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Esipuhe
Kaupunginhallitus asetti 20.8.2001 hissityöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää hissien rakentamismahdollisuudet Oulun kaupungissa, laatia hissiselvitys
sekä toteuttaa taloyhtiöille suunnattu tiedotus- ja markkinointikampanja hissirakentamisen edistämiseksi.
Kaupunginhallituksen päätöksellä 4.12.2000 myönnetään vuosina 2002-2004
Oulun kaupungin avustusta hissien rakentamiseen 15 % asunto-osakeyhtiöille
ja 5 % aravalainoitetuille vuokrataloille. Avustuksen kokonaismääräksi tulee
Valtion asuntorahaston myöntämän tuen kanssa tällöin 55 % kokonaiskustannuksista. Hissityöryhmä tekee esitykset avustusten kohdentamisesta sekä
toimii Oulun kaupungissa toteutettavan hissirakentamisen seurantaryhmänä
kaupungin hissiavustuskauden 2002-2004 ajan.
Hissiselvityksen tavoitteena on selvittää hissittömien kerrostalojen määrä, hissien rakentamistarve, rakentamista koskevat viranomaismääräykset, tekniset
ratkaisut sekä hissien rakentamisella saavutettavat edut asukkaille ja kunnalle.
Työryhmän puheenjohtajana on rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö
Tapani Mäkikyrö ja jäseninä kiinteistöpäällikkö Matti Kuusisto Oulun Sivakka
Oy:stä, alueellisen vanhustyön päällikkö Rauni Väänänen –Sainio, lähiökoordinaattori Maarit Alikoski sekä arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen, joka toimii
työryhmän sihteerinä. Johtava palotarkastaja Tuomo Kukkonen on osallistunut työryhmän työskentelyyn asiantuntijana. Työryhmää on avustanut korjausneuvoja Paavo Yrttiaho.
Hissiprojekti käynnistettiin hissiseminaarilla, joka järjestettiin yhteistyössä
Suomen asuntotietokeskuksen kanssa. Hissiprojektia on esitelty myös asukastilaisuuksissa. Työryhmä on käynyt tutustumassa Helsingin hissiprojektiin
ja toteutettuihin hissikohteisiin työnsä yhteydessä.

Oulussa 30. päivänä kesäkuuta 2002

Tapani Mäkikyrö
puheenjohtaja

Leena Olsbo-Rusanen
sihteeri
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1. JOHDANTO
Suomessa on 23 000 hissitöntä kerrostaloa, joissa asuu noin 700 000
asukasta. Hissittömien kerrostalojen rakentaminen oli yleistä erityisesti
1950-80 –luvuilla. Hissittömään rakentamiseen ovat vaikuttaneet voimassa olevat rakentamismääräykset ja normit. Asuntohallituksen aravamääräykset edellyttivät hissin rakentamista 4-kerroksisiin taloihin
valtion lainoittamassa tuotannossa vasta 1980-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäiset koko asuntotuotantoa koskevat hissisäännökset tulivat voimaan vuonna 1995.
Oulussa hissittömiä kerrostaloja on rakennettu etenkin keskustaan
1940-50 –luvuilla ja lähiöihin 1960-70 –luvuilla. Huomattava osa myös
suhteellisen uusista 3-kerroksisista kerrostaloista on rakennettu hissittömiksi, koska hissin rakentamiseen ei ole ollut velvoitetta. Kerrostaloasunnoista yli 30 %, lähes 13 000 kpl, on hissittömissä taloissa.
Hissien rakentaminen on tärkeä askel pyrittäessä esteettömään asumiseen. Hallituksen asuntopoliittiseen strategiaan 2000-2003 sisältyy hissi-, esteettömyys- ja avopalvelujen kehittämisohjelman käynnistäminen. Myös lähiöuudistus 2000 –ohjelmassa korostetaan kestävän kehityksen mukaista, sosiaalista, kulttuurista ja toiminnallista hyvinvointia
sekä elinkaariasumisen mahdollistavaa esteettömyyttä.
Valtion tukea hissien rakentamiseen on myönnetty vuodesta 1990 lähtien. Saatavista avustuksista huolimatta rakentaminen on edelleen tarpeeseen nähden vähäistä. Valtion avustuksen turvin toteutuu koko
maassa noin 100 hissiä vuodessa. Hissirakentamisen esteeksi on koettu mm. tiedon ja osaamisen puute, kustannukset sekä päätöksentekoprosessien vaikeus taloyhtiöissä. Hissirakentamisen vauhdittamiseksi
useat kunnat ovat käynnistäneet omia hissiprojektejaan ja myöntävät
lisäavustusta.
Oulussa on rakennettu valtion avustuksen turvin hissi vasta yhteen
asunto-osakeyhtiöön. Kaupungin hissiprojektin käynnistymisen jälkeen
avustushakemuksen on jättänyt kymmenen taloyhtiötä, joihin on suunnitteilla yhteensä 19 hissiä.
Väestön ikääntyessä tarve esteettömään asumiseen ja asuinympäristöön korostuu. Hissittömyys vaikeuttaa vanhusten ja liikuntarajoitteisten, mutta myös lapsiperheiden ja muiden talossa asuvien jokapäiväistä liikkumista. Lisäksi hissien puute aiheuttaa kunnille kustannuksia lisääntyvän kotihoidon, tukipalvelujen ja ennenaikaisen laitoshoidon
tarpeen myötä. Oulun kaupungin strategiassa yhdeksi tavoitteeksi on
asetettu, että 91 % yli 75 vuotiaista selviytyy omassa kodissaan tarvittavien palvelujen turvin. Ympäristöministeriön tuoreen kyselytutkimuksen (Rönkä & Kallio 2002) mukaan asukkaiden mielestä hissiä tarvitaan eniten vanhenevan väestön omatoimiseen asumiseen sekä pienten lasten kuljetukseen. Myös taloudellisia perusteita, kuten asunnon
arvonnousua ja asunnon myynnin helpottumista, pidettiin tärkeänä.
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2. HISSIRAKENTAMISEN NYKYTILANNE
2.1 Hissittömät kerrostalot
Tilastoselvitykset perustuvat Oulun kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin (3/2002). Kaupunginosittain selvitettiin 3- ja 4 –
kerroksisista asuinkerrostaloista rakentamisvuosikymmen, hissin olemassaolo, kerrosluku, asuntojen ja porrashuoneiden lukumäärä sekä
asukkaiden ikäjakauma.
Joissakin yksittäisissä tapauksissa rakennusrekisterin tieto on virheellinen. Hissittömien porrashuoneiden lukumäärä saattaa todellisuudessa
olla rekisteritietoja suurempi, koska järjestelmä tallentaa useampiportaisen rakennuksen hissilliseksi, vaikka hissi on rakennettu vain yhteen
portaaseen. Rekisterin tietoja on tarkistettu maastossa vain pistokoeluonteisesti. Muutamista epätarkkuuksista huolimatta rekisterin tiedoista saa varsin luotettavan kuvan hissittömyyden laajuudesta.

3- ja 4 –kerroksiset asuinkerrostalot suuralueittain
Keskusta
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80
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Kaijonharju
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Oulussa on 3- ja 4 –kerroksisia asuinkerrostaloja yhteensä 704, joista
hissittömiä on 560 (79,5 %) ja hissillisiä 144 (20,5 %).
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Hissittömistä asuinrakennuksista 3-kerroksisia on 441 (78,8 %) ja 4kerroksisia 119 (21,2 %).
Suuralueittain tarkasteltuna hissittömiä kerrostaloja on eniten Keskustan suuralueella, 156 kpl (27,8 %), Höyhtyällä (80), Tuirassa (49),
Kaijonharjussa (48), Kaukovainiolla (40) ja Koskelassa (40).

3-kerroksiset asuinkerrostalot rakentamisajankohdan mukaan
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Hissittömiä kerrostaloja on rakennettu 1940-1950 –luvuilla etenkin keskustan alueelle ja Karjasillalle, 1960-1970 –luvuilla lähiöalueille Tuiraan, Kaukovainiolle, Höyhtyälle, Puolivälinkankaalle, Rajakylään ja
Myllyojalle ja 1980-luvulla Maikkulaan, Mäntylään ja Koskelaan. Huomattava osa myös suhteellisen uusista, esim. Kaijonharjuun, Maikkulaan ja Peltolaan 1990-luvulla rakennetuista 3-kerroksisista taloista on
hissittömiä.

Asuntojen määrä 3- ja 4-kerroksisissa kerrostaloissa
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Oulussa oli vuoden 2001 lopussa yhteensä 38 319 kerrostaloasuntoa.
(Oulun kaupunki, tilastollinen vuosikirja 2001)
Hissittömissä 3- ja 4 –kerroksisissa asuinrakennuksissa on yhteensä
12 750 asuntoa, joista keskustan alueella sijaitsee 3280 (25,7 %).
Hissittömiä asuntoja on 33,3 % kerrostaloasuntojen kokonaismäärästä.
Hissittömiä porrashuoneita on yhteensä 1231, joista keskustassa 298
(22,5 %), Höyhtyällä 156, Kaukovainiolla 143, Koskelassa 104, Kaijonharjussa 96 ja Tuirassa 91.
Hissittömissä kerrostaloissa asuu lähes 19 500 oululaista, mikä on 34
% kerrostaloissa asuvien kokonaismäärästä. Yli 64-vuotiaita asuu hissittömissä kerrostaloissa 2340, 17,1 % koko ikäluokasta.
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Asukasmäärä hissittömissä 3- ja 4-kerroksisissa kerrostaloissa
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Yli 64-vuotiaiden ikäjakauma 3- ja 4-kerroksisissa kerrostaloissa
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Väestörakenteen kehitys Oulussa vuoteen 2012
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29 700
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1 850
140 000
Lähde: Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman 2003-2005 ja talousarvion 2003
laatimisohjeet
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2.2 Oulun Sivakka Oy
Oulun kaupungin omistamilla vuokrataloyhtiöillä Oulun Sivakka Oy:llä
ja Oulun Tervatalot Oy:llä oli vuoden 2001 lopussa yhteensä 6200
vuokra-asuntoa. Asuntokannasta noin 65 % sijaitsee kerrostaloissa ja
35 % luhtitaloissa tai rivitaloissa. 2-4 –kerroksisia kerrostaloja on 100
ja niissä asuntoja yhteensä 2200. Yhtiöiden kaikissa yli 3-kerroksisissa
taloissa on hissit. Kolmikerroksissa ja matalimmissa taloissa hissi on
vain poikkeustapauksissa, esim. vanhustentaloissa. Kolmikerroksisia
hissittömiä rakennuksia on 47, joissa on porrashuoneita yhteensä 113
ja asuntoja 1070. Lisäksi hissittömissä, osittain kaksi-, osittain kolmikerroksisissa pienkerrostaloissa on porrashuoneita 35 ja asuntoja 300.
Hissityöryhmän pyytämän lausunnon mukaan Oulun Sivakka Oy:llä ei
ole tällä hetkellä suunnitelmia hissihankkeiden käynnistämiseksi asuntokannassaan. Hissien rakentamiseen ei katsota olevan nykytilanteessa tarvetta. Tarvittaessa asunnon vaihto onnistuu joko omassa talossa
tai muuhun kohteeseen. Asukkaista vaihtuu vuosittain lähes 20 %, mikä merkitsee 100-120 vapautuvaa asuntoa kuukausittain.
Hissien rakentamismahdollisuudet selvitetään aina perusparantamisen
yhteydessä. Teknisesti hissit jouduttaisiin lähes aina rakentamaan vaipan ulkopuolelle, mikä nostaa kustannuksia. Tyypillisiin perusparannuskohteisiin kustannustason nousun on arvioitu olevan 20…25 %.
Rakentamista olemassa olevaan rakennuskantaan ei pidetä taloudellisesti kannattavana vuokrien nousun vuoksi.
Yhtiön asukkailla on mahdollisuus osallistua perusparannuskohteiden
suunnitteluun sekä vaikuttaa vuosittain laadittavaan korjaus- ja kunnossapito-ohjelmaan. Asukkaiden taholta ei ole tehty aloitteita hissien
rakentamiseksi.
2.3 Esteettömyyskartoitus Kaukovainio-Höyhtyän alueella
Kaukovainio-Höyhtyä, Esteetöntä elämää –lähiöuudistushankkeeseen
2001-2003 sisältyen toteutettiin rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Projektialue valittiin alueen väestön ikärakenteen sekä rakennuskannan iän ja siitä johtuvan korjaustarpeen ja hissittömyyden
perusteella. Kartoitus jakaantui katuympäristön ja rakennusten esteettömyyskartoitukseen. Kadut, kevyen liikenteen väylät sekä julkiset ja
yksityiset palvelurakennukset kartoitettiin kokonaisuudessaan ja asuinrakennukset otoksena.
Esteettömyyskartoitus sisältää kymmeneen asuinrakennuskohteeseen
laaditut toimenpide-esitykset sekä periaatteelliset ratkaisumallit esteiden poistamiseksi ja hissin sijoittamiseksi. Asuinrakennuksista seitsemän on hissittömiä 3- 4 –kerroksisia taloja, joiden ratkaisumalleja hissin sijoittamiseksi voidaan soveltaa muissa saman tyyppisissä kerros-
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taloissa (Tavoitteena esteetön Oulu – kaupunki meille kaikille. Kaukovainio-Höyhtyän esteettömyyskartoitus 2002).

3. HISSIRAKENTAMISEN HYÖDYT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMELLE
3.1 Elinkaariasuminen
Hyväksytyssä Oulun kaupungin strategiassa (Kv 17.12.2001 §145) yhdeksi tavoitteeksi on asetettu, että 91 % yli 75 vuotiaista selviytyy
omassa kodissaan tarvittavien palvelujen turvin. Ikäihmisten kotona
asumista voidaan tukea hyvin suunnitellulla kotihoidon ympäristöllä
(Kotilainen 2002). Kotihoidon ympäristöjen suunnittelu kytkeytyy koko
asunto- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun
pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu kaikkien asuntojen ja lähiympäristön suunnittelu sellaiseksi, ettei liikkumiskyvyn heiketessä tarvitse
muuttaa muualle omasta kodista. Tällöin puhutaan ns. elinkaariasunnoista. Nykyisin ikääntyneistä ihmisistä asuu puutteellisesti suurempi
osa kuin muusta väestöstä. Kotona asumista vaikeuttavat erityisesti
liikkumisen esteet kuten asuintalojen hissittömyys ja puutteelliset hygieniatilat.
Hissin puuttuminen aiheuttaa vanhukselle ja/tai vammaiselle lisääntyvää kotihoidon ja tukipalvelujen tarvetta, sosiaalisen kanssakäymisen
ja liikkumisen vaikeutumista ja tapaturmariskejä sekä ennenaikaista laitoshoidon tarvetta. Lisäksi hissittömyys vaikeuttaa sekä asukkaan jokapäiväistä selviytymistä että avustavan kotihoidon henkilökunnan työtä. Kotihoidon henkilökunnan hyvän fyysisen työympäristön edellytykset tulisi täyttyä kaikissa olosuhteissa, myös kotiympäristössä. Kotihoidon henkilöstö havaitsee usein parhaiten esteet ikäihmisten kodeissa
ja lähiympäristöissä. Korjausten suunnittelu edellyttää moniammatillista
osaamista, ja he voivat toimia yhtenä asiantuntijana niitä tehtäessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin oppaassa ”Ikäihmisten hyvä
hoito ja palvelu” Kotilaisen mukaan hyvän kotihoidon ympäristön
suunnittelussa on otettava huomioon mm. seuraavaa: ” Liikkuminen kotoa lähiympäristöön, pihamaalle ja esimerkiksi linja-autopysäkille on esteetöntä ja turvallista kaikkina vuodenaikoina. Liian suuria tasoeroja,
kynnyksiä tai portaita ei ole, ja ovet ovat tarpeeksi leveät ja kevyet avata, samoin hissit.”

3.2 Kotihoidon palvelujen tarve hissittömissä kerrostaloissa
Oulun kaupungin kotihoidossa oli helmikuussa 2002 säännöllisesti palveluita tarvitsevia asiakkaita noin 1000. Tehdyn kartoituksen mukaan
heistä asui hissittömissä kerrostaloissa yhteensä 167 (16,7 %). Samanaikaisesti palvelutaloihin jonottavista 15 prosentilla oli pääasiallinen
syy hissittömyys. Seuraavassa taulukossa kuvataan ikäryhmittäin
säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta hissittömissä kerrostaloissa
asuvien kohdalla.
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Kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarve hissittömissä kerrostaloissa
2/2002.
Asiakkaiden
ikäryhmät
< 65
65-74
75-84
≥ 85
Yhteensä

Tilapäinen
1-3 x kk
3
11
16
4
34

Asiakkaiden palvelun tarve
Säännöllinen
1-2 x vko 3-4 x vko 5-6 x vko
6
1
1
2
2
0
20
2
2
11
4
3
39
9
6

Yhteensä
≥ 7 x vko
2
8
34
35
79

13
23
74
57
167

Kotihoidon henkilökunnan tekemän arvion mukaan avuntarve vähenisi
kauppa-asioiden hoidossa ja ulkoilussa, mikäli taloissa olisi hissi. Kotihoidon toimintolaskennassa saatujen tulosten perusteella yhteen kaupassakäyntiin kuluu aikaa keskimäärin 34 min (Sinisammal ja Prykäri
2000). Pääsääntöisesti kotihoidon henkilöstö käy nykyisin kaksi kaupassakäyntiä viikossa. Tukipalveluna tuotetun kaupassakäynnin kokonaiskustannukset olivat Oulussa helmikuussa 2002 vuositasolle laskettuna 605 604 € (3 633 624 mk).

3.3 Kustannusvertailut
Seuraavassa on poimittu kolmesta eri selvityksestä eri vuosilta kotona
ja laitoksessa asumisen kustannuksia suhteessa hissin rakentamiseen
ja asunnon korjaamiseen. Joidenkin kustannusten laskentaperusteita
on muutettu vertailtavuuden saavuttamiseksi, muutetut kohdat kursiivilla.
Ympäristöministeriön selvitys vuonna 1997
Selvityksessä ”Hissi vanhaan kerrostaloon” on verrattu hissirakentamisen kustannuksia kunnan kotipalvelusta aiheutuviin menoihin. Laskelmien pohjana on käytetty Stakesin selvitystä (Kurenniemi 1997).
Hintatasot ovat vuodelta 1996. Hissin rakentamiskustannus on
keskimäärin
450
000
mk
(4
kerrosta,
9
asuntoa).
Annuiteettilaskelmassa korko on 5 % ja kuoletusaika 20 vuotta.
Käyttökustannukseksi
oletetaan
0,5
mk/kk/m2.
Hissin
vuosikustannuksiksi tulee noin 39 000 mk. Koti-palvelun kustannus
kunnalle on arvioitu noin 130 markaksi käyntikertaa kohti. Hissin säästö
arvioidaan suoraan kotipalvelutarpeen vähenemisestä.
Laskentamallin perusteella hissin rakentamis- ja käyttökustannukset
ovat samansuuruiset kotipalvelukustannuksiin verrattuna, kun porrashuonetta kohti tarvitaan kotipalvelun käyntejä (1 käynti 130 mk) 25
kertaa kuukaudessa tai vastaavasti 6 kertaa viikossa. Toisin sanoen,
mikäli hissin avulla vältetään kuusi kotipalvelukäyntiä viikossa, on hissi
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kokonaistaloudellisesti kannattava. Mikäli hissiavustus lasketaan mukaan, on hissin rakentaminen vielä selvästi kannattavampaa (Rönkä et
al. 1997).

Stakesin selvitys vuonna 1999
Selvityksessä on vertailtu hissin rakentamisen ja käytön sekä kotihoidon vuosikustannuksia. Laskelmassa on käytetty annuiteettiperiaatetta
ja seuraavia lähtöolettamuksia:
hissin hinta
600 000 mk
hissin käyttöaika
25 vuotta
asuntoja hissiä kohti
12 kpl
lainan korko
5%
hissin käyttö asuntoneliötä kohti 6 mk/vuosi
Hissin vuosikustannukset:
investoinnin vuosikustannus
hissin käyttö vuodessa
hissikustannukset yhteensä
hissi asuntoa kohti vuodessa
hissi asuntoa kohti kuukaudessa

41 000 mk
4 000 mk
45 000 mk
3 750 mk
315 mk

Kotipalvelun vuosikustannukset, käynti kerran viikossa:
käyntikerran hinta
200 mk
kotiapu vuodessa
10 400 mk
kotiapu vuodessa 4 asukkaalle
41 600 mk
Näiden laskelmien mukaan hissi maksaa jokseenkin saman kuin kerran
viikossa kotiapu portaan neljälle asukkaalle tai kotiapu neljä kertaa viikossa yhdelle asukkaalle.
Kustannusten jakautuminen
Kustannusten määrän lisäksi arvioidaan kustannusten jakautumista.
Verrataan vaihtoehtoja, hissi tai kotipalvelu, sekä asukkaan että julkisen talouden kannalta. Esimerkkitapauksessa hissiavustus on 50 %.
Tällöin asukkaan kustannus hissin rakentamisesta ja käytöstä on 170
mk/kk. Asukas saa kotipalvelua hissin puutteen takia kerran viikossa ja
maksaa tästä 25 mk. Kunnan osuus kotiavun kustannuksista on tällöin
175 mk.
Asukkaan kustannukset:
joko hissistä
tai kotipalvelusta

170 mk/kk
110 mk/kk

Hissi on 60 mk/kk kalliimpi, mutta kysymys on hyvin pienestä erosta.
Asunnon arvonnousu, 2…10 %, korvaa sen moninkertaisesti.
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Julkisen talouden kustannukset:
joko hissiavustus asuntoa kohti
tai kotipalvelu kerran viikossa

150 mk/kk
760 mk/kk

Hissiavustus on noin viidenneksen kodinhoitajan käyntien kustannuksista. Näiden laskelmien valossa kaikki osapuolet hyötyvät hissin rakentamisesta. (Stakes/YST Ideakortti 6/99)
On huomattava, että yhteiskunta antaa saman hissiavustuksen portaan
kaikkiin asuntoihin, vaikka niissä ei kotihoidon tarvetta juuri silloin olisikaan. Marja Kurenniemi (1997) on todennut laskelmiensa perusteella,
että jopa yhtä asuntoa varten kannattaa rakentaa taloon hissi, mikäli
toimenpide riittää vaihtoehdoksi palveluasuntoon muuttamiselle muutaman vuoden ajaksi kymmenen vuoden tarkastelujaksolla.

Pro-gradu –työ vuonna 2001
Taloustieteen opiskelija Kati Yrttiaho selvitti Oulun yliopistossa progradu -työnsä tutkimusosuudessa hissin ja korjausrakentamisen vaikutuksia vanhusten kotona asumiseen. Hän käytti työssään kahta esimerkkitapausta ja vertasi näiden edellyttämien palvelujen tuottamiskustannuksia hissi- ja korjausrakentamisen kustannuksiin sekä tarkasteli näin syntyviä kustannussäästöjä:
1. oletuksena vanhus, joka saisi tuetun kotihoidon palveluita 5 vuotta
ja tehostetun kotihoidon palveluita 5 vuotta verrattuna siihen, että
vanhus asuisi ympärivuorokautisessa palvelukodissa 10 vuotta.
2. oletuksena vanhus, joka saisi tehostetun kotihoidon palveluita 10
vuotta verrattuna siihen, että vanhus asuisi ympärivuorokautisessa
palvelukodissa 10 vuotta.
Kustannuslaskelmassa pohjana on käytetty kotihoidon toimintolaskennassa saatuja tuetun ja tehostetun kotihoidon tuotehintoja sekä ympärivuorokautisen asumispalvelun tuotehintaa.
Hissikustannuksissa on otettu huomioon keskimääräiset rakennuskustannukset, 600 000 mk/hissi, ja taloyhtiön ottama laina 10 vuoden laina-ajalla, korko 5 %. Hissin kustannukset on laskettu asuntokohtaisesti
tasasuurina porrashuoneen jokaiselle 12 asunnolle. Korjaussuunnitelman kustannukset ovat asuntokohtaisia ja taloyhtiön yhteistilojen osalta
asunnoille jyvitettyjä. Laskelmassa hissi ja korjaus kuoletetaan 10 vuoden tarkasteluaikana, vaikka todellisuudessa hissin kestoikä on noin 25
vuotta ja korjauksenkin selvästi yli 10 vuotta.
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Kustannuslaskelma tilanteessa, jossa vanhus saa ensin 5 vuotta tuettua
kotihoitoa ja sitten 5 vuotta tehostettua kotihoitoa.
Nettohyötylaskelma 10 vuoden tarkasteluajalla
Asumispalvelu palvelukodissa, 24 h/vrk, 10 v.
Kotona asuminen tuetun 5 v. ja tehostetun kotihoidon 5 v. turvin
Hissikustannukset yhtä asuntoa kohti, avustus 0 %
Korjausrakentamisen kustannukset, avustus 0 %
Kustannussäästö
Kustannussäästö, jos portaan kaikkien 12 asunnon
yhteenlaskettu hissikustannus kohdistetaan tarkasteltavaan
asuntoon kohta: laskentaperuste muutettu
Kursivoitu

Mk /€
1 268 295
- 466 518
- 49 144
- 115 085
637 548
96 964

/ 211 383
/ 77 753
/ 8 265
/ 19 181
/ 107 227
/ 16 308

Kokonaiskustannuksissa syntyisi säästöä 107 227 € / 637 548 mk, jos
vanhus voisi asua hissi- ja korjausrakentamisen sekä tuetun ja tehostetun kotihoidon turvin 10 vuotta pidempään kotonaan, kun vaihtoehtona
olisi asuminen ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä.
Vastaavasti seuraavan taulukon tilanteessa, jossa vanhus saa
tehostettua kotihoitoa 10 vuoden ajan ja tehdään vastaavat hissi- ja
korjausrakentamistyöt, syntyvä kustannussäästö olisi 30 703 € / 182
554 mk.
Kustannuslaskelma tilanteessa, jossa vanhus saa 10 vuotta tehostettua
kotihoitoa.
Nettohyötylaskelma 10 vuoden tarkasteluajalla
Asumispalvelu palvelukodissa, 24 h/vrk, 10 v.
Kotona asuminen 10 v. tehostetun kotihoidon turvin
Hissikustannukset yhtä asuntoa kohti, avustus 0 %
Korjausrakentamisen kustannukset, avustus 0 %
Kustannussäästö

Mk /€
1 268 295
- 921 512
- 49 144
- 115 085
182 554

/ 211 383
/ 153 585
/ 8 265
/ 19 181
/ 30 703

Yhteenveto taloudellisesta kannattavuudesta
Selvitykset osoittavat, että hissin rakentamiskustannuksetkin huomioiden kotona asuminen tulee kokonaiskustannuksiltaan selvästi edullisemmaksi kuin ympärivuorokautinen asumispalvelu. Samoin mahdollisimman suuri omatoimisuus hissiä apuna käyttäen tulee edullisemmaksi kuin kotipalveluihin turvautuminen. Laitoshoitoon verrattuna kustannussäästö olisi vieläkin suurempi.
Selvityksistä voidaan todeta, että kaupunki/kunta saa enimmän kustannussäästön vanhusten kotona asumisesta eli edullisemmasta palveluvaihtoehdosta ja kotipalvelutarpeen vähenemisestä. Toisaalta kunta
osallistuu hissin rakentamiskustannuksiin, mutta vain vähäisellä 5…15
% osuudella. Enimmän osan hissirakentamisen kokonaisedusta saa
kunta ja suoraan rahallisena säästönä.
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Asukkaan/omistajan saama välitön hyöty ei ole selvitysten mukaan
välttämättä suoraan rahassa mitattavaa. Nykytilanteessa joidenkin
vanhusten saattaa olla jopa taloudellisti kannattavampaa asua laitoskuin avohoidossa, sillä pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan (Yrttiaho 2001). Jälkiasennetun
hissin aiheuttama asunnon arvonnousukin realisoituu vasta asunnon
myyntihetkellä. Asukkaan välittömät edut muodostuvatkin usein eri arvostustekijöistä. Kyselytutkimuksen (Rönkä & Kallio 2001) mukaan hissi helpottaa arkielämää monin tavoin: siivoaminen, tavaroiden kantaminen, lastenrattaiden kuljetus ja yhteistilojen, kuten saunaosaston tai
pesutuvan käyttö helpottuu. Kotipalveluhenkilöstön käsityksen mukaan
vanhus joutuu yleensä ensimmäiseksi luopumaan saunan ja kellaritilojen käytöstä hissittömyyden takia (Rönkä et al.1997). Kyselytutkimuksessa asukkaat korostivat myös hissin tuomien liikkumismahdollisuuksien sosiaalista ja tasa-arvoa tuovaa merkitystä: pääsee itse hoitamaan
asioitaan ja ulkoilemaan, mutta myös iäkkäät sukulaiset ja tuttavat pääsevät kylään.
Jos valtio tukee hissin rakentamista 40…50 prosentin osuudella, on
kunnalle taloudellisesti hyvin kannattavaa omalla 5…15 prosentin tukiosuudella ja muulla tukitoiminnalla (hissiasiamies) varmistaa mahdollisimman monen hissihankkeen käynnistyminen. Jos asuntojen käytössä päästään elinkaariasumiseen, tulee jokainen asunto vuorollaan vanhusten asunnoksi. Hissirakentamisen tukeminen on valtiolta ja kunnalta
kannattavaa pitkäjänteistä sijoitustoimintaa.
Mikäli kunta ei voi osoittaa budjettivaroja hissirakentamisessa omaan
tukiosuuteensa, tarkoittaa se sitä, että kunnalla ei ole varaa valita itselleen taloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa vanhustenhuollossa.

4. HISSIEN RAKENTAMISMAHDOLLISUUDET
4.1 Viranomaismääräykset
Rakentamisesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –
asetuksessa sekä rakentamismääräyksissä. Säännösten tarkoituksena
on huolehtia, että rakennuksista, mukaan lukien hissit ja porrashuoneet, tulee turvallisia, terveellisiä ja laadukkaita sekä myös lapsille,
vanhuksille ja vammaisille soveltuvia.
Hissihankkeiden yhteydessä tila- ja rakennustekniseen suunnitteluun
vaikuttavat tärkeimmät rakentamismääräykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa Asuntosuunnittelu (G1), Rakennusten
Paloturvallisuus (E1), Rakenteiden lujuus (B) ja Liikkumisesteetön rakentaminen (F1). Näitä uudisrakentamista koskevia määräyksiä sovelletaan rakennuksen muutos- ja korjaustoimenpiteisiin sen mukaan kuin
toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen käyttötapa edellyttävät.
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Hissin jälkiasennuksen yhteydessä porrashuoneen ratkaisut saadaan
yleensä työstettyä määräysten mukaisiksi. Eniten suunnittelutyötä ja
määräysten tulkintaa edellyttää poistumisreitin riittävän väljyyden ja paloturvallisuuden varmistaminen. Henkilöiden tulee palon tai muun hätätilanteen sattuessa voida poistua turvallisesti rakennuksesta, tai heidät
on voitava pelastaa muilla keinoin. Ratkaisuja on haettava yhteistyössä
rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten kanssa.
Määräysten mukaan rakennuksessa tulee olla riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä. Uloskäytävänä ei pidetä hissiä tai muuta vastaavaa laitetta. Jokaiselta poistumisalueelta (asunto) on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän (porrashuoneen) kautta liikuntakyvytön henkilö paareilla myös hissiasennuksen jälkeen. Myös makuupaareilla tulee päästä joko portaan tai hissin kautta. Porrashuone toimii myös palokunnan hyökkäystienä.
Enintään kahdeksankerroksisessa asuinrakennuksessa riittää yksi
uloskäytävä. Tällöin on oltava varatie, jonka kautta pelastautuminen on
mahdollista omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein. Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkunaaukkoa,
jonka
kautta
pelastautuminen
on
mahdollista
pelastustoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin.
Uloskäytävän leveyden tulee olla yleensä vähintään 1200 mm. Leveys
mitataan vaakatasossa kohtisuoraan poistumissuuntaa vastaan. Vähimmäisleveyden sisäpuolella ei saa olla muita kaventavia esteitä kuin
jalkalistat, reunapalkit ja käsijohteet. Hissin jälkiasennuksen yhteydessä arvioidaan porrassyöksyn toiminnallinen minimileveys. Siihen vaikuttaa ratkaisevasti porrastasanteiden väljyys (paarien kääntyminen).
Alle 900 mm:n porrasleveyksillä hyväksyttävän ratkaisun löytyminen
vaikeutuu tuntuvasti. Mitoitukseen liittyvät kysymykset tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

4.2 Tekniset ratkaisut
Hissi voidaan asentaa jälkeenpäin lähes jokaiseen hissittömään kerrostaloon. Tavallista henkilöhissiä keveämpänä vaihtoehtona voidaan
asentaa ns. mini- tai kaitahissi, joka on erityisesti kehitetty perusparannusta varten. Asennettavan uuden hissin tulee mahdollistaa esteetön
pääsy pihalta asuntoihin sekä sauna- ja muihin aputiloihin. Ohessa on
porrashuonepiirroksin esitetty jälkiasennettavan hissin tavallisimmat sijoitusvaihtoehdot (RT 88-10559).
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Hissihanke vaatii rakennusluvan. Asiassa tulee jo hankkeen suunnittelu- ja luonnosvaiheessa ottaa yhteyttä kaupungin rakennusvalvontavirastoon ja palolaitokseen. Hanke edellyttää ehdottomasti ammattitaitoisen rakennussuunnittelijan käyttämistä toteutusvaihtoehtojen selvittelyssä ja lopullisen suunnitelman laatimisessa.
4.3 Rakentamiskustannukset
Hissihankkeen kustannukset koostuvat hissin hankintahinnasta, rakennusteknisistä ja LVIS-töistä sekä rakennuttamiskustannuksista. Rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat lähtötilanne ja valittu toteutustapa.
Halvimmillaan hissi rakennetaan valmiiseen kuiluun.
Valtion asuntorahaston tilastojen mukaan hissikustannukset ovat viime
vuosina kääntyneet nousuun. Vuonna 1997 keskimääräinen kustannus
oli 487 000 markkaa, vuonna 2000 620 000 markkaa ja vuonna 2001
asunto-osakeyhtiöissä 645 000 markkaa ja vuokrataloissa 818 900
markkaa. Kustannusten nousua ei ole aiheuttanut niinkään yleinen kustannustason nousu, vaan lähinnä aiempaa vaativammat ja monimuotoisemmat ratkaisut, esim. hissi tai portaat on rakennettu vaipan ulkopuolelle. (Valtion asuntorahasto)
Kokonaiskustannuksista hissin osuus on 200 000-700 000 mk, rakennustekniikan osuus 50 000-400 000 mk ja rakennuttamiskustannukset
5000-50 000 mk (kustannustaso 1998). (Ympäristöministeriö Hissiopas)

Hissiratkaisun vaikutus kustannuksiin

Kuvan lähde: Hissiopas. Ympäristöministeriö 2001
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4.4 Hissiavustukset
Valtion asuntorahaston myöntämä avustus
Valtion tukea hissien rakentamiseen myönnettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1990. Tällöin avustus koski pääsääntöisesti aravavuokrataloja
ja oli koeluontoista. Avustuksen määrä oli 30 % hyväksytyistä kustannuksista. Vuonna 1996 poistettiin asuntolainoitettujen kohteiden etuoikeusasema. Vuodesta 1997 lähtien avustusta on myönnetty 50 % aravavuokrataloille ja 40 % asunto-osakeyhtiöille ja vapaarahoitteisille
vuokrataloille.
Avustettavia toimenpiteitä ovat hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset, tarvittavat rakennustekniset sekä LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset. Tavoitteena on pyrkiä saamaan esteetön
kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja yhteisiin tiloihin. Lähtökohtana on, että hissin avulla myös apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai
rollaattoria käyttävät voivat kulkea pihalta asuntoihinsa.
Avustusjärjestelmän alkuvuosina hissiavustusta haki vuosittain 20-30
kohdetta. Avustusprosentin noustua vuonna 1997 kiinnostus hissirakentamiseen on lisääntynyt. Viime vuosina hakijoita on ollut 50-80 vuodessa ja hissien määrä kohteissa 130-180, joista on toteutunut
vuosittain yli 100 (Kostiainen 2001).

Hissiavustukset vuosina 1994-2001
Vuosi

Kohteita, kpl
Hissejä, kpl
toteutuneet (varaukset)

Keskimääräinen
kustannus, mk

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

12 (22)
12 (22)
22 (26)
43 (49)
60 (78)
45 (66)
55 (60)
42 (75)

435 900
468 500
476 100
487 600
506 700
605 700
664 900
778 408

18
14
42
101
129
91
111
107

Lähde: Valtion asuntorahasto
Oulun kaupungin hissiavustus
Kaupunginhallituksen päätöksen 20.8.2001 mukaan Oulun kaupunki
myöntää vuosina 2002-2004 avustusta uuden hissin rakentamiseen
vanhaan asuinkerrostaloon. Avustusta myönnetään 15 % asunto-
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osakeyhtiöille ja vapaarahoitteisille vuokrataloille ja 5% aravalainoitetuille vuokrataloille.
Hakuaika on jatkuva. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että
Valtion asuntorahasto on hyväksynyt hankkeen suunnitelman ja
kustannukset sekä myöntänyt hankkeelle valtion korjausavustuksen.

Suunnitteluavustus
Hissihankkeen suunnittelukustannuksiin ja esisuunnittelun asiantuntijapalkkioihin on mahdollista hakea korjausavustusta. Avustusta myönnetään 4 euroa 20 senttiä huoneistoneliömetriä kohti kuitenkin enintään
50 % suunnittelukustannuksista. Avustuksen myöntää kunta. Suunnitteluavustuksen maksaminen ei vielä edellytä hissin rakentamista.
4.5 Hissirakentamisesta päättäminen asunto-osakeyhtiössä
Aloitteen hissin rakentamiseksi voi tehdä talon asukas, hallitus tai
isännöitsijä. Hissihankkeen valmistelusta huolehtii taloyhtiön hallitus
yhdessä isännöitsijän kanssa. Päätös hissin rakentamisesta asuntoosakeyhtiön omistamaan rakennukseen tehdään yhtiökokouksessa.
Pääsääntöisesti yhtiökokouksessa voidaan päättää yksinkertaisella
enemmistöllä perusparannuksista ja uudistuksista sekä kustannusten
jaosta kaikkien osakkaiden kesken yhtiövastikeperusteen mukaan.
Ympäristöministeriön Hissioppaassa on esitetty hissihankeen
etenemistä kuvaava ” hissin ajo-ohje” (liite 1)
Asunto-osakeyhtiölain 5 §:n mukaan yhtiökokous voi tehdä päätöksen
yhtiövastikkeen
perimisestä
kiinteistön
arvoa
kohottaviin
perusparannuksiin. Edellytyksenä on, että hanke on tarpeen kiinteistön
rakennuksen
saattamiseksi
vastaamaan
kunkin
ajankohdan
tavanmukaisia vaatimuksia ja että osakkaiden maksurasitus pysyy
kohtuullisena. Maksurasitusta lieventävät esim. tarjolla olevat
hissiavustukset, ennakkorahastointi sekä hankkeen luototus.
Jotta yhtiökokouksessa voitaisiin päättää hissin hankkimisesta kaikkia
sitovasti enemmistöpäätöksellä ja vastikerahoitteisesti, täytyy asuntoosakeyhtiölain edellytysten täyttyä. Hissin voidaan katsoa olevan
tavanomaista asumistasoa esimerkiksi vähintään neljä kerrosta
korkeassa rakennuksessa (G1, Asuntosuunnittelu). Asia ratkaistaan
tapauskohtaisesti.
Yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikkeen maksuperusteesta poiketen
voivat osakkeenomistajat sopia hissin rakentamisesta aiheutuvasta
maksurasituksesta eri kerroksissa asuvien osakkeenomistajien kesken.
Tämä vaatii kaikkien niiden suostumuksen, joiden maksurasite nousee
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verrattuna siihen, jos maksut peritään yhtiöjärjestyksen määräämällä
tavalla.
Hissihanke voidaan toteuttaa myös niin, että vain hanketta haluavat
osallistuvat kustannuksiin. Tällöinkin asiasta tehdään päätös
yhtiökokouksessa. Yhtiö ja hankkeeseen osallistuvat sopivat
hissirakentamisen toteuttamisesta. Osakkeenomistajien kesken
tehdään sopimus, jossa hissin rakentamiseen osallistuvat sitoutuvat
maksamaan hankkeen kaikki kustannukset. Lisäksi sovitaan, millä
ehdoilla myöhemmin asiasta kiinnostuvat osakkeenomistajat ovat
oikeutettuja pääsemään hissin käyttäjiksi (Ympäristöministeriö
Hissiopas).
4.6 Hissirakentaminen uustuotannossa
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 53 §:ssä säädetään yleisellä tasolla
liikkumisesteettömästä rakentamisesta: ” Asuinrakennuksen ja
asumiseen
liittyvien
tilojen
tulee
rakennuksen
suunniteltu
käyttäjämäärä ja kerrosluku sekä muut olosuhteet huomioon ottaen
täyttää liikkumisesteettömälle rakentamiselle asetetut vaatimukset.”
Hissiä edellyttävät kulkuyhteydet kerrostaloissa
G1, Asuntosuunnittelu, määräykset
Kerrostalossa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon
kerrostaso mukaan lukien neljännessä tai sitä ylemmässä kerroksessa,
porrasyhteys asuinhuoneistoihin on varustettava pyörätuolin käyttäjälle
soveltuvalla hissillä. Mikäli käynti rakennukseen on kerrostasojen
välissä, sisääntulon kerrostasona pidetään näistä alempaa.
Edellä oleva koskee myös kerrostaloa, jossa käynti asuinhuoneistoihin
on yllä mainitulla tavalla laskettuna kolmannessa kerroksessa, mikäli
sisääntulon kerrostason yläpuolisissa
kerroksissa on yhteensä
enemmän kuin kuusi asuinhuoneistoa porrasyhteyttä kohden eikä
pääosaa tontin tai rakennuspaikan rakennusten alasta ole suunniteltu
kulkuyhteyksiltään liikkumisesteisille soveltuviksi asunnoiksi.
Hissillä varustettavan rakennuksen ja sen tontin tai rakennuspaikan
asumisen kannalta välttämättömien kulkuyhteyksien tulee soveltua
myös liikkumisesteisille.
Hissiä edellyttävät porrasyhteydet
G1, Asuntosuunnittelu, opas
Määräystä hissiä edellyttävistä porrasratkaisuista selventää G1:n
Asuntosuunnittelumääräyksiä koskeva opas seuraavasti:
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Määräyksen lähtökohtana on hissiä tarvitsevien määrä sekä mahdollisten maantasokerrosten kompensoiva vaikutus matalissa kerrostaloissa. Lähtökohtana ovat myös hissin rakentamis- ja käyttökustannukset. Hissitöntä ratkaisua voidaan pitää vähäisenä poikkeamisena mm.
tilanteessa, jossa hissin rakentamisvelvollisuus aiheutuu esimerkiksi
yksittäisestä ullakkohuoneistosta.
Asumiskäytössä olevien tilojen osuus maantasokerroksissa lasketaan
näiden kerrostasojen asuinkerrosalan suhteena rakennusten alaan
maantasossa. Tällainen kerrostaso on aina asuinkerros tai nk. sekakerros. Esimerkiksi rinteeseen sijoitetussa kerrostalossa voi maantasokerroksia olla useitakin päällekkäin. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki
kiinteistön rakennukset ja niiden maantasokerrosten asuinkerrosalaan
kuuluvat tilat. Lisäksi vaaditaan, että maantasokerrosten asuinhuoneistot soveltuvat kulkuyhteyksiltään liikkumisesteisille.
Esteettömät kulkuyhteydet
G1, Asuntosuunnittelu, opas
Kulkuväylien välttämättömyyttä arvioitaessa lähtökohtana on pidettävä
kaikkia kiinteistöön suunniteltuja asumista palvelevia tiloja ja
asukkaiden
mahdollisuutta
niiden
käyttämiseen
heidän
liikkumiskyvystään riippumatta. Esimerkiksi kerrostalokiinteistössä,
jossa on useita yhteiseen käyttöön tarkoitettuja saunaosastoja, on
vähintään
yhteen
niistä
johtavan
kulkuväylän
sovelluttava
liikkumisesteisille.
Liikkumisesteisille soveltuvaksi tarkoitetut kulkuväylät suunnitellaan
pyörätuolin käytön vaatimusten mukaan. Asuinkiinteistöjen osalta tämä
merkitsee:
- Liikkumisesteisille tarkoitetut kulkuväylät tehdään ilman portaita.
Kulkuväylillä olevat välttämättömät kynnykset ja muut vastaavat
vähäiset tasoerot mitoitetaan tai muutoin järjestään pyörätuolikäyttöön soveltuviksi. Suuremmat tasoerot ratkaistaan luiskilla,
joiden kaltevuus on yleensä enintään 1:12,5.
- Kulkuväylät tehdään riittävän leveiksi. Kulkuväylillä olevien ovien ja
kulkuaukkojen leveys on vähintään 0,8 m (9M:n ovet).
- Pääsy hissille tehdään pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaksi.
Tällaisen hissin korin vähimmäismitat asuinrakennuksessa ovat
esimerkiksi 1100 mm x 1400 mm tai 900 mm x 1600 mm.
- Kulkuväylien muussa suunnittelussa otetaan huomioon liikkumisesteisten vaatimukset. Kysymys on väylien tarkoituksenmukaisen
mitoituksen ohella luiskien yms. varustamisesta tarpeellisella
käsijohteilla, pyörätuolin käyttöön soveltuvista pintamateriaaleista,
tarkoituksenmukaisen valaistuksen järjestämisestä ja väylien
havainnollisuudesta.
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Rakennusten paloturvallisuus
Uudet rakennukset tulee suunnitella voimassa olevien määräysten
mukaisesti. Määräyksistä ei ole syytä poiketa uustuotannossa.
Uloskäytävät on suunniteltava väljiksi ja helppokulkuisiksi niin, että
paarikuljetus makuupaareilla on aina mahdollista. Uloskäytävän
leveyden tulee olla vähintään 1200 mm.
5. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Selvityksen mukaan Oulussa on 3- ja 4 –kerroksisia hissittömiä
kerrostaloja noin 560 kpl. Näissä on porrashuoneita 1230 ja asuntoja
12 750. Hissittömissä kerrostaloissa asuu lähes 19 500 oululaista,
joista yli 64-vuotiaita 2340.
Hissittömyys vaikeuttaa vanhusten ja liikuntarajoitteisten, mutta myös
lapsiperheiden ja muiden talossa asioivien jokapäiväistä liikkumista.
Hissin puute aiheuttaa lisääntyvää kotihoidon ja tukipalvelujen tarvetta
ja vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä sekä ennenaikaista
laitoshoidon tarvetta. Väestön ikääntyessä tarve esteettömään
asumiseen ja asuinympäristöön korostuu. Hissien rakentamisella
luodaan edellytykset kotona asumiselle, parannetaan omatoimista
selviytymistä ja siten vähennetään sosiaali- ja terveyspalvelutarvetta ja
–kustannuksia.
Laskelmat
osoittavat
kiistatta,
että
hissien
rakentaminen on yhteiskunnalle kannattavaa.
Vuonna 2001 tehdyn Oulun asukasbarometri -tutkimuksen mukaan
lähes 80 % kerrostaloasukkaista piti hissiä tärkeänä tekijänä
taloyhtiössään. Hissi parantaa asumisen laatua ja nostaa asuntojen
arvostusta. Hissirakentaminen tulee myös nähdä mahdollisuutena
parantaa olemassa olevaa asuntokantaa ja asuntoalueiden
houkuttelevuutta.
Hissirakentamisen eteneminen
Oulun kaupungissa edellyttää
resurssointia
hissiavustuksiin,
hissiasiamiehen
toimeen,
hissirakentamisen neuvontaan, tiedottamiseen ja markkinointiin.
Hissihankeen käynnistämiseen liittyy teknisiä, taloudellisia ja
hallinnollisia asioita, joiden ratkaisemiseen ja hoitamiseen tarvitaan
asiantuntijan apua.
Kaupunki voi edistää hissien rakentamista tontinluovutusehtojen ja
maankäyttösopimusten kautta sekä tarjoamalla tiettyjä etuja tai
helpotuksia lupamenettelyssä.
Rakentamista koskevien määräysten soveltamisesta tulisi saada
valtakunnalliset suositukset, jotka tukisivat hissien rakentamista.
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Tiedottaminen ja markkinointi
Työryhmä ehdottaa, että taloyhtiöille suunnattua tiedotusta ja
markkinointia
hissirakentamisen
edistämiseksi
jatketaan.
Hissitiedotteita ja
–esitteitä jaetaan taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille sekä
rakennuttajille.
Hissirakentamisesta ja -avustuksista tiedotetaan myös kaupungin
www-sivuilla sekä Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen
kautta.
Neuvonta hissiasioissa
Työryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki palkkaa
määräaikaisen / osa-aikaisen teknisen henkilön, jonka tehtäviin kuuluu
neuvonta, tiedotus ja markkinointi hissiasioissa ja että kaupungin
talousarvioon varataan tarvittavat määrärahat.
Kaupungin hissiavustus
Työryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki jatkaa
hissiavustusten myöntämistä nykyisen käytännön mukaisesti myös
hissiavustuskauden 2002-2004 jälkeen.
Tontinluovutusehdot ja maankäyttösopimukset
Työryhmä ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että se tekisi esityksen
kaupunginhallitukselle, että asuntotonttien tontinluovutusehtoihin
sisällytettäisiin velvoite hissivarauksesta kaikkiin kolmikerroksisiin
taloihin.
Työryhmä ehdottaa, että maankäyttösopimuksiin ja tontin
käyttösuunnitelmiin sisällytettäisiin velvoite hissivarauksesta kaikkiin
kolmikerroksisiin taloihin.
Hissivaraus tarkoittaa hissikuilun ja tarvittavien installaatiovarausten
tekemistä.
Rakennusoikeuden ylitys
Työryhmä ehdottaa, että rakennuslupa- ja poikkeamispäätöksiä
tehtäessä
sallitaan
rakennusoikeuden
ylitystä
10
m2/kerros/porrashuone, kun
rakennetaan kolmikerroksisissa
asuinrakennuksissa luonnonvaloisia porrashuoneita hissikuiluineen.
Työryhmä ehdottaa, että rakennuslupa- ja poikkeamispäätöksiä
tehtäessä suhtaudutaan myönteisesti rakennusoikeuden ylittämiseen,
kun
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on tarkoitus rakentaa hissi tai porras vanhaan kerrostaloon olemassa
olevan rakennusmassan ulkopuolelle.

Rakennusmääräyskokoelman osan E1 ”Rakenteellinen paloturvallisuus”
muuttaminen
Työryhmä ehdottaa, että suurimpien kaupunkien rakennusvalvonta- ja
pelastusviranomaiset
laatisivat
Ympäristöministeriölle
yhteisen
esityksen Rakennusmääräyskokoelman osan E1 ”Rakenteellinen
paloturvallisuus” sovellusohjeeksi siten, että saataisiin valtakunnallinen
ohje
määräysten
soveltamisesta
vanhojen
rakennusten
hissirakentamiseen.

Rakennusmääräyskokoelman osan G1 ”Asuntosuunnittelu, määräykset”
muuttaminen
Työryhmä ehdottaa, että kaupunginhallitus tekisi Ympäristöministeriölle esityksen Rakentamismääräyskokoelman osan G1 ”Asuntosuunnittelu, määräykset” muuttamiseksi siten, että se edellyttää hissivarausta kolmikerroksisissa asuinrakennuksissa, milloin hissin rakentamista
ei edellytetä.

Hissikustannusten jyvittäminen
Työryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se esittäisi
Ympäristöministeriölle, että ministeriö ryhtyisi valmistelemaan
valtakunnallista suositusta hissikustannusten jyvityksestä
kerrostaloissa.
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