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Esipuhe

Hissien rakentaminen olemassa olevaan asuntokantaan on kasvanut viime vuosina. 
Tämän vuoden maaliskuussa voimaan tulleen uusien asuntosuunnittelua koske-
vien rakentamismääräysten mukaan kaikki uudet kolmikerroksiset kerrostalot on 
varustettava hissillä. Kun tätä sovelletaan vanhaan asuntokantaan, voidaankin 
ajatella, että hissin rakentaminen kolmikerroksiseen tai korkeampaan asuintaloon 
vastaa tämän päivän vaatimuksia. Hissi parantaa asumisen laatua ja asuinraken-
nusten toiminnallisuutta. Tämä on erityisen tärkeää väestön ikääntyessä. Hissin 
rakentaminen on myös osa asuinkiinteistön pitkäjänteistä kehittämistä.

Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon on kuitenkin vaativa hanke. Vaik-
ka valtio tukee hissin rakentamista merkittävästi  ja useat kunnat myöntävät 
avustuksia, on asukkaille jäävä maksuosuus silti suuri. Tämän vuoksi asunto-
osakeyhtiön päätöksenteko on hissin osalta yleensä hankalaa. Toisaalta myös 
hissin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan monenlaista tietoa. Sitä tarvitaan 
esimerkiksi  rakennusvalvonnasta, palo- ja pelastustoimesta sekä kaavoittajilta. 
Hissien rakentamisessa pääosassa ovat kuitenkin asukkaat, joiden asuintalon 
toimivuutta ollaan parantamassa ja joilla ei ole juurikaan rakennusalan osaa-
mista.

Tässä raportissa kuvataan hissin hankintaprosessin eri vaiheita ratkaisuineen 
ja ongelmineen Helsingissä, Oulussa ja Kuopiossa kuudessa asunto-osakeyhtiössä, 
joihin hissi on rakennettu vuosina 1997-2004. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla 
voidaan edistää hissien rakentamista. Arvioinnin ovat tehneet tutkija Riikka Rahtola 
ja johtaja Kimmo Rönkä Taideteollisen korkeakoulun Future Home Institutesta 
ja arkkiteht. yo Kristiina Tervaskanto Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta. 
Hanketta ovat rahoittaneet ympäristöministeriön lisäksi Helsingin, Kuopion ja 
Oulun kaupungit.

Ympäristöministeriö edistää asuinrakennusten ja asuinympäristöjen esteet-
tömyyttä ja toiminnallisuutta monin tavoin. Tämä hissiselvitys tuo tarpeellista 
tietoa hissihankkeen toteutuksesta ja kokemuksista auttaen siten osaltaan asunto-
osakeyhtiöitä sekä suunnittelijoita ja viranomaisia hissirakentamiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

Syyskuussa 2005

Raija Hynynen Erkki Laitinen
Ylitarkastaja Rakennusneuvos
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Osa I

Hisseja vanhoihin kerrostaloihin
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Hissi vanhaan kerrostaloon - 
johdanto

Taustaa

”En tarvitse hissiä, mutta haluan hissin”

Hissitön kerrostalo on toimivuudeltaan puutteellinen. Tämä tällä hetkellä uusiin 
kerrostaloihin liitettävä itsestäänselvyys – hissi – oli pitkään taustalla ja hissejä ei 
pidetty välttämättömyytenä. Kun taloja rakennettiin viime vuosisadalla asunto-
tuotantoon, hissi nähtiin vielä 1950-luvulle saakka kalliina ylellisyysvarusteena ja 
se jäi pois yleensä kaikista neljäkerroksisista ja sitä matalammista kerrostaloista, 
lainsäädännön näin salliessa. Taloon muutettaessa perheet olivat nuoria, eikä asia 
vaivannut vasta kaupungistumisen alussa olevia suomalaisia. Vasta iän karttues-
sa asukkaat tiedostivat hissittömien kerrostalojen puutteellisuuden ja keskustelu 
hissien rakentamisen tarpeesta alkoi.

Hissien rakentamiseksi vanhoihin kerrostaloihin on tehty useita tutkimuksia 
1990-luvulta lähtien, kuten Hissi vanhaan kerrostaloon (1997), Hissiopas vanhaan 
kerrostaloon (2000), Remonttihissin hankinnan edistäminen (2000), Hissihankkeen 
ketjutus (2001) ja Hissi meidän taloon -kyselytutkimus (2002). Myös kunnissa on 
tehty omia hissiselvityksiä, palkattu hissiasiamiehiä (Helsinki) ja järjestetty omia 
hissien rakentamista edistäviä kampanjoita (Helsinki, Oulu ja Kuopio sekä Iisal-
mi, Joensuu, Tampere, Lappeenranta, Hämeenlinna, Espoo, Tuusula, Vantaa ja 
Inkoo).

Uudenlaista ajattelua peruskorjaukseen ja -parantamiseen tuotiin esille Asu-
kaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet, IKE-esiselvityksessä (2005), jossa 
kerrostalon laadullista kehittämistä lähestyttiin asukaslähtöisesti. Kerrostalon kor-
jausprosesseihin tuotiin teollisessa tuotemuotoilussa kehitettyjä käyttäjäkeskei-
sen suunnittelun menetelmiä. Huomattiin, että käyttäjä – asukas, vuokralainen, 
omistaja tai sijoittaja – oli jäänyt suunnittelu- ja rakentamisprosesseissa hyvinkin 
vähälle huomiolle. Asuinkiinteistöjen kehittämisessä tarvitaan asukaslähtöisyyttä 
(käyttäjien huomioiminen sekä heidän tarpeidensa ja toiveidensa kartoitus) sekä 
liiketoimintamalleissa asiakaslähtöisyyttä (business-to-business ja business-to-
customer).

Hissi tuli taloon -projektissa on selvitetty kolmessa kaupungissa olevan kuuden 
taloyhtiön hissikokemuksia ja pyritty hakemaan hyviä malleja (ns. best practices) 
hyvän hissihankkeen malliprosessin kehittämiseksi. Hankkeessa pääpaino on 
käyttäjien näkökulmien avulla ymmärtää nykyistä paremmin vaativan peruspa-
rannushankkeen päätöksenteko-, suunnittelu- ja rakentamisprosessia.

Tavoitteet

Hissi tuli taloon -projektin tavoitteena oli selvittää toteutettujen hissihankkeiden 
suunnittelu-, päätöksenteko- ja rakentamisprosessia kuudessa eri taloyhtiössä (kaksi 
Helsingissä, yksi Kuopiossa ja kolme Oulussa). Kohteissa ei paneuduta teknisiin 
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yksityiskohtiin, mutta valittavat kohteet edustivat erilaisia taloja, porrashuoneita, 
alueita ja hissiratkaisuja. Lisäksi seurattiin muutamaa hanketta, jossa hissin raken-
taminen on suunnitelmissa tai vireillä.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää käyttäjiä haastattelemalla ja kohtei-
siin perehtymällä hankkeen päätöksenteon, suunnittelun ja rakentamisen vaiheet, 
hankkeen kustannukset ja niiden jakautuminen sekä käyttäjien kokemukset eri 
hankkeissa.

Hankkeen tuloksena haetaan toimivia ja käyttäjäkeskeisiä menetelmiä ja käy-
täntöjä asunto-osakeyhtiömuotoisen perusparannushankkeen päätöksenteko-, 
suunnittelu- ja rakentamisprosessia varten. Hankkeen lopputuloksena esitetään 
tapoja ja ehdotuksia, jotka edistävät ja tukevat hissien rakentamista vanhoihin 
kerrostaloihin. 

Toteutus

Hissi tuli taloon -hankkeen rahoittajia ovat olleet ympäristöministeriö sekä Hel-
singin, Oulun ja Kuopion kaupungit.

Hankkeen ovat toteuttaneet TaK Riikka Rahtola (päätutkija ja raportointi) ja 
DI Kimmo Rönkä (työn ohjaus) Taideteollisen korkeakoulun Future Home Insti-
tuutista. Työhön ovat osallistuneet myös arkkitehtiylioppilas Kristiina Tervaskanto 
ja professori Yrjö Tuppurainen Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta (luku 4. 
Hissien suunnittelu- ja rakentamisprosessi). 

Hankkeessa on ollut johtoryhmä, jonka jäseninä ovat olleet rakennusneuvos 
Erkki Laitinen (johtoryhmän puheenjohtaja), ylitarkastaja Raija Hynynen, yli-in-
sinööri Timo Huhtaluoma ja ylitarkastaja Juha-Pekka Maijala ympäristöministeri-
östä, arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen Oulun kaupungista, rakennusmestari Aira 
Pesonen Kuopion kaupungista, asuntoinsinööri Seppo Kauhanen ja hissiasiamies 
Erkki Holappa Helsingin kaupungista, arkkitehti Bengt-Vilhelm Levón Levón & 
Blomqvist Oy Ab:stä, ylitarkastaja Marja Kostiainen Valtion asuntorahastosta sekä 
vastaava lakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitosta.

Hankkeessa järjestettiin myös workshop-seminaari (21.4.2005), johon osallistui 
noin 40 hissialan ja perusparantamisen asiantuntijaa, isännöitsijää ja taloyhtiön 
edustajaa. 
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2
Käyttäjälähtöisyys 
asuinkiinteistöjen 
perusparantamisessa

2.1 Käyttäjätutkimus hissitutkimuksen lähtökohtana 

Käyttäjälähtöisen tutkimuksen tavoite on ymmärtää mitä käyttäjät haluavat, miten 
he toimivat ja mihin he perustavat päätöksensä. Tutkimuksen avulla saadaan näky-
viin tekijöitä, jotka tuotteen käyttäjälle tai ostopäätöksen tekijälle ovat tärkeitä. 

Käyttäjälähtöisillä tutkimusmenetelmillä saadaan laadullista tietoa, jonka poh-
jalta voidaan ymmärtää, miten tarkastelun kohderyhmä toimii, mihin sen päätökset 
ja valinnat perustuvat, sekä miten ympäristö ja erilaiset tilanteet näihin vaikuttavat. 
Laadullisen tutkimuksen keinoin voidaan tunnistaa syitä ihmisen toiminnan taka-
na, ymmärtää syy- ja seuraussuhteita sekä sitä, miten näihin ihmisiin kyseisessä 
tilanteessa voidaan vaikuttaa. Näiden syiden ymmärtäminen on edellytyksenä 
luotaessa käyttäjälle paremmin sopivaa ja haluttavaa tuotetta. Hissihankeen yh-
teydessä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hanke voidaan toteuttaa niin että se 
tukee parhaiten käyttäjän tarpeita.

Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon on asunto-osakeyhtiömuotoiselle 
kerrostalolle vaativa hanke, jossa päätöksentekijöinä on monia erilaisissa elämän-
tilanteissa olevia osakkaita. Hissin tarve ei kaikilla asukkailla ole välitön. Hissin 
hankkiminen onkin usein pitkäjänteisempi projekti kuin ihmisen hahmottama 
tarve tässä ja nyt. Ei riitäkään että tunnetaan, mitä ihmiset tarvitsevat, vaan on 
tiedostettava, mitä ihmiset haluavat. 

Käyttäjälähtöisen tutkimuksen avulla tutkimuskohde voidaan ymmärtää 
käyttäjän kannalta kokonaisuutena ja sen myötä löytää keinot, joilla asiakkaan 
vaatimuksiin voidaan vastata. 

Tavoitteena hissin haluttavuuden lisääminen 

“Hissi vanhaan kerrostaloon” on tuote, jolla on asiakkaat, mutta tuote ei ole tar-
peeksi haluttava kaikkien asiakkaiden näkökulmasta. Asukkaan kokemukseen 
tuotteesta vaikuttavat koko hissihankkeen läpiviennin aikaiset tapahtumat, aina 
talon sisäisestä alustavasta pohdinnasta hissin jokapäiväiseen käyttöön saakka. 

Jotta hissihankkeiden toteuttamista ja läpiviemistä taloyhtiöissä voitaisiin ai-
dosti tukea, tulee taloyhtiöiden toimintatapoja ja asukkaiden kokemuksia ja toimin-
nan motiiveja ymmärtää mahdollisimman laajasti. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
avulla voidaan tunnistaa ja kehittää asukaslähtöisiä toimintatapoja hankkeen kai-
kissa vaiheissa, sekä arvioida asukaslähtöisyyden toteutumista. Käyttäjäkeskei-
sessä suunnittelussa käyttäjä on mukana hankkeen kehitysvaiheissa ja tuo oman 
näkökulmansa esille. (Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet, IKE 
esitutkimus) 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardin (ISO 13407) mukaisesti suunnitte-
lussa tulee tunnistaa, ymmärtää ja määrittää tuotteen käyttöyhteys ja -ympäristö, 
määrittää käyttäjävaatimukset, tuottaa suunnitteluratkaisut näiden pohjalta sekä 
arvioida ratkaisuja suhteessa käyttäjävaatimuksiin. Käyttäjäkeskeinen suunnitte-

”Hissi  vanhaan 
kerrostaloon” on 
tuote, jolla on 
asiakkaat, mutta 
tuote ei ole tarpeeksi 
haluttava asiakkaiden 
näkökulmasta. 
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luprosessi lähtee hankkeen alusta, ja sitä jatketaan kunnes ratkaisu täyttää vaati-
mukset. (Kuva yllä) 

Suunniteltaessa hissiä vanhaan kerrostaloon tulee käyttäjä huomioida kaikissa 
hissin hankintaan liittyvissä prosessin vaiheissa, jotta käyttäjäkeskeisyys toteutuu. 
Tämän tutkimuksen tarkastelussa hissihankkeen käyttäjiä ovat erilaisissa elämän-
tilanteissa olevat osakkaat, eli asukkaat ja sijoittajat. Onnistuneen ratkaisun saa-
miseksi heidän vaatimuksensa tulee ymmärtää ja ottaa huomioon.

Hissin käyttäjiin kuuluvat myös muut hissiä ja porrashuonetta käyttävät hen-
kilöt: esimerkiksi talossa vierailijat, siivoojat, postinjakajat, tavarantoimittajat, pal-
veluntarjoajat, kotipalvelutyöntekijät, sairaankuljettajat ja palomiehet. Käyttäjiä 
ovat myös kaikki talon tulevat asukkaat, sillä talo itse on usein pitkäikäisempi kuin 
sen yksittäiset asukkaat. Hyvä hissiratkaisu vastaa myös näiden käyttäjäryhmien 
tarpeisiin, eikä ole ristiriidassa talon tulevaisuuden kehittämisnäkymien kanssa. 

Hissihanke koostuu kokonaisuudesta, jossa voidaan nähdä monta eri vaihetta. 
Hanke voi edetä esimerkiksi seuraavien vaiheiden kautta: Aloite, alustava pohdinta 
talon sisällä, tiedonhaku ja selvitys, suunnittelu, päätöksenteko, rahoituksen ja ra-
kentamisen järjestelyt ja toteuttaminen sekä käyttöönotto ja käyttö. (Taulukko 1)

Pääosa työstä hissihankkeen eteen tehdään taloyhtiön sisällä, ja tämän työn 
etenemiseen vaikuttavat omalta osaltaan myös suunnittelijat, konsultit ja viran-
omaiset omien toimiensa kautta. 

ISO 13407: Vuorovaikutteisten järjestelmien ihmiskeskeinen suunnitteluprosessi 
(human-centred design processes for interactive systems) 
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Hissi tuli taloon – käyttäjälähtöinen selvitys  I  Raportti 24.8.2005  I  RR, KR,KT 9

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELUPROSESSI HISSIHANKKEESSA 

 Vaihe Tavoite   

TUNNISTETAAN TARVE Kiinteistönpidon tavoitekeskustelu on käyty. Suuntana kiinteistön 

kehittäminen.   

Hissihanke on sijoitettu talon pitkän tähtäimen suunnitelmaan. 

Hissin rakentamisen hyödyt nähtävillä käyttötarpeiden ja kiinteistön 

kehittämisen kannalta. Esimerkiksi talon toimivuuden ja arvon 
nostaminen.  

Päätös hissin suunnittelusta.

YMMÄRRETÄÄN JA 

MÄÄRITETÄÄN 

KÄYTTÖYHTEYS 

Kiinteistön kunnon, talon koon, -muodon, -arvon ja - luonteen 

vaatimukset hissihankkeelle selvitetään.   

Hissin rakentamisen mahdollisuudet alustavasti selville.  

Talon tilojen ja niiden toimivuuden, sekä liikkumisen tarpeiden 

vaatimusten selvittäminen.  Huomioidaan liikkumisen tarpeissa 

asuinkerrokset, varastot, sauna, kellari, ullakko, piha, ym.   

Talon ensi- ja toissijaisten, nykyisten ja tulevien käyttäjien vaatimukset 

hissiratkaisulle.  

Talon toiminnallisuuden arviointi ja parantamisen mahdollisuudet. 

ERITELLÄÄN VAATIMUKSET Toiminnalliset vaatimukset: 

Saavutettavuus: piha – kellari – asuinkerrokset – ullakko 

Esteettömyys: kulku helppoa ja esteetöntä kaikille, esimerkiksi. 

lastenrattailla kulku pihalta asuntoon. 

Erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden taloudelliset 

mahdollisuudet: vaatimukset rahoitusratkaisuille.  

Muiden käyttäjien vaatimukset: kuten. postinkuljetus, siivous, 
kotipalvelu, sairaankuljetus, palomiehet, vieraat, tulevat asukkaat.  

Viranomaisvaatimukset: Asemakaavoitus, rakennusvalvonta, 

rakennussuojelu, paloviranomaiset. 

Avustusten saamisen vaatimukset  

TUOTETAAN 

SUUNNITTELURATKAISUJA 
Hissiratkaisu teknisesti ja toiminnallisesti 

Hissin sijoitus, porraskäytävän muutokset sekä muiden mahdollisesti 

muuttuvien tilojen huomiointi suunnitelmissa.  

Rahoitusratkaisut taloyhtiölle ja asukkaille sopiviksi.  

Taloyhtiölle sopivan urakkamuodon kartoitus ja valinta.  

Taulukko 1 Esimerkki käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin mukaisista tavoitteista 
taloyhtiön hissihankkeessa.
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Asukkaan kokemus käyttäjänä suhteessa hankkeeseen muodostuu monella eri 
tasolla.  Hissi tuli taloon -tutkimuksessa käyttäjäkokemusta on tarkasteltu kolmella 
tasolla: 1) asukkaan ja prosessin välinen suhde (tarkoituksenmukaisuus, käytettä-
vyys, mielihyvä), 2) asukkaan kokemukset fyysisessä ja sosiaalisessa kontekstissa 
sekä 3) ajallinen kokemuksellisuus. (Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitys-
tarpeet, IKE esitutkimus, Taulukko 2)

Asukkaan ja prosessin välinen suhde tarkastelee sitä, miten erilaiset osakkaat 
asukkaina tai sijoittajina kokevat hissihankkeen sen eri vaiheissa. Asukkaiden ko-
kemuksia fyysisessä kontekstissa tarkastellaan hissin tuomien arjen muutosten 
kautta ja kokemuksia sosiaalisessa kontekstissa tarkastellaan taloyhtiön, osakkaiden 
ja hankkeeseen liittyneiden ammattilaisten ja viranomaisten välillä. Kokemuksen 
ajallisuutta tarkastellaan hissiin liittyvien mielikuvien ja yhteisöllisen etenemisen 
toimintatapojen avulla.

13

ARVIOIDAAN RATKAISUJA Palaute suunnitelmista asukkailta, ammattilaisilta ja viranomaisilta.   

Hissiratkaisut 

Rahoitusratkaisut 

Toteuttamisratkaisut 

RATKAISU TÄYTTÄÄ 

VAATIMUKSET  
Toteutettava tai vaihtoehtoiset hissi-, toteutus- ja rahoitusratkaisut 

selvillä.  

Ratkaisu vastaa käyttäjien tarpeeseen, viranomaisten vaatimuksiin ja 
synnyttää talolle arvoa.  

Hissin rahoittamisesta ja hankkeen toteuttamisesta päätetään. 

RATKAISU EI TÄYTÄ 

VAATIMUKSIA 

�UUSI 

SUUNNITTELUKIERROS  

Ratkaisu tai osa ratkaisusta ei täytä vaatimuksia, esimerkiksi rahoituksen 

osalta.  

TAI

Suunnitelmissa nähdään vielä parannettavaa.  

� Uudelle suunnittelukierrokselle, hissi-, rahoitus- tai 

toteutussuunnitelmia kehitetään.  

TAI

Hissin rakentamiselle ei nähdä mahdollisuuksia.  

� Hissihanke lykätään myöhempään ajankohtaan todeten, ettei se ole 

tällä hetkellä mahdollinen.  
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Taulukko 2: Käyttäjäkokemuksen eri tasot hissihankkeen kannalta tarkasteltuna. Tässä tau-
lukossa käyttäjä = asukas. Hissin käyttäjiä ovat myös muut kuin asukkaat. (Viite IKE–tutki-
mus, Hyvä asuminen 2010) 
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Käyttäjäkokemuksen osat Kuvaus Määritelmä hissihankkeessa 

Käyttäjä 

KÄYTTÄJÄ  

Tuotteen todellisen loppukäyttäjän 

edustaja, ei välttämättä asiakas tai ostaja.   

• Keinonen, Turkka; Jääskö, Vesa (toim. 
2004). Tuotekonseptointi. 
Teknologiateollisuus ry, Helsinki 

Asukas, jonka rooleina voi olla 

omistaja, vuokralainen tai sijoittaja. 

Erilaisissa elämäntilanteissa olevat 

asukkaat.  

Käyttäjä + toiminta 

TOIMINTA (FUNKTIO)  

Tuotteen ominaisuudet tekevät tuotteen 

tarkoituksenmukaisen käytön 

mahdolliseksi.    

• Jordan, Patrick (1999). Designing Pleasurable 

Products: An Introduction to the New Human 
Factors. Taylor & Francis, London.

Asumisen ja asuinympäristön 

parantaminen ja kehittäminen 

toimivaksi, ajanmukaiseksi ja 

turvalliseksi.  

Käyttäjä + toiminta+ käytettävyys 

KÄYTETTÄVYYS 

Laajuus, jolla tietyt käyttäjät pystyvät 

käyttämään tuotetta tietyssä 

käyttötilanteessa saavuttaakseen tietyt 

tavoitteet tehokkaasti, tuottavasti ja 

tyytyväisyyttä tuottaen.   

• ISO/IEC (1998). 9241-11 Guidance on Usability.

Tehokas, toimiva ja mutkaton 

hissinhankintaprosessi: valmistelu-, 

suunnittelu-, toteutus- ja 

käyttövaiheissa.  

Talon toimivuuden ja monipuolisen 

käytön tukeminen.   

Käyttäjä + toiminta + käytettävyys 

+ mielihyvä 

MIELIHYVÄ  

Tuote voi tarjota fyysistä, sosiaalista, 

psykologista ja ideologista mielihyvää.   

• Jordan, Patrick (1999). Designing Pleasurable 

Products: An Introduction to the New Human 

Factors. Taylor & Francis, London.

Asukkaan persoonaa, 

elämäntilannetta ja elämäntapaa 

tukevat toimintamallit, tuotteet ja 

palvelut.  

Käyttöympäristö (Konteksti) 

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ (KONTEKSTI) 

Tuotteen fyysinen ja sosiaalinen 

käyttöympäristö.   

• Nielsen, Jakob (1994). Usability Engineering. 

Morgan Kaufmann, San Francisco.

Kerrostalo asuinalueella. 

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset: 

naapurit, rakennusmiehet ja 

isännöitsijä.  

Kokemuksen ajallisuus 

KOKEMUKSEN AJALLISUUS  

Kokemus rakentuu kerros kerrokselta ajan 

myötä.   

• Sanders, Elizabeth B.-N (viitattu 6.5.2003). 

From User-Centered to Participatory Design 
Approaches.

Asukkaan ja rakennuksen 

elämänsykli: kokemukset, 

nykytilanne ja tulevat tarpeet.  

Hissinhankintaprosessin läpiviemisen 

kokemukset: valmistelu-, 

suunnittelu-, toteutus- ja 

käyttövaiheissa.  

TAULUKKO 2: Käyttäjäkokemuksen eri tasot hissihankkeen kannalta tarkasteltuna. Tässä 

taulukossa käyttäjä = asukas. Hissin käyttäjiä ovat myös muut kuin asukkaat. (Viite IKE –tutkimus, 
Hyvä asuminen 2010)  
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2.2 Tutkimusmenetelmät

Hissi tuli taloon –projektin tavoitteena oli selvittää toteutettujen hissihankkeiden 
suunnittelu-, päätöksenteko- ja rakentamisprosesseja kuudessa eri taloyhtiössä. 
Projektin tuloksena haetaan toimivia ja asukaslähtöisiä käytäntöjä asunto-osake-
yhtiömuotoisen kiinteistön hissien rakentamisen edistämiseksi vanhoihin kerros-
taloihin. Tavoitteena on tunnistaa hissihanketta eri vaiheissa hidastavat tai edis-
tävät tekijät sekä menestyksekkäät toimintatavat. Päätöksentekijöinä taloyhtiön 
hissihankkeessa ovat osakkaat ja heidän näkökulmansa ja kokemuksensa ovat 
päätöksenteossa ratkaisevia.  

Käyttäjätutkimus koostui kunkin kuuden tutkimuksessa mukana olleen ta-
loyhtiön hissihankkeen taustatietoja kartuttavista asiantuntijahaastatteluista (1), 
asukaskokemuksia luotaavasta ryhmäkeskustelusta (2b) ja siihen liittyvästä ennak-
kotehtävästä (2a), sekä asiantuntijaworkshopista (3), jossa tutkimuksen tuloksia 
tarkasteltiin ja kehitystarpeita pohdittiin. 

Hissi tuli taloon –tutkimuksessa käytettiin käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Tutkimuksessa oli mukana 
kuusi taloyhtiötä, joissa toistettiin sama tutkimuspaketti: asiantuntijahaastattelut, ennakkotehtävä ja 
ryhmäkeskustelu.

Asiantuntijahaastatteluiden tavoitteena oli saada perustietoa taloyhtiöstä, 
kiinteistössä toteutetuista korjaus- ja kehittämishankkeista, sekä hissihankkeen 
toteuttamisen eri vaiheista. Asiantuntijoita tässä tutkimuksessa olivat taloyhtiön 
hissihankkeen aikaiset isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen 
jäsen. Joidenkin talojen osalta hissihankkeen aikaisia avainhenkilöitä ei ollut enää 
tavoitettavissa, kun hankkeesta saattoi olla kulunut jo useampia vuosia. Näissä 
tapauksissa haastateltiin tutkimuksen kannalta muuten keskeistä toimijaa, kuten 
Kuopiossa paikallista isännöitsijää, jonka asiakaskohteissa hissihankkeita on ollut 
vireillä. 

Ryhmäkeskustelu [focus group] ja ennakkotehtävä toteutettiin jokaisessa talo-
yhtiössä erillisenä. Ryhmäkeskustelun tavoitteena oli syventää asiantuntijahaastat-
teluiden tuomaa tietoa hissihankkeista erilaisten kiinteistön omistaja-asukkaiden 
ja sijoittajien kokemuksilla hissihankkeen vaiheista ja hissin merkityksistä kiin-
teistössä. Talokohtaisiin ryhmäkeskusteluihin tavoiteltiin 5-6 taloyhtiön omistaja-
asukasta, sijoittajaa tai vuokralaista. 

Ennen ryhmäkeskustelua osallistujille lähetettyjen ennakkotehtävien avulla 
kartoitettiin asukkaiden odotuksia, tarpeita ja kokemuksia hissin tuloon liittyen. 
Tavoitteena oli saada näkyviin asukkaiden näkemykset ja tarpeet hissin suhteen, 
sekä ajallisen kokemuksen merkitys. Ennakkotehtävän tarkoituksena oli palauttaa 
hissihankkeen kokemukset osallistujien mieliin, valmistaa osallistujia ryhmäkes-
kusteluun sekä toimia keskustelun pohjana.

Ryhmäkeskustelun teemoina olivat asukkaiden kokemukset hissinhankinta-
prosessin eri vaiheissa, hissin ja porrashuoneen vastaavuus asukkaiden käytön 
tarpeisiin sekä kotitalon arviointi asumisviihtyvyyden ja -tarpeiden kannalta. 

Hissi tuli taloon – käyttäjälähtöinen selvitys  I  Raportti 24.8.2005  I  RR, KR,KT 13
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Ryhmäkeskustelua edel-
täneen ennakkotehtävän 
avulla osallistujat palaut-
tivat mieleen hissin tuloon 
liittyneitä kokemuksia, 
ajatuksia ja odotuksia. 
Mitä hissistä ajatellaan 
nyt, ovatko mielikuvat 
muuttuneet?

Ryhmäkeskustelussa 
asukkaiden kokemukset 
peilattiin aikajanalle his-
sihankkeen eri vaiheissa. 
Millaisia pullonkauloja 
hissihankkeessa oli? 
Mitkä olivat suurimmat 
vaikeudet? Missä olisi 
parannettavan varaa? 
Mihin hanke  olisi voinut 
kaatua? Millaisia hyviä 
käytäntöjä hankkeessa 
oli? Mitkä toimintatavat 
auttoivat hanketta onnis-
tumaan?

Asiantuntijahaastatteluiden ja ryhmäkeskusteluiden pohjalta esiin nousseita 
teemoja esiteltiin ja kehitystarpeita sekä ehdotuksia työstettiin asiantuntijaseminaa-
rissa (asiantuntija-workshop), jonne kutsuttiin hissihankkeiden tai hissiratkaisuiden 
parissa työskenteleviä ammattilaisia. 

Tutkimuksen osatehtävässä (Luku 4) analysoitiin toteutuneet suunnittelu- ja 
rakentamisprosessit sekä selvitettiin hissien rahoitusmallit ja kustannukset (ARA:
n avustukset). Osuuden toteutti Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto.  Suun-
nittelun näkökulmia selvitettiin arkkitehtien haastatteluilla. Lisäksi haastateltiin 
kaupunkien kaavoituksen, palo- ja pelastustoimen sekä muita edustajia. Tutki-
muksessa seurattiin myös Oulun Pokkisessa sijaitsevaa kohdetta, jossa hissi-
hanke oli tutkimuksen aikaan vireillä. Tutkimuksen taloyhtiökohteisiin ja niiden 
hissiratkaisuihin on tutustuttu paikan päällä, sekä piirustusten ja hissitoimittajien 
materiaalien avulla. 

Taloyhtiökohtaiset kustannustiedot löytyvät liitteestä 1.

Hissin käytön kokemuk-
sista keskusteltiin. Miten 
hissi ja porraskäytävä 
ovat vastanneet käyttö-
tarpeitani?  
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Osa II
Kolme kaupunkia, kuusi 

taloyhtiötä, 18 hissiä: 
Kokemuksia hissihankkeista
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Asukkaiden ja taloyhtiön 
hissihanke

3.1 Tarkastelutapa

Jokaisen taloyhtiön kohdalta selvitettiin, millaisia korjaus- tai kehityshankkeita 
taloyhtiössä on tehty ja missä kohdassa kiinteistön korjaushistoriaa hissihanke on 
toteutunut (ks. kuva alla). Se, millaisia korjaushankkeita talossa on tehty ennen 
hissiä ja mitä kiinteistössä mahdollisesti tullaan lähitulevaisuudessa tekemään, 
kertoo osaltaan kuinka paljon kokemusta talossa on kiinteistön kunnossapidosta. 
Hissihankkeen toteuttaminen ei useimmissa tapauksissa ole aivan ongelmatonta, 
mutta taloyhtiön kokemus korjaus- tai kehittämishankkeista auttaa hissihankkeen 
eteenpäin viemisessä. Hissihankkeen toteuttamista suunniteltaessa on katsottava 
koko korjaustoiminnan tilaa pitkällä tähtäimellä, kuten rahoituksen järjestämiseksi 
niin, että kaikki tarpeelliset korjaushankkeet saadaan oikea-aikaisesti toteutettua, 
eikä maksurasite muodostu osakkaille kohtuuttomaksi. 

Taloyhtiön korjaushistorian jana kiinteistön elinajalta (vihreä). Hissihankkeen sijoittuminen (tumma) 
suhteessa muihin korjaushankkeisiin (valkoiset). Kuvan 1962 rakennetussa talossa on tehty aika-
järjestyksessä mm. julkisivuremontti (1991), lämmönjakolaitteistot (1996), hissi (2000-01), porras-
huone (2001), antenni- ja digiverkko (2002), syöksytorvien uusiminen (2004) ja  ikkunaremontti 
(2004-05).  

Toisena ajallisena tarkastelukohteena oli hissihankkeen kulku talossa. Taloyhtiön 
hissihanke jakautuu kolmeen vaiheeseen (ks. kuva seuraavalla sivulla).

1) Ensimmäisessä alustavan pohdinnan vaiheessa käydään talon sisäistä kes-
kustelua hissihankkeesta, hissin tarpeellisuudesta ja toteuttamismahdollisuuksista. 
Hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä päätöstä, ja liikkeelle lähtöä pohditaan. 

2) Toisessa, hankkeen suunnittelun vaiheessa päätös tarkemmasta selvitte-
lystä on tehty ja hankkeen työstäminen aloitetaan. Hanketta viedään aktiivisesti 
eteenpäin, tehdään suunnitelmat sekä valitaan rakentamisen ja rahoituksen to-
teutusmallit. Päätös toteuttamisesta tehdään. 

3) Kolmas vaihe on toteuttamisvaihe, jolloin tarvittavat rakennustyöt tehdään 
ja hissi asennetaan paikalleen ja otetaan käyttöön.  

Tämän jälkeen hissin ja muuttuneen porraskäytävän käytön kokemukset 
kertyvät. Voidaan arvioida, miten hyvin hankkeessa ja ratkaisuissa onnistuttiin, 
miten hyvin hissi ja porraskäytävä vastaavat asukkaiden käyttötarpeita, ja miten 
hissi on vaikuttanut talon toimivuuteen. Tutkimukseen osallistuneissa esimerk-
kitaloyhtiöissä hissihankkeiden kesto keskusteluvaiheesta hissin valmistumiseen 
on kestänyt noin 3-5 vuotta, jopa pidempään silloin, kun hanke ei ensimmäisellä 
aloitekerralla ole lähtenyt liikkeelle. 

3
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Hissihanke taloyhtiössä jakautuu kolmeen vaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa käydään talon 
sisäistä keskustelua hissihankkeesta. Toisessa vaiheessa hissihanketta lähdetään aktiivisesti viemään 
eteenpäin. Kolmannessa, rakennusvaiheessa suunnitelmat toteutetaan ja hissi valmistuu. Tämän jäl-
keen kokemukset hissin vastaavuudesta käyttötarpeisiin alkavat kertyä.  

Taloyhtiöiden hissihankkeita eteenpäin vievät tekijät ja toimintatavat sekä 
hanketta estävät tai hidastavat tekijät kartoitettiin. Kokonaisnäkemykseen näistä 
tekijöistä vaikuttivat taloyhtiön hallituksen jäsenen, isännöitsijän ja asukkaiden 
näkemykset. (Kuva alla)

Ryhmäkeskustelun ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta kartoitettiin hissihanketta edistäneitä  ja 
hidastaneita tekijöitä.

Ryhmäkeskusteluissa käytiin läpi asukkaiden arviot lopputuloksesta sekä his-
sin ja porrashuoneen käytöstä ja näiden vastaavuudesta käyttötarpeisiin. Yleisesti 
asukkaat kokivat tehdyt ratkaisut positiivisiksi ja onnistuneiksi, vaikka parannet-
tavaakin nähtiin. Jotkin toteutetut ratkaisut harmittivat, kun nähtiin, että asia olisi 
voitu tehdä paremmin. 
 

3.2 Esimerkkitaloyhtiöt 

Tutkimus toteutettiin samankaltaisena kuudessa taloyhtiössä. Taloyhtiöistä kaksi 
sijaitsee Helsingissä, yksi Kuopiossa ja kolme Oulussa. Taloyhtiöt ovat erilaisia, 
eri ikäisiä ja kokoisia  ja edustavat eri tavoin toteutettuja hissihankkeita. 

Helsingistä mukana oli yksi 1890-luvulla rakennettu ns. asuinkerrostalo, johon 
toteutettiin neljä paljon suunnittelua vaatinutta hissiratkaisua, sekä 1960-luvulla 
rakennettu iso 120-asuntoinen taloyhtiö, jonka viiteen porraskäytävään hissin to-
teutus oli suhteellisen helppo. Kuopiosta mukana oli 1970-luvun taloyhtiö, jossa 
hissihanke on toteutettu jo vuonna 1997, ja joka oli pitkään ainoa hissihankkeen 
toteuttanut kuopiolainen asunto-osakeyhtiö. Oulusta mukana oli kolme erilaista 
1950-luvulla rakennettua taloa, joista yksi sijaitsee keskustassa, yhteen hissi on 
toteutettu tuuletusparvekkeen paikalle rungon ulkopuolelle, ja yhdessä hissikuilu 
oli valmiina. Taloja valitessa pyrittiin saamaan edustus erilaisista, mutta myös 
tyypillisistä hissittömistä taloista. 
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”As Oy Kruununhaka”

Talo on rakennettu 1898, ja se on ollut 1920 luvulta n. 
1970 luvulle pääosin yhdistysten omistuksessa. 
Kiinteistössä on tehty suuria remontteja 1970-luvun 
jälkeen, jolloin asuntoja on siirtynyt yksityishenkilöiden 
omistukseen. 

Talossa asuu kaiken ikäisiä ihmisiä, myös perheitä, 
mutta tällä hetkellä ei pieniä lapsia. Asunnot ovat isoja. 
Estetiikka-asiat ovat talossa tärkeitä. Talon arvokkaat 
pääporrashuoneet haluttiin säilyttää hissittöminä. 
Osaan asunnoista hissi-yhteys järjestettiin ns. 
kakkosportaiden kautta. Talossa toteutettiin neljä 
toisistaan poikkeavaa hissiratkaisua. 

Kiinteistön korjaushistoria

Hissi 1

Hissi 2

1970-luvulta 
lähtien talossa 
yksityisomistus 

lisääntyy

Sähköt uusittu

1985 
Vesikatto uusittu

1989 
Julkisivu 
uusittu

Ikkunoita 
korjattu 
tarpeen 
mukaan

Tulossa joskus: 
Ikkunaremontti

Saunaosasto

Porras-
huoneet

Rakennettu 1896-98
26 asuntoa, 
osa liikehuoneistoja 
71m²-270m²
7 porrasta, 4 hissiä
4 (+1) kerrosta

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940

2000
Hissi

1992
Putkiremontti
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Hissien hankinta oli taloyhtiössä tullut esille muutaman vuoden välein, ensimmäisiä
kertoja jo vuosikymmeniä sitten. Hissien hankinnan mahdollisuus päätettiin selvittää ja 
arkkitehtien avulla lähdettiin etsimään alustavia toteutusratkaisuja. Suunnitelmien 
pohjalta toteutus nähtiin mahdolliseksi, vaikkei ensimmäisistä vaihtoehdoista vielä
löytynyt miellyttävää ratkaisua. Suunnittelua päätettiin jatkaa, ratkaisuvaihtoehtoja 
mietittiin ja arkkitehdin vaihdolla haettiin uusia näkemyksiä ratkaisuihin. Useiden 
suunnittelukierrosten jälkeen päädyttiin ratkaisuihin, joissa kaksi hisseistä sijoitettiin 
keittiöportaisiin toisen porrassyöksyn tilalle ja kaksi talon rungon ulkopuolelle.

Hanke olisi saatu nopeammin läpi, mutta haluttiin 
tehdä hyvä, riidaton ratkaisu.

Pääporrashuoneet haluttiin säilyttää. Ratkaisujen 
etsimiseen meni runsaasti aikaa ja monta 
suunnittelukierrosta. 

Rakennusvaiheessa yksi hissi oltiin sijoittamassa niin, 
että kulkuväylä ulkona hissiseinän ja muurin välissä olisi 
jäänyt liian niukaksi. Hissityyppi vaihdettiin. 

Iso hissivalmistaja koettiin joustamattomaksi tekemään 
pieniäkään muutoksia. Vanhassa talossa halutaan tehdä
pieteetillä. 

Hissihankkeeseen lähtö koettiin alussa sekavaksi: 
ihmisten mielissä sekoittuivat yhteen kauneusarvot, 
raha, käytännöllisyys ja naapurikateus. 

Talossa kehitetty rahoitusmalli, jolla kustannusten 
jakoon haettiin oikeudenmukaisuutta: osuuden kerroin 
= säästetyt porrasaskelmat x asuinhuoneiston 
neliömetrit.

Hyvä arkkitehdin valinta, hänen tuomansa auktoriteetti 
estetiikka-asioissa ja hyvät yhteydet viranomaisiin. 

Arkkitehtoninen ratkaisu, jossa kaksi hisseistä
sijoitettiin keittiöportaisiin toisen syöksyn paikalle. 
Suunnitteluun paneuduttiin ja käytiin monta 
suunnittelukierrosta.  

Osakkaista ja hallituksesta valittiin hissitoimikunta 
valmistelemaan hanketta. Varsinainen hallitus pysyi 
neutraalina. 

Päätösten selkeä muotoilu ja päätöksenteon 
huolellinen valmistelu. Asiat jaettiin tarpeeksi pieniin 
osiin kerrallaan päätettäväksi.

HIDASTAVIA TEKIJÖITÄ, HAASTEITA TAI  
ONGELMIA HANKKEEN ERI VAIHEISSA

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JA 
TOIMINTATAPOJA

Hissihankkeen vaiheet

Hissi 3

Hissi 4

08/2001
Hissien 
luovutus 

ehdollisena

Kevät 1998
Hissitoimikunta 

hoitamaan hanketta

Viimeisin 
hissiselvitys 
alkoi n. 1997

Asukas ”Mikon”
väliversiot, 

ratkaisuehdotukset

2.  Arkkitehti suunnittelemaan

Tarjoukset 
alustavasta 

suunnittelusta 
pyydetään

12/1999
Ullakon rakennus-
oikeuden myymistä

kartoitetaan

12/1999
Rakentamis-

päätös

1995 Aloite: jos halukkaat voisivat rakentaa hissejä? Päätettiin 
selvittää taloyhtiön toimesta. 

1. arkkitehti: alustavat 
ratkaisuehdotukset

Rakentamisaika

Hissien hankinta esiin useita kertoja vuosikymmenien varrella.

1998 1999 2000 2001 2002

08/2001
Hissien 
luovutus 

ehdollisena

Kevät 1998
Hissitoimikunta 

hoitamaan hanketta

Viimeisin 
hissiselvitys 
alkoi n. 1997

Asukas ”Mikon”
väliversiot, 

ratkaisuehdotukset

2.  Arkkitehti suunnittelemaan

Tarjoukset 
alustavasta 

suunnittelusta 
pyydetään

12/1999
Ullakon rakennus-
oikeuden myymistä

kartoitetaan

12/1999
Rakentamis-

päätös

1995 Aloite: jos halukkaat voisivat rakentaa hissejä? Päätettiin 
selvittää taloyhtiön toimesta. 

1. arkkitehti: alustavat 
ratkaisuehdotukset

Rakentamisaika

Hissien hankinta esiin useita kertoja vuosikymmenien varrella.

1998 1999 2000 2001 20021998 1999 2000 2001 2002
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”As Oy Oulun keskusta”

Taloyhtiön osakkeenomistajista vain kaksi asuu 
talossa, muut asunnot on vuokrattu joko asuin- tai 
toimistokäyttöön. Asukasvuokralaisista suurin osa on 
nuoria aikuisia. Talon osakkaat ovat aktiivisia 
kiinteistön kehittämisen ja kunnossapidon suhteen. 
Mm. ullakolle haluttaisiin rakentaa asuntoja, sekä
pihalle maan alle parkkihalli, mutta sijainti suojellussa 
keskustamiljöössä asettaa rajoituksia.  

Talosta teetettiin uudet mittapiirustukset hissi-
hankkeen alussa, jotta mitoituksista johtuvilta 
yllätyksiltä vältyttäisiin. 

Hissi haluttiin saada talossa myös ullakkokerrokseen 
saakka, jossa sijaitsevat mm. sauna ja kerhotilat. 
Hissikuilun ylätila vaati vesikaton puhkaisemista ja 
kotelon rakentamista katolle. Luvan saaminen tähän 
kaupunkikuvalautakunnalta kesti oletettua kauemmin. 
Jouduttiin kulkemaan virastosta toiseen kysymässä, 
kun ei tiedetty luvan saantiin liittyviä menettelytapoja.  
Hissin rakentamisen ajalle otettiin pankista väli-
aikaislaina, ja taloyhtiön omistama huoneisto myytiin 
hissin rahoittamiseksi.

Kiinteistön korjaushistoria

Haluttaisiin rakentaa 
maanalainen 

parkkialue 

Haluttaisiin 
rakentaa ullakolle 

asuntoja

2003
Hissi

Rakennettu 1954
12 asuntoa, 35m²- 70m², 115m²,
suurin osa vuokralla 
Liikehuoneistoja yht. 440m²
3 rappua
4 kerrosta

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940

1990
Perusparannus: 

ullakolle sauna- ja 
kerhotilat, vesikaton 

tiilet vaihdettiin peltiin.

1991
Putkiremontti, 

uudet pintaputket

1993
Ikkunat ja ovet 

uusittiin
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Kiinnostus hissin rakentamiseen heräsi mediasta. Myös tutut hissiyhtiön 
miehet etsivät esimerkkikohdetta ja kannustivat hissin rakentamiseen. 
Hissihanketta ajoivat eteenpäin taloyhtiön puheenjohtaja ja isännöitsijä. 
Hissin rakentamisesta ei tarvittu äänestyksiä. Hanke päädyttiin toteut-
tamaan kokonaisvastuu-urakkana, taloyhtiön riskit haluttiin pitää minimissä
avaimet käteen -periaatteella. Urakkaneuvotteluissa käytiin ”kirikierros”, 
joka laski kustannuksia yli 65 000 €. Hintaa laski mm. rakennusteknisten 
toteutustapojen tarkempi miettiminen.

Luvan hankkiminen katon aukaisuun ja hissien 
saamiseen ylimpään kerrokseen asti. Luvan saannin 
kestosta ei saatu etukäteen tietoa, jolloin turhaan 
huolestuttiin asian tähden. Odotettiin nopeampaa 
etenemistä. 

Kaupunkikuvan painoarvo koettiin asumiseen nähden 
liialliseksi. Kaupungin sisäinen yhteistyö ei tue 
taloyhtiön kehittämisen hankkeita. 

Kokonaisvastuuremontista huolimatta jouduttiin itse 
puuttumaan paljon mm. rakennusteknisiin asioihin ja 
valvontaan. Valvoja otti kantaa vain teknisiin asioihin, 
jouduttiin itse valvomaan mm. aliurakoitsijoita. 
Hissitoimittaja opetteli urakoitsijana.

Siivous ja suojaukset olivat vajavaiset rakennusaikana, 
pölyä asuntoihin. 

Päätös myydä taloyhtiön omistama liikehuoneisto 
hissien rahoittamiseksi. 

Aktiivinen ote hallitukselta: kiinteistöä halutaan 
kehittää. 

Avustukset liikkeelle paneva voima. Median herättämä
kiinnostus.

ARA ja kaupungin hissitoimijat suureksi avuksi ja 
palvelu toimi hyvin. 

HIDASTAVIA TEKIJÖITÄ, HAASTEITA TAI  
ONGELMIA HANKKEEN ERI VAIHEISSA

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JA 
TOIMINTATAPOJA

Hissi, katutaso

Hissi, 2-3 kerros

Hissihankkeen vaiheet

02/2004
Taloudellinen 
loppuselvitys

01/2002
Talosta teetettiin uudet 

mittapiirustukset

07/2002
Hissitarjoukset

12/2002
Urakkasopimus

Syksy 2001
Taloyhtiön 

päätös 
selvityksestä

01-12/2003
Hallitus tekee 

selvityksiä

12/2002
Päätös 

rakentamisesta

01/2003
Rakentaminen 

aloitettiin

06/2003
Hissin piti olla 

valmis

Kevät 2001
Hallituksen pj 
otti yhteyttä

isännöitsijään

Avustuksista 
tietoa mediassa, 
kiinnostus herää

12/2001
Suunnittelu 
aloitettiin

11/2003
Lopputarkastus

06-09/2003
Hissit 

valmistuivat 
vaiheittain

2000 2001 2002 2003 20042000 2001 2002 2003 2004
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”As Oy Nuottasaari”

Talon asunnoista noin puolet on vuokra-asuntoina. 
Talon asukkaat ovat tällä hetkellä keskimäärin 
nuorehkoja keski-ikäisiä. Lapsiperheitä on tällä 
hetkellä kaksi. Muutaman vanhemman asukkaan 
liikkuminen portaissa on hankalaa. 

Hissille oli olemassa valmis valokuilu portaiden 
välissä. Hissiavustusten vuoksi hissien rakentaminen 
koettiin edulliseksi ja kannattavaksi. 

Hissin hankkimista on pohdittu jo vuosia. Ensim-
mäisessä kyselyssä kannatus oli niin niukalla, ettei 
hankkeeseen vielä lähdetty. N. 2½ vuotta 
myöhemmin tehdyssä kyselyssä kannatus oli jo 75%. 
Kustannusten jyvitystä mietittiin, mutta rahoituksen 
jako toteutettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 
Jyvitystä vastusti yksi asukas. 

Taloyhtiön omistama asunto on myyty hissi-
hankkeen jälkeen, osa rahoista on säästetty tulevia 
remontteja varten. Hissihankkeeseen otettiin aluksi 
viiden vuoden laina, jota pidennettiin yhdeksän 
vuoden pituiseksi. 

Kiinteistön korjaushistoria

80-l loppu
Kattojen 
massaus

1998 
Saunatilojen 

kokonaisremontti

Pyykkituvan 
remontoiminen

tulossa

Piha-alueiden 
kunnostus

tulossa

Ullakkoasuntojen 
rakentaminen

haluttaisiin 
toteuttaa

Putkiremontti-
kartoitus tehty

80-l loppu
Ulkomaalaus

2002-2003
Hissi

Lämpölinjat ja
-laitteet uusittu

Rakennettu 1955
62 asuntoa: 30m²-116m²
3 taloa, 1 porras/talo
5 kerrosta

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940
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Taloyhtiön oman ammattitaitoisen pj:n avustuksella suunniteltiin alustavasti, mitä haluttiin. Valittu hissitoimittaja 
teki rakennesuunnittelun. Tuleva putkiremontti otettiin toteutuksessa huomioon asentamalla putkia valmiiksi 
hissikuilun alle. Valvojana käytettiin ulkopuolista valvojaa turvaamaan projektin kulku. Hankkeen eteneminen ja 
hissiyhtiön toimitus koettiin jopa liian nopeaksi. Huolellisemmalla suunnittelulla olisi voitu välttää pieniä 
vastoinkäymisiä sekä miettiä muodostuvia kustannuksia tarkemmin. Hissin asennuksen jälkeen myös 
porraskäytävät maalattiin saman sävyisiksi. Valaistus uusittiin tehokkaammaksi ja uudet tunnistimilla toimivat valot 
säästävät sähköä huomattavasti.

Tapahtui liian nopeasti, eikä taloyhtiö itse ollut pysyä
perässä. Hissiyhtiön toimitus nopea. 

Unohdettiin hakea rakennuslupaa, se hoidettiin 
jälkikäteen.  

Isännöitsijä vaihtui kesken projektin. 

Porraskäytävissä oli valmis valokuilu hissille. 

Asukaskysely ja enemmistön kannatus hissien 
rakentamiselle, 75%. 

Avustukset, joiden nousun johdosta hissit koettiin 
”melkein ilmaiseksi”.

Enemmistöpäätöksen riittäminen hankkeen 
toteuttamiseksi.

HIDASTAVIA TEKIJÖITÄ, HAASTEITA TAI  
ONGELMIA HANKKEEN ERI VAIHEISSA

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JA 
TOIMINTATAPOJA

Hissihankkeen vaiheet

Hissi, katutaso Hissi, 2-5 kerros

Kysely syksyllä 1998: 
hissin kannatus ei 

vielä tarpeeksi suurta. 

12/2001 
Päätös rakennus ja 

rahoitusvaihtoehtojen 
selvittämisestä

09/2002
Urakoitsijoiden 

valinta

2002-3003 
vaihde, 
Hissit 

valmistuivat

Keväällä 2001
Uusi kysely asukkaille

75% kannatus.  

02/2002
Urakkatarjoukset

10-12/2002
Rakentaminen

03/2002
Päätös 

rakentamisesta ja 
rahoituksesta

03/2003
Pintaremontti, 

valaistus

2000 2001 2002 2003 20042000 2001 2002 2003 2004
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”As Oy Höyhtyä”

Talossa hieman alle puolet asunnoista on 
vuokrattuina. Talossa asuu kaikenikäisiä ihmisiä: 
lapsia, nuoria, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja 
vanhuksia. Asukkaista n. 5-6 on jollain tavoin 
liikuntarajoitteisia, yksi pyörätuolin käyttäjä. 
Osa asukkaista olisi muuttanut pois, jos hissiä ei 
olisi tullut. Talossa on oma talonmies, mikä on 
koettu hyväksi myös hissihankkeen raken-
nusaikaisessa valvonnassa. 

Putkistoon on tehty kuntoarvio, ja putki-
remontti on edessä muutamien vuosien päästä. 
PTS on ”mututuntumalla”.

Näkyvällä paikalla sijaitseva talo on saanut hissin 
myötä paljon kiinnostusta osakseen ja myös 
lähitaloissa on ryhdytty toteuttamaan hissi-
hankkeita.

Kiinteistön korjaushistoria

Lämpöjärjestelmä Saunaremontti

Pihan kunnostus

Kuntoarvio –
Putkiremontti

ei vielä
ajankohtainen

Valaistusta lisätty
hissiremontin
yhteydessä

1993
Ikkunaremontti

Katto massattu

2003
Hissi

Piha-asfaltti

Rakennettu 1959
48 asuntoa: 26m²-70m²
2 taloa, 1 porras / talo 
4 kerrosta + kellari

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940
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Hissihankkeen vaiheet

02/2002 – 02/2003
Hallitus tekee

selvityksiä

01-06/2003
Urakkasuunnitelmat

2003
Hissi valmis

03/2002
Päätös

selvityksestä

02/2003
Päätös

rakentamisesta

05-11/2003
Rakentaminen

Kysely
osakkaille

2001
Kaupungin
järjestämä

hissiseminaari

2000 2001 2001 2003 20042000 2001 2001 2003 2004

Hissihanke lähti liikkeelle kaupungin järjestämän hissiseminaarin pohjalta.
Kiinnostus taloyhtiössä oli suurta, ja monet olivat odotelleet hissiä jo
vuosia. Hissitekniikan kehittyminen lisäsi hissien rakentamisen
mahdollisuuksia. Päätös hissin rakentamisesta tehtiin äänestämällä.
Kustannukset jaettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti, jolloin ylin kerros
maksoi hissistä vähemmän kuin 2. ja 3. kerros. Taloyhtiön omistaman
asunnon myymistä hissin rahoituksen osaksi ei edes harkittu.

Talon lämpötalous on hissiremontin myötä parantunut, mutta hissit ovat
lisänneet talon sähkönkulutusta huomattavasti.

Hissi, katutaso Hissi, 2-4 kerros

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JA
TOIMINTATAPOJA

HIDASTAVIA TEKIJÖITÄ, HAASTEITA TAI
ONGELMIA HANKKEEN ERI VAIHEISSA

Kaupungin seminaari innosti hankkeen
käynnistämiseen.

Hissin kannatuksesta tehty kysely: selkeä kannatus.

Avustukset, yhteiskunnan rahoitus. Ilman sitä
kustannukset olisivat nousseet kohtuuttomiksi.

Lainarasitteeltaan kohtuullinen 10 vuoden laina 
lainaosuuden valinneille.

Talossa henkilö, joka lähti viemään asiaa eteenpäin.

Yhtiöjärjestyksen koettiin olevan ristiriidassa
hissihankkeen kanssa. Nyt 4. kerros maksoi vähemmän
kuin 2. ja 3. 

Joillakin asukkailla vaikea taloudellinen tilanne. 

Hissihanke on teknisesti vaativa, myös tekijöiltä
vaaditaan enemmän ammattitaitoa, nyt kaikki tekniset
ratkaisut eivät olleet tekijöillä hallussa.

Suunnitteluvirheitä talon toimivuuden kannalta, joita
olisi voitu välttää jos talon osakkaat olisivat olleet
enemmän mukana. Suunnitteluun olisi tullut käyttää
enemmän aikaa ja talon kokonaisuus ottaa paremmin
huomioon, myös muiden tilojen osalta.

Hissitekniikan selvittämisen sopivimpien ratkaisujen
löytämiseksi tulisi olla taloyhtiölle helpompaa.
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”As Oy Maunula”

Kiinteistön 120:stä asunnosta lähes 60 on 
sijoittajilla, joita ovat sekä kaupunki ja yritykset 
tai yhteisöt että yksityiset ihmiset. Talossa asuu 
pääosin keski-ikäisiä ihmisiä, ja myös ikääntyneitä, 
joilla kulkeminen portaissa on hankalaa. 
Lapsiperheitä talossa on tällä hetkellä kaksi. 

Hissille löytyi tilavasta porraskäytävästä luonteva 
paikka yksivartisen syöksyn kyljestä. Valokuiluun 
asennettua hissiä varten portaista ja tasoista on 
leikattu lisätilaa. 

Kiinteistön toisessa talossa on myös maanalainen 
kellarikerros, jonne hissillä ei pääse. 

Hissin rakentamisen jälkeen myös porrashuone 
kunnostettiin, mikä otettiin jo suunnittelu-
vaiheessa huomioon. Porrashuoneen kunnostuk-
sen suunnitteli talossa asuva arkkitehti. Hissin 
tekniset ratkaisut ja sijoittamisen suunnitteli 
hissikonsultti.

Kiinteistön korjaushistoria

2004-2005
Ikkunaremontti

Keskustelussa:
pesutuvat, 

saunaosasto...

2010 jälkeen
putkiremontti

Rakennettu 1962
120 asuntoa: 22m²-73,5m²
2 taloa, 5 porrasta
4 asuinkerrosta + maanpäällinen 
kellari (+kellari toisessa talossa)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940

1991
Julkisivut

1996 
Lämmönjakolait-

teet, patterit

2002
Antenniverkon

kunnostus, 
digiverkko

2004
Syöksytorvien

uusiminen
2002

Porrashuone

2000-01
Hissi
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Aloite hissihankkeeseen tuli asukkailta. Hissin hankinnasta 
tehtiin esiselvityksiä isännöitsijän ja hallituksen voimin, minkä
jälkeen kannatus hissin hankinnalle kartoitettiin osakaskyselyn 
avulla. Kysely osoitti selkeää kannatusta. Hissikonsultti 
otettiin mukaan hankkeeseen, ja hän suunnitteli hissin 
sijoittamisen ja tekniset ratkaisut. Toteutuksessa päädyttiin 
kokonaisvastuu-urakkamuotoon, jotta taloyhtiön riskit jäisivät 
minimiin. Rakennusvaiheessa ilmeni erimielisyyttä hissin 
perustuksen teknisestä toteutuksesta. Asian ratkaisemiseksi 
ostettiin ulkopuolinen lausunto, jonka mukaisesti toimittiin. 
Hallituksessa toimivat osakkaat olivat rakentamisasioiden 
suhteen maallikoita, ja isännöitsijän ammattitaidolla oli suuri 
merkitys hankkeessa.

Hissien hintaa pidettiin korkeana. 

Yhtiöjärjestys, jonka mukaan ylin kerros maksoi 
hissistä vähemmän kuin alemmat, koettiin 
epäoikeudenmukaiseksi.

Asukkaille sopivien rahoitusmallien löytäminen.
Rakennustöiden aikana työn jälki ja suojaukset olivat 
aluksi huonot, ja tekijöitä vaihdettiin. Pöly levisi myös 
asuntoihin.

Hissien sijoittaminen tilavaan porraskäytävään oli 
helppoa.

Hyvin hoidettu avoin tiedotus tuki asukkaiden 
perehtymistä asiaan.

Hissien hinta oli suhteellisen edullinen:  hissivalmistaja 
oli tulossa markkinoille.

Isännöitsijän tuoma asiantuntemus ja kyky kääntää
tekniset asiat hallituksen (maallikoidenkin) 
ymmärrettäväksi.

HIDASTAVIA TEKIJÖITÄ, HAASTEITA TAI 
ONGELMIA HANKKEEN ERI VAIHEISSA

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JA 
TOIMINTATAPOJA

Hissihankkeen vaiheet

Hissi, katutaso

Hissi, 1-4 kerros

04/2000
Maksutapakysely 

asukkaille 

02/2001
Viimeistely-
työt valmiit

03-04/2000
Yksimielinen päätös 

rakentamisesta. 
Ylimääräinen yhtiökokous

Alustavat 
selvitykset, 
tarjoukset

1998
Ensimmäisen kerran 

esillä
yhtiökokouksessa

11/1999
Hissikonsultti 

mukaan. 
Teki suunnitelmat ja 

asiapaperit. 

09/2000
Rakentaminen 

aloitetaan

12/2000
Rakennusvalvonnan

loppukatselmus

Aloite
asukkailta, 

tarpeet esille. 

09/1999
Kysely hissin 

kannatuksesta. 
78% kannatus. 

1998 1999 2000 2001 20021998 1999 2000 2001 2002
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”As Oy Kelloniemi”

Taloyhtiötä on pidetty kunnossa pitkälle 
omin voimin ja talossa tehdään talkootyötä. 
Suurempia remontteja ei ole vielä tarvinnut 
tehdä. Rahankäytön suhteen ollaan tarkkoja 
ja tietoisia siitä, mitä omalla työllä voidaan 
säästää. Suuri osa asukkaista on eläkeikäisiä
tai lähellä eläkeikää. Lapsiperheitä talossa ei 
asu. Useille asukkaille liikkuminen olisi 
ilman hissiä hankalaa.   

Talossa on yksi porraskäytävä, ja hissin 
sijoittaminen valokuiluun vaati vain vähän 
leikkausta tasoista ja portaista.

Kiinteistön korjaushistoria

Saunaosasto

Julkisivun 
saumauksia 
korjattu pari 

kertaa

Jätekatos

Pesutuvan
laitteisto
uusittu

Ikkunaremontti
tulossa joskus

n. 2000
Lämmönsiirrin
putkistoineen

uusittu

Parveke-
lasitukset

Porrashuone 
maalattu pari kertaa

Piha-asfaltin 
uusiminen n. 15 
vuoden välein

1997
Hissi

Kylmiön laitteisto
uusittu

n. 1995
Kattohuopien 

uusiminen

Rakennettu 1975
22 asuntoa: 41m²-82m²
1 porras
5 kerrosta
Sisäänkäynti toisesta kerroksesta

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940
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Hissistä oli keskusteltu talossa monta vuotta, ja 
rahoituksen ratkettua hanke lähti nopeasti liikkeelle. 
Taloyhtiön omistama talonmiehen asunto myytiin. Hissin 
sijoittamista varten tehtävät rakennustekniset työt 
toteutettiin pitkälti taloyhtiön omana työsuorituksena, 
talkootyönä, vain hissi, hissikuilu ja niiden asennus tuli 
ulkopuolisena työnä. Talkootyö vaatii hyvät suunnitelmat 
ja hyvän organisoinnin, johtajan, työryhmät, kokemusta 
sekä sitoutumisen tehtäviin. Tässä taloyhtiössä asukkailla 
oli vastaavissa hankkeissa kertynyttä ammattitaitoa, ja 
hanke onnistui siksi hyvin. 

Pitkä kypsyttelyaika, jolloin esillä kustannus-
kysymyksiä ja hissiin liittyviä mielikuvia. 

Sopivan rahoituksen löytäminen hankkeelle oli 
hankalaa, rahanmenoa pelättiin.  

Erilaisissa elämäntilanteissa oleville osakkaille sopivien 
rahoitusmallien löytäminen tarjolla olleista 
vaihtoehdoista. 

Taloyhtiön omistaman asunnon myyminen kattoi 
taloyhtiölle tulleet kustannukset miltei kokonaan.  

Väljä porrashuone, johon hissin sijoittaminen oli 
helppoa. Vain yksi porrashuone ja yksi hissi. 

Suunnittelu ja rakennustyöt tehtiin taloyhtiön omana 
talkootyönä, josta seurasi huomattava rahan säästö. 
Hyvin johdettu ja aikataulutettu työ ja sitoutunut 
porukka. Ammattitaitoa ja kokemusta. 

Yhteiskunnan rahoitus: ”rahaa viskataan hukkaan, jos 
avustuksia ei käytetä hyväksi”. 

Tosiasioihin ja laskelmiin perustuva tiedotus ja 
hankkeen huolellinen valmistelu asukkaille.  

HIDASTAVIA TEKIJÖITÄ, HAASTEITA TAI  
ONGELMIA HANKKEEN ERI VAIHEISSA

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JA
TOIMINTATAPOJA

Hissihankkeen vaiheet

Hissi, katutaso

Hissi, 3-5 kerros

10-11/1997
Hissi valmis

Keskustelua 
hissin 

rakentamisesta 
n. 5 vuotta. 

Hissiasentajat 
asentavat hissin

(3vk)

Suunnitelmat 
omana työnä, 
valmistuivat 

nopeasti. 

05/1997
Tarjouskilpailu 

hissilaitteistosta

03/1997
Yhtiökokouksen 

yksimielinen päätös 
hissien 

rakentamisesta. 

04/1997
Taloyhtiön 

asunto 
myyntiin

06-07/1997
Hissin perustukset ja 
porrashuonejärjes-

telyt.
Oma työsuoritus

1995 1996 1997 1998 19991995 1996 1997 1998 1999
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3.3 Kokemuksia lykkääntyneistä hissihankkeista

Tutkimuksen yhteydessä kartoitettiin syitä, joiden vuoksi hissihankkeet olivat 
pysähtyneet joissakin hissihankkeeseen lähteneissä taloyhtiöissä ja jääneet tähän 
asti toteutumatta. 

Syy hissihankkeiden pysähtymiseen tai hidastumiseen näyttävät yleensä ole-
van kiinteistön muut ajankohtaiset korjaustarpeet, hissien sijoittamisen hankaluus 
rakennukseen ja osakkaiden erimielisyys päätöksenteossa. Hissin rahoitus yksistään 
ei ole este, mutta hissin rahoittamiselle täytyy löytää talon monenlaisille asukkaille 
nykyistä soveltuvampi ja joustavampi hissin rahoitustapa. Teknisesti vaativissa 
kohteissa rakentamisen ratkaisut kasvattavat kustannuksia ja kustannukset vai-
kuttavat päätöksentekoon. 

Päätöksenteko ja rahoitus

Hissihankkeen päätöksenteossa vaikuttavat asukkaiden ikärakenne, sijoittajien 
määrä sekä kiinteistön kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät näkökulmat. Jos talosta 
ovat jo hissiä eniten tarvitsevat muuttaneet pois ja asukaskunta nuorentunut, on 
hissipäätöksiä vaikea saada tehtyä. Hissittömään taloon muuttavat nuoremmat 
ihmiset saattavat tulla asumaan vain muutamiksi vuosiksi, ja asumismukavuutta 
haluttaessa usein muutetaan väljempään asuntoon muualle. 

Jos hissihanketta halutaan viedä eteenpäin liian nopeasti tai hankkeen käsitte-
lystä puuttuu avoimuus ja osakkaiden huomiointi, eivät osakkaat ehdi kypsytellä 
ajatusta eikä myönteisen päätöksen tekemiseen nähdä tarpeeksi perusteita. Hanke 
voi kaatua liian varhaisessa vaiheessa järjestettyyn päätöksentekoon. Jos hank-
keen toteuttamismahdollisuuksia ei lähdetä selvittämään, eikä suunnittelemaan, 
ja suunnitelmia ei konkretisoida kuvin ja esimerkein, jäädään mielikuvien varaan. 
Tällöin hankkeen toteuttamisesta päättäminen on vaikeaa. 

Myös asukkaiden taloudelliset tulevaisuudennäkymät ja rahoituksen mahdol-
lisuudet saattavat olla esteenä. Varsinkaan 3-kerroksisissa taloissa ensimmäisen 
kerroksen asukkailta ei löydy aina riittävää rahoitushalukkuutta. Hissihankkeen 
pitkittyessä hissiä haluavat lähtevät asumaan muualle hissillisiin taloihin. 

Hissihanke voi törmätä myös rahoituksen järjestämiseen osakkaiden osalta niin, 
ettei päätöshalukkuutta synny. Koetaan, että erilaisissa elämäntilanteissa ja talou-
dellisessa tilanteissa oleville ihmisille sopivia rahoitusmalleja ei ole riittävästi. 

Kiinteistössä on muita korjaustarpeita, jotka ohittavat hissihankkeen. Ristirii-
toja syntyy etenkin tilanteissa, joissa taloyhtiöön kuuluu useampia erikuntoisia, 
eri-ikäisiä tai erikokoisia taloja. Esimerkiksi yhdessä talossa julkisivu voi vaatia 
kiireellisiä korjaustoimenpiteitä samaan aikaan kun toisessa talossa kaivataan hissiä. 
Saman taloyhtiön sisällä kaikki osakkaat maksavat kaikista remonteista, riippu-
matta siitä, koskeeko rakennustoimenpide omaa taloa. Päätöksenteossa yhteen 
taloon kohdistuva hissin rakentaminen on vaikeaa saada koko taloyhtiössä läpi. 
Erillisenä yhden porraskäytävän osakkaiden hankkeena toteutettuna hissi kuor-
mittaa kuitenkin liiaksi osakkaita, jotka osallistuvat myös muiden rakennusten 
kustannuksiin tai taloyhtiön muihin hankkeisiin. 

Sijoittamisen näkökulma

Osalla asuntosijoittajista ei ole pitkän tähtäimen näkökulmaa kiinteistön hoidossa 
ja tuottoa tavoitellaan lyhyellä jänteellä. Tällaiset sijoittajat hakeutuvat usein asun-
tojen omistajiksi edullisen yhtiövastikkeen vaikuttamina. Suuri sijoittajien määrä 
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talossa saattaa estää kiinteistön asumisen ja toimivuuden kehittämisen. 
Hankkeiden toteuttamista voi hidastaa myös se, ettei muiden asukkaiden 

kokemuksia ja tarpeita nähdä eikä huomioida. Talossa ei ole yhteisöllistä henkeä, 
naapureita ei kenties tunneta ja hissipäätös tehdään vain oman nykyisen hissin 
tarpeen näkökulmasta. Asukkaat eivät näe itseään sijoittajina ja kiinteistön kun-
nossapitoa ja kehittämistä kannattavana sijoitustoimintana.

Rakentamisen vaikeudet

Alun perin ahtaasti keskelle taloa rakennettuihin porraskäytäviin on hissin sijoit-
taminen vaikeaa tai melkein mahdotonta. Hissin rakentamisen mahdollisuutta ei 
ole aikoinaan otettu huomioon, ja hissin sijoittamisen tai esteettömän kulun toteut-
tamiseksi ei löydetä kunnollista ratkaisua. Esimerkiksi kierreportaiden yhteyteen 
ei yleensä voida rakentaa hissiä, tai hissitorni rakennusrungon ulkopuolelle vaatii 
runsaasti uusia rakenteita, ja maksaa siksi paljon. Jos ratkaisumahdollisuuksien 
etsiminen ja löytäminen on työlästä, väsytään hankkeeseen helposti myös henki-
sesti, eikä tahtokaan enää riitä. Hissiratkaisujen tekniset ongelmat ja hankaluus 
kasvattavat hankkeen kustannuksia. Huonoa ratkaisua ei kannata tehdä, sillä his-
sistä täytyy syntyä kiinteistölle arvoa. 

Taloyhtiön kiinteistönpito

Pitkän tähtäimen suunnitelman ja näkökulman puuttuminen, sekä muu pitkäjän-
teisyyden puuttuminen, kuten usein vaihtuvat hallitukset, saattavat vaikeuttaa 
hissihankkeen toteuttamista. 
Hissihankkeita ei ole sijoitettu ajoissa kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan, 
eikä hissien toteuttamiselle ole näköpiirissä sopivaa ajankohtaa, esimerkiksi ra-
hoituksen puolesta. Liian raskaina toteutetut perusremontit syövät rahoitusta ke-
hittämishankkeilta. 

Hissihanke voi jäädä yhden ihmisen vastuulle ja eteenpäin vietäväksi. Jos 
taloyhtiössä ei ole tekniikan tai rakennusalan asiantuntijoita, voi hankkeen eteen-
päin vieminen olla vaikeaa. Talossa tarvitaan aktiivisuutta asioiden selvittelyssä ja 
henkilö vetämään hanketta. Iäkkäät ihmiset eivät jaksa selvitellä hissin hankintaan 
liittyviä asioita, vaikka tarve hissille olisikin suuri. 

Osaan hissihankkeiden esteistä voidaan vaikuttaa jo taloyhtiön sisäisen toi-
minnan kehittämisellä, kuten huolellisella ja pitkäjänteisellä kiinteistönpidon ja 
talouden suunnittelulla. Osa ongelmista tai vastoinkäymisistä hissihankkeissa voi 
johtua myös ulkopuolisista tekijöistä, esimerkiksi kaavoitus ei aina mahdollista 
tarvittavan hissiratkaisun tekemistä. 

3.4 Kooste taloyhtiötarkasteluista  

A. Asukkaiden mielikuvia ja kokemuksia hissistä

Taloyhtiöiden ryhmäkeskusteluissa käytiin ennakkotehtävän pohjalta läpi asuk-
kaiden hissiin liittyviä mielikuvia. Koska osallistuminen hissitutkimukseen ja ryh-
mäkeskusteluihin oli vapaaehtoista, on todennäköistä että ryhmäkeskusteluihin 
osallistui suhteessa enemmän hissiin myönteisesti suhtautuneita osakkaita kuin 
neutraaleja tai vastustajia. Joitakin alkuaan hissiä vastustaneita oli kuitenkin mukana. 
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Hissihankkeen suhteen taloissa on pääasiassa kolmenlaisia osakkaita: kannattajia, 
vastustajia sekä näiden väliin jääviä ns. hiljaisia neutraaleja, jotka monessa talossa 
ovat enemmistönä. (vrt. Hissi meidän taloon 2002)

Mielikuvia ajalta ennen hissin tuloa

Kokonaisuutena tarkasteltaessa ajalta ennen hissin tuloa tärkeimmiksi mieliku-
viksi nousivat talon arvon vahvistumiseen liittyvät asiat. Hissi nähtiin hyvänä 
sijoituksena, se helpottaa asunnon myyntiä ja parantaa talon arvoa. Hissi oli kauan 
odotettu ja välttämätön, toisaalta jotkut kokivat, ettei hissistä ei ole hyötyä omalla 
kohdalla. (Liite 2)

Mielikuvia hissin tulon jälkeen 

Hissin tulon jälkeen hissiin suhtauduttiin entistä myönteisemmin. Käytännön ko-
kemukset olivat osoittaneet hyviä puolia: kauppakassien ja tavaran kuljetus on hel-
pompaa, etenkin jos hissillä pääsee kellariin tai ullakolle asti. Hissi myös helpottaa 
arkea ja parantaa talon käyttökelpoisuutta. Myös mielikuva talon ja asunnon arvon 
noususta sekä asunnon myynnin helpottumisesta oli selkeästi vahvistunut. Monen 
asukkaan kohdalla hissi konkreettisesti mahdollisti kotona asumisen pidempään. 
Hissin tuloon ollaan oltu tyytyväisiä eikä hissistä enää luovuttaisi. (Liite 2)

Hissiin alkuaan vastentahtoisesti suhtautuneiden mielikuvat ovat hissihank-
keen myötä pehmenneet. Jos naapurit tunnetaan, ymmärrettiin paremmin myös 
niiden talon asukkaiden hissin tarvetta, joilla liikkuminen on vaikeaa. Pienituloisten 
osalta talossa tehdyt osakkaan rahoitusosuutta pienentävät rahoitusratkaisut ovat 
olleet merkittäviä. Vaikka asukas ei itse hissiä käyttäisikään, miellettiin hissi silti 
hyväksi varmuudeksi ja turvaksi. Hissi miellettiin myös tämän päivän ja tulevai-
suuden asumiseen kuuluvaksi. 

Vaikka omalta osalta haluttiinkin vielä käyttää portaita, niin hissille on silti 
ollut käyttöä. Hissillä pääsevät kulkemaan tuttavat, ystävät ja sukulaiset, jotka 
eivät enää muuten pääsisi vierailemaan talossa. Talon sisällä huonokuntoisetkin 
pääsevät kyläilemään toisten asukkaiden luona, ja hissistä oli apua myös lemmik-
kieläinten kanssa kulkiessa. 

B. Asukkaiden kokemuksia tehdyistä hissiratkaisuista

Hisseihin oltiin tyytyväisiä ja ratkaisuja pidettiin pääosin onnistuneina. Tyytyväisiä 
oltiin esimerkiksi hissiremontin jälkeen toteutettuihin porraskäytäväremontteihin 
ja valaistuksen uusimiseen, jolla porraskäytävän valoisuutta ja viihtyisyyttä lisät-
tiin. Liiketunnistimilla valaistukseen saatiin säästöä ja tehokkuutta. Esteettisesti 
onnistuneisiin, kauniisiin ratkaisuihin oltiin tyytyväisiä. Porraskäytävään saatiin 
yhdessä talossa jopa lisää väljyyttä hissin sijoittamisella tuuletusparvekkeelle rungon 
ulkopuolelle. Myös asumisviihtyvyys lisääntyi portaiden kulkuäänien vähenemisen 
myötä ja kulku talossa helpottui, esimerkiksi muuten hankalasti avattavan oven 
taakse kellariin.

Hissihanketta edistäneet ja hidastaneet tekijät sekä toteuttamisen aikaiset on-
gelmat

Taloyhtiön hissihankkeissa hanketta edistäneiden ja hidastaneiden asioiden 
joukosta tärkeimmiksi nousseet tekijät liittyivät rahoitukseen, rakentamisratkai-
suihin tai päätöksenteon perusteisiin.  (Taulukko 3)

Haluan kuntoilla, 
käytän portaita 
toistaiseksi. Hissi 
on niin kuin 
takataskussa, se 
on olemassa siellä 
tarvittaessa.

Eihän se hissi ole 
välttämätön. Paitsi 
meidän koiralla 
nykyään, se on 
jo niin vanha ja 
huonokuntoinen, 
ettei käytä enää 
portaita.  
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Taulukko 3:  Hissihankkeita hidastavia tai estäviä tekijöitä sekä tekijöitä, joilla 
hanketta voidaan edistää. 

50

Edistäviä tekijöitä Hidastavia tekijöitä 

RAHOITUS Jo hankkeen alkuvaiheessa tiedossa karkea hinta-arvio 
asukaskohtaisesti.  

Laskelmat, tosiasioita, joiden avulla hanke voidaan perustella. 
Raha-asioiden käsittely irti tunnearvoista. 

Järkevä, asukkaille sopiva maksujärjestelmä.  

Taloyhtiölle ja osakkaille sopivaksi muokattu rahoituksen jako. 
Yhteinen periaatteellinen tavoite. Tarvittaessa yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen. 

Taloyhtiön arvon nostaminen tavoitteena. Pitkäjänteinen 
sijoittamisen näkökulma. Yhteiskunnan rahoituksen 
käyttäminen kannattavaa.  

Osakkaiden erilaiset ja joillakin 
taloudellisesti vaikeat 
elämäntilanteet.  

Ei sijoitusnäkökulmaa.  

Hanke nähdään kalliina suhteessa 
hyötyyn.  

1. kerroksen asukkaat eivät koe 
saavansa vastinetta rahalle. 

Hissien rakentamisen kannalta 
huonoksi koettu yhtiöjärjestys.  

RAKENTAMISEN 
RATKAISUT 

Suunnitteluun panostetaan, käytetään aikaa ja ammattilaisia, 
suunnitelmia arvioidaan.  

Kokeneet suunnittelijat tietävät myös miten viranomaisten 
kanssa toimitaan.  

Myös muu talon toiminnallisuuden, ajanmukaisuuden ja 
viihtyisyyden kehittäminen samalla.  

Hissin rakentamisen tuomat lisäarvot ja mahdollisuudet 
lisärakentamiselle.  

Asukkaat mukana arvioimassa suunnitelmia. 

Kokonaisvastuu-urakalla riskien minimointi, jollei taloyhtiöstä 
löydy tarvittavaa kokemusta.  

Tutustuminen tehtyihin hissiratkaisuihin konkretisoi miettimään 
ratkaisuja kotitalossa.  

Korjaustoiminta jatkuvaa ja aktiivista, tehdään tarvittava 
ajallaan, myös hissihankkeelle löydettävissä sopiva aika.  

Hissille ei ole porrashuoneessa 
riittävästi tilaa, eikä muuta selkeää 
paikkaa kuten tuuletusparveketta.
Hissin sijoittamismahdollisuuksien 
konkretisointi vaatii enemmän 
suunnittelua.  

Monimuotoisia ja erilaisia 
porrashuoneita samassa taloyhtiössä, 
vaatii enemmän suunnittelua. 

Rakentamistyöt huomattavan suuret 
ja kalliit itse hissin hintaan 
verrattuna.  

Ollaan rakentamassa ”vain” hissiä. 

PÄÄTÖKSENTEON 
PERUSTEET 

Selvityksiä, tietoa hyödyistä ja haitoista osakkaille. Tarpeeksi 
aikaa kypsyttää ajatusta. Keskustelut taloyhtiössä, asioiden 
läpikäynti yhdessä.  

Hyvin hoidettu tosiasioihin perustuva tiedotus. Osakkaat 
ajoissa huomioon ja tietoiseksi siitä, mitä tehdään, missä 
kustannuksissa liikutaan ja mistä kustannukset muodostuvat.  

Suunnittelu erillisenä hankkeena. Suunnitelmien avulla ajatus 
konkretisoituu. 

Kiinteistön kehittämisnäkökulma vahvemmin esiin. 

Taloyhtiössä luotettava ja aktiivinen hankkeen eteenpäin viejä 
tai toimikunta.  

Kokousmenettely tarpeeksi pienin, konkreettisin askelin 
eteenpäin. Esimerkiksi ensin periaatepäätös rahoittamisesta ja 
sen jälkeen päätös toteuttamisesta. Päätettäväksi tuotavien 
asioiden huolellinen valmistelu. 

Kateus: ”toinen ei saa hyötyä toista 
enemmän” –ajattelu. 

Talon sisäiset ristiriidat. 

Hissistä ei nähdä hyötyä itselle 
(esimerkiksi 1. kerros), eikä 
hankkeeseen tahdota osallistua.  

Hanketta valmistellaan piilossa, 
osakkaat eivät ole tarpeeksi tietoisia 
siitä, missä mennään.  

Yritetään saada isoja kokonaisuuksia 
nopeasti läpi.  
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Suunnitteluvirheet

Työn toteuttamisen aikana paljastui muutamissa taloissa suunnitteluvirheitä. Yhdes-
sä talossa kulku ulkoa pyöräkellariin oli suunniteltu liian kapeaksi, ja suunnitelmaa 
muutettiin rakennusvaiheessa paremmaksi taloyhtiön toisen talon osalta. Yhdessä 
talossa takapihan puoleinen kulkuväylä oli jäädä liian kapeaksi hissin sijoittamisen 
vuoksi. Hissiä vaihdettiin pienempään. 

Työn jälki

Osa urakoitsijoista oli kokemattomia, esimerkiksi portaiden leikkauksen osalta. 
Tämä näkyi huonona työn jälkenä ja sellaisten työmenetelmien käyttämisenä, jotka 
aiheuttivat enemmän sotkua kuin toista työmenetelmää käyttäen olisi aiheutunut. 
Myös pölysuojauksessa oli puutteita. Yhdessä talossa tekijöitä vaihdettiin kesken 
rakentamisen. Porrashuoneiden pinta vaurioitui rakennusaikana. Tähän vaikutti 
myös talviaikainen toteutusajankohta, jolloin pakkanen pääsi porrashuoneeseen. 

Viivästyminen

Kahdessa kohteessa oli selkeää viivästymistä toteutusaikatauluissa. Viivästykset 
johtuivat rakennusurakoitsijan työn viivästymisestä. 

C. Asukkaiden tarjoamia parannusehdotuksia

Parantamisen varaa löydettiin mm. nykytekniikan hyödyntämisen suhteen. Ura-
kointia tehneillä ammattimiehillä eivät olleet kaikki uusimman hissitekniikan 
vaatimat taidot hallussa. Yhdessä talossa porraskäytävän valaistuksen uusiminen 
hissihankkeen yhteydessä ei ollut onnistunut tavoitellusti, vaan jopa liiallisena 
lisäsi hissin ohella sähkökulutusta huomattavasti. Myöskään työn jälkeen ei aina 
oltu tyytyväisiä, tässä näkyi urakoitsijoiden vähäinen kokemus. Huonosti asennettu 
hissi on äänekäs. 

Yhden talon hisseistä yksi toteutettiin niin, että se jää lepotasolle, ja asuntoihin 
kuljettaessa jää puoli kerrosta portaita noustavaksi. Hissi on lisäksi pienikokoinen 
minihissi, ja käytössä se on epäkäytännöllinen ja ahdas. Esimerkiksi tavallisten 
lastenrattaiden kanssa hissiin mahtuu vain vaivalloisesti.

Epäkäytännöllisyyttä kulkuväyliin aiheutui myös talon käytävien muodois-
ta ja hissien sijoittelusta niin, että esimerkiksi pitkän tavaran kuljettamisessa on 
ongelmia tietyissä paikoissa. Hissi ei kaikissa taloissa kulje kellariin tai ullakolle 
asti, mikä olisi käytössä etenkin tavarankuljetuksen kannalta ollut hyvä. Yhden 
talon tuulikaappien lattia- ja kulkutilaa olisi voitu suurentaa käyttämällä lämpö-
pattereiden sijasta lattialämmitystä, jolloin lattiatilaa vievät patterit olisivat jääneet 
seinustalta pois.

Hissit aiheuttivat myös siivoukseen muutoksia. Ruostumattomalla teräksellä 
pinnoitetun hissin puhtaanapito koettiin vaikeaksi. Maisemahissin likaantuneiden 
lasien pesua niin lasikuilun sisä- kuin ulkopuoleltakaan ei ole tehty edes asenta-
misen jälkeen, eikä tiedetä, miten puhdistus tulisi tehdä. Siivoustarpeen koettiin 
lisääntyneen.

Hissin rakentamiskokemusten perusteella esitettiin myös selkeitä parannus-
ehdotuksia ja toimintatapoja, jotka huomioimalla voidaan helpottaa hankkeen lä-
pivientiä tai vaikuttaa paremman lopputuloksen saamiseksi. Parannusehdotukset 
liittyivät pääosin tiedotukseen ja toimintaan taloyhtiön sisällä, sekä suunnitteluun 
ja rakentamisvaiheen hoitamiseen. Joissakin taloyhtiöiden hissihankkeissa toimit-
tiinkin jo näillä ehdotetuilla tavoilla, ja toimintatavat koettiin hyväksi, kuten tie-
dotuksen ja hissitoimikunnan osalta. 

Tyttären lasten 
kaksosrattaat täytyy 
jättää alas, kun ne 
eivät mahdu omaan 
hissiin. 

Portaat ullakolle 
on jyrkät, 
siksikin hissi olisi 
parantanut ullakon 
käytettävyyttä.
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Tiedotus ja taloyhtiön sisäinen toiminta

Tiedotuksen hoitaminen taloyhtiön sisällä on tärkeää ja hyvin hoidettuna, vuorovai-
kutteisena, se auttaa hankkeen asiallisessa eteenpäin viemisessä. Tiedotuksen tulee 
perustua tosiasioihin ja hankkeiden valmistelu ja tiedotus tulee tehdä asukkaille 
ajoissa. Asukkaille täytyy jäädä aikaa kypsytellä asioita tarpeeksi kauan. 

Hissihankkeen hoitamista voidaan helpottaa ja lopputulosta parantaa ns. hissi-
toimikunnan valitsemisella. Toimikunta osallistuu aktiivisesti myös suunnitteluun. 
Yhdessä taloista oli valittu hissitoimikunta. 

Suunnittelu

Suunnitteluun tulee kiinnittää erityisesti huomiota, käyttää riittävästi aikaa ja hy-
vää suunnittelijaa sekä ottaa talon asukkaiden kokemus ja talon tuntemus suun-
nitteluvaiheessa huomioon. Vaikka monessa talossa suunnitteluun käytettiinkin 
aikaa, olisi joissakin taloissa vielä enemmällä ajankäytöllä ja suunnittelutarpeiden 
huomioimisella saatu parempia ratkaisuja. Suunnittelussa on hyväksi katsoa taloa 
myös kokonaisuutena, ja miettiä, miten taloa muuten voidaan samalla parantaa, 
esimerkiksi toimivuuden, valaistuksen tai lämpötalouden kannalta. Huomioitavaa 
on, että ns. helpoissakin hissiratkaisuissa suunnitteluun panostamisella on merki-
tystä. Taloyhtiön hankkeet tulee huomioida suunnittelussa pitkäjänteisesti. 

Rakentamisvaiheen hoitaminen

Urakkamuodoksi suositeltiin kokonaisvastuu-urakkaa, ellei talossa ole hyvää ko-
kemusta erillisten urakoiden hoitamisesta. Myös urakkaneuvotteluissa tarvitaan 
kokenut neuvottelija ja ammattiosaamista on ostettava, jollei kokemusta ole. 

Kokemusten perusteella kahdessa talossa suositeltiin harkitsemaan ulkopuo-
lisen valvojan ottamista rakennushankkeeseen. Joissakin tapauksissa tämä olisi 
voinut helpottaa taloyhtiötä. Nyt koettiin, ettei valvoja ollut riittävästi taloyhtiön 
puolella, tai hoitanut tehtäväänsä huolella. Suunnittelijan toimiminen itse valvojana 
nähtiin mahdollisia eturistiriitoja aiheuttavaksi.    

Rakennusajan pölynsuojauksen osalta huoneistojen ovien tiiviys on hyvä käydä 
ennakolta läpi, ja varoittaa esimerkiksi astmaatikkoja tulevasta pölystä. Pölystä 
oli ongelmia etenkin taloissa, joiden huoneistoissa porraskäytävän ovi oli yksin-
kertainen. 

Talon asukkaista 
koostuvan 
kolmihenkisen 
toimikunnan 
osallistuminen 
suunnitteluun 
voisi parantaa 
laatua. Asukkaiden 
”talontuntemus” 
tulisi huomioitua.  



36 Suomen ympäristö 794

4 Hissien suunnittelu- ja 
rakentamisprosessi

Hissi tuli taloon  –tutkimuksen kuudessa taloyhtiössä analysoitiin myös toteutuneet 
suunnittelu- ja rakentamisprosessit. Osatehtävässä perehdyttiin taloyhtiöiden ra-
kennuslupa- ja rakentamissuunnitelmiin ja haastateltiin isännöitsijöitä, hallituksen 
puheenjohtajia ja hissihankkeen suunnittelijoita.

Kuvaukset hissien toteuttamisesta ovat raportin liitteessä 1.

4.1 Hissien toteuttamisen lähtökohtia

Vanhaan taloon hissiä rakennettaessa 
valitaan yleensä hydraulisen kone-
huoneeton kaita- tai minihissi, joka 
on mahdollista rakentaa ahtaaseenkin 
tilaan. Hydraulinen hissi konekaappi 
tai -huone on vapaasti sijoitettavissa. 
Hissin kulkunopeutta rajoittaa van-
hoihin taloihin rakennettaessa kuilun 
ylä- ja alaosaan vaadittava suojatila, 
jonka tulee olla korkeampi suuremmal-
la nopeudella. Myös pysähdystasojen 
määrä ja hissin nostokorkeus on rajat-
tu. Hissi voidaan tehdä kääntöovilla tai 
liukuovilla.  Kääntöovi on tekniikaltaan 
yksinkertainen ja siksi myös hinnaltaan 
edullinen, se tarvitsee vähemmän leve-
yttä sivusuunnassa ja sen huollon tarve 

on pienempi. Liukuovet puolestaan vievät enemmän tilaa leveyssuunnassa. Hissi 
voidaan tehdä läpikuljettavaksi.

Hissin sijoitustapaa rajoittaa porrassyöksyjen ja porrashuoneen muoto. Asun-
to-osakeyhtiöissä asuntovyöhykkeelle sijoitettu hissi on usein käytännössä pois 
suljettu vaihtoehto. Pääperiaatteena hissin sijoituksessa on täysesteettömyyden 
saavuttaminen ja turvallisen kulun takaaminen myös hätätilanteissa. Esteettömyys 
tarkoittaa, että kaikilla käyttäjillä on portaaton kulku kerroksiin. Useissa vanhois-
sa taloissa tämä on haasteellista, mutta huolellisella suunnittelulla lähes kaikkiin 
tapauksiin löytyy ratkaisu. Yleisin ongelmatapaus on porrashuone, jossa on kak-
sivartinen porras ja sisäänkäynti välitasanteen puolelta. Jos syöksyjen välissä ei 
ole tilaa ja pysähdystasot ovat kapeat, ei portaiden kavennus tule kysymykseen. 
Tällöin ainoa vaihtoehto on rakentaa uudet portaat rakennuksen ulkopuolelle ja 
sijoittaa hissi esimerkiksi toisen porrassyöksyn paikalle.

Portaat ovat hissistä huolimatta pääasiallinen poistumistie. Palotilanteessa 
hissin käyttö on kielletty ja portaissa tulee päästä kulkemaan joutuisasti paarienkin 
kanssa. Hätätilanteessa savun täyttämässä porrashuoneessa voi syntyä vaarati-
lanteita asukkaiden poistuessa alas ja palomiesten pyrkiessä ylös. Tehokkaalla 
savunpoistolla ongelmaa lievennetään. Kun kaksivartisia portaita on kavennettu 
ja väli- ja asuintasanteet ovat syvyyssuunnassa ahtaat, on paarien kanssa käänty-



37Ympäristöministeriö

minen vaikeaa. Ongelma lieventyy, jos tasanteilla on riittävästi tilaa.
Kaupungeilla on omat linjauksensa suhtautumisessa portaiden kaventamiseen. 

Asiaa tarkastellaan  tapauskohtaisesti. Sairaankuljetuksessa käytetään yleensä his-
siä. Makuupaarien kokonaismitat ovat 1900 mm x 570 mm, kun aisat ovat vedetty 
sisään. Kannettaessa paarien koko pituus on 2500 mm. Yleensä käytetään kuitenkin 
nk. istumapaareja, jolloin kuljetus on mahdollista myös minihississä. Maamme 
asukaskanta vanhenee voimakkaasti, ja siten sairaankuljetus tulee lisääntymään. 
Samalla makuupaarienkin käyttö kasvanee.

Valtio tukee hissien rakentamista Valtion asuntorahaston (ARA) kautta myön-
nettävillä avustuksilla. Tällä hetkellä avustusta saa 50 % vanhaan taloon rakennet-
tavan hissin hyväksytyistä rakennus- ja suunnittelukustannuksista. 

Useat kaupungit Suomessa tukevat hissirakentamista avustuksella, jonka 
määrä vaihtelee (5-15 % kustannuksista). Avustusta saa hissin ja hissin vaatimi-
en rakenteiden ja korjausten rakennus- ja suunnittelukustannuksiin. Taloyhtiön 
aloittaessa hanketta otetaan yleensä ensin yhteyttä kunnan tekniseen toimeen. 
Tekninen toimi antaa ohjeita hissihankkeesta, neuvoo rakennuslupa-asioissa ja 
tekee tarvittaessa kohdekäyntejä. Siellä hoidetaan myös kaupungin ja valtion 
avustukset. 

Palo- ja pelastustoimi sekä museo- ja kaupunkisuunnitteluviranomaiset an-
tavat lausuntoja, mutta päätökset tekee rakennusvalvontaviranomainen. Palo- ja 
pelastustoimen edustaja käy tarvittaessa mittaamassa ja testaamassa porrashuoneen 
toimivuutta paikanpäällä. Hissihanketta suunnittelevat taloyhtiöt tai suunnittelijat 
ottavat harvoin yhteyttä suoraan paloviranomaisiin, vaikka tämä olisi suotavaa, 
jotta pelastustoimen vaatimukset tiedostettaisiin alusta asti. Kaupunkien palo-
laitoksilla on erilaisia suhtautumisia paloturvallisuusasioihin. Yhtenäistä linjaa 
kuitenkin haetaan.

Oulun kaupungissa toimii hissityöryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää his-
sien  rakentamismahdollisuudet vanhoihin kerrostaloihin, toteuttaa taloyhtiöille 
suunnattu markkinointikampanja, ja toimia hissirakentamisen seurantaryhmä-
nä. Tiedotukseen on panostettu. Esimerkiksi hissitiedotetta jaetaan, ja aiheesta 
on valmisteilla nettisivut. Kaupunki on järjestänyt kaksi taloyhtiöille suunnat-
tua hissiseminaaria, joissa käytiin läpi hissin rahoitus- ja rakentamisasioita. Myös 
lehtiartikkeleiden tekoon on osallistuttu. Oulun kaupungin edustajien mukaan 
hissirakentamisen kehittäminen on tärkeää, koska hissi edistää vanhenevan asu-
kaskannan kotona asumista ja yleistä esteettömyyttä. Tekninen keskus valmistelee 
parhaillaan toimintatapasuunnitelmaa lisäkerros- ja ullakkorakentamiseen. 

Oulussa palolaitoksen ja kaupungin yhteistyö on sujuvaa. Palo- ja pelastustoi-
men edustaja on mukana kaupungin hissityöryhmässä ja osallistuu rakennusluvan 
läpikäyntiin. Palo- ja pelastuslaitoksen tämänhetkisen kannan mukaan 900 mm on 
minimiporrasleveys, mutta tapauksen mukaan tästä ollaan valmiita joustamaan.

Kuopion kaupungissa hissiasioita hoitaa kaupungin tekninen toimi. Teknisestä 
virastosta saa neuvoja hissihankkeen käynnistämisestä ja rakennusvalvontavirasto 
auttaa rakennusteknisissä asioissa sekä rakennusluvan haussa. Teknisen toimen 
edustajan voi pyytää paikanpäälle. Kaupunki tukee hissirakentamista 10 %:n avus-
tuksella hissin rakennus- ja suunnittelukustannuksista. Hissin esisuunnitteluun 
voi myös saada avustusta. 

Kuopion palolaitos tulkitsee tiukasti paloturvallisuusasioita. Portaiden mini-
mileveytenä pidetään tällä hetkellä 900 mm. Palolaitos ja palo- ja pelastusopisto 
on suorittanut useita toimivuustestejä porrashuoneissa, joiden perusteella mitoi-
tusrajat on määritelty.

Helsingin kaupungissa toimii hissiprojekti sekä hissiasiamies, joka tiedottaa 
hissirakentamisesta ja neuvoo hissiä suunnittelevia taloyhtiöitä. Pyydettäessä hissi-
asiamies tulee taloyhtiön kokoukseen kertomaan hissin rakentamisesta, hankkeen 
kulusta ja rahoitusasioista. Lisäksi hissiprojekti on järjestänyt alueellista tiedotta-
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mista ja pitää yllä nettisivustoa asiasta. 
Kaupungin suhtautuminen kaavamuutoksen tarpeeseen on joustava, pienet 

ylitykset ja käyttötarkoituksen muutokset eivät vaadi asemakaavaan muutosta. 
Kaupungissa on käytössä alueellinen poikkeuslupa, joka mahdollistaa ullakkora-
kentamisen ilman asemakaavan muutosta.

4.2 Hissin rakentaminen ja asuinkiinteistöjen korjaukset

Erilaiset perusparannukset ja korjaukset tulevat aika-ajoin tarpeellisiksi ja välttämät-
tömiksi, jotta rakennukset säilyisivät kunnossa ja asuttavuudeltaan ajanmukaisina. 
Ensimmäiset raskaat korjaustarpeet tulevat n. 25-30 vuoden kuluttua rakennuksen 
valmistumisesta. Näitä ovat mm. vesi- ja viemärijärjestelmän perusparannukset. 

Muita raskaita toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi julkisivujen ja parvek-
keiden korjaukset. Korjaamisen 
on syytä olla suunnitelmallista. 
Peruskorjausten ja perusparan-
nusten tarvetta määritellään kun-
toarvioin ja kuntotutkimuksin, 
joiden perusteella tehdään pit-
käntähtäimensuunnitelma (PTS). 
Suunnitelmassa eri parannustar-
peet laitetaan kiireellisyyden mu-
kaan ajalliseen järjestykseen. 

PTS  eli  pitkäntähtäimen-
suunnitelma tehdään kunto-
arvioiden ja -tutkimusten sekä 
muiden määriteltyjen tarpeiden 
mukaan.  Korjaus- ja parannus-
tarpeet kustannuksineen laite-
taan aikajärjestykseen, joka tu-
kee taloyhtiön suunnitelmallista 
kiinteistönpitoa. Hissi parantaa 
toiminnallisesti asumista ja hissin 
rakentamisen tulee sisältyä pit-
käntähtäimensuunnitelmaan. 
Helsingin Maunulan kohteessa teh-

tyyn pitkäntähtäimensuunnitelmaan sisällytettiin hissin rakentaminen. Hissin ra-
kentamiselle ja maksamiselle tehtiin näin aikataulu, jonka mukaan hissi tulee oleman 
maksettu kokonaan ennen kuin seuraava suunniteltu perusparannushanke toteutetaan. 
Muissa kohdetaloyhtiöissä ei pitkäntähtäimensuunnitelmia oltu tehty, korjaukset ja 
parannukset tapahtuvat lähinnä ”mutu-tuntumalla”. Hissin rakentamista on useassa 
taloyhtiössä kaavailtu jo pitkään, mutta suurten kustannusten ja tilanpuutteen takia 
se nähtiin aikaisemmin mahdottomana. Nyt mahdollisuuden parannuttua hissiteknii-
kan kehityksen ja avustusten myötä, on hissihanke laitettu useissa kohteissa muiden 
hankkeiden edelle. 
Kuntoarvio tulisi tehdä koko rakennukseen säännöllisin välein, ja teettää 

myös tarvittaessa kuntotutkimuksia, joiden perusteella määritellään ja ajoitetaan 
korjaustarve. Paikallista vaurioiden korjausta voi jatkaa vain rajallisesti. Jossain 
vaiheessa paikalliset korjaukset eivät enää riitä, vaan tarvitaan laajempi järjestel-
män uusiminen.
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Tutkimuskohteista useimmat on rakennettu 1950- ja 1960- luvuilla, ja näissä kohteis-
sa raskaimmat peruskorjaukset ovat olleet ajankohtaisia viime aikoina. Useimmissa 
kohteissa on tehty mm. putkistolle kuntotutkimus; toisissa putkisto oli jo korjattu, 
toisissa sille oli arvioitu lisää kestoikää ja hissihanke on ajanut edelle. 
Tehdyillä ja tulevilla korjauksilla on suuri merkitys hissinrakentamista suun-

niteltaessa. Korjaushankkeet ovat kalliita, ja siksi osa asukkaista suhtautuu niihin 
varauksellisesti. Jos maksettavana on vielä edellinen hanke, tai tulossa on välttä-
mätön suurempi korjaus, voivat asukkaat kyllästyä hankkeisiin ja niistä tuleviin 
kustannuksiin. Toisaalta hissinrakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa muita 
haluttuja parannuksia ja varautua tuleviin korjauksiin tilavarauksin. Ilman suun-
nitelmallista kiinteistönpitoa välttämättömät korjaustarpeet voivat tulla yllättäen 
ja siirtää hissihanketta eteenpäin. 

Osassa kohdetaloista hissin rakentamisen yhteydessä on toteutettu muitakin paran-
nuksia, kuten porrashuoneen tai piha-alueiden kunnostuksia. Oulun Nuottasaaren 
kohteessa varauduttiin tulevaan putkikorjaukseen asentamalla hissikuilun alle val-
miiksi putket, Oulun Pokkisen seurantakohteen suunnitelmissa on varattu roilolle 
tila pysähdystasoilta, myös tulevaa putkikorjausta varten. Useimmissa kohteissa on 
välttämättömiä korjauksia ja perusparannuksia edessä.
Harvalla asunto-osakeyhtiöllä on budjetoitu rahaa kalliita korjauksia varten. 

Yleensä hissin kustannukset katetaan osakasrahoitteisesti pankkilainalla ja harvem-
missa tapauksissa myydyillä asunnoilla tai muilla tuloilla. Taloyhtiön taloudellisesti 
heikko tilanne ei siis estä rakentamasta hissiä. Kuitenkin, jos taloyhtiön vastike on 
jo valmiiksi suuri, voi pienikin kuukausittainen korotus tuntua asukkaista koh-
tuuttomalta. Mahdollinen taloyhtiön asunnon myynti, ja siitä siten menetetty tulo 
rasittaa pysyvästi vastikkeita. Kiinteistönpidon ollessa suunnitelmallista voidaan 
tuleviin korjauksiin varautua rahastoimalla niitä varten.

Kohdetaloyhtiöillä oli hissihanketta aloitettaessa ollut vakaa talous, muttei juuri lain-
kaan säästöjä. Useilla oli omistuksessaan asuntoja, joista tuli vuokratuloja. Kahdessa 
kohteessa taloyhtiön omistuksessa ollut asunto myytiin hissin rahoittamiseksi. Oulun 
Höyhtyän kohteessa koettiin, että taloyhtiön omistuksessa olevavasta asunnosta saa-
tavia vuokratuloja ei kannata uhrata, eikä asunnon myyntiä edes harkittu.

Talon suojeluun liittyvät arvot

Suunniteltaessa korjausta vanhaan rakennukseen, lähdetään 
liikkeelle rakennukseen liittyvien arvojen määrittelystä. Vaikka 
rakennus ei olisikaan asemakaavalla tai muuten suojeltu, voi 
siihen liittyä useita rakennustaiteellisia arvoja, kauneusarvoja 
ja historiallisia arvoja. Hissin rakentaminen tuo myös tärkei-
tä toiminnallisia arvoja, kuten esteettömyyden. Esteettömyys 
voidaan toteuttaa säilyttämällä rakennuksen esteettiset ja ra-
kennushistorialliset arvot. Käytännössä tämä tarkoittaa taloon 
sopivien materiaali- ja arkkitehtonisten ratkaisujen valitsemista, 
niin hissin tai porraskäytävä kuin muiden rakennusosien osalta. 
Erityisen huolellista arvojen pohdintaa tulee tehdä rakennettaes-
sa hissi rakennuksen ulkopuolelle, koska se vaikuttaa kyseisen 
rakennuksen arvojen lisäksi kaupunkikuvaan.  

Jos talo on ns. arvorakennus, on taloyhtiön tai taloyhtiön 
palkkaaman suunnittelijan otettava yhteyttä rakennusvalvon-
taan, josta ohjataan museovirastoon. Museovirastosta saa tietoa 
jatkomenettelyistä ja periaatteista, joiden pohjalta suunnitteluun 
lähdetään.
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Helsingin Kruununhaan kohde oli miljöösuojeltu ja projektin kohdetaloyhtiöistä van-
hin. Vanhat porrashuoneet haluttiin säilyttää mahdollisimman ehjinä, sen sijaan 
päätettiin uhrata vanhat talousportaat hissille. Ensimmäisissä luonnoksissa esitettiin 
vaihtoehtoja, joissa hissi olisi tehty rakennusmassan ulkopuolelle, mutta suunni-
tellun ratkaisun koettiin olevan ristiriidassa talon arvoja vastaan. Porrashuoneen 
pintakorjauksessa, joka toteutettiin hissin jälkeen, tehtiin myös huolellinen arvotus: 
pintojen värit saivat vaihtua, mutta mm. ovien yläpuoliset ikkunat saatiin säilymään 
vaihtamalla lasit paloeristetyksi.

4.3 Hankkeen käynnistäminen

Asukkaat aloitteentekijöinä

Hissihankkeen tarveselvitys taloyhtiös-
sä vie aikaa. Ajatusta on kypsyteltävä, 
ja mahdollisuutta hissin hankintaan on 
tarkasteltava asiantuntijoiden kanssa. 
Aloite lähtee useimmiten asukkaista it-
sestään, siis hissin tarpeesta. Usein ajatus 
on ollut esillä jo pitemmän aikaa, ja sy-
säys saadaan esimerkiksi naapuritaloon 
tehdystä hissistä tai tiedotuskanavista, 
kuten esimerkiksi lehtiartikkeleista. 
Taloyhtiön hallitus tekee taustatyön, 
selvittää asukkaiden näkemyksiä, mää-
rittelee toiminnalliset ja suunnittelulli-
set vaatimukset taloyhtiön puolelta, ja 
tutustuu hissirakentamiseen yleensä. 
Toteutettuihin kohteisiin ja saatavaan 
hissimateriaaliin tutustuminen on tär-
keää, jotta mahdollisuuksista saadaan 
todellinen kuva. Tietoa voidaan hankkia 
julkaisuista, internetistä tai suoraan vi-

ranomaisilta. Jo tässä vaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä suunnittelijoihin.
Hissirakentamisen rajoitukset ja mahdollisuudet on selvitettävä varhaisessa 

vaiheessa. Myöhäisemmässä vaiheessa yllätyksenä tulevat rajoitteet voivat luoda 
ongelmia suunnittelussa 

Tutkimuskohteissa aloite on pääosin tullut asukkailta tai sijoittajilta  (omistavat asunto-
osakeyhtiön osakkeita). Kaikissa taloyhtiöissä on koettu selvä tarve hissille, ja asia oli 
ollut keskusteluissa esillä jo pitemmän aikaa. Muutamassa kohteessa tehtiin kaikille 
asukkaille ja osakkeiden omistajille kysely, jonka tuloksen pohjalta taloyhtiö vei hanketta 
eteenpäin. Ongelmia sen sijaan oli hissin hahmottamisessa omaan porrashuoneeseen, 
sillä hyviä toteutettuja kohteita ei ollut tarjolla tai niihin ei oltu tutustuttu. Useassa 
taloyhtiössä pelättiin hissin pilaavan kauniin portaikon.

Kohdetaloyhtiöistä useissa oli ensimmäisenä otettu yhteyttä hissintoimittajiin, joilta 
saatiin lisätietoa ja materiaalia. Oulun Höyhtyän hissihanke lähti käyntiin Oulussa 
järjestetystä hissiseminaarista, jonne taloyhtiön edustajat oli kutsuttu. 
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Isännöitsijöiden rooli

Vaikka aloite hissin hankintaan lähteekin usein talon asukkailta, hankkeen eteen-
päinvieminen on hallituksen ja isännöitsijän vastuulla. Hissihankkeen läpivienti 
ei onnistu vähäisellä panostuksella, vaan siihen on paneuduttava.  Usein suurin 
panos tuleekin yhden ihmisen, useimmiten taloyhtiön hallituksen edustajan taholta, 
joka on innostunut asiasta ja valmis käyttämään siihen aikaa. Hallituksen on hyvä 
valita talon asukkaista nk. hissitoimikunta, joka toimii yhteistyössä isännöitsijän 
ja suunnittelijan kanssa. 

Isännöitsijän panos ja tuntemus on ollut keskeistä useissa kohteista, mutta korvaamat-
tomaksi on osoittautunut hallituksen puheenjohtajan työpanos hankkeen läpiviejänä 
alusta loppuun: asukkaiden näkemysten kartoituksesta yhteistyöhön suunnittelijoiden 
kanssa ja toimivaan loppuratkaisuun. Asukkaat olivat useimmissa kohteissa aktiivisesti 
mukana vain hankkeen käynnistysvaiheissa.

Rahoitusratkaisut ja asukkaat

Tärkein edellytys hissihankkeen eteenpäinviemiselle on luonnollisesti osakkeen 
omistajien enemmistön kannatus. Tulisi pitää huoli siitä, että vastustaviakaan 
asukkaita ei saateta taloudellisesti hankalaan asemaan ja muuttamaan talosta 
pois. Tärkeää onkin huolellinen pohjatyö. Ennen asian esittelyä taloyhtiössä tulisi 
hallituksella olla esitettävänään esimerkkejä toteutetuista hankkeista, niiden rat-
kaisuista perusteineen ja huoneistokohtaisista kustannuksista, jotta todellisuus on 
nähtävissä alusta lähtien. Useissa kunnissa ja kaupungeissa on mahdollista pyytää 
kaupungin edustajia kertomaan yhtiökokoukseen hissihankkeesta ja vastaamaan 
osakkaiden kysymyksiin.

Kohdehankkeissa päätökset (selvityspäätös ja lopulta rakentamispäätös) on saatu ai-
kaan suhteellisen helposti, vain muutaman osakkaan vastustaessa. Taloyhtiöt ovat 
kokeneet tärkeäksi huolehtia siitä, että kenellekään ei tule kohtuutonta taloudellista 
taakkaa hissistä. Epäily johtui useimmiten tiedonpuutteesta, joka koski kustannuksia 
tai ratkaisuihin vaikuttaneita perusteita. Hankkeen myötä useimmat vastustajista 
kääntyivät kannattamaan hissin rakentamista. Useissa kohteista onkin panostettu 
asukkaille tiedottamiseen kaikissa hankkeen vaiheissa.

Useimmista kohteista on hissin tulon jälkeen myyty asuntoja selvästi aikaisempaa 
korkeampaan hintaan. 

4.4 Hissien suunnitteluprosessi

Aktiivisten asukkaiden rooli tärkeä

Hissihankkeessa taloyhtiö toimii rakennuttajana. Vaikeaksi hissin toteuttamisen 
tekee se, että taloyhtiöstä harvoin löytyy rakennusalan asiantuntemusta. Vaikka 
tuntemusta löytyisikin, ei aikaa tai kiinnostusta aina löydy tällaisen hankkeen 
läpivientiin. Hissin rakentaminen poikkeaa muista perusparannuksista usealla 
tavalla, mikä osaltaan hankaloittaa hankkeen läpivientiä. Hissi on talon asuttavuu-
den ja toimivuden takia tarpeellinen, eikä sitä voida perustella teknisin tiedoin. 
Hissi on taloudellisesti suuri investointi, eikä siitä saatava hyöty jakaudu tasai-
sesti kaikille. Sen rakentaminen vaatii useiden eri alojen asiantuntemusta, lähtien 
rahoituksesta ja suunnittelusta urakoinnin hallintaan. Taloyhtiön asukkaineen on 
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oltava kiinteästi mukana. Kaikkea vastuuta ei ole mahdollista siirtää yhdelle ulko-
puoliselle yritykselle, joka hoitaisi hankkeen alusta loppuun. Taloyhtiön tulisikin 
valita asukkaista toimikunta, jonka jäsenillä on valmiudet kiinnittyä hankkeeseen 
jopa useaksi vuodeksi.

Kohdetaloyhtiöiden asukkaat yllätti hankkeen vaikeus ja pitkäkestoisuus. Muutamassa 
taloyhtiössä porrashuoneesta löytyi riittävästi tilaa hissille. Kokemusta oli myös ai-
kaisemmista perusparannushankkeista, läpivienti vaikutti yksinkertaiselta, ja siihen 
lähdettiin kiireellä. Toisissa hankkeissa taustatyöhön käytettiin erittäin paljon aikaa. 
Onnistunut lopputulos vaikuttikin olevan suoraan suhteessa huolelliseen valmis-
tautumiseen ja suunnitteluun. Yhteistä sen sijaan kohteissa oli se, että hankkeen 
läpiviejinä toimineet taloyhtiön edustajat olivat pitkäjänteisesti ja kiinnostuksella 
mukana ensi keskusteluista lopputarkastukseen. 

Ammattitaitoisten suunnittelijoiden merkitys

Ammattitaitoisten suunnittelijoiden käyttö 
on tärkeää hissiä suunniteltaessa ja raken-
nettaessa. Suunnittelija tulisi ottaa mukaan 
hankkeeseen jo ensimmäisistä kokouksista 
lähtien. Hän osaa kertoa mahdollisuudet ja 
toisaalta rajoitukset ja vaatimukset, joiden 
pohjalta liikkeelle lähdetään. Suunnittelijan 
tulisi olla esimerkiksi arkkitehti, joka toimii 
hankkeen pääsuunnittelijana ja mahdollises-
ti myös valvojana. Rakenne- ja LVIS-suun-
nittelun tekee joko erikseen palkattu insi-
nöörisuunnittelija tai urakoitsijoiden omat 
suunnittelijat. Hissin rakentaminen vaatii 
rakennusluvan, ja näin ollen hankkeelle pi-
tää nimetä ammattitaitoinen suunnitelija. 
Suunnittelusta voidaan tehdä tarjouskil-
pailu tai ottaa suoraan haluttu suunnittelija. 
Kuitenkin on huomattava, että jos valtion ja 

kunnan avustukset muodostavat enemmän kuin 50 % rakennus- ja suunnittelu-
kustannuksista, täytyy suunnittelu kilpailuttaa. Tässä vaiheessa on selvitettävä, 
kenellä on kokemusta vanhaan taloon rakennettavan hissin suunnittelusta. Tässä 
kunnan tekninen toimi, kuten rakennusvalvonta ja mahdollinen hissiasiamies voi 
antaa tietoja. Esiselvittely- ja suunnittelukustannuksiin on haettavissa valtion ja 
mahdollisesti kunnan avustusta. 

Tutkimuskohteissa kolmea lukuun ottamatta on ollut arkkitehti suunnittelijana. 
Kuopion kohteessa suunnittelun hoiti taloyhtiön edustaja, joka oli rakennusalan 
asiantuntija. Oulun Nuottasaaressa suunnitelmat ja mittauspiirustukset teki hissin 
toimittaja.  Nuottasaaren kohteessa koettiin, että hissin sijoitus porrashuoneessa val-
miiseen valokuiluun onnistuu ilman erikseen palkattua suunnitelijaa. Käytännössä 
suuremmalla panostuksella suunnitteluun olisi vältytty useilta vastaan tulleilta on-
gelmilta.  Detaljointia ja materiaalivalintoja teki taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, 
joka oli arkkitehtiylioppilas. Helsingin Maunulassa suunnitelmat teki isännöitsijän 
kautta saatu hissikonsultti, ja porrashuoneen pintakorjausten suunnittelussa ja hissin 
materiaalivalinnoissa suunnitteluapua antoi taloyhtiön asukas, joka oli arkkitehti. 
Helsingin Kruununhaassa teetettiin ensin useita luonnoksia eräällä arkkitehtitoimis-
tolla. Suunnittelijaksi valittiin kuitenkin tarjouspyynnön perusteella toinen arkkitehti, 
jonka kanssa suunnittelua jatkettiin. Oulun keskustan kohteessa suunnittelun teki 
taloyhtiössä vuokralla ollut arkkitehtitoimisto. Suunnitteluun ei huomattu hakea avus-
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tusta. Oulun Höyhtyän kohteessa taloyhtiö otti yhteyttä suositeltuun arkkitehtiin, 
joka valittiin suunnittelijaksi.

Helsingin Kruununhaan kohde oli ainoa, jossa suunnittelu kilpailutettiin. Ainoastaan 
Oulun kohteissa avustus ylitti 50%. Muiden taloyhtiöiden hissihankkeiden toteutus-
ajankohtana avustukset olivat pienempiä. 

Suunnittelijat ja luonnossuunnittelu

Suunnittelija tekee taloyhtiölle luonnoksia hissin eri suunnitteluratkaisuista, ja 
muutostöiden kokonaisuudesta. Suunnittelija ottaa myös tässä vaiheessa yhteyttä 
rakennusvalvontavirastoon. Luonnosten pohjalta taloyhtiön hallitus esittää hank-
keen yhtiökokoukselle, joka valitsee periaatteet ja ratkaisut, joiden pohjalta varsi-
nainen suunnittelu aloitetaan. Luonnoksissa esitetään pohjapiirrokset ratkaisuista 
ja tarvittaessa leikkauksia. Havainnekuvien käyttö auttaa asukkaita hahmottamaan, 
miltä hissi todellisuudessa paikallaan näyttää. Vanhoista rakennuksista tulee teet-
tää aina mittauspiirustukset porrashuoneesta ja muista tarvittavista tiloista ennen 
varsinaista suunnittelua; vanhoissa piirustuksissa on useimmiten pieniä ja joskus 
suuriakin mittavirheitä.

Luonnosvaiheen läpivienti on tärkeää onnistuneen lopputuloksen kannalta. 
Vasta kun kaikki toiveet ja vaihtoehdot on käyty läpi, varsinaista suunnittelua 
viedään eteenpäin. Näin ”olisi pitänyt” -asiat minimoituvat. Kun suunnittelu on 
jo pitkällä, suuria muutoksia on vaikea saada taloyhtiössä läpi, vaikka hyöty olisi 
suurikin. 

Monet kohdehankkeista on toteutettu hyvin vähällä suunnittelulla, jolloin varsinainen 
luonnossuunnittelu on jäänyt vähäiseksi tai jopa olemattomaksi. Kruununhaan koh-
teessa kuitenkin luonnosvaihe oli pitkä ja ratkaisuvaihtoehtoja oli useita. Kun saatiin 
määriteltyä ominaisuudet, joita haluttiin säilyttää ja saavuttaa, ja toisaalta joista 
voitiin luopua, saatiin lopullinen ratkaisu työn alle. As Oy Oulun Höyhtyän kohteessa 
huomattiin suunnittelun ollessa jo pitkällä muutamia ratkaisumahdollisuuksia, jotka 
olisivat olleet hyödyllisiä. Esimerkiksi hissikuilu olisi voitu tulevaisuuden varalta ra-
kentaa ullakkokerrokseen asti, vaikka hissi ei sinne menekään. Nämä ratkaisut olisivat 
nostaneet kustannuksia, eikä tähän taloyhtiössä suostuttu. Usean kohteen osalta yhte-
ydenpito viranomaisiin rajoittui alkuvaiheessa avustusten hakuun. Oulusta Keskustan 
kohteessa taloyhtiö oli rakennusvalvontaan yhteydessä, kun etsittiin ratkaisua hissin 
vientiin ylimpään kerrokseen, sillä tämä vaati vesikaton puhkaisua.

Oulun Keskustan kohteessa teetettiin porrashuoneesta mittauspiirustukset opiskelija-
työnä. Oulun Nuottasaaressa mittaukset teki hissin toimittaja, mutta huolimattomasti, 
mikä rakennusvaiheessa vaati lisätöitä. 

Alustavat kustannusarviot ja hankkeen rahoitus

Hissin urakointi on hyvä kilpailuttaa, ja tulee kilpailuttaa aina silloin kun avus-
tukset ovat yli 50% kokonaiskustannuksista. Jos valtion myöntämän avustuksen 
lisäksi saadaan avustusta kunnalta, avustukset nousevat yli 50%:n. Kilpailutuk-
sessa otetaan huomioon myös muutkin arvot kuin hinta. Alustavat tarjoukset 
pyydetään valituilta rakennusyrityksiltä, hissintoimittajilta ja muilta urakoitsijoil-
ta tehtyjen luonnosten ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Tarjousten pohjalta 
määritellään hankkeen budjettisuunnitelma, suunnitellaan rahoitus ja lasketaan 
arviot huoneistokohtaisista kustannuksista. Kustannusarvion voi teettää siihen 
erikoistuneella yrityksellä, joka tekee laskelmat sen hetkisen rakennuskustan-
nusindeksin mukaan. 
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Arvioissa on syytä olla varovainen, sillä ylityksiä tulee lähes aina. Jos budjetti 
rajataan tässä vaiheessa liian tarkasti, voi pienikin ylitys tuntua asukkaille liialliselta. 
Kustannusarvion pohjalta haetaan avustuksen varauspäätöstä.

Oulun Keskustan hankkeessa pääurakoitsija valittiin ilman tarjouspyyntökierrosta. 
Helsingin Maunulan, Kruununhaan ja Oulun Höyhtyän kohteissa tarjouspyynnöt 
tehtiin hissin rakennustöiden kokonaisvastuu-urakasta ja hissin ja kuilun toimituksesta 
erikseen. Oulun Nuottasaaren ja Kuopion kohteet toteutettiin jaettuina urakoina ja 
tarjoukset pyydettiin kaikista urakoista erikseen. Osassa kohteista urakoitsijat valittiin 
jo ensimmäisten tarjousten perusteella, osassa kohteista käytiin vielä uusi kierros 
lopullisten tarjouspyyntöjen kanssa.

Oulun Nuottasaaressa tuli rakennusaikana useita pieniä lisäkuluja, joten budjetti 
ylittyi. Tähän ei oltu osattu varautua. Helsingin Kruununhaan kohteesta teetettiin 
kustannusarvio laskentayrityksellä, jonka arvioin mukaan budjetti suunniteltiin jo 
hankkeen alkuvaiheessa, sitomatta sitä kuitenkaan rakennuskustannusindeksiin. 
Suunnitteluvaiheessa budjetista ei haluttu joustaa, joten jouduttiin joustamaan 
suunnitteluratkaisuissa.

Osakkaiden maksuosuudet

Hissihankkeen avustusten jälkeen maksettaviksi jäävät asuntokohtaiset osuudet 
rahoitetaan pääasiassa taloyhtiön ottamalla pankkilainoituksella, joka maksetaan 
rahoitusvastikkeella. Osakas voi kuitenkin suorittaa kerralla osuutensa kustan-
nuksista. Laina on mahdollista ottaa hyvin pitkälläkin maksuajalla, jolloin kuu-
kausikohtaiset kustannukset asuntoa kohden saadaan tarvittaessa hyvin pieniksi. 
Tällöin hissin maksamisesta ei tule taloudellista taakkaa. Taloyhtiöillä saattaa olla 
omistuksessaan huoneistoja, joiden myynnillä voidaan hissi kustantaa joko koko-
naan tai osaksi. Taloyhtiöllä voi olla myös mahdollista myydä talon ullakkoraken-
nusoikeudet ja rahoittaa hissi tästä saatavilla tuloilla. 

Hissin kokonaiskustannuksiin vaikuttavat useat eri tekijät. Keskeisimmät vai-
kutukset tulevat hissin sijoitustavasta, purkutyön ja lisärakenteiden, kuten uusien 
portaiden tai tuulikaappien tarpeesta sekä pysähdystasojen määrästä. Pysähdysta-
sojen määrän vaikutus on kuitenkin suhteellinen, mitä enemmän pysähdystasoja 
on, sitä halvempi on hinta tasoa kohden. Lisäksi hintaan vaikuttavat hissin malli 
ja materiaalit.

Hissihankkeen kustannukset jaetaan osakkaiden kesken vastikeperusteisesti 
yhtiöjärjestyksen mukaan, jolloin hanke voidaan toteuttaa enemmistöpäätöksel-
lä. Kustannusten jako voidaan myös jyvittää erilaisilla tavoilla. Tällöin tarvitaan 
niiden osakkaiden suostumus, joiden osuus nousisi vastikeperusteisesti jaettua 
osuutta suuremmaksi. 

Aravalainoilla rakennettujen talojen osakkeiden lukumääärät on yhtiöjärjes-
tyksessä jyvitetty kerrosluvun mukaan siten, että esimerkiksi hissihankkeessa ylim-
män kerroksen osakkaat maksavat hankkeesta vähemmän kuin alempien kerrosten 
osakkaat. Erot ovat kuitenkin pieniä. 

Kohdehankkeista Oulun Höyhtyä ja Nuottasaari sekä Helsingin Maunula jakoivat kus-
tannukset vastikeperusteisesti. Kustannusten jyvitystä harkittiin, mutta vastustuksen 
takia siitä luovuttiin ja osakeperusteinen jako meni taloyhtiöissä läpi. Kruununhaassa 
kustannukset jaettiin yksimielisellä päätöksellä askelperusteisesti. Askelperusteisen 
jaon suunnitteli taloyhtiön asukas, ja siinä kustannukset jakautuivat säästettyjen 
askelmien ja asunnon koon mukaan. Näissä kohteissa annettiin asukkaille mahdolli-
suus maksaa osuus kerralla tai rahoitusvastikkeessa. Osa asukkaista maksoi osuuden 
kerralla, ja loppusummalle otettiin taloyhtiölaina. Oulun Nuottasaaren kohteessa 
lainanmaksua pidennettiin myöhemmin.
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Kuopion Kelloniemi ja Oulun Keskusta rahoittivat avustusten jälkeen jäljelle jää-
neen osuuden kokonaan myymällä taloyhtiöiden hallussa olleet entiset talonmiehen 
asunnot. 

Hankepäätös taloyhtiöissä

Rakentamispäätöstä ei tulisi tehdä ennen kuin taustatyö ja hankesuunnittelu on 
viety tarpeeksi pitkälle, ja osakkaat ovat tietoisia eri tekijöistä. Hyvä toimintatapa 
onkin tehdä päätökset useassa eri osassa. Esimerkiksi hankkeen alkuvaiheessa 
tehdään päätös hallitukselle annettavista valtuuksista lisäselvitysten tekemiseen, 
sekä päätetään rahoituksenjakoperiaatteista. 

Kun luonnokset tyydyttävät kaikkia osapuolia ja rahoituksen periaatteet on 
päätetty, vie hallitus asian yhtiökokoukseen ja hissinrakentamisesta tehdään han-
kepäätös. Asunto-osakeyhtiössä päätökseen riittävät enemmistön äänet. Päätöksen 
jälkeen aloitetaan varsinainen suunnittelu ja valitaan saatujen tarjousten perusteella 
urakoitsijat ja muut toimijat. Hissin rakentamisen vaatiessa asemakaavan muutosta 
päätös rakentamisesta tehdään vasta viranomaispäätöksen jälkeen.

Päätöksenteon kulku on ollut hyvin erilainen tutkimuksen kohdehankkeissa. Oulun 
Keskustan kohteessa hankepäätös tehtiin jo ensimmäisessä yhtiökokouksessa ilman 
äänestystä. Muissa kohteissa päätöksiä on tehty kaksi: suunnittelupäätös ja hankepäätös. 
Päätös kustannusten jaosta tehtiin osassa kohteista vielä erikseen ennen hankepäätöstä, 
osassa samanaikaisesti, ja yhdessä kohteessa vasta päätöksen jälkeen. 

4.5 Hissien rakentaminen

Lausunnot

Varsinainen suunnittelu voidaan käynnistää jo ennen hankepäätöstä. Suunnitelmien 
tueksi voidaan pyytää lausuntoja, esimerkiksi paloviranomaiselta kun aikomuksena 
on kaventaa portaita, ja museovirastolta, kun rakennus on rakennushistoriallisesti 
arvokas. Kaupunkikuvatyöryhmältä tai vastaavalta voidaan pyytää lausunto aina, 
kun rakennustyöt ulottuvat rakennusmassan ulkopuolelle. 

Rakennuslupa hissin rakentamiselle haetaan, kun hankepäätös ja lopulliset 
suunnitelmat on tehty. Asiantunteva suunnittelija tuntee määräykset ja on yhte-
ydessä rakennusvalvontaan ajoissa, jolloin rakennusluvan saamisessa ei yleensä 
ole ongelmia. 

Helsingin Kruununhaan kohteessa suunnitteluratkaisuja mietittiin huolella, ja mitoi-
tuksessa pelattiin millimetreillä. Kaupunkikuvatyöryhmältä pyydettiin lausunto suun-
nitelmista. Oulun Keskustan kohteessa kavennettiin portaita, ja paloviranomaiselta 
pyydettiin lausuntoa porrashuoneen toimivuudesta. Portaiden kaventamiseen saatiin 
näin lupa. Helsingin Maunulan kohteessa pyydettiin konsultointia insinööritoimis-
tolta hissin kantavia rakenteita koskien. Toimisto teki laskelmia, joiden perusteella 
rakenteet suunnitteli hissikonsultti.

Oulun Keskustan kohteessa rakennusvalvonnan kanssa käytiin keskustelua vesikaton 
puhkaisusta, jonka hissin ulottaminen ullakolle vaati. Taloyhtiö kääntyi myös museo-
viraston puoleen. Museovirasto puolsi katon puhkaisua ja hissin ylätilan vaatimaa 
katosta ulos tulevaa uloketta, kaupunkikuvatyöryhmän kanta  oli aluksi vastakkainen. 
Muissa kohteissa ei rakennusluvan kanssa ollut ongelmia. Nuottasaaressa luvan ha-
keminen kuitenkin unohtui isännöitsijän vaihduttua, ja sitä haettiin vasta hankkeen 
ollessa jo rakennusvaiheessa.
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Asemakaavan muuttaminen rakennusta korotettaessa

Hissihankkeen yhteydessä taloyhtiön tiloihin tehtävät käyttötarkoituksen muutok-
set ja rakennusoikeuden ylitykset vaativat useimmiten asemakaavan muutosta. 

Yleisin tapaus on lisäasun-
tojen rakentaminen ullakko-
kerrokseen, jolloin rakennus-
oikeus ja kerrosluku ylittyvät. 
Poikkeuslupa ullakkorakenta-
miselle on mahdollista saada, 
kun asunnot voidaan rakentaa 
korottamatta kattoa, mutta asia 
on tapauskohtaisesti tarkis-
tettava rakennusvalvonnasta. 
Jos kattoa korotetaan, on kyse 
lisäkerroksen rakentamisesta. 
Asemakaavan muutos on mo-
nivaiheinen ja pitkä prosessi. 

Suunnitelmat tulee tehdä yhteistyössä kaavoittajan kanssa. Kunnilla on erilaisia 
toimintatapoja kaavamuutosmenettelyyn. Esimerkiksi Oulussa ylin kerros on si-
sennettävä lisäkerrosta rakennettaessa, ja uusi katto ei saa muuttaa rakennuksen 
ulkomuotoa suuresti. Helsingissä ullakkorakentamisen yhteydessä vaaditaan pi-
hajärjestelyiden kohentamista. 

Tutkimuksen seurantakohteessa, Oulun Pokkisessa, taloyhtiö halusi rahoittaa hissin 
rakentamista kahdella uudella ullakkoasunnolla, jotka myytäisiin. Se vaati asemakaa-
vaan rakennusoikeuden ja kerrosluvun muutoksen. Lisäksi pihaan suunniteltiin uusi 
autokatos, ja paikoitus haluttiin uusia. Ylintä kerrosta on suunnitelmissa sisennetty ja 
katosta on suunniteltu uuden muotoinen. Asemakaavanmuutosprosessi kesti vuoden, 
mutta meni ongelmitta läpi. 

Muissa kohteissa ei tarvittu asemakaavaan muutosta. Oulun Höyhtyän kohteessa 
rakennettiin uusi tuulikaappi, mutta tontilla oli rakennusoikeutta jäljellä. Monet 
taloyhtiöistä kuitenkin kaavailevat tulevaisuudessa rakentavansa ullakkoasuntoja.

Kokonaisurakka vai jaettu urakka?

Urakoinnin jakaminen tulee yleensä halvemmaksi kuin työn teettäminen koko-
naisvastuu- tai kokonaisurakkana. Jaetussa urakassa taloyhtiö pyytää tarjoukset 
ja valitsee jokaisen urakoitsijan erikseen (esimerkiksi hissin toimitus ja asennus 
yhtenä ja tarvittavat rakennustyöt toisena urakkana). Kokonaisurakassa taloyhtiö 
laatii tai hankkii suunnitelmat ja pyytää tarjoukset kaikista rakennustöistä, hissi 
mukaan lukien, yhtenä kokonaisuutena. Urakoinnin hallitseminen vaatii kuitenkin 
asiantuntemusta. Jollei taloyhtiöstä sitä löydy, tai se ei ole halukas palkkaamaan 
ulkopuolista konsulttia, on parempi teettää työ kokonaisvastuu-urakkana. Silloin 
urakoinnin hoitava rakennusyritys kilpailuttaa aliurakoitsijat ja vastaa suunnitte-
lusta ja rakentamisesta kaikki aliurakat mukaan lukien.  

Urakoitsijat valitaan tarjousten perusteella. Vertailu tehdään ottaen huomioon 
hinnan lisäksi poikkeamat tarjouspyynnöstä, ja mahdolliset huolto- ja lisätyökus-
tannukset. Hissintoimittajilla on eroja hintojen lisäksi malli- ja materiaalivaihto-
ehdoissa. Tarjontaan onkin syytä tutustua huolella. 

Hankkeella tulee olla valvoja, joka valvoo urakointia asiakirjoista lopputarkas-
tukseen asti. Valvojan ollessa arkkitehti hän valvoo käytännössä omaa työtään. Tässä 
on hyötynsä ja haittansa: hän on täysvastuussa oman suunnittelunsa laadusta, mutta 
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tuntee toisaalta suunnitelmat ja pystyy parhaiten valvomaan toteutusta. Valvojana 
voi toimia myös erikseen palkattu konsultti, yleensä insinööri, jolla on kokemusta 
urakoinnin valvonnasta. Valvoja huolehtii siitä, että toteutus menee suunnitelmien 
ja hyvien rakennustapojen mukaan, ja valvoo rakennusajan aikataulua.

Oulun Nuottasaaren kohdetaloyhtiö toteutti hissinrakentamisen jaettuna urakkana. 
Hankkeen valvojana toimi ulkopuolinen konsultti valvontaan erikoistuneesta yritykses-
tä. Kuopion kohteessa töitä tehtiin oman talon osaamisen voimin, ja tarvittavat urakat 
teetettiin erikseen. Muut kohdetaloyhtiöistä valitsivat kokonaisvastuu-urakoinnin, ja 
pääurakoitsijaksi rakennusyrityksen, kahta kohdetaloyhtiötä lukuun ottamatta. Oulun 
Keskustan kohteessa hissintoimittaja toimi kokonaisvastuu-urakoitsijana, eikä urakkaa 
kilpailutettu muilla yrityksillä. Helsingin Maunulan kohteessa pääurakoinnin hoiti 
niin ikään hissintoimittaja. 

Urakoitsijoiden tarjouksissa oli paljon eroja, kokonaiskustannukset ja tarjousten sisällöt 
vaihtelivat suuresti. Urakoitsijan valinta ei useinkaan perustunut pelkästään hintaan. 
Hissintoimittajat kohteissa on valittu pääosin hinnan mukaan, mutta lisäksi valintaan 
on vaikuttanut joissain kohteissa mielikuva yritysten luotettavuudesta. 

Urakkasopimus hissin toteuttamisesta

Urakkasopimus tai -sopimukset tehdään rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä 
sen jälkeen kun urakointimuoto ja urakoitsijat on valittu, ja taloyhtiössä on teh-
ty hankepäätös hissin rakentamisesta. Sopimuksissa on kiinnitettävä huomiota 
vastuualueisiin ja aikatauluun. Jos projektissa ei ole jo mukana henkilöä, jolla on 
asiantuntemusta tämän tyyppisistä asiakirjoista, on taloyhtiön hyvä pyytää ulko-
puolista konsultointia.

Oulun Keskustan kohteen isännöitsijällä oli aikaisemman ammatin tuomaa kokemusta 
urakka-asiakirjojen teosta, ja yksityiskohdat tuli huomioitua. Sen sijaan pääurakoitsi-
jalla ei ollut hissintoimittajana kokemusta urakoinnista, ja sopimuksessa määriteltyjen 
asioiden täyttämisen kanssa oli ongelmia. Ristiriitoja syntyi mm. myöhästymissak-
kopykälästä ja siitä kenelle sahaustyön suojaus ja siivous kuuluu.

Hankkeen läpivienti, valvonta ja reklamaatiot 

Rakennusvaihe käynnistetään pitämällä aloituskokous. Siihen mennessä kaikki 
urakoitsijat ja valvoja on valittu, suunnitelmat valmiit ja rakennuslupa saatu. Työ-
maakokoukseen osallistuvat kaikki osapuolet, eli taloyhtiön edustajat, suunnittelijat, 
valvojat ja urakoitsijoiden edustajat.

Hissihanke voi suunnittelusta toteutukseen viedä montakin vuotta, ja siihen 
tulee varautua. Hankkeen ”kypsyttelyyn” ja suunnitteluun käytetty aika on tärkeä. 
Sen sijaan itse rakentamisen tulee sujua joutuisasti aikataulun mukaan. Rakennus-
ajan urakoinnin aikataulun valmistelee urakoitsija yhdessä hankkeen valvojan 
kanssa. Valvoja huolehtii aikataulun pitävyydestä ja tekee tarvittaessa muutokset 
urakoitsijan edustajan kanssa. Rakennustöiden myöhästyessä urakoitsija yleensä 
vähentää laskutuksessa sopimuksessa määritellyn myöhästymissakon.

Oulun Keskustan ja Helsingin Kruununhaan kohteissa oli ongelmia rakennusajan 
aikataulujen pitämisessä. Urakoitsijan työt viivästyivät, eikä kunnollista tietoa saatu 
viivästymien kestoista. Toisissa kohteissa rakentaminen tapahtui aikatauluissaan. 
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Rakennuttajan rooli

Rakennuttajan velvollisuus on huolehtia asumisesta rakennustöiden aikana. Suun-
nitteluratkaisuista riippumatta pitää kulku asuntoihin onnistua rakennustöistä 
huolimatta. Suunnitteluratkaisut, joissa porrassyöksy tai sen osa poistetaan, vaativat 
väliaikaisratkaisua. Tämä voi tarkoittaa väliaikaisen sisäänkäynnin tai väliaikais-
ten portaiden rakentamista. Rakennustöissä on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
turva- ja pölynsuojauksiin, jottei asuntoihin kulkeutuisi kohtuuttomasti pölyä ja 
asukkaiden on turvallista kulkea asuntoihin. Pölynsuojaus ja turvallisuustoimen-
piteet kuuluvat urakoitsijalle. Suojauksesta huolimatta pölyä kulkeutuu tavallista 
enemmän asuntoihin, ja meluhaittaa on mahdotonta eliminoida kokonaan. Talo-
yhtiön tulee kuitenkin huolehtia mahdollisten haittojen tiedotuksesta.

Kohdetaloyhtiöissä ei tarvinnut rakentaa väliaikaisia portaita kulun järjestämiseksi, 
mutta useissa jouduttiin tekemään pienempiä väliaikaisratkaisuja. Oulun Höyhtyän 
kohteessa rakennusaikainen kulku taloihin järjestettiin uuden kellarinsisäänkäynnin 
kautta. Helsingin Kruununhaan kohteessa rakennettiin ”tunneli” suojaksi ovelle, 
jonka viereen rakennettiin rakennusmassasta ulos tulevaa hissiä. Muissa kohteissa 
jouduttiin tekemään vain sisäpuolisia suojaustöitä. Oulun Keskustan kohteessa saha-
ustöiden suojaus oli olematonta ja pöly kantautua asuntoihin ja ilmanvaihtokanaviin. 
Taloyhtiön piha-alue oli koko rakennusajan työmaana ja väliaikaisen paikoituksen 
löytäminen oli ongelma. Kaikissa kohteissa oli lievästi pöly- ja meluhaittoja. Niihin 
kuitenkin sopeuduttiin, eivätkä ne näyttäneet aiheuttaneen suurta ongelmaa.

Valvonta hissihankkeessa

Työn laadun valvonta kuuluu hankkeen valvojalle, joka on samalla usein hankkeen 
pääsuunnittelija. Kustannusten valvonta on niin valvojan kuin rakennuttajankin 
vastuulla. Vanhaan taloon rakennettaessa yllätyksiä tulee ja lisäkustannuksiin on 
varauduttava. Tästäkin syystä rakennusaikainen valvonta on tärkeää; pysytään 
tietoisina eteen tulevista muutoksista, toisaalta kustannusten valvonnan kannalta, 
toisaalta jottei suunnitelmista poikkeavia ratkaisuja pääse suunnittelijan tietämättä 
tapahtumaan.

Useimmissa kohteista ilmaantui virheitä valvonnasta huolimatta. Kruununhaan koh-
teessa porrashuoneen pinnat vaurioituivat suojauksesta huolimatta. Nuottasaaressa 
suunnittelutyön virheet tulivat vasta rakennusvaiheessa esille. Huolellisen val-
vonnan ansiosta nämä virheet tulivat kuitenkin ajoissa tietoon ja saatiin korjattua. 
Lisäkustannuksista pysyttiin näin tietoisina. Oulun Keskustan kohteessa valvonnassa 
oli ongelmia ja se jäi osittain taloyhtiön edustajien harteille. Työmaavalvonta olisi 
sopimuksen mukaan kuulunut pääurakoitsijalle, mutta taloyhtiön edustajat joutuivat 
pitkälti valvomaan aliurakoitsijoita ja rakentamista itse. Ongelmia tuli puutteellisesta 
suojauksesta, mittavirheistä ja sovelletusta ratkaisusta. Esimerkiksi palo-osastoiva 
tiiliseinä purettiin, kun hissin ovelle tarvittiin lisää avautumistilaa, ja tilalle raken-
nettiin seinä ohuesta pellistä. Oulun Höyhtyän kohteessa valvonnan hoiti kohteen 
suunnitellut arkkitehti, ja muissa kohteissa käytettiin muuta konsulttia.

Viranomaisvalvonta

Tavallisesti viranomaisvalvonta tapahtuu rakennusluvan kautta. Joissakin tapa-
uksissa, kuten kavennettaessa portaita, on aiheellista pyytää viranomaisilta kon-
sultointia paikanpäälle jo suunnitteluvaiheessa sekä palolaitokselta että raken-
nusvalvonnasta. Rakennusvalvonnasta tehdään lopputarkastus, ja mahdollisesti 
rakennustyön aikaisia käyntejä. 
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Rakennustyömiesten vakuutukset hoitaa työnantaja, ja ne sisältyvät kustannuk-
siin. Työntekijän ollessa suoraan rakennuttajan palkkaama, huolehtii rakennuttaja 
vakuutuksista ja työturvallisuusasioista.  

Kuopion kohteessa rakennustyötä tehtiin paljolti oman talon osaamisen voimin. 
Taloyhtiö hankki urakkavakuutuksen tekijöille ja huolehti turvallisuusasioista.

Työn luovuttaminen

Kun urakoitsijoiden työt ovat valmiit, työ luovutetaan rakennuttajalle. Taloyhtiö jär-
jestää lopputarkastuksen, jossa ovat mukana hankkeen osapuolet, eli suunnittelijat, 
valvoja, urakoitsijoiden edustajat, taloyhtiön edustajat ja viranomainen. Taloyhtiö 
tilaa myös etukäteen valtuutetun hissitarkastusyrityksen tekemään tarkastuksen. 
Tarkastuksen yhteydessä tehdään puutelista, jonka mukaan urakoitsija on velvol-
linen tekemään vaadittavat korjaukset sovitussa ajassa. 

Useimmalla kohdetaloyhtiöistä tuli lopputarkastuksen perusteella pitkä puutelista, 
johon sisältyi niin teknisiä kuin esteettisiäkin virheitä. Helsingin ja Kuopion kohteissa 
puutelistan kohdat on korjattu, mutta Oulun kohteissa osa virheistä jäi korjaamatta 
ajallaan. 

4.6 Kehittämismahdollisuuksia hissien suunnittelu- ja 
rakentamisprosessiin

Suunnitelmallinen kiinteistönpito

Huomattavan useissa taloyhtiöissä kiinteistönpito ei ole tarpeeksi asiantuntevaa 
ja suunnitelmallista. Korjauksia ja parannuksia toteutetaan tarpeen tullen usein 
osittaisina korjauksina. Raskaammat peruskorjaustarpeet saattavat tulla yllättäen 
ja vähemmän akuutit korjaus- tai parannustarpeet saavat väistyä. Korjauksiin ei 
varauduta myöskään rahallisesti ja korjaukset maksetaan lainalla, jonka osakkaat 
maksavat rahoitusvastikkeena. Osakas saattaa maksaa vastikkeessaan useaa eri 
korjaus- tai perusparannushanketta samanaikaisesti. 

Suunnitelmallinen kiinteistönpito on taloyhtiön isännöitsijän ammattitaidon 
varassa. Ulkopuolista osaamista tulisi hakea kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin sekä 
pitkäntähtäimensuunnitelman tekoon. Pitkäntähtäimensuunnitelmaan perustu-
valla kiinteistönpidolla korjaukset ja parannukset tehdään aikataulussaan, eivätkä 
rahoitusten maksut kasaudu päällekkäin.

Rahoitus ja tiedon saanti

Hissihankkeen toteuttamiseen tarvitaan yhtiökokouksessa läsnäolevien enemmistön 
kannatus. Suurin vastustus taloyhtiöissä johtuu osakkaiden haluttomuudesta tai 
kyvyttömyydestä maksaa osuuttaan. 

Hissin rakentaminen vanhaan rakennukseen jälkiasennuksena on peruspa-
rannus. Taloyhtiössä voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan periä yhtiövastiket-
ta osakkailta sellaisiin perusparannuksiin, joilla rakennus saatetaan vastaamaan 
kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, kuitenkin niin, että kustannukset 
eivät muodostu kohtuuttomaksi yksittäiselle osakkeen omistajalle. 

Arvioitaessa tavanmukaisuutta on kiinteistöalalla annettu merkitystä niille 
määräyksille, jotka koskevat asuntosuunnittelua uusissa kerrostaloissa. Vuodesta 
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1995 olevat määräykset edellyttivät hissien rakentamista sisääntulokerros mukaan 
lukien 4. kerroksiseen rakennukseen. Määräykset muuttuivat 1.3.2005. Rakentamis-
määräyskokoelmaan kuuluvan G1 Asuntosuunnitteluasetuksen mukaan hissi on  
rakennettava uusiin kolmekerroksisiin taloihin. Määräysten perusteella voidaan 
arvioida, että hissin rakentaminen tällaiseen kriteerit täyttävään vanhaankin ta-
loon  olisi asunto-osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla ajankohdan tavanmukaista 
tasoa.

Lisäksi edellytetään, että osakkaan maksuvelvollisuus pysyy kohtuullisena. 
Maksurasitusta voidaan keventää ottamalla yhtiölle riittävän pitkäaikainen lai-
na, jotta osakkaan vastikemaksuerät rahoitusvastikkeena pysyvät kohtuullisella 
tasolla. 

Jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät voidaan hissin rakentamisesta päät-
tää asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä  
(= yli puolet kannttavat hanketta) ja jakaa kustannukset kaikille osakkeenomista-
jille yhtiöjärjestyksessä mainitun vastikeperusteen mukaan. Lisäksi tulee hank-
keesta päätettäessä huomioida osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. 

Mikäli yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikeperusteesta poiketaan jyvittä-
mällä kustannukset, edellyttää tämä kaikkien niiden osakkeenomistajien suos-
tumusta, joiden vastikerasitus tällaisen päätöksen johdosta kasvaisi em. yhtiö-
järjestyksen mukaisesta vastikeperusteesta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jolloin 
esimerkiksi vastikeperusteena on pinta-ala, mutta yhtiössä tehdään päätös jyvittää 
kustannukset porrastetusti ylhäältä alaspäin siten, että 4. kerros suorittaa kustan-
nuksista 40% ja  3. kerros 30 % jne.

Osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen peruste tulee aina määritellä yh-
tiöjärjestyksessä. Käytännössä yleisin vastikeperuste on huoneiston pinta-ala, 
mutta perusteena voi olla myös huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
lukumäärä. 

Taloyhtiöillä tulisi olla helposti saatavilla tietoa hissin rakentamisesta ja sen 
vaatimuksista, kustannuksista ja eri avustuksista sekä saatavilla olevasta asiantun-
tija-avusta. Tärkein tietokanava ovat tänä päivänä internet-sivustot. Kaupungissa 
toteutettujen kohteiden esittely on tärkeää, jotta taloyhtiöt voivat konkreettisesti 
tutustua hissirakentamiseen. Hissihankkeeseen lähteville taloyhtiöillä tulisi olla 
saatavilla asiantuntija-apua rahoitussuunnitelmien tekoon. Asiantuntijan tulisi 
hallita lainoitus- ja rahoitusasiat, kustannustenjakomallit ja niihin liittyvät sää-
dökset, sekä tuntea eri avustusten saantimahdollisuudet. Asiantuntijan tulisi kyetä 
laskemaan taloyhtiön teettämien kustannusarvioiden perusteella rahoitusmalleja, 
joissa kustannusarvio on laskettu asuntokohtaiseksi summaksi ja kuukausittaiseksi 
rahoitusvastikkeeksi lainankorkoineen. 

Prosessi

Hissin rakentaminen eroaa useassa suhteessa muista perusparannushankkeista. 
Taloyhtiöistä harvoin löytyy asiantuntemusta hissinrakennusprosessin hallintaan, 
vaikka näin voidaankin kuvitella, kun perusparannus- tai korjaushankkeita on jo 
useita takana. Saadut tiedot ovat usein vähäisiä ja ristiriitaisia, ja liikkeelle lähdetään 
ottamalla yhteyttä hissintoimittajiin suunnittelijoiden tai viranomaisten sijaan. Jos 
suunnittelijan käyttöön ei koeta tarvetta, käy helposti niin, että suunnittelijaa ei 
käytetä lainkaan.  Voi olla myös, ettei päteviä tai halukkaita suunnittelijoita kau-
pungista löydy. Asiantunteva työn valvonta on erittäin tärkeää. 
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Osa III
Hissit ja kiinteistöjen 

kehittäminen
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Hissi osana asuintalojen 
kehittämistä nykyaikaiseksi 

Hissihankkeen onnistunut toteuttaminen vaatii taloyhtiöltä toimintatapoja ja näkö-
kulmia, jotka tukevat kiinteistöä kehittävien hankkeiden toteuttamista ja toimivat 
lähtökohtana ja perustana hyvälle taloyhtiön hoidolle. 

Ensimmäisenä perustana kehityshankkeiden toteuttamiselle on hyvin toimiva 
taloyhtiön sisäinen toimintakulttuuri. Taloyhtiön, jossa päätöksiä tekevät asukkaat 
yhdessä, on syytä rakentaa hyvä sisäinen keskusteluyhteys ja yhtiön hoitamista 
tukeva avoin ilmapiiri. Asuinkerrostalossa on kysymys ihmisistä ja erilaisten osak-
kaiden yhteisöllisesti toteuttamasta yhtiön hoidosta. 

5

Asukaslähtöinen taloyhtiötoiminnan malli sekä näkyväksi tehty kehittämisen tavoite tukevat kiinteis-
tön kehityshankkeiden, kuten hissin, toteuttamista. 

Toisena hissihanketta tukevana perustana on taloyhtiön avoin ja läpinäkyvä 
yhteinen suunnitelma kiinteistön kehittämisen tavoitteista. Kotitalon visio kertoo 
sekä kehittämisen suunnasta että asukkaiden halusta. Jos näitä perustoja ei talossa 
ole, niihin törmätään viimeistään hissihankkeen yhteydessä. Avoimesti tehdyn 
ja viestitetyn kehittämissuunnitelman avulla talonhoidon päämäärä kirkastuu ja 
hankkeiden toteuttamisessa voidaan edetä selkeästi. 

Hissien rakentamista voidaan edistää joidenkin talojen kohdalla keskittymällä 
vain hissihankkeeseen laajemman kehittämisen sijasta. Hissi ei ole kuitenkaan 
vain yksittäinen hanke, vaan paremminkin luonteva seuraus kiinteistön kehittä-
misestä. 

Taloyhtiön toimintakulttuuria ja kiinteistön kehittämisen tavoitteellisuutta 
voidaan parantaa missä tahansa yhtiön elinkaaren vaiheessa. Tämä työ palvelee 
kaikkia kiinteistön tulevia hankkeita ja toimintaa. Asukaslähtöisen toimintamal-
lin käyttöönottoa taloyhtiön sisäisessä työskentelyssä ja kiinteistön kehittämisen 
tavoitteenasettelua voidaan työstää myös samanaikaisesti ja taloyhtiön tarpeiden 
mukaisesti. Hyvien toimintatapa- ja kehittämisperustojen kanssa erillisten kehi-
tys- ja kunnostushankkeiden toteuttamiseen voidaan lähteä suunnitelmallisesti 
ja hallitusti. 

Hissi ei ole talossa välttämätön hanke, kuten esimerkiksi on kiinteistön kuntoa 
ylläpitävä putkiremontti. Asukkaista vain osa tarvitsee hissiä ehdottomasti omassa 
liikkumisessaan, eivätkä hissin hankintapäätökset usein olekaan riittävästi perus-
teltavissa päätöksiä tekeville osakkaille vain tarvelähtöisesti. Hissin hankinnalle 
on kuitenkin nähtävissä myös muita perusteita, joiden esille tuomisella hissin 
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haluttavuutta voidaan lisätä. 
Hissi on kiinteistön kehittämiseen liittyvä hanke. Hissin avulla parannetaan 

mm. talon ajanmukaisuutta, asumisen laatua, talon arvostusta ja kiinteistön arvon 
säilymistä. Kiinteistön kehittämisen tarpeiden ja tavoitteiden huomioimisella on 
merkitystä hissihanketta harkittaessa. Hankkeen toteuttamisperusteet ovat sel-
keämmin nähtävissä ja hissille voidaan löytää sopiva toteuttamisajankohta talon 
muiden korjaustarpeiden joukossa. 

Taloyhtiöiden erilaisiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja tiedollisiin tekijöihin poh-
jaavat osakkaat päättävät hissihankkeen toteuttamisesta. Myönteisen päätöksen 
tekemiseen tarvitaan omakohtaisen hyödyn näkemistä riittävästi myös silloin, kun 
hissin tarve liikkumisessa ei ole itselle välttämätön. 

5.1 Asukaslähtöisen taloyhtiötoiminnan malli 

Taloyhtiön toimintakulttuuri

Taloyhtiön sisäinen toimintakulttuuri on usein muodostunut vaiheittain vuosien 
myötä erilaisia hankkeita toteutettaessa, perustuen usein yksittäisten osakkaiden 
tai pienten osakasryhmien aktiivisuuteen. Hissi-
hankkeen läpivieneissä taloyhtiöissä talon sisäi-
nen toimintakulttuuri on jo usein kehittynyttä ja 
harjaantunutta. Korjaus- ja kunnossapitohank-
keita on tehty, eikä hissi useinkaan ole ensim-
mäinen hanke. Hissihankkeen läpiviennissä on 
talon osakkaiden välisillä johdonmukaisilla toi-
mintatavoilla merkitystä hyvään lopputuloksen 
ja läpiviennin sujuvuuteen. Toteutetut hankkeet 
harjaannuttavat ja kehittävät tekijöitään matkan 
varrella, niin taloyhtiön päätöksenteossa kuin 
hankkeiden suunnittelussa ja rahoitusmallien 
ratkaisemisessa. 

Toiminta taloyhtiössä voi luonnostaan olla asukkaat huomioon ottavaa ja ta-
loyhtiön kehittämistä tukevaa. Toisaalta taloyhtiössä voidaan toimia myös yksin-
valtaisesti, riitaisesti tai lannistuneesti sisäisen avoimuuden puuttuessa kokonaan. 
Tällöin osakaspäätöksellä tehtävien suurten vapaaehtoisten hankkeiden, kuten 
hissin, toteuttaminen on työlästä. 

Viestintä ja kommunikointi

Asukaslähtöisen taloyhtiötoiminnan pohjana on avoin ja läpinäkyvä vuorovaikut-
teinen toimintatapa. Talossa ollaan kiinnostuneita asukkaista: talossa kerrotaan, 
kysytään ja kuunnellaan. Vuorovaikutteisuus tarkoittaa, että talossa tapahtuvista 
asioista, meneillä olevista ja tulevista hankkeista kerrotaan asukkaille ja heidän 
mielipiteitään ja tarpeitaan kartoitetaan. Järjestetään myös kanavat, joiden avulla 
asukkaiden toiveet tulevat kuulluksi ja asukkaat tietävät, miten he voivat vaikuttaa 
taloyhtiön asioihin. Vuorovaikutteinen toimintatapa helpottaa myös hallitustyös-
kentelyä, kun hallituksen, taloyhtiön ja asukkaiden keskinäinen tiedonvälitys on 
jäsentynyttä ja selkeää. 

Vuorovaikutteisen tiedonvälityksen tulee olla neutraalia ja perustua tosiasioi-
hin. Hissihankkeessa tämä tarkoittaa esimerkiksi hissin rakentamisen hyötyjen ja 
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haittojen tasapuolista esille tuomista. Asukaslähtöisesti toimittaessa asukkaiden 
erilaiset tarpeet huomioidaan, ja toisaalta yksilölliset arvot saadaan näkyviin. Ta-
voitteena on, että yksittäinen osakas voi tunnistaa, mitä taloyhtiön suunnitelmat 
hänen kannaltaan tarkoittavat, esimerkiksi mitä arvoa hissi hänelle itselleen tarjoaa 
ja mistä syistä hissi on haluttava. 

Asukaslähtöisyyden tavoitteet 

Avoimen asukaslähtöisen toimintatavan tavoitteena on myös sisäisen keskustelun 
nostaminen yhteiselle tasolle, avaamalla ja laajentamalla näkökulmia asukkaille 
ymmärrettäviksi. Asukas voi tunnistaa itsensä sekä asukkaana että sijoittajana, ja 
nähdä itsensä sekä asunnon että koko talon omistajana. Näin kiinteistön kunnos-
sapitoa ja kehittämistarpeita kyetään hahmottamaan vahvemmalta pohjalta.  

Taloyhtiötoiminnan kehittämisellä on tavoitteena luoda hyvä puitteet hankkei-
den ja asioiden käsittelylle taloyhtiössä. Selkeillä toimintatavoilla autetaan hank-
keen onnistunutta hoitamista, päätöksentekoa, hallitustyöskentelyä ja mahdollista 
toimikuntatyöskentelyä.

Asukaslähtöisyyden toteuttaminen 

Asukaslähtöisyyttä voidaan vahvistaa esimerkiksi seuraavilla toimilla: 
o  Tiedotussuunnitelma ja tiedotusvastuun antaminen. 
o  Asioiden hyvä valmisteleminen osakkaille.
o  Asukasfoorumi keskustelun, palautteen antamisen ja kuulemisen 
    toteuttamiseksi. 
o  Osakaskyselyiden tekeminen hankkeiden yhteydessä.
o  Toimikuntatyöskentely. 

Esimerkki avoimesta tiedottamisesta on taloyhtiön hallituksen kokouksen 
jälkeen tehtävä tiedote, jossa kerrotaan, mitä talossa tapahtuu ja millaisia asioita 
hallitus parhaillaan käsittelee tai selvittää. Tiedote voidaan jakaa koteihin tai laittaa 
esille ilmoitustaululle. 

Hyvin valmistelluista asioista on helppo päättää, ja päätöksentekoon on näh-
tävissä riittävästi perusteita. Jos asiaa ei ole valmisteltu ja konkretisoitu riittävästi, 
hyväkin asia jää epäselväksi ihmisten mielessä, ja päätökset tapahtuvat tunne-
pohjalta.      

Asukkailla tulee olla mahdollisuus kuulla talon tapahtumista sekä antaa itse 
palautetta mahdollisimman helposti. Kiinteistönhoidollisissa asioissa voidaan 
kaivata myös keskustelua eri vaihtoehdoista. Asukasfoorumi voidaan toteuttaa 
tilaisuuksina, tai esimerkiksi keskustelupalstan muodossa www-sivuilla. 

Osakaskyselyillä voidaan kartoittaa osakkaiden tarpeita esimerkiksi rahoitus-
mallien valitsemiseksi. Kyselyn avulla voidaan hahmottaa parhaat toimintatavat 
edetä hankkeissa juuri tässä taloyhtiössä ja näiden osakkaiden kanssa.

Toimikuntatyöskentelyn etuna on talon osakkaiden tasaisempi resurssien 
käyttö esimerkiksi hankkeiden toteutuksessa. Osaavat ja halukkaat pääsevät 
vaikuttamaan, eikä kaikki työ jää ainoastaan hallituksen jäsenten harteille. 

Kun talolla on vahva, myönteinen toimintakulttuuri, voidaan luontevasti edetä 
taloyhtiön kiinteistönpidon suunnan ja tavoitteiden kehittämiseen. 
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5.2 Kiinteistön kehittämisen tavoitteet

Kiinteistön kehittämisellä on vaikutuksia monella tasolla. Kehittämisellä vaiku-
tetaan asukkaiden elämisen laatuun, kiinteistön ajanmukaisuuteen, kuntoon ja 
haluttavuuteen, sekä osaltaan myös asuinalueen 
parantumiseen. 

Kehittämisnäkökulma, tavoitteet ja toi-
menpiteet voivat talossa olla selvillä ja vahvasti 
toiminnassa mukana, etenkin jos talossa ollaan 
aiemmin tehty kunnossapito- ja kehityshank-
keita. 

Taloyhtiön kiinteistönpidon toimintavaih-
toehdoissa voidaan nähdä kolme suuntaa: 1) 
Kiinteistön kehittäminen, 2) kiinteistön ylläpito 
tai 3) kiinteistön kuluttaminen / alasajo. 
(Taulukko 4) 

Taloyhtiössä käyty keskustelu tarvittavan ja tarkoituksenmukaisen kiinteis-
tönpidon suunnan ja tavoitteiden tiedostamiseksi ja valitsemiseksi helpottavat 
talon suunnitelmallista kiinteistön hoitoa ja hankkeiden toteuttamista. Kun talossa 
perusasiat ovat kunnossa, voidaan kiinteistön kehittämiseen tähtääviä hankkeita 
toteuttaa normaalien ylläpitotoimien ohessa. 

Taulukko 4:  Skenaario talon kiinteistönpidon vaikutuksista kiinteistössä asuviin 
kiinteistöä kehitettäessä, vain ylläpidettäessä tai ylläpitoakin laiminlyötäessä. 
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TAULUKKO 4: Skenaario talon kiinteistönpidon vaikutuksista kiinteistössä asuviin kiinteistöä 

kehitettäessä, vain ylläpidettäessä tai ylläpitoakin laiminlyötäessä.  

KIINTEISTÖNPIDON SUUNTA KUNNOSSAPIDON
TOIMENPITEITÄ 

TALON ASUKKAAT 
PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ 

KIINTEISTÖN 

KEHITTÄMINEN 

 Kehityshankkeita. Talon 

laatutason nosto ja 

ajanmukaistaminen, asumistason 

nosto, kiinteistön arvon 

nostaminen, toiminnallisuuden 

parantaminen.  Esimerkiksi hissi, 

ullakkorakentaminen, 

parvekkeiden rakentaminen.  

Skenaario: Pitkäaikaisia 

omistaja-asukkaita, jotka 

voivat asua talossa myös 

vanhetessaan. Vaihtuvuus 

vähäistä, asunnot haluttuja. 

Kaiken ikäisiä ihmisiä.  

KIINTEISTÖN 

YLLÄPITO 

Ylläpitohankkeita. Perustason 

ylläpitäminen, korjaushankkeita, 

vanhentuneen uusiminen, 

esimerkiksi putkiremontti, 

julkisivukorjaus, 

lämmitysjärjestelmien uusiminen. 

Skenaario: Asukkaiden 

keskimääräinen ikä nuorentuu.  

Asukkaiden asumisaika lyhenee 

ja vaihtuvuus lisääntyy.  

Vuokralaisten määrä kasvaa. 

Suurten perheasuntojen kysyntä 

laskee.   

KIINTEISTÖN 

KULUTTAMINEN/ 

ALASAJO 

Käyttäminen ja kuluttaminen. 

Vain välttämättömiä korjauksia 

kun on pakko, myöhässä, pieniä 

lyhytaikaisia korjauksia. Talon 

arvo laskee.  

TAI kiinteistön hallittu alasajo.  

Skenaario: Talossa asuu 

pääasiassa vuokralaisia, 

omistaja-asukkaat muuttavat 

pois. Asuntojen kysyntä laskee, 

myynti ja vuokraus hidastuvat. 

Vähemmän kysytyllä alueella 

asukkaista pulaa. Asukkaiden 

vaihtuvuus suurta.  
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Kiinteistön kehittäminen 

Kiinteistön kehittäminen tarkoittaa rakennuksen laatutason ja asumistason nostoa, 
rakennuksen ajanmukaistamista tai talon toimivuuden parantamista. Talon arvoa 
voidaan nostaa tietoisesti, jolloin kiinteistöä parannetaan vastaamaan paremmin 
asukkaiden ja ajan tuomia asumisen tarpeita ja vaatimuksia.  Kiinteistöä parantavia 
hankkeita ovat esimerkiksi hissit, ullakkorakentaminen, parvekkeiden rakentami-
nen ja aiemmin puuttuneen saunaosaston rakentaminen.  

Talon arvo nousee suhteessa muihin samanikäisiin taloihin. Talon haluttavuus 
alueellisesti kasvaa, ja asunnot käyvät seudun muita taloja paremmin kaupaksi. 
Laajemmin asuntoalueella toteutettuna kiinteistöjen kehittäminen lisää alueen ha-
luttavuutta suhteessa muihin vastaaviin alueisiin. 

Kiinteistön ylläpito

Kiinteistön ylläpito on talon perustason ylläpitoa. Talo pidetään samalla tasolla, 
mikä sillä on ollut talon valmistuessa. Korjauksia tehdään tarvittaessa ja oikea-
aikaisesti. 

Ylläpitotason korjaamista ovat vanhentuneen tekniikan tai rakenteiden uu-
simiset, kuten putkiremontti, vesikaton uusiminen, julkisivukorjaus ja lämmitys-
järjestelmän uusiminen. 

Talon sijoitusarvo pysyy hallinnassa, mutta laskee suhteellisesti talon ikään-
tymisen myötä. Tähän vaikuttavat mm. kysyntä, väestön ikääntyminen ja asumis-
mukavuuden nousun vaatimukset. 

Kiinteistön kuluttaminen 

Kun kiinteistössä tehdään vain välttämättömiä korjauksia kun on pakko, myöhässä 
ja mahdollisimman vähillä toimenpiteillä, voidaan puhua kiinteistön kuluttamisesta. 
Talon kiinteistönhoito ei ole hallinnassa, asiantuntija-apua ei käytetä, taloyhtiön 
hallituskaan ei ehkä toimi kunnolla tai toiminta on riitaista. Remontteja kasaantuu 
ja kiinteistön kunto rapistuu. Ikävien yllätysten ilmaantuminen lisääntyy. Kiinteis-
töä kulutettaessa asukkaiden muuttuvia asumistarpeita ei huomioida. Kiinteistön 
arvo laskee. Hallitusti toteutettuna voi myös olla talon alasajoa. 

5.3 Kiinteistön kehittämisen tasot 

Kiinteistön kehittämisen merkitykset ja vaikutukset voidaan jakaa kolmelle tasolle: 
asukas-, kiinteistö- ja aluetasolle. Kiinteistön kehittämisen tavoitteen tulee olla 
selkeä kaikilla tasoilla.  
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Kehittäminen asukastasolla

Kehittämisen tiedostaminen ja halu

Asukastasolla kiinteistön kehittämistarpeet tie-
dostetaan talon arvon ja asumisen merkityksen 
kautta. Asukas-sijoittajan, joka on kiinteistön 
kehittämisen pääasiallinen maksaja, tulee nähdä 
mitä arvoa talon kehittäminen, esimerkiksi hissin 
rakentaminen, hänelle antaa ja mitkä syyt ovat 
hänelle merkityksellisiä. Näin kehittämishalua 
voidaan synnyttää tai vahvistaa. 

Kehittämisen vaikutukset

Kiinteistön kehittäminen mahdollistaa asukkaille hyvän asumisen pitkäjäntei-
sesti. Taloa kehittämällä asukkaat voivat asua paremmassa talossa ja parantaa 
omaa asumisen tasoaan muuttamatta talosta pois. Myös talon arvon nousulla ja 
asunto-osakkeiden hyvällä likviditeetillä, eli asuntokaupan syntymisen nopeuden 
varmuudella hinnan laskematta, on usein merkitystä, vaikkei talosta aiottaisikaan 
muuttaa pois. Hissi on usein merkittävä tekijä asumistason nostossa ja kiinteistön 
ajanmukaistamisessa. 

Hyvin hoidettu, hissillinen, kerrostalo on haluttu ja arvostettu asuintalo, ja 
vaikuttaa siihen, millaisia asukkaita taloon hakeutuu. Hyvä talo palvelee asumista 
ihmisen kaikissa elämänkaaren vaiheissa. 

Asunnolla voidaan nähdä arvo sijoituksena ja asumisen alustana, kun kehit-
tämismahdollisuudet huomioidaan. Kehittämisen halua ei synny, jos tavoitellaan 
vain lyhyen aikavälin hyötyä esimerkiksi alhaisilla asumiskuluilla. (Taulukko 5) 

Asukaslähtöinen taloyhtiön kehittämisprosessi. Kehittämiseen osallistuvat kaikki: asukas, taloyhtiö 
sekä ammattilaisina viranomaiset, suunnittelijat ja rakennusliikkeet. Kuvalähde: Virtanen et al. 2005, 
66.
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Taulukko 5:  Kiin-
teistön kehittämi-
sen halun vahvaa 
tai heikkoa intressiä 
ilmaisevia asioita 
asukkaan ja asunto-
sijoittajan kannalta.
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TAULUKKO 5: Kiinteistön 

kehittämisen halun vahvaa tai 

heikkoa intressiä ilmaisevia 

asioita asukkaan ja 

asuntosijoittajan kannalta.   

KEHITTÄMISEN HALUUN VAIKUTTAVIA NÄKÖKULMIA: 
asukas, sijoittaja 

VAHVA 

KEHITTÄMISEN 

INTRESSI 

Asunnon ja asumisen arvo nähdään. 

Asunto nähdään myös sijoituksena. 

Asumisen laatuun vaikuttamisen mahdollisuus. 

Yhteisöllisyys ja asukkaiden erilaisten elämäntilanteiden 

huomioiminen.  

HEIKKO 

KEHITTÄMISEN 

INTRESSI 

Kehittämisen kautta saatavia arvoja ei nähdä. 

Lyhyen aikavälin hyödyn tavoitteleminen: alhaisen 

vastikkeen tavoite, alhaiset asumiskulut. 

Kiinteistöä ei arvosteta: huonoa taloa ei kannata 

korjata/kehittää. 

Taloyhteisöä ei arvosteta, muiden tarpeita ei huomioida. 

Kehittäminen kiinteistötasolla

Kehittämisen tiedostaminen

Kiinteistötasolla kehittämisen tarpeiden tiedostaminen vaatii asuintalon kunnon 
teknistä ja toiminnallista arviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon kiinteistön 
elinkaari, tehdyt kunnostustoimenpiteet, kiinteistön ajanmukaisuus ja toimivuus. 
Taloyhtiön toiminnan arvioinnissa huomioidaan hallituksen toimivuus ja isännöin-
nin vastaavuus talon tarpeisiin. 

Kehittämisen toimenpiteet ja tavoitteet 

Kiinteistön kehittämistä ja ylläpitoa suunnitellessa tehtäviä toimenpiteitä ovat: 
o  kuntoarvio ja sen osana hyvä pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 
o  toiminnallisuusarvio
o  rahoitussuunnitelma pitkällä tähtäimellä 
o  taloyhtiön toiminta-arvio (hallitus, isännöinti ym.)
o  asukastarpeiden jatkuva seuraaminen.

Tehtyjen arvioiden perusteella talon tulevat hankkeet priorisoidaan, ja kulle-
kin hankkeelle voidaan löytää oikea-aikainen toteutusajankohta. Huomioitavaa 
on, että hissin hankinta suurimmassa osassa taloyhtiöitä tulee vastaan jossakin 
vaiheessa talon elinkaaren aikana, ja hyvän pitkän tähtäimen suunnittelun avul-
la sille löydetään sopiva toteutusajankohta. Hyvän kokonaissuunnittelun avulla 
hankkeisiin voidaan valmistautua ennakolta ja yllätyksiltä vältytään. Hallitus- ja 
isännöitsijävalinnoilla tuetaan kehittämistavoitteita ja muuta asiantuntijaosaamista 
ostetaan tarvittaessa. Kiinteistötasolla tavoitteena on luoda taloyhtiössä selkeät 
suuntaviivat tulevalle toiminnalle. 

Talon maineella ja kunnossapidon suunnan, toimenpiteiden ja tavoitteiden 
näkyväksi tuomisella voidaan vaikuttaa myös talon arvostukseen. Arvostus näkyy 
arvona mm. asunto-osakkeiden myyntitilanteissa. Vahva kehittämishalu näkyy 
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taloyhtiössä asukaslähtöisessä toiminnassa ja jatkuvina kunnossapidon toimina. 
Kehittämismahdollisuudet ovat heikot, jos talossa tehdään vain minimikorjauksia, 
ja vältellään taloyhtiötoimintaan osallistumista. (Taulukko 6 ) 

Kehittäminen aluetasolla  

Asuinkiinteistön kehittämisen vaikutukset asuinalueella 

Yksittäisen taloyhtiön ajanmukaistaminen parantaa parhaimmillaan koko asuin-
aluetta. Lähiseudun talot innostuvat oman talonsa kunnostamiseen ja ajanmukais-
tamiseen hyvien esimerkkien kannustamana, ja vähitellen koko asuinalue kohenee, 
asumisen laatu alueella paranee ja alue hou-
kuttelee uusia asukkaita. Asuinalueen paran-
tumisen myötä myös alueen palvelutasolla 
on mahdollisuus kasvaa ja uudistua. 

Kunnat voivat toiminnallaan edistää 
taloyhtiöiden korjaus- ja hissihankkeita ja 
samalla parantaa asuinalueita. Viranomais-
ten tuella onkin suuri merkitys asuintalojen 
ajanmukaistamisessa. Asumisen laadun pa-
rantamisen tulee olla mahdollista asumisen 
yleisten tarpeiden muuttuessa ja kasvaes-
sa myös vanhoissa kerrostaloissa. Kuntien tulee huomioida taloyhtiöt ja niiden 
asukkaat asumisen asiakkaina ja mahdollistaa asumisen kehittäminen alueellaan 
asiakaslähtöisellä strategialla, sekä selkeällä ja läpinäkyvällä toiminnalla.  

Kiinteistöjen kehittämisessä on tärkeää eri osapuolten asukas- ja asiakasläh-
töisyys. (Taulukko  7)

Taulukko 6:  Kiinteis-
tön kehittämishalun 
vahvaa tai heikkoa 
intressiä ilmaisevia 
asioita taloyhtiön nä-
kökulmasta. 
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TAULUKKO 6: Kiinteistön 

kehittämishalun vahvaa tai 

heikkoa intressiä ilmaisevia 
asioita taloyhtiön 

näkökulmasta.  

KEHITTÄMISEN HALUUN VAIKUTTAVIA NÄKÖKULMIA: 
taloyhtiö 

VAHVA 

KEHITTÄMISEN 

INTRESSI 

Jatkuva korjaus 

PTS - Pitkän tähtäimen suunnitelma 

Ajanmukaisuuden huomiointi 

Asukkaiden tarpeet otetaan huomioon (asukkaiden 
arvostus) 

Suunnitteluun panostetaan 

Avoin toimintatapa, hyvä tiedotus 

Rahoitusmahdollisuudet asukkaille sopiviksi 

Hyvin toimiva hallitus 

Asiantuntevan isännöitsijän valinta 

HEIKKO 

KEHITTÄMISEN 

INTRESSI 

Alhainen vastike 

Vain minimikorjauksia 

Ei laatutason nostoa 

Ei ylimääräistä työtä eikä delegointia 

Tiedon pimitys 

Sisäpiirit 
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Oulun Höyhtyä: Onnistuneella 
hissiratkaisulla nostetaan par-
haimmillaan talon ja koko asuin-
alueen ilmettä. Talon kehittämisen 
näkyminen tuo talolle arvostusta 
myös ulkopuolelta ja innostaa 
lähitaloja kehityshankkeisiin. 

Taulukko 7:  Kiinteistöjen kehittämistä tukevia vahvoja tai heikkoja intressejä ilmaisevia 
asioita isännöitsijän, viranomaisten, urakoitsijoiden ja hissiyhtiöiden sekä suunnittelijoi-
den näkökulmasta.
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TAULUKKO 7: Kiinteistöjen kehittämistä tukevia vahvoja tai heikkoja intressejä ilmaisevia 

asioita isännöitsijän, kaupungin, viranomaisten, urakoitsijoiden ja hissiyhtiöiden sekä 

suunnittelijoiden näkökulmasta. 

Kehittämisen haluun vaikuttavia näkökulmia 

ISÄNNÖITSIJÄ KAUPUNKI, 

VIRANOMAISET 

URAKOITSIJAT, 

HISSIYHTIÖT 

SUUNNITTELIJAT, 

KONSULTIT 

VAHVA 

KEHITTÄMISEN 

INTRESSI 

Asiakkuus taloyhtiöön 
tärkeä 

Oman työn 
kehittäminen 

Oman työn mieltäminen 
palveluna  

Asiakaslähtöisyys 

Asumisen näkökulma 

Toiminnan selkeys ja 
läpinäkyvyys 

Kaupungin strategian 
kehittäminen 

Taloyhtiön palveleminen 
asiakkaana 

Yhtiön kehittämisen 
näkökulma

Palvelu

Ammattitaidon 
kehittäminen 

Suunnitteluun 
panostaminen 

Asiakaslähtöisyys 

Asukaslähtöinen 
ajattelutapa 

Asukkaiden asumisen 
tuntijuus käyttöön, 
yhteistyötä 

Kokonaisuus talossa 
huomioon 

Vastuunkantaminen  

Taloyhtiön ja asukkaiden 
palveleminen 

Yhteistyötaidot 

HEIKKO 

KEHITTÄMISEN 

INTRESSI 

Rahastetaan 

Mahdollisimman vähällä 
työllä 

Asiakkaiden hankinta 
halvalla hinnalla 

Oma rooli nähdään 
pääasiassa hallinnon 
pyörittäjänä.  

Hallintokunnat 
erimieliset / 
ristiriitaisuus 

Byrokraattisuus 

”Pompottaminen, 
samaan asiaan liittyvien 
toimien hoitaminen eri 
luukuilla”  

Ei panosteta 
suunnitteluun 

Nopeuden ja tuoton 
lyhytaikainen 
tavoitteleminen 

Ei aikaa /resursseja 
varmistaa laatua 

Joustamattomuus 

Halvalla ja nopeasti 

Talon ja asukkaiden 
tarpeita ja toiveita ei 
huomioida 

Käytettävyyttä ja eri 
käyttäjien tarpeita ei 
huomioida 

Keskittyminen vain 
tekniseen sijoittamiseen 
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Hyvä hissihanke

Hissihankkeen onnistunut toteutus rakentuu yhteis-
työn pohjalle. Yhteistyökykyä ja tahtoa tarvitaan ta-
loyhtiössä niin osakkaiden kesken kuin taloyhtiön 
hallituksen, osakkaiden ja isännöitsijän välillä. Hyvää 
yhteistyötä tarvitaan myös taloyhtiön ja asukkaiden 
kanssa tekemisissä olevien ammattilaisten, kuten suun-
nittelijoiden, hissiyhtiöiden ja urakoitsijoiden, välillä, 
samoin kuin taloyhtiön ja viranomaisten välillä. Myös 
viranomaisten eri tahojen välillä tarvitaan yhteistyö-
kykyä ja hissihankkeita tukevia tavoitteita. 

6

Asiakaslähtöisen hissihankkeen toteuttamisessa asukas huo-
mioidaan hankkeen kaikissa vaiheissa, vaikka hissin tilaajana 
on taloyhtiö.

”Hissihanke on ryhmämatka”

Hissihanke on kuin ryhmämatka, jolle tarvitaan matka-
suunnitelma, aikataulu ja matkaehdot. Kohteen tulee 
olla haluttava, jotta matka kiinnostaa, ja matkalle osal-
listujia on tarpeeksi. Tätä varten kohteesta tulee kertoa 
avoimesti, jotta kaikille matkalle lähtijöille on selvää, 
mihin ollaan menossa ja mitä matka maksaa. Matkal-
le osallistuja tekee päätöksen osallistumisesta osittain 
sen mukaisesti, mitä matka hänelle itselleen tarjoaa. 
Matkajärjestelyt hoitaa kokenut matkanjärjestäjä tai 
matkatoimisto, ja matkalaisten lähimpänä edustajana 
on itsekin matkalla mukana oleva matkanjohtaja. Len-
toyhtiöt ja hotellit toteuttavat suunnitelman. 

Kun matka on hyvin järjestetty, on sille helppo 
lähteä mukaan ja matkaaminen on turvallista ja luo-
tettavaa. Matkalle tarvitaan riittävästi osallistujia, jotta 
ryhmämatkan ehdot täyttyvät ja matka toteutuu. 

Jokainen osallistuja maksaa osuutensa matkasta, 
rahojen tulee olla koossa kaikilla matkalaisilla sovitus-
ti, ja matkan maksamisen jälkeen on hyvä vielä jäädä 
henkilökohtaista käyttörahaakin. Kun matka toteutuu, 
tarvitaan yhteishenkeä ja joustavuutta. 
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6.1 Hissi kiinteistön elinkaaressa

Hissin tarve tulee vastaan kerrostalon elinkaaren jossakin vaiheessa, jos talolla on 
tavoitteena olla hyvä asuintalo myös tulevaisuudessa. Kiinteistön tulevaisuusvisi-
on, kehittämisen ja ylläpidon suunnitelmien perusteella tehdyn pitkän tähtäimen 
suunnitelman (PTS) avulla löydetään oikea aika hissin toteutukseen. Kiinteistön 
kehitys- ja ylläpitohankkeet ovat riippuvaisia toisistaan, ja kiinteistössä tarvittavia 
kunnostushankkeita tulee tarkastella kokonaisuutena. Hissihanketta ei pidä silti 
lykätä vain siitä syystä, että näköpiirissä on muita korjaushankkeita, vaan tiiviskin 
kunnostus- ja kehitystahti on mahdollinen hyvällä rahoituksen suunnittelulla.
 

Hissihanke aloitetaan sijoittamalla hankkeen toteutus talon korjaushankkeiden aikajanalle. Oikea 
hissin hankinta-ajankohta on riippuvainen myös muista toteutettavista hankkeista. 

6.2 Hissihanke prosessina

Kun hissihanke on sijoitettu pitkän tähtäimen suunnitelmaan, voidaan siihen val-
mistautua  hyvissä ajoin. Hissin tarpeen tunnistamisen jälkeen käytetään keskus-
teluun ja asukkaiden tarpeiden kartoittamiseen riittävästi aikaa. Alkuselvitysten 
jälkeen voidaan hankkeessa edetä suunnittelun aloittamiseen.  

Hissihankkeen prosessin vaiheet. Taloyhtiön hissihankkeessa on asioiden selvittelyn, suunnittelun ja 
toteuttamisen vaiheita.  
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Suunnittelun toteuttamisessa on tärkeää käyttää riittävästi aikaa, huomioida 
asukastarpeet ja kiinteistön toiminnalliset vaatimukset, jotta hyvän lopputulok-
sen toteutuminen voidaan varmistaa. Asukkaat otetaan suunnitteluun mukaan 
esimerkiksi osana työryhmää sekä järjestämällä tilaisuuksia suunnitelmien kom-
mentointiin. Suunnittelussa käydään tarvittaessa useita suunnittelukierroksia, joilla 
lopputulosta voidaan parantaa. Kun suunnitelmat ovat hyvät, edetään hissihank-
keen toteuttamisen päätöksentekoon. Myönteisen päätöksen jälkeen hissiurakka 
kilpailutetaan, suunnitelmat viedään loppuun ja hanke toteutetaan suunnitelmien 
mukaisesti. 

    

HYVÄ TALOYHTIÖTOIMINTATAPA JA KEHITTÄMISSUUNTA: Tunnistetaan 
hissin tarve

Taloyhtiössä on toimiva hallitus ja toiminta on joh-
donmukaista. Kiinteistöä halutaan pitää kunnossa 
ja kehittää. 

Asukkaiden asumiseen liittyvät tarpeet sekä 
kiinteistön kunnostamisen ja kehittämisen tarpeet 
kartoitetaan. Hissin tarve on tullut esille tai näh-
tävissä tulevaisuudessa, ja hissin rakentamisen 
mahdollisuudet selvitetään. 

Osakkaita informoidaan vanhaan kerrostaloon 
toteutettavista hissihankkeista ja hissin kiinteistölle 
tuomista arvoista. 

Tavoite: Yhtiökokous päättää hissin suunnit-
telun aloittamisesta. Mahdollisia saatavilla olevia 
suunnitteluavustuksia haetaaan. 

SUUNNITTELU: Ymmärretään ja määritetään käyttöyhteys 

Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan 
käyttöyhteys ja kiinteistön erityispiirteet hissin ra-
kentamisen suhteen. Suunnittelija etsitään ja ote-
taan mukaan hankkeeseen. Talon osakkaista vali-
taan hissitoimikunta, joka on mukana asukkaiden 
edustajana määrittelyssä ja suunnittelussa. 

Asukkaiden tarpeet hissin suhteen kartoitetaan, 
esimerkiksi järjestämällä keskustelufoorumi. Toi-
mikunta on mukana määrittelyssä. 

Suunnittelun alkuvaiheessa tunnistetaan kiin-
teistön käytön nykyiset ja mahdolliset tulevat tavat. 
Muiden tulevien korjausten kannalta katsotaan, mi-
hin muihin tarpeisiin hissin rakentaminen vaikut-
taa ja miten ne voidaan tässä yhteydessä ottaa huomioon. Esimerkiksi ullakon ja 
kellaritilojen (tuleva) käyttö tai putkiremontti. Suunnittelussa pyritään löytämään 
ratkaisu, joka parhaiten vastaa käytön tarpeisiin. 

Hissin rakentamisesta hankitaan tarkempaa tietoa ja tehdään rakenteellisia 
selvityksiä. 
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SUUNNITTELU: Eritellään vaatimukset 

Suunnittelun toisessa vaiheessa eritellään vaa-
timukset mm. hissille, hissin sijoittamisen ra-
kenteellisille ja toiminnallisille ratkaisuille sekä 
rahoitusratkaisuille. Toiminnallisia vaatimuksia 
ovat mm. esteettömyys ja kiinteistön tilojen käy-
tön tarpeet. Rahoitusratkaisujen vaatimuksena on 
sopivuus talon erilaisissa elämäntilanteissa ole-
ville osakkaille.  Vaatimukset ovat lähtökohtan 
suunnittelulle. 

Hissin rakentamiseen liittyvät viranomais-
vaatimukset selvitetään. Tämän tekee ammatti-
taitoinen suunnittelija. Asukkaiden tarpeiden ja 
näkökulmien kartoittamiseksi järjestetään osakas-
kysely, esimerkiksi rahoitusmallien valitsemiseksi. 
Hissitoimikunta on mukana vaatimusten erittelys-
sä ja asukasnäkökulman mukaan tuomisessa. 

SUUNNITTELU: Tuotetaan suunnitteluratkaisuja 

Suunnitelun kolmannessa vaiheessa tehdään vaa-
timusten perustella suunnitteluratkaisuja. Tämä 
on ns. luonnossuunnitteluvaihe. Suunnitelmat 
esitetään osakkaille havainnoillisilla kuvilla. Eri 
vaihtoehtojen edut ja haitat tuodaan näkyville. 

Luonnossuunnittelun pohjalta pyydetään 
rakentamisesta alustavat tarjouspyynnöt ja kus-
tannusarviot. 

Tehdään rahoitussuunnitelmat. Määritetään 
rahoistusvaihtoehdot ja alustava osakaskohtainen 
kustannusten jako. 

Tehdään alustavat suunnitelmat toteuttami-
sesta, valitaan toteuttamisvaihtoehdoista omalle 
taloyhtiölle sopivin, esimerkiksi kokonaisurakka 
tai neuvottelu-urakka.

SUUNNITTELU: Arvioidaan ratkaisuja 

Suunnittelun neljännessä vaiheessa arvioidaan 
suunnittelu- ja rahoitusratkaisuja. Viranomais-
vaatimusten täyttyminen varmistetaan. Pyyde-
tään lausunnot paloviranomaisilta, tarvittaessa 
museovirastolta ja kaupunkikuvatyöryhmältä. 

Suunniteluratkaisut annetaan osakkaiden tar-
kasteltavaksi. Kustannusarvio ja osakaskohtainen 
rahoitus tuodaan näkyville. Arvioidessa otetaan 
huomioon suunnitteluratkaisujen vaikutukset, 
mm. talon toimivuuteen. 
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SUUNNITTELU: Ratkaisu täyttää vaatimukset 

Kun ratkaisut täyttävät niille asetetut vaatimuk-
set, viedään asia yhtiökokouksen päätettäväksi. 
Hissihankeessa päätetään rahoitusmallista ja kus-
tannusten jaosta sekä hissihankkeen toteuttami-
sesta. Hissin toteutustapa päätetään. Myönteisten 
päätösten jälkeen suunnittelu viedään loppuun. 

Jos ratkaisu ei täytä vaatimuksia 

Jos ratkaisut eivät täytä vaatimuksia, suunnittelua 
jatketaan uudella suunnittelukierroksella. Suun-
nitelmaa kehitetään tarvittavilta osilta. Vaikeissa 
hankkeissa voidaan käydä useampia suunnitte-
lukierroksia. 

TAI 

Jos todetaan, ettei hissin rakentamiseen ole tällä 
hetkellä mahdollisuutta, hanke lykätään myöhem-
pään ajankohtaan. Hissihankeen uusi mahdollinen 
ajankohta sijoitetaan pitkän tähtäimen suunnitel-
maan. 

Tavoite: Yhtiökokous päättää rahoituksesta ja 
toteuttamisesta.

TOTEUTUS: Urakointi

Hissihanketta lähdetään toteuttamaan. Suunnittelu viedään loppuun. Urakoinnin 
osalta tiedostetaan omat resurssit ja taidot ja ostetaan tarvittavaa ammattiosaamista. 
Urakkaneuvotteluihin tarvitaan kokenut tekijä. Hankkeelle valitaan valvoja. Hae-
taan rakennuslupa ja tarvittaessa asemakaavan muutos. Urakointitapa valitaan, 
urakoitsija tai urakoitsijat kilpailutetaan, ja valitun urakoitsijan kanssa tehdään 
urakointisopimus. 

TOTEUTUS: Rakennusaika

Rakennusaikana urakoitsija vastaa suojauksesta. Työselityksessä, tarjouskyse-
lyssä ja urakkasopimuksessa on mainittava urakan aikainen suojaus, siivous ja 
pölynpoisto.Asukkaille tiedotetaan melu- ja pölyhaitoista. Tarvittaessa tehdään 
ennakkotoimenpiteitä, kuten ovien tiivistys ja jälkitoimenpiteitä, kuten ilmanvaih-
tokanavien puhdistus pölystä. 

Tavoite: Tehty hissityö vastaanotetaan. Urakoitsija korjaa mahdollisesti ilmen-
neet puutteet. 

KÄYTTÖ

Hissin käytössä tai toimivuudessa ilmeneviin ongelmiin puututaan takuuaikana.  
Asukkaiden kanssa voidaan sopia miten ongelmien ilmetessä toimitaan. Esimerkiksi 
taloyhtiöstä voidaan valita yhteyshenkilö hisseihin liittyvissä asioissa.
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7 Kehitystarpeet ja ehdotukset

Asukaslähtöisen taloyhtiön toimintamalli

Asuinkiinteistöjen kehittäminen edellyttää sitä, että toiminta taloyhtiöissä on asu-
kaslähtöistä. Taloyhtiössä tarvitaan avointa viestintää siitä, mitä tehdään ja millaisia 
asioita käsitellään. Vaativimmissa hankkeissa hallituksen toimintakykyä voidaan 
lisätä siten, että perustetaan hankekohtaisesti toimikuntia (hissitoimikunta). Talo-
yhtiön kehittäminen edellyttää myös taloyhtiön hallitustyöskentelyn parantamista 
ja taloyhtiöhallinnon avoimeksi tekemistä, jotta asukkaiden osaaminen saadaan 
käyttöön ja vältetään hallituksen ylityöllistyminen ja väsyminen. 

Ehdotus: Taloyhtiön asukaslähtöinen toimintamalli. Opas asukaslähtöiseen toimin-
taan taloyhtiössä. Se opastaa viestinnän ja kommunikoinnin hyvään hoitamiseen sekä 
asukastarpeiden kartoitukseen. Vuorovaikutuskeinoja ja toimintamalleja erilaisissa 
tilanteissa, mm. hankkeiden hoitamisessa (hankekohtainen osa). Hallitustyöskentelyn 
helpottaminen toimikuntatyöskentelyn kautta. 

Asuinkiinteistöjen laadullinen kehittäminen ja ajanmukaistaminen

Asuinkiinteistöjen kehittämistarpeiden kartoitus sekä pitkäjänteisten hyötyjen esiin 
tuominen ja vaikutukset mm. sijoitusarvoon ja talon tulevaisuuteen asuintalona 
ovat asuinkiinteistöjen laadullista kehittämistä ja ajanmukaistamista. Osa laadullista 
kehittämistä  on asumistarpeiden ja -vaatimusten arviointi suhteessa asuinkiinteis-
tön perusparantamiseen sekä kehittämisnäkökulman toteuttaminen  taloyhtiö- ja 
aluetasolla sekä vanhojen kerrostalojen kehittämistoimet valtakunnallisesti.

Ehdotus: Asuinkiinteistön strategisen kehittämisen tavoitteenasettelun malli. 
Talokohtaisen vision luominen. Asuinkiinteistöjen pitkän aikavälin kehitystyön par-
haat käytännöt – Vanhan kerrostalon nykyaikaistamisopas. Toteutusmalli taloyhtiö-
toimintaan. 
Ehdotus: Asuinkiinteistöjen kehittämisen uusien mahdollisuuksien visiointi. Mitä 
asuinkiinteistöä kehitettäessä voidaan asukkaille tarjota? 

Kuntien palvelutoiminta asiakaslähtöisemmäksi

Asuinkiinteistöjen kehittäminen edellyttää nykyistä selkeämpää asiakaslähtöisyyttä 
kuntien palvelutoiminnassa. Kunnissa tulee luoda yhtenäiset toimintalinjat kunnan 
sisäiseen toimintaan ja asiakkuuden huomioimiseen. Kuntien asiakaslähtöisyys 
palvelutoiminnassa tulee myös viestittää avoimesti ja läpinäkyvästi taloyhtiöil-
le ja asukkaille. Asiakaslähtöisyyttä asumisessa voidaan lisätä asumistarpeiden 
priorisoimisella, kuten kehittämällä toimia ikääntyvän väestön kotona asumisen 
tukemiseksi. Kyseeseen tulevat myös esimerkiksi toimintaohjeet rakennusten ko-
rottamiseksi, alueellisten poikkeuslupien edistämiseksi sekä rakennusten suojelua 
koskevat linjaukset.

Ehdotus: Asiakaslähtöisen palvelutoiminnan kehittäminen kunnissa (yhden luukun 
periaate) asuinkiinteistöjen nykyaikaistamishankkeissa; kunnassa hoidetaan lausunnon-
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anto sisäisesti osana palvelutehtävää; ikääntyneiden ja vammaisten kotona asumisen 
strategiset linjaukset asumistason parantamiseksi ja niiden toteuttaminen kunnan 
hallintokuntien työssä, kuten kaavoituksessa ja  rakennusvalvonnassa.

Hissihanke käyttäjälähtöisenä prosessina – 10 konseptia 
asuinkerrostalojen nykyaikaistamiseen

Käyttäjäkeskeisellä suunnitteluprosessilla voidaan varmistaa hissiratkaisun hyvä, 
talon arvoa ja toimivuutta nostava laatu. Käyttäjien (asukkaat, muut käyttäjät, 
tulevat käyttäjät)  tarpeet selvitetään ja suunnittelun lopputuloksen laatua paran-
netaan useammilla suunnittelukierroksilla. 

Hissihanke asukkaan näkökulmasta on vaativa asukkaille, ja sen sisäistämiselle 
tarvitaan riittävästi aikaa. 

Suunnittelijaresurssien lisääminen hissisuunnittelun alalle. Hissien ja kiinteis-
töjen kehittämiseen liittyvien hankkeiden suunnittelusta vahva toimialue. 

Ehdotus: Konseptiopas hyvän hissihankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 10 
konseptitason malliratkaisua asuinkerrostalojen nykyaikaistamiseen.

Lisää: Katso Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet, IKE-esitutkimus, 
johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia, sivut 61-72. 
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Liite 1    Hissiratkaisuihin liittyviä tietoja

       A) Tekniset tiedot

HISSIRATKAISUIHIN LIITTYVIÄ TIETOJA 

A) Tekniset tiedot 

hissien 
lkm sijoitus hissityyppi kuilu kori

Helsingin 
Kruununhaka 

4

kaksi hisseistä 
toisen syöksyn 
paikalle, kaksi 

massan 
ulkopuolelle 

minihissi, 
korissa 

taiteovet, 
kuilussa 

kääntöovet 

1625x2266 
1280x1320   
1030x2150   
1000x2000 

1100x1400, 
800x1100, 
800x1600, 
800x1400 

Oulun
keskusta 

3
kavennettujen 

syöksyjen 
väliin 

kaitahissi 
läpikuljettava, 

korissa 
taiteovet, 
kuilussa 

kääntöovet  

1030x2230 790x1810 

Oulun
Nuottasaari 

3
valokuiluun 
syöksyjen 

väliin 

kaitahissi 
läpikuljettava, 

korissa 
taiteovet, 
kuilussa 

kääntöovet 

1310x2230 790x1810 

Oulun
Höyhtyä 

2

ulkopuolelle 
tuuletus-

parvekkeen 
tilalle 

kaitahissi 
läpikuljettava 

liukuovet 
1290x2360 890x1880 

Helsingin 
Maunula 

5

yksivartisen 
portaan 
kylkeen 

valokuiluun, 
porrasta 
lovettu 

Kaitahissi, 
korissa 

taiteovet, 
kuilussa 

kääntöovet 

1300x2300 800x1900 

Kuopion 
Kelloniemi 

1

yksivartisen 
portaan 
kylkeen 

valokuiluun, 
tasoja lovettu 

Minihissi, 
korissa 

taiteovet, 
kuilussa 

kääntöovet 

1300x1820 900x1400 
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pysähdys-
tasot 

nosto-
korkeus materiaalit 

hissin 
toimittaja 

hissin 
vaatimat 
lisärakenteet 

konekaappi 
tai -huone 

Helsingin 
Kruununhaka 

5 4 kerrosta 

Hissikuilu:  yhdessä pelti, 
yhdessä teräsverkko, 

yhdessä kaksi kolmesta 
ulkoseinämästä lasia, 
yhdessä yksi seinämä 

lasia, kuilun ovissa 
pyöreät ikkunat, ovien 

yläpuolella verkko          
Kori: lam.levy, 

teräspaneeli, peili, 
lattiassa muovimatto

Otis Oy 

uudet portaat 
ullakko-

kerrokseen 
edellisestä 
kerroksesta 

maantaso 

Oulun
keskusta 

4 3 1/4 
kerrosta 

Hissikuilu:  lasia, kuilujen 
ovissa kapeat ikkunat       

Kori: lam. levy, 
teräspaneeli jossa peili, 

lattiassa muovimatto

Kone Oyj    kellari 

Oulun
Höyhtyä 

6 4 kerrosta 

Hissikuilu: ulkoseinät 
lasia, maantason ovessa 
kolme kapeaa ikkunaa, 
muut ovet umpinaiset       

Kori: peltikasetti, 
teräspaneeli, peili, 
täyskorkea ikkuna, 

ulommassa ovessa kolme 
kapeaa ikkunaa, lattiassa 

muovimatto

Kone Oyj 

uudet 
tuulikaapit, 

uudet 
ulkopuoliset 

kellarin 
portaat 

kellari 

Oulun
Nuottasaari 

9
yhdessä 
porras-

käytävässä 
10

4 ½ kerrosta 

Hissikuilu: reikälevy, 
kuilujen ovissa kapeat 

ikkunat                  
Kori: lam. levy, 

teräspaneeli, jossa peili, 
lattiassa muovimatto

Kone Oyj   maantaso 

Helsingin 
Maunula 

5 4 kerrosta 

Hissikuilu:  teräsverkko, 
kuilujen ovissa kapeat 

ikkunat                  
Kori: lam.levy, 

teräspaneeli, peili, istuin, 
lattiassa muovimatto, 

taiteovissa kapeat ikkunat

Amsler Oy   maantaso 

Kuopion 
Kelloniemi 

5 4 kerrosta 

Hissikuilu:  teräsverkko, 
kuilujen ovissa kapeat 

ikkunat                  
Kori: lam.levy, 

teräspaneeli, peili, istuin, 
lattiassa muovimatto

Kone Oyj   kellari 
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B) Kustannustiedot
B) Kustannustiedot 

taloyhtiön 
osuus / hissi 

kustannusten 
jako/ maksutapa 

asukkaiden 
maksuosuudet / neliö 

suurin vaikutus 
kustannuksiin 

Helsingin 
Kruununhaka 399 614,00 € 99 903,60 € 

jyvitetysti: neliöt 
kerrotaan 

säästetyilla 
askelmilla 

168€ - 45136€   

kahdessa 
portaiden poisto, 
kahdessa kuilun 

rakenne 

Oulun 
Keskusta 112 311,00 € 37 437,00 € 

myymällä 
taloyhtiön 

hallussa ollut 
asunto 

0 €   portaiden sahaus 

Oulun 
Nuottasaari 166 754,98 € 55 584,99 € Vastikeperus-

teisesti 2188€ - 2709€ 

52,10€ / m²  
(rahoitus-

vastike 1€ / 
m²)

pysähdystasojen 
suuri määrä 

Oulun 
Höyhtyä 184 500,00 € 92 250,00 € Vastikeperus-

teisesti 2555€ - 5425€ noin 88€ m² 

hissin 
maisemaikkunat ja 

kuilun lasi, uusi 
tuulikaappi ja 

uudet ulkopuoliset 
kellarinportaat 

Helsingin 
Maunula 232 099,00 € 46 419,84 € Vastikeperus-

teisesti 1175€ - 3119€ 45€ / m² portaiden sahaus 

Kuopion 
Kelloniemi 36 078,00 € 36 078,00 € 

myymällä 
taloyhtiön 

hallussa ollut 
asunto 

0 €     

hissien ja 
lisätöiden 

kustannukset 
kustannukset / 

hissi 
talossa asuntoja/ 

hissi asuntojen koot 
avustus ARA 
(+kaupungin) 

Helsingin 
Kruununhaka 666 024,00 € noin 166 506,00 € 4-9, yhteensä 26 71m² - 270m² 40 % 

Oulun Keskusta 249 580,00 € 83 193,33 € 4 35m² - 70m² 40% + 15% 

Oulun 
Nuottasaari 370 566,62 € 123 522,21 € 11 42m² ja 52m² 40% + 15% 

Oulun Höyhtyä 410 000,00 € 205 000,00 € 24 26m² - 70m² 40% + 15% 

Helsingin 
Maunula 386 832,00 € 77 366,40 € 24 22m² - 73,5m² 40 % 

Kuopion 
Kelloniemi 60 130,00 € 60 130,00 € 22 41m² - 82m² 40 % 
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kokonaiskustannukset / hissi

60 130,00 €

77 366,40 €

205 000,00 €

123 522,21 €

83 193,33 €

166 506,00 €

0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 € 250 000,00 €

Kuopion Kelloniemi

Helsingin Maunula

Oulun Höyhtyä

Oulun Nuottasaari

Oulun Keskusta

Helsingin Kruununhaka

hissien kokonaiskustannukset / pysähdystaso

12026

15473,28

34166,67

20798,33

33301

33 301,00 €

0,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 35 000,00 € 40 000,00 €

Kuopion Kelloniemi

Helsingin Maunula

Oulun Höyhtyä

Oulun Nuottasaari

Oulun Keskusta

Helsingin Kruununhaka

hissien kokonaiskustannukset / taloyhtiö

60 130,00 €

386 832,00 €

410 000,00 €

370 566,62 €

249 580,00 €

666 024,00 €

0,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 300 000,00 € 400 000,00 € 500 000,00 € 600 000,00 € 700 000,00 €

Kuopion Kelloniemi

Helsingin Maunula

Oulun Höyhtyä

Oulun Nuottasaari

Oulun Keskusta

Helsingin Kruununhaka
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C) Esimerkki asemakaavan muutoksenhausta 

Tämän esimerkin pohjana on Oulun seurantakohteen asemakaavan muutoksen haku kaupungin 
käytännön mukaan. Aikataulussa ei ole otettu huomioon viivästymisiä, esimerkiksi lomia.  

ASEMAKAAVAN  
MUUTOKSEN KULKU 

kuukausi 
1

kuukausi 
2

kuukausi 
3

kuukausi 
4

kuukausi 
5

kuukausi 
6

kuukausi 
7

yhteydenotto 
(taloyhtiön hallitus)                                  
   luonnossuunnitelmat                                 
neuvottelu                                
osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma                                
   nähtävillä   
   (naapureille+internetti)                             
asemakaavamuutoksen 
luonnos                             

      esitellään                                 
      nähtävillä                                

muutosehdotus ja  
-selostus                                 

      lautakuntaan                                 
      nähtävillä                              
      hyväksytään                                 

kaupunginvaltuusto                           
kaupunginhallitus                            
valitusaika                               
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Liite 2LIITE 2

YHTEENVETO ENNAKKOTEHTÄVIEN VASTAUKSISTA

Ennakkotehtävä toimi keskustelun pohjana taloyhtiökohtaisessa 
ryhmäkeskustelussa. Vastaaja sai valita annetuista väittämistä 
mielestään tärkeimmät, sekä kirjoittaa ja kuvailla itselleen tärkeitä 
näkökulmia.

Ennen= mielikuvia ennen hissin tuloa, Jälkeen= mielikuvia hissin tulon 
jälkeen. Kunkin vastaajan vastaus / väittämä on huomioitu taulukossa 
vain kerran.

YHT Ennen Jälkeen
Yht Yht

Hissi on kauan odotettu 7 5 2
Käytän hissiä päivittäin 6 6
Ilman hissiä en liikkuisi niin paljon 1 1
Mukavuudenhalu 1 1
En viitsi enää kiivetä portaita 1 1
Tavaran kuljetus on helpompaa 17 1 16
Minä tarvitsen hissiä 5 5
Naapuri tarvitsee hissiä 7 2 5
Hissi on välttämätön 12 6 6
Hissi on hyvä! 8 2 6
Ystäväni pääsevät paremmin kylään 6 6
Puoliso tarvitsee hissiä 3 2 1
Hissi yllätti 1 1
Lastenlasten vuoksi hissi on hyvä 4 4
Kauppakassien kuljetus on helpompaa 15 2 13
Sukulaiset ja vanhukset tarvitsevat hissiä 9 3 6

Talo on käyttökelpoisempi 9 2 7
Käytän hissiä enemmän kuin portaita 3 3
Talossa on parempi asua 3 3
Pääsen paremmin kulkemaan
Hissi helpottaa asunnon myyntiä 14 6 8
Jos muutan, muutan hissitaloon 5 5
Hissi on ajanmukainen 5 2 3
Hissi lisää elämänlaatua 6 3 3
Hissi parantaa talon arvoa 17 5 12
Hissi helpottaa arkea 12 3 8
Hissi on kulkuväline 5 1 4
Hissi nostaa asunto-osakkeen arvoa 15 4 11
Hissi on paras tapa liikkua porrashuoneessa
Hissi on tulevaisuutta 6 4 2
Voin asua kotonani pidempään, kun on hissi. 13 4 9
En luopuisi hissistä! 8 1 7

Haluan asua vaivattomasti 2 1 1
Haluan pitää talon kunnossa, siksi sijoitan taloon 4 2 2
Hissi on hyvä sijoitus 11 7 4
Onneksi hissi tuli! 8 1 7
Olen valmis maksamaan hissistä 6 6
Hissi lisää turvallisuutta / On turvallinen 5 1 4
Hissi ei maksanut minulle paljoa 5 5
Ei minulla ole mitään hissiä vastaan... 6 1 5
Eka kerros - ei hyötyä! 5 5
Olen laiskistunut
Hissi on väärässä paikassa
Hissillä on hankala kulkea
Hissin hankinnasta liikaa työtä 1 1
Harkitsin muuttoa hissin /hissin puutteen tähden 3 3
Hissittömiä taloja tulisi suojella
Ei juuri vaikutuksia minun elämääni! 2 1 1

Yhteenveto ennakkotehtävien vastauksista
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Hissi ei ole välttämätön 2 2
En olisi halunnut hissiä 1 1
Hissi on kallis 2 2
Haluan kuntoilla 2 2
Hissi on hidas 3 3
Hissi on ahdas
Porraskäytävä on pimeä
Muutan pois, koska_____________ 1 1
Talon tunnelma katosi hissin tullessa 1 1
Hissi harmittaa
Hissi ei tuota 1 1
Porraskäytävä on ahdas
Hissien hinnoissa on ilmaa 1 1
Hissi ei sovi talon tyyliin 1 1
Hissillä ei ole minulle merkitystä
Hissin hankinta vaikeaa maallikoille 2 2

Hissi ei helpota minua
Voisin luopua hissistä
Tavarankuljetus on hankalaa porraskäytävässä 3 2 1
Hississä on parannettavaa 2 2
Hissin hankinnasta oli vaikea päättää 3 2 1
Minä en hyödy hissistä
Hissiprojekti - ei enää ikinä!
Hissi ei ole hyvä sijoitus
Tavarankuljetus on hankalaa hississä
Käytän portaita 4 2 2
Hissihanke on epäoikeudenmukainen 2 2
Hissi loukkaa osakkaiden yhdenmukaisuutta
Hissin kustannukset olivat kohtuuttomat. 1 1
Hissin hankinta liian vaativaa / hankalaa 1 1
Hissi pitää melua!
Muut remontit ovat tärkeämpiä

Vapaamuotoisia vastauksia:
Jouduttuani hankkimaan asunnon, valitsin hissitalon 1 1
Käytän portaita toistaiseksi 1 1
Emme asuisi jos ei olisi hissiä 1 1
postin kantajaa myöskin helpottaa 1 1
Olemme siitä iloisia 1 1
Kuinkahan muutto onnistuu ilman moottorisahaa? 1 1
Remontin aikana imuri oli tarpeen 1 1
Hississä on parannettavaa: keinuu kuin laiva, 1 1
korin sisäpinnat tavallista vaikeampia pitää puhtaina 1 1
tarvittaisiin numeronäytöt, missä kerroksessa hissi on milloinkin 1 1
Pääurakoitsijalle korjausten tekeminen kuin tervanjuontia 1 1
Muut remontit ovat myös tärkeitä, nyt on hissin vuoro 1 1
Kenenkään ei tarvitse muuttaa pois kulkemisen vuoksi 1 1
Nyt kannattaa ottaa valtionapu 1 1
Hissin hankinnasta oli helppoa päättää 2 2
hissin käyttökustannukset olivat lähes kohtuuttomat 1 1
koko Oulu tietää ja näkee tämän hissin/ohikulkijat ihastelevat 2 2
"Niin kuin Nokia olisi muuttanut taloon" 1 1
Kustanuksen olivat kohtuulliset avustusten vuoksi
Hissi olisi pitänyt rakentaa ullakolle asti 1 1
Tuuletusparveke pieneni 1 1
Hissi sopii talon tyyliin 1 1
Hissi on kamalan värinen 1 1
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Hissi tuli taloon – Kokemuksia hissin rakentamisesta

Vanhoihin kerrostaloihin on Suomessa rakennettu hissejä jälkikäteen erityisesti 1990-luvulta lähtien. 
Toteutuneita hissihankkeita on kuitenkin ollut vähän suhteessa hissittömissä taloissa asuvien tarpeisiin. 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin toteutettujen hissihankkeiden suunnittelu-, päätöksenteko- ja rakenta-
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asukkaan – osakkaan ja vuokralaisen näkökulmaa prosessin toteuttamisessa. Tutkimuskohteena oli 
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 Tutkimuksessa havaittiin, että hissihankkeen onnistumista edistää taloyhtiön avoin vuorovai-
kutteinen toimintakulttuuri ja kiinteistön kehittämisen hyötyjen tiedostaminen asukas-, taloyhtiö- ja 
kuntatasolla. Taloyhtiön kehittämistä tukee kiinteistön tulevaisuuden tavoitteiden määrittäminen (talo-
strategian luominen) sekä hissin merkityksen tiedostaminen osana asuinkiinteistön nykyaikaistamista. 
Kehittämisellä tuetaan myös kiinteistön arvon säilymistä. Kuntien tulee osaltaan tukea kiinteistöjen 
kehittämistoimintaa asiakas- ja asukaslähtöisellä palvelustrategialla. Ongelmana hissihankkeissa on 
ollut esimerkiksi suunnittelun vähäisyys ja siitä aiheutuvat epäkäytännölliset tekniset ratkaisut  sekä 
asukkaiden tarpeiden vähäinen huomiointi hissin rakentamisprosessissa.
 Hyvä hissihanke jakautuu neljään vaiheeseen: valmistelu, suunnittelu, toteutus ja käyttö. Valmis-
teluvaiheessa pohjustetaan hissihankkeen toteuttamisen edellytykset. Keskeistä on vuorovaikutteinen 
ja avoin tiedotus, talostrategian hahmottaminen ja hissihankkeen sijoittaminen pitkän tähtäimen suun-
nitelmaan. Hissiratkaisun ja rahoituksen suunnitteluvaiheessa huomioidaan asukkaiden ja muiden 
käyttäjien tarpeet. Asiantuntijoiden hyödyntäminen ja useat suunnittelukierrokset parantavat loppu-
tulosta. Toteutusvaiheessa tulee käyttää  ammattitaitoisia toimijoita ja valvojaa ja huolehtia asukkaiden 
hyvästä tiedottamisesta. Käyttövaiheessa arvioidaan miten hankkeessa onnistuttiin ja mitä seuraavissa 
hankkeissa tulee huomioida. 
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Hissi tuli taloon   –  Kokemuksia hissin rakentamisesta
Huset fick en hiss – Erfarenheter av hissbygge 

Sedan 1990-talet har man byggt hissar i gamla flervåningshus  i efterhand i Finland. Antalet genomförda 
hissprojekt är dock litet i förhållande till behoven hos dem som bor i hus utan hiss. I denna utredning 
analyserades planerings-, besluts- och byggnadsprocesserna i samband med hissprojekt i bostadsak-
tiebolagen. De strategier som har främjat anskaffningen av hiss samt sådana problem som har fördröjt 
hissprojekten ut-reddes genom boendeorienterade undersökningsmetoder i syfte att klarlägga de boendes 
– dvs. aktieägarnas och hyresgästernas, inställning till processerna. Föremål för undersökningen var 
sammanlagt sex bostadsaktiebolag i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg.
 Av utredningen framgick att hissprojekten gynnas av en öppen, interaktiv boendekultur i bos-
tadsaktiebolaget och av att det på boende-, bolags- och kommunnivå finns en medvetenhet om nyttan 
av att genomföra förbättringar i fastigheterna. Satsningar på ett bostadsaktiebolag främjas av att man 
ställer upp framtidsmål för fastigheten (strategin för byggnaden) samt att man inser betydelsen av en 
hiss när det gäller att modernisera en bostadsfastighet. Genom utvecklingsåtgärderna kan man bidra 
till att fastigheten bibehåller sitt värde. Kommunerna bör för sin del stödja arbetet på att förbättra 
fastigheterna genom en servicestrategi som utgår från kundernas och de boendes behov. Svårigheter 
i samband med hissprojekten har varit exempelvis bristfällig planering, vilket har resulterat i oprak-
tiska tekniska lösningar, samt att de boendes behov inte i tillräcklig grad har beaktats i samband med 
hissbyggnadsprojektet.
 Ett lyckat hissprojekt innefattar fyra faser: förberedelser, planering, genomförande och drift. I 
samband med förberedelserna skapas förutsättningar för att genomföra hissprojektet. Av central bety-
delse i det skedet är interaktiv och öppen information, uppgörandet av en strategi för byggnaden och 
att hissprojektet inkluderas i en långsiktig plan. Vid planeringen av hisslösningen och finansieringen 
beaktas behoven hos de boende och andra hissanvändare. Anlitande av sakkunniga samt flera plane-
ringsrundor leder till ett bättre resultat. När projektet genomförs är det skäl att anlita yrkeskunniga 
aktörer och övervakare samt sörja för att de boende får all den information de behöver. I driftsfasen är 
det dags att utvärdera hur projektet utföll och vad man bör ta i betraktande i samband med kommande 
projekt. 
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Riikka Rahtola, Kimmo Rönkä, Kristiina Tervaskanto

Hissi tuli taloon   –  Kokemuksia hissin rakentamisesta
Getting a lift   –  experiences in liftinstallation

Lifts have been installed afterwards in old buildings in Finland especially since the 1990s, though on an 
inadequate scale compared with the needs of those living in lift-less buildings. This study investigated 
the planning, decisionmaking and installation processes involved in lift projects carried out in housing 
companies. Methods which promoted the lift acquisition process and problem areas which slowed 
down the progress of lift projects were investigated using user-based research methods, with the aim of 
reaching a better understanding of the perspectives of all residents, both owners and tenants, on project 
implementation. The cases chosen were six housing companies in Helsinki, Kuopio and Oulu.
 The study found that an open and interactive approach within the housing company and awareness 
of the benefits to be gained from modernizing the property among residents, in the housing company 
and on the municipal level tended to promote the success of a project. The definition of future goals 
(creation of a strategy for the building) and raising awareness of the importance of a lift as an element 
in the process of modernizing the residential property, supported development of the housing company. 
Such development also ensures that the property retains its value. Municipalities should support this 
real estate development work by employing a customer and resident-based service strategy. Problems 
experienced in lift projects included a lack of planning and the resulting impractical technical solutions, 
and a failure to pay attention to the residents’ needs in the lift installation process.
 A successful lift project is made up of four phases: preparation, planning, implementation and 
use. In the preparatory stage, the preconditions for carrying out the lift project are outlined. Here, it 
is essential to provide information for residents in an interactive and open way, to create a strategy 
for the building, and to fit the lift project into a long-term plan. The needs of the residents and other 
users must be taken into account when planning the practical implementation and funding of the lift 
project. Bringing in experts and having several rounds of planning tend to improve the end result. In 
the implementation stage, it is important to make use of professional actors and supervisors and to 
ensure that the residents are well informed. When the lift starts are in use, an assessment of the project 
should be carried out, including issues that should be taken into account in future projects. 
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