiin käyttämään puualumiini-ikkunoi-
ta, joissa karmirakenteen sisäpuoli on tehty puusta ja 
ulkopuoli vettä paremmin kestävästä alumiinista. Läm-
möneristävyyttä parannettiin uusilla selektiivilaseilla 
sekä kaasutäytteisillä eristyslasielementeillä.8 Tämä 
olikin tarpeellista, sillä 2000-luvulla isot ikkunapinnat 
tulivat taas muotiin.

11. 1995-2010, nykyarkkitehtuuri

Ovet ja ikkunat

Kiinteät kalusteet ja kaiteet

Talotekniikka

Porrashuoneiden kaiteet ovat edelleen tehdasvalmis-
teisia elementtejä, mutta valinnanvara on lisääntynyt. 
Rajoittavimpana tekijänä kaiteiden suunnittelussa ovat 
käyttöturvallisuutta koskevat rakennusmääräykset, jot-
ka estävät muun muassa kaiteiden vaakarakenteet ja 
-kuviot. Pystyrakenteidenkin väli saa olla enintään 110 
mm.9

Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan kai-
teen korkeuden tulee olla vähintään 1000 mm, mut-
ta suojaava osa saa loppua jo 700 mm:n korkeudes-
sa askelman tai lattian pinnasta.10 Tämä on johtanut 
kaidemalleihin, joissa käsijohde on irtonainen muusta 
pinnakaiteesta. Kaiteet on kiinnitetty portaisiin yleensä 

askelmien sivusta ja maalattu tavallisesti tummanhar-
maalla.

Uusimpien kaiteiden käsijohtimet 
ovat tavallisesti pyöreäprofiilista 
metallitankoa. Nykyaikaiset kai-
de-elementit ovat muodoiltaan 
hieman aiempia kulmikkaampia. 
Kuvassa on Jarrumiehenkatu 2c.

Turun keskustassa teräspintaiset 
hissit ovat suosituimpia. Hissiko-
rin lattia puolestaan on yleisim-
min muovi- tai kolikkokumimattoa. 
Jarrumiehenkatu 2c.

Hissin rakentamista kaikkiin uusiin vähintään neliker-
roksisiin taloihin vaaditiin määräyksissä vasta vuonna 
1994. Vuonna 2005 määräystä tiukennettiin entises-
tään ja nyt hissiä edellytetään rakennettavaksi jo kol-
mikerroksisiinkin taloihin.11 Hissillä on nykyisten mää-
räysten mukaan päästävä lisäksi ullakolle ja kellariin, 
jos niissä sijaitsee asumista palvelevia yhteisiä tiloja. 
Hissin tulee myös soveltua pyörätuolin käyttäjälle,12 

joten hissikorin on oltava vähintään 1100-1400 mm 
leveä ja 1400 mm syvä.13 Hissit ovat siis selvästi suu-
rentuneet vuosien mittaan. Siinä missä 1950-luvulla 
kolmen hengen hissi oli tavallinen, mahtuu nykyhissiin 
jopa kahdeksan käyttäjää samanaikaisesti. 

Turvallisuussyistä edellytetään ovien rakentamista 
hissikoreihin. Useimmissa hisseissä kerrostasojen tai 
vähintäänkin hissikorien ovet ovat automaattisia, mi-
kä helpottaa myös pyörätuolilla liikkujia. Hissikorien 
seinät voi tilata teräksisinä tai erivärisillä laminaateilla 
päällystettyinä.14

Kerrostaloihin alettiin 1990-luvun lopulla asentaa 
laajakaistaisia tietoverkkoja. Niihin kuuluivat internet-internet-
yhteydet, ovipuhelin sekä kiinteistövalvontajärjestel-
mät.15 Uusissa kerrostaloissa laajakaistavedot on saa-
tu piilotettua ottamalla ne huomioon jo rakennuksen 
suunnitteluvaiheessa, mutta vanhoissa kerrostaloissa 
piuhojen veto porrashuoneiden kautta on aiheuttanut 
esteettisen ongelman.
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JARRUMIEHENKATU 2c
TURUN JARRUMIES AS OY

Schauman arkkitehdit Oy, 2005

Tilavaikutelma: Täysin esteetön, 2000-luvulle tyypillinen 
porrashuone. Ei tuuletusparvekkeita.

Portaat: Kaksivartiset elementtiportaat.

Pintakäsittelyt: Sisääntulokerroksen seinät ovat kiiltä-
vää, luonnonkiven näköistä, isoa keraamista laattaa. 
Sisääntulokerroksen lattioissa sama laatoitus on matta-
na. 

Muissa kerroksissa seinät on maalattu valkoisiksi ja lat-
tioissa on harmaa muovimatto. 

Alakatoissa on valkoiset akustiikkalevyt. 

Porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Tummanharmaaksi maalatut pyörö-
pinnakaide-elementit, joihin on päälle kiinnitetty pyö-
reäprofiilinen terästanko käsijohtimeksi.

Valaisimet on upotettu laskettuun alakattoon.

Aulassa on iso karmiton peili. 

Harmaa, kuminen, 5 cm korkuinen jalkalista. 

Ikkunat ja ovet: Huoneistojen ovina on ikkunattomat 
laakaovet. 

Porrassyöksyn lepotason kohdalla on koko rakennuksen 
korkuinen, lepotason levyinen metallikarminen ikkuna.
 
Ulko-ovi on isoilla ikkunoilla varustettu vasikallinen me-
talliovi.

Hissi: Hissillä on pääsy myös kellariin. Hissin harjattua 
terästä olevat ovet ovat automatisoidut.

As Oy Jarrumiehen leikkaus B-B vasemmalla. Oikealla lähes identtisen As Oy Ajomiehen julkisivu.
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11. 1995-2010, nykyarkkitehtuuri

KRISTIINANKATU 4 A ja B
ELEGANT AS OY

Schauman arkkitehdit Oy, 2000

Portaat: Kolmivartinen portaikko, jonka keskellä on his-
si. Keskipalkin varassa olevat, irtoaskelmista koostetut 
elementtiportaat.

Pintakäsittelyt: Seinät on maalattu valkoisiksi, paitsi 
aulassa, jossa ne ovat suurta keraamista laattaa. Porra-
saskelmat ovat mosaiikkibetonia.

Kiinteä kalustus: Kaiteena on vain käsijohde. 
Aulassa on isot, karmittomat peilit ja puinen penkki.

Ikkunat ja ovet: Ikkunattomat puuviilulaakaovet.

Hissi: On.
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Suojelumääräyksillä voidaan estää rakennuksen pur-
kaminen, mutta kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttä-
miseen tarvitaan jatkuvaa, alkuperäistä rakennustapaa 
kunnioittavaa kiinteistönhoitoa. Oikea-aikaiset, hyvin 
suunnitellut huoltotoimenpiteet takaavat ettei suuria 
korjauksia jouduta tekemään eikä mikään rakennus-
osa pääse täysin korjauskelvottomaan kuntoon. 

Porrashuoneen arvojen säilyminen on uhattuna kun 
rakennus halutaan muuttaa palvelemaan uutta käyt-
tötarkoitusta tai siihen jostain muusta syystä halu-
taan tehdä suuria muutoksia. Syinä voivat olla halu 
parantaa porrashuoneen esteettömyyttä, turvallisuut-
ta, lämmöneristävyyttä, valo- tai ääniolosuhteita tai 
ulkonäköä. Energiankulutuksen pienentämiseksi sekä 
ikääntyneen väestön pidemmän kotona asumisen tur-
vaamiseksi valtio tukee taloyhtiöitä korjaus- ja energia-
avustuksin.1 Arava-talot voivat puolestaan saada pe-
rusparantamiseen arava-lainaa.2

Sisätilojen säilymisen kannalta tulee muistaa ettei kor-
jaus- ja muutostöissä tarvitse noudattaa korjaushet-
kellä voimassa olevia rakentamismääräyskokoelman 
määräyksiä yhtä kirjaimellisesti kuin uudisrakentami-
sessa. Tavallisesti niitä noudatetaan soveltuvin osin, 
mutta kuitenkin siten, ettei korjattavan rakennuksen 
autenttisuuden säilyttäminen tarpeettomasti vaikeu-
du. Vanhaa rakennusta ei myöskään tarvitse koskaan 
korjata vain siitä syystä, ettei se täysin täytä nykyisiä 
määräyksiä.3

Toisinaan porrashuonetta halutaan uudistaa vallalla 

PORRASHUONEIDEN 
UHAT JA 
MAHDOLLISUUDET

12. olevien muoti-ilmiöiden mukaisesti, vaikkei sen kun-
nossa olisikaan valittamista. Uudisrakentamisen ta-
soon pyrkivä, tuhoava ja kaiken kiillottava korjausasen-
ne tulisi saada muutettua alkuperäistä rakennusta 
kunnioittavammaksi. 

Uusrenessanssi- ja jugendportaikoiden arvot ovat hel-
posti maallikonkin nähtävissä, mutta kuinka helposti 
ominaislaatu erotetaan funkionalistisissa tai jälleen-
rakennusajan porrashuoneissa? Vaikka 1930-luvul-
ta eteenpäin rakentamisen muotokieli alkoi muuttua 
yksinkertaisempaan suuntaan, ei tämä tarkoita, että 
sen jälkeistä rakennuskantaa voisi korjata sen huolet-
tomammin. Mitä vähäeleisempää arkkitehtuuri on, sitä 
suurempi merkitys oikeilla materiaaleilla ja pienillä yk-
sityiskohdilla on kokonaisuuden kannalta.

Porrashuoneiden korjauksissa taloyhtiöiden kannattaa 
luottaa rakennushistoriaa tuntevaan ammattisuunnit-
telijaan. Tämän palkka on kokonaiskustannuksissa 
varsin pieni osa ja suunnitteluammattitaidon hyödyn-
täminen takaa rakennustaiteellisesti onnistuneen 
lopputuloksen. Asiantuntija erottaa koskemattomana 
säilytettävät arvokkaat rakennusosat ja pystyy osoitta-
maan kohdat, joihin uudistukset voidaan huoletta ulot-
taa niin halutessa. Korjausfirmat suunnittelijoina eivät 
välttämättä aja rakennuksen vaan yrityksensä etua.

1960-1970 -lukujen usein persoonattomissa lähiö-
porrashuoneissa tilanne on hieman toinen. Niissä ra-
kennustaiteellisia arvoja ei ole siinä määrin kuin pari 
vuosikymmentä aiemmin rakennetuissa kohteissa. 
Kuitenkin poikkeuksiakin on, ja maallikon voi olla vai-
kea tunnistaa oman arkiympäristönsä erityispiirteitä. 
Epävarmoissa tilanteissa arvioinnin pyytäminen arkki-

P o r r a s h u o n e i d e n  k o r j a u s -  j a 
m u u t o s t y ö t  y l e e n s ä
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tehdilta ei ole koskaan pahitteeksi. Suurempia muutok-
sia tehdessä suunnittelija olisi joka tapauksessa hyvä 
palkata. 

Aluksi porrashuone tulisi inventoida ja dokumentoida 
huolellisesti. Kerrostaloja on ajanmukaistettu aina: on 
lisätty sähköt, sisäkäymälät ja lämmitysjärjestelmätkin 
ovat vuosien saatossa muuttuneet useaan otteeseen. 
Ilman tiettyjä elintasoa ylläpitäviä muutoksia kiinteis-
töä ei enää pidetä käyttökelpoisena. Inventoinnin pe-
rusteella tulisi uudelleen pohtia, mitkä muutokset ovat 
todella tarpeellisia. Jos rakennus on pysynyt pystyssä 
ja siinä on asuttu jopa vuosisadan ajan, miksi juuri nyt 
ei selvittäisi ilman suunniteltuja muutoksia? Historialli-
sesti arvokkaimmissa kohteissa tulisi suosiolla jättää 
suuret muutokset tekemättä kokonaan ja keskittyä 
vain ylläpitämään arvokasta ympäristöä.

Jos muutokset kuitenkin päätetään toteuttaa, tulisi ne 
tehdä porrashuoneen ehdoilla. Historiallisten porras-
huoneiden kohdalla nousee esiin restauroinnin perus-
haaste: tulisiko mahdolliset uudet osat tehdä vanhan 
tyylin mukaisesti, abstrahoiden tyyliä vai selkeästi 
omanlaisiksi kokonaisuuksikseen? Inventoinnin perus-
teella suunnittelijan on tehtävä parhaaksi katsomansa 
ratkaisu tapauskohtaisesti. 

Jos uusi osa edustaa uutta tekniikkaa, voi olla perus-
teltua valita uudennäköinen malli. Lasipintaiset hissit 
esimerkiksi jättävät tilan avarammaksi kuin vanhat 
umpihissit. Hillityt mallit säilyttävät päähuomion al-
kuperäisessä arkkitehtuurissa. Jos puolestaan osa 
vanhaa kaidetta joudutaan uusimaan tai yksi vanha 
ikkuna vaihtamaan, kannattaa usein imitoida vanhaa 
tyyliä. Porrashuoneisiin tehdään muutoksia suhteelli-

sen paljon. Jos kaikki uudet osat jätetään selvästi erot-
tumaan vanhasta tyylistä, ei pian ole jäljellä kokonais-
ta tyylinmukaista porrashuonetta. Korvaavissa osissa 
tulisi noudattaa vanhaa rakennustapaa ja käyttää al-
kuperäisiä rakennusmateriaaleja. Uusiin osiin voidaan 
tarvittaessa liittää myös pieni laatta, joka kertoo val-
mistusvuoden. Korjaustöistä tulisi aina tehdä huolel-
linen raportti, joka auttaa huoltotöiden suorittamista 
jatkossa ja toimii merkittävänä lähdemateriaalina seu-
raaville korjaajille. 

Kristiinankatu 1 muutettiin 1980-luvulla toimistokäyttöön. 
Porrashuoneessa tämä näkyy muun muassa opastekylttei-
nä, kulkuporttina ja sisääntuloaulaan rakennettuna infopis-
teenä.

TOIMENPITEET NIIDEN PORRASHUONEELLE AIHEUTTAMAN RASITTEEN MUKAAN:

Peruuttamaton toimenpide:
 - Porrassyöksyn leikkaaminen (esimerkiksi hissin lisäämisen tai 
 ullakkorakentamisen yhteydessä)
 - Ovien tai ikkunoiden vaihto hävittäen alkuperäiset kappaleet

Pysyväislaatuinen, mutta ei peruuttamaton toimenpide:
 - Hissin lisääminen porrassyöksyn keskellä olevaan valmiiseen aukkoon.

Suhteellisen helposti alkuperäiseen asuun palautettavissa oleva toimenpide:
 - Pintojen uudelleen maalaus
 - Heilurioven vienti varastoon säilöön

Porrashuoneen säilymistä palveleva toimenpide:
 - Ikkunoiden maalaus- ja korjaustyöt
 - Porrashuoneen yleinen siistinä pitäminen
 - Rikkoutuneiden osien korjaus
 - Huoltavat pintakäsittelyt
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Pintakäsittelyt ovat olleet tärkeä osa sisäarkkitehtuu-
ria aina 1950-luvulle asti. Värisävyjä ja maalien erilai-
sia kiiltoasteita on yhdistelty monipuolisesti käyttäen 
useita eri maalaustekniikoita. Pintakäsittelyn luoma 
tilavaikutelma tulisi porrashuoneiden korjausten yhtey-
dessä pyrkiä säilyttämään tai palauttamaan ennalleen. 
Parhaiten tämä onnistuu käyttämällä perinteisistä ai-
neista ja pigmenteistä tehtyjä maalilaatuja ja käsityö-
mäistä maalaustapaa. Alkuperäistä pintavaikutelmaa 
ei saada aikaan millä tahansa maalilla ja miten tahan-
sa sudittuna, vaikka väri olisikin värikarttojen mukaan 
alkuperäisenlainen.

Erikoispintakäsiteltyjä porrashuoneiden seiniä ei kan-
nata turhan usein uusintakäsitellä. Ne kestävät hyvin 
tehtyinä ja oikein hoidettuina vuosikymmeniä vanhen-
tuen kauniisti. Maalauspinnat eivät kuitenkaan ole 
ikuisia. Kun uusintakäsittelyjä on tehty useita päällek-
käin, syntyy eri aikakausien tyyli-ihanteiden muodosta-
ma kerroksellisuus, joka on jo itsessään arvokas. Seu-
raavan kerran pintoja uusiessa joudutaan miettimään 
minkä aikakauden asuun pinnat pyritään palautta-
maan. Vanhojen porrashuoneinteriöörien arvostus on 
viime vuosina noussut ja nykyään useimmiten niihin 
halutaan palauttaa alkuperäiset pintakäsittelyt. 

Päällemaalattuja koristemaalauksia ei ole Turussa to-
dennäköisimmin muissa kuin uusrenessanssiraken-
nuksissa. Rakennussuojelulain mukaan rakennusta, 
jossa on vanhoja maalauksia ei saa muuttaa tai purkaa 
ennen kuin aikomuksista on ilmoitettu museovirastol-
le, vaikkei rakennusta olisikaan erikseen suojeltu. Ko-

ristemaalattuja pintoja ei myöskään saa päällemaalata 
tai rapata ilman ilmoitusta museovirastolle, jolle tulee 
ennen toimenpiteitä antaa mahdollisuus dokumentoi-
da maalaukset.5

Vaikkei päällemaalaus sinänsä vioita koristemaalauk-
sia, on niiden esillesaaminen maalikerroksen alta vai-
keaa ja sen yhteydessä alkuperäinen koristemaalaus 
voi turmeltua. Esiin otettu, nuhraantunut pinta ei ole 
uuden veroinen ja jopa koristeen tulkitseminen voi 
siltä olla vaikeaa. Täysin tuhoutuneita kohtia voidaan 
maalauksiin rekonstruoida vanhan mallin mukaan esi-
merkiksi valokuvien perusteella. Uusi pinta ei kuiten-
kaan korvaa alkuperäistä. Peittämättömiä koristemaa-
lauksia pitää huoltaa puhdistamalla ja toisinaan myös 
korjaamalla.6 Jottei tahattomia tuhoja tapahtuisi, tulisi 
porrashuoneen vanhoihin pintakäsittelyihin ja mahdol-
lisiin peitettyihin koristemaalauksiin tutustua jo korja-
uksen aluksi tehtävää inventointia laatiessa. Tietämät-
tömyydessään korjausmiehet voivat nimittäin turmella 
peitetyt koristemaalaukset jo kuluneiden pintamaalien 
repimisen yhteydessä.   

Sabloonalla tehtyjä kuvioita ei sen sijaan voida tulkita 
samalla tavalla originaalitaideteoksiksi kuin koriste-
maalauksia vaan ne ovat ennemminkin arkkitehtuuriin 
kuuluvaa käsityötaidetta. Siten boordi- ja muiden sab-
loonakuvioiden uudelleen maalaus on hyväksyttäväm-
pää kuin koristemaalausten uusiminen. Likaantuneita 
ja kuluneita marmorointeja pystytään puolestaan puh-
distamaan ja korjaamaan, joten kulumisen vuoksi van-
haa marmorointipintaa ei kannata hävittää.7

1960-luvun jälkeen rakennetuissa porrashuoneissa, 
voidaan uusintamaalaukset tehdä huolettomammin. 

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

Turussa taloyhtiöt ovat itse aktii-
visesti teettäneet porrashuoneis-
taan väritutkimuksia, joita säily-
tetään Turun museokeskuksella.4 
Kuvassa on Puolalanpuisto 1b:n 
porrashuoneen seinän värinäyt-
teiden ottopaikka. (A.H.)

Tornikatu 1b:ssä on kaivettu pääl-
lemaalattua marmorointia esiin.
Marmorointiin kuuluvan pintalak-
kauksen ansiosta se on tavallises-
ti melko helppoa. (A.H.) 



85

12. Porrashuoneiden säilymisen uhat ja mahdollisuudet

Kuitenkin aina kun porrashuoneen värimaailmaa ha-
lutaan muuttaa, kannattaa kääntyä ammattisuunnitte-
lijan puoleen. Rakennusaikaa ja -tyyliä tulisi arvostaa 
aina eikä porrashuoneisiin tulisi siksi lisätä tyylille ja ra-
kennusajalle vieraita elementtejä. Rakennusajan epä-
kunnioituksesta kertovat viime vuosina tehdyt porras-
huoneiden aulapintojen 2000-luvun muodin mukaiset 
laatoitukset. Ammattisuunnittelija löytää rakennusajal-
le sopivat maalit ja porrashuoneen alkuperäistä ilmet-
tä kunnioittavat värisävyt.

Lattiapintoja joudutaan uusimaan seinäpintoja huo-
mattavasti harvemmin. Vanhat mosaiikkibetoni- ja 
laattalattiat ovat säilyneet vuosisadan alusta tähän 
päivään asti hienosti eikä niitä ole syytä uusia. Jos 
korjausta kuitenkin tarvitaan, olisi parasta tyytyä ra-
kennusajan materiaalivalikoimaan. Joitain 1930-1960 
-lukujen materiaalikokeiluja ei tosin enää valmisteta, 
joten ongelma joudutaan ratkaisemaan muilla tavoin. 
Aurajoen rannalla uhkana porrashuoneiden ensim-
mäisten kerrosten lattiapinnoille on upottava maaperä. 
Rakennuksia on jouduttu sen vuoksi paaluttamaan uu-
destaan ja se vaatii joissain tapauksessa rakennuksen 
pohjakerroksen lattian purkua. 

O v i e n  v a i h t o  j a  t u r v a l l i s u u d e n 
p a r a n t a m i n e n

Porrashuoneiden ovien vaihto liittyy usein asukkaiden 
turvattomuuden tunteeseen. Vanhat ovimallit eivät ik-
kunapintoineen täytä nykyisiä turvallisuusmääräyksiä 
eivätkä toisaalta eristä ääntäkään yhtä hyvin kuin uu-
det mallit. Ovien uusimisessa tulisi kuitenkin olla erit-
täin varovainen. Historiallisesti arvokkaiden porrashuo-
neiden ovet ja ikkunat ovat kiinteä osa porrashuoneen 
arkkitehtuuria. Uusittaessa kerrostasojen ovet laaka-
oviksi tuhoutuu alkuperäinen interiööri täysin. Ovia 
maalatessa tulisi ottaa huomioon samat seikat kuin 
seinienkin pintakäsittelyissä.

Ennen vanhaan huoneistojen ovet tehtiin kokonaan 
puusta ja niissä oli usein koristeltuja ikkunalaseja, 
jotka johtivat sisään huoneistojen eteistiloihin. Ovissa 
saattoi olla lisäksi koristemaalauksia ja taidokkaita ko-
hokoristeluja. Erityisesti jugendin aikaan ovet kertoivat 
korkeatasoisesta puusepäntyöstä. Varsinkin ulko-ovet 
tehtiin massiivisiksi porteiksi, jotka toivottivat tulijan 
upealla tavalla sisään rakennukseen. Vielä olemassa 
olevia alkuperäisiä ovia tulisikin kaikin tavoin vaalia. 

Myös helojen merkitys pitäisi muistaa ovi- ja ikkuna-
korjauksia tehtäessä. Viime vuosikymmeninä helojen 
määrä ovissa tuntuu vain kasvavaneen. Ovatko kaikki 
muutokset välttämättömiä? Tarvitaanko turvalukkoja 
huoneistojen oviin jos pihaa reunustaa jo lukittu aita ja 
porrashuoneen ulko-oveakin pidetään lukossa? 

Jos muutokset on tehtävä, tulisi uudet osat tehdä kä-
sityönä käyttäen alkuperäisiä materiaaleja. Aina 1800-
luvun lopulle asti helat tehtiin käsityönä pääasiassa 

Tärkeää olisi lattiatuntuman säilyminen entisellään. Muovi-
päällyste ei korvaa vanhan puu- tai kivilattian luomaa tun-
nelmaa. Kuvassa on Rauhankatu 2:n keittiönportaikko F.

Ovisilmät ja turvalukot ovat lisään-
tyneet. Myös postiluukkuja on jou-Myös postiluukkuja on jou-
duttu uusimaan suuremmiksi päi-
vittäislehtien paisumisen myötä.  
Kaskenkatu 2, Pantern. (A.H.)
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Kuten ovet, myös ikkunat ovat kiinteä osa rakennuksen 
arkkitehtuuria. Porrashuoneissa on tavallisesti lepota-
sojen kohdilla olevia ikkunoita, kattoikkunoita ja oviin 
liittyviä ikkunoita. Tätä lukua voidaan kuitenkin hyödyn-
tää myös suunnitellessa koko rakennuksen ikkunoihin 
kohdistuvia korjauksia tai muutoksia.

Ikkunat valmistettiin aina 1800-luvun loppuun asti 
käsityönä rakennuspaikalla. Senkin jälkeen ne vielä 
1920-luvun lopulle asti tehtiin käsin, mutta työ siir-
rettiin puusepänverstaisiin ja tehtaisiin.10 Vuosisadan 
alun ikkunoissa käytetty puumateriaali valittiin huolella 
jo kaatovaiheessa. Ikkunoihin käytettiin vain männyn 
sydänpuuta, joka alkoi kehittyä vasta puun ollessa yli 
40-vuotias. Nykyään puut saavat harvoin kasvaa niin 
kauan ennen kaatoa. Myös puun valinta, vuodenaikaan 
nähden oikea-aikainen kaato ja oikeaoppinen käsittely 
ennen työstöä olivat taitoja, jotka kuuluivat metsurien 
ja puuseppien ammattikunnan erityisosaamiseen.11 Ik-
kunoiden teko oli aikaa vievää ja arvokasta työtä, jota 
ei haluttu tuhlata huonoon materiaaliin.

1950-luvulla ikkunat valmistettiin jo täysin koneiste-
tuissa tehtaissa, mutta osien sovitus, lasitus ja ikkunoi-
den maalaus suoritettiin tavallisesti vielä rakennuspai-
kalla. Lasilistojen käyttö oli tuolloin yleistä.12 Ne eivät 
kuitenkaan olleet yhtä kestäviä kuin aiemmin lasien 
kiinnittämiseen käytetty kittaus ja ne ovatkin vaatineet 
myöhemmin paljon kunnostusta.13 Ikkunoiden lasitus 
ja pintakäsittely siirrettiin 1970-luvulla tehtaisiin.14 Sii-
hen asti pinnoitteena oli käytetty öljymaalia. Se vanhe-
ni arvokkaasti ja mikä tärkeintä, se suojasi laholta ja 

I k k u n o i d e n  v a i h t o  j a 
k o r j a u s

valuraudasta, alumiinista, pronssista ja ebenholtsista.8 

Tehdasvalmisteisia vanhoihin oviin sopivia antiikkihe-
loja on valitettavan huonosti tarjolla tai sitten ne ovat 
räikeästi erottuvaa muka-antiikkia.

1900–luvun alkuvuosikymmenten aikana rakennetuis-
sa kerrostaloissa on usein heiluriovet. Niiden alkuperäi-
senä tarkoituksena oli pitää lämmin ilma sisällä, mutta 
nykyään ne koetaan enemmänkin esteiksi. Erityisen 
hankalia ne ovat pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjille 
sekä lastenvaunujen tai suurten kantamusten kanssa 
kulkeville. Osassa Turun keskustan porrashuoneista 
heiluriovet on jo irrotettu paikoiltaan. Vaikka olisivatkin 
hankalat käytössä, vanhat heiluriovet kuuluvat porras-
huoneen alkuperäisarkkitehtuuriin. Suositeltavampaa 
olisikin vain kiilata ovet jonkinlaisilla pidikkeillä pysy-
västi auki. Tällöin kulku ei estyisi, mutta rakennuksen 
arvokkaat heiluriovet säilyisivät kaikkien nähtävillä. 

Ovien laseja sekä huoneistojen eteisiin johtavia yläik-
kunoita on vaihdettu useaan otteeseen vuosien aika-
na. Harvoissa Turun inventointialueen vanhoissa por-
rashuoneessa onkaan enää täydellistä sarjaa vanhoja 
laseja jäljellä. Jos alkuperäisiä laseja ei ole säilynyt, 
voidaan lasit vaihtaa tarpeen tullen uusiin palonsuoja-
laseihin, mikä omalta osaltaan parantaa ovien turvalli-
suutta.9

Periaatteena voisi pitää, ettei 1950-lukua aiemmin teh-
tyjen rakennusten porrashuoneiden ovia tulisi vaihtaa 
lainkaan vaan ongelmatapauksissa tulisi etsiä muita 
ratkaisuja. Kerrosovien taakse, huoneistojen puolelle 
voi tarvittaessa asentaa toisen, sisäänpäin aukeavan 
oven, joka täyttää halutut vaatimukset. Tällöin porras-
huoneen kokonaisilme pysyy ennallaan. 

Helat ovat tärkeä osa ovea. Kah-
voja ja salpoja käsin koskettaessa 
välittyy tunne rakennuksen aika-
kaudesta ja kulttuurista. Rauhan-
katu 2, keittiönportaikko D.

Jugendrakennuksessa laakaovet 
erottuvat selvästi. Rauhankatu 2.
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päästi puuhun ajautuneen kosteuden haihtumaan.15 
Hidas kuivuminen ei soveltunut enää tehtaiden sarja-
tuotantotapaan,16 joten ikkunoiden pintakäsittelyssä 
siirryttiin öljymaalista tummiin puunsuoja-aineisiin. Ne 
eivät kuitenkaan suojanneet ikkunoita kuten vanha öl-
jymaali. Lisäksi tummat pinnat kuumuivat auringossa 
ja rapistuivat siitäkin syystä helpommin. Ikkunoita jou-
duttiin uusintakäsittelemään entistä useammin.17

Viime vuosina teollisuus on kehittänyt mitä moninai-
simpia ikkunaratkaisuja, joita ei olekaan enää niin 
helppo korjata. On sanomattakin selvää, että nykyiset 
tehdasvalmisteiset ikkunat vanhassa rakennuksessa 
erottuvat alkuperäisestä arkkitehtuurista tuntuvasti. 

Tavallisimmat syyt ikkunoiden vaihto- tai korjaushalui-
hin ovat lämpö- tai äänieristysongelmat, vetoisuuden 
tuntu, kulunut maalipinta, toimimattomat ikkunahelat, 
lahovauriot tai irronneet kittaukset. Joissain tapauksis-
sa puitteet voivat olla niin turvonneet tai ikkunat maa-
lattu niin paksulla maalikerroksella etteivät ikkunat 
enää aukea. Sisään-ulos aukeavat ikkunat ja suuret 
maisemaikkunat koetaan puolestaan hankalasti pes-
täviksi ja korkeissa rakennuksissa jopa vaarallisiksi. 
Toisinaan ikkunat halutaan vaihtaa vain jottei tarvitsisi 
korjata vanhoja ikkunoita tai koska julkisivukorjauksen 
yhteydessä vaihto onnistuisi mukavasti.18

Erityisen ongelmallisia vanhojen ikkunoiden säilyvyy-
den kannalta ovat valtion tukemat energiansäästöta-
voitteet. Ollaan ristiriitaisessa tilanteessa kun toisaal-
ta energiaa pitäisi kaikin keinoin säästää ja toisaalta 
ikkunat uusimalla vanhan arkkitehtuurin alkuperäinen 
luonne tuhoutuu peruuttamattomasti. Ennen ikku-
noiden vaihtosuunnitelmien tekoa tulisi mahdolliset 

rakennevauriot korjata ja vaihtaa vanhat, kenties jo 
hapertuneet tiivisteet uusiin. Tiivisteiden huollon tuli-
si kuulua normaaliin kunnossapitoon. Hyväkuntoiset 
tiivisteet ennaltaehkäisevät ikkunoihin syntyviä vauri-
oita ja poistavat vedon tunnetta. Vanhojen ikkunoiden 
korjauksen yhteydessä saattaa olla myös tarpeellista li-
sätä ikkunaan selektiivilasi, joka entisestään vähentää 
energiankulutusta. Selektiivilasin lisäyksellä päästään 
jo varsin hyviin lämmöneristysarvoihin,19 mutta toki toi-
menpide on jo tiivisteiden vaihtoa radikaalimpi.

Vanhojen ikkunoiden vaihto uusiin pelkästään ener-
giansäästön vuoksi ei ole kannattavaa. Tämä on to-
distettu useissa tutkimuksissa. Ikkunoiden vaihdon 
aiheuttamat kulut saadaan energiansäästönä takaisin 
vasta kymmenien vuosien kuluttua20 ja toisaalta ympä-
ristönäkökulmasta vanhat ikkunat tuottavat huomat-

Liikeapulaistentalon (Tuureporinkatu 13) ikkunavaihdon yhteydessä muuttui myös ikkunoiden 
puitejako. Vasemmalla on vuonna 1928 päivätty leikkauskuva ja oikealla sisäpiha kesällä 2008.

Käsityöläiskatu 6:n ikkunoita por-
rashuoneessa.
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tavasti kaatopaikkajätettä. Uusienkaan ikkunoiden ra-
kentaminen ei ole ympäristön kannalta täysin mitätön 
seikka. Vanhojen ikkunoiden korjaus on huomattavasti 
halvempi ja kestävän kehityksen kannalta suotavampi 
toimenpide. 

Joskus ikkunamallia halutaan vaihtaa, jotta rakennuk-
sen ulkonäkö paranisi. Tämä 1930-1960 -luvuilla ylei-
nen tapa on onneksi laantunut ja nykyään halutaan 
ennemminkin palauttaa jo vaihdettuja alkuperäisiä ik-
kunamalleja ja puitejakoja takaisin.21 Vanhoja ikkuna-
malleja ei kuitenkaan välttämättä ole enää olemassa, 
jolloin uusia konstruoitaessa joudutaan turvautumaan 
vanhoihin piirroksiin tai valokuviin. Korvaava ikkuna ei 
ole koskaan samanarvoinen kuin alkuperäinen, joten 
ikkunan vaihtoa voidaan pitää rakennuksen arvoa py-
syvästi tuhoavana toimenpiteenä. 

Turun inventointialueen porrashuoneissa ikkunoiden 
vanhoja heloja on kiitettävän paljon vielä olemassa 
verrattuna ovien vanhoihin heloihin. Ikkunaheloja ei 
tulisi vaihtaa ilman pakottavaa syytä ja silloinkin vain 
alkuperäisenlaisiin vastaaviin. Jos valmistajilta ei enää 
löydy sopivia malleja, joudutaan uudet helat teettä-
mään erikseen.

Ennen 1950-lukua valmistettuja ikkunoita ei pitäisi 
vaihtaa uusiin ilman pakottavaa tarvetta ollenkaan 
vaan keskittyä ikkunoiden huoltoon ja paikoittaisiin 
korjauksiin. Korjattavat kohdat todetaan vanhoihin ik-
kunoihin perehtyneen asijantuntijan tekemän kunto-
tutkimuksen perusteella. 

Usein raskaampaa korjausta tai huoltoa tarvitaan vain 
osiin ikkunoista, jolloin on turha ulottaa samanlaiset 
toimenpiteet kaikkiin rakennuksen ikkunoihin. Etelän 
puoleiset ikkunat kuluvat sään vaikutuksesta muita no-
peammin, joten niitä on myös huollettava useammin. 
Muita osia herkemmin kuluvat ikkunoiden alapuitteet 
ja lasilistat. Jos alapuitteissa on lahovaurioita, ei välttä-
mättä koko ikkunaa tarvitse uusia vaan pelkkien vau-
rioituneiden osien vaihto riittää. Pienet pinnalla olevat 
lahovauriot tai puun murentumat eivät vielä automaat-
tisesti ole merkki koko puuosan lahoamisesta vaan ky-
seessä saattaa olla korjattavissa olevat pintavauriot. 

Lasilistat puolestaan ovat ongelmallisempia. Niiden 
alle muodostuu helposti lahovauriota, jota voi olla vai-
kea havaita. Vaikka lasilistat ovatkin huollon kannalta 
hieman ongelmallisia, kannattaa ne arkkitehtonisista 
syistä säilyttää. Niissä on toisinaan mielenkiintoisia 
profilointeja, jotka vaikuttavat koko ikkunan ilmeeseen. 
Huoltovälin pidentämiseksi alimmaisen lasilistan muut-

Ikkunoiden ja koko rakennuksen väliset hienostuneet suh-
teet, puitejako ja puitteiden rikkaat profiloinnit, vanha ra-
kennustapa sekä erilaiset helat tekevät vanhoista ikkunois-
ta arvokkaita. Puutarhakatu 25.

RAKENNUKSEN ENERGIAKU-
LUTUKSEEN VAIKUTTAVAT:

- Ilmastointi (50%)*

- Seinät (19%)*

- Ikkunat (16%)*

- Ylä- ja alapohjat (15%)*

- Asumustottumukset

- Sähkölaitteiden käyttö

- Veden käyttö

- Tuuletustavat

- Huonelämpötila

*prosenttia rakennuksen ko-
konaislämpöhäviöstä

(Lähde: Kivimäki, Immonen 
1993: Ikkunoiden kunnossapito 
ja uusiminen)

Erityisen hyvin vanhoja heloja on 
tallella keittiönporrashuoneiden 
ikkunoissa. Kuvassa on Aurakatu 
1:n D-portaikon ikkunahela.
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taminen kittikiinnitykseen on kuitenkin usein perustel-
tua. Lasilistoja voidaan ajatella rakennusosina, joiden 
luonteeseen kuuluu uusiminen tietyin väliajoin.22

Kuluneet maalipinnat eivät tee ikkunoista korjauskel-
vottomia, vaikka ne saattaisivat nopeasti katsottuna 
huonokuntoisilta näyttääkin. Huonokuntoinen maali-
pinta päästää puuhun huomattavan määrän vettä, joka 
turvottaa ja kutistaa puuta lämpövaihtelujen seurauk-
sena ja lopulta aiheuttaa puun halkeilua.23 Maalipinta 
on siis tärkeää pitää hyvässä kunnossa. 

Ikkunoita korjatessa on hyvä tuntea vanhojen raken-
nustapojen lisäksi myös viime vuosina vallalla olleet 
korjaustavat, sillä ikkunoiden vaurioiden syyt löytyvät 
usein niistä. Väärin asennetut tai rikkoutuneet vesipel-
lit päästävät veden karmien alapuihin ja seinäraken-
teisiin ja voivat aiheuttaa huomattavaa tuhoa. Samoin 
ikkunoiden päällä olevien vesilistojen ja koristeiden 
kuntoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Toisinaan 
vanhassa ikkunan puitteessa on ollut jo alunperin jon-
kinlainen rakennusvirhe ja niihin joudutaan tekemään 
esimerkiksi kokonaan uusia tippanokkia. Tämänlaiset 
hillityt parannukset ovat jopa suotavia rakennuksen 
säilymisen kannalta.

Joskus ikkuna on kuitenkin päässyt niin huonoon kun-
toon ettei sen korjaaminen ole enää mielekästä. Vaih-
toon menevistä ikkunoista otetaan talteen lasit ja he-
lat, joita käytetään korvaavissa ikkunoissa. Jos kaikki 
ikkunat kuitenkin päätetään uusia, esimerkiksi kun 
halutaan palauttaa rakennuksen vanha ilme takaisin, 
voidaan uusiin, perinteisellä tavalla tehtyihin ikkunoi-
hin lisätä melko huomaamattomasti nykynormit täyttä-
viä ominaisuuksia. Tälläisiä voivat olla muun muassa 

aurinkosuojalasit, äänieristyslasit ja uudet korvausil-
maventtiilit.24 Muutoksia ei kuitenkaan tulisi mielellään 
tehdä alkuperäisiin ikkunoihin, sillä uudet, paksummat 
lasit tekevät rakenteesta tukevamman ja siksi muutta-
vat rakennuksen alkuperäistä ilmettä. Vanhaan raken-
nukseen tehtävät uudet ikkunat tulisi aina tehdä perin-
teisin menetelmin käyttäen perinteisiä puuliitoksia ja 
pintakäsittelyjä. Koska työ on hidasta, sille tulee varata 
runsaasti aikaa jo suunnitteluvaiheessa. 

1960-luvun jälkeen rakennettujen talojen ikkunat sen 
sijaan saattavat kaivata vaihtoa jo huonolaatuisuuten-
sakin vuoksi. Näissäkin kohteissa on kuitenkin syytä 
laatia kuntotutkimus, jotta ikkunoiden todellinen tila 
saadaan selville. Jos ikkunoissa ei ole erityisiä arvoja, 
voidaan niiden ominaisuuksia vaihdon yhteydessä pa-
rantaa. Joissain tapauksissa on vanhan hyväkuntoisen 
puuikkunan ulkopuolelle lisätty uusi alumiini-ikkuna25 
ja näin saatu säilytettyä vanhaa mutta tuotua ikkunoi-
hin uusia haluttuja ominaisuuksia. Vaarana on kuiten-
kin arkkitehtonisen ilmeen muuntuminen, jonka kans-
sa tulee olla tarkkana myös uudempia rakennuksia 
korjatessa.

Vanhoja ikkunaheloja Turun asuinkerrostaloissa.

IKKUNOIDEN PUITEJAKOJA
ERI AIKOINA:

1880-1900

1900-1910

1910-1930

1930-1940

1940-1960

1960-1980

1980-1995

1995-2010
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Eri aikakausina erilaiset kaiteet ovat olleet muodissa ja 
yksin niiden perusteella voidaan porrashuone ajoittaa 
tiettyyn aikaan tai tyyliin. Suurimmassa osassa Turun 
inventointialueen porrashuoneista kaiteet ovat säily-
neet entisellään mallikkaasti. Teräs- ja valurautakai-
teet eivät juurikaan kulu eikä kaiteiden muuttamiseen 
ole monia syitä.

Yksi yleisimmistä syistä kaiteiden muuttamiseen on 
hissin rakentaminen vanhan porrashuoneen syöksyjen 
keskelle. Jos hissi mahtuu syöksyjen väliin, ei kaidetta 
tarvitse purkaa kuin hissin oviaukkojen kohdalta. Jos 
taas joudutaan leikkaaamaan portaita hissin mahdut-
tamiseksi, turmeltuu kaidekin pidemmältä matkalta. 
Joissain inventointikohteissa vanhasta kaiteesta oli 
leikelty pätkiä ja käytetty niitä hyväksi vaikka porras-
syöksyn muoto olikin muuttunut. Tällöin vain muuta-
min kohdin oli jouduttu rakentamaan uutta kaidetta. 
Toisaalta hissin lisääminen porrassyöksyjä leikaten on 
niin raskas operaatio porrashuoneelle, että kaiteiden 
kohtalo on koko porrashuoneen arkkitehtuurin turmel-
tumiseen nähden pieni ongelma.

Vanhojen porrashuoneiden kaiteet ovat nykyisiä mää-
räyksiä matalammat. Niissä on nykyisiin vaatimuksiin 
nähden myös liian isoja aukkoja tai nykyään kiellettyjä 
vaakarakenteita, joita pitkin olisi mahdollista päästä 
kiipeämään kaiteen yli. Pääportaiden kaiteet ovat kui-
tenkin järjestäen melko turvallisia eikä niitä ole nyky-
määräysten vuoksi syytä muuttaa. Keittiönportaissa 
puolestaan esiintyi inventointialueella useammin vaa-
rallisia kaiteita. Niissä saattoi olla käsijohteen lisäksi 

vain yksi vaakapinna. Keittiönportaiden kaiteet eivät 
tavallisesti ole rakennustaiteellisesti yhtä arvokkaita 
kuin pääportaiden kaiteet, joten turvallisuuden nimis-
sä tehdyt muutokset ovat enemmän kuin suotavia.
Useimpiin kyseenalaisiin kaiteisiin olikin inventointia 
tehdessä lisätty jo jonkinlaisia turvajärjestelyjä. Turval-
lisuuskysymykset on parasta tutkia tapauskohtaisesti 
kiinnittäen huomiota myös siihen miten syvä pudotus 
kaiteen kohdalla on ja ketkä ovat portaikon pääasialli-
sia käyttäjiä.

Joissain tapauksissa uusia käsijohteita on syytä lisätä 
porrashuoneisiin. Jo askelman nousun vieressä oleva 
käsijohde helpottaa huonosti liikkuvien arkea. Parasta 
olisi, jos uusi käsijohde olisi huomiota herättämätön, 
hyvin tehty ja sisätilan arkkitehtuuriin hyvin sopiva. 
1960–luvun lattateräksinen, kumilla päällystetty kä-
sijohde ei ole välttämättä paras valinta arvokkaaseen 
jugendympäristöön. 

1960-luvulle asti listat kuuluivat kiinteästi porrashuo-
neiden arkkitehtuuriin ja ovat siksi säilyttämisen ar-

K i i n t e ä ä n  k a l u s t u k s e e n  j a 
k a i t e i s i i n  k o h d i s t u v a t  m u u t o k s e t

Kristiinankatu 5 B:n keittiönpor-
taikossa kaiteen suojana on me-
talliverkko, joka on kuitenkin plek-
siä umpinaisempi ratkaisu.

Rauhankatu 2:n keittiönportaas-
sa E on kaiteen suojana pleksiä. 
Pleksi on melko huomaamaton, 
mutta se ei ole rakennuksen aika-
kaudelle tyypillinen materiaali.

Aurakatu 1:n porrashuoneet ovat niitä harvoja porrashuo-
neita Turussa, joissa on alkuperäisiä lattialistoja vielä jäljel-
lä.
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voisia. Valitettavan usein ne vähäisenkin korjauksen 
yhteydessä poistetaan kokonaan tai uusitaan surutta, 
vaikka alkuperäiset listat voitaisiin tavallisesti melko 
pienellä vaivalla kunnostaa. Vanhoissa listoissa on käy-
tetty rikasta profilointia, jota harvoin enää toteutetaan 
uusittuihin listoihin. Myös 1940-1950 -luvuilla listat 
kuuluivat olennaisena osana aikakauden arkkitehtuu-
riin, vaikkei profilointi ollutkaan enää yhtä koristeellista 
kuin ennen.

Vanhoja valaisimia on useissa Turun porrashuoneissa 
vielä jäljellä, vaikka suurimmassa osassa porraskäytä-
viä valaisimia on uusittu. Joissain portaikoissa on jäl-
jellä useammanlaisia vanhoja valaisimia, mikä viittaa 
siihen, että niitä on uusittu alkuperäiseen aikaan sopi-
villa valaisimilla 1900-luvun alusta tähän päivään as-
ti. Tämä onkin ajan hengen säilyttämiseksi mielestäni 
parempi ratkaisu, vaikka valaisintyypit vaihtelisivatkin 
kerroksesta toiseen.

Väestön ikääntyminen on lisännyt paineita vanhojen 
asuinkerrostalojen muuttamiseksi esteettömiksi. Vaik-
ka kerrostalossa olisi hissi, se ei välttämättä takaa 
esteetöntä pääsyä ulko-ovelta huoneistoon sisään. Ul-
ko-oven edessä on usein muutama askelma ja sisään-
tulokerroksessa vielä pari lisää. Uusissa kerrostaloissa 
ongelmaa ei ole, sillä nykyiset määräykset edellyttävät 
rakennuksilta esteettömyyttä.26 Vanhojen, rakennus-
taiteellisesti arvokkaiden rakennusten kohdalla tilanne 
on hankalampi. Kumpaa suojella: ihmisen vapautta 
liikkua vai historiallista rakennusta?

Parin askelman tasoerot on mahdollista toteuttaa 
luiskilla. Luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan 
enintään 1:12,5, jotta se olisi käyttökelpoinen.27 Por-
rashuoneissa on harvoin tilaa pitkille luiskille ja his-
toriallisessa ympäristössä ne ovat väistämättä myös 
esteettinen haitta. Luiskilla ei voida myöskään täysin 
korvata portaita, sillä kaltevalla tasolla kävely tuottaa 
vaikeuksia esimerkiksi reumapotilaille.28 Ulkoluiskissa 
ongelmaa tuottaa niiden liukkaus talvisin. Ne pitäisi 
mielellään kattaa tai lämmittää.29

Joskus takaoven kautta saa kulkuväylän tehtyä es-
teettömäksi huomaamattomammin. Silloin liikuntara-
joitteiset joutuvat vain kiertämään ulkona hieman pi-
demmän matkan, mutta pääsevät rakennuksen sisällä 
esteettömästi hissille. Takaoven käyttöön pakottami-
nen voidaan kuitenkin kokea ihmisarvoa loukkaavana. 
Tämän vaikean asian ratkomisessa täytyy kuitenkin 
sekä rakennussuojelijoiden että liikkumisrajoitteisten 
tulla hieman toisiaan vastaan. Täytyy hyväksyä, ettei 

K u l k u v ä y l i e n  m u u t t a m i n e n 
e s t e e t t ö m i k s i

Moniin inventointialueen porras-
huoneisiin oli lisätty uusia käsijoh-
teita, mutta aina niiden ulkonä-
köön ei oltu kiinnitetty huomiota. 
Yliopistonkatu 28.

Pahimmassa tapauksessa nousua voi olla jopa puoli ker-
rosta ennen hissitasannetta. Yksikin askelma vaikeuttaa 
rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjän elämää merkittävästi. 
Kuvassa Aurakatu 15. (A.H.)

Jos rakennuksen sisäänkäynti 
ei ole suoraan kadulta eikä ulko-
ovelle nousua ole liikaa, voi luiska 
sisääntulon yhteydessä olla mah-
dollinen. Eerikinkatu 36.



Turun asuinkerrostalojen porrashuoneet – uhat ja mahdollisuudet
92

kaikkia vanhoja rakennuksia saada tehtyä esteettö-
miksi. Toisaalta tulee kuitenkin tehdä kaikki voitava, 
jotta historiallisiin rakennuksiin tehtävissä olevat muu-
tokset saadaan toteutettua liikkumisrajoitteisten arjen 
helpottamiseksi.

Heikkonäköisten kannalta ongelmallisia ovat kontras-
teiltaan liian samansävyiset pinnat ja heikko valais-
tus. Onko vanhojen porrashuoneiden hämäryydestä ja 
utuisuudesta johtuva tunnelma säilyttämisen arvoista 
vai johtuuko se vain entisaikojen puutteellisesta teknii-
kasta? Tärkeää on, ettei porrashuoneiden luonnollinen 
valonsaanti vaarannu eikä ikkunoita turhaan peitetä. 
Luonnonvalon leikki sisätilassa on yksi arkkitehtuu-
rin mielenkiintoisimpia asioita ja jos sitä muutetaan, 
muuttuu alkuperäinen sisätilan tunnelma. Keinovaloja 
voidaan tarvittaessa voimistaa, mutta vanhoja valai-
simia ei saa tuhota sitä tehtäessä.

Uusiin porrashuoneisiin suositellaan lisättävän turvalli-
suus- ja energiansäästösyistä liiketunnistimilla syttyvä 
valaistus.30 Joissain pilottikohteissa on kokeiltu korkea-
taajuus- ja tutkatekniikkaan perustuvia liiketunnisti-
mia, jolloin valot syttyvät energiaa säästäen vain niissä 
kerroksissa, joissa kuljetaan.31 Liiketunnistintekniikka 
vähentää johdotustarpeita eikä rumia valokytkimiä 
tarvita.32 Liikkeentunnistinkin pitää toisaalta kytkeä jo-
honkin, mutta se voi sijaita huomaamattomammassa 
paikassa. Liiketunnistimiin kytkettyjen valaisimien va-
lonmäärää voidaan säädellä eri vuorokaudenaikoina,33  
joten vanhoihin porrashuoneisiin ei tarvitse valita liian 
kirkasta, tunnelman pilaavaa valaisutehoa. Jos valaisi-
met ovat tarpeeksi suuria, voidaan uutta tekniikkaa liit-
tää vanhojen kupujen sisään,34 mikä voisi olla ratkaisu 
arvokkaiden rakennusten valaistusongelmiin.

Hissin lisääminen vanhaan porrashuoneeseen on yksi 
sen arkkitehtuuria eniten muuttavista toimenpiteistä. 
Kuitenkin hissin lisääminen helpottaa niin liikuntara-
joitteisten kuin lapsiperheidenkin arkea ja nostaa kiin-
teistön arvoa. On myös laskettu, että hissin ansiosta 
vanhusten asumisaika omassa kodissaan pitenee 4-7 
vuotta, mikä ei ole yhteiskunnalle mikään pieni sääs-
tö.35 Tämän vuoksi sekä valtio että kunnat tukevat his-
sien lisäämistä hissittömiin porrashuoneisiin erilaisin 
avustuksin. Turun kaupungilta voi saada hissiavustusta 
5000 €  porrashuonetta kohti 36 ja Valtion asuntorahas-
to, ARA avustaa hankkeita 50 prosentilla kuluista.37 

Hissituista huolimatta Turun keskustassa vain muu-
tamaan vanhaan asuinkerrostaloon on lisätty hissi.38 
Osittain taloyhtiöiden innottomuus selittyy kustannuk-

H i s s i n  l i s ä ä m i n e n  v a n h a a n 
p o r r a s h u o n e e s e e n

Tasoerojen alkuihin voi-
daan heikkonäköisiä var-
ten tarvittaessa liimata 
hillitty, porrashuoneen 
väriskaalaan istuva kont-
rastiraita, joka myöhem-
min voidaan poistaa niin 
halutessa. Näin on toi-
mittu Kristiinankatu 1:n 
D-keittiönportaassa. Rai-
ta toimii samalla liukues-
teenä.

Kristiinankatu 10:ssä esteettö-
myys oli yritetty saavuttaa sivulle 
käännettävällä luiskalla. Luiskan 
alas kääntääkseen pyörätuolin 
käyttäjä tarvitsee kuitenkin apua.

Puistokatu 6b:ssä on helpotettu 
liikkumisrajoitteisten elämää eri-
koisella tavalla.
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silla, mutta joihinkin porrashuoneisiin hissin lisäämi-
nen arkkitehtoniset arvot säilyttävällä tavalla on lähes 
mahdotonta.

Arvokkaaseen porrashuoneeseen lisätty hissi voi pa-
himmassa tapauksessa turmella tilan koko arkkiteh-
tuurin: valonsaanti muuttuu, porrassyöksyjä leikataan, 
kaide tuhoutuu ja avara porrashuone kaventuu ahtaak-
si. Joissain tapauksissa hissin lisäyksen jälkeen suuria 
tavaroita ei mahdu enää kuljettamaan porrassyöksyjä 
pitkin, mutta ne eivät mahdu myöskään uuteen hissiin. 
Jotta näin ei kävisi, tulee hissityypin valintaan ja hissin 
sijoittamiseen kiinnittää erityistä huomiota jo suunnit-
teluvaiheessa. Historiallisiin kohteisiin perehtynyt ark-
kitehti on tässäkin tapauksessa hyvä palkata työhön jo 
alusta lähtien. Hissin lisääminen ei ole vain tekninen 
suoritus vaan lopputulos on onnistunut vain, jos por-
rashuone lisäyksen jälkeen on myös esteettisesti laa-
dukas.

Sofiankatu 6a:n uusi hissi ei edusta porrashuoneen raken-
nusaikaa vaan erottuu räikeästi alkuperäisestä arkkitehtuu-
rista.

Mukaan hissittömiin porrashuoneisiin ei laskettu keittiönportaikoita, jos niiden asuntoihin oli pää-
sy myös hissillisen porrashuoneen kautta. Osa hissittömistä porashuoneista on lisäksi kaksi ja 
puolikerroksisissa puutaloissa, joissa hissintarve on kyseenalainen. (Kartta: Anna Hakula)

Taloyhtiöt, joissa on 
hissittömiä porrashuoneita

Hissittömiä taloyhtiöitä 51 kpl
Hissittömiä porrashuoneita 102 kpl



Turun asuinkerrostalojen porrashuoneet – uhat ja mahdollisuudet
94

Hissin lisäyksen lähtökohtana tulisi olla olemassa ole-
van kunnioittaminen ja muutosten tekeminen vain li-
säämällä, ei purkamalla. Myös porrashuoneen väljyys, 
harmonia ja tilasuhteet ovat arvokkaita, joten niitäkään 
ei saa hissin lisäämisen vuoksi tarpeettomasti muut-
taa. Parhaiten hissin lisääminen onnistuu, jos sille on 
jo rakennukseen suunnitteluvaiheessa jätetty paikka. 
Näin tehtiin toisinaan 1900-luvun alussa, kun huomat-
tiin hissien yleistyvän, muttei haluttu vielä sijoittaa sel-
laiseen. Tällaisia ihannetapauksia on harvoin enää his-
sittöminä, joten täytyy turvautua muihin ratkaisuihin. 

Porrashuoneen säilymisen kannalta seuraavaksi paras 
vaihtoehto on, jos huoneistoista voidaan jokaisessa 
kerroksessa lohkaista pala pois hissiä varten. Tällöin 
porrashuoneen tilasuhteet ja porrassyöksyt säilyvät 
ennallaan ja ainoa näkyvä osa on kerrostasolle lisät-
ty uusi hissin ovi. Tämän ratkaisun tekee käytännös-
sä ongelmalliseksi asukkaiden haluttomuus luovuttaa 
tilaa omasta huoneistostaan taloyhtiön hissille. Yleen-
sä tämä sijotustapa on valitettavasti mahdollinen vain 
vuokrataloissa ja julkisissa rakennuksissa.

Alkuperäinen porrashuone säilyy koskemattomana 
myös, jos hissi sijoitetaan kokonaan rakennuksen ulko-
puolelle. Jos rakennuksessa on kerrosta kohden vain 
kaksi suurta läpitalonhuoneistoa, saadaan lopputulok-
sesta täysin esteetön lisäämällä molemmille huoneis-
toille omat katetut parvekkeet, joille pääsee hissillä pi-
hatasosta. Tällöin sisälle huoneistoon mennäkseen ei 
tarvitse kulkea porrashuoneen kautta lainkaan.39  Usein 
kuitenkaan näin ei ole, ja hissi joudutaan sijoittamaan 
tuuletusparvekkeen kohdalle. Tällöin matkaa asuntoi-
hin on hissitasanteelta vielä puoli kerrosta, mikä pyö-

rätuolin ja rollaattorin käyttäjille on joka tapauksessa 
liikaa. Tämänkaltainen ratkaisu auttaa tosin vielä käve-
lemään kykeneviä vanhuksia ja muita asukkaita. Sitä ei 
voi kuitenkaan pitää suositeltavana vaihtoehtona, sillä 
lopputuloksesta ei tule täysin esteetön. Suunnittelijan 
tehtäväksi jää pohtia mitä arvoja menetetään julkisi-
vun muutoksen, tuuletusparvekkeiden purkamisen ja 
ikkunoiden pimentymisen yhteydessä ja onko menetys 
kannattava lopputulokseen nähden.

Jos hissi sijoitetaan ulos, täytyy ottaa huomioon sen 
tuomat haitat rakennuksen julkisivujen arkkitehtuurille 
ja kaupunkiympäristölle. Vanhemmissa rakennuksissa 
hissin ulossijoittaminen on mahdollista vain sisäpihal-
le päin, sillä sisäpihan julkisivuissa ei yleensä ole sa-
manlaisia arkkitehtonisia arvoja kuin katufasadeissa. 
Joidenkin 1960-1970 -lukujen rakennusten kohdalla 
voidaan hissin lisäämisen katsoa jopa parantavan ra-
kennuksen harmaita elementtijulkisivuja ja silloin ka-
dullepäin rakennettavat hissit voivat olla perusteltuja.   

Jos porrassyöksyjen välissä on tarpeeksi tilaa, hissi ha-
lutaan yleensä sijoittaa siihen ajattelematta sen enem-

Erik Bryggmanin suunnitteleman 
Atriumin tuuletusparvekkeiden 
tilalle kaavaillaan hissiä. Museo-
keskus vastustaa suunnitelmia.

Arvokkaimpiin porrashuoneisiin 
hissin sijoittaminen huoneiston 
sisään on ainoa hyväksyttävä his-
sinlisäystapa. Kansallisen kirja-
kaupan talo (Linnankatu 16). 

Kupittaankatu 29a:han 
on lisätty hissi raken-
nusrungon ulkopuolelle 
vahingoittamatta kui-
tenkaan rakennuksen 
julkisivua. (A.H.)(A.H.)
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pää toimenpiteen tilallista vaikutusta. Onhan valmiiseen 
tilaan hissin sijoittaminen myös halvinta ja helpointa. 
Tavallisimmin 1900-luvun alussa hissi kuitenkin sijoi-
tettiin huoneistojen viereen,40 joten porrassyöksyjen 
keskelle jätettyä aukkoa ei voida automaattisesti pitää 
alunperin hissille tarkoitettuna tilavarauksena. Aukko 
porrassyöksyjen keskellä mahdollistaa tilan virtaami-
sen kerrosten välillä. Jos siihen myöhemmin lisätään 
hissi, tunne koko rakennusta läpäisevästä avoimesta 
tilasta katoaa. Väljiä, porrassyöksyjen välisellä aukolla 
varustettuja porrashuoneita ei ole Turun keskustassa 
monta jäljellä, joten suotavaa olisi jättää ne koskemat-
tomiksi. Useissa tapauksissa aukon päällä on iso kat-
toikkuna, joka hissin lisäyksen yhteydessä tuhoutuisi.

Syöksyjen keskellä olevaan kuiluun sijoitettu hissi ei 
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tuhoa porrassyöksyjä eikä alkuperäisiä porraskaiteita, 
joten siinä suhteessa se on parempi ratkaisu kuin si-
joittaa hissi keskelle porrassyöksyjä kaventamalla niitä 
pysyvästi. Valitettavasti tämä tuntuu kuitenkin olleen 
Turun keskustan yleisin hissien lisäysmenetelmä, kos-
ka se on yleensä halvin ratkaisu ja harvoissa rakennuk-
sissa on porrassyöksyjen keskellä muuten tarpeeksi ti-
laa. Porrassyöksyjen keskelle asennettu hissi voi olla 
läpikuljettava, jolloin se saattaa ratkaista ongelman, 
joka tulee puolenkerroksen noususta ennen ensim-
mäistä kerrostasannetta. 

Helmikuun alussa vuonna 2009 voimaan tulleen mää-
räyksen mukaan hissien jälkiasennuksen yhteydessä 
porrassyöksyn saa kaventaa jopa 900 mm kapeaksi. 
Tällöin porrashuone on kuitenkin varustettava savun-

Sairashuoneenkatu 10b:n uusi 
hissi on kaventanut porrassyök-
syt minimiinsä. Hieman avaruutta 
tuovat hissikuilun lasiset seinät. 
Alkuperäinen tunnelma on kuiten-
kin menetetty.

Läntinen pitkäkatu 18:ssa hissi 
on lisätty porrassyöksyn keskellä 
olevaan aukkoon.

HISSIN SIJOITUSMAHDOLLISUUKSIA

1. Rungossa olevaan 
valmiiseen aukkoon.

2. Huoneistosta loh-
kaistuun tilaan.

3. Parvekkeen kylkeen. 
Sisäänkäynti huoneistoon 
parvekkeen kautta.

4. Tuuletusparvekkeelle. 5. Porrassyöksyjen keskel-
le, valmiiseen aukkoon.

6. Porrassyöksyjen 
väliin syöksyjä lei-
katen.

7. Keittiön portaan paikalle. 8. Kierreportaan 
vieressä olevaan 
valmiiseen tilaan.

9. Kierreportaan paikalle. 
Vanha porras korvataan pie-
nemmällä mallilla.

10. Ensimmäisen porrassyöksyn 
paikalle. Uusi syöksy rakenne-
taan rungon ulkopuolelle.
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poistoluukuulla tai automaattisella savunpoistolait-
teistolla.41 Aiemmin käytännöt vaihtelivat kunnittain ja 
usein paloviranomaiset pitivät minimileveytenä 1200 
mm:ä.42 Muutos määräyksiin tehtiin, jotta hissien lisäys 
entistä ahtaampiin porrashuoneisiin olisi mahdollista, 
mutta toisaalta se myös valitettavasti edistää vanhojen 
porrashuoneiden tuhoutumista. 900 mm leveä porras-
syöksy on tilavaikutelmaltaan erittäin ahdas. 

Uusien määräysten mukaan hissin voi jälkiasentaa 
kaksivartiseen portaikkoon, jos porrashuoneen leveys 
on vähintään 280 cm. Normaalien 120 cm leveiden 
porrassyöksyjen välissä pitäisi siis joka tapauksessa 
olla entuudestaan vielä 40 cm tilaa, sillä kapeimmat-
kin hissimallit, mini- ja kaitahissit, tarvitsevat noin 100 
cm leveän välin kuiluineen. Kaikkein kapeimpiin por-
rashuoneisiin eivät siis uudetkaan määräykset mah-
dollista hissin lisäystä syöksyjen keskelle. Kapeimmat 
hissit eivät myöskään sovellu pyörätuolin käyttäjille, 
jotka tarvitsevat vähintään 110 cm leveän ja 140 cm 
syvän hissin.43 Lopputulosta ei siis voida pitää kaikilta 
osin esteettömänä. 

1950-1970 –lukujen rakennuksissa voidaan hissi toisi-
naan asentaa kierreportaiden vieressä olevaan tyhjään 
tilaan, jos sellainen porrashuoneessa on. Kierreporras 
voidaan myös korvata kokonaan uudella, vähemmän 
tilaa vievällä mallilla ja rakentaa hissi ylijäämätilaan. 
Varsinkin vielä 1950-luvulla porrashuoneiden kaiteet 
suunniteltiin huolellisesti. Ne olivat siroja ja yksilöllisiä 
toisin kuin myöhemmät elementtikaiteet. Kierrepor-
taan tuhoamista suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
alkuperäisen portaan mahdolliset arvot. 

Eräs harvinaisempi ja vain rakennustaiteellisesti melko 

arvottomissa 1960-1970 -lukujen rakennuksissa käy-
tettävä ratkaisu on poistaa ensimmäinen porrassyöksy 
kokonaan ja lisätä sen paikalle hissi. Ulos, tuuletus-
parvekkeen kohdalle tehdään uusi, puretun syöksyn 
korvaava kierreporras. Tällöin lopputuloksesta tulee 
täysin esteetön. Historiallisissa porrashuoneissa syök-
syjen purkaminen ei tule kysymykseenkään, mutta uu-
demmissa rakennuksissa vaihtoehto on mahdollinen. 

Toisinaan on tapauksia, joissa hissittömän rakennuk-
sen yläkerrassa asuu liikkumisrajoitteinen henkilö eikä 
rakennukseen kertakaikkiaan voida rakentaa hissiä. 
Silloin vaihtoehtona on väliaikaisen porraskaidehissin 
lisääminen. Sillä voidaan ratkaista myös ennen hissi-
tasannetta olevat puolenkerroksen nousut hissillisissä 
kerrostaloissa. 

Porraskaidehissi on kuitenkin käytössä hieman han-
kala. Sille on vaikea päästä ja käynnistysnappia pitää 
painaa turvallisuussyistä koko matkan ajan. Jos hissin 
käyttäjällä on kantamuksia voi napin painaminen sa-
malla olla hankalaa. Myös kipsijalalla porraskaidehis-
sin käyttö voi tuottaa ongelmia. Toinen mahdollinen 
porraskaidehissien käyttöön liittyvä ongelma on niiden 
painorajoitukset, jotka tavallisesti ovat vain noin 120 
kiloa.44 Pyörätuoli painaa paljon eivätkä pitkään pyörä-
tuolissa istuneet ihmisetkään välttämättä ole ihanne-
mitoissa. Ongelmista huolimatta joissain tapauksissa 
porraskaidehissi on hyvä ja toimiva ratkaisu. Se sopii 
asennettavaksi sekä suoriin että kaartuviin portaisiin 
niin ulko- kuin sisäkaarteeseenkin eikä tuhoa alkupe-
räistä kaidetta lopullisesti.45

Lavanostimet ja vammaiskäyttöön tarkoitetut kevythis-
sit eivät yleensä ole käyttökelpoisia ratkaisuja asuin-

Vanhat hissit luovat rakennuksel-
le sen rakennusajan  tunnelmaa. 
Yliopistonkatu 28 B.

Puolalanpuisto 4b:ssä on inven-
tointialueen ainoa porraskaide-
hissi. Hissiin verrattuna porras-
kaidehissin aiheuttama haitta 
porrashuoneen arkkitehtuurille 
on vähäinen.
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L V I -  j a  s ä h k ö v e d o tkerrostalojen porrashuoneissa. Lavanostin soveltuu 
vain alle 1,5 metrin nostokorkeuksiin, joten siitä voisi 
olla apua sisääntuloportaissa, muttei kuitenkaan ker-
rosnousuissa. Se kulkee seinään tai porrasaskelmiin 
kiinnitettäviä kiskoja pitkin, mutta on melko hidas ja 
tilaavievä.46 Kevythissit puolestaan ovat käyttökelpoi-
sia ainoastaan kaksi-kolmekerroksisissa yksityisraken-
nuksissa. Ne ovat halvempia kuin normaalihissit, mut-
ta tarvitsevat kuitenkin hissikuilun. Jos hissikuilu on 
järjestettävissä porrashuoneeseen, kannattaa siihen 
ehdottomasti asentaa tavallinen hissi. Kevythissit ovat 
käytössä hitaita ja liikkuvat vain kun nappia painetaan. 
Lisäksi hissikorissa ei ole lainkaan ovea. Kevythissit 
ovatkin tarkoitettuja vain vammaiskäyttöön sekä tava-
rankuljetukseen.47

Hissin olemassa olo ei kuitenkaan automaattisesti ta-
kaa pyörätuolin käyttäjän pääsyä ylempiin kerroksiin. 
Varsinkin vanhat hissit ovat toisinaan niin pieniä, ettei 
pyörätuoli mahdu niihin sisään. Ongelmia aiheuttavat 
myös liian korkealle ja pystysuoraan asetetut hissin 
painikkeet sekä vanhojen hissikorien taitto-ovet.48 

Ennen kun päätetään uusia vanha hissi kokonaan, 
kannattaa hetki pohtia sen historiallisia arvoja. Van-
hat hissit saattavat olla uusia hitaampia, rämiseviä ja 
keikkuvia, mutta niin kauan kun niitä voidaan pitää tur-
vallisina, ei niitä ole tarpeen vaihtaa kokonaan uusiin. 
Hissivalmistajat usein markkinoivat, että vanhan hissin 
uusiminen kokonaan tulee jopa halvemmaksi kuin van-
han hissin peruskorjaus. Tässä kuitenkin unohdetaan 
se rahalla mittaamaton arvo, joka vanhoilla hisseillä 
on. Monet esimerkit osoittavat, että hissitekniikkaa voi 
uusia pilaamatta alkuperäisiä hissikoreja, jolloin arvo-
kas ympäristö säilyy.

Taloteknisiä muutoksia tehtäessä tulee olla tietoinen 
niiden vaikutuksesta rakennuksen kokonaisarkkiteh-
tuuriin. Pahasti hormeista ja sähkövedoista turmeltu-
nutta sisätilaa ei voida pitää enää asuttavana, kuten 
ei myöskään pahasti teknisestä kehityksestä jälkeen 
jäänyttä rakennusta. On löydettävä kestäviä ja arvot 
säilyttäviä kompromissiratkaisuja.

Yksi eniten tilaa vievistä taloteknisistä järjestelmistä on 
rakennuksen ilmanvaihto. Se hoidettiin 1950-luvulle 
asti painovoimaisena, mikä tarkoittaa, että ilma vaih-
tuu rakennuksen läpi tuulen sekä ulko- ja sisälämpöti-
laerojen vaikutuksesta. Ilma virtaa sisään ulkoseinään 
tai ikkunarakenteisiin sijoitetuista tuloilmalaitteista se-
kä rakennukseen luonnollisesti jääneistä tiivistämät-
tömistä raoista. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjes-
telmässä ilmavirran määrä vaihtelee sääolosuhteiden 
mukaan, mikä saattaa aiheuttaa hankaluuksia. Ke-
sällä ilmanvaihto voi olla riittämätöntä, jos ei hoideta 
lisätuuletusta ikkunoiden kautta. Talvella ilmanvaih-
to voi puolestaan olla liiankin voimakasta. Ongelmaa 
tuottaa myös hajujen leviäminen rakennuksessa huo-
neistosta toiseen. Painovoimaisen ilmanvaihdon etuja 
puolestaan ovat huokeat kustannukset, meluttomuus 
ja toimintavarmuus. Järjestelmä vaatii kuitenkin sään-
nöllistä puhtaanapitoa ja huoltoa, jotta se toimisi moit-
teettomasti.49

Koneellinen poistoilmajärjestelmä yleistyi Suomessa 
1950-luvulla aluksi julkisissa rakennuksissa. Pian se 
otettiin käyttöön myös asuinkerrostalojen yleisimpä-
nä ilmanvaihtojärjestelmänä.50 Koneellisessa poistoil-

Aurakatu 1:n uurenessanssipalat-
sin ilmanvaihtohormit oli sijoitettu 
sisäpihan puolelle. Vaikka sisätila 
säilyykin, lopputulosta ei voida pi-
tää esteettisesti onnistuneena.

Humalistonkatu 15b:n B-rappuun 
johtavaa käytävää leimaavat vesi- 
ja ilmanvaihtoputket.
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manvaihdossa ilma virtaa edelleen rakennuksen sisäl-
le sen luonnollisista raoista sekä korvausilmareittien 
kautta, mutta poistoilma imetään rakennuksen sisä-
tiloista koneellisesti. Jos rakennus on tarpeeksi tiivis, 
ei ilmanvaihto ole enää riippuvainen sääoloista. Huo-
nosti säädetty koneellinen poistoilmanvaihtojärjestel-
mä puolestaan on meluisa ja saattaa aiheuttaa vedon 
tunnetta. Joissain tiloissa ilmanvaihto voi olla riittämä-
tön ja aiheuttaa hajujen leviämistä huoneistojen välillä. 
Myös koneellinen järjestelmä vaatii toimiakseen jatku-
vaa huoltoa ja puhdistusta.51

Eniten ongelmia ilmenee, jos entuudestaan painovoi-
maista järjestelmää käyttävään rakennukseen aletaan 
lisätä koneellista ilmanvaihtojärjestelmää. Aluksi tulisi 
varmistaa voisiko painovoimaisen ilmanvaihtojärjestel-
män vielä kunnostaa. Usein vanha järjestelmä on täysin 
kunnossa, mutta vuosien saatossa ilman virtaavuuden 
kannalta oleellisia aukkoja on tukittu esimerkiksi uu-
nien purkamisen yhteydessä.52 Samalla tulee varmis-
taa, ettei poistoilmaventtiilejä ole peitetty kalustuksella 
tai tapeteilla. Myös ovien alla olevat raot, josta ilma on 
aiemmin kulkenut, ovat voineet lattiapäällysteiden tai 
ovien uusimisen yhteydessä tiivistyä liikaa. Tällöin raot 
on avattava tai oviin asennettava uusi siirtoilmasäleik-
kö. Liian tiivistä, korvausilman sisäänvirtaamisen estä-
vää ikkunatiivistettä voidaan vähän purkaa, jotta ilma 
pääsee jälleen virtaamaan.53 Yleensä nämä toimet riit-
tävät eikä ilmanvaihtojärjestelmää ole syytä vaihtaa. 

Jos painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää ei saada 
enää toimimaan, voidaan harkita koneellisen ilman-
vaihdon lisäämistä rakennukseen. Tällöin ongelmia 
tuottavat ilmanvaihtoputket, jotka vievät runsaasti 
tilaa. Jos rakennukseen on alunperin integroitu talo-

tekniikka hyvin, voidaan vanhaa hormistoa hyödyntää 
uudestaan. Talojen vanhat lämmitysjärjestelmät uu-
neineen sekä vanha ilmanvaihtojärjestelmä ovat nimit-
täin vieneet paljon tilaa. Joissain tapauksissa voidaan 
miettiä saadaanko rakennuksen vanhoja rikkakuiluja 
hyödynnettyä putkistoille. Talon omien kanavien hyö-
dyntäminen on ehdottomasti paras ratkaisu hormien 
sijoittamiselle, sillä silloin ne jäävät piiloon. Usein uu-
det hormit halutaan valitettavasti sijoittaa porraskäytä-
vään, sillä nykyiset vesieristeet hankaloittavat uusien 
hormien lisäämistä seinien sisään. Asuntojen sisällä 
hormit  puolestaan vievät arvokkaita sisäneliöitä.

Helppo tapa on sijoittaa uudet hormit ja sähköjohdot 
porrashuoneen käytäviin katon rajaan ja rakentaa 
niiden alle uusi alakatto. Tämä ei kuitenkaan tule ky-
seeseen arkkitehtonisesti arvokkaissa kohteissa, sillä 
se muuttaa täysin alkuperäisen tilavaikutelman. Van-
hojen porrashuoneiden juhlavuus syntyy osittain juuri 
niiden tilojen korkeudesta. Uudemmissakin kohteissa 
vaihtoehtoa kannattaa harkita tarkkaan. Niissä huone-
korkeudet ovat yleensä valmiiksi jo matalampia ja jos 

Muoviset koteloinnit eivät ole pal-
jon parempia kuin seinien pinnal-
la kulkevat sähköjohdotkaan. Bra-
henkatu 18b.

Läntinen pitkäkatu 8a:n A-por-
taikossa sähkövetoja ei ole piilo-
teltu.

Kristiinankatu 1:ssä uudenmallinen valokatkaisija on piilo-
tettu seinään maalaamalla.
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A k u s t i i k a n  p a r a n t a m i n e nkattoa lasketaan entisestään, tulee tilavaikutelmasta 
ahdas. Jotkut 1960-1970 -lukujen julkisivut kestävät 
myös hormien sijoittamisen rakennuksen ulkopuolelle. 

Ilmanvaihdon lisäksi myös sähkö- ja kaapelivedot aihe-
uttavat huonosti tehtyinä porrashuoneissa esteettistä 
haittaa. Seinillä yksittäisen johdon huomaamattomin 
sijoituspaikka on mahdollisen jalkalistan tuntumassa, 
muttei sinnekään voi sijoittaa johtorypästä. Paras tapa 
on sijoittaa johdot, kuten ilmanvaihtoputketkin, raken-
nuksen olemassa oleviin roiloihin. Jos tiedetään, että 
sähkövetoja tullaan lähivuosina uusimaan, kannattaa 
se ajoittaa samaan urakkaan mahdollisen putkiremon-
tin kanssa. Koska suuria toimenpiteitä on joka tapa-
uksessa tehtävä, voidaan samalla uusia sähköjohdot 
ja sijoittaa ne järkevämmin vanhoja hormeja hyödyntä-
en.54 Sähköjohtoja voi etenkin uudemmissa kohteissa 
sijoittaa myös seinien sisään, mutta silloin pienikin kor-
jaaminen vaatii seinän rikkomisen aina uudestaan. 

Koska keittiönportaikko ei ole arkkitehtonisesti yhtä 
merkittävä kuin pääportaikko, voidaan sähköjohdot ja 
kaapeloinnit vetää sitä kautta huolettomammin. Kui-
tenkin sielläkin tulisi kiinnittää huomiota tapaan, jolla 
vedot tehdään ettei lopputuloksesta tulisi sotkuinen 
johtojen ja putkien kaaos. Keittiönportaikotkin ovat vie-
lä toisissa taloyhtiöissä käytössä, joten viihtyisä kulku 
myös niiden kautta olisi suotava.

Huoneistojen sisällä tehtävät muutokset huonejärjes-
tyksissä pakottavat putkien uudelleen organisointiin ja 
kokonaan uusien putkien lisäämiseen.  Toisinaan aino-
aksi vaihtoehdoksi jää putkien vetäminen porrashuo-
neen kautta. Tämän vuoksi joissain taloyhtiöissä on 
huonejärjestysten muutokset kielletty kokonaan.55

Porrashuoneissa syntyvä kaiku koetaan toisinaan epä-
miellyttävänä. Vanhojen porrashuoneiden seinä- ja lat-
tiapinnat ovat kovia ja tilat korkeita, joten akustiikan 
kannalta ne ovat huonoimpia mahdollisia. 

Parhaiten porrashuoneen akustiikkaa voidaan paran-
taa lisäämällä akustiikkalevyjä porrashuoneen alakat-
toon tai seiniin. Jälkikäteen katon alaslaskeminen ja 
seiniin lisätyt levyt muuttavat kuitenkin tilavaikutelmaa 
oleellisesti eivätkä akustiikkalevyt materiaaleiltaan-
kaan sovi ennen 1960-lukua rakennettuihin kohteisiin. 
Vanhojen rakennusten kohdalla tulisi miettiä onko to-
della tarpeellista ratkaista kaikkia ongelmia korjaamal-
la. Asukkaat voivat vähentää porrashuoneiden ääniä 
myös muuttamalla omaa käytöstään: ovet voidaan sul-
kea paiskomatta ja porrashuoneissa puhua huutamat-
ta. Kaikuvat tilat ovat osa vanhoja rakennuksia. Niiden 
aiheuttamat häiriöt tulisi ottaa huomioon jo sisään-
muuttovaiheessa, jolloin pitäisi miettiä omaa valmiut-
taan vanhassa rakennuksessa asumiseen.

Turussa akustiikkalevyjä on lisätty melko paljon 1960–
luvun jälkeen rakennettuihin porrashuoneisiin. Uudem-
missakin rakennuksissa tulee ottaa huomioon levyjen 
lisäämisen tai vaihtamisen vaikutus porrashuoneen 
kokonaisuuteen. Onneksi nykyään on saatavissa mo-
nipuolinen valikoima erilaisia akustiikkalevyjä, joista 
voidaan valita parhaiten porrashuoneen ilmeeseen is-
tuva malli. Niiden sijoittelussa kannattaa muistaa, et-
tä akustiikkalevyt ovat äänenvaimentavuuden vuoksi 
huokoisesta materiaalista tehtyjä ja siksi melko herk-
kiä vaurioitumiselle ja ilkivallalle. 

Sairashuoneenkatu 24:n kesällä 
2008 tehdyn porrashuonekorjauk-
sen yhteydessä seinät laatoitettiin 
ja kattoon lisättiin akustiikkalevyt.
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Vanhan ullakon rakennuttaminen asuintiloiksi vaa-
tii aina muutoksia myös porrashuoneen puolelle. Ta-
vallisesti ullakot ovat vanhoissa rakennuksissa olleet 
varasto- tai kuivaushuonekäytössä,56 joten niihin on 
yleensä pääsy pääporrashuoneen kautta. Usein ulla-
kolle johtavat portaat ovat tosin muita porrassyöksyjä 
kapeammat ja saatettu jättää kokonaan päällystämät-
tä. Uusia asuntoja varten niitä saatetaan haluta leven-
tää tai päällystää.

Joissain vanhemmissa rakennuksissa ainoa ullakolle 
johtava kulkuväylä on keittiönportaikon kautta. Tällöin 
ullakkorakentamisen yhteydessä pääporrashuonee-
seen saatetaan puhkaistaan uusi kulku ullakkokerrok-

sen asuntoja varten. Uudet portaat ja kaide erottuvat 
aina selvästi alkuperäisestä porrashuoneesta, joten 
niitä ei välttämättä ole syytä tehdä alkuperäisennäköi-
siksi. Tärkeää on kuitenkin, etteivät ne vie erityisesti 
huomiota vanhalta porrashuoneelta. 

Tavallisesti vanhemmissa rakennuksissa hissillä ei 
pääse ullakolle asti. Asuntojen rakentaminen ullakko-
kerrokseen lisää paineita hissin vaihtamiseen sellai-
seksi, että pääsy hissillä ullakollekin olisi mahdollinen. 
Jos olemassa oleva hissi modernisoidaan konehuo-
neettomaksi, voidaan vanhaa konehuoneen paikkaa 
ullakolla hyödyntää ulottamalla hissikuilu sinne asti. 
Jos rakennuksessa ei entuudestaan ole hissiä, ei sen 
rakentamista myöskään edellytetä ullakkorakentami-
sen ehtona. Toki ullakkokerroksen rakentaminen lisää 
haluja rakentaa sellainen. On myös tapauksia, joissa 
taloyhtiö on rahoittanut hissin jälkiasennuksen nimen-
omaan ullakkorakentamisesta saaduilla voitoilla. 

Ullakon rakentaminen asunnoiksi muuttaa väistämät-
tä alkuperäistä rakennusta radikaalisti ja sen hyötyjä ja 
haittoja tulee pohtia etukäteen huolella. Yleensä ullak-
korakentamisen toteutuspäätöksessä painavat kuiten-
kin muut seikat kuin porrashuoneen kohtalo. Porras-
huoneen kannalta vaikutukset ulottuvat onneksi vain 
ylimpään kerrokseen ja suurin osa porrashuoneesta 
säilyy entisellään. Yläkerroksessa muutokset ovat sit-
ten sitäkin suurempia. Ullakkorakentamiseen tulisi kui-
tenkin suhtautua lisärakentamisena eikä se siksi ole 
verrattavissa porrashuoneen muihin muutostoimenpi-
teisiin. 

Käsityöläikatu 8a:ssa on ullakolle 
johtavan portaan kaide tehty imi-
toiden vanhaa kaidemallia.

U l l a k k o r a k e n t a m i n e n

Uudet porrassyöksyt ovat yleensä huonosti sovitettavissa 
yhteen ylimmän kerroksen tilasommitelman ja ikkunoiden 
kanssa, jotka väistämättä jäävät osittain uusien syöksyjen 
peittoon.  Käsityöläiskatu 8a.
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