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TIIVISTELMÄ 

Hissin rakentaminen olemassa olevaan kiinteistöön on vaativa projekti. 

Kiinteistön rakenteet, talotekniikka ja ympäristö tuovat omat erityis-

piirteensä sekä hankkeen suunnitteluun että toteutukseen. Lopullisen 

hankintapäätöksen tekeminen on hankalaa ilman perusteellista suun-

nittelua.  

 

Hissin puuttuminen kiinteistöstä vaikeuttaa lapsiperheiden, liikunta-

vammaisten ja vanhusten asumista. On laskettu, että kiinteistössä 

olevan hissin avulla vanhusten asumisaika pitenee omassa kodissaan  

4-7 vuotta. Tämä on myös yhteiskunnallisesti suuri säästö vanhustyön 

järjestämisessä. 

 

Hissin rakentaminen kiinteistöön nostaa sen profiilia ja arvoa. Hissi li-

sää myös kiinnostusta kiinteistöä kohtaan. Hissillisen kiinteistön arvo 

yleensä on korkeampi kuin hissittömän talon. 

 

Pääsääntöisesti hissi on mahdollista asentaa mihin tahansa kiinteistöön 

joko portaikkoon tai talon ulkopuolelle erilliseen hissikuiluun. Valtion 

asuntorahasto (ARA) ja useat kunnat ja kaupungin avustavat huomat-

tavasti hissin rakentamista hissittömään taloon. 
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ABSTRACT 

Installing a lift in an existing house is a challenging project. The 

structure of the building, the building technology and the environment 

bring their own special considerations both in the planning and 

implementation of the project. It is difficult to make the final 

acquisition decision without proper planning.  

 

The lack of a lift in a house makes the living more difficult fo r families 

with children, for motion-handicapped and old people. It has been 

estimated that the lift extends the time that old people can live in their 

own home by four to seven years. This also means big savings in the 

care of old people from the society` s point of view. 

 

Installing a lift in a house gives the house a higher profile and 

increases its value. A lift also increases interest towards the house. The 

value of a house which has a lift is usually higher than the value of a 

house without it. 

 

In general it is possible to build a lift in all houses either in the 

stairway or in a separate lift well outside the building. The Housing 

Fund of Finland (ARA) and many municipalities and cities provide 

significant financial support to the installation of a lift in a house 

without it. 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkielma käsittelee hissien rakentamishankkeita vanhoihin vuokra-

asuinkiinteistöihin päätöksenteon ja toteutustapojen näkökulmasta. 

Esitys keskittyy päätöksentekovaiheisiin erilaisissa kiinteistön 

hallintamuodoissa ja toteutustavan valintaan liittyviin kysymyksiin 

erityyppiset kiinteistöt ja niiden asukasrakenteet huomioonottaen. 

 

Aravalain keskeisimmät, nimenomaisesti hissihankkeisiin ja hankkei-

den päätöksen tekoon liittyvät seikat on esitelty tutkielman alkuosi-

oissa. Myös Valtion asuntorahaston (ARA:n) ja Helsingin kaupungin 

julkaisemia hissihankkeisiin liittyviä  määräyksiä ja ohjeita, on tässä 

tutkielmassa tuotu esiin. 

 

Haastatteluilla ja osallistumalla itse Merimieseläkekassan vastaaviin 

hankkeisiin olen selvittänyt hankkeiden eri vaiheet, hankkeisiin liitty-

vät päätöksentekoprosessit ja hankkeissa tarkastellut toteutusvaihtoeh-

dot ja valintaperusteet. Lisäksi työssä on lyhyesti kuvattu 

loppukäyttäjien eli asukkaiden tuntoja ja kokemuksia hankkeiden eri 

vaiheissa. 

 

Samalla tarkastelen, miten asuinkiinteistöön jälkeenpäin asennetut his-

sit vaikuttavat kiinteistöjen huoltoon, käytettävyyteen ja arvostukseen 

sekä käypään arvoon. 

 

Lisäksi lopussa kuvailen kokemusperäisesti, miten ja mitä asioita Me-

rimieseläkekassan tulisi erityisesti asukkaan näkökulmasta lisäksi 

kehittää vastaavia hankkeita toteuttaessaan. 
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2 TAVOITE 

 

Tämän tutkintotyön avulla haetaan laillisia ja onnistuneita menetelmiä 

viedä hissihankkeiden päätöksentekoprosessit läpi sujuvasti ja kaikki 

asianosaiset riittävästi huomioon ottaen vanhoissa, hissittömissä 

kiinteistöissä. Tarkoituksena on myös esitellä toimivia tapoja 

asukkaiden mukaan ottamisesta sekä kuulemisesta prosessin eri 

vaiheissa. 

 

2.1 Tehtävän rajaus  

 

Alueen laajuuden johdosta olen päätynyt rajaamaan tehtävän vain Me-

rimieseläkekassan omistamiin kohteisiin ja niissäkin täysin vuokralla 

olevien asuinkohteiden hissihankkeiden toteutuksen tarkasteluun. Täl-

löinkin jää vielä ominaisuuksiltaan erilaisia kiinteistöjä 

tarkastelematta, kuten suorat kiinteistöomistukset, ns. kovan rahan 

kohteet, yhtiömuotoiset kiinteistöt ja ARAVA–kohteet. 

 

Projektien läpivienti ja toteutusvaiheessa tarvittavien asukaspalvelujen 

sekä kaiken tarvittavan informaation tuottaminen käyttäjiä ja muita in-

tressiryhmiä sekä kiinteistön omistajaa tyydyttävällä tavalla on kui-

tenkin erittäin haasteellinen ja vaativa tehtävä. 

 

Pelkästään rakennustyömaan, asukkaiden ja koko asuinympäristön 

riittävä huomioon ottaminen on onnistuakseen erittäin haasteellista. 

Rakentamiseen ja asumiseen liittyvien toimenp iteiden yhteensovitta-

minen, asiakkaiden suuri määrä ja ikäjakautuma, erilaiset sosiaaliset 

tarpeet sekä kulttuurierot tekevät projektista ja laadukkaan palvelujen 

tuottamisesta eri osapuolia tyydyttävästi kyllin vaikean. 
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2.2 Tutkimuksen taustaa 

 

Kiinteistöihin sijoittaminen ja niiden pitkäkestoinen omistaminen on 

ollut Merimieseläkekassassa, sen perustamisesta lähtien (1956) 

merkittävä rahastoitavien (=vastuuvelkaan siirrettävien) eläkevarojen 

sijoitusmuoto. Kiinteistösijoitusten määrä, hankintaperusteet ja 

tuottotavoitteet ovat kuitenkin ajan myötä radikaalistikin muuttuneet.  

 

Aiemmin sijoittaminen tapahtui monesti yritysten ja yhteisöjen omaan 

tuotannolliseen, henkilöstön tai edunsaajien tarpeisiin perustuen tai yri-

tysten ydintoimintojen turvaamiseksi (tuotanto, kauppa, oman henkilö-

kunnan asuntotarpeet jne.). Nykyään yritykset keskittyvät yhä 

selvemmin ydintoimintoihinsa ja kiinteistöomistuksista on tullut 

pääasiassa yksi vaihtoehtoinen sijoitusmuoto muiden sijoitus-

instrumenttien joukossa, eikä näin ollen ns. sosiaalista tai strategista 

tilausta enää ole selvästi nähtävissä.  

 

Kiinteistösijoittaminen on perinteisesti pääasiassa pitkäaikaista, usein 

jopa elinkaarensa mittaista ja luonteeltaan erisyklistä kuin useammat 

muut sijoitusinstrumentit. Tätä aikaa kuvaa kuitenkin kiinteistömarkki-

noiden kehittyminen suuntaan, jossa yhä lyhyempiaikaiset omistukset 

ovat arkipäivää ja pääomalle haetaan vain parasta tuottoa mahdollisim-

man pienellä riskillä.  

 

Kilpailu asuntomarkkinoilla, erityisesti näin matalien reaalikorkojen 

aikana, on varsin kovaa ja asunnon ostajien sekä vuokralaisten vaati-

mustaso huoneistojen sijaintiin, kuntoon ja varustelutasoon nähden on 

merkittävästi kasvanut koko viimeisen vuosikymmenen ajan.  
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Yksi keskeisimpiä kohdevalintoihin liittyviä asioita on hissin olemassa 

olo kiinteistössä. Jo toinen kerros hissittömässä talossa aiheuttaa poh-

dintoja asunnon käytettävyydestä asukkaan välittömiin tarpeisiin ja 

erityisesti oletettavan asumisajan puitteissa tarkasteltuna.  

 

Viranomaiset ovat myös todenneet, että hisseillä on suuri yhteiskun-

nallinen merkitys asukkaiden hyvinvoinnille ja ne mahdollistavat ih-

misten asumisen omissa asunnoissaan mahdollisimman pitkään 

laitoshoidon sijasta. Erityisesti vanheneva tai muutoin liikuntarajoittei-

nen asukas voi asua ja toimia itsenäisesti tai pienen paikallisavun tur-

vin, kunhan liikuntarajoitteet ympäristöstä on poistettu. Rakentamalla 

hissejä olemassa olevaan hissittömään asuinrakennuskantaan pystytään 

ehkäisemään ennen aikaista laitostumista ja parantamaan väestönosan 

hyvinvointia merkittävästi ja samalla leikkaamaan yhteiskunnan yllä 

pitämiä hoitokustannuksia. 

 

Edellä mainittu merkitys näkyy selkeästi valtion ja kuntien panostuk-

sena ja suorina avustuksina käynnistyvien hankkeiden rahoitukseen ja 

toteutukseen. Kuntiin on palkattu asioita ho itamaan erityisiä his-

siasiamiehiä, jotka auttavat asuntoyhteisöjä asioiden valmisteluissa ja 

hankkeiden selvittelyssä. Myös hankkeita käynnistävien tahojen 

joukko on lisääntynyt, ja edelleen käsittääkseni lisääntymässä, päätök-

sentekoprosessien selkeytyessä. Hissien kokonaisvaltaisen merkityksen 

ymmärtämisen ja käytettävyyden sekä myös arvostuksen että arvon 

lisääntyminen ovat selkeästi lisänneet käynnistettyjen ja lähiaikoina 

käynnistyvien hankkeiden määrää.  

 

Omassa työssäni isännöitsijänä Merimieseläkekassan palveluksessa 

osallistuin kassan vastaavien hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. 

Erityisesti asukkaiden ja muiden kiinteistön käyttäjien tarve ja näkö-

kulma tulivat hankkeissa hyvin perustellusti esiin.  
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Erilaisten vaihtoehtojen selvittely yhteistyössä projektiin osallistuvien 

suunnittelijoiden ja myös viranomaisten kanssa olivat tärkeässä ase-

massa päätöksiä valmisteltaessa. Jo rakennusvaiheen suunnittelussa, 

kilpailuttamisessa ja sopimuksia laadittaessa tulisi pyrkiä mahdolli-

simman kattavasti kuvaamaan koko toteutusprosessi niin rakentamisen, 

kiinteistön käyttäjien kuin palvelutuottajienkin näkökulmasta, jotta to-

teutustapa ja valitut ratkaisut mahdollisimman hyvin palvelisivat kiin-

teistön asukkaita ja samalla omistajaa.  

 

3 MERIMIESELÄKEKASSAN KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA 

 

Merimieseläkekassa on lailla perustettu työeläkelaitos. Merimieseläke-

kassa perustettiin vuonna 1956 vastaamaan Suomen vanhimman yksi-

tyissektorin työeläkelain (MEL) toimeenpanosta.  

 

Eläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustu-

vat eläkkeet. MEL:n piiriin kuuluvat merimiehet, jotka työskentelevät 

Suomen lipun alla seilaavissa ulkomaanliikenteen aluksissa tai mie-

histöasemassa Merenkulkulaitoksen jäänmurtajissa. 

 

Merimieseläkekassan päätehtävänä on merenkulkijoiden eläkevakuut-

taminen ja eläkkeiden maksun turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa kil-

pailukykyisin vakuutusmaksuin sekä tuottavin että turvaavin 

sijoituksin. 

 

Tehtävänsä täyttämiseksi Merimieseläkekassa harjoittaa hallituksensa 

määrittelemää sijoitustoimintaa, jonka yhtenä ja tärkeänä osana ovat 

kiinteistösijoitukset. Strategiansa mukaisesti kiinteistösijoitusten ko-

konaismäärä koko sijoitusomaisuuden arvosta laskettuna on noin 25 

prosenttia, vaihdellen suhdanteiden mukaan muutaman prosenttiyksi-

kön suuntaan tai toiseen. 
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Kassan kiinteistöomaisuus sijaitsee pääosin pääkaupunkiseudulla, Ha-

minassa, Kotkassa, Turun seudulla, Lahdessa ja Maarianhaminassa. 

Sijoitusten käypä arvo on noin 180 M€ ja osuus koko sijoitusomaisuu-

desta (vastuuvelan määrästä) noin 25 prosenttia. 

 

Kassan kiinteistöomaisuuden hoitoa johdetaan keskitetysti kassan 

omalla henkilöstöllä. Kiinteistön hoitopalveluja tuotetaan pääosin os-

topalveluina, mutta myös osittain omalla hoitohenkilöstöllä. 

 

Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin perustetaan yleensä suun-

nittelutiimi asioita ho itamaan. Projektien vetovastuu on kuitenkin aina 

ollut Merimieseläkekassalla ja sen kiinteistöosaston henkilöillä. 

 

Merimieseläkekassan kiinteistöt jakautuvat seuraaviin eri tyyppeihin 

käyttötarkoituksensa ja hallintomuotonsa mukaisesti: 

 

Toimitilakohteet: 

• tuotanto- ja varastotilat 

• toimistokiinteistöt 

• liikekiinteistöt 

• ns. sekakiinteistöt 

 

Asuinkohteet: 

• suorat omistukset, ei aravalainoitetut kiinteistöt 

• suorat omistukset, aravalainoitetut kiinteistöt 

• kiinteistöyhtiömuotoiset, aravalainoitetut kiinteistöt 

• asunto-osakeyhtiömuotoiset kohteet 
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Omassa käytössä olevat kohteet: 

• omat toimitilat 

• omassa käytössä olevat kohteet 

• henkilöstön vapaa-ajankohteet 

 

4 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Olen osallistunut kassan toimesta toteutettujen hissiprojektien toteu-

tuksiin niiden eri vaiheissa ja toteutuksessa tarvittavien eri tehtäväko-

konaisuuksien hoitoon. Näin on omakohtaisesti syntynyt käsitys 

projektissa tarvittavien päätösten tuottamisesta, itse toteutuksesta ja 

toteutusvaihtoehdoista, kuten myös tarvittavan informaation tuottami-

sesta ja jakelusta. Olen haastatellut projektiin osallistuneita avainhen-

kilöitä sekä kiinteistöjen asukkaita että asukastoimikuntien edustajia.  

 

5 HISSISUUNNITTELU JA TEKNISET RATKAISUT 

 

Esittelen pääpiirteittäin keskeisimmät tekniset ratkaisumallit hissi-

hankkeita suunniteltaessa. 

 

5.1 Suunnittelijat 

 

Hissihanketta käynnistettäessä on tarpeen valita tehtävään riittävän ko-

kenut ja pätevä pääsuunnittelija, jonka tehtävänä on selvittää kiinteis-

töön soveltuvat erilaiset hissityypit niin tekniseltä kuin 

toiminnallisiltakin lähtökohdilta ja lisäksi hissien eri sijoittamisvaih-

toehdot (konehuoneettomat hissit, hydrauliset hissit jne.). /8./ 
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5.2 Kohteen sijainti 

 

Erilaiset kohteen sijainnista monesti riippuvat reunaehdot, kuten voi-

massa olevat kaavamääräykset, käyttämätön rakennusoikeus, tontin 

muoto ja rakennuksen sijainti tontilla, pelastusteiden olemassaolo jne., 

on huolella selvitettävä jo esisuunnitteluvaiheen aikana. Kaupunkien ja 

kuntien hissiasiamiehet antavat myös tärkeitä neuvoja ja vinkkejä hy-

vien ja toimiviksi koettujen ratkaisujen löytymiseksi. /8./ 

 

5.3 Vanhan rakennuksen antamat reunaehdot 

 

Vanhan rakennuksen mahdolliset kulttuuri- tai suojeluarvot sekä koko-

naisarkkitehtuuri on erityisesti otettava huomioon uuden hissin sijoit-

telussa ja ratkaisujen sekä rakenteiden ulkonäössä. Vanhan 

rakennuksen porrashuoneen muoto ja porrasmalli sekä portaan sijainti 

porrashuoneessa ovat ratkaisevia hissiratkaisun valintaan vaikuttavia 

asioita. Huomioon otettavaa on lisäksi se, että samassa rakennuksessa-

kin ja erityisesti samassa yhtiössä (kiinteistössä) voi olla useita eri por-

rashuonemalleja, jolloin samaan hankkeeseen valittavat hissiratkaisut 

voivat poiketa toisistaan huomattavasti. /8./ 

 

Kellaritilojen ja niissä olevien varastojen sekä yhteiskäytössä olevien 

tilojen käytettävyys saattavat tuottaa lisää mietittävää ja erilaisia rat-

kaisumalleja harkittavaksi (pyöräsuojat, väestösuojat, pesuhuoneet, 

saunat jne.). Myös asuntoja tai muuta vuokra- tai käyttötilaa voi olla 

rakennuksen pohjakerroksessa tai vain osassa sitä. Rakennuksen kat-

tomuoto, mahdollisesti erityiset kaavan tai rakennusvalvonnan asetta-

mat ehdot voivat osaltaan vaikuttaa hissin sijoittamiseen ja hissityypin 

valintaan.  
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5.4 Hissin käytettävyys 

 

Rakennettavien hissien käytettävyyden kannalta on tärkeätä, että his-

sillä tavoitetaan kaikki rakennuksessa olevat tasot ja että kulkeminen 

erilaisiin varasto- aputiloihin kiinteistössä myös hissien rakentamisen 

jälkeen on esteetöntä ja sujuvaa. 

 

Hissin toiminnan ja käytön aiheuttamat äänet tulisi myös huolellisesti 

selvittää ja mahdolliset ongelmat ratkaista hissin sijoitteluun ja raken-

teisiin vaikuttavina tekijöinä. 

5.5 Turvallisuus ja huolto 

 

Pelastustoimien sujumisen varmistaminen kriisitapauksissa on erityi-

sen tärkeä seikka ottaa huomioon ratkaisuja valittaessa samoin kuin 

muuttojen aiheuttamat vaatimuksetkin. 

 

Rakentamismääräysten ja -ohjeiden mukainen poistumiskaistojen mi-

nimileveys ja -lukumäärä tuottaa monesti liian ahtaan ja hankalasti 

toimivan ratkaisun. Toisinaan minimivaatimuksetkin täyttävä ratkaisu 

on valittava ja samalla tingittävä portaan toimivuudesta ja alkuperäi-

sestä väljyydestä. Paloviranomaisilta on syytä varmistaa toimivuus 

pelastustoimen kannalta. 

 

Uuden hissikuilun tai vaihtoehtoisesti uuden porrashuoneen rakenta-

minen vanhan rungon ulkopuolelle asettaa lisävaatimuksia paloturval-

lisuuden (osastointi) ja esteettisyyden osalta. Palon mahdollinen le-

viäminen asunnon ikkunan ja ulkoseinän kautta porrashuoneeseen (tai 

päinvastoin) on estettävä rakenteellisin toimenpitein, ja myös näkymät 

huoneistoihin porrashuoneesta tulisi estää sopivilla teknisillä ratkai-

suilla. /8./ 
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Porrashuoneen valaistus, lämmitys ja ilmanvaihto ovat nekin asioita, 

joiden aiheuttamat erityistoimet pitää ratkaista. Hissin toiminta ja 

huolto vaativat eri hissityypeille ominaiset tilaratkaisut ja pääsyn 

huoltokohteille. 

6 HISSIN SIJOITTAMINEN VANHAAN RAKENNUKSEEN 

 

Hissi voidaan sijoittaa vanhaan asuinrakennukseen monella eri tavalla 

riippuen olemassa olevasta porrashuoneratkaisusta ja tontin tilankäy-

töstä sekä käytettävissä olevasta rakennusoikeudesta sekä siitä, onko 

samalla kyseessä kohteen laaja perusparannus. Viimeksi mainitun ky-

seessä ollessa voidaan hissi sijoittaa myös ns. asuntosektorille edellyt-

täen pääsääntöisesti, että kiinteistön omistus on yksissä käsissä ja pää-

tös hissikuilun sijoittamisesta asunnosta otettavaan tilaan voidaan to-

teuttaa omistajan päätöksellä. /8./ 

 

6.1 Hissin pääasiallisia sijoittamisvaihtoehtoja 

 

Seuraavassa on esitetty muutamia perusvaihtoehtoja (yleisimmin käy-

tettyjä) erilaisiin porrashuoneen ja rakennuksen pohjaratkaisuihin liit-

tyen. Hissi ja sen vaatima hissikuilu voidaan rakentaa: 

 

 
 
Kuva 1. Hissin muoto voidaan sovittaa tilan mukaiseksi. Punavuorenkatu 22, 
E-porras, /8./ 



  17 (43)  

 
Hissityyppiä valittaessa tärkeimpinä lähtökohtina ovat porrashuoneen 

sijainti ja muoto. Porraskäytäviin soveltuvat parhaiten mini- ja kaita-

hissi, jotka ovat nimestään huolimatta 4 - 5 hengen hissejä. Käytännön 

ero kahden edellisen välillä on se, että kaitahissiin mahtuvat myös 

normaalit sairasauton varustuksiin kuuluvat paarit. Hissikuilun tila-

tarve on aina jonkin verran suurempi kuin itse hissikorin ulkomittojen 

vaatima vapaa tila. /8./ 

 

Seuraavassa on esimerkkejä tilantarpeista: 

• minihissi 

korin sisämitat 800 x 1200/1400 x 2100 mm, kuilun 

tilantarve 1000…1100 x 1450…1650 mm 

• kaitahissi 

korin sisämitat 800 x 1900 x 2100 mm, kuilun tilantarve 

1000…1100 x 2150 mm 

 

Vanhaan rakennukseen asennettavat hissit, joissa vesikattoa ei jul-

kisivullisesti tai rakennusteknisin perustein haluta tai ei voida puh-

kaista eikä hissikuilua ulottaa vanhan vesikattopinnan yläpuolelle, ovat 

pääsääntöisesti hydraulisia hissejä. Tällöin hissin konehuone voidaan 

sijoittaa porrashuoneeseen tai sen lähettyville (esim. kellarivarastoti-

laan). /8./ 

 

Markkinoille on myös kehitelty jälkiasennuksia ajatellen taloihin si-

sälle sijoittuvia konehuoneettomia hissiratkaisuja. Mikäli vanhan ra-

kennusrungon ulkopuolelle voidaan ja on tarkoituksenmukaista 

rakentaa, voidaan usein rakentaa normaali henkilöhissi joko por-

rashuoneeseen (kaitahissi) tai kokonaan rakennuksen rungon ulkopuo-

lelle. Tässäkin tapauksessa olemassa olevaan porrashuoneeseen tai 

asuntosektoriin ulottuvalle alueelle täytynee tehdä mittavia muutos-

töitä. /8./ 
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Alla on kuvattu viisi yleisintä hissin sijoittamistapaa. Käytännössä 

vaihtoehtoja on paljon enemmän. Ammattinsa osaava suunnittelija ja 

kuntien hissiasiamiehet tuntevat ne hyvin. 

 

 

 
Kuva 2. Hissi asennettuna portaikon väliin. /8./ 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 3. Hissi asennettuna rakennuksen ulkopuolelle lämpöeristettyyn 
kuiluun. /8./ 
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Kuva 4. Hissi asennettuna yksivartiseen portaaseen askelsyöksyn ja 
kerrostason väliin keskelle. /8./ 

 
Kuva 5. Hissi asennettuna toisen porrassyöksyn tilalle. /8./ 
 

 
Kuva 6. Hissi asennettuna portaikon sivuun, uusi portaikko  
on tehty rakennuksen ulkopuolelle. /8./ 
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6.2 Hissin rakentamismääräykset 

Hissit rakennetaan aina voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mu-

kaisesti ja uusimmat hissejä koskevat määräykset tulee kaikilta osin 

täyttää. Talon sähkönousun mitoitus tulee tarkistaa suunnitteluvai-

heessa, samoin hankkeen vaikutus olemassa oleviin LVI- laitteisiin ja  

-asennuksiin. Hissin käyttöön liittyvät runko- ja ilmaäänet tulee ottaa 

hissin sijoittelussa ja rakenteissa riittävästi huomioon, jotta tarpeetonta 

ja kohtuutonta häiriötä ei kiinteistön käyttäjille koituisi.  

 

Mikäli uusi porrashuone rakennetaan vanhan rungon ulkopuolelle, tu-

lisi näkymät porrashuoneesta suoraan asuntoihin jollakin ratkaisulla 

estää, estämättä kuitenkaan valon saantia porrashuoneeseen. Paloasioi-

den huolellinen tarkastelu on edellä mainitussa ratkaisussa myös tär-

keää (palon siirtyminen asunnosta porrashuoneeseen tai päinvastoin). 

/8./ 

 

6.3 Rakennuksen käyttö rakentamisen aikana 

 

Rakennuksen tai sen osan käyttäminen varsinaisen rakentamisen ai-

kana edellyttää lähes aina monenlaisia tilapäisratkaisuja. Asumisen ja 

rakennuksen käytön edellyttämät tilapäis- tai pysyvät ratkaisut tulisi 

ottaa jo esisuunnittelussa huomioon. Käyttäjien turvallisuus ja muut 

mahdolliset vaikutukset normaaliin käyttöön verrattuna pitää etukäteen 

suunnitella ja velvoittaa urakoitsija jo tarjoustaan antaessaan mietti-

mään sopivia ja toimivia ratkaisuja asian osalta. Erityisesti liikuntara-

joitteisten, sairaiden, vanhusten ja lapsiperheiden erityiset tarpeet tulisi 

ottaa huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa ja pyrkiä suunnittelu- ja 

toteutusratkaisulla poistamaan tai hallitsemaan suurimmat hankkeeseen 

toteutuksen aikana esiin tulevat esteet. /8./ 



  21 (43)  

7 KUSTANNUKSET JA HISSIAVUSTUS 

7.1 Esisuunnittelu 

 

Esisuunnitteluun perustuen hankkeelle laaditaan kustannusarvio. Yh-

teiskunta (valtio ja kunnat) tukevat hissien rakentamishankkeita osal-

listumalla merkittävästi toteutuskustannuksiin. Hissi voidaan toteuttaa 

avustusten avulla jopa alle puoleen hintaan todellisiin toteutuskustan-

nuksiin verrattuna. Suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on aikaan 

saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin sekä asun-

noista niiden yhteistiloihin. Myös apuvälineitä, kuten rollaattoria tai 

pyörätuolia, käyttävien tulisi päästä hissiin (liikuntaesteen poistami-

nen). Liikuntaesteen poistamiseksi katsotaan esim. ohjauskeskuksen 

uusiminen, hissiveräjän ja kerrostaso-oven parannustyöt, merkinanto-

laitteiden uusiminen, hissikorin uusiminen vammaiskäyttöön soveltu-

vaksi jne. /8./ 

7.2 Avustukset hissihankkeeseen 

 

Esisuunnittelun ja sen perusteella lasketun kustannusarvion perusteella 

voidaan hakea Valtion asuntorahastosta (ARA) avustusta toteutuksen 

kustannuksiin. ARA antaa ohjeita avustuksen hakemiseen antaa myös 

avustushakemukseen tarvittavat lomakkeet (myös sähköisesti, ARA 

36c/06 Korjausavustushakemus, Word). 

 

Asuntorahasto voi myöntää valtion varoista avustusta hissien rakenta-

miseen enintään 50 % (aravalainoitettu kohde) tai 40 % 

(vapaarahoitteinen asuintalo) hyväksymistään kokonaiskustannuksista. 

Kun mukaan luetaan kaupunkien ja kuntien lisäksi myöntämä, kustan-

nuksista 10 % kattava hissiavustus, hissihanke voidaan käytännössä  

toteuttaa alle puoleen hintaan verrattuna todellisiin kokonais-

kustannuksiin. 
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Hissihankkeeseen hyväksyttäviä kustannuksia ovat itse hissin lisäksi 

hankinnan aiheuttamien muutostöiden kustannukset, esimerkiksi 

korvaavien kulkureittien rakentaminen. Tämä mahdollistaa mm. 

esteettömän sisäänkäynnin toteuttamisen lopullisessa muodossaan ja 

myös rakennusvaiheiden aikana. 

 

Kumpaakin hissiavustusta haetaan samanaikaisesti. Valtion hissiavus-

tusta haetaan Valtion asuntorahastosta ja kaupungin hissiavustusta 

kuntien asuntoasioista vastaavalta osastolta. 

 

Kuntien hissiavustuksen saaminen edellyttää, että Asuntorahasto on 

hyväksynyt hissihankkeen suunnitelman ja kustannukset ja on myöntä-

nyt valtion varoista hissiavustuksen.  

 

Asuntorahasto varaa määrärahan ehdollisella avustuspäätöksellä haki-

jan esittämän, alustaviin suunnitelmiin perustuvan kustannusarvion 

pohjalta tai suunnitelmien perusteella tehtyihin hissitoimitus- ja urak-

katarjouspyyntöihin perustuen. Lopullinen avustuspäätös tehdään pää-

sääntöisesti toimitus- ja urakkasopimusten perusteella. Avustukset 

maksetaan hakijan tilille hankkeen päätyttyä ja lopullisten kustannus-

ten ollessa tiedossa, esitettäviin tositteisiin ja laadittuun yhteenvetoon 

perustuen. 

 

Lisäksi on muistettava, että hakijayhteisön on noudatettava julkisista 

hankinnoista annettua lakia 23.12.1992/1505 hankkeissa, jotka saavat 

julkisista varoista (esim. kunta ja valtio) tukea yli puolet hankinnan ar-

vosta. Laki siis velvoittaa käyttämään hyväksi olemassa olevat kilpai-

lumahdollisuudet hissihankkeessa, johon myönnetään avustusta valtion 

varoista 50 % ja kunnan varoista 10 %.  
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Hankinnasta on sen arvosta riippumatta joko ilmoitettava tai tarjouksia 

on pyydettävä kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä. Lain mukaan 

hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraa-

mista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä  

 

Hissihankkeen edellyttämän muun rahoituksen saamiseksi hakijayh-

teisö kilpailuttaa eri rahoituslaitoksia edullisimman omarahoituksen 

saamiseksi tutkien samalla erilaisia rahoitusratkaisuja. Mikäli yhtei-

sössä (yhtiössä) on ollut mahdollista tehdä ennakoivia varauksia ja ra-

hastointeja toteutusta silmällä pitäen, kevenee lainan tarve vastaavasti. 

 

Avustusten hakuajoista valtion asuntorahasto antaa vuosittain erikseen 

ohjeita ja kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä avustustarpeistaan 

ARA:lle, joka puolestaan osoittaa käytettävissä olevat määrärahat kun-

nille. Hakuaika ja hakumenettely ovat valtakunnalliset. Terveyshaitan 

poistamista ja hissin rakentamista koskevaa avustusta on voitu kuiten-

kin hakea ao. kunnan kautta asuntorahastolta myös ilmoitetun, nor-

maalin hakuajan jälkeen. /7./ 

 

8 TOTEUTUSVAIHTOEHTOJA 

 

Kohde on tyhjillään ja peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan myös 

hissit. Kohde on täysin käytössä ja porrashuonekohtaisesti, käyttäjät 

huomioon ottaen rakennetaan hissit ja tarvittavat kulkutiet. Kuten 

edellä, mutta asukkaiden kulku asuntoihinsa on järjestetty väliaikaisia 

kulkuteitä käyttäen (esim. parvekkeiden puolelle telineet ja kulkupor-

taat). Monia mainitsemattomia ratkaisumalleja on varmasti edellisten 

lisäksikin käytettävissä. 
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9 PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT JA HANKKEEN VAIHEET 

 

Kiinteistöjen eri hallintomuodoista johtuen, hissihankkeiden päätök-

sentekoprosesseissa on toisistaan poikkeavia mene ttelytapoja. Myös 

päätöksien teossa osallisten määrä saattaa vaihdella yhdestä kymme-

niin ja aiheuttavat toisistaan poikkeavia asioiden käsittelyprosesseja. 

 

Jäljempänä kuvaan prosessien kulun seikkaperäisesti asunto-osakeyh-

tiömuotoisessa, omarahoitteisessa kohteessa ja tarkastelen, mitä 

edellisten lisäksi Arava- lainoitetussa kiinteistöosakeyhtiömuotoisessa 

vuokratalossa olisi tehtävä päätöksenteon yhteydessä. 

 

9.1 Hankkeen käynnistyminen 

 

Aloitteen hissihankkeen käynnistämisestä asunto-osakeyhtiössä voi 

tehdä kuka tahansa yhtiön osakas. Sysäyksen antajana voi olla asuk-

kaan äkillinen liikkumiskyvyttömyys tms. sairastuminen tai hissin tar-

joamien hyötyjen tiedostaminen. Koska hissihankkeen onnistunut 

toteuttaminen edellyttää asukkaiden laajaa ymmärrystä, on syytä kar-

toittaa yhtiön sisäinen mielipideilmasto hyvissä ajoin. Pienemmissä 

kohteissa riittävät usein epäviralliset keskustelut, isoimmissa yhtiöissä 

on syytä usein tehdä tarkemmat asukaskyselyt hankkeen osalta. /8./ 

 

Kaikilla asukkailla ja kiinteistön käyttäjillä sekä hankkeeseen ryhty-

villä on alusta lähtien oltava riittävästi luotettavaa tietoa hissin raken-

tamisen edellytyksistä ja vaihtoehdoista, hankeen toteuttamisesta ja 

rahoituksen sekä kustannuksista ja kustannusten vaikutuksesta vastik-

keisiin tai vuokriin. Nämä on hyvä tuoda esille riittävällä tarkkuudella 

jo ensimmäisessä hissihankkeen asukkaille järjestettävässä tiedotusti-

laisuudessa. Tilaisuuteen voidaan kutsua tarvittaessa myös kaupungin  
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tai kunnan hissiasiamies, mikäli sellainen virka on olemassa. Heillä on 

useiden toteutettujen kohteiden kokemuksia kerrottavana asukkaille ja 

lisäksi usein myös tietoa toteutuneista kustannuksista erilaisissa hank-

keissa. /8./ 

 

Jos tiedotustilaisuuden tai asukaskyselyn perusteella on pääteltävissä, 

että enemmistö osakkaista on hissin rakentamisen kannalla, asunto-

osakeyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat käynnistää hissihankkeen 

varsinaisen valmistelun. Hissihankkeen onnistumisen kannalta on 

välttämätöntä, että taloyhtiön johto on sataprosenttisesti sitoutunut 

hankkeeseen. /8./ 

9.2 Suunnitteluvaihe  

 

Hallitus teettää hissihankkeessa tarvittavat suunnitelmat hissirakenta-

miseen perehtyneillä pätevillä suunnittelijoilla. Asiantuntemuksella 

tehdyillä arkkitehti-, rakenne- ja lvis- suunnitelmilla varmistetaan kor-

keatasoinen ja asukkaita palveleva lopputulos. Suunnitteluun kannattaa 

panostaa, jotta syntyy toimiva, turvallinen ja rakennuksen arkkitehtuu-

riin sopiva hissiratkaisu. /8./ 

 

9.3 Rakennuslupa 

 

Rakennusvalvontaan on syytä ottaa ajoissa yhteyttä jo ennen raken-

nusluvan hakemista, sillä hissien rakentaminen ja siihen liittyvät 

porras- ja kulkujärjestelyt vaativat aina rakennusluvan. Hissihankkeen 

ennakkokäsittelyssä selvitetään myönnettävän rakennusluvan 

reunaehdot, mm. suunnittelijoille asetettavat pätevyysvaatimukset. /8./ 
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9.4 Pelastustoimi 

 

Pelastuslaitoksen kanta hankkeeseen on myös syytä varmistaa etukä-

teen. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä selvitetään myös paloturvalli-

suutta ja muuhunkin turvallisuuteen liittyvien määräysten ja ohjeiden 

toteutuminen jo suunnitteluvaiheessa. Pelastushenkilöstön ja sairaan-

kuljetuksesta vastaavien on kyettävä liikkumaan hissirakentamisen 

takia mahdollisesti kavennetussakin portaassa. Arvokohteissa, suojelu-

kohteissa on syytä aina erikseen selvittää rakennussuojelun asettamat 

erityisehdot olemassa olevan rakennuksen muutostöille. /8./ 

 

9.5 Rakennussuojelunäkökohdat 

 

Jos kysymyksessä on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai 

kaupunkikuvallisesti merkittävä ja arvokas rakennus, pätevä suunnitte-

lija selvittää ja neuvottelee rakennusvalvontaviraston ja lupa-arkkiteh-

din kanssa, mitä suojelumääräyksiä on annettu tai mahdollisesti vireillä 

ja voi saadun tiedon perusteella ottaa tarvittaessa yhteyttä museoviran-

omaisiin.  

 

Yhteistyössä museon asiantuntijoiden kanssa selvitetään, mitä eri-

tyisehtoja on hissin rakentamiselle ja miten hissi voidaan sijoittaa 

arvorakennukseen rakennuksen hengen mukaisesti. Rakennus-

valvontavirasto pyytää joka tapauksessa lausunnon museoviran-

omaisilta lupakäsittelyn yhteydessä, mutta ennakkotieto on jo suun-

nittelun kannalta tarpeellinen jopa välttämätön. 

 

Esimerkkinä esitän kuvin rakennuksen ulkonäön muuttumisen hissira-

kentamisen yhteydessä. Helsingissä Pihlajamäkeä suojellaan nykyisin 

kaavalla. Kiinteistö Vuolukiventie 9:n hissit on rakennettu ennen suo- 
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jelukaavan voimaantuloa. Alla olevista kuvista näkyvät sekä tyypilli-

nen Pihlajamäen nelikerroksinen asuinkerrostalo alkuperäisessä asus-

saan että vastaavanlainen kohde varustettuna hisseillä.  

 

 
Kuva 7. As Oy Vuolukiventie 9, hissitön alkuperäinen rakennus. 
 

 
Kuva 8. Kiinteistö Vuolukiventie 11 ja As Oy Vuolukiventie 9 julkisivut. 
 

 
Kuva 9. Kiinteistö Vuolukiventie 11 julkisivu. 
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9.6 Hankepäätös 

 

Hissihankkeeseen ryhtymisestä tulee aina päättää taloyhtiön yhtiöko-

kouksessa. Mikäli koko osakekanta on yksissä käsissä, on päätöksen-

teko ryhtyä hankkeeseen tietysti pelkkä muodollisuus, koska omistajan 

tahto on selvä. Muussa tapauksessa hanke käynnistetään yhtiökokouk-

sen päätöksellä ja kokouksen valtuuttamana yhtiön toimiva hallitus 

yhdessä isännöitsijän kanssa ryhtyy toteuttamaan projektia. Jo varsi-

naista hankepäätöksen valmistelua varten teetetään usein suunnitteli-

jalla (arkkitehti) luonnoksia eri hissiratkaisuista, joiden perusteella 

voidaan tehdä tai teettää alustavia kustannusarvioita esitettyjen vaihto-

ehtojen toteutuksesta. Samalla isännöitsijä, yhdessä hallituksen kanssa 

voi tutkia eri rahoitusvaihtoehtoja ja valmistella hankkeen rahoitusta 

yhtiökokousta varten. Realistisen kustannusarvion saamiseksi voidaan 

hissihankkeen toteuttajilta, eri urakoitsijoilta myös pyytää ennakko-

tarjouksia. /8./ 

 

Päätös voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai hissihankkeen 

johdosta erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 

Pääsääntönä on enemmistöpäätös eli hankkeen tulee saada taakseen yli 

puolet yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Yksinkertainen enemmistö 

riittää varsinkin vähintään nelikerroksisissa rakennuksissa, joissa hissin 

rakentaminen luetaan "ajankohdan tavanomaisten vaatimusten mukai-

seksi perusparannukseksi". Enemmistöpäätös sitoo kaikki osakkeen-

omistajat osallistumaan hissirakentamisen kustannuksiin. Parasta olisi 

kuitenkin saada hankkeeseen hyväksyntä kaikilta osakkailta, jotta rii-

telyltä ja oikeuskäsittelyiltä vältyttäisiin ja hanke saataisiin tehokkaasti 

ja hallitusti etenemään. Investointikustannukset jakaantuvat tällöin 

myös koko osakekannalle ja maksupohja laajenee. /8./ 
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9.7 Aravavuokrakohteen erityisiä vaatimuksia 

 

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa säätelee varsin seikkaperäisesti, 

missä asioissa asukkaiden mielipidettä on kuultava ja missä asioissa 

heillä on myös päätösvaltaa. Vuokratalojen asukkaiden ja omistajien 

tässä laissa säädetyn yhteishallinnon tarkoituksena on antaa asukkaille 

päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asi-

oissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossa-

pitoa ja hoitoa (1§). Aravavuokranmääritystä varten muodostetun 

vuokranmääritysyksikön talon tai talojen asukkaat ja muut huoneisto-

jen haltijat käyttävät tämän lain mukaista päätösvaltaansa asukkaiden 

kokouksessa (3§). Kokous tulee kutsua koolle laissa määrätyllä tavalla 

ja kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki talossa asuvat, 18 vuotta 

täyttäneet henkilöt ja kokous valitsee keskuudestaan asukastoimikun-

nan yhteisiä asioita hoitamaan. /3./ 

 

9.7.1 Asukastoimikunta aravavuokrakohteessa 

 

Asukastoimikunnalla on monia lakisääteisiä oikeuksia ja tehtäviä 

(esim.):  

• osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto 

vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen 

talousarvioesityksestä sekä vuokranmääritysesityksestä. 

• tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon 

sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä 

• osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto 

pitkänajan korjaussuunnitelmista 

• osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto 

pitkänajan rahoitussuunnitelmista 

• tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto vuokrista. /3./ 
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9.7.2 Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus (§ 11) 

 

Asukkaiden kokouksella tai asukastoimikunnalla on oikeus saada 

omistajalta tai tämän edustajalta tämän lain mukaisten oikeuksien 

käyttämiseen tarpeelliset vuokranmääritysyksikköä koskevat tiedot. 

Tiedot on annettava tilintarkastajan varmentamana, jos asukkaiden ko-

kous tai asukastoimikunta ne sellaisena pyytää. Jos tietojen oikeelli-

suutta ei voida varmentaa, on tilintarkastajan todettava tämä. 

 

Omistajan tulee myös tiedottaa vuokranmääritysyksikön asukkaille ja 

muille huoneistojen haltijoille vuokranmääritysyksikköä koskevista 

sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä heille tai tässä laissa tar-

koitetuille toimielimille tämän lain mukaisten oikeuksien käyttämi-

seksi. Edellä mainittu tarkoittaa käytännössä, että asukkaat on otettava 

mukaa hissipäätöksiä ja tehtäessä jo hankkeen alkuvaiheessa, koska 

päätökset koskettavat aina kohteen korjauksia ja pitkän aikavälin toi-

menpidesuunnitelmia sekä vaikuttavat lähes poikkeuksetta myös vuok-

ran määritykseen. 

 

Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä: Asuk-

kaiden kokouksella tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampia vuok-

ranmääritysyksiköitä, asukkaiden kokouksilla on oikeus nimetä ehdok-

kaita yhtiön hallitukseen. Asukkailla on toimielimensä välityksellä 

myös oikeus valvoa vuokratalon talouden ja hallinnon hoitoa. Mikäli 

asukkaiden kokous ei ole valinnut asukastoimikuntaa, voi se myös 

päättää, että ao. tehtäviä hoitaa asukaskokous (§ 15). 
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Kiinteistön omistajalle asetetun velvoitteen laiminlyönti (§ 18): Jos 

omistaja tai hänen edustajansa laiminlyö hänelle tässä laissa asetetun 

tehtävän, voi lääninhallitus asettaa määräajan, jonka kuluessa omista-

jan tai hänen edustajansa on tehtävä suoritettava. Tehtävän suoritta-

mista asetetussa määräajassa lääninhallitus voi tehostaa asettamalla 

uhkasakon. Jos on kyse tässä laissa tarkoitetun kokouksen koolle kut-

sumisen laiminlyömisestä, lääninhallitus voi myös oikeuttaa jonkun 

asukkaista kutsumaan kokouksen koolle käsittelemään tässä laissa tar-

koitettua asiaa. /3./ 

 

Edellä yhteistoimintalaista otetut lainaukset osittavat, missä kaikissa 

asioissa hissihankkeesta päättämisessä on asukkaita kuultava ja otet-

tava osaksi päätöksentekoprosessia. Parhaiten tämä onnistuu käytän-

nössä sillä, että asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan henkilön tai 

henkilöt osallistumaan hankkeen valmisteluun ja käyttämään siellä 

asukkaiden yhteistä ääntä. Samalla tieto hankkeen kulusta ja sen eri 

vaiheista menee perille asukastoimikunnan ja asukkaiden yhteisten ko-

kousten kautta. Tällä ei voida eikä ole syytäkään vähentää omistajan 

taholta asukkaille annettavan tiedotuksen määrää. 

10 TALOUS 

10.1 Hissihankkeen kustannukset 

 
Tilastojen mukaan, Helsingissä vuonna hissiavustuksen saaneissa 

kohteissa hissin rakentaminen vanhaan taloon maksoi keskimäärin 

noin 200 000 euroa. Keskeisiä kustannuseriä olivat: 

 
         Taulukko 1: Kustannuserien jako 

Työt hinta osuus 

hissilaitteet 80 000 € 40% 

rakennustekniset työt 80 000 € 40 % 

LVIS-työt 16 000 € 8 % 

rakennuttaminen ja valvonta, yms. 24 000 € 12 % 
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Kustannusvaihtelu on erittäin suurta, johtuen kohteiden ja toteutuksen 

suurestakin erilaisuudesta vaihdellen noin 70 000 eurosta yli 300 000 

euroon. /8./ 

 

Hissin hintaan vaikuttavat mm.  

• porrasratkaisu (suurin vaikutus)  

• nostokorkeus ja pysähdystasojen lukumäärä  

• hissikuilun ja konehuoneen sijoitus rakennukseen 

• hissin varustetaso, hissikorin oviratkaisu 

• asumisaikaiset järjestelyt (kohde käytössä). 

 

10.2 Kustannusten jako 

 

Kustannukset voidaan jakaa usealla tavalla. Hissin rakentamisesta 

koituvat kustannukset jaetaan usein samalla tavalla kuin yhtiöjärjestyk-

sessä on määrätty yhtiövastikkeen maksamisesta eli asuntojen neliö-

metrimäärien suhteessa. 

 

Osakkeenomistajat voivat sopia tästä vastikeperusteisesta kustannusja-

osta poikkeavasta kustannusten jyvittämisestä, esimerkiksi porrasas-

kelmien lukumäärän tai asuinkerroksen mukaan. Tämä vaatii kuitenkin 

kaikkien, myös yhtiökokouksesta mahdollisesti poissaolevien 

osakkeenomistajien suostumuksen, jos heidän maksurasituksensa 

kasvaa vastikeperusteisen ratkaisun yli. 

 

Hissihanke voidaan toteuttaa myös niin, että vain hissiä haluavat osal-

listuvat kustannuksiin. Tästäkin on päätettävä yhtiökokouksessa. 

Hissin rakentamista haluavien osakkeenomistajien kanssa tehdään 

sopimus, jolla nämä sitoutuvat maksamaan kaikki kustannukset.  



  33 (43)  

Lisäksi on sovittava, millä ehdoin hissi luovutetaan taloyhtiölle ja 

muut osakkeenomistajat ovat myöhemmin oikeutettuja pääsemään 

hissin käyttäjiksi.  

 

Tämänkaltainen kustannusjako voi tulla kysymykseen esimerkiksi sil-

loin, jos yhtiössä on useita erilaisia taloja ja porrashuoneita, joissa his-

sin tarve ja tekniset ratkaisut vaihtelevat. 

 

Esimerkkikohde: 

• asuinpinta-ala yhteensä 1520 neliötä, 28 huoneistoa 

(tyypit ja koot alla) 

• nelikerroksinen talo, jossa kaksi porrashuonetta  

• alin asuinkerros kuudennen porrasaskelman tasolla, 

kellari puoliksi maan alla  

• hissihankkeen kokonaiskustannus 300 000 euroa 

• valtion ja kaupungin hissiavus tukset yhteensä 180 000 

euroa 

• taloyhtiön osuus on 120 000 euroa 

• kustannusten jakautuminen asuntotyypeittäin: 

vastikeperusteinen yhtiöjärjestyksessä määritellyn 

vastikkeen mukainen  

• askelmaperusteinen, porrasaskelmien lukumäärän 

mukaan 

• prosenttiperusteinen, kerroksen ja asunnon koon 

mukainen 
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Taulukko 2: Kustannusten maksuperustevaihtoehtoja  

 
Laskelma: Nordea 18 vuotta, korko yht. 2,65 %, lainan kustannusvai-

kutus ensimmäisenä vuotena 0,47 euroa / m² / kk. /8./ 

 

11 HISSIHANKKEEN TOTEUTUS 

11.1 Urakoitsijan valinta 

 
Kilpailuttaminen vaatii ammattitaitoa. Yhtiökokouksen päätöksen pe-

rusteella hallitus hankkii lopullisen rakennusluvan ja hissiavustukset ja 

järjestää muun rahoituksen. Lisäksi se valitsee hissihankkeelle valvo-

jan tai muun vastuuhenkilön sekä pyytää lopulliset tarjoukset hissi-

hankkeen toteuttajilta. Tarjous voidaan pyytää joko kokonaisurakkana 

tai erikseen hissin ja rakennusteknisten töiden osalta. Kokonaisurakka 

työllistää taloyhtiön hallintoa vähemmän, mutta valvonta on siinäkin 

välttämätöntä. 

 

Kokonaistaloudellisesti edullisin ja luotettavin toteuttaja on hyvä läh-

tökohta urakoitsijan valinnalle. Halvimman tarjouksen tehnyt ei vält-

tämättä aina ole paras. 
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Ennen töiden aloittamista taloyhtiön hallituksen on huolehdittava siitä, 

että hanke on asianmukaisesti vakuutettu ottaen huomioon rakentami-

sen aiheuttaman lisä riskin. Vakuutusyhtiölle on myös aina tehtävä 

ilmoitus, vaikka kohde muutoin olisikin kattavasti vakuutettu, sillä va-

hingon sattuessa vakuutusyhtiö voi leikata maksettavia korvauksia tai 

evätä ne kokonaan, mikäli oleellisen riskin lisääntymisestä ei ole 

ajoissa vakuutuksen myöntäjää informoitu. 

 

11.2 Tiedottaminen hankkeen aikana 

 

Tiedottaminen on toteutuksen aikana tärkeää koko ajan. Hissihankkeen 

porraskohtainen rakennus- ja asennusvaihe kestää useita viikkoja (kes-

kimäärin kuudesta kahdeksaan viikkoon) ja koko urakka yleensä useita 

kuukausia. Sen aikana asukkaiden on syytä varautua erilaisiin melu- ja 

pölyhaittoihin. Lähes kaikissa vaihtoehdoissa asukkaat voivat kuiten-

kin asua kodissaan koko hissihankkeen ajan. Hankkeen onnistumisen 

kannalta on välttämätöntä, että asukkaille tiedotetaan aktiivisesti hank-

keen etenemisestä ja vaikutuksista arkielämään. 

 

12 ESIMERKKIKOHTEET 

 

Merimieseläkekassa on toteuttanut nelikerroksisiin asuinkerrostaloihin 

hissejä Helsingin Pihlajamäkeen, arava-asuntokohteisiin, osoitteissa 

Vuolukiventie 11 ja Kiillekuja 3. 
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12.1 Esimerkkikohde  1 

 

Kiinteistö Vuolukiventie 11:n perustiedot: 

• 72 huoneistoa 

• kuusi porrashuonetta 

• kellarikerroksen ja 3 asuinkerrosta käsittävä rakennus 

• valmistunut 1964 

• peruskorjattu 1994 

• asuinpinta-ala on 4414 asuin m²  

 

Vuolukiventie 11 osalta rakennuslupavaihe sujui hyvässä yhteistyössä 

rakennuslupaviranomaisten kanssa ja nopeasti päästiin yhteisymmär-

rykseen hissien tarpeellisuudesta, toteutustavasta ja tulevasta ulko-

näöstäkin.  

 

Urakkakilpailun tuloksena valittiin kokonaisurakoitsija. Asukkaiden 

kanssa pidettiin jo hankkeen alkuvaiheessa muutamia tiedotustilai-

suuksia. Asukastoimikunnan kanssa toteutettavasta hissihankkeesta 

keskusteltiin perusteellisesti, jolloin erityisesti kustannusten vaikutuk-

set tuleviin vuokriin pyrittiin selvittämään riittävällä tarkkuudella.  

 

Urakan toteutus tapahtui asukkaiden koko ajan asuessa kohteessa. 

Erityisesti työnaikaisiin järjestelyihin ja turvalliseen liikkumiseen sekä 

päivittäiseen siisteyteen ja työmaajärjestykseen kiinnitettiin huomiota. 

 

Kokonaiskestoltaan toteutus kesti 11 kuukautta eli noin puolitoista 

kuukautta porrashuonetta kohden. Yhtä aikaa käynnissä oli enimmil-

lään kolme hissin toteutustyötä, jälki- ja viimeistelytöitä lukuun otta-

matta.  
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Rakentaminen onnistui teknisesti hyvin, mutta moitteita saatiin erityi-

sesti asukkaiden päivittäisen informaation niukkuudesta ja siitä, että 

työmaan vastaava työnjohtaja ei ollut riittävästi paikalla ja tavoitetta-

vissa. Kaikesta huolimatta pahemmilta selkkauksilta vältyttiin eikä ta-

paturmia päässyt sattumaan urakoitsijan lievästä leväperäisyydestä 

huolimatta.  

 

Kokonaiskustannukset olivat 1 360 000 euroa jakaantuen seuraavasti: 

 

      Taulukko 3: Hissihankkeen kokonaiskustannukset 

Työt hinta osuus  

hissitekniset laitteet kuluineen 400 000 € 30.% 

rakennustekniset työt 820 000 € 60 % 

LVIS-työt 60 000 € 4 % 

rakennuttaminen ja valvonta 70 000 € 5 % 

lukitusmuutokset ym. työt 10 000 € 1 % 

 

Asuinpinta-alaa kohden kustannukset olivat n. 308 €/asuin-m². 

 

 
Kuva 10. Kiinteistö Vuolukiventie  11, jossa porrashuone on  
rakennettu kiinteistön rungon ulkopuolelle, jolloin hissi on  
asennettu entisen porrassyöksyn paikalle. 
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Kuva 11.Kiinteistö Vuolukiventie 11 sisääntuloaula. Oikealla  
on hissi ja vasemmalla entinen porrassyöksy kavennettuna.  
 

 
 
Kuva 12. Näkymä Kiinteistö Vuolukiventie 11:ta valoisaan  
uuteen portaikkoon asuinhuoneistotasanteelta. 
 

12.2 Esimerkkikohde  2 

 
Kiinteistö Kiillekuja 3 perustiedot: 

• 96 huoneistoa 

• kahdeksan porrashuonetta 

• kellarikerroksen ja 3 asuinkerrosta käsittävä rakennus 

• valmistunut 1963 

• peruskorjattu 1993 

• asuinpinta-ala on 5822 asuin m²  
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Kiillekuja 3:n osalta asiat mutkistuivat huomattavasti, kun rakennuslu-

pavaiheessa kaupungin museovirasto kiinnostui hankkeesta huomattu-

aan alueen erityiset suojelulliset arvot. 

 

Kaavamääräyksissä ei kuitenkaan mitään rajoituksia ollut. Lupavaihe 

kestikin yli kaksi vuotta, kun eri viranomaiset kiistelivät hankkeen 

mahdollisista toteutustavoista ja lupa-asiat eivät edenneet. Vasta pit-

kien ponnistelujen jälkeen päästiin töihin ja aivan samalla teknisellä 

konseptilla, kuin mitä käytettiin esimerkkikohteessa 1. 

 

Edellisestä oppineempina panostimme huomattavasti enemmän asu-

kastiedottamiseen ja urakoitsijan ve lvollisuuksiin huolehtia asukkaiden 

turvallisuudesta, kohteen siisteydestä sekä työmenetelmiensä kehittä-

misestä vähemmän melua ja pölyä tuottaviksi. Samalla velvoitimme 

urakoitsijan nimeämään vastaavan työnjohtajan toimimaan kokopäi-

väisenä kohteessa.  

 

Toteutuksen kokonaisaika oli 12 kuukautta. Työn alla oli enimmillään 

3-4 porrashuonetta kerrallaan. Työ onnistui huomattavasti paremmin 

sekä teknisesti että asukasviihtyisyydenkin kannalta.  

 

Kuitenkin on rehellisyyden nimissä todettava, että asukkailta vaaditaan 

kaikesta työn teknisestä onnistumisesta huolimatta pitkämielisyyttä 

sietää hankaloituneita asumisoloja, pölyä ja melua.  
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Kokonaiskustannukset olivat 1 650 000 euroa jakaantuen seuraavasti: 

 
     Taulukko 4: Hissihankkeen kokonaiskustannukset  

Työt hinta osuus  

hissitekniset laitteet kuluineen 500 000 € 30.% 

rakennustekniset työt 1 000 000 € 60 % 

LVIS-työt 60 000 € 4 % 

rakennuttaminen ja valvonta 80 000 € 5 % 

lukitusmuutokset ym. työt 10 000 € 1 % 

 

Asuinpinta-alaa kohden kustannukset ovat noin 283 €/asuin-m².  

 

 
Kuva 13. Kiinteistö Kiillekuja  3:n julkisivu. Uusi porrassyöksy on sijoitettu 
kiinteistön ulkopuolelle ja hissi asennettu entisen porrassyksyn paikalle. 
 

12.3 Asukkaiden kokemuksia 

 

Asukkaat kokivat käytännössä joutuvansa asumaan keskellä työmaata. 

Erityisesti melua tuottavien työvaiheiden, kuten purkutöiden rajoitta-

minen tapahtuvaksi klo 9.00 - 17.00 välille, osoittautui kärsimyksiä lie-

ventäväksi asiaksi. Tällä ei voitu kuitenkaan riittävästi ottaa huomioon 

vuorotyötä tekeviä, vanhuksia ja sairaita, jotka joka tapauksessa joutui-

vat sietämään muita enemmän rakennustyömaaolosuhteita. 
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Hyvän ja laadullisen tiedottamisen merkitys korostuu näin hankkeita 

toteutettaessa. Asukkaat sietävät yllättävän paljon huomattaviakin 

rakentamisesta aiheutuvia vaikeuksia, tilapäisjärjestelyjä, sähkö- ja 

vesikatkoksia jne. kunhan vain saavat oikeaa ja oikea aikaista tietoa 

hankkeen eri vaiheista ja tulevista vaikeuksista. 

 

Hanke oli loppujen lopuksi molemmissa esimerkkitapauksissa huo-

mattavan positiivinen. Hissien tuomat hyödyt erityisesti vanhempien 

asukkaiden ja lapsiperheisen mielestä olivat kärsimysten arvoisia.  

 

Kustannusten vaikutus vuokriin tasattiin 25 vuodelle, jolloin vaikutus 

vuokriin jäi noin 1 euroon/m² kuukaudessa. Vuokrat eivät korotuksen 

jälkeenkään nousseet yli alueen keskimääräisen käyvän tason, vaan 

jäivät vielä selvästi sen alle. 

 

Kun muutama vuosi hissiprojektista on kulunut ja hissit ovat toimineet 

joitakin normaalina pidettäviä häiriöitä lukuun ottamatta hyvin, ovat 

rakentamisen aikaiset asumista haitanneet asiat lähes unohtuneet. 

 

13 SIJOITTAJAN TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA 

 

Aravakohteet arvostetaan Merimieseläkekassan vakavaraisuutta las-

kettaessa niin kutsutun luovutuskorvauksen perusteella. Tämä tarkoit-

taa käytännössä sitä, että alkuperäiset sijoitetut omat varat kerrotaan 

indeksin muutoksella ja summaan lisätään jäljellä olevien, mahdollis-

ten lainojen jäännöspääomat.  

 

Laskenta johtaa useimmiten vaatimattomiin arvoihin vielä aravarajoi-

tusten voimassaoloaikana. Rajoitusten päätyttyä voidaan kohteet ar-

vostaa kuitenkin vapailla markkinoilla määräytyvän hinnan perusteella, 

jolloin rakennuksiin hankittujen hissien vaikutus kohteen asuntojen 
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kiinnostavuuteen ja muodostuvaan markkinahintaan näkyy selvästi si-

joittajan kannalta positiivisena. 

 

14 YHTEENVETO 

 

Merimieseläkekassa tulee jatkamaan hissien rakentamista myös tule-

vaisuudessa vielä lukuisiin asuinkohteisiin. Edellytyksenä on, että yh-

teiskunnan tuki on jatkossakin merkityksellistä.  

 

Toteutetut hissiprojektit ovat tuottaneet varsin tyydyttäviä, jopa hyviä 

kokemuksia käytettyjen ratkaisujen suhteen. Tulevaisuudessakin rat-

kaisut ja tavat toimia suunnitellaan jo koetulta pohjalta.  

 

Entistä huolellisemmin ja painokkaimmin tullaan kuitenkin panosta-

maan asukasinformaation tuottamiseen niin hankesuunnittelun, 

varsinaisen toteutussuunnittelun kuin toteutuksenkin suhteen. Omistaja 

on jo valmistellut erityisen tiedottamissuunnitelman ja vastaava 

vaaditaan myös urakoitsijoilta. Tiedottaminen nostetaan urakka-

asiakirjoissa keskeiseen asemaan ja urakkatarjouksen mukana tulee 

urakoitsijan jo esittää alustava suunnitelmansa työaikaisesta tiedotta-

misesta erityisesti asukkaille, mutta myös muille asianosaisille. 

 

Kiinteistön omistajan kannalta tällainen yhteiskunnan voimakkaasti 

tukema hissirakentaminen mahdollistaa kiinteistön kilpailun hyvistä 

vuokralaisista jatkossakin. Erityisen merkittävää hissin saaminen 

kiinteistöön on ikääntyville asukkaille, jotka voivat turvallisesti 

vanheta omassa kodissaan pelkäämättä sitä, etteivät pysty jossain vai-

heessa enää kävelemään portaita. Hissirakentaminen vaikuttaa nä in 

myös asukkaiden vaihtuvuuden vähentämiseen ja sen myötä muutoista 

aiheutuvien korjauskustannusten pienenemiseen. 
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15 LÄHDELUETTELO 

Painetut lähteet: 

 

1. Osakeyhtiölaki 

2. Asunto-osakeyhtiölaki 

3. Aravalainsäädäntö 

4. RT 88-10125, henkilöhissien valinta, Rakennustieto Oy 

5. RT 88-10559, hissin rakentaminen vanhaan asuinrakennuk-

seen, Rakennustieto Oy 

6. RT 09-10692, esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö, 

Rakennustieto Oy 

 

Sähköiset lähteet: 

 

7. Valtion asuntorahasto [www-sivu]. [viitattu helmikuu 

2007]. Saatavissa: www.ara.fi 

8. Helsingin kaupunki [www-sivu]. [viitattu helmikuu 2007]. 

Saatavissa: www.hel2.fi/hissiprojekti 

 

 

 


