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Rakennetun ympäristön esteettömyys on keskeinen ominaisuus, kun tavoitellaan parem-

paa elämisen ja asumisen laatua kaikille väestöryhmille. Esteettömyyden edistäminen 

liittyy vahvasti myös väestön ikääntymiskehitykseen. Tilastot osoittavat, että uudisraken-

nettavat asunnot eivät riitä vastaamaan yhä kasvavaan esteettömien asuntojen tarpee-

seen. Tarvitsemme määrätietoista asuntojen ja niiden ympäristöjen korjaamista nykyistä 

esteettömämmiksi. Esteettömyyden parantaminen on myös yhteiskunnalle kannattavaa 

sen vuoksi, että ikääntyneet voivat näin asua kotonaan entistä pidempään. 

Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden tila -raportissa tarkastellaan olemassa 

olevan asuntorakennuskannan esteettömyyden tilaa ja korjausrakentamisen mahdolli-

suuksia esteettömyyden edistämisessä. Raportissa esitellään lisäksi monipuolisesti 

eritasoisia esteettömyyden parantamiskeinoja sekä tuodaan esille hyviä korjauskäytäntö-

jä ja toteutusesimerkkejä. Kestävien ratkaisujen edellytyksenä esteettömyyskorjauksissa 

on hyvä suunnittelu ja kunkin rakennuksen ominaispiirteiden huomioon ottaminen sekä 

huolellinen rakentamisen toteutus. Kun esteettömyyskorjaukset yhdistetään taloyhtiön 

muihin korjaushankkeisiin, pystytään pienilläkin lisäinvestoinneilla kohentamaan merkittä-

västi asumisen laatutasoa.
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esipUHe

Rakennetun ympäristön esteettömyys on keskeinen tavoite pyrittäessä tarjoamaan 
parempaa elämisen ja asumisen laatua kaikille väestöryhmille. Myös korjausraken-
tamisen strategian toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2009−2017 esteettömyys on 
vahvasti esillä: ikääntyneiden asuinolojen parantaminen ja esteettömyyden edistämi-
nen on yksi strategian mukaisista toimeenpantavista kokonaisuuksista. Parhaillaan 
voimistuva väestörakenteen muutos edellyttää selkeitä toimia, jotta ikääntyneet voisi-
vat jatkaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kerrostalojen peruskorjausvai-
he tarjoaa hyvän tilaisuuden päivittää asuntokantaa ja parantaa sen ominaisuuksia 
myös esteettömyyden osalta.

Kokonaisnäkemys rakennetun ympäristön esteettömyyden tilasta on Suomessa 
ollut puutteellinen. Nyt julkaistavan Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden 
tila -raportin tavoitteena on selvittää olemassa olevan asuntorakennuskannan esteet-
tömyyden tila ja korjausrakentamisen mahdollisuudet esteettömyyden edistämisessä. 
Raportissa myös esitellään monipuolisesti eritasoisia esteettömyyden edistämiskei-
noja sekä tuodaan esille hyviä korjauskäytäntöjä ja toteutusesimerkkejä.

Rakennetun ympäristön esteettömyyden tila -hanketta ovat rahoittaneet Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki. 
Raportin ovat laatineet arkkitehti Ira Verma ja maisema-arkkitehtiylioppilas Johanna 
Hätönen Aalto-yliopistosta sekä arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä. Kiitokset 
sekä rahoittajille että kirjoittajille, samoin kuin ohjausryhmän jäsenille asuntoneuvos 
Raija Hynyselle ympäristöministeriöstä, kehittämisarkkitehti Sampo Valliukselle 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta, projektinjohtaja Pirjo Tujulalle 
Helsingin kaupungilta, professori Hannu Huttuselle Aalto-yliopisto Soterasta sekä 
toiminnanjohtaja Kalle Könkkölälle Kynnys Ry:stä.

Väestö- ja asuntotilastot osoittavat, että uudisrakennettavat asunnot eivät riitä 
vastaamaan yhä kasvavaan esteettömien asuntojen tarpeeseen. Tarvitsemme siis 
myös määrätietoista asuntojen korjaamista nykyistä esteettömämmiksi. Kestävien 
ratkaisujen edellytyksenä esteettömyyskorjauksissa on hyvä suunnittelu ja kunkin 
rakennuksen ominaispiirteiden huomioon ottaminen sekä huolellinen rakentami-
sen toteutus. Tämän selvityksen pohjalta on mahdollista arvioida tulevien vuosien 
esteettömyyskorjaustarpeen suuruusluokkaa. Tarve on melkoinen, muttei ylivoi-
mainen, mikäli nyt ryhdytään päättäväisesti toteuttamaan tavoitetta yhteistyössä 
eri osapuolten kesken.  

Erja Väyrynen

Yliarkkitehti, ohjausryhmän puheenjohtaja
Ympäristöministeriö
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1 Selvityksen tausta ja tavoite

Tämä selvitys on tehty yhteistyönä Kynnys ry:n ja 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-
instituutin kanssa ympäristöministeriön, Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ja Hel-
singin kaupungin toimeksiannosta. Rakennetun 
ympäristön esteettömyyden tila Suomessa -selvi-
tystyö aloitettiin vuonna 2010 toteutetulla esisel-
vityksellä1. Esiselvityksessä kartoitettiin olemassa 
olevaa tietoa rakennetun ympäristön esteettömyy-
destä, tarkasteltiin suunnittelun ja rakentamisen 
ohjauksen ja valvonnan nykytilaa sekä pohdittiin 
keinoja esteettömyyden kehittämiseksi. Esiselvi-
tyksen perusteella tärkeimmiksi tavoitteiksi nou-
sivat rakennetun ympäristön nykytilan selvittämi-
nen ja esteettömyyskorjaustarpeen suuruusluokan 
määrittely. Tässä raportissa perehdytään näihin 
kysymyksiin.  

Asuntojen ja asuinympäristöjen esteettömyyden 
parantaminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi ta-
voitteeksi ympäristöministeriön korjausrakenta-
misen strategian toimeenpanosuunnitelmassa 
2009−20172. Korjausstrategiassa on otettu esiin 
asumisen laatuun liittyviä haasteita kuten käyttä-
jätarpeiden huomioiminen sekä asuinympäristön 
viihtyisyyden kehittäminen, mikä osaltaan lisää 
asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on kiinteis-
töjen suunnitelmallinen ja ennakoiva kunnossapi-
to sekä laatutason nostaminen käyttäjien tarpeita 
vastaavaksi. Asuinympäristön viihtyisyyden ja 
esteettömyyden edistäminen palvelee kaikkia asu-
kasryhmiä heidän toimintakyvystään riippumatta.

Väestörakenteen muutokset, väestön ikääntymi-
nen ja laitosvaltaisen palvelujärjestelmän purku3 
tuovat haasteita asuinalueiden ja asuntojen kehit-
tämiselle, erityisesti asuntojen korjausrakentami-
selle. Suomen allekirjoittama YK:n yleissopimus 
vammaisten henkilöiden oikeuksista, Suomen 
vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) sekä Ikäih-

1 Kilpelä, N. 2010. 
2 Ympäristöministeriön raportteja 7/2009.
3 STM. 2008. Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen.

misten palveluiden laatusuositus4 edellyttävät ra-
kennetun ympäristön kehittämistä mahdollisim-
man laajalle käyttäjäkunnalle. 

Valtioneuvoston vuonna 2008 tekemän kor-
jausrakentamista koskevan periaatepäätöksen 
mukaan ikääntyneiden edellytyksiä asua omissa 
kodeissaan parannetaan muun muassa edistämäl-
lä asuinrakennusten ja -alueiden esteettömyyttä5.  
Toimintakyvyn katsotaan yleisesti laskevan vähi-
tellen yli 75-vuoden iässä. Vuoteen 2040 mennessä 
yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan lä-
hes miljoonaan ja yli 85-vuotiaiden väestönosuu-
den ennustetaan samassa ajassa kasvavan nykyi-
sestä 90 000:sta lähes 400 000:een6. Ikääntyneiden 
kasvava osuus ja itsenäisen asumisen tukeminen 
lisäävät esteettömien asuinympäristöjen tarvetta.  

Raportin tavoitteena on selvittää olemassa ole-
van asuinrakennuskannan tilaa sekä korjausraken-
tamisen tarvetta esteettömyyden näkökulmasta. 
Korjausrakentamisen tarvetta ei vielä ole täysin 
tunnistettu eikä kokonaisnäkemystä rakennetun 
ympäristön esteettömyyden tilasta ole näin pys-
tytty luomaan. Kiinteistönpidossa aliarvioidaan 
usein ennakoivan huollon ja korjaamisen merkitys. 
Asuntoyhtiöiden korjaustarve tunnistetaan usein 
vasta, kun asuntojen arvo alkaa laskea ympäröi-
vään asuntokantaan verrattuna. Pientalojen kor-
jaukset tehdään vasta vikojen tai uusien tarpeiden 
ilmaantuessa. Korjausrakentamisen tarpeesta on 
karkeita arvioita ja hajanaista tietoa, ei varsinaisia 
tutkimustuloksia. Rakennusten esteettömyyskorja-
ustarpeen laajuus ei ole tiedossa ja kustannuksista 
saatu tieto on vähäistä. 

4 STM.2008. Ikäihmisten palveluiden laatusuositus.
5 YM. 2008. Kiinteistöt kuntoon suunnitelmallisella ja oikea-
aikaisella korjaamisella. 
6 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste 
[verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. 2009. Helsinki: Tilastokeskus 
[Viitattu: 7.10.2011].
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2 Asuinympäristön esteettömyyteen  
 vaikuttavia tekijöitä

Asuinympäristön toimivuuteen ja käytettävyy-
teen vaikuttavat monet tekijät. Yksittäisen asun-
non lisäksi asuinrakennuksen sekä lähiympäris-
tön esteettömyys muodostavat yhdessä hyvän 
asuinympäristön. Kaupallisten sekä virkistys- ja 
kulttuuripalveluiden saavutettavuus sekä hyvät 
liikenneyhteydet vaikuttavat asuinympäristön 
esteettömyyteen ja tukevat asukkaiden itsenäistä 
asumista. Mikäli asukas ei pääse liikkumaan ulos 
asunnostaan tai asuinrakennuksen sisäänkäynti on 
vaikeakulkuinen ja piha-alue turvaton, asukkaan 
omatoimisuus vähenee. 

Rakennuspaikka, sen ympäristö ja maaston 
muodot luovat lähtökodat esteettömän asuinalu-
een suunnittelulle. Kaavoitusvaiheessa voidaan 
vaikuttaa tulevien rakennusten tarkoituksenmu-
kaiseen sijoitteluun ja kaavamääräyksillä sekä ra-
kentamistapaohjeella luoda edellytykset esteettö-
män alueen rakentumiselle. Rakennuslainsäädän-
töön on kirjattu monia kohtia, jotka edellyttävät 
esteettömiä asumis- ja toimimisympäristöjä. Nii-
den tulkinnanvaraisuus on kuitenkin hidastanut 
esteettömyyden toteutumista.

Liikkumisen esteettömyyden lisäksi ympäristön 
esteettömyyttä voidaan parantaa esimerkiksi va-
laistuksella, värityksellä ja tummuuskontrasteilla. 
Akustiikkaa parantamalla voidaan lisätä sosiaali-
sen kanssakäymisen mahdollisuutta ja korjata me-
luhaittoja.  Teknisillä ratkaisuilla kuten automaat-
tiovilla, liiketunnistimilla toimivalla valaistuksella 
ja erilaisten älykkäiden teknisten sovellusten avul-
la voidaan lisätä asuinympäristön käytettävyyttä 
ja turvallisuutta. Esteettömyyden perusta löytyy 
kuitenkin rakennetun ympäristön ratkaisuista.

Pihoihin ja niiden esteettömään käyttöön tulee 
myös kiinnittää huomiota korjausrakentamises-
sa. Erityisesti tontin ja kadun liittymäkohdat sekä 
rakennuksen ja pihan liittymäkohdat ovat esteet-
tömyyden toteutumisen kannalta tärkeitä kohtia. 
Piha-alueiden haasteena on pihan toimivuuden ja 
viihtyisyyden yhteensovittaminen. Pihat tarjoavat 

mahdollisuuden virkistykseen ja hyötyliikuntaan 
sekä luontevan sosiaalisen kohtaamispaikan. Ti-
lastollista tietoa ympäristön korjaustarpeista ei ole 
vielä riittävästi saatavilla.

2.1 

asuinrakennusten 
korjausrakentaminen

Suomen rakennuskannan ja erityisesti asuinkerros-
talojen korjaustarve on merkittävä ja rakentamisen 
painopiste onkin siirtymässä uudisrakentamisesta 
korjausrakentamiseen. Vuonna 2010 korjausraken-
tamiseen käytettiin 9,5 mrd. euroa7, mikä vastaa 
uusien asuntojen rakentamisen rahoitusta. Yli 
puolet korjausrakentamisen kohteista on asuin-
rakennuksia. Asuinrakennusten korjaustarve joh-
tuu pääasiassa rakennuskannan vanhenemisesta, 
mutta myös väestön ikääntymisen aiheuttamista 
muutoksista ja asukkaiden muuttuneista tarpeista 
sekä energiatehokkuuden parantamisesta.

Korjausrakentamisella on merkittävä vaikutus 
työllisyyteen. Vuonna 2006 korjausrakentamisen 
työllisyysvaikutus oli noin 100  000 henkilötyö-
vuotta8. Ammattilaisten osuus korjausrakenta-
misen urakoissa lisääntyy vuosi vuodelta. Vielä 
vuonna 1982 tehtiin valtaosa korjauksista itse  
(n. 75 % korjauskustannuksista), kun vuonna 2000 
teetettiin suurin osa korjausurakoista (reilu 60 % 
korjauskustannuksista) ammattimiehillä, erikois-
urakoitsijoilla ja rakennusliikkeillä9.
Vastuu rivi- ja kerrostalokannan korjausrakenta-
misesta riippuu talon hallintamuodosta. Rivi- ja 
kerrostaloasunnoista 65 prosenttia on asunto-osa-
keyhtiömuotoisia, joissa vastuu korjausrakenta-
misesta on jaettu asunnon omistajan ja taloyhtiön 

7  Rakentaminen 2011. Rakennusalan suhdanneryhmä 4.2.2011
8  Lindh, T. 2011. 
9  Hakaste, H. 2011.
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miten myös omistaja, jolla luonnollisesti on kor-
jausvastuu talostaan.

Asuntojen omistussuhde vaikuttaa myös korja-
ustöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Vuokra-
asuntoyhtiöissä on usein helpompaa tehdä päätös 
ja toteuttaa laajempia korjaustöitä koskien koko 
kiinteistöä kuin omistuspohjaisessa yhtiössä. Talo-
yhtiöissä voivat asukkaiden erilaiset näkemykset 
ja elämäntilanteet hidastaa ja vaikeuttaa koko kiin-
teistöä koskevia parannustoimenpiteitä. 

kesken. Osakkeenomistaja vastaa pääsääntöisesti 
huoneiston sisäpintakorjauksista ja taloyhtiö ul-
kovaipan, teknisten järjestelmien ja yhteisten si-
sätilojen korjauksista. Arava-, korkotuki- ja muita 
vuokrataloja omistava vuokrataloyhtiö vastaa sekä 
huoneistojen että yhteisten rakenteiden ja tilojen 
korjauksista.10 Omakotitaloissa asukas on useim-

10  Vainio, T., Jaakkonen, L., Nippala, e. & Lehtinen, E. 2002. 

Kaavio 1. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhde asuinrakennuskannassa. Korjausrakentamisen määrä on tasai-
sessa nousussa. Uudisrakentamisen volyymi reagoi herkemmin suhdannevaihteluille. 
Lähde: Pajakkala, P. 2010. VTT

Kaavio 2. Asuntojen omistussuhde asuntokunnan koon mukaan. 
Lähde: Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot 2010.
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2.2  

yleisimmät korjaus- 
ja muutostyöt

Taloyhtiöiden esteettömyyskorjauksista suurin osa 
on hissien asennuksia ja niihin liittyviä yhteisten 
tilojen liikkumisesteiden poistoja. Taloyhtiöiden 
esteettömyys paranee usein myös ullakkorakenta-
misen myötä, sillä ullakolle rakennettavat asunnot 
suunnitellaan ja toteutetaan nykyisten uudisraken-
tamista koskevien rakentamismääräysten mukai-
sesti. Sisäänkäyntien esteettömyyttä voidaan pa-
rantaa myös esimerkiksi asentamalla ulko-oviin 
sähköinen ovenavausjärjestelmä ja lisäämällä 
luiska sisäänkäyntiportaan yhteyteen. Tasoerot 
pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan rakennuksen 
tontilla.

Asuntojen sisätilojen kaikista korjauksista 
asukkaat teettävät tai tekevät yli puolet.  Itse te-
kemisen osuus on vähentynyt11 osittain uuden 
asunto-osakeyhtiölain myötä.  Tiukentunut ilmoi-
tusvelvollisuus tehdyistä korjaustoimenpiteistä 
sekä kiristyneet vastuukysymykset kannustavat 
remontoijia kääntymään aikaisempaa useammin 
ammattilaisten puoleen. Uusi laki oikeuttaa taloyh-
tiön valvomaan osakkaan teettämää ja ilmoittamaa 
muutos- ja kunnostustyötä sekä velvoittaa ylläpitä-
mään rekisteriä huoneistoissa tehtävistä korjaus- ja 
kunnossapitotoimenpiteistä.

Asunnonmuutostöistä suurin osa on märkäti-
lojen korjauksia. Märkätiloihin kohdistuvat vaati-
mukset ovat vuosien kuluessa kasvaneet, ja tästä 
syystä tarvetta tilamuutoksille, varustetason lisää-
miselle ja parantamiselle on runsaasti. Suurinta 
osaa märkätilojen muutoksista ei tehdä esteettö-
myyden parantamista varten, vaan muutoksella 
tavoitellaan tilavampaa kylpyhuonetta, johon 
mahtuu paremmin esimerkiksi suihku, pyykkiko-
ne tai sauna.

Yleisimpiä märkätilojen esteettömyyttä paran-
tavia pienempiä muutostöitä ovat tukikaiteiden 
asennus ja kynnysten tai kylpyammeen poisto. 
Pientalojen yleisimpiä muutostyökohteita esteet-
tömyyden parantamiseksi ovat sisäänkäyntien 
parantaminen, wc- ja pesutilojen korjaaminen ja 
kynnysten poistaminen. Pientaloihin asennetaan 
jonkin verran myös tasonostimia ja porrashissejä.

Varusteiden lisäämistä tai muuta kohentamis-
ta kaivataan eniten keittiöön. Tilamuutokset ovat 
keittiökorjausten toiseksi yleisin peruste. Varustei-
den lisääminen ja tilamuutokset kattavat yhteensä 
70 prosenttia kaikista keittiökorjauksista.

11  Hakaste, H. 2011.

2.3  

Hissit asuinkerrostaloissa

Suomen tiettävästi ensimmäinen sähköhissi asen-
nettiin Helsingin Säästöpankin taloon vuonna 
1891. Vielä vuosisadan vaihteessa hissi oli suuri 
harvinaisuus. Hissit yleistyivät vähitellen neliker-
roksisissa tai sitä korkeammissa asuinkerrostalois-
sa 1910-luvulta lähtien.

Hissillisten asuinkerrostalojen rakentamiseen 
ovat vaikuttaneet rakentamismääräysten muuttu-
minen ja niihin pohjautuva ARA:n ohjeistus. His- 
sejä tulee nykyisten rakentamismääräysten mu-
kaan rakentaa kolmekerroksisiin ja sitä korkeam-
piin asuinkerrostaloihin. Uutta rakentamista ohjaa 
muun muassa Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osa F1 Esteetön rakennus, jossa on määritelty 
hissikorin ohjemitat, jotka huomioivat myös apu-
välineiden kanssa liikkuvien tilantarpeen.

Hissi on mahdollista asentaa kerrostaloon myös 
jälkeenpäin. Jälkiasennettavia hissejä toteutetaan 
kaiken ikäisiin asuinrakennuksiin. Porrashuoneen 
tyyppi, muoto ja sijainti ratkaisevat jälkiasennetta-
van hissin sijoituksen. Hissi on mahdollista sijoit-
taa porrashuoneeseen, lohkaisemalla hissille tila 
asunnoista tai porrashuoneen ulkopuolelle raken-
nettavaan hissikuiluun. Valtio avustaa vuosittain 
noin 200−300 jälkiasennushissin rakentamista.

Tilastokeskus ylläpitää tilastoa hissillisten ker-
rostalojen ja niissä sijaitsevien asuntojen lukumää-
ristä. Hissilliseksi rakennukseksi luokitellaan kaik-
ki rakennukset joissa on hissi, riippumatta hissin 
käytettävyydestä ja saavutettavuudesta. Vaikka 
hissin rakentamisesta on apua monille asukkaille, 
hissillisyys ei vielä takaa asuinrakennuksen esteet-
tömyyttä. Varsinkin vanhemmat hissit ovat usein 
mitoitukseltaan liian pieniä täyttääkseen esteettö-
män hissin mitat, eikä kulkuväylä sisäänkäynniltä 
hissille ole aina esteetön. Nykyäänkin toteutetaan 
esteellisiä hissejä esimerkiksi jälkiasennusten yh-
teydessä, kun vanhan porrashuoneen mitoitus ra-
joittaa hissikorin mittoja. 

Tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2010 
yhteensä noin 32 550 kolmikerroksista ja sitä kor-
keampaa asuinkerrostaloa. Näistä taloista noin 38 
prosentissa ei ollut hissiä. On arvioitu, että noin 
44 000 porraskäytävästä puuttuu hissi12. Hissittö-
missä taloissa asui noin 577 000 asukasta ja heistä 
noin 17 prosenttia oli täyttänyt 65 vuotta.

12  Iljäs, V. 2011.
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Kaavio 4. Hissittömien ja hissillisten asuinkerrostalojen määrä vuonna 2010.

Kerrosluku Kerrostaloja asuntoja asukkaita yli 65-vuotiaita

Hissitön Tasan 3 krs. 9 178 297 540 431 000 73 000
Yli 3 krs. 3 300 107 000 146 000 24 000

yhteensä Tasan ja yli 3 krs. 12 478 404 540 577 000 97 000
Hissillinen Tasan 3 krs. 1 371 44 460 339 400 ei tilastollista tietoa

Yli 3 krs. 18 700 197 950
yhteensä Tasan ja yli 3 krs. 20 071 242 410 339 400

Hissittömien talojen osuus %
kaikista, vähintään 3-kerroksisista taloista
kunnittain

0−49 %
50−69 %
60−89 %
90−100 %
kunnassa on vain 1−2-krs taloja

Kaavio 3. Vähintään 3-kerroksiset hissittömät asuinrakennukset kunnittain. 
Lähde: ARA. 2008. Asuinkerrostalojen hissittömyys
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Kuvat 1 ja 2. Vuonna 2007 jälkiasennettu hissi vuonna 1913 valmistuneen kerrostalon porrashuoneessa. Hissi on asennet-
tu vanhan valokuilun paikalle. Asunnot sijaitsevat puolen kerroksen välein, minkä vuoksi kohteeseen on valittu läpikuljet-
tava hissi. Arkkitehtisuunnittelu Jari Häkkänen Ky, valokuva Erkki Holappa. (Kuva ei mittakaavassa).  
Lähde: Hissit Stadin kerrostaloihin. Helsingin kaupungin hissiprojekti. www.hel.fi/hissiprojekti.

Kuvat 3 ja 4. Vuonna 2008 toteutettu hissin jälkiasennus vuonna 1948 valmistuneeseen kerrostaloon. Hissi on sijoitettu 
huoneistolinjaan, käytöstä pois jääneen savupiipun paikalle. Hissillä pääsee asuinkerrosten lisäksi myös ullakkokerrokseen. 
Arkkitehti Oy Reijo Lahtinen. (Kuva ei mittakaavassa).  
Lähde: Hissit Stadin kerrostaloihin. Helsingin kaupungin hissiprojekti. www.hel.fi/hissiprojekti.
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Kuvat 5 ja 6. Vuonna 2008 toteutettu jälkiasennushissi vuonna 1982 valmistuneen kerrostalon rakennusrungon ulkopuo-
lelle. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, valokuva Mauri Helenius. (Kuva ei mittakaavassa).  
Lähde: Hissit Stadin kerrostaloihin. Helsingin kaupungin hissiprojekti. www.hel.fi/hissiprojekti.

Kuva 7. Porrashuoneiden uudet, rakennusrungon ulkopuolelle sijoitetut hissitornit. Kohde sama kuin kuvissa 5 ja 6. 
Valokuva Mauri Helenius.
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3 Rakentamisen ja esteettömyyslainsäädännön  
 kehittyminen eri aikakausina

myöhäisessä vaiheessa ja maaseudulle rakennettiin 
vielä sotien jälkeen enemmän kuin kaupunkeihin 
ja kauppaloihin. Vasta vuonna 1956 kaupunkialu-
eiden rakentaminen ylitti maaseudun. 

Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on ra-
kennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen. Asuntora-
kentaminen painottuu kaupunkimaisiin kuntiin, 
joissa sijaitsee 77 prosenttia 1990-luvun puolen-
välin jälkeen valmistuneista asunnoista. Valtaosa 
nykyisestä asuntokannasta on toteutettu aikana, 
jolloin päällimmäisenä tavoitteena oli korkea asun-
totuotanto kaupungistumisen synnyttämän asun-
totarpeen täyttämiseksi.

3.1 

yleistä

Suomen rakennuskanta on suhteellisen nuorta. Ra-
kennuskannastamme vain noin 2,5 % on rakennet-
tu ennen vuotta 192013. Syy tähän on muun muassa 
rakennusmateriaalina käytetty paloaltis puu sekä 
1900-luvun voimakas rakennuskannan uudistami-
nen, jolloin vanhoja taloja purettiin herkästi uusien 
rakennusten tieltä14. Tässä raportissa tarkastellaan 
pääosin 1920-luvun jälkeen rakennettuja asuinra-
kennuksia.

Suurin osa, 80 prosenttia, Suomen rakennus-
kannasta on valmistunut toisen maailmansodan 
jälkeen. Kaupungistuminen on alkanut Suomessa 
13  Lindh, T. 2011.
14  Rakennusperinto.fi

Kaavio 5. Rakennuskannan ikä Suomessa vuonna 2010.  
Lähde: VTJ/VRK 4 /2011.
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Vuonna 2010 asuinrakennusten osuus koko raken-
nuskannasta oli 85,4 prosenttia. Pientalojen osuus 
oli 81,5 prosenttia ja asuinkerrostalojen osuus 
3,9 prosenttia. Lukumäärällisesti tarkasteltuna 
asuinrakennuskanta on vahvasti pientalovaltais-
ta. Asunnoistakin hieman yli puolet, 56 prosenttia 
ovat pientaloissa ja väestöstä kaksi kolmasosaa 
asuu pientaloissa.

Tässä selvityksessä asuinrakentaminen on jaettu 
kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot käsittävät 
tässä yhteydessä sekä erillispientalot että pari-, ri-
vi- ja ketjutalot. Asuinrakennuskantaan ei lasketa 
kesämökkejä eikä maatalous- tai muita talousra-
kennuksia.

Asuinkerrostalot voidaan jakaa viiteen pääryh-
mään kantavien pystyrakenteiden, rakennusmate-
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Kaavio 6. Hissitilanne vähintään  
3-kerroksisissa asuinkerrostaloissa 
rakennuksen valmistumisvuoden 
mukaan. 
Lähde: Taulukon lukuarvot;  
ARA. 2008. Asuinkerrostalojen 
hissittömyys.

Kaavio 7. Uusien asuntojen lukumäärä talotyypin ja rakennusvuoden mukaan.  
Lähde: Tilastokeskus − Asuminen ja asuinolot.
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riaalin ja rakennuksen muodon perusteella15. Sel-
vityksessä on esitelty nämä pääryhmät ja niiden 
kanssa tyypillisimmin käytetyt välipohjarakenteet. 
Jokaista rakenneratkaisua on myös luonnehdittu 
esteettömyyskorjausten näkökulmasta. Selvityk-
sessä ei ole tarkasteltu puu- tai teräsrunkoisten 
kerrostalojen rakenteita. 

Eri aikakausien ihanteet ja rakennusmateriaa-
lien ja -tekniikoiden kehittyminen näkyvät myös 
pientalopuolella. Parhaimman kuvan pientalojen 
kehityksestä saa tarkastelemalla eri aikoina suunni-
teltuja pientalotyyppejä. Tyyppitalolla tarkoitetaan 
yleiskäyttöistä pientalomallia, jonka suunnitelmat 
ovat kaikkien rakentajien käytettävissä. Suunnitel-
mat sisältävät yleensä piirustusten lisäksi yksin-
kertaisen työselityksen ja ainemenekkilaskelmat 
hukkamateriaalien syntymisen minimoimiseksi.

Pientalot voidaan jakaa tyyppien mukaan esi-
moderneihin tyyppitaloihin, funktionalismin ajan 
tyyppitaloihin, A-A-taloihin, aseveli- ja ruotsa-
laistaloihin, rintamamiestaloihin ja niiden muun-
noksiin sekä 1960−70-lukujen mataliin tyyppita-
loihin16. 1980-luvulta alkaen rakennuskanta on 
monimuotoistunut ja valmistalot ovat yleistyneet 
ja syrjäyttäneet tyyppitalot.

Esteettömyyden toteutumiseen eri aikakausina 
ovat vaikuttaneet kunkin aikakauden rakentami-
seen liittyvät tavoitteet, rakentamismääräykset 
ja -ohjeet. Vaikka esteettömyys käsitteenä onkin 
tutumpi vasta viime vuosikymmeniltä, on kaik-
kina aikoina asetettu hyvälle asuinrakentamisel-
le erilaisia laatuvaatimuksia ja suosituksia, jotka 
ovat edistäneet tilojen käytettävyyttä esimerkiksi 
mitoituksen kautta.

Korjausrakentamisessa joudutaan esteettömyys-
korjausten osalta tasapainoilemaan vanhan raken-
nuskannan haasteiden ja esteettömyyteen liittyvi-
en määräysten ja ohjeiden välillä. On syytä kuiten-
kin muistaa, että asukkaan tarve esteettömyyden 
osalta ei muutu oli kyseessä sitten korjauskohde 
tai uudisrakennus. 

3.2  

1920−1930-luku

1920-luvun pula-aika vaikutti merkittävästi aika-
kauden rakentamistapaan, jossa korostuivat yksin-
kertaisuus ja vaatimattomuus. Kun rakennusmate-
riaaleista oli pulaa, jouduttiin siirtymään aiempaa 
halvempiin ja ominaisuuksiltaan heikompiin ma-
teriaaleihin ja esimerkiksi kerroskorkeuksia ma-
dallettiin säästösyistä. 1920−30-luvuilla kerroskor-

15  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000. Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.
16  Ruotsalainen, S. 2011. 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot 
ja asumisen muutos.

keudet olivat yleisimmin 3,1−3,4 metriä, kun ne 
aikaisemmilla vuosikymmenillä olivat olleet neljän 
metrin tuntumassa. 

Nykyisestä rakennuskannastamme noin 11 pro-
senttia on rakennettu 1920−30-luvuilla. Aikakau-
della toteutetuista asunnoista hieman yli puolet, 
52 prosenttia, sijaitsi pientaloissa. 1920-luvulla 
asutushallitus alkoi julkaista omia tyyppipiirus-
tuksiaan, joiden tavoitteena oli parantaa pientalo-
asumisen esteettistä laatua.

Funktionalismin ajatukset vaikuttivat oleellises-
ti asuntosuunnitteluun. Pyrkimykset ihmisryhmi-
en väliseen tasa-arvoon ja paikkaan sitoutumatto-
maan suunnitteluun tukivat tyyppisuunnitelmien 
tekoa, rakennusosien standardisointia ja osien 
teollista tuotantoa. Huoneiden koko pyrittiin op-
timoimaan niissä tapahtuvia toimintoja varten ja 
tyypillistä oli tilojen miniminormien etsiminen. 
Miniminormien avulla haluttiin löytää ne rajat, 
joiden jälkeen toimiminen tilassa kävi mahdotto-
maksi. Tämä johti usein siihen että miniminormista 
tuli yleinen, tilojen suunnittelua ohjaava normi. 
Asuinneliöitä säästettiin muun muassa keittiössä 
ja kylpyhuoneessa, jotka nähtiin vain ruuanlaitosta 
tai hygieniasta huolehtimisen paikkoina. Hygie-
nian merkitys näkyi aikakauden ihanteena myös 
siinä että asuntojen tuli olla läpituuletettavia, va-
loisia, ilmavia ja lämpimiä.

Funktionalismin pyrkimys tehokkuuteen, ti-
lojen pieneneminen ja niiden käyttötarkoituksen 
tarkka määrittely, johti tilojen joustavuuden vähe-
nemiseen. Väliseinien merkitys kantavina rakentei-
na heikkeni ja väliseinillä haluttiin lähinnä rajata 
tiloja visuaalisesti toisistaan. Funktionalismin ajan 
tilanjäsentelyt edustavat muuntojoustavuuteen 
verrattuna täysin vastakkaisia asuntoarkkitehtuu-
rin näkökantoja ja ideoita.

Kerrostalot

Tiilimuurirunko
Tiilimuurirunko oli yleisin runkotyyppi ennen 
vuotta 1920 valmistuneissa kerrostaloissa. Run-
kotyypissä kantavat ulkoseinät ja talon keskellä 
olevat pituussuuntaiset sydänmuurit muurattiin 
tiilestä.  Ulkoseinärakenne oli tyypillisesti kahden 
kiven paksuinen täystiilimuuri, joka oli molemmin 
puolin rapattuna noin 60 cm levyinen.

Tiilimuurirunkoisissa asuinkerrostaloissa oli 
yleisimmin puiset välipohjat. Paloturvallisuussyis-
tä oli rakennuksen tulisijat kuitenkin kannatettava 
tiiliholveilla ja tiilimuurista ulkonevilla metallisilla 
ratakiskoilla. Turvallisuussyistä myös kellareiden 
ja porttikäytävien yläpuolella olevat välipohjat tuli 
toteuttaa muuten kuin puurakenteisina. Vanhem-
missa 1800-luvun lopun kerrostaloissa nämä vä-
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lipohjat toteutettiin yleisesti tiilestä muuraamalla 
joko tynnyri- tai ristiholvin muotoon tai ratakisko-
jen väliin muuratulla niin sanotulla kappaholvilla. 
1900-luvun alussa yleistyi välipohjien rakentami-
nen I-terästen tai ratakiskojen varaan.

Korjausrakentamisen kannalta talon muunnel-
tavuutta rajoittavat raskaat tiilimuuriset väliseinät, 
jotka ovat osa kantavia rakenteita. Puiset välipohjat 
taas helpottavat esimerkiksi uusien viemäri- ja put-
kikanavien tekoa. Märkätilojen lattiapinta saadaan 
yleensä asennettua samaan tasoon huoneiston 
muun lattiapinnan kanssa, kun uudet putkivedot 
voidaan toteuttaa puurakenteisen lattian sisään.

Sekarunko
Sekarunkotekniikka tuli tiilimuurirunkojen rinnal-
le 1920-luvun alussa ja paksut sydänmuurit talon 
keskellä voitiin korvata myös teräsbetonipilareil-
la. Sekarunkotekniikalla rakennetuissa taloissa  
osa väliseinistä korvattiin pilareilla. Osassa tiili-
muurirunkoisista taloista saattoi alakerran liike-
huoneisto olla toteutettu sekarunkotekniikalla, 
joka mahdollisti tilan helpomman muunnelta-
vuuden, paransi aukotusmahdollisuuksia ja säästi 
tilaa. Sekarunkotekniikalla rakennettujen talojen 
porrashuoneiden seinät olivat useimmiten paksuja 
tiilimuureja, sillä ne soveltuivat hyvin porrasaskel-
mien kiinnitykseen.

Teräsbetonirakenteet yleistyivät rakennusten 
välipohjissa sekarunkotekniikan myötä. Yleisin 
väli- ja yläpohjatyyppi oli alalaattapalkisto, jossa 
betonilaatta sijaitsee lattian kannatinpalkkien ala-
puolella. Alalaattapalkisto säilyi suosituimpana 
välipohjaratkaisuna aina 1950-luvun alkupuolelle 
saakka. Rakenne oli työläs toteuttaa, mutta se sääs-
ti terästä ja betonia, joita oli materiaalirajoitusten 
vuoksi rajallisesti saatavilla. Välipohjarakenteena 
alalaattapalkisto antaa mahdollisuuksia korjaus-
rakentamiselle, sillä alalaatan päällä, yläpuolisten 
lattiarakenteiden sisällä voidaan tarvittaessa kul-
jettaa uusia viemä-, vesi-, ja sähkövetoja.

Porrashuone
1920-luvun alussa alettiin luopua 1800-luvun lo-
pun ja 1900-luvun alun kerrostaloille tyypillisestä 
keittiöportaiden rakentamisesta. Porrashuoneet si-
joitettiin yleensä pihan puolelle, jossa aikaisemmin 
sijaitsivat pienempien asuntojen ja keittiöportaikon 
sisäänkäynnit. Osassa 1920−30-luvuilla rakenne-
tuissa taloissa haluttiin pääsisäänkäynti kuitenkin 
säilyttää vanhaan tapaan kadun puolella. 

Portaissa suosittiin kaarevia syöksyjä ja suorat 
kaksivartiset portaat yleistyivät vasta 1930-luvun 
lopulla. Helsingin rakennusjärjestys vuodelta 1917 
määrittelee portaiden vähimmäisleveydeksi kol-

mekerroksisissa kerrostaloissa 130 senttimetriä ja 
sitä korkeammissa taloissa 150 senttimetriä.

1920−30-luvuilla hissejä rakennettiin neli-
kerroksisiin ja sitä korkeampiin kerrostaloihin, 
vaikka vaatimusta niiden rakentamiselle ei vielä 
ollutkaan. Hissi sijoitettiin tyypillisesti joko por-
taan keskelle tai kerrostasanteen toiselle laidalle. 
Hissikorin ovena oli liukuveräjä ja mikäli hissi oli 
sijoitettu porrashuoneen keskelle, se oli ympäröity 
metalliverkolla.

Esteettömyyden kannalta 1920−30-luvuilla ra-
kennetut hissit aiheuttavat haasteita mitoituksensa 
puolesta. Esteettömyyttä heikentää myös hissien 
huono käyntitarkkuus, kun hissikori ei pysähdy 
tarkasti kerroksen kohdalle, vaan hissikorin lat-
tian ja kerroksen lattiapinnan väliin jää tasoero. 
Vaaratilanteita vanhoissa hisseissä aiheuttaa myös 
hissikorin oven puuttuminen.

Pihat
1920-luvulla asuinkorttelien ihanteena oli avara ja 
valoisa suurpihakortteli, jossa luovuttiin vanho-
jen umpikorttelien piharakennuksista ja -siivistä17. 
Funktionalismin ideat näkyivät myös kerrostalojen 
piha-alueilla. 1930-luvulla jatkettiin umpikortte-
leiden väljentämistä ja pihatilaa avattiin ympäris-
töön. Tavoitteena oli avoin korttelirakenne, joka 
takasi pihoille valoa ja ilmaa. Pihojen kokoa suu-
rennettiin ja niiden merkitys asuintilojen jatkeena 
korostui18.

Pientalot

Esimodernit tyyppitalot
Tyyppipiirustusten ja rakennusosien standardi-
soinnin juuret ovat 1800-luvun lopun Yhdysval-
loissa. Suomessa oppeja sovellettiin ensimmäistä 
kertaa 1900-luvun alussa Puu-Käpylässä, jossa 
kokeiltiin puuelementtien käyttöä. Ensimmäiset 
tyyppitalosuunnitelmat piirsi Helsingin kaupun-
ginarkkitehti Karl Hård af Segerstad vuonna 1911 
Vallilan uuteen kaupunginosaan. Ajan piirustukset 
poikkeavat kuitenkin vielä myöhemmistä pienta-
lojen tyyppipiirustuksista. Niistä ei ilmene myö-
hempien piirustuksien tapaan rakennusten laajen-
tamismahdollisuutta. Piirustukset mahdollistivat 
kuitenkin rakennusten toistettavuuden

Esimodernit tyyppitalot olivat pääosin puura-
kenteisia ja puolitoista- tai kaksikerroksisia. Huo-
netilat ovat verrattain suuria ja tiloista on yleensä 
kulkuyhteys kahteen viereiseen tilaan, joka mah-
dollisti tilojen joustavan käytön. Taloihin ei ollut 

17  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000. Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.
18  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 2007. Helsinkiläinen 
kerrostalopiha.
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suunniteltu käymälää tai peseytymistiloja, vaan ne 
sijaitsivat erillisessä piharakennuksessa.

Aikakauden pientalojen haasteet esteettömyys-
korjausten kannalta liittyvät usein jälkeenpäin 
kellarikerroksiin sijoitettuihin saunatiloihin sekä 
wc- ja pesutilojen muutostarpeisiin. Pesu- ja sauna-
tilojen rakentaminen jälkeenpäin vanhaan puuta-
loon lisää riskiä kosteusvaurioiden synnylle. Muita 
esteettömyyteen liittyviä yleisiä korjauksia ovat 
sisäänkäynnin tasoeron korjaaminen ja kapeiden 
oviaukkojen leventäminen.

Sosiaaliministeriön tyyppipiirustukset 
Arkkitehti Elias Paalasen laatimat omakotitalon 
tyyppipiirustukset olivat yhdet varhaisimmin jul-
kaistuista tyyppipiirustuksista ja ne levisivät no-
peasti maanlaajuisesti. Aluksi piirustuksia myytiin 
ruskokopioina ja vuonna 1922 ne julkaistiin So-
siaaliministeriön toimesta erillisenä 11 talotyyp-
piä sisältävänä vihkosena nimellä Pienasuntojen 
tyyppipiirustuksia.19 Tyyppipiirustuksia asutus-
keskusten tarpeisiin julkaistiin myös 1923−1924 ja 
1935. Vuoden 1939 tyyppipiirustuksissa esiteltiin 
ns. kasvavan talon idean -periaate, joka sittemmin 
esiintyi useissa sodanjälkeisen rakennuskauden 
tyyppikokoelmissa.

19  Saarikangas K. 2005.

Kuva 8. Sosiaaliministeriön 
julkaisema tyyppipiirustus 
vuodelta 1921.  
(Kuva ei mittakaavassa).  
Lähde: Paalanen E. 1922. 
Pientalojen tyyppipiirus-
tuksia.
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Funktionalismin tyyppitalot
Funktionalismin ajan tyyppitalosuunnitelmien 
avulla haluttiin kontrolloida rakentamista ja yh-
teiskunnalliseen ohjailuun tuli mukaan sosiaalisia 
tavoitteita. Esimerkiksi syntyvyyden lisäämistä ha-
luttiin tukea suunnittelemalla tyyppipiirustukset 
monilapsisia perheitä varten. 

Ensimmäiset tyyppitalot, joissa näkyi funktiona-
lismin ihanteet suunniteltiin vuonna 1934 Omako-
tirahastoa varten. Näissä tyyppitaloissa asunnon 
keskeisin huone oli suuri olohuone, jonka ympä-
rille muut tilat olivat ryhmitelty. Keittiö oli ero-
tettu funktionalismin oppien mukaisesti omaksi 
tilakseen.

A-A-talot
Myös yksityiset tahot julkaisivat tyyppitalopiirus-
tuksia. Funktionalismin ja jälleenrakennuskauden 
väliin sijoittuvat A-A-talot edustavat merkittävää 
vaihetta Suomen tyyppitalokehityksessä. A-A-ta-
lot olivat Suomen ensimmäisiä teollisesti tuotettu-
ja, standardisoituja ja yksityisen tahon rahoittamia 
tyyppitaloja. Ne olivat sekoitus funktionalismin 
ja maaseutuperinteen tilajärjestelyistä ja tyylistä 
ja näin myös ensimmäinen askel kohti jälleenra-
kennuskauden rintamamiestaloa. A. Ahlström Oy 
tilasi suunnitelmat arkkitehti Alvar Aallolta. A-A-
talojen suunnitelmat valmistuivat vuonna 1938.

A-A-talot olivat puurakenteisia, yksikerroksisia 
pientaloja, jotka erosivat aikaisemmista talomal-
leista muun muassa epäsymmetrisellä harjakatol-
laan. Funktionalismin periaatteet näkyivät eriko-
koisissa ikkunoissa ja mahdollisuudessa laajentaa 
taloa perusyksikön − keittiön ja olohuoneen − ym-
pärille. Funktionalismi näkyi myös tilojen mitoi-
tuksessa ja tilajärjestyksessä. Esimerkiksi keittiö 
oli paljon pienempi kuin myöhemmissä rintama-
miestaloissa ja se oli tilana alistettu olohuoneelle, 
kun taas rintamamiestaloissa keittiö oli asunnon 
keskus. Ruokailu tapahtui joko olohuoneen yhte-
ydessä tai erillisessä ruokailutilassa.

1920−30-luku esteettömyyden 
näkökulmasta

Esteettömyyden haasteet aikakauden asuinraken-
nuksissa liittyvät niin kerros- kuin pientaloissa si-
säänkäynteihin ja wc- ja pesutilojen puutteeseen 
tai niukkaan mitoitukseen. Kerrostalojen sisään-
käyntien yhteydessä on usein portaita joko si-
säänkäynnin ulkopuolella tai heti sisäänkäynnin 
jälkeen porrashuoneessa. Luiskan rakentamista 
sisäänkäynnin yhteyteen rakennuksen ulkopuolel-
le hankaloittaa usein rakennusten julkisivujen ra-
jautuminen suoraan katualueeseen. Katualueelle, 
yleensä kevyenliikenteen väylälle, sijoittuva luiska 

hankaloittaa liikkumista ja aiheuttaa törmäysvaa-
ran tiellä liikkuville. Myös luiskan toimivuus sen 
käyttäjien kannalta jää helposti puutteelliseksi, jos 
se on tilanahtauden vuoksi jouduttu toteuttamaan 
liian jyrkkänä tai sijoittamaan käytön kannalta epä-
edullisesti.

Haasteita porrashuoneiden esteettömyydelle 
aiheuttavat myös kerrostalojen vanhat hissit, jot-
ka eivät vastaa nykyisiä turvallisuus- ja esteettö-
myysmääräyksiä. Porrashuoneiden nykymääräyk-
siin nähden väljä mitoitus mahdollistaa kuitenkin 
yleensä jälkiasennettavan hissin sijoittamisen por-
rashuoneeseen.

Wc- ja pesutilat ovat usein pieniä ja niiden laa-
jentamismahdollisuudet ympäröiviin huonetiloi-
hin ovat rajalliset. Puiset välipohjat helpottavat 
kuitenkin uusien putkivetojen ym. tekemistä, il-
man että lattian pintaa jouduttaisiin korjaustyön 
vuoksi nostamaan.

3.3  

1940−1950-luku

1940-luvulla Suomea koetteli vaikea asuntopula. 
Sodissa ja alueluovutuksissa menetettyjen asunto-
jen lisäksi siirtolaisväestön asutus ja voimistunut 
väestönkasvu vaativat poliittisilta päättäjiltä toi-
mia tilanteen pikaiseksi parantamiseksi. 1940−50 
luvuilla vallinnut sotien jälkeinen pula-aika pakotti 
rakentajat pienentämään mitoituksia, käyttämään 
korvikemateriaaleja ja kierrättämään rakennus-
materiaaleja. Asuntorakentamisen piikki koettiin 
1950-luvulla, kun asuntotuotannon painopiste siir-
tyi maaseudulta asutuskeskuksiin. Samaan aikaan 
tehtiin myös ensimmäisiä elementtirakentamisen 
kokeiluja ja uusi teollinen rakennustapa alkoi hah-
mottua. 

Nykyisestä rakennuskannastamme noin 7 pro-
senttia on rakennettu 1940-luvulla ja 13 prosenttia 
1950-luvulla. 1940−1950-luvuilla rakennetuista 
uusista asunnoista vielä 66 prosenttia sijaitsi pien-
taloissa. Rintamamiestalo oli aikakauden suosituin 
pientalotyyppi.

Nykyisen Rakennustietosäätiön ylläpitämä ra-
kentamistapaohje RT-kortisto syntyi vuonna 1942 
suomalaisten arkkitehtien toimesta. Standardien ja 
ohjeiden tarkoituksena oli parantaa rakentamisen 
käytäntöjä ja laatua. Sotien jälkeisen asuntopulan 
vuoksi perustettiin vuonna 1949 Asuntoraken-
nustuotannon valtuuskunta Arava myöntämään 
rakennuttajille valtion takaamia lainoja.  Aravan 
perustamisen myötä otettiin käyttöön Aravarahoi-
tus ja -ohjeet, jotka vaikuttivat aravarahoitteisten 
asuinrakennusten lisäksi myös muuhun asuntora-
kentamiseen. Valtion lainojen myöntämisen ehtona 
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oli asuinrakennuksille asetettujen laatu- ja kustan-
nusvaatimusten täyttäminen. Asuntorakentamisen 
ohjeet koskivat pääosin huoneistojen ja huoneiden 
enimmäis- ja vähimmäiskokoa, hygieniatilojen ja 
keittiön varustusta, hissin rakentamista, parvek-
keita ja ovien vapaan kulkuaukon leveyttä.20

Vuoden 1949 Aravan ohjeiden mukaan asuin-
huoneiston minimikoko oli 20 neliömetriä, pien-
asuntojen (yhden tai kahden hengen asunto) koko 
ei saanut olla yli 40 neliömetriä ja perheasunnossa 
tuli olla vähintään kaksi huonetta ja tilava keittiö. 
Asunnon ensimmäisen huoneen kokosuositus oli 
14−15 neliömetriä, mutta kaksioissa hyväksyttiin 
12 neliömetrin olohuone, jos keittiö oli vähintään 
14 neliömetrin suuruinen asuinkeittiö. Asuinkeittiö 
tarkoitti huonetta, jossa oli keittiön lisäksi varattu 
tila myös makuupaikalle. Tapa nukkua keittiössä 
hiipui vasta jälleenrakennuskauden loppupuolella. 
Kaksioissa toinen asuinhuone sai olla 7 neliömet-
riä, suuremmissa asunnoissa toisen asuinhuoneen 
tuli olla vähintään 10 neliömetriä. Yksiöissä ei hy-
väksytty parvekkeita, ja hissin sai tehdä ainoastaan 
5-kerroksiseen ja sitä korkeampaan taloon. 

Kerrostalot

Betonipilarirunko
Betonipilarirungossa kaikki kantavat pystyraken-
teet ovat yleensä teräsbetonipilareita. Betonipila-
rirunko mahdollistaa kevyiden, kantamattomien 
julkisivujen ja väliseinien rakentamisen. Porras-
huoneiden seinät on kuitenkin usein toteutettu 
tiilistä muuraamalla tai betonista valamalla myös 
betonipilarirunkoisissa taloissa.

1950-luvun alkupuolella materiaalirajoitusten 
poistuessa, yleistyi massiivinen teräsbetonilaatta 
rakennusten ylä- ja välipohjissa. Massiivilaatta oli 
alalaattapalkistoon verrattuna nopeampi toteuttaa 
ja vaikka materiaalikulut olivat massiivilaatassa 
suuremmat, tasattiin kuluja työkustannusten sääs-
tössä.  Massiivilaatan ääneneristysominaisuudet 
olivat kuitenkin heikommat esimerkiksi alalaat-
tapalkistoon verrattuna ja askelääniä jouduttiin 
vaimentamaan eristekerroksella ja valamalla mas-
siivilaatan päälle ohut niin sanottu uiva teräsbe-
tonilaatta. 

Korjausrakentamisen kannalta betonipilari-
runko mahdollistaa joustavat tilamuutokset, kun 
huoneistojen sisäisiä kantavia rakenteita on vä-
hemmän kuin muissa runkotyypeissä. Välipohji-
en massiivisten betonilaattojen päälle valetut uivat 
laatat on mahdollista piikata tarvittaessa pois, jol-
loin muuten hankalasti muunneltavan massiivilaa-
tan peruskorjausominaisuudet hieman paranevat. 
Samalla kuitenkin laatan ääneneristävyys laskee.

20  Sipiläinen, P. 2011.

Betoniseinärunko
1950-luvun jälkipuoliskolla betoniseinärungosta 
tuli suosituin runkotyyppi ja betoni syrjäytti tiilen 
kantavan rungon yleisimpänä materiaalina. Beto-
nirunkoisessa talossa sekä julkisivu että kantavat 
väliseinät ovat paikallavalettuja betonirakenteita. 
Osa huoneistojen kantavista sisäseinistä saatettiin 
korvata myös teräsbetonipilareilla.

Betoniseinärunkoisten talojen yleisin väli-
pohjatyyppi oli massiivinen teräsbetonilaatta. 
Jonkin verran tehtiin myös alalaattapalkistoja ja 
1960−70-luvuilla käytettiin väli- ja yläpohjissa 
myös massiivisia välipohjaelementtejä. Elementit 
olivat noin 20 senttimetriä paksuja teräsbetonilaat-
toja, joiden suurin jänneväli oli noin 5,4 metriä. 
Elementtejä valmistettiin joko suurina huoneyk-
sikön kokoisina työmaaelementteinä, pienempinä 
maantiekuljetukseen soveltuvina tehdasvalmistei-
sina elementteinä sekä moduulimitoitettuina 120 
senttimetriä leveinä tyyppielementteinä.

Massiiviset teräsbetonilaatat väli- ja yläpohjissa 
aiheuttavat rajoituksia kun tiloihin vedetään uusia 
vesi- viemäri- ja sähköputkituksia. Märkätilojen 
viemäreitä uusittaessa uudet viemärit joudutaan 
vetämään välipohjalaatan päälle, jolloin märkäti-
lan lattiapinta nousee ja tasoero muuhun asuntoon 
nähden kasvaa. Putkien roiloaminen välipohjalaa-
tan sisään heikentää laatan lujuus- ja ääneneritys-
ominaisuuksia ja jos uudet putkivedot kuljetetaan 
välipohjalaatan alapuolella, alemman huoneiston 
kerroskorkeus madaltuu.

Porrashuone
Porrashuone sijaitsi 1940−50-lukujen kerrostaloissa 
rakennuksen ulkolaidalla, sillä määräykset edel-
lyttivät vuoteen 1959 asti että porrashuoneisiin 
tulee saada luonnonvaloa. Mikäli porrashuone 
sijoitettiin rakennusmassan keskelle, edellytti se 
kattoikkunan ja pohjakerrokseen asti ulottuvan 
valokuilun rakentamista. Yleisin porrastyyppi oli 
suora kaksivartinen porras. Kierreportaat olivat 
aikakaudella harvinaisia. Kuten muutakin suun-
nittelua, myös porrashuoneiden suunnittelua oh-
jasivat vähimmäismitoitukset. Helsingin vuoden 
1945 rakennusjärjestyksen mukaan suorien portai-
den vähimmäisleveyden tulee olla 120 senttimet-
riä. Tehdasvalmisteisten porrassyöksyelementtien 
sarjavalmistus alkoi vuonna 1954 ja ne yleistyivät 
vuosikymmenen loppupuolella. Porrashuoneissa 
suosittiin vaaleita sävyjä valoisuuden lisäämiseksi 
ja tyypillisesti yksi seinä maalattiin muita seiniä 
tummemmaksi tilantunnun lisäämiseksi. 

Vaatimuksia hissien rakentamisesta ei ollut ja 
niitä asennettiin säästösyistä vain korkeimpiin 
asuinkerrostaloihin. Nelikerroksiset talot jätettiin 
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lähes poikkeuksetta ilman hissiä ja jopa osa viisi-
kerroksisistakin taloista jäi ilman hissiä. Hissilli-
setkin talot saattoivat olla niin sanottuja kaksita-
soratkaisuja, joissa hissistä ei ollut suoraa yhteyttä 
jokaiselle kerrostasolle.

Piha
Pihan merkitys arjen tapahtumapaikkana vähe-
ni 1900-luvun puolivälissä ja pihat jäivät lähinnä 
lasten leikkipaikoiksi. Pihat olivat suuria ja ne 
avautuivat ympäristöönsä. Uusien lähiöiden ja ra-
kennusryhmien tontit sijaitsivat usein kallioises-
sa metsämaastossa, johon rakennukset ja kadut 
ryhmitettiin väljästi maastonmuotoja ja suotuisia 
ilmansuuntia seuraten 21.

Autoistuminen toi uusia haasteita piha-alueiden 
toimivuudelle ja pysäköidyt autot täyttivät piha-
alueet enenevässä määrin.22 Autoistumisen myötä 
alettiin pihojen pintamateriaaleina käyttää ajami-
selle ja pysäköinnille suotuisia kovia materiaaleja, 
jotka osaltaan vaikuttivat piha-alueiden viihtyisyy-
den heikkenemiseen.

Pientalot

Sosiaaliministeriön tyyppipiirustukset
Vuodesta 1941 vuoteen 1945 sosiaaliministeriö jul-
kaisi useita kymmeniä omakotityyppipiirustuksia 
kaupunkien ja asutuskeskusten tarpeisiin. Varhai-
set talotyypit olivat pääosin yksikerroksisia, kun 
taas kaikki vuoden 1945 tyypeistä olivat puolitois-
takerroksisia. 

21  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000. Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.
22  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 2007. Helsinkiläinen 
kerrostalopiha.

Asevelitalot ja ruotsalaistalot
Sotien aikana uudisrakentaminen oli vähäistä. 
Sota-ajan merkittävimmät tyyppitaloratkaisut 
olivat asevelitalo ja ruotsalaistalo, jotka molem-
mat poikkesivat valmistusmenetelmiltään muista 
tyyppitaloista. Rintamalla olevat sotilaat toteutti-
vat asevelitalojen lamasalvottuja23 hirsirakenteita 
sarjallisesti käsityönä. Valmiit hirsielementit kul-
jetettiin rintamalta rakennuspaikalle. Asevelitalot 
olivat arkkitehtiryhmän suunnittelemia ja niissä 
yhdistyi standardisoitujen osien käyttö ja perintei-
nen rakennustekniikka.

Ruotsalaistalojen arkkitehtisuunnittelu tehtiin 
Suomessa, mutta talot esivalmistettiin Ruotsissa. 
Vuonna 1940 ruotsalaiset lahjoittivat yhteensä 2 000 
taloa ympäri Suomea. Samana vuonna perustettu 
Puutalo Oy organisoi näiden lahjatalojen pysty-
tyksen. Yhtiön tarkoituksena oli edistää puisten 
rakennusosien ja rakennusten teollista valmistus-
ta ja markkinointia. Tätä voidaankin pitää lähtö-
laukauksena suomalaisten puutalojen teolliselle 
tuotannolle.

Rintamamiestalot
Puurakenteiset rintamamiestalot olivat vastaus so-
tien jälkeiseen asuntopulaan. Aikaisemmat tyyp-
pitalojen suunnittelusta ja rakentamisesta saadut 
kokemukset valjastettiin nyt uusiin mittoihin, kun 
tyyppitalot nähtiin edullisina, nopeina ja itsenäi-
sesti rakennettavina ratkaisuina sotien jälkeiseen 
asunto-ongelmaan. Rintamamiestalo oli Suomen 
ensimmäinen laajalti käytetty tyyppitalo. Vain pie-
ni vähemmistö käytti muita piirustuksia talonsa 
rakentamiseen.

23  Lamasalvosrakenne syntyy päällekkäin asetetuista hirsistä, 
joiden nurkassa risteävät päät lovetaan eli salvotaan.

Kuva 9. Ruotsalaistalon julkisivu- ja pohjapiirros. Sisäänkäynnillä on tasoero. Wc-tilan mitoitus on ahdas.  
Ruokailutila on erotettu keittiöstä. (Kuva ei mittakaavassa).  
Lähde: Laukkonen, V. 1987.
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Käytännöllisyys korostuu rintamamiestalon 
suunnitelmissa. Kuutiomaisen massan, korkean 
kivijalan, yhden asuinkerroksen sekä korkean ulla-
kon tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman 
kestävä, joustava ja yksinkertaisesti toteutettava 
pientalo.

Rintamamiestalojen malli mahdollisti suunni-
telmien toteuttamisen joko hartiapankkiperiaat-
teella hirsi- tai puurunkoisena tai talon pystyi ko-
koamaan teollisesti tuotetuista puuelementeistä. 
Rintamamiestalojen suunnittelumetodit ja raken-
nustapa ovat olleet pohjana suomalaiselle mitta- ja 

normijärjestelmälle, jotka säätelevät edelleen asun-
torakentamista.

Tilajako perustuu neljään osaan jaettuun neliön 
muotoiseen pohjaan, jossa tilat ovat suunnilleen 
samankokoisia keskenään ja kiertyvät rakennuk-
sen keskellä sijaitsevan tulisijan ympärille. Taloihin 
ei normaalisti rakennettu wc- tai pesutiloja, vaan 
ne sijaitsivat pihalla erillisessä ulkorakennukses-
sa. Tiloja ei ollut määritelty tiukasti tietyille toi-
minnoille ja jokaisesta tilasta oli kulku viereisiin 
tiloihin. Tilojen joustavuus ja muunneltavuus avaa 
mahdollisuuksia korjausrakentamiselle ja mahdol-
lisille tilamuutoksille.

Kuva 10. Tyyppipiirustus vuodelta 1945. (Kuva ei mittakaavassa). 
Lähde: Maatalouden rakennusopas ja työselitys. 1947.
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1950−60-lukujen taitteessa alkoi rintamamies-
taloihin tulla viitteitä uudenlaisista rakennustyy-
leistä. Pohjan neliömuoto venyi suorakaiteeksi 
ja jyrkät harjakatot loivenivat. Myös tilajäsentely 
muuttui, kun markkinoille tuli yksikerroksisia 
malleja, joissa oli pienet kellarit säilytystiloineen. 
Pienet kylpyhuoneet ja wc:t suunniteltiin osaksi 
taloja, asuinkerrokseen.

1940−1950-luku esteettömyyden 
näkökulmasta

Aikakautta leimasivat materiaalipulasta johtuvat 
tilojen minimointi ja tilojen mitoittaminen niissä 
tapahtuvien toimintojen mukaisesti. Tämä vaikeut-
taa tilojen joustavaa käyttöä ja muuntelua eri käyt-
tötarpeiden mukaan. Ovien vapaat kulkuaukot 
ovat nykynormien valossa pääsääntöisesti kapeita 

Kuva 11. Tyyppipiirustus vuodelta 1952. (Kuva ei mittakaavassa). 
Lähde: Maatalouden rakennusopas ja työselitys.1947.
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ja tilojen välisissä oviaukoissa suosittiin kynnyk-
siä. Wc- ja pesutilat pienenivät myös minimimitoi-
tuksen myötä. Tiloja voidaan tosin jossain määrin 
laajentaa viereisiin huonetiloihin runkorakenteesta 
riippuen. Haasteita wc- ja pesutilojen korjauksille 
aiheuttavat välipohjien massiiviset betonilaatat, 
jotka vaikeuttavat uusien vesi- viemäriputkien 
vetämistä lattian pintaa nostamatta.

Autoistuminen helpotti osittain piha-alueiden 
esteettömyyttä, kun pintamateriaaleina alettiin 
suosia kovia materiaaleja. Pihoille pysäköidyt au-
tot vähensivät kuitenkin jalankulkijoille ja muille 
pihatoiminnoille varattua tilaa. Sisäänkäynnit oli-
vat usein esteellisiä niin kerros- kuin pientaloissa. 
Kerrostalojen kaventuneet porrashuoneet aiheutta-
vat haasteita esimerkiksi jälkiasennettavien hissien 
asentamiselle.

3.4  

1960−1970-luku

1960-luvulla käynnistyi modernismin hengen 
mukaisten betonielementtitalojen laajamittainen 
teollinen tuotanto. Kaupunkiin muuttavalle väes-
tölle tarvittiin pikaisesti uusia asuntoja ja suuria 
kerrostalovaltaisia aluerakentamiskokonaisuuksia 
sijoitettiin kauas vanhoista kaupunkikeskustoista. 

1960-luvulla rakennettiin noin 10 prosenttia ny-
kyisestä rakennuskannasta ja tahti kiihtyi 1970-lu-
vun alkupuoliskolla. 1970-luvulla rakennettujen 
rakennusten osuus rakennuskannastamme on noin 
14 prosenttia. 1960-luvulla rakennetuista asun-
noista 63 prosenttia ja 1970-luvulla rakennetuista 
asunnoista 57 prosenttia sijaitsi asuinkerrostalois-
sa. Asuntorakentamisen huippuvuonna 1974 kaksi 
kolmasosaa uusista asunnoista sijaitsi kerrostalois-

Kuva 12. Esimerkki vuonna 1954 valmistuneesta pientalosta, johon on toteutettu esteettömyyttä parantava yksilöllinen 
muutostyö. Esteettömyyttä parannettiin rakentamalla vanhan kuistin paikalle uusi märkätila, purkamalla vanha wc ja 
avaamalla uusi kulkuyhteys kuistin ja eteisen välille. Lisäksi talon sisäänkäyntiä parannettiin laajentamalla sisäänkäyntita-
sannetta ja rakentamalla uudet portaat, jolloin portaiden viereen saatiin mahtumaan tilavaraus tasonostimelle. Muutostyö 
Arkkitehtitoimisto Kalevi Vartio Oy. (Kuva ei mittakaavassa)
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liömetriin. Kaksioihin tuli uusi huoneistotyyppi, 
2 h + kk, joilla oli tarkoitus korvata yksiöiden ra-
kentaminen. 

1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun suunnitte-
luihanteissa läpikulkuhuoneita piti välttää. Yksi-
tyiskohtaisia mitoitusohjeita lisättiin ja esimerkiksi 
olohuoneen vähimmäisleveys kasvoi 3,3 metristä 
3,6 metriin. Eteisen, ruokailutilan ja kylpyhuoneen 
tilavaatimukset ja keittiön varustetaso kasvoivat. 
Asuinhuoneen vähimmäispinta-alasuosituksena 
oli 10 neliömetriä. 1970-luvulla kylpyhuoneen 
oven minimileveys asuntosuunnittelun määräyk-
sissä ja ohjeissa oli 70 senttimetriä. 

RT-kortiston esteettömyysohjeet eivät vielä 
1960-luvulla koskeneet tavallisia asuinrakennuk-
sia, vaan liikkumisesteiden poistamista ohjeistet-
tiin tehtäväksi asuintaloihin, jotka oli rakennettu 
liikkumisesteisiä asukkaita varten tai jos rakennuk-
sessa tai sen osassa asui huomattava määrä liik-
kumisesteisiä henkilöitä. Ohjeissa esitettiin, että 
suunnittelussa tuli kiinnittää huomiota asunnon 
huoneiden sijoitteluun ja erityisesti makuuhuo-
neen ja kylpyhuoneen, kylpyhuoneen ja keittiön 
sekä keittiön ja ruokailutilan välisiin yhteyksiin. 

Etenkin liikkumisesteisiä asukkaita varten 
suunniteltujen asuntojen keittiöiden, eteisten, kyl-
pyhuoneiden ja parvekkeiden mitoituksessa piti 
ottaa huomioon, että pyörätuolin käytön vaatima 
tila oli tuolin tyypistä riippuen halkaisijaltaan noin 

sa. Uusien kerrostaloasuntojen määrä kasvoi ensi 
kertaa suuremmaksi kuin pientaloissa sijaitsevien 
asuntojen määrä. Pientaloja rakennettiin silti mää-
rällisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

1960−70-luvuillan rakentamisessa keskityttiin 
määrällisten ongelmien ratkaisemiseen, ei niin-
kään laadullisiin tavoitteisiin. 1970-luvun suun-
nitteluperiaatteita olivat pohjaratkaisun yleispä-
tevyys, asunnon joustavuus, erilaiset käyttö- ja  
kalustamismahdollisuudet ja sopivuus muuttu-
ville perherakenteille sekä asumistavoille ja pinta-
alan tarkoituksenmukainen jako eri asumistoi- 
mintoihin. 

Aravan tehtävät siirtyivät vuonna 1966 uudel-
le keskusvirastolle, Asuntohallitukselle. Suuressa 
osassa nykyistä rakennuskantaa on noudatettu 
aravaohjeita, sillä 1950-luvulla rakennetusta asun-
noista kolmasosa, 1960-luvun lopulla puolet ja 
1970-luvun lopulla kaksi kolmasosaa rakennettiin 
aravarahoituksella. 

Asuinrakennusten tilamitoitukseen liittyvät 
määräykset muuttuivat 1960-luvulla. Suuremmis-
sa asuinhuoneistoissa wc-tilan tuli sijaita erillään 
pesuhuoneesta. Wc-tilan kulkuaukon vähimmäis-
leveys oli 60 senttimetriä. 1960-luvun alkupuolella 
pienimmän huoneiston (1h + kk) pinta-alasuositus 
oli 22−30 neliömetriä. Suositus kasvoi 1960-luvun 
lopulla ja 1970-luvun alussa 30−35 neliömetriin, 
kunnes se määriteltiin 1970-luvun lopulla 33 ne-

Kuvat 13a ennen ja b jälkeen. Esimerkki vuonna 1950 valmistuneesta kerrostaloasunnosta ja siihen toteutetusta muutos-
työstä. Rakennukseen on toteutettu aikaisemmin hissi, minkä vuoksi esteettömyyden parantaminen peruskorjaushank-
keen yhteydessä oli perusteltua. Asunnon wc-tilaa laajennetaan keittokomeron puolelle ja keittiön paikkaa siirretään. 
Wc-tilan oviaukkoa levennetään ja kalusteiden paikkaa muutetaan. Muutostyö Arkkitehdit MV Oy.  
(Kuva ei mittakaavassa)
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120−150 senttimetrin ympyrä. Ohjeessa esitettiin 
myös oven avaamisen tilantarve. Ulko-oviksi esi-
tettiin vähintään 90 senttimetrin levyisiä ja huo-
netilojen välisiksi 80 senttimetrin levyisiä ovia. 
Kynnyksen enimmäiskorkeudeksi määriteltiin  
2 senttimetriä.

Suomen rakennuslainsäädäntöön tuli vuonna 
1973 ensimmäistä kertaa liikkumisesteisiä koske-
va säädös. Tuolloinen rakennusasetuksen § 85 a 
kuului seuraavasti: ”Yleisön käyttöön tarkoitettuja 
tiloja rakennettaessa on riittävää huomiota kiinni-
tettävä siihen, että niitä voivat käyttää myös hen-
kilöt, joiden liikuntakyky tai kyky suunnistautua 
on iän, vamman tai sairauden takia rajoittunut.” 
Asetus koski näin ollen vain yleisön käyttöön tar-
koitettuja tiloja, ei siis asuinrakennuksia.

Edellä mainittua rakennusasetuksen pykälää 
täydentämään tuli vuoden 1979 lopussa Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osa F1 Esteetön 
rakennus, jossa annettiin kaksi sitovaa määräystä 
sekä ohjeita julkisten tilojen suunnittelemiseksi. 
Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen edellytettiin 
olevan liikkumisesteisille soveltuvan kulkuväylän 
kautta saavutettavissa ja liikkumisesteisten käyt-
töön soveltuvia.

Kerrostalot

Kirjahyllyrunko
1960-luvulla yleisimmäksi runkotyypiksi tuli kir-
jahyllyrunko, jossa kantavat pystyrakenteet ovat 
betoniseiniä. Kirjahyllyrunkoa käytettiin erityisesti 
lamellitaloissa, joissa runkoon nähden poikittaiset 
seinät ja umpinaiset päätyseinät toimivat kanta-
vina rakenteina ja rakennuksen pitkät julkisivut 
toteutettiin kevyinä rakenteina. Kirjahyllyrungosta 
on monia erilaisia muunnelmia toteutustavasta se-
kä väli- ja ulkoseinärakenteista riippuen.

Korjausrakentamisen kannalta helpoin kirja-
hyllyrunkotyyppi on BES-täyselementtitalo, jossa 
välipohjat ovat esijännitettyjä ontelo- tai U-laattoja. 
Tällä välipohjaratkaisulla päästiin yli 10 metrin jän-
neväleihin, eikä kantavia väliseiniä tarvittu pää-
sääntöisesti muuta kuin huoneistojen väleillä. On-
telolaattojen sisällä voidaan kuljettaa joustavam-
min myös erilaisia putkivetoja kuin esimerkiksi 
massiivisen betonilaatan sisällä. Korjausrakenta-
misessa onteloita voidaan tosin hyödyntää vain 
putkivedoissa, jotka kulkevat onteloiden suuntai-
sesti. Ontelolaattoihin tehdyt aukot heikentävät 
rakennetta.

Elementtitekniikan myötä yleistyivät myös ele-
menttikylpyhuoneet, jotka rakennettiin valmiiksi 
tehtailla ja kuljetettiin kokonaisina kylpyhuoneina 
rakennuspaikalle. Elementtikylpyhuoneet ja var-
sinkin 1970−80-luvuilla rakennuttajien suosiossa 

olleet peltiset kylpyhuone-elementit ovat haasta-
via korjauskohteita. Elementit ovat osoittautuneet 
onnistuneiksi ratkaisuiksi kosteusvaurioiden es-
tämisen kannalta, mutta ne ovat esteettömyyskor-
jausten kannalta ongelmallisia. Pesuhuoneiden 
ja asunnon muiden tilojen väliset tasoerot jäävät 
peruskorjauksissa korkeammaksi kuin mitä nyky-
määräykset edellyttävät.

Porrashuone
Yleisimpänä porrastyyppinä oli edelleen suo-
ra kaksivartinen porras. Myös suoria portaita ja 
kierreportaita rakennettiin. Vuodesta 1979 lähtien 
aravaohjeet vaativat hissittömiin taloihin suora-
vartiset portaat. Porrashuone voitiin nyt sijoittaa 
myös keskelle rakennusmassaa, kun vaatimus 
luonnonvalon pääsystä portaikkoon poistui. Jä-
tekuilujen ja tuuletusparvekkeiden rakentaminen 
porrashuoneiden yhteyteen loppui 1960-luvulla. 
Hissejä rakennettiin vain viisikerroksisiin ja sitä 
korkeampiin kerrostaloihin.

Piha
1960-luvun alussa jatkettiin edellisten vuosikym-
menten perinnettä avointen pihatilojen suunnit-
telusta ja uudet asuinalueet pyrittiin sijoittamaan 
maastonmuotojen ja edullisten ilmansuuntien mu-
kaisesti. Vuosikymmenen loppupuolelle tultaessa 
tehokkuusajattelu otti otetta myös kaavoituksessa 
ja vaikutti sitä kautta pihojen suunnitteluun. Ihan-
teeksi nousi tiivis ja tehokkaasti rakennettu kom-
paktikaupunki. Pihat mitoitettiin ja suunniteltiin 
lähinnä rakentamisen, kuten työmaakoneiden ja 
autoilun tarpeet huomioiden.24

Pientalot

1960−70-lukujen tyyppitalot
Asutushallituksen ja Maatalousseurojen keskus-
liiton rakennusosaston tyyppitalopiirustukset 
edustivat 1960-luvulla uudenlaisen pientalotyy-
pin syntymistä. Talot rakennettiin yhteen tasoon 
ja kattokulmat loivenivat. Uudet, tehokkaammat 
eristeet mahdollistivat maanvaraisten laattojen 
rakentamisen, eikä korkeita kivisokkeleita ollut 
enää tarvetta rakentaa. Ikkunoiden koko kasvoi 
teollisen tuotannon myötä.

1960-luvun lopussa ja 70-luvulla yleistyneet 
matalat tyyppitalot ovat rungoltaan 60-luvun alun 
tyyppitaloja syvempiä. Tilojen sijoittelu matalissa 
tyyppitaloissa on vapaampaa kuin esimerkiksi rin-
tamamiestaloissa. Huoneita on suhteessa asunto-
jen pinta-alaan tyypillisesti paljon ja ne ovat kool-
taan pieniä. Pienet huoneet heikentävät asuntojen 
toiminnallista esteettömyyttä ja monikäyttöisyyttä. 

24  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000. Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.
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Korjausrakentamista ja muutostöitä helpottavat 
kantavat ulkoseinät ja kevyet väliseinät. Ulkosei-
nät ovat joko kivi- tai puurakenteisia, tai näiden 
kahden yhdistelmiä.

Pihan merkitys muuttui toiminnallisesta, hyö-
tykäytössä olevasta pihasta esteettiseen suuntaan. 
Tonttikohtainen autopaikoitus yleistyi matalien 
tyyppitalojen kohdalla.

Asuntomessut

Ensimmäiset Asuntomessut pidettiin vuonna 1970 
Tuusulassa, jonka jälkeen tapahtuma on järjestetty 
vuosittain. Asuntomessut on tarjonnut suunnitteli-
joille ja rakentajille mahdollisuuden tuotekehitte-
lyyn ja koerakentamisen testaamiseen ja esittelyyn. 
Messut esittelevät rakentamiseen ja asumiseen liit-
tyviä käytännön sovelluksia. 

Messuilla on vuosien varrella esitelty talotehtai-
den talomalleja (pakettitaloja), yksilöllisiä pienta-
loja ja kerrostaloja. Nykyisten talotehtaitten talo-
mallit eivät ole tyyppitaloja, sillä talotehtaalta ei 

voi hankkia pelkkiä suunnitelmia. Asuntomessu-
kohteet tarjoavat kuitenkin katsauksen nykyraken-
tamiseen erityisesti pientalojen osalta.

1960−1970-luku esteettömyyden 
näkökulmasta

Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys antaa 
1960−70-luvuilla rakennetuille taloille enemmän 
mahdollisuuksia korjausrakentamisen kannalta. 
Hieman väljentyneet tilamitoitukset sopivat myös 
paremmin yksiin nykyisten esteettömyystavoit-
teiden kanssa kuin edeltävien aikakausien tiukat 
minimimitat. Matalien tyyppitalojen ahtaat huo-
netilat ovat tarvittaessa helposti laajennettavissa 
viereisiin huonetiloihin joustavan runkorakenteen 
ansioista. Ovien vapaat kulkuaukot aiheuttavat to-
sin haasteita vielä 1960−70-lukujenkin kerros- ja 
pientaloissa.

Wc- ja pesutilojen väljentynyt mitoitus helpot-
taa tilan uudelleen suunnittelua korjausrakentami-
sen yhteydessä. Näiden tilojen esteetöntä käyttöä  

Kuva 14. Esimerkki 1960-luvulla valmistuneen pihan kunnostustyöstä. Kunnostustyön avulla haluttiin pihan käytettävyyttä 
ja turvallisuutta parantaa kaikkien sen käyttäjien kannalta. Suunnittelussa huomioitiin erilaiset pihatoiminnot kuten oles-
kelu, leikki ja huoltotyöt. Jätehuollon toimivuutta parannettiin suurentamalla jätetiloja ja sijoittamalla niitä osin uudelleen. 
Pihan pintamateriaalin vaihtelulla tuotiin tunnistettavuutta jalankulkijan lähiympäristöön. Arkkitehdit Martikainen Oy. 
(Kuva ei mittakaavassa)



28  Ympäristöministeriön raportteja  13 | 2012

1970-luvun elementtirakennuksia monimuotoi-
sempia ja näin lisätä ympäristön virikkeellisyyt-
tä. Laatutasoa pyrittiin nostamaan muun muas-
sa voimakkaalla suunnittelun ohjauksella. Uusia 
määräyksiä ja ohjeita tuli 1980-luvulla useita. 1982 
julkaistiin Asuntohallituksen suunnitteluohje A1 
ja samana vuonna sisäasiainministeriö antoi yleis-
kirjeen rakentamismääräyskokoelman noudatta-
misesta peruskorjauksen yhteydessä. Vuonna 1985 
ympäristöministeriö julkaisi uudet määräykset ja 
ohjeet. Samassa yhteydessä tarkistettiin myös Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osa F1. 

Valtion lainoittamassa asuntotuotannossa on 
kiinnitetty huomiota esteettömyyteen Asunto-
hallituksen suunnitteluohjeen A1 julkaisemisesta 
lähtien. Suunnitteluohje sisälsi yksityiskohtaisia 
määräyksiä lainoitettavien asuntojen huonelu-
vusta, koosta ja varustetasosta. 1980-luvun lopulla 
suurissa asunnoissa sallittiin jälleen 10 neliömetrin 
asuinhuoneen ohella myös 7 neliömetrin asuin-
huoneita; tosin suurten kaksioiden toisen huoneen 
oli oltava vähintään 12 neliömetrin suuruinen. 
Vuoden 1982 ohjeissa esteettömyys otettiin huo-
mioon ovileveyksien, kynnyskorkeuksien ja piha-
järjestelyjen yhteydessä. 

1980-luvulla Asuntohallituksen ohjeisiin lisät-
tiin vaatimus nelikerroksisten ja sitä korkeampi-
en kerrostalojen hissillisyydestä, hissiin pääsyn 
portaattomuudesta ja hissikorin riittävästä koosta 

estää lähinnä vesikalusteiden sijoittelu. Tämä kos-
kee tosin vain tilanteita, joissa wc ja peseytymi-
nen on sijoitettu samaan tilaan. 1960−70-luvuilla  
yleistynyt tapa rakentaa erillinen wc-tila aiheuttaa 
tilan pienen koon vuoksi hankaluuksia korjaus-
rakentamista suunniteltaessa. 1970-luvulla yleis-
tyneet elementtikylpyhuoneet aiheuttavat myös 
haasteita korjausrakentamisen ja tilojen muunnel-
tavuuden kannalta, sillä elementtikylpyhuoneen 
laajentaminen ja korkeuseron poistaminen on han-
kala toteuttaa.

3.5  

1980-luku

Noin 20 prosenttia rakennuskannastamme on 
rakennettu 1980-luvulla. Vuosikymmenittäin tar-
kasteltuna 1980-luvun rakennukset muodostavat 
määrällisesti suurimman kokonaisuuden. Asun-
toja rakennettiin aiempaan tahtiin vuosikymme-
nen alkupuoliskolla, mutta rahoitusmarkkinoiden 
vapautumisen myötä rakentamisen vauhti kiihtyi 
80-luvun loppua kohti. 80-luvulla rakennetuista 
asunnoista noin kolmasosa sijaitsi asuinkerrosta-
loissa ja kaksi kolmasosaa omakoti-, pari- ja rivi-
taloissa. 

 1980-luvulla rakentamisen laadun merkitys ko-
rostui. Uusista asuinrakennuksista haluttiin tehdä 

Kuva 15. Tiilikeskus Osakeyhtiön pakettitalo Juhani edustaa 1960−70-lukujen matalia tyyppitaloja. Pohjapiirros. 
Matalien tyyppitalojen kylpyhuoneet vastaavat mitoitukseltaan välttävästi nykynormeja. Mitoituksen sijaan kylpyhuonei-
den tilaongelmat aiheutuvat lähinnä kalusteiden sijoittelusta. Kylpyhuoneiden lisäksi tyyppitaloissa on yleensä erillinen wc. 
Erilliset wc-tilat ovat niiden esteettömän käytön kannalta liian pieniä. (Kuva ei mittakaavassa). 
Lähde: Ruotsalainen, S. 2011.
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myös pyörätuolin käyttöä ajatellen. Tätä aikaisem-
min oli aravataloihin saanut asentaa vain neljän 
hengen hissin, jonka kori oli pyörätuolinkäyttäjälle 
liian ahdas. Aravaohjeissa ei tuolloin hyväksytty 
hissin rakentamista nelikerroksista matalampiin 
kerrostaloihin kuin erikoistapauksessa, kuten van-
husten tai vammaisten asuintalossa. Asuntoraken-
tamisessa alettiin suosia kolmikerroksisia ja sitä 
matalampia kerrostaloja, joita pidettiin edullisena 
nimenomaan niiden hissittömyyden takia. 

Sisäasiainministeriö antoi vuonna 1982 yleis-
kirjeen, joka koski Suomen rakentamismääräys-
kokoelman noudattamista yleisön käyttöön tarkoi-
tettujen rakennusten peruskorjausten yhteydessä: 
”Rakennuksessa, johon korjausrakentamisen yh-
teydessä nimenomaisesti sijoitetaan yleisön käyt-
töön tarkoitettuja tiloja, on tilojen saavutettavuus ja 
käyttö liikuntaesteisille turvattava rakenteellisin ja 
tilasuunnittelun ratkaisuin mahdollisimman hyvin 
uudisrakentamisen tasoa vastaavasti.”

1983 perustettiin ympäristöministeriö, joka sai 
vastuulleen rakentamisasiat. Uudet tiukemmat 
rakennusmääräykset ja -ohjeet annettiin vuon-
na 1985.  Samassa yhteydessä tarkistettiin myös 
RakMK:n osan F1 ohjeita mm. hygieniatilojen osal-
ta. Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvan pyörätuolin 
pyörähdysympyräksi määriteltiin 140 senttimet-
riä. Uuden määräyksen perusteella julkiseen ra-
kennukseen edellytettiin hissiä myös silloin kun 

se oli rakennettu rinteeseen niin, että molempiin 
maantasokerroksiin oli esteetön pääsy. Määräykset 
koskivat yleisön käyttöön tarkoitettuja tiloja, jotka 
olivat valtion, kuntien tai muiden julkisoikeudel-
listen yhteisöjen ylläpitämiä ja joissa oli julkisia 
tai kaupallisia palveluja. Määräyksissä ei mainittu 
asuntoja. 

Asuntorakentamisen soveltuvuutta liikkumises-
teisille selvittänyt ympäristöministeriön asettama 
työryhmä esitti vuoden 1989 muistiossa valtion 
apua hissien rakentamiseksi vanhoihin kerrosta-
loihin ja rakennuslainsäädännön tiukentamista. 
Työryhmä esitti uuden työryhmän asettamista 
selvittämään uudenlaisten hissityyppien kehittä-
mistä. Esteettömyyttä edistävät rakennusasetuk-
sen muutokset25 ja aravaohjeiden muutosehdotus 
ovat tämän työn ansiota.

Kerrostalot

Erilaisten kerrostalotyyppien kirjo kasvoi 1980-lu-
vulla. Perinteisten lamelli- ja pistetalojen rinnalle 
rakennettiin luhtikäytävätaloja, pienkerrostaloja 
ja terassitaloja. Vaihtelevilla talotyypeillä pyrittiin 
luomaan monimuotoisempaa kaupunkikuvaa ja 

25  Rakennusasetus. 930/1989 Muutossäädös. 77§ ” Rakennuk-
sen tulee olla tarkoitustaan vastaava ja soveltua myös lapsille, 
vanhuksille ja vammaisille sen mukaan kuin rakennuksen käyt-
tö edellyttää.”

Kuva 16. Esimerkki 1960 valmistuneesta kerrostalosta, johon on toteutettu huoneiston yksiöllinen muutostyö. Kantavana 
pystyrakenteena betoni. Maantasokerroksessa sijaitsevaan huoneistoon on toteutettu kylpyhuoneen laajennus siirtämällä 
kahta kevytrakenteista väliseinää huoneen ja eteisen suuntaan. Muutostyö Arkkitehtitoimisto Kalevi Vartio Oy. (Kuva ei 
mittakaavassa)
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uudet asuinalueet jaettiin usein pienempiin koko-
naisuuksiin eri rakennuttajien ja suunnittelijoiden 
kesken. 

Porrashuone
Sisäänkäyntien ja porrashuoneiden suunnittelu 
noudatti 1980-luvulla pitkälti vakioratkaisuja ja 
vähimmäismitoituksia. Kierreportaat olivat yleisiä 
vielä 1980-luvun alussa. Aikakaudella tehtiin myös 
suoria kaksivartisia portaita ja suoria yksivartisia 
portaita. 

Vuonna 1982 tuli voimaan aravamääräys, jonka 
mukaan hissi tuli sijoittaa kaikkiin neljäkerroksi-
siin ja sitä korkeampiin kerrostaloihin.

Piha
1980-luvulle tultaessa oli avonaisista pihoista pa-
lattu jälleen suljetumpiin pihapiireihin ja perintei-
siä umpikorttelirakenteita muistuttaviin kortteli-
kokonaisuuksiin. Haluttiin että samaan kokonai-
suuteen, esimerkiksi taloyhtiöön kuuluvat talot 
hahmottuvat selkeästi ja että ne erottuvat toisista 
asuinryhmistä. Pysäköinti aiheutti haasteita piha-
rakentamisessa ja pysäköintihallien päälle raken-
netut kansipihat yleistyivät kerrostalokortteleissa.

Kuva 17. 1980-luvun kerrostalon pohjapiirros. Arkkitehtitoimisto Slotte & Schültz. Asuntosaunat ja wc-tilan vieressä 
sijaitseva vaatehuone mahdollistavat pesutilojen laajentamisen jälkikäteen. (Kuva ei mittakaavassa). 
Lähde: Asuntohallitus. 1992.
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Pientalot

1980-luvun pientalorakentamiselle tunnusomaista 
oli materiaalien ja rakennustapojen jatkuva muut-
tuminen. Pientalot olivat moni-ilmeisiä ja niissä oli 
runsaita syvennyksiä ja katosrakenteita. Pientaloja 
tehtiin sekä yksi- että monikerroksisina ja suosi-
tuksi alapohjarakenteeksi palasi tuulettuva puu-
rakenteinen alapohja. Valmistalojen valtakauden 
voidaan katsoa alkaneen 1980-luvulta.26

26  Laurinen, M. 2011. 

1980-luku esteettömyyden näkökulmasta 

Esteettömyyteen vaikuttavien asioiden huomioi-
minen näkyy jo positiivisesti 1980-luvulla rakenne-
tuissa kerrostaloissa. Kylpyhuoneiden mitoituksen 
väljeneminen, ovien vapaan kulkuaukon leventy-
minen ja kynnyskorkeuksien madaltuminen hel-
potti apuvälineellä liikkumista.

Sisäänkäynnit aiheuttivat edelleen ongelmia es-
teettömyyden osalta varsinkin pientaloissa. Suo-
siotaan 70-luvun matalien tyyppitalojen jälkeen 
lisännyt tuulettuva rossipohja, toi porrasaskelmat 
jälleen pientalojen sisäänkäynneille. Myös asuin-
huoneiden tiukka mitoitus aiheuttaa esteettömyys-
ongelmia 1980-luvulla valmistuneissa pientaloissa.

Kuva 18a ja b. 1980-luvun paritalon 
pohjapiirros. Sisäänkäynnillä on 
tasoero ja wc-tilat ovat esteettö-
myyden kannalta liian ahtaan. 
(Kuva ei mittakaavassa). 
Lähde: Asuntomessut Helsingissä, 
Osuuskunta Asuntomessut ja Hel-
singin kaupunki.
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3.6  

1990-luku

1980-luvun huippuvuosien jälkeen rakentami-
sen tahti hiipui 1990-luvulla laman seurauksena. 
Rakennuskannastamme noin 13 prosenttia on ra-
kennettu 1990-luvulla. Asuinnoista 57 prosenttia 
sijaitsi pientaloissa. Uusia teemoja 1990-luvun ra-
kentamisessa olivat muun muassa esteettömyyden 
edistäminen, asuntojen ja rakennusten muunto-
joustavuus ja ekologisuus27. Rakennusten esteettö-
myyttä koskeva lainsäädäntö uudistui.

Vuoden 1990 rakennusasetuksen mukaan ”Jul-
kisyhteisön hallinto- ja palvelurakennusten sekä 
sellaisten liike- ja palvelutilojen, joihin tasa-arvon 
näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus 
päästä, sekä näiden tonttien ja rakennuspaikko-
jen tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyt-
töön, joiden kyky liikkua, toimia tai suunnistautua  
on iän, vamman taikka sairauden johdosta rajoit-
tunut.”

Edellä mainitun lisäksi rakennuksen tuli so-
veltua lapsille, vanhuksille ja vammaisille sen 
mukaan kuin rakennuksen käyttö sitä edellytti. 
Rakennuksen tuli vastata turvallisuuden, terveel-
lisyyden ja sosiaalisen toimivuuden sekä hyvän 
energiatalouden vaatimuksiin. Rakennusasetusta 
tulkittiin kuitenkin siten, ettei kaiken asuntoraken-
tamisen tarvitse olla esteetöntä. Rakennusasetusta 
muutettiin vuonna 1994 esteettömyyttä koskevan 
sisällön säilyessä suurin piirtein ennallaan.

27  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000; Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.

Kerrostalot

1990-luvun alussa kerrostalojen keskimääräinen 
koko ja kerrosluku alkoivat jälleen kasvaa. Syinä 
näihin muutoksiin olivat yleinen aikakaudelle tyy-
pillinen tehokkuusajattelu, rakentaminen keskus-
ta-alueiden läheisyyteen ja uudet hissimääräykset, 
jotka edellyttivät hissejä tietyin rajoituksin myös 
kolmikerroksisiin rakennuksiin. Porrashuoneiden 
ja hissien määrää pyrittiin kustannussyistä mini-
moimaan, mikä johti tavallisesti noin 4−5 asunnon 
sijoittamiseen saman porrastasanteen yhteyteen.28

1990-luvulla tehtiin kokeiluja vaihtoehtoisten 
runkomateriaalien löytämiseksi pitkään jatku-
neen betonielementtirakentamisen rinnalle. Näi-
hin kokeiluihin kuuluivat muun muassa teräs- ja 
puurunkoiset kerrostalot. Volyymiltaan nämä ra-
kennustavat jäivät kuitenkin edelleen betoniele-
menttirunkoisten talojen varjoon.

Asuntosuunnittelumääräyksissä29 vuodelta 1994 
asuinhuoneen huonealan tuli olla vähintään 7 ne-
liömetriä, asuinhuoneiston huoneistoalan vähin-
tään 20 neliömetriä ja ovien kulkuaukkojen vapaan 
leveyden vähintään 80 senttimetriä. Asunnossa tuli 
olla riittävästi tilaa lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan 
viettoa, ruokailua ja ruuanvalmistusta, hygieni-
an hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä 
huoltoa ja säilytystä varten. 

Määräyksessä edellytettiin, että kerrostalossa, 
jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon ker-
rostaso mukaan lukien neljännessä tai sitä ylem-

28  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000; Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.
29  RakMK G1. 1994.

Kuvat 19 a ennen ja b jälkeen. Esimerkki 1980-luvulla valmistuneesta kerrostaloasunnosta, johon on suunnitteilla esteet-
tömyyttä parantava muutostyö. Elementtikylpyhuoneet puretaan ja tilalle rakennetaan kiviaineiset kylpyhuoneet. Kalus-
tejärjestelyjä muutetaan siten, että ne suurelta osin täyttävät nykyiset esteettömyysmääräykset. Kynnyskorkeus tehdään 
mahdollisimman matalaksi. Kylpyhuoneiden ovet muutetaan täyttämään nykymääräykset. Muutostyö Arkkitehdit Jurvai-
nen ja Pesola Oy. (Kuva ei mittakaavassa)

Ennen Jälkeen
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Kuva 20a ja b. Vuonna 1998 valmistuneen asuinkerrostalon pohjapiirros. Wc- ja pesutiloihin kohdistuneet esteettömyys-
ohjeiden muutokset  näkyvät rakennuksen mitoituksessa. Arkkitehti Hannu Huttunen. (Kuva ei mittakaavassa)
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mässä kerroksessa, porrasyhteys asuinhuoneistoi-
hin on varustettava pyörätuolin käyttäjälle sovel-
tuvalla hissillä. Hissillisen kerrostalon asumista 
palvelevien välttämättömien kulkuyhteyksien oli 
sovelluttava liikkumisesteisille. Asuinhuoneistos-
sa, johon johtava kulkuväylä määräysten mukai-
sesti edellytti hissiä, oli käymälä- ja pesutilan ol-
tava varustettavissa myös pyörätuolin käyttäjälle.

Määräyksen mukaan kolmikerroksiseen asuin-
rakennukseen ei hissiä tarvitse laittaa silloin, kun 
pääosa tontin tai rakennuspaikan rakennusten 
alasta maantasokerroksissa on suunniteltu kul-
kuyhteyksiltään liikkumisesteisille soveltuviksi 
asunnoiksi. Pientalot ja pienkerrostalot jäivät es-
teettömyysvaatimusten ulkopuolelle.

Uusittu Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osa F1 Esteetön rakennus tuli voimaan loppuvuo-
desta 1997. Aikaisemmin ohjeen tasolla olleita yk-
sityiskohtia luiskan kaltevuudesta, oven vapaan 
kulkuaukon leveydestä ja kynnyskorkeudesta 
nostettiin määräysten piiriin. F1 sisälsi myös mää-
räyksiä tarkentavia ohjeita. Kuvitettu opaskirja 
F1:een liittyen, Esteetön rakennus ja ympäristö30, 
julkaistiin vuonna 1998.

Porrashuone
1990-luvulla alettiin kiinnittää huomiota porras-
huoneiden viihtyisyyteen ja ulkoasuun. Myös va-
losta ja valaistuksesta tuli tärkeä osa porrashuo-
neiden suunnittelua. Suosituimmat porrastyypit 
olivat suora kaksivartinen porras ja suora yksivar-

30  Rakennustieto. 2011. Esteetön rakennus ja ympäristö.

tinen porras. Hissit alkoivat yleistyä myös kolmi-
kerroksisissa kerrostaloissa.

Piha
1990-luvulla umpikorttelien rakentaminen jatkui 
kaupunkialueilla. Pihojen ja lähialueiden viihtyi-
syyteen alettiin kiinnittää entistä enemmän huo-
miota ja niiden merkitys asukkaiden yhteisenä 
kohtaamispaikkana tuli yhdeksi suunnittelutavoit-
teeksi. Autoilun ja pihatoimintojen yhteensovitta-
minen aiheutti edelleen haasteita kaupunkialueil-
la. Pysäköintiä alettiin enenevissä määrin siirtää 
alueellisiin pysäköintilaitoksiin ja korttelipihojen 
alle rakennettuihin pysäköintihalleihin.

Esteettömyystavoitteet tulivat 1990-luvulla 
osaksi pihasuunnittelua, kun rakennusten sisään-
käyntien saavutettavuuteen alettiin kiinnittää huo-
miota. Pihalla olevien kulkureittien tuli soveltua 
materiaaliltaan ja mitoitukseltaan myös pyörätuo-
lin käyttäjälle, mikäli rakennuksen maantasoker-
roksessa oli liikkumisesteisille suunniteltuja asun-
toja tai jos rakennuksessa oli hissi.

Pientalot 

Pientalojen osalta 1990-luku ei tuonut merkittäviä 
muutoksia edelliseen vuosikymmeneen verrattu-
na. Pientalot olivat entistä monimuotoisempia ja 
edelleen esteettömyysmääräysten ulkopuolella. 
Makuuhuoneiden yleisin esteettömyysongelma 
on niiden ahtaus.

Kuva 21. 1990-luvun rivitalon pohjapiirros. Wc- ja pesutilojen pinta-ala on kasvanut aiempiin vuosikymmeniin verrattu-
na, mutta erillisenä toteutettuna wc-tila ei tarjoa esteetöntä ratkaisua. Riitta ja Kari Ojala Oy. (Kuva ei mittakaavassa). 
Lähde: Asuntohallitus. 1992.
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1990-luku esteettömyyden näkökulmasta

1990-luvulla voimaan tulleiden määräysten myö-
tä, hissit alkoivat yleistyä myös kolmikerroksisissa 
kerrostaloissa. Väljät poikkeamissäännökset koski-
en hissien rakentamista johtivat kuitenkin siihen, 
että monet kolmikerroksiset kerrostalot jäivät 
edelleen ilman hissiä. Aikaisemmin vain arava-
lainoitettua kerrostalotuotantoa koskeva vaatimus 
pyörätuolin käyttäjälle soveltuvan hissin asentami-
sesta nelikerroksisiin tai sitä korkeampiin taloihin 
laajeni vuonna 1994 koskemaan myös vapaarahoit-
teista kerrostalotuotantoa. Käyttöturvallisuutta li-
säävän oven asentamista hissikoriin on edellytetty 
vuodesta 1999 lähtien.31

Vaikka ohjeet ja määräykset esteettömän ympä-
ristön rakentamisesta paranivatkin 1990-luvulla, 
on niiden mukaan suunnitelluissa kerrostalois-
sa edelleen monia liikkumis- ja toimimisesteitä.  
Haasteita esteettömyyden kannalta aiheuttavat 
muun muassa kulkureitit ulkona, ulko-oven ym-
päristöt ja sisäänkäynnit, huoneistojen kerrostaso-
ovien ympäristö sekä eteisten ja keittiöiden tila-
mitoitus 32.

Esimerkki esteettömyyden 
edistämisestä 1990-luvulla

Joensuun Marjalan kaupunginosassa pidettiin 
vuonna 1995 asuntomessut. Messujen pääteema-
na oli Malliksi Marjala − kaupunki kaikille. Kohde 
on esimerkki esteettömyyden edistämisestä 1990- 
luvulla. 

31  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000; Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen.
32  Sipiläinen, P. 2011. 

Tavoitteena oli rakentaa kokonainen asuntoalue, 
jossa olisi helppoa liikkua niin asunnoissa kuin 
ulkona. Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin pyö-
rätuolin käyttö ja alueella tavoiteltiin asukkaiden 
kannalta tasa-arvoista asuinympäristöä. Asunnot 
voitiin muuttaa asukkaan toimintakykyä vastaa-
viksi. Huonetilat ovat riittävän suuret pyörätuolilla 
liikkumiseen. Omakotitaloissa kaikki välttämättö-
mät huonetilat on sijoitettu selviytymiskerrosperi-
aatteen33 mukaisesti maantasokerrokseen.

Asuntomessualueen ja asuntojen puutteet tu-
livat esiin alueella toteutetussa asukaskyselyssä. 
Pyörätuolinkäyttäjät arvostelivat korkealla sijait-
sevia kaappeja, korkeita kynnyksiä ja kapeita ovia. 
Hissit saivat moitteita pienuudesta ja porraskäytä-
vien ovia pidettiin raskaina. Pihoilla ja pyöräteillä 
kulkemista pidettiin helppona, mutta autopaikko-
jen sijoittelua moitittiin. Esteettömiä autopaikkoja 
toivottiin oven lähelle, mahdollisesti katettuina.34

Joensuun Marjalan asuntomessualuetta suun-
niteltaessa tarkoituksena oli saada aikaan esteetön 
kaupunginosa. Liikenneympäristöä suunniteltaes-
sa oli ajateltu että esteettömyys toteutuu, kun kaik-
ki väylät ovat täysin samassa tasossa. Lopputulos 
oli kuitenkin näkövammaisille ihmisille mahdoton 
ja jopa hengenvaarallinen. Näkövammaisten ih-
misten kannalta välttämätöntä olisi ollut jalkakäy-
tävien korottaminen ajoradasta ja varustaminen 
vähintään 30 millimetrin korkuisilla reunakivillä.

33  Selviytymiskerroksella tarkoitetaan esteettömän liikku-
misen kokonaisuutta useampikerroksisessa asunnossa, jossa 
sisäänkäyntikerrokseen sijoitetaan kaikki arjen toimimisen kan-
nalta välttämättömät tilat: esteetön sisäänkäynti, esteetön wc- ja 
pesutila, keittomahdollisuus ja oleskelu- ja makuutilat.  
34  Vuorela-Wiik, M., Vuorela, P. & Nevalainen, R. 1996. 

Kaavio 8. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille 2000-luvulla.
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3.7  

2000-luku

Uusia rakennuksia rakennetaan nykyään suhtees-
sa vähemmän kuin aikaisempina vuosikymmeni-
nä ja korjausrakentamisen merkitys on korostunut 
uudistuotannon rinnalla. Vuosina 2000−2010 on 
rakennettu noin 190 000 rakennusta, mikä vastaa 
reilua seitsemää prosenttia koko rakennuskan-
nastamme35. Uusista asunnoista 59 prosenttia on 
pientaloissa. Aikakauden arvot kuten energiate-
hokkuus, ympäristöarvot ja ekologisuus vaikut-
tavat myös asuntorakentamisessa ja kannustavat 
uudenlaisiin kokeiluihin rakennusmateriaalien ja 
rakennustekniikoiden kanssa. Esimerkiksi puura-
kentaminen ja erityisesti puukerrostalojen kehittä-
minen on herättänyt laajaa kiinnostusta.

Kerrostalot

Vuonna 2005 astuivat voimaan uudet rakenta-
mismääräykset ja ohjeet esteettömästä rakennuk-
sesta (F1) sekä asuntosuunnittelusta (G1). Niissä 
esteettömyysmääräykset ovat parantuneet en-
tisistä määräyksistä. Enää ei ole mahdollista ra-
kentaa esimerkiksi kolmikerroksisia hissittömiä 
asuinkerrostaloja. Rakentamismääräykset koske-
vat uudisrakentamista, mutta niitä tulee soveltaa 
korjausrakentamisen yhteydessä niiltä osin, kuin 
toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen 
tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa 
edellyttävät36.

Porrashuone
Uusissa kerrostaloissa on jo vuosikymmenien ajan 
vaadittu poistumistien leveydeksi vähintään 120 
senttimetriä. Vuonna 2009 ympäristöministeriö 
antoi yleisohjeen portaan kaistaleveydestä, jon-
ka tarkoituksena oli yhtenäistään kuntien erilai-
sia käytäntöjä. Ympäristöministeriön yleisohjeen 
mukaan portaan kaistaleveyden tulisi olla vähin-
tään 90 senttimetriä, jolloin portaissa liikkuminen, 
tavaroiden kuljetus, sairaankuljetus paareilla ja 
poistuminen porrasta pitkin hätätilanteessa on 
mahdollista. Korjausrakentamisessa, esimerkiksi 
kun vanhaan porrashuoneeseen asennetaan uusi 
hissi, tästä mitasta on kuitenkin mahdollista poi-
keta ja kunnat voivat itse määritellä riittävän por-
taan leveyden. Mitat ovat vaihdelleet kunnittain 70 
senttimetristä 90 senttimetriin. 

35  Rakennustieto. 2006. Kerrostalot 1880−2000; Arkkitehtuuri, 
rakennustekniikka, korjaaminen
36  MRL 2000.

Pientalot 

Espoon 2006 ja  
Valkeakosken 2009 asuntomessualueet

Espoon asuntomessualueen 58 messukohteesta 
pääosa oli pientaloja. Suurin osa pientaloista oli 
useampikerroksisia. Valkeakosken asuntomessu-
alueen kaikki kohteet olivat pientaloja. Suurim-
massa osassa kohteita tilat oli sijoitettu yhteen ker-
rokseen.

Espoon kohteiden rakennusluvat oli saatu en-
nen viimeisimmän Asuntosuunnittelun määräys-
ten (G1) voimaantuloa vuonna 2005. Valkeakos-
ken asuntomessuihin tultaessa asuntosuunnittelua 
koskevien määräysten suurin muutos oli edellytys 
esteettömästä kulkureitistä sisäänkäynnille ja si-
säänkäynnin esteettömästä toteutuksesta, jos se 
maaston muoto ja korkeuserot huomioon ottaen 
on mahdollista.

Molempien asuntomessualueiden pientalojen 
suurimmat haasteet esteettömyyden näkökul-
masta ovat tasoerot sisäänkäynneillä. Tilanne ei 
ole merkittävästi muuttunut uusien asuntosuun-
nittelun määräysten voimaantulon jälkeen. Vain 
harvassa Valkeakosken asuntomessujen kohteessa 
pääsisäänkäynti oli toteutettu esteettömästi. Es-
teettömät ratkaisut sisäänkäynneillä olivat poik-
keustapauksia ja sisäänkäynneille rakennetut luis-
kat usein liian jyrkkiä ja varusteiltaan puutteellisia. 

Kohteissa, jossa sisäänkäynnin yhteyteen oli to-
teutettu erillinen tuulikaappi, oli sen mitoitus usein 
apuvälineiden käytön kannalta liian ahdas. Pie-
net tuulikaapit, ahtaat eteistilat ja kapeat käytävät 
hankaloittivat liikkumista apuvälineillä. Erityisesti 
käytävätilan ahdas mitoitus wc- ja pesutilojen oven 
kohdalla voi pahimmillaan estää kääntymisen ti-
laan, vaikka oviaukon mitoitus noudattelisikin 
määräyksissä edellytettyä 800 millimetriä.

Kerrosten väliset portaat olivat asuntomessu-
kohteissa usein kääntyviä, jolloin askelmien etene-
mä ei ole mitoitukseltaan turvallinen koko portaan 
leveydeltä. Käsijohteita oli yleensä vain portaan 
toisella puolella. Portaiden mitoitus oli yleisesti 
ottaen ahdas verrattuna asuntojen kokoon.

Suurin osa kohteista oli useampikerroksisia. Ti-
lavin ja esteettömin wc- ja pesutila sijoittui yleensä 
toiseen kerrokseen, alakerran wc-tilan ollessa liian 
ahtaasti mitoitettu ajatellen pyörällisen apuväli-
neen käyttäjää. Toiminnallisuutta oli suunnitelma-
kuvissa esitetty sijoittamalla pyörähdysympyrä 
(Ø1300 millimetriä) tilaan. Kiinteät kalusteet ja va-
rusteet oli kuitenkin sijoitettu usein pyörähdysym-
pyrän alueelle tai koko ympyrä on sijoitettu niin, 
että kalustus esti pyörällisen apuvälineen käyttäjää 
hyödyntämästä tilaa.
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Wc- ja pesutilojen kokonaispinta-ala vaikuttaa 
kasvaneen viime vuosien aikana. Jos wc-tila to-
teutettiin erillisenä, ei kokonaispinta-alan kasvu 
tuonut kuitenkaan parannusta esteettömyyden 
kannalta. Tilavienkin wc- ja pesutilojen toimivuus 
oli usein kyseenalainen. Suihkutila oli rajattu kiin-
tein rakentein, eikä suihkun kohdalla oleva tilaa 
ollut hyödynnetty vapaana tilana wc-istuimen vie-

rellä. Tiloista on mahdollista saada toimivammat 
ja esteettömämmät ilman, että pinta-ala kasvaa. 
Toiminnallisuuden parantuminen ei koske vain 
pyörällisen apuvälineen käyttäjää vaan yhtä lailla 
esimerkiksi lapsiperheitä. Osassa kohteita jo oven 
kätisyyden vaihtaminen parantaisi toimivuutta. 
Kyse on monesti vain kalusteiden toimivasta si-
joittelusta.

Kuva 22. Pohjapiirros Espoossa vuoden 2006 asuntomessuilla esitellystä tyypillisestä pientalosta. Tuulikaapin mitoitus ei 
vastaa esteettömyyden kriteereitä. Wc-tila on esteellinen tilaan piirretystä pyörähdysympyrästä huolimatta. Arkkitehti-
toimisto Marja-Riitta Norri Oy. (Kuva ei mittakaavassa)
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Hämeenlinnan asuntomessualueen pientalot 
2007, kaavan vaikutus esteettömyyteen

Hämeenlinnan messualueelle rakennettiin 37 oma-
kotitaloa, neljä kytkettyä pientaloa, seitsemän pa-
ritaloa sekä viisi kerrostaloa. Kantavana ideana oli 
rakentaa hämäläinen kyläraitti, jonka varrelle talot 
rakennettiin katuun kiinni. Messujen erikoisuutena 
olivat 1960-luvulta tutut L-muotoiset atriumtalot. 
Kohteina oli sekä valmistalomalleja että yksilöllisiä 
omakotitaloja. Tavoitteena oli näyttää, että talvi-
kunnossapidon ja liikenteen vaatimukset voidaan 
huomioida myös katuun kiinni rakennettaessa. 

Messujen oheiskohteena oli vuonna 1979 raken-
nettu vuokrakerrostalo, jossa esiteltiin erityisesti 
hissin rakentamista jälkikäteen asuinrakennuk-
seen. Hissi toteutettiin vanhaan rappukäytävään 
ja uudet portaat rakennettiin vanhan rakennus-
rungon ulkopuolelle. Hissien asentaminen paransi 
merkittävästi rakennuksen käytettävyyttä. Myös 
myöhemmin tulevien putkiremontin ja kylpyhuo-
neremonttien toteutus helpottui, kun liikkuminen 
kiinteistössä parani.

Kaavan vaikutus esteettömyyteen näkyy sel-
keimmin kohteissa, joissa sisäänkäynti sijoittuu 
katuun rajautuvaan julkisivuun. Vaikka esteelli-
siä sisäänkäyntejä on paljon, messuilla toteutetun 
esteettömyyskartoituksen perusteella niiden mää-
rä ei ole kuitenkaan merkittävästi suurempi kuin 
muilla lähivuosien messualueilla. Osa sisäänkäyn-
neistä on toteutettu pihan puolelta, jolloin tilaa ta-
soeron ratkaisemiseksi on ollut enemmän, mikä 
olisi mahdollistanut myös luiskan rakentamisen.

2000-luvun pientalojen kehittämistarpeita 
esteettömyyden näkökulmasta

2000-luvun pientalojen suurimmat esteettömyys-
ongelmat ovat pääosin samat kuin aiempina vuo-
sikymmeninä. Esteettömyyttä voitaisiin kuitenkin 
kehittää helposti, kun ratkaisut huomioidaan jo 
suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan parantaa mah-
dollisuuksia muuttaa asunto tarvittaessa esteettö-
mäksi. Usein kyse on valinnoista tilojen sijoittelun 
suhteen tai pienistä kiintokalusteiden sijoitteluun 
liittyvistä ratkaisuista. 

Sisäänkäynnin toimivuus on edellytys esteettö-
mälle asumiselle ja vierailtavuudelle. Esteettömät 
kulkuyhteydet asuntokohtaisiin ulkotiloihin pa-
rantavat viihtyisyyttä ja käytettävyyttä kaikkien 
kannalta. Tilavimman wc- ja pesutilan sijoittami-
nen sisääntulokerrokseen on osa selviytymisker-
rosperiaatteen toteutusta. Pienempien wc-tilojen 
laajentaminen on myöhemmin helpompaa, mikäli 
viereen on sijoitettu kodinhoitohuone, varasto tai 

muu tila, josta saadaan tarvittaessa lisätilaa, ilman 
että varsinaiset asuintilat pienenevät.

Wc- ja pesutilojen toimivuuteen esteettömyyden 
näkökulmasta voidaan vaikuttaa merkittävästi ka-
lusteiden sijoittelulla.  Suihkun vapaata tilaa voi-
daan hyödyntää wc-istuimen vierellä mahdollista-
maan apuvälineen sijoittamisen wc-istuimen vie-
reen, jolloin helpotetaan siirtymistä pyörätuolista 
wc-istuimelle tai avustamisen, esimerkiksi pienten 
lasten peseytyessä. Myös oviaukon edustan vapaa-
ta tilaa voidaan hyödyntää wc-istuimelle siirtymi-
seen, jos wc-istuin on sijoitettu sen läheisyyteen.

Levikkeellisillä ovilla tai pariovilla saadaan ti-
lantuntua ja leveät kulkuaukot, jotka helpottavat 
liikkumista. Useampikerroksisiin pientaloihin kan-
nattaa jo suunnitteluvaiheessa sijoittaa hissivara-
us, esimerkiksi sijoittamalla varastotila samaan 
kohtaan kaikkiin kerroksiin tai huomioida tuleva 
hissin paikka portaan mitoituksessa.

Portaiden ja luiskien turvallisuuteen voidaan 
vaikuttaa merkittävästi mitoituksella, käsijohteilla 
ja tasoerojen havaitsemista helpottavilla tummuus-
kontrasteilla.

3.8  

2010-luku

Vuonna 2010 valmistui 25 894 uutta asuntoa. Vuo-
den 2010 lopussa Suomessa oli yhteensä noin  
2,8 miljoonaa asuntoa, joista 44 prosenttia oli ker-
rostaloissa. Vuonna 2011 arvioitiin alkavan yli 
31 000 asunnon rakentaminen. Korjausrakentami-
seen käytettiin yhteensä rahaa vuonna 2010 noin  
9,5 miljardia euroa. Asunto-osakeyhtiöt ja arava-
lainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksi-
aan vuonna 2010 kaikkiaan 1,6 miljardilla eurolla. 
Asuntojen korjausrakentamisen arvo oli samaa 
luokkaa kuin uusien asuntojen rakentamiseen 
käytetty rahamäärä37.

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO 
2010−2015) julkaistiin vuonna 2010. Ympäristömi-
nisteriö on asettanut työryhmän laatimaan ikään-
tyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosille 
2012−2015. Vuonna 2011 Ympäristöministeriön 
yleisohje portaan kaistaleveydestä sisällytettiin 
rakentamismääräyskokoelman osaan E1 Raken-
nusten paloturvallisuus.

37  Rakentaminen ja asuminen − vuosikirja, Tilastokeskus
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Kaavio 9. Yhteenveto yleisimmistä esteettömyyskorjaustarpeista eri-ikäisissä asuinrakennuksissa.

Vuosikymmenet ja  
rakentamisen volyymi

yleisimmät esteettömyys- 
korjaukset kerrostaloissa

yleisimmät esteettömyys- 
korjaukset pientaloissa

ennen 1920-lukua
• 2,5 % nykyisestä  

rakennuskannasta

• Kulkuväylien pintamateriaalien  
uusiminen piha-alueilla

• Kulkuväylien leventäminen piha-alueilla
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Hissien rakentaminen
• Sisäänkäyntien tasoerojen poisto
• Märkätilojen korjaus- ja laajennustyöt

• Kulkuväylien pintamateriaalien  
uusiminen piha-alueilla

• Kulkuväylien leventäminen piha-alueilla
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Sisäänkäynnin tasoerojen  

ratkaiseminen
• Märkätilojen rakentaminen sisätiloihin

1920−1930-luvut
• 11 % nykyisestä  

rakennuskannasta
• 52 % uusista asuinnoista  

pientaloissa

• Kulkuväylien pintamateriaalien  
uusiminen piha-alueilla

• Kulkuväylien leventäminen piha-alueilla
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Vanhojen hissien korjaustyöt
• Kynnysten poisto
• Ovikoneistojen uusinta
• Märkätilojen muutostyöt

• Kulkuväylien pintamateriaalien  
uusiminen piha-alueilla

• Kulkuväylien leventäminen piha-alueilla
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Sisäänkäynnin tasoerojen ratkaiseminen
• Märkätilojen korjaus-, muutos-  

ja laajennustyöt, sekä siirtäminen  
sisääntulokerrokseen

• Ovien kulkuaukkojen levennykset
1940−1950-luvut
• 20 % nykyisestä  

rakennuskannasta
• 66 % uusista asuinnoista  

pientaloissa

• Kulkuväylien pintamateriaalien  
uusiminen piha-alueilla

• Kulkuväylien leventäminen piha-alueilla
• Pysäköinnin järjestäminen
• Valaistuksen parantaminen kulkureiteillä 

ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Vanhojen hissien korjaustyöt
• Sisäänkäyntien tasoerojen poisto
• Kynnysten poisto
• Ovien kulkuaukkojen levennykset

• Kulkuväylien pintamateriaalien  
uusiminen piha-alueilla

• Kulkuväylien leventäminen piha-alueilla
• Pysäköinnin järjestäminen
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Sisäänkäynnin tasoerojen ratkaiseminen
• Märkätilojen korjaustyöt
• Ovien kulkuaukkojen levennykset

1960−1970-luvut
• 24 % nykyisestä  

rakennuskannasta
• 63 % uusista asunnoista  

kerrostaloissa (1960)
• 57 % uusista asunnoista  

kerrostaloissa (1970)

• Eri toimintojen erottaminen  
piha-alueella

• Pysäköinnin järjestäminen
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Hissien rakentaminen
• Märkätilojen korjaustyöt, erityisesti  

peltisten kylpyhuone-elementtien  
korjaus

• Ovien kulkuaukkojen levennykset
• Kynnysten poisto

• Kulkuväylien pintamateriaalin uusiminen
• Pysäköinnin järjestäminen
• Valaistuksen parantaminen kulku- 

reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä
• Sisäänkäynnin tasoerojen ratkaiseminen 
• Märkätilojen kalusteiden uudelleen  

sijoittelu
• Pienten wc-tilojen laajennukset
• Kynnysten poisto
• Ovien kulkuaukkojen levennykset

1980-luku
• 20 % nykyisestä  

rakennuskannasta
• 65 % uusista asunnoista  

pientaloissa

• Pihatoimintojen saavutettavuuden  
parantaminen

• Valaistuksen parantaminen kulku- 
reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä

• Hissien rakentaminen
• Märkätilojen korjaustyöt, erityisesti pel-

tisten kylpyhuone-elementtien korjaus

• Valaistuksen parantaminen kulku- 
reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä

• Sisäänkäynnin tasoerojen ratkaiseminen
• Märkätilojen kalusteiden uudelleen  

sijoittelu
• Pienten wc-tilojen laajennukset
• Kynnysten poisto

1990-luku
• 13 % nykyisestä  

rakennuskannasta
• 57 % uusista asunnoista  

pientaloissa

• Pihatoimintojen saavutettavuuden  
parantaminen

• Valaistuksen parantaminen kulku- 
reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä

• Sisäänkäynnin tasoerojen  
ratkaiseminen

• Valaistuksen parantaminen kulku- 
reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä

• Sisäänkäynnin tasoerojen ratkaiseminen 
• Märkätilojen kalusteiden uudelleen  

sijoittelu
• Pienten wc-tilojen laajennukset

2000-luku
• 7 % nykyisestä  

rakennuskannasta
• 59 % uusista asunnoista  

pientaloissa

• Pihatoimintojen saavutettavuuden  
parantaminen

• Valaistuksen parantaminen kulku- 
reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä

• Sisäänkäynnin tasoerojen  
ratkaiseminen

• Valaistuksen parantaminen kulku- 
reiteillä ja sisäänkäynnin yhteydessä

• Sisäänkäynnin tasoerojen  
ratkaiseminen
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4 Esteettömyyden toteuttaminen

4.1  

Kulkuväylät pihalla

Kulkuväylän esteettömyys on sen soveltuvuutta 
pyörällisellä apuvälineellä liikkumiseen, mutta 
myös reittien helppoa hahmotettavuutta. Esteet-
tömyyden vaatimusten lisäksi kokonaisuudessa 
tulee huomioida kunnossapidon ja turvallisuuden 
vaatimukset. 

Määräykset

Määräysten mukaan kerrostalotontin tai rakennus-
paikan rajalta sekä liikkumisesteiselle tarkoitetul-
ta autopaikalta rakennukseen johtavan kuin myös 
leikkipaikoille ja oleskeluun tarkoitetuille alueille 
johtavien ja muiden asumista palvelevien välttä-
mättömien kulkuyhteyksien on sovelluttava liik-
kumisesteiselle. Pientalotontin tai rakennuspaikan 
rajalta sekä autopaikalta asuntoon maantasoker-
roksessa johtava kulkuyhteys ja sisäänkäynti ra-
kennetaan myös liikkumisesteiselle soveltuvaksi, 
jos se maaston muodon ja korkeuserot huomioon 
ottaen on mahdollista. 

Esteetön kulkuväylä on helposti havaittava, 
pinnaltaan tasainen ja luistamaton sekä riittävän 
kova. Pituuskaltevuus saa olla enintään 8 prosent-
tia (luiskan enimmäiskaltevuus). Kulkuväylien 
kääntymistilaa mitoittaa pyörätuolin pyörähdys-
ympyrä, jonka halkaisija on 1500 millimetriä. Pihan 
kulkuteiden sekä portaiden ja luiskien tulee olla 
turvalliset sekä varustetut tarkoituksenmukaisin 
kaitein ja käsijohtein. 

Kulkuväylien esteettömyys edellyttää, ettei 
väylällä ole törmäysvaaraa aiheuttavia kiinteitä 
rakenteita. Määräysten mukaan kulkuväylällä ei 
saa olla vähimmäismitan 2100 millimetriä alittavia 
suojaamattomia ulokkeita tai törmäysvaaraa aihe-
uttavia rakennusosia.

Esteetön asuinympäristö on monen tekijän summa. 
Yksittäisen mitoitusohjeen toteutuminen ei vielä 
takaa toimivuutta. Esteettömyyden arvioimisessa 
tulee aina huomioida kokonaisuus.

Asuinhuone on määräysten mukaan ensisijai-
sesti jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettu huone-
tila. Asuinhuoneena ei pidetä esimerkiksi eteistä, 
käytävää tai kylpyhuonetta. Keittiö on asuinhuone, 
joka on ensisijaisesti ruoanvalmistusta ja ruokailua 
varten. Asumista palvelevana välttämättömänä ti-
lana pidetään käymälää, pesutilaa ja asuntosaunaa, 
mikäli se on asunnon ainoa pesutila sekä kerros-
talossa irtaimiston, lastenvaunujen ja ulkoiluväli-
neiden säilytystilaa, talopesulaa ja talosaunaa sekä 
muuta kiinteistöllä asukkaan käyttöön tarkoitettua 
tilaa. Esteettömän asumisen kannalta toimiva ko-
konaisuus edellyttää näiden lisäksi myös asunto-
kohtaisten ulkotilojen esteettömyyttä. 

Kerrostalojen esteettömyyteen vaikuttavat läh-
tökohtaisesti hissillisyys ja kerrosten lukumäärä, 
pientalojen esteettömyyteen asunnon kerrosluku ja 
tilojen sijoittelu. Useampikerroksisessa asunnossa 
kokonaisuuden toimivuuteen vaikuttaa merkittä-
västi asumisen kannalta tärkeimpien tilojen sijoit-
telu eli toteutuuko ajatus selviytymiskerroksesta.

Rakennuskannan ominaispiirteiden tarkastelus-
sa esteettömyyden kannalta on hyödynnetty mää-
räyksiä, Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osat E1 Rakennusten paloturvallisuus, F1 Esteetön 
rakennus, F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, G1 
Asuntosuunnittelu, ja niiden ohjeita. Suosituksissa 
on käsitelty lisäksi SuRaKu-projektissa38 määritel-
tyjä esteettömyysohjeita. Näiden lisäksi on hyö-
dynnetty myös muita esteettömyysohjeita ja hyviä 
käytäntöjä. 

38  Esteettömän rakentamisen ohjeet (SuRaKu). 2008. Käytän-
nön ohjeisto katu-, viher- ja piha-alueiden suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja kunnossapitoon.  
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Suositukset

Kulkuväylän esteettömyyteen vaikuttavat niiden 
pituus- ja sivukaltevuus, vapaa leveys sekä materi-
aalit ja liityntäkohtien rakenteet. SuRaKu Esteetön 
ympäristö -ohjekorttien39 mukaan sivukaltevuutta 
saa olla enintään 3 prosenttia. 1800 millimetriä le-
veä kulkuväylä mahdollistaa kahden pyörätuolin 
kohtaamisen ja 2300 millimetriä leveä kulkuväylä 
koneellisen puhtaanapidon40.  

Käytön kannalta kaikille kulkuväylille ulko-
tiloissa suositellaan vähintään 2200 millimetriä 
vapaata korkeutta, mikä on yhteneväinen mää-
räysten edellyttämän rakennuksesta ulkonevan 
rakennusosan alareunasta mitattavan vähimmäis-
korkeuden kanssa. 

Esteettömyys helpottaa kulkuväylän kunnos-
sapitoa. Toimivia materiaaleja ovat mm. asfaltti, 
kapeasaumaiset ja tasaiset kiveykset sekä kivituh-
ka. Kivituhkapinta vaatii kuitenkin jatkuvaa kun-
nossapitoa pysyäkseen tiiviinä ja käyttökelpoisena 
esteettömyyden näkökulmasta. Kulkuväylien var-
rella on myös hyvä olla istumapaikkoja levähtä-
miseen.

Eri liikennemuotojen risteämiskohdissa käy-
tettävien reunatukien mitoitus on ohjeistettu 
SuRaKu:ssa. Suojatie, jossa on sekä pystysuora 
reunatuki että luiskareunatuki41 soveltuu parhai-
ten kaikille käyttäjäryhmille. Tällöin pystysuoran 
reunatuen korkeus on 40 millimetriä. Pystysuora 
reunatuki ja luiskareunatuen kulma auttaa näkö-
vammaista henkilöä tunnistamaan kadun reunan. 
Suojatien tulee olla vähintään 4 metriä leveä, jotta 
molemmat reunatuet voidaan asentaa. Kapeam-
missa suojateissä käytetään koko leveydeltä luis-
kareunatukea.

4.2  

Ulkoportaat

Määräykset

Määräykset edellyttävät, että tontin tai rakennus-
paikan välttämättömien tilojen portaiden tulee 
olla helppokulkuisia ja varustettuja tarpeellisilla 
kaiteilla ja käsijohteilla. Ulkoportaissa askelmien 
mitoitusohje on 2 x nousu + etenemä = 660 milli-
metriä. Kattamattoman ulkoportaan nousun enim-
mäiskorkeudeksi on määritelty 130 millimetriä ja 
etenemän vähimmäispituudeksi 390 millimetriä. 
Portaan kattaminen tai lämmittäminen parantaa 

39  SuRaKu, esteettömyyden perustaso.
40  SuRaKu
41  Reunakivimalli, jossa on lyhyt määräysten mukainen luiska. 
Luiskareunatuen mitoitus on määritelty SuRaKu-ohjeissa.

sen käytettävyyttä eri sääolosuhteissa. Katetun tai 
lämmitetyn ulkoportaan askelmien nousu saa ol-
la enintään 160 millimetriä ja etenemän tulee olla 
vähintään 300 millimetriä. Askelmien tulee olla 
samankorkuiset.

Portaissa tarvitaan käsijohteet molemmilla si-
vuilla, jotta liikkuminen on mahdollisimman help-
poa. Määräykset edellyttävät, että aulojen, muiden 
sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiskien ja por-
taiden molemmille sivuille on asennettava helppo-
käyttöiset ja turvalliset käsijohteet. Johteiden tulee 
jatkua yhtenäisinä myös välitasanteiden osuudella. 
Käsijohde on ohjeen mukaan asennettava kaikkiin 
portaisiin, myös silloin kun tasoero on vain yhden 
askelman korkuinen.

Käsijohteen sopiva sijoituskorkeus on noin 900 
millimetriä. Määräysten ohjeissa todetaan, että 
johteet on tarpeen ulottaa noin 300 millimetriä yli 
luiskien ja portaiden alkamis- ja päättymiskohtien 
sekä muotoilla ja kiinnittää siten, että kiinnitaker-
tuminen estetään. Leveissä portaissa käsijohde 
suositellaan rakennettavaksi portaan molemmil-
le sivuille. Käsijohde kiinnitetään alapinnastaan 
siten, että käsi voi liukua esteettä. Hyvän otteen 
mahdollistaa pyöreässä käsijohteessa 25−40 milli-
metrin läpimitta.

Kulkureitillä olevat askelmat ja tasoerot osoi-
tetaan selvästi valaistuksen ja pintojen vaaleus ja 
värierojen avulla.

Suositukset

SuRaKu-ohjeissa ulkoportaan vähimmäislevey-
deksi on määritelty 1200 millimetriä ja kattamat-
toman ulkoportaan nousun enimmäiskorkeudeksi 
120 millimetriä. Pintamateriaalin tulee olla kar-
keaa42, eikä porras saa olla märkänäkään liukas. 
Askelman reunan tulee olla kohtisuorassa kulku-
suuntaan nähden. Lepotasanne on suositeltava 
10−15 askelman välein. 

Käsijohteen sijoittaminen kahdelle korkeudelle 
(900 mm ja 700 mm) parantaa sen käyttökelpoisuut-
ta. Portaiden käyttöturvallisuuteen vaikuttavat 
myös varoitusalueet ennen ja jälkeen portaiden. 
Askelmien reunojen merkitseminen 30−40 milli-
metriä leveällä tummuuskontrastiraidalla helpot-
taa askelmien havaitsemista. 

42  SuRaKu
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4.3  

Luiskat

Määräykset

Määräykset edellyttävät, että luiska on turvallinen, 
riittävän väljä ja tarkoitukseensa soveltuva. Luis-
kaa ei suositella ainoaksi kulkuväyläksi yli met-
rin tasoeroille. Luiska soveltuu yleensä vain alle 
metrin tasoeroille sen kokonaispituuden vaatiman 
tilantarpeen vuoksi, eikä sitä suositella ainoana 
vaihtoehtona.  Epävarmasti liikkuville henkilöille 
helppokulkuiset portaat ovat usein turvallisempi 
vaihtoehto. 

Luiskan pituuskaltevuus saa määräysten mu-
kaan olla enintään 8 prosenttia. Tällöin yli 6 met-
riä pitkässä luiskassa tulee olla välitasanteet. Vä-
litasanteiden pituus on vähintään 2 metriä. Yhtä-
jaksoisena jatkuvan luiskan pituuskaltevuus saa 
olla enintään 5 prosenttia. Ulkotiloihin sijoitetun 
luiskan käytettävyys myös talviolosuhteissa voi-
daan varmistaa joko sijoittamalla se katokseen tai 
lämmittämällä. Määräyksissä edellytetään, että 
jos luiskaa ei voida pitää sisätiloihin verrattavassa 
kunnossa, tulee sen kaltevuutta loiventaa. 

Luiskan tulee olla helppokulkuinen ja varustet-
tu tarpeellisilla käsijohteilla ja kaiteilla. Pintama-
teriaalin tulee olla tasainen, kova ja märkänäkin 
luistamaton. Määräykset edellyttävät, että aulojen, 
muiden sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiski-
en ja portaiden molemmille sivuille on asennettava 
helppokäyttöiset ja turvalliset käsijohteet. Johtei-
den tulee jatkua yhtenäisinä myös välitasanteiden 
osuudella. Käsijohde on asennettava kaikkiin luis-
kiin. Käsijohteiden muoto ja kiinnitystapa vaikut-
tavat niiden käytettävyyteen. 

Suositukset

Luiskan tulee kulkea tasanteelta tasanteelle ja en-
nen ja jälkeen luiskaa tarvitaan vapaata tilaa vähin-
tään pyörätuolin kääntymisympyrän verran. Luis-
kan erottuminen ympäristöstä tummuuskontrastin 
avulla ja varoitusalueet ennen ja jälkeen luiskan 
lisäävät käyttöturvallisuutta.

Luiskan vähimmäisleveydeksi suositellaan 1200 
millimetriä43. Itsenäisesti liikkuvan pyörätuolin 
käyttäjän tilantarve leveyssuunnassa on vähintään 
900 millimetriä44. Luiskan kääntymiskohdissa tar-
vitaan kuitenkin enemmän tilaa, 1150 millimetriä 
x 1150 millimetriä45. Vähintään 1200 millimetriä 
leveällä kulkuväylällä ja luiskassa on mahdollista 

43  SuRaKu
44  Rakennustieto. 2011. Esteetön rakennus ja ympäristö.
45  SuRaKu

kääntyä suorakulmaisesti pyörätuolilla ja liikkua 
vierekkäin avustajan kanssa.  Mikäli luiska ei ra-
jaudu koko matkalta seinään tai muuhun kiinteään 
rakenteeseen, tulee siinä olla 50 millimetriä korkea 
suojareuna.

4.4  

esteetön autopaikka

Määräykset

Määräysten mukaan osan rakennuksen autopai-
koista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Nämä 
paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannal-
ta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti 
ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. 
Määräysten ohjeissa esteettömän autopaikan leve-
ydeltä edellytetään vähintään 3600 millimetriä ja 
pituudelta vähintään 5000 millimetriä. Kulkureitin 
esteettömiltä autopaikoilta sisäänkäynnille tulee 
olla esteetön ja mahdollisimman lyhyt.

Suositukset

Esteettömien autopaikkojen käytettävyyteen vai-
kuttaa niiden sijainti. Autopaikan kattaminen lisää 
sen käytettävyyttä. Käytön helppouteen vaikutta-
vat mitoituksen lisäksi myös varusteiden, kuten 
lämmityspistokkeiden, sijainti sekä valaistus. Sisäi-
nen kulkuyhteys autotallista asuntoon tai katettu 
kulkuväylä autokatoksesta sisäänkäynnille ovat 
esteettömyyden kannalta usein toimivia ratkaisuja.

Sijainti piha-alueella tai kadun varressa vaikut-
taa esteettömältä autopaikalta edellytettävään mi-
toitukseen. SuRaKu-ohjeissa esteettömän kadun-
varsipaikan vähimmäisleveydeksi on määritelty 
2500 millimetriä + 1000 millimetriä ja pituudeksi 
vähintään 5000 millimetriä + 1500 millimetriä. 
Autopaikan pituus- ja sivuttaiskaltevuudeksi on 
määritelty SuRaKu-ohjeissa enintään 2 prosenttia 
erikoistason alueilla. Perustason mukaista ohjetta 
sivukaltevuuden enimmäisarvosta (3 %) voidaan 
soveltaa pientalojen kohdalla. Jotta esteettömyys 
toteutuu käytännössä, paikat tulee olla merkitty 
asianmukaisesti ja niiden tulee pysyä tarkoituksen-
mukaisessa käytössä. Suosituksen mukaan esteet-
tömiä autopaikkoja tulisi varata asuntoalueilla yksi 
esteetön autopaikka 30:tä tavallista autopaikkaa 
kohti.

Esteettömien autopaikkojen lisäksi tarvitaan 
saattoliikenteelle mahdollisuus pysähtyä sisään-
käynnin välittömässä läheisyydessä.
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4.5  

sisäänkäynti ja tuulikaappi

Määräykset

Määräykset edellyttävät, että kerrostalotontin ra-
jalta rakennukseen johtavan kulkureitin on oltava 
esteetön ja että asuinhuoneistoon johtavan portaan 
ja luiskan on oltava helppokulkuinen. Pientalojen 
osalta kulkuyhteyden asunnon maantasokerrok-
seen tulee olla esteetön, jos se maaston muodon 
ja korkeuserot huomioon ottaen on mahdollista. 
Esteettömän kulkureitin kääntymistilaa mitoittaa 
määräysten ohjeiden mukaan pyörätuolin pyöräh-
dysympyrä, jonka halkaisija on 1500 millimetriä.

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanne on suun-
niteltava ja rakennettava siten, ettei sen reunalla 
ole tasoerosta johtuvaa harhaan astumisen tai kom-
pastumisen vaaraa. Tasanteelta alaspäin johtavaa 
syöksyä vastapäätä olevan oven etäisyys syöksyn 
reunasta tulee määräysten ohjeen mukaan olla vä-
hintään 1500 millimetriä.

Suositukset

Esteetön pääsisäänkäynti on aina ensisijainen ta-
voite, mutta korjausrakentamisessa hyväksytään 
myös vaihtoehtoiset esteettömät sisäänkäynnit. 
Matka vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille ei kui-
tenkaan saa muodostua kohtuuttoman pitkäksi. 
Uudisrakentamisessa kohtuullisena on pidetty 50 
metrin matkaa. Pientalojen osalta vaihtoehtoisen 
esteettömän sisäänkäynnin toimivuuteen vaikut-
taa merkittävästi sen sijainti suhteessa asunnon 
tilajärjestelyihin.

Sisäänkäynnin erottumiseen ympäristöstä vai-
kuttavat sen opasteet ja rakenteiden erottuminen 
tummuuskontrastin avulla julkisivusta. Katos hel-
pottaa sisäänkäynnin havaittavuutta ja suojaa sääl-
tä. Tasainen ja riittävä valaistus on osa esteetöntä 
kokonaisuutta. Valaistussuositus sisäänkäynnin 
edessä on 300 luksia.

Mikäli sisäänkäynnissä on tasoeroja, tarvitaan 
portaiden lisäksi myös luiska tai pyörätuolihissi 
(pystyhissi tai porrashissi). Oven edustan tasanne 
tulee olla riittävän suuri, jotta liikkuminen apuvä-
lineillä tai lastenvaunujen kanssa on mahdollista. 
Esteettömän toimimisen näkökulmasta tarvitaan 
tilaa halkaisijaltaan vähintään 1500 millimetriä 
oven aukeamiseksi tarvittavan tilan lisäksi. Suo-
situs vapaan tilan mitoitukselle on halkaisijaltaan 
vähintään 1800 millimetriä46.

46  Rakennustieto. 2011. Esteetön rakennus ja ympäristö.

Tuulikaapin mitoituksen tarkastelun osalta läh-
tökohtana on mahdollisuus toimia pyörätuolilla. 
Mitoituksessa on huomioitava myös ovien aukea-
missuunnat ja kulkusuunta / kääntymisen tarve 
tuulikaapissa. Ohjeissa tuulikaapin syvyyden 
vähimmäismitaksi on määritelty 1500 millimetriä 
oven avaamiseen tarvittavan tilan lisäksi, kun ovi 
aukeaa tuulikaappiin. Leveyden tulee tällöin olla 
vähintään 1400 millimetriä. Mikäli tuulikaapissa 
on pystyttävä kääntymään, on vapaan tilan tarve 
halkaisijaltaan 1500 millimetriä. 

4.6  

ovet

Määräykset

Huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja muihin 
asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin joh-
tavien ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tu-
lee olla vähintään 800 millimetriä. Oven tulee olla 
helposti aukeava. Kynnysten enimmäiskorkeus on 
määräysten mukaan 20 millimetriä.

Suositukset

Leveämmät kulkuaukot tekevät liikkumisesta hel-
pompaa kaikille. Määräyksissä todetaan toisaalla, 
että pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyt-
täjille soveltuvien sisäänkäyntien ja tuulikaappien, 
käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä liik-
kumisesteisille soveltuvien hygieniatilojen ovien 
vapaan leveyden on oltava vähintään 850 millimet-
riä, mutta tämä ei koske asuinrakennuksia. Esteet-
tömän liikkumisen kannalta oven vapaan kulkuau-
kon leveyttä tulee tarkastella yhdessä oven edessä 
olevan vapaan tilan mitoituksen kanssa. 

Ulko-oven vapaan kulkuaukon vähimmäismi-
taksi suositellaan47 900 millimetriä. Ulko-ovella 
on usein liikkumista hankaloittavia tasoeroja eri 
rakenteiden liitoskohdissa. Liikkumisen esteettö-
myyden näkökulmasta tasoeron kokonaiskorkeus 
ei saa ylittää 20 millimetriä.

47  www.esteeton.fi 10.11.2011

http://www.esteeton.fi
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4.7  

porrashuone ja portaat 
sisätiloissa

Määräykset

Uloskäytävän leveyden tulee määräysten mukaan 
yleensä olla vähintään 1200 millimetriä. Jälkiasen-
nushissin tai muun tasonvaihtolaiteen lisäämi-
sen yhteydessä määräysten ohjeissa määritellään 
asunnon uloskäytävän leveydeksi vähintään 900 
millimetriä.

Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nou-
su saa määräysten mukaan olla enintään 180 mil-
limetriä. Askelman etenemän tulee olla vähintään 
270 millimetriä. Helppokulkuisen portaan nousuk-
si on määritelty kuitenkin enintään 160 millimetriä 
ja etenemäksi vähintään 300 millimetriä. Muiden 
varsinaisten käyttötilojen sisäportaan mitoituksek-
si ohjeistetaan nousun enimmäiskorkeudeksi 180 
millimetriä ja etenemän vähimmäispituudeksi 270 
millimetriä. Asuinhuoneesta toiseen johtavan por-
taan nousun enimmäiskorkeudeksi ohjeistetaan 
190 millimetriä ja etenemän vähimmäispituudeksi 
250 millimetriä. Portaat osoitetaan selvästi valais-
tuksen ja pintojen vaaleus- tai värierojen avulla.

Määräykset ohjeistavat sijoittamaan hissittömän 
kerrostalon pääportaaseen lepotasanteen. Ohjeissa 
todetaan myös, ettei kierreporras yleensä sovellu 
käyttömukavuudeltaan pääportaaksi.

Käsijohde on asennettava portaan koko pituu-
delle. Käsijohteen tulee olla mitoitettu niin, että 
siitä saa tukevan otteen. Käsijohteen pää on muo-
toiltava turvalliseksi. Käsijohde tai tukeutumista 
helpottava kädensija asennetaan kaikkiin portai-
siin, myös silloin kun tasoero on vain yhden as-
kelman korkuinen. Käsijohteen sopiva korkeus on 
noin 900 millimetriä. Asuintalon portaissa, joiden 
kaidekorkeus on enintään 1000 millimetriä, kaiteen 
ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin 
erillistä käsijohdetta ei tarvita.

Kun porrashuoneen kerrostasanteella oleva ovi 
on tasanteelta alaspäin johtavan syöksyn sivusei-
nän jatkeella, se sijoitetaan vähintään 400 millimet-
rin etäisyydelle porrassyöksyn yläreunasta. Tasan-
teelta alaspäin johtavaa syöksyä vastapäätä olevan 
oven etäisyys syöksyn reunasta on vähintään 1500 
millimetriä.

Suositukset

Portaan toimivuuteen vaikuttavat niiden muoto 
ja mitoitus. Ne vaikuttavat myös porrasnostimen 

asentamismahdollisuuteen. Suoravartiset, umpi-
askelmaiset portaat ovat turvallisimmat. Portaan 
molemmille sivuille sijoitetut käsijohteet helpot-
tavat liikkumista. 

Asuinhuoneesta toiseen johtavan portaan vä-
himmäisleveydeksi ohjeistetaan48 800 millimetriä. 
Leveämpi mitoitus lisää käyttömukavuutta. 1200 
millimetrin leveys mahdollistaa avustamisen por-
taissa.

Tasanteen mitoitus vaikuttaa liikkumisen tur-
vallisuuteen. Tarkastelussa tulee huomioida erityi-
sesti saapuminen hissistä kerrostasanteelle ja tur-
vallinen siirtymien asuntoon asunnon ulko-oven 
sijaitessa lähellä alaspäin johtavaa porrassyöksyä. 
Vähimmäismitoituksena tasanteelle on esteettö-
män liikkumisen kannalta hissiin ja edelleen asun-
toon pyörätuolin pyörähdysympyrän vaatima tila, 
joka on halkaisijaltaan 1500 millimetriä oven avaa-
miseen vaadittavan tilan lisäksi. Mikäli hissikorin 
syvyys on suurempi kuin 1500 millimetriä, tulee 
tasanteen mitoituksessa huomioida, että poistumi-
nen hissistä myös suuremman apuvälineen kanssa 
on turvallista.

Myös valaistuksella voidaan vaikuttaa porras-
huoneen turvalliseen käyttöön. Porrashuoneen 
valaisimien ajastinasetukset tulee määrittää siten 
että hitaamminkin kulkeva henkilö ehtii turvalli-
sesti siirtyä porrastasanteelta toiselle. Paras ratkai-
su porrashuoneisiin on liiketunnistimella toimiva 
valaistus.

4.8  

Hissi

Määräykset

Uusissa kerrostaloissa, jossa käynti asuinhuoneis-
toihin on sisääntulon kerrostaso mukaan lukien 
kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, por-
rasyhteys asuinhuoneistoihin on varustettava pyö-
rätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle 
soveltuvalla hissillä. Mikäli käynti rakennukseen 
on kerrostasojen välissä, sisääntulon kerrostasona 
on pidettävä näistä alempaa. Hissiyhteyden on li-
säksi ulotuttava ullakolle ja kellarikerrokseen, mi-
käli niissä on asumista palvelevia tiloja.

Esteettömän hissin korin leveys on vähintään 
1100 millimetriä (ovisivu) ja syvyys 1400 millimet-
riä. Pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen kään-
tymismahdollisuuden helpottamiseksi mitoitettu 
hissikori on leveydeltään vähintään 1340 millimet-
riä ja syvyydeltään vähintään 1400 millimetriä. Jos 
kulkuaukot ovat vierekkäisillä sivuilla, korin mitat 
ovat vähintään 1400 millimetriä x 1400 millimet-
riä. Vastakkaisilla sivuilla olevat hissin kulkuaukot 

48  RT 88-11018
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mahdollistavat pysähtymisen mm. kerrosten väli-
sille tasoille (ns. läpikulkuhissi). Hissin oviaukon 
vapaaksi leveydeksi suositellaan vähintään 900 
millimetriä.

Hissin hallintalaitteiston tulee määräysten ohjei-
den mukaan olla 900−1100 millimetrin korkeudella 
korin tai alustan lattiasta.

Henkilöiden kuljetuksiin tarkoitettujen henkilö- 
ja tavarahenkilöhissien suunnittelussa ja rakenta-
misessa noudatetaan EU:n hissidirektiiviä (95/16/
EY). Direktiivissä on säädetty myös hissien suun-
nittelusta ottaen huomioon vammaiset käyttäjät.

Suositukset

Hissin tarkastelun yhteydessä huomioidaan myös 
kulkureitin esteettömyys. Hissillisyys ei yksin tee 
rakennuksesta esteetöntä. Kulkureiteillä olevien 
esteettömyysratkaisujen tulee olla kiinteitä ja nii-
den itsenäisen käytön mahdollista. (Irtoluiska ei 
ole itsenäisesti käytettävä ratkaisu.) 

Hissin käytettävyyteen vaikuttavat sen helppo 
havaitseminen (oven erottuminen seinästä tum-
muuskontrastin avulla) ja hissin oven aukeamis-
tapa. Vapaata tilaa hissin oven edessä tarvitaan 
halkaisijaltaan vähintään 1500 millimetriä.

Vähintään 2100 millimetriä leveä (ovisivu) ja sy-
vyydeltään 1400 millimetrin hissikori mahdollistaa 
paarien ja huonekalujen kuljetuksen. Hississä on 
tällöin myös mahdollista kääntyä ympäri pyörä-
tuolilla ja rollaattorilla ja hissiin mahtuu kerrallaan 
kaksi pyörätuolia.

Käyttöpainikkeet sijoitetaan vähintään 400 mil-
limetriä nurkasta. Painikkeiden tulee olla riittävän 
suuret ja niissä tulee olla kohonumeroita, joissa on 
hyvä tummuuskontrasti. Hississä ja sen edustalla 
tulee olla hyvä valaistus, jonka voimakkuus on vä-
hintään 200 luksia.

Jälkiasennettaessa portaaseen hissi tai muu ta-
sonvaihtolaite asunnon uloskäytävän leveyden tu-
lisi olla vähintään 900 millimetriä. Uloskäytävän 
kaventuessa porrashuone varustetaan sisääntu-
lotasolta laukaistavalla savunpoistoluukuulla tai 
automaattisella savunpoistolaitteistolla.

4.9  

pyörätuolihissi  
(pystyhissi ja porrashissi)

Määräykset

Silloin kun olemassa olevassa rakennuksessa ei ole 
hissiä tai siihen ei voida sitä jälkikäteen rakentaa, 
saattaa rakennettavaksi soveltua henkilöiden kul-

jetukseen tarkoitettu kaita- tai minihissi tai EU:n 
konedirektiivin (98/37/EY) mukainen tapauskoh-
taisesti soveltuva pyörätuolin ja pyörällisen käve-
lytelineen käyttäjälle tarkoitettu pystysuoraan nos-
tava korillinen laite. Lisäksi on pyörätuolin käyttä-
jälle tarkoitettuja portaan sivustaa pitkin nostavia 
laitteita, joiden käyttö pyörällisen kävelytelineen 
käyttäjän kuljetukseen edellyttää tarkoitukseen 
soveltuvaa alustaa ja riittävästi suojaavaa kaide-
rakennetta.

Suositukset

Ohje pyörätuolihissin lavan vähimmäismitoituk-
selle on 900 millimetriä x 1400 millimetriä, jos 
kulku on suoraan ja 1400 millimetriä x 1400 milli-
metriä, jos lavalla on käännyttävä. Pyörätuolihissin 
kantokyvyn tulisi olla vähintään 300 kilogrammaa. 
Pyörätuolihissin käytettävyyden tarkastelussa tu-
lee ottaa huomioon myös porrashissin alatasolla 
vaatima tila, jonka pituus on vähintään 1700 mil-
limetriä. 49 

4.10  

esteetön kulkuyhteys sisätiloissa

Määräykset

Määräysten mukaan hissillisen kerrostalon asu-
mista palvelevien välttämättömien kulkuyhteyksi-
en on sovelluttava liikkumisesteiselle. Esteettömän 
kulkureitin kääntymistilaa mitoittaa määräysten 
ohjeiden mukaan pyörätuolin pyörähdysympyrä, 
jonka halkaisija on 1500 millimetriä. Asuinhuoneis-
toissa voi käyttää myös vähimmäismittaa 1300 mil-
limetriä. 

Suositukset

Asunhuoneistojen esteettömyyden tarkastelussa 
tulee aina ottaa huomioon kokonaisuus. Tilan es-
teetön käyttö edellyttää myös esteetöntä kulkuyh-
teyttä tilaan. Tähän vaikuttavat kulkuyhteyksien 
leveyksien lisäksi ovien aukeamissuunnat. Halkai-
sijaltaan 1500 millimetrin vapaa tila kääntymiskoh-
dissa helpottaa avustamistilanteissa.

49  Invalidiliitto. 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyys-
kartoitus.
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4.11  

eteistila

Määräykset

Eteistilaa ei lueta asuinhuoneeksi, mutta se on 
olennainen osa asumista palvelevia kulkuyhteyk-
siä. Hissillisissä kerrostaloissa määräysten mukaan 
kulkuväylillä kääntymistilaa ja tiloissa liikkumista 
mitoittaa sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuvan 
pyörätuolin pyörähdysympyrä, jonka halkaisija on 
1500 millimetriä. Asuinhuoneistossa voi käyttää 
myös vähimmäismittaa 1300 millimetriä. 

Suositukset

Eteistilan mitoittavana tekijänä tulee esteettömyys-
näkökulmasta olla pyörätuolin pyörähdysympyrä, 
joka on halkaisijaltaan 1500 millimetriä. Suurempi 
mitta on perusteltu avustamisen näkökulmasta. 
Eteistilassa liikutaan myös ulkokäyttöön tarkoi-
tetulla pyörätuolilla, erityisesti tilanteissa, joissa 
apuvälineiden säilytys tapahtuu asunnossa. Si-
säänkäynnin yhteydessä tarvitaan riittävästi tilaa 
(1500 mm x 1300−1700 mm) pukeutumista, toisen 
henkilön avustamista sekä mahdollisen apuväli-
neen tai lastenvaunujen käyttöä varten. Eteiseen 
sijoitettu istuin helpottaa pukeutumista ja riisuu-
tumista. Tilaa tarvitaan myös säilytyskalusteille ja 
mahdollisille apuvälineille. 

4.12  

Wc- ja pesutila

Määräykset

Kerrostalon asuinhuoneistossa, johon pääsy mää-
räysten mukaan edellyttää hissiä, on wc- ja pesu-
tilan oltava varustettavissa myös pyörätuolin ja 
pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle. Pientalon 
osalta määräykset edellyttävät vain oven vapaalta 
leveydeltä vähimmäismittaa 800 millimetriä. Wc- 
ja pesutilan katsotaan soveltuvan pyörätuolin ja 
pyörällisen kävelytelineen käyttöön esimerkiksi 
silloin, kun tilaan sijoitetaan pesuallas ja wc-istuin 
niin, että wc-istuimen toiselle puolelle jää 800 milli-
metriä vapaa tila, johon voi sijoittaa suihkun ilman 
suihkuallasta. Wc-istuimen, pesualtaan ja muiden 
kalusteiden eteen tulee tällöin jäädä ainakin pyörä-
tuolin kääntymisympyrän mitoittama, halkaisijal-
taan 1500 millimetrin suuruinen vapaa tila. 

Suositukset

Wc- ja pesutilojen osalta tilojen sijainti ja toimivuus 
pyörätuolin käytön kannalta ovat olennaiset. Tilan 
toimivuuteen vaikuttavat merkittävästi kalusteet ja 
niiden sijoitus. Lattian kaltevuus saa esteettömyy-
den näkökulmasta olla enintään 2 prosenttia. Mää-
räysten lisäksi myös ohjeiden noudattaminen edes-
auttaa toimivan lopputuloksen aikaansaamista.

Toimiva kokonaisuus edellyttää myös esteetöntä 
kulkuväylää tilaan. Kaksikerroksisessa asunnossa 
tilavimman wc- ja pesutilan tulisi selviytymisker-
rosperiaatteen mukaan sijaita sisäänkäyntikerrok-
sessa. Kulkuväylän vähimmäisleveyteen esteettö-
myyden näkökulmasta vaikuttaa myös kääntymis-
tarve ja ovien aukeamissuunnat. 

Korjausrakentamisessa laajentamismahdolli-
suuksiin vaikuttavat muun muassa viereisten ti-
lojen toiminnot, mahdollisuudet tilan siirtämiseksi 
kokonaan muualle ja asunnon kantavat rakenteet.

4.13  

asuntokohtainen sauna

Määräykset

Saunan oven vapaan kulkuaukon tulee määräysten 
mukaan olla vähintään 800 millimetriä. 

Suositukset

Asuntokohtaisen saunan esteettömyyteen vaikut-
tavat tilan sijainti (esteetön kulkureitti). Löylyhuo-
neen mitoitus vaikuttaa mahdollisuuksiin vapaan 
tilan järjestämiseksi saunapyörätuolille (tilantarve 
kääntymiseen 1300 x 1300 millimetriä). Oven au-
keaminen ulospäin on turvallisuustekijä ja oven 
aukeamispuolella tarvitaan riittävästi tilaa toimi-
miseen. 

4.14  

Keittiö

Määräykset

Hissillisen kerrostalon asumista palvelevien vält-
tämättömien kulkuyhteyksien on sovelluttava 
liikkumisesteiselle. Kulkuväylillä kääntymistilaa 
ja tiloissa liikkumista mitoittaa sekä ulko- että si-
säkäyttöön soveltuvan pyörätuolin pyörähdysym-
pyrä, jonka halkaisija on 1500 millimetriä. Asuin-
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huoneistossa voi käyttää myös vähimmäismittaa 
1300 millimetriä. Oven vapaan kulkuaukon tulee 
olla vähintään 800 millimetriä.

Suositukset

Keittiön esteettömyyteen vaikuttaa ensisijaisesti ti-
lan sijainti. Keittiön tulee selviytymiskerrosperiaat-
teen mukaan sijaita asunnon sisääntulokerroksessa 
ja olla saavutettavissa esteettömästi. Kalusteiden 
edessä tarvittavan tilan mitoitus riippuu kalustei-
den sijoittelusta ja tilan muodosta. 

Kokonaisuuden toimivuuteen vaikuttaa myös 
ruokailutilan sijainti (keittiön yhteydessä vai eril-
linen) ja tilan laajentamismahdollisuudet.

4.15  

asuinhuone 

Määräykset

Asuinhuoneen koon ja muodon tulee huoneen ai-
ottu käyttö ja kalustettavuus huomioon ottaen olla 
tarkoituksenmukaisia. Asuinhuoneen huonealan 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 7 neliömetriä.

Kulkuväylillä kääntymistilaa ja tiloissa liikku-
mista mitoittaa sekä ulko- että sisäkäyttöön sovel-
tuvan pyörätuolin pyörähdysympyrä, jonka hal-
kaisija on 1500 millimetriä. Asuinhuoneistossa voi 
käyttää myös vähimmäismittaa 1300 millimetriä. 
Oven vapaan kulkuaukon tulee olla vähintään 800 
millimetriä.

Suositukset

Esteettömästi toimiva kokonaisuus edellyttää 
asuinhuoneen sijoittamista samaan kerrokseen ti-
lavan wc- ja pesutilan sekä keittiön kanssa, mutta 
myös esteetöntä kulkureittiä tilaan.

Mitoitus vaikuttaa tilan toimivuuteen ja kalus-
tettavuuteen. Pyörätuolin pyörähdysympyrä 1500 
millimetriä helpottaa avustamistilanteita. Esteettö-
mässä asuinhuoneessa sänky on mahdollista sijoit-
taa myös pääty seinää vasten niin, että sängyn vie-
relle jää riittävästi tilaa pyörätuolilla liikkumiseen. 
Kalusteiden välissä tarvitaan tilaa vähintään 900 
millimetriä. Tilaa tarvitaan kuitenkin enemmän 
kääntymiseen apuvälineillä. 

Asuinhuoneen yhteydessä sijaitsevaa vaatehuo-
netta ei lasketa asumisen kannalta välttämättömäk-
si tilaksi. Jos vaatehuone on kuitenkin huonetilan 
ainoa säilytystila, on sen oven vapaan kulkuaukon 
vähimmäisleveydeksi ohjeistettu 800 millimetriä.

4.16  

Kodinhoitohuone

Suositukset

Kodinhoitohuonetta ei määräyksissä lasketa asuin-
tiloiksi eikä asumista palveleviksi välttämättömik-
si tiloiksi. Tilan esteetön käyttö edellyttää riittävää 
vapaata ovileveyttä, alle 20 millimetrin tasoeroja ja 
tilan mitoittamista niin, että toimiminen on mah-
dollista.  Kalusteiden ja varusteiden edessä tarvi-
taan vapaata tilaa vähintään halkaisijaltaan 1300 
millimetriä. Varusteiden sijoitus vaikuttaa myös 
tilan esteettömyyteen.

4.17  

parvekkeet ja terassit

Suositukset

Asuntokohtaisiin ulkotiloihin tulee olla esteetön 
pääsy. Tilan esteetön käyttö edellyttää riittävää 
vapaata ovileveyttä, vähintään 800 millimetriä, 
alle 20 millimetriä tasoeroja ja tilan mitoittamista 
niin, että tilaa liikkumiseen on riittävästi myös ka-
lusteiden sijoittelun jälkeen. Leveämpi oviaukko 
on kuitenkin toimivampi, niin liikkumisen kuin 
tavarankuljetuksen kannalta.

Mikäli asuntoihin liittyy useampi ulkotila, on 
yleensä edellytetty, että vähintään yhden tiloista 
tulee olla esteetön. 

4.18  

talopesula ja kuivaustilat

Määräykset

Kerrostaloissa, johon pääsy määräysten mukaan 
edellyttää hissiä, asuntojen yhteisten tilojen tulee 
määräysten mukaan soveltua tarkoitukseensa ot-
taen huomioon myös esteetön käyttö. Asumista 
palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovi-
en vapaan kulkuaukon tulee määräysten mukaan 
olla vähintään 800 millimetriä kaikissa asuinraken-
nuksissa. Kulkuväylillä kääntymistilaa ja tiloissa 
liikkumista mitoittaa sekä ulko- että sisäkäyttöön 
soveltuvan pyörätuolin pyörähdysympyrä, jonka 
halkaisija on 1500 millimetriä.
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Suositukset

Talopesulan ja kuivaustilan esteettömyyteen vai-
kuttaa niiden sijainti ja toimimismahdollisuudet 
tilassa. Ensisijainen sijoituspaikka on maantasoker-
roksessa, hissi- ja porrasyhteyksien välittömässä 
läheisyydessä. 

Tilan esteetön käyttö edellyttää esteetöntä kul-
kureittiä ja riittävää vapaata tilaa toimimiseen. Ka-
lusteiden ja varusteiden edessä tarvitaan vapaata 
tilaa halkaisijaltaan 1500 millimetriä. Varusteiden 
sijoitus (korkeus, vapaa polvitila) vaikuttaa käytet-
tävyyteen. Lattian kaltevuus saa esteettömyysnä-
kökulmasta olla enintään 2 prosenttia.50 Myös pis-
torasioiden, kytkimien ja hanojen sijainti vaikuttaa 
laitteiden käytettävyyteen. 

4.19  

talosauna

Määräykset

Kerrostaloissa, johon pääsy määräysten mukaan 
edellyttää hissiä, asuntojen yhteisten tilojen tulee 
määräysten mukaan soveltua tarkoitukseensa otta-
en huomioon myös esteetön käyttö. Ovien vapaan 
kulkuaukon tulee määräysten mukaan olla vähin-
tään 800 millimetriä kaikissa asuinrakennuksissa. 
Kulkuväylillä kääntymistilaa ja tiloissa liikkumista 
mitoittaa sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuvan 
pyörätuolin pyörähdysympyrä, jonka halkaisija on 
1500 millimetriä.

Suositukset

Talosaunan esteettömyyteen vaikuttaa tilan sijain-
ti, kulkuyhteyksien esteettömyys ja tilan mitoitus. 

Pukuhuoneen esteetön käyttö edellyttää vapaa-
ta tilaa halkaisijalta vähintään 1500 millimetriä ka-
lusteiden sijoittamisen jälkeen. Pukeutumispenkki, 
jonka korkeus on 500 millimetriä, leveys 600−700 
millimetriä ja pituus vähintään 1200 millimetriä 
helpottaa toimimista. Penkin pituuden tulee olla 
2100 millimetriä, jos avustaja pukee tai jotta voi 
pukeutua ja riisuutua pitkällään.51

Esteettömän pesupaikan mitat ovat vähintään 
1300 x 1300 millimetriä tai 900 x 1600 millimetriä + 
liikkumistila. Suihkuistuin ja tukikaide helpottavat 
toimimista.  Esteettömän pesutilan lattian kalte-
vuus saa olla enintään 2 prosenttia.52

Löylyhuoneessa vapaata lattiapinta-alaa sau-
napyörätuolille tarvitaan vähintään 1300 x 1300 

50  www.esteeton.fi 10.11.2011
51  Helsinki kaikille. 2009. Esteetön uimahalliympäristö.
52  Rakennustieto. 2011. Esteetön rakennus ja ympäristö.

millimetriä. Löylyhuoneen oven aukeaminen ulos-
päin on turvallisuustekijä ja oven edessä tulee olla 
riittävästi tilaa toimimiseen. 

Esteettömän kokonaisuuden kannalta talosau-
nan yhteydessä tulisi olla myös esteetön wc. 

4.20  

jätetilat, välinevarastot, 
ulkovarastot

Määräykset

Kerrostaloissa, johon pääsy määräysten mukaan 
edellyttää hissiä, asuntojen yhteisten tilojen tulee 
määräysten mukaan soveltua tarkoitukseensa otta-
en huomioon myös esteetön käyttö. Asumista pal-
veleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien 
vapaan kulkuaukon tulee määräysten mukaan olla 
vähintään 800 mm kaikissa asuinrakennuksissa.

Suositukset

Vapaata tilaa toimimiseen (esim. jäteastioiden 
edessä) tulee olla halkaisijaltaan vähintään 1500 
millimetriä.  Huomioitavaa on kokonaisuuden toi-
mivuus, oven avaaminen ja varusteiden toimin-
nallisuus ja niiden sijoittelu. Jäte- ja varastotilojen 
valaistuksella voidaan lisätä niiden käytettävyyttä.

http://www.esteeton.fi
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5 Asuinrakennusten esteettömyyden  
 parantaminen

mä seikat ottaa paremmin huomioon ja välttää uu-
sien toimimattomien ympäristöjen rakentamista.

Eritasoiset esteettömyyttä 
parantavat korjaukset

Asuinympäristöjen esteettömyyttä voidaan paran-
taa monin keinoin, joista kaikki eivät vaadi mit-
tavia korjaustoimenpiteitä, merkittävää taloudel-
lista panosta tai rakennuslupamenettelyä. Pieniä 
korjauksia kannattaa tehdä huoltotoimenpiteiden 
yhteydessä, sillä myös niillä parannetaan merkittä-
västi rakennuksen turvallisuutta ja käytettävyyttä. 
Suuremmat, esteettömyyttä parantavat toimenpi-
teet, jotka vaativat jo mittavampia rakenteellisia 
muutoksia, kannattaa usein toteuttaa muiden pe-
ruskorjaushankkeiden yhteydessä.

Pienet ja keskisuuret korjaukset
Yksinkertaisimmillaan asuinrakennusten esteettö-
myyttä voidaan edistää parantamalla esimerkiksi 
porrashuoneiden hahmotettavuutta lisäämäl-
lä porrashuoneen seinien, lattiapinnan ja ovien 
tummuuskontrastia. Tasaväriset porrasaskelmat 
hahmottuvat paremmin, kun askelman reunaan 
lisätään kontrastiraita. Valaistuksen määrää li-
säämällä parannetaan tilan käyttöturvallisuutta. 
Myös automatiikan, kuten liiketunnistimella toi-
mivan valaistuksen avulla voidaan lisätä tilojen 
käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikkien käyt-
täjien kannalta. Ilmoitustaulun lukeminen helpot-
tuu kun taulu sijoitetaan sopivalle korkeudelle, 
taulun päällä mahdollisesti oleva heijastava lasi 
poistetaan ja porrashuoneen valaistutehoa lisä-
tään ilmoitustaulun kohdalla. Valokatkaisimien ja 
hissien käyttöpainikkeiden erottuminen taustasta 
vaikuttavat niiden käytettävyyteen.

Esteettömyysparannuksia, jotka vaativat edellä 
mainittuja toimenpiteitä enemmän taloudellista 
panosta ja joiden toteuttaminen vaatii suurempia 
korjaustoimenpiteitä, ovat esimerkiksi kulkuväyli-
en leventäminen, pintamateriaalien vaihtaminen 

Korjausrakentamisen suunnittelun tueksi tarvi-
taan tietoa korjattavan rakennuksen rakenteista. 
Rakennuksen kantava runkotyyppi ja välipohjien 
rakenne saattavat rajoittaa ja toisaalta antaa erilai-
sia mahdollisuuksia korjausrakentamisen suunnit-
telulle ja toteuttamiselle. Rakenteiden selvittelyssä 
ei voida luottaa vain piirustuksista saatuun tietoon, 
sillä rakennuksia ei aina toteuteta täysin piirus-
tusten mukaan. Rakennusaikaiset muutokset ovat 
tyypillisiä varsinkin vanhemmissa rakennuksissa, 
eikä kaikista tehdyistä muutoksista ole välttämättä 
dokumentteja. Kuntotutkimus on paras tapa saa-
da varmaa tietoa rakenteista ja rakennustavasta. 
Lisäksi isännöitsijältä ja taloyhtiön arkistoista tai 
pientalojen tapauksessa edellisiltä asukkailta voi 
saada aikaisempiin korjaus- tai muutostöihin pe-
rustuvaa lisätietoa rakenneratkaisuista ja raken-
tamisessa käytetyistä materiaaleista. Asiantunti-
jan toteuttama esteettömyyskartoitus on työkalu 
nykytilanteen toteamiseksi. Samassa yhteydessä 
voidaan kuitenkin pohtia tavoitteidenasettelua tu-
leville korjauksille.

5.1  

esteettömyyskorjaukset

Esteettömyyskorjauksia ja -parannuksia voidaan 
tehdä muiden korjaushankkeiden yhteydessä, 
jolloin kustannukset erikseen tehtävään työhön 
verrattuna jäävät pienemmiksi. Myöhempiä kor-
jauksia voidaan välttää, kun asuinrakennusten 
laatutasoa ja asumismukavuutta parannetaan jo 
ennen kuin niistä muodostuu suurempi ongelma. 
Esimerkiksi alueen asukkaiden ikääntyminen ja 
joillakin alueilla lapsiperheiden määrän arvioitu 
lisääntyminen voivat ohjata ennakoivia korjaus-
toimenpiteitä.

Useimpien kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden 
yhteydessä tehdään ratkaisuja, joilla on vaikutusta 
esteettömyyden kannalta. Tiedostamalla esteettö-
myyden näkökulmat hyvissä ajoin, osattaisiin nä-
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tai pystysuoran ja luiskareunatukien asentaminen 
sekä käsijohteiden asentaminen kulkuväylän jyr-
kimpiin kohtiin. Sisääntulokatoksen asentaminen 
ja sisääntulotasanteen sulanapito lisäävät turvalli-
suutta. Mittavammat korjaukset vaativat yleensä 
rakennusluvan. Sisäänkäynnin yhteydessä tyypil-
lisimpiä keskisuuria korjauksia ovat kulkuluiskien 
ja pyörätuolihissien asentaminen, portaiden uu-
siminen ja kontrastiraitojen lisääminen ulkopor-
taisiin. Käsijohteiden asentaminen portaisiin mo-
lemmille puolille ja niiden erottuminen seinästä 
tummuuskontrastin avulla lisäävät osaltaan tur-
vallisuutta. Ovikoneiston uusiminen tai mahdolli-
nen automaattioven asennus sekä kynnysten ma-
daltaminen tai poistaminen parantaa sisäänkäyn-
nin käytettävyyttä kaikille. Hissin käytettävyyttä 
voidaan parantaa esimerkiksi käyttöpainikkeiden 
sijaintia muuttamalla. 

Peruskorjaukset
Rakennusluvanvaraisia, enemmän resursseja 
vaativia korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi 
asuintilojen muutokset kuten märkätilojen laa-
jennukset, kulkuaukkojen leventäminen ja hissin 
asentaminen vanhaan porrashuoneeseen. Putkire-
montin yhteydessä tulisi pyrkiä kaikkien asuntojen 
wc- ja pesutilojen esteettömyyden kehittämiseen. 
Wc- ja pesutilojen peruskorjauksen yhteydessä 
tehtäviä esteettömyyskorjauksia ovat esimerkik-
si oviaukkojen leventäminen, ammeiden korvaa-
minen suihkulla, lattiamateriaalin vaihtaminen 
liukumattomaan sekä tasoerojen ratkaiseminen 
(kynnysten poisto). Peruskorjauksen yhteydessä 
voidaan myös tehdä tilassa toimimista helpottavia 
kalusteiden sijoittelun muutoksia. Parvekkeiden 
esteettömyyttä korjataan sisä- ja ulkotilan tasoero-
ja poistamalla parvekkeen lattiaa nostamalla sekä 
parvekkeen oviaukkoa leventämällä. Lattiatason 
nostamisella on vaikutus myös parvekkeiden kai-
teiden korkeuteen. Parvekekorjausten yhteydessä 
voidaan selvittää mahdollisuus pienten parvekkei-
den laajentamiseen.

Hissien asentamisen ja lisärakentamisen yhtey-
dessä tulee ottaa huomioon rakennuksen arkkiteh-
tuuri ja historialliset arvot. Esteettömyyskorjaukset 
kuten muutkin korjaukset voidaan toteuttaa raken-
nusta kunnioittaen.

Korjausrakentamisen yhteydessä sovelletaan 
uudisrakentamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjei-
ta mahdollisuuksien mukaan. Määräysten tulkinta 
voi vaihdella kunnasta toiseen. Korjaushanketta 
käynnistettäessä joudutaan myös harkitsemaan, 
mikä on esteettömyyden taso, jolle korjataan. Kor-
jausten taso vaikuttaa korjauskustannuksiin ja tu-
levan asukasprofiilin muotoutumiseen. Asuinra-

kennusten korjaus nykyvaatimuksia vastaavaksi 
voi nostaa kiinteistön arvoa, ja sillä on vaikutusta 
asukastyytyväisyyteen ja uusien asukkaiden ha-
lukkuuteen muuttaa rakennukseen.

Tyypillisiä esteettömyyskorjauksia

Kulkuväylät pihalla
• Kulkuväylän pintamateriaalin vaihtaminen
• Käsijohteiden lisääminen portaisiin ja  

luiskiin
• Käsijohteiden käytettävyyden parantaminen 

(muoto, kiinnitystapa, jatkuminen 300 mm 
yli portaan alkamis- ja päättymiskohdan)

• Käsijohteiden lisääminen kulkuväylän  
jyrkimpiin kohtiin

• Kulkuväylän leventäminen
• Pystysuoran ja luiskareunatuen  

asentaminen jalkakäytävän reunaan  
suojatien kohdalle

• Valaistuksen parantaminen

Sisäänkäynti
• Tasoerojen ratkaiseminen
 Luiskat, nostimet ja hissi

• Käsijohteiden lisääminen
 Portaat, luiskat

• Oven muutostyöt
 Kynnysten poistaminen, kynnyskiilat ja 

-luiskat
 Oven vapaan kulkuaukon leventäminen
 Vetimen asentaminen, oven sulkijan 

poisto
 Sähköiset ovenavausjärjestelmät, 

oven avaamisen helpottaminen
 Oven erottumisen parantaminen: 

maalaus, tarramerkinnät jne. 
• Tuulikaapin oven poisto (pientalot)
• Valaistuksen parantaminen  

(mm. sopiva ajastus, kytkimet)
• Opasteet (mm. erottuminen, luettavuus)
• Kontrastiraidat portaisiin
• Sulanapitojärjestelmän lisääminen

Porrashuone
• Valaistuksen parantaminen, mm.  

valaistusvoimakkuus, ajastus, kytkimet
• Kontrastiraidat portaisiin
• Käsijohteiden lisääminen ja niiden toimi-

vuuden parantaminen
• Esteetön kulkuyhteys hissille, tasoerojen 

ratkaiseminen
• Hissin käytettävyyden parantaminen,  

mm. ovenavausjärjestelmät, painikkeiden 
erottuminen tummuuskontrastin avulla
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Eteistilat
• Kalustemuutokset
• Valaistus

Wc- ja pesutilat
• Oviaukon leventäminen
• Kynnyksen poisto 
• Kalusteiden muutostyöt
• Tukikaiteiden ja suihkuistuimen  

asentaminen
• Ammeen poisto, suihku tilalle
• Suihkuistuimen asentaminen
• Wc- ja pesutilojen sijoittaminen  

asuinkerrokseen tai asuinkerroksessa  
sijaitsevan tilan laajentaminen

• Lattiamateriaalin vaihtaminen  
liukumattomaan

Asuntokohtainen sauna
• Oviaukon leventäminen
• Lauteiden muutostyöt
• Käsijohteiden asentaminen
• Kiukaan suojauksen parantaminen
• Kiukaan säätimien muutostyöt

Keittiö
• Kalustemuutokset (työtason korkeus,  

yläkaapit, vapaa polvitila)
• Varusteiden sijoittelu

Korjauskustannukset

Kiinteistöjen korjauksista ei ole kerätty kattavaa 
tilastotietoa. Tilastokeskuksen laskelmat perus-
tuvat suurten ja keskisuurten rakennusyritysten 
liikevaihdon raportteihin ja asuntoyhtiöiden ti-
linpäätöstietoihin. Tietoa asunto-osakeyhtiöiden 
kuntotutkimuksista ja kuntokartoituksista ei ole 
tilastoitu. Asuinrakennusten peruskorjaus tu-
lee ajankohtaiseksi noin 50 vuoden kuluttua ra-
kennuksen valmistumisesta. Perusparannustar-
ve ajanjaksolla 2006−2015 on arvioitu yhteensä  
63 000 asuntoon, joista 26 000 sijaitsee asuinkerros-
taloissa. Ajanjaksolla 2016−2025 peruskorjaus tar-
vitaan yhteensä noin 69 000 asuntoon, joista 29 000 
sijaitsee asuinkerrostaloissa. Perusparannustar-
peen määrän muutokset ja ajoittuminen selittyvät 
pitkälti uudistuotannon määrän muutoksilla 1960-, 
1970- ja 1980-luvuilla.53  

 Korjausvelkaa syntyy kun kiinteistön kulumi-
nen on suurempaa kuin toteutetut korjaus ja kun-
nostustyöt. Selvitysten mukaan asuinrakennusten 
korjausvelka on tällä hetkellä ainakin 30 miljardia 
euroa ja se kasvaa yhä. Kunnostukseen tulee inves-
toida arvioiden mukaan noin 1,5 kertaa nykyistä 
enemmän, jotta asuinrakennusten korjausvelka 
saadaan pysäytettyä. Jotta asunnot vastaavat pa-
remmin kysyntää, asunnot tulee perusparannusten 
yhteydessä uudistaa paremmin asukkaiden tarpei-
ta ja vaatimustasoa vastaavaksi.  

53  Lehtinen, E.; Nippala, E.; Jaakkonen, L. & Nuuttila, H. 2005. 

Kaavio 10. Kerrostalojen putkistojen saneeraustarve.
Lähde: VTT, Pajakkala, P. Esitys 22.04.2010
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Asuntojen putkiremonttien tarpeen arvioidaan 
kasvavan aina 2020−2030 luvulle asti54. Tämä joh-
tuu osittain siitä, että asuntotuotanto on vähentynyt 
rakentamisen 1970-luvun huippuvuosien jälkeen. 
Putkiremonttien kokonaiskustannukset olivat 
vuonna 2011 koko maassa keskimäärin noin 370 
euroa asuinneliöltä, pääkaupunkiseudulla muuta 
maata korkeammat, päälle 450 euroa asuinneliöl-
tä.55 Vuonna 2010 kerrostaloasunnon huoneistoala 
oli keskimäärin 53 neliömetriä, kaikkien asuntojen 
huoneistoala oli 79,5 neliömetriä56. Kerrostaloasun-
non putkisaneerauksen kustannukseksi voidaan 
siis saada keskimäärin noin 20 000 euroa asuntoa 
kohden.

Esteettömyyskorjausten kustannuksista on 
toistaiseksi saatavilla vain rajoitetusti tietoa eikä 
kustannuksista ole vertailevaa tietoa. Asuntojen 
esteettömyyskorjauksissa lisäkustannuksia voi ai-
heutua esimerkiksi mahdollisista tilamuutoksista, 
lisääntyneestä materiaalikustannuksista (esimer-
kiksi vesieristeet) tai lisävarusteista ja tavallista 
kalliimmista kalusteista. Kerrostalon tilamuutok-
set kannattaa tehdä suurten peruskorjausten yhte-
ydessä, mutta korjaaminen voidaan toteuttaa vai-
heittain niin, että esimerkiksi varustetasoa lisätään 
vasta tarvittaessa57. 

1960−1970-luvun asuinrakennukset ovat tällä 
hetkellä peruskorjauksen tarpeessa ja niiden ener-
giatehokkuuden parantaminen on ajankohtaista. 
Samalla juuri näissä rakennuksissa on myös paljon 
esteettömyyden kannalta korjattavaa. Korkeimmat 
korjauskustannukset syntyvät tämän aikakauden 
rakennusten ajanmukaistamisesta. Yksittäisen talo- 
yhtiön kannalta asuntojen uudistaminen on kal-
liimpaa kuin peruskorjaus tavanomaiseen tasoon, 
mikä vaikuttaa muun muassa rakennuksen vuok-
ratasoon. Nykyistä vaatimustasoa vastaavien 
asuntojen vuokraaminen on kuitenkin helpompaa 
kuin vanhojen asuntojen. Taloyhtiöt ovat pystyneet 
pienentämään esimerkiksi hissien hankinnasta ai-
heutuvia kustannuksia arviolta 10−15 prosenttia 
yhteishankinnan kautta58.  Yhteiskunnan kannalta 
suuretkin asuinrakennusten korjaukset ovat kan-
nattavia, mikäli niiden avulla vähennetään uusi-
en palveluasuntojen rakentamista ja laitoshoidon 
tarvetta. 

Hankesuunnitteluvaiheessa tulee rakennusten 
mahdollisuudet kartoittaa huolella ja tarkastel-
la eri korjausvaihtoehtoja. Korjausvaihtoehtoja 
ja kustannusvertailuja voidaan laatia esimerkik-
si eri asukasprofiilien tarpeisiin. Kun asunnossa 

54  Pajakkala, P.2010
55  Kiinteistöliitto. 2011.
56  Tilastokeskus, Yleiskatsaus 2010.
57  Saari, A.; Åkerblom, S. & Sipiläinen, P. 2002.
58  Talokeskus Oy. 2011.

tehdään tilamuutoksia ja wc-kalusteiden paikkaa 
joudutaan muuttamaan tai jos rakennukseen lisä-
tään automaattiovet, peruskorjauskustannukset 
luonnollisesti nousevat. Tarkasteltaessa hankkeen 
alkuvaiheessa eri ratkaisuvaihtoehtoja löydetään 
toimivin ja taloudellisin vaihtoehto. 59  

Jälkiasennushissien rakentamisen kustannuk-
set riippuvat muun muassa siitä, voidaanko his-
si rakentaa porrashuoneeseen vai rakennetaanko 
se rakennuksen ulkopuolelle. Myös rakennuksen 
kerrosluku vaikuttaa rakennuskustannuksiin. Eri 
paikkakunnilla rakennuskustannukset voivat vaih-
della. Ilman avustuksia hissihankeen arvioidaan 
maksavan 125 000−250 000 euroa porraskäytävää 
kohden riippuen hissin sijoitusvaihtoehdoista60. 
Aiemmin raportissa olleen esimerkin, vuonna 1913 
rakennettuun asuinrakennukseen porrashuonee-
seen rakennettujen jälkiasennushissien (kuvat 1 ja 
2) kustannukset olivat noin 385 000 euroa (hinta-
tiedot 2007, pääkaupunkiseutu). Rakennukseen 
toteutettiin kaksi hissiä, joten yhden hissin toteu-
tuksen hinnaksi voidaan laskea 192 500 euroa. Kes-
kimääräisenä hissin rakentamisen kustannuksena 
karkeasti arvioidaan 165 000 euroa porraskäytävää 
kohden, saadaan puuttuvien 44 000 hissin kustan-
nusarvioksi noin 7,5 miljardia euroa.

Selvityksessä esitetyn, vuonna 1954 valmistu-
neen puurakenteisen pientalon (kuva 12) asun-
nonmuutostöiden kokonaisurakan kustannusarvio 
arvonlisäveroineen oli noin 35 500 euroa (hintatie-
dot 2010). Kustannusarvio ei sisällä suunnittelua. 
Asunnonmuutostöiden yhteydessä rakennettiin 
uusi märkätila vanhan kuistin paikalle ja avattiin 
uusi kulkuyhteys kuistin ja eteisen välille. Kus-
tannuksia syntyi muun muassa purkutöistä, put-
kitöistä, seinien rakentamisesta, uuden lattian ja 
vesieristeiden toteuttamisesta sekä kylpyhuone-
kalustuksesta.

Yksittäisten toimenpiteiden kustannukset voi-
vat vaihdella suurestikin. ARA:n liikkumisesteiden 
poistamiseen suunnattujen avustusten perusteella 
voidaan arvioida muun muassa luiskien ja auto-
maattiovien asentamisesta koituvia kustannuksia. 
Esimerkiksi luiskien kustannukset vaihtelevat 
suuresti materiaalista, rakennuspaikasta ja toteu-
tustavasta riippuen 2 000 eurosta ylöspäin.  Ovien 
automatisointikustannukset ovat alkaneet 5 000 
eurosta ylöspäin.

59  Saari, A. 2002.
60  www.hissiin.fi
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5.2  

esimerkkejä hyvistä 
korjauskäytännöistä

Vuokrataloyhtiöissä on mahdollista toteuttaa laa-
joja, koko rakennusta merkittävästi muuttavia 
kunnostustöitä esimerkiksi kovertamalla, lohko-
malla ja terassoimalla rakennusmassaa ja käyttä-
mällä vanhoja rakenteita innovatiivisesti uudella 
tavalla. Radikaalien muutostöiden avulla voidaan 
asuntojen määrä ja koko saada vastaamaan kysyn-

tää ja koko asuinalueen esteettistä ilmettä paran-
nettua. Tällöin korjaustyön vaikutukset näkyvät 
rakennuksen lisäksi myös rakennuksen lähiym-
päristössä ja koko asuinalueen profiili haluttuna 
asuinympäristönä paranee.

Korjaussuunnitelmia laadittaessa kannattaa 
vanhoja rakenteita hyödyntää mahdollisimman 
paljon, jotta vältytään turhalta purkamiselta ja 
rakentamiselta. Esimerkiksi liian ahdasta vanhaa 
hissikuilua voidaan käyttää uusien ilmanvaihto-
putkien ym. talotekniikan vetämisessä. 

Kuvat 23a, b, c ja d. Asuinrakennuksen osittaisella purkamisella ja asuntojen koon muuttamista kysyntää vastaavaksi on 
haettu uutta vetovoimaa vanhalle asuinalueelle. Kolmen huoneen asuinhuoneistosta on laajan muutostyön yhteydessä 
tehty kaksi yksiötä. Wc-tiloja on laajennettu ja asuntoihin on lisätty parvekkeet.  Raahen Kummatti, arkkitehti Harri 
Hagan. (Pohjapiirrokset eivät mittakaavassa.)
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Teräsrakenteiset hissi-, parveke-, keittiö- ja wc-
tilaelementit, jotka asennetaan rakennusrungon 
ulkopuolelle, mahdollistavat esteettömyyskorja-
ukset olemassa olevia asuintiloja pienentämättä. 
Tilaelementit soveltuvat monen tyyppisiin taloi-
hin, eikä niiden käyttö ole riippuvaista talon ra-
kennustekniikasta. Rakennusrungon ulkopuolelle 
rakennettaessa on otettava huomioon kiinteistön 
rakennusoikeus sekä liittyminen ympäristöön 
ja katualueeseen. Elementit voidaan päällystää  
rakennuksen julkisivuun sopivalla materiaalilla. 
Tehdasvalmisteisten elementtien etuna on lyhyt 
työmaavaihe rakennuskohteessa, eikä menetel-
män käyttö vaadi asukkaiden muuttoa pois asun-
nosta korjaustyön ajaksi. Tekniset suunnitelmat 
voidaan toteuttaa millimetrin tarkkuudella, eikä 
tasoeroja vanhan ja uuden rakenteen välille pääse  
syntymään.

Piha-alueen ja sisäänkäynnin välinen tasoero 
voidaan ratkaista nostamalla piha-alueen pintaa 
loivasti kohti sisäänkäyntejä. Ratkaisu toimii eri-
tyisesti korttelipihoilla, joissa ei ole autoliikennet-
tä ja kansipihoilla, jolloin pihan muotoilussa tulee 
huomioida kannen rakenteet ja kuormituksenkes-

tävyys. Esteettömän kulun lisäksi, muuttuu pihan 
ilme monipuolisemmaksi ja kiinnostavammaksi 
tasaiseen pihaan verrattuna. Erilaiset maaston-
muodot, loivat luiskat ja terassoinnit antavat myös  
hyviä mahdollisuuksia pihan kasveille. Esimer-
kiksi kukkaryhmät ja muut matalat perennaistu-
tukset pääsevät paremmin esille hieman kaltevalla  
pinnalla.

5.3  

Korjausrakentamisen avustukset 
ja rahoitusmahdollisuudet

Valtio myöntää avustuksia korjausrakentamis-
hankkeille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus ARA koordinoi valtion avustusten jakamista 
ja auttaa kuntia myöntämällä korjaus-, energia- ja 
terveyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien in-
vestointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen 
parantamiseen. Kunnat myöntävät vammaispal-
velu- ja sosiaalihuoltolain perusteella annettavat 
avustukset ja Valtiokonttori puolestaan sotavam-
malain mukaiset korjausavustukset. Yleissääntönä 

Kuvat 24a ja b. Rakennusrungon ulkopuolelle asennettu parveke- ja pesutilaelementti. Uusi LVI-tekniikka tuodaan ele-
mentin mukana. Köthen, Saksa, muutostyö arkkitehti Esko Miettinen. (Kuva ei mittakaavassa)
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on, ettei eri avustusmuotoja voi yhdistellä, muussa 
tapauksessa siitä mainitaan kyseisen avustuksen 
ehdoissa erikseen.

Korjausavustusta esteettömyyden parantamiseksi 
voi hakea

• hissien rakentamiseen vanhoihin  
asuinkerrostaloihin ja liikkumisesteiden 
poistamiseen,

• vanhusten ja vammaisten asuntojen  
korjaamiseen,

• asunnon terveyshaittojen poistamiseen,
• suunnitelmallisen korjaamisen  

edistämiseen, kuten kuntotutkimuksen 
kustannuksiin.61

Avustusten lisäksi voidaan joissakin tapauksissa 
rahoituslähteenä pitää taloyhtiöiden hallinnassa 
olevien tilojen, kuten asuin- ja liikehuoneistojen 
myymistä. Taloyhtiöt voivat myös muuttaa hal-
linnassaan olevien tilojen käyttötarkoitusta ja kun-
nostaa esimerkiksi vanhoista piharakennuksista 
ja varastotiloista asuntoja ja liiketiloja. Korjaus-
rakentamista voidaan rahoittaa myös myymällä 
taloyhtiön käyttämätöntä rakennusoikeutta joko 
lohkomalla tontti uudisrakennusta varten tai tar-
joamalla ullakkotila esimerkiksi uusien asuntojen 
rakentamiselle.62

61  korjaustieto.fi. 12/2011. Korjausrakentamisen avustukset ja 
rahoitus.
62  Mäkelä, H. 2009.

Hissiavustus ja liikkumisesteen poistaminen

ARA:n hissiavustusta voidaan hakea, kun taloon 
rakennetaan uusi hissi tai rakennuksesta poiste-
taan liikkumisesteitä. Liikkumisesteiden poista-
minen tarkoittaa esimerkiksi luiskien rakentamis-
ta, kynnyskorkeuksien madaltamista, askelmien 
poistamista, oviaukkojen leventämistä ja käsijoh-
teiden asentamista. Toimenpiteiden tarkoituksena 
on mahdollistaa liikkumisesteisen henkilön pääsy 
rakennukseen, rakennuksessa oleviin asuntoihin 
ja muihin tiloihin.

Perusparannushankkeet, kuten uuden hissin ra-
kentaminen vanhaan asuintaloon, ovat ARA:n en-
sisijainen avustuskohde. Avustettavien kohteiden 
määrä vaihtelee vuosittain ARA:n käytettävissä 
olevien määrärahojen mukaan. 

ARA hyväksyy hankkeen kustannusarvion ja 
tekee sen perusteella päätöksen tuen antamises-
ta. Korjaushankkeen arvioidut kustannukset ei-
vät vaikuta tuen myöntämiseen, mutta mikäli 
hanke on hinnoiteltu tarkoituksettoman kalliiksi, 
hakija joutuu usein toimittamaan lisäselvityksiä 
hankkeen hintaperusteista. ARA valvoo valmis-
tuvaa työtä ja maksaa lopun avustuksesta vasta 
kun projekti on valmis. ARA:n myöntämä avustus 
voi olla korkeintaan 50 prosenttia hankkeen koko-
naiskustannuksista, lisäksi kunnat myöntävät 5−10 
prosentin lisäavustuksia.

Välillä tulee vastaan tilanteita joissa kuntien 
käytännöt ja ARA:n toimintatavat joutuvat risti-
riitaan. Esimerkiksi ohjearvot porrashuoneiden 
turvallisesta leveydestä ja käsitys siitä, kuinka 
leveää jälkiasennushissiä pidetään riittävänä es-

Kuvat 25a ja b. Esimerkki tasoeron ratkaisemisesta piha-alueella. Ensimmäisten kerrosten asuntoihin on saatu esteetön 
sisäänkäynti nostamalla piha-alueen pinta sisäänkäyntien tasoon. Seinän viereen on asennettu ritilä estämään lumen kerty-
minen rakennuksen julkisivua vasten. München, Saksa.
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teettömyyden toteutumisen kannalta, vaihtelevat 
kunnittain.

Asunnonmuutostyöt

Korjausavustuslain mukaista ”avustusta van-
husväestön ja vammaisten asuinrakennusten ja 
asuntojen korjaustoimintaan voidaan myöntää, 
jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta 
vähintään yksi henkilö on 65-vuotias tai vanhem-
pi taikka vammainen ja avustuksen myöntämistä 
voidaan pitää sosiaalisesti tarkoituksenmukaisena 
ja taloudellisesti tarpeellisena”.63

Asukas voi saada avustusta korkeintaan 40 pro-
senttia hyväksytyistä muutostyön kustannuksista. 
Avustusosuus voi nousta korkeintaan 70 prosent-
tiin sotaveteraaneilla tai jos henkilö joutuisi muut-
tamaan pysyvästi laitokseen. Vuonna 2011 myös 
korjausta edeltävän kuntoarvion kustannuksista 

63  Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jako-
perusteista 28.2.2002/166.

voitiin korvata enintään 50 prosenttia. Tämä avus-
tusosuus vaihtelee kuitenkin vuosittain. 

Kunnat myöntävät avustuksia vammaispalve-
lulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Vammais-
palvelulaki velvoittaa kunnan korvaamaan vai-
keavammaiselle henkilölle asunnonmuutostöistä 
sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannuk-
set. Vammaispalvelulain mukaisesti myönnettävät 
avustukset eivät ole sidoksissa tulorajoihin, vaan 
ne kattavat yleensä kaikki kustannukset asukkaan 
varallisuudesta riippumatta. 

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnetään pie-
nimuotoisia korjausavustuksia erityisesti varatto-
mille ja vähävaraisille. Avustuksen myöntämiseen 
vaikuttavat myös asukkaan ja asunnon kunto. So-
siaalihuoltolain perusteella myönnetyissä avustuk-
sissa on omavastuuosuus ja tulorajat.
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6	 Yhteenveto	ja	johtopäätökset

taan	pienenä	erillistilana,	se	ei	kuitenkaan	välttä-
mättä	 tuo	 parannusta	 asunnon	 esteettömyyteen.	
Korjausrakentamisessa	 wc-	 ja	 pesutilojen	 toimi-
vuuteen	voidaan	usein	myös	vaikuttaa	ilman,	että	
niitä	laajennetaan.	Kyse	on	monesti	vain	kalustei-
den	toimivasta	sijoittelusta.	

Tämän	 selvityksen	 perusteella	 voidaan	 tode-
ta,	että	kaiken	ikäisissä	rakennuksissa	voi	 ilmetä	
esteettömyyteen	 liittyviä	 ongelmia.	 Käytäntö	 on	
osoittanut,	että	 jopa	vanhoihin	arvorakennuksiin	
on	kuitenkin	löydetty	yksilöllisiä,	onnistuneita	ja	
esteettömiä	ratkaisuja.	

	Selvityksessä	on	käsitelty	pääosin	1920-luvun	
jälkeen	toteutettuja	asuntoja,	jolloin	kerrostaloval-
tainen	kaupunkiasuminen	alkoi	yleistyä.	1920-lu-
vun	 kerrostaloista	 puuttuvat	 usein	 hissit	 ja	 huo-
neistokohtaiset	 keittiö-	 sekä	 wc-tilat	 ovat	 pienet.	
Pientaloissa	wc-	ja	pesutilat	sijaitsevat	usein	eril-
lisrakennuksessa.	 Ensisijainen	 lisärakentamis-	 ja	
esteettömyyskorjaustarve	 liittyy	 näihin	 tiloihin.	
Noin	 11	 prosenttia	 asuinrakennuksista	 on	 toteu-
tettu	1920−1930	luvulla.

1930-	ja	1940-luvuilla	nousi	ajatus	tilojen	mitoi-
tuksen	 optimoinnista.	 Esteettömyyden	 kannalta	
erityisesti	 wc-	 ja	 keittiötilojen	 mitoitus	 on	 asun-
noissa	 liian	niukka	 ja	aiheuttaa	usein	 tarpeita	 ti-
lamuutoksiin.	 Kerrostalojen	 korkeat	 kivijalat	 ja	
sisäänkäyntien	tasoerot	sekä	erityisesti	wc-	ja	pe-
sutilojen	kapeat	kulkuaukot	eivät	vastaa	esteettö-
myyden	nykyvaatimuksia.	

Asuinrakennuskannasta	 20	 prosenttia	 on	 ra-
kennettu	 1940−1950-luvuilla.	 1940−1950-luvuilla	
rakennettujen	 asuinkerrostalojen	 hissien	 uusimi-
nen	ja	jälkiasennushissien	rakentaminen	on	ajan-
kohtaista.	

Pientalojen	suurin	rakentamisvolyymi	ajoittuu	
1940-	ja	1950-luvuille.		Pientalojen	suurimmat	es-
teettömyysongelmat	ovat	tasoerot	sisäänkäynneil-
lä.	Useampikerroksisissa	pientaloissa	wc-	ja	pesu-
tilat	sijoittuvat	monasti	muualle	kuin	varsinaiseen	
asuinkerrokseen.	Wc-tilat	on	usein	toteutettu	pesu-
huoneista	erillisinä,	eikä	wc-	ja	pesutilojen	mitoitus	

Suuri	 osa	 tulevaisuuden	 asuinrakennuskannasta	
on	jo	olemassa.	Rakennuskanta	uudistuu	noin	pro-
sentin	 vuosivauhdilla,	 joten	 uudisrakentamisen	
kautta	 esteettömän	 asuinrakennuskannan	 osuu-
den	kasvaminen	on	hidasta.	Korjausrakentamisen	
osuus	on	noin	puolet	koko	rakennustoiminnasta	ja	
sen	odotetaan	kasvavan.	

Rakennusten	 kulumiseen	 ja	 energiatehokkuu-
den	lisäämiseen	kohdistuvien	korjausten	rinnalla	
esteettömyyden	kehittäminen	koetaan	usein	tois-
sijaiseksi	ja	kalliiksi.	Kun	esteettömyyskorjaukset	
yhdistetään	 taloyhtiön	 peruskorjaushankkeisiin,	
pystytään	kokonaiskustannuksiin	nähden	pienillä-
kin	lisäinvestoinneilla	parantamaan	merkittävästi	
asumisen	laatutasoa.	

Peruskorjaus,	jossa	esteettömyys	on	otettu	huo-
mioon,	on	yhteiskunnan	kannalta	kannattavaa	ja	
kokonaistaloudellisesti	edullisempaa	kuin	jälkeen-
päin	toteutetut	yksittäiset	asunnonmuutostyöt.	Yli	
85-vuotiaiden	määrän	ennustetaan	lähes	nelinker-
taistuvan	nykyisestä	vuoteen	2040	mennessä.	Sa-
maan	aikaan	lähes	miljoona	suomalaista	on	täyt-
tänyt	75	vuotta.	Ikääntyneiden	ja	vammaisten	pal-
veluasuminen	sekä	laitoshoito	ovat	yhteiskunnalle	
huomattavasti	kalliimpia	kuin	asuminen	omassa	
kodissa.	Erityisesti	esteettömällä	tontilla,	palvelui-
den	läheisyydessä	sijaitsevat	asuinrakennukset	on	
tarkoituksenmukaista	korjata	esteettömiksi.	

Vuonna	 2010	 hissillisissä	 taloissa	 oli	 noin		
242	400	asuntoa.	Nykyisellä	uudisrakentamisen	ja	
jälkiasennushissien	rakentamisen	nopeudella	his-
silliset	 asunnot	 riittäisivät	 laskennallisesti	 vuon-
na	2040	vain	puolelle	yli	85-vuotiaista	asukkaista.	
Laskelmien	mukaan	edelleen	noin	44	000	porras-
huoneesta	 puuttuu	 hissi.	 Hissin	 olemassa	 olo	 ei	
vielä	itsessään	takaa	rakennuksen	esteettömyyttä.	
Tasoerot	sisääntuloreitillä	sekä	rakennuksen	sisällä	
ovat	asuinkerrostalojen	yleisin	liikkumiseste.	

Toinen	 merkittävä	 esteettömyyskorjauskohde	
ovat	wc-	ja	pesutilat.	Wc-	ja	pesutilojen	kokonais-
pinta-ala	on	kasvanut	esteettömyyslainsäädännön	
kautta	 uudisrakentamisessa.	 Jos	 wc-tila	 toteute-
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ole riittävä esteettömyyden näkökulmasta. Ongel-
mat ovat lähes samat aikakaudesta riippumatta, 
sillä eri vuosikymmenten esteettömyysmääräykset 
eivät viime vuosien muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta ole koskeneet pientaloja. 

Suurin asuntorakentamisen volyymi on 1960- 
ja 1970-luvun kerrostaloissa. Tämän aikakauden 
asunnoissa on haasteena wc- ja pesutilojen esteelli-
syys. Ensimmäiset esteettömyysmääräykset astui-
vat voimaan 1970-luvulla, mutta eivät koskeneet 
asuinrakennuksia. Jälkiasennushissien rakenta-
minen ja hissien uusiminen koskee peruskorjat-
tavia 1960−1970-luvun asuinkerrostaloja. Vuosien 
2006−2015 aikana peruskorjausten piirissä on arvi-
olta 63 000 asuntoa, joista suurin osa on rakennettu 
tällä aikakaudella.  

1970- ja 1980-luvun elementtirakenteiset pelti-
kylpyhuoneet ovat hankalia rakenteita esteettö-
myyskorjausten näkökulmasta ja tasoero kylpy-
huoneen ja muun asunnon välillä on liian suuri. 
Vuosien 2016−2025 aikana 69 000 tällä aikakaudel-
la rakennettua asuntoa tulee peruskorjausikään. 
1980-luvun asuinrakennusten peruskorjaus tulee 
suunnittelun ammattilaisten mukaan olemaan 
haastavaa rakennusteknisten ratkaisujen tiukan 
mitoituksen takia.  1980-luvulla valmistalot valta-
sivat pientalomarkkinat ja tyyppitalot väistyivät. 
Kytkettyjen pientalojen osalta suurin rakennusvo-
lyymi ajoittuu 1980-luvulle.

Esteettömyyslainsäädäntö on vähitellen ulottu-
nut koskemaan myös asuntorakentamista. 1990-lu-
vulla rakennusasetus toi esille ensimmäisen kerran 
myös tonttien ja rakennuspaikkojen esteettömyy-
den, vaikka se ei koskenut asuntorakentamista. 
Vielä vuoteen 2005 asti on ollut mahdollista ra-
kentaa kolmikerroksisia kerrostaloja ilman hissiä. 

Esteettömän ympäristön toteutuminen vaatii 
lisää tietoa, välineitä sekä tuotekehitystä asenne-
muutoksen tueksi. Suomen perustuslaissa on vuo-
desta 1995 ollut säännös, joka kieltää syrjinnän mm. 
vammaisuuden tai sairauden perusteella. Laaja-
alaisen modernin ihmisoikeusajattelun mukaisesti 
voidaan syrjintänä pitää sitä, etteivät kaikki pysty 
käyttämään asuinrakennusta sen teknisistä puut-
teista johtuen. Uudisrakentamisessa maankäyttö- 
ja rakennuslaki edellyttää esteetöntä rakentamista 
tasa-arvon näkökulmaan vedoten. Tämä tulee ottaa 
huomioon myös korjausrakentamisessa. 

Ketju esteettömän korjausrakentamisen päätök-
senteosta toteutukseen on pitkä. Rakennuttaja on 
aina vastuussa rakentamisen laadusta ja esittää 
hankkeen toteutuksen tavoitetason. Rakennuttaja 
tai hänen edustajansa myös valvoo, että rakennuk-
sen toteutus vastaa tavoitteita ja suunnitelmia. Jot-
ta rakennuttaja osaa vaatia esteettömiä ratkaisuja, 
hänellä tulee olla aikaisempaa enemmän tietoa nii-

den toteutuksesta. Ohjauskeinona voidaan käyttää 
myös avustusten kohdentamista korjausrakennus-
hankkeen suunnitteluvaiheeseen. 

Rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisten 
tiedon ja ohjauksen lisäämiseksi tulee rakennus-
alan esteettömyyskoulutusta kehittää. Esteettö-
myyttä koskevan tiedon ja koulutuksen lisääminen 
asuinrakennusten ja pihojen suunnitteluun, raken-
tamiseen, huoltoon ja korjaukseen liittyvillä aloilla 
edistää esteettömyyden toteutumista. Rakennuste-
ollisuuden tuotekehityksen avulla voidaan löytää 
uusia ratkaisuja esteettömän toteutuksen tueksi. 
Mitoituksen ja yksityiskohtien merkitystä esteet-
tömyyden toteutumisessa tulee painottaa raken-
nustyömaavaiheessa.  

Uudisrakentamisen määräyksiä sovelletaan 
osittain myös korjausrakentamiseen. Käytännöt 
vaihtelevat kuntien välillä. Rakennuslupavai-
heessa tehdyt suunnitelmat eivät aina toteudu 
korjauksen yhteydessä. Osassa kunnista, kuten 
Lahdessa, Oulussa ja Espoossa, on käytössä väli-
neitä rakennushankkeiden esteettömyyden toteu-
tumisen valvontaan. Soveltamalla näitä välineitä 
myös korjaushankkeissa voidaan esteettömyys-
korjausta kehittää. Rakennushankkeeseen liittyy 
monien alojen asiantuntijoita. Aiheeseen pereh-
tyneen esteettömyysasiantuntijan osallistuminen 
rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen sekä 
käyttöönottotarkastukseen on yksi tapa lisätä tilo-
jen käytettävyyttä.

Esteettömyysmääräysten erilaiset tulkinnat 
ovat osittain heikentäneet esteettömyyden toteu-
tumista. Määräyksissä on myös erilaisia mitoitus-
ohjeita samasta asiasta, jolloin oikean ohjearvon 
valitseminen edellyttää esteettömyysosaamista. 
Soveltamiseen tarvitaan selkeämpiä ohjeita, jot-
ta esteettömyyden katkeamaton ketju saadaan 
toteutettua. Asuinhuoneiden ja asumista palve-
levien välttämättömien tilojen määritelmät eivät 
kata asuntokohtaisia ulkotiloja. Joidenkin kuntien 
rakennusvalvontaviranomaiset suosittelevat sel-
viytymiskerroksen rakentamista pientaloon, vaik-
ka se ei perustu valtakunnallisiin määräyksiin ja 
ohjeisiin.

Tilojen havaitsemiseen liittyvät rakennusmäärä-
ykset ja -ohjeet, kuten esimerkiksi näkemisympä-
ristön esteettömyyden huomioiminen, eivät nykyi-
sellään toteudu riittävässä määrin. Valaistuksen, 
tilojen hahmotettavuuden ja akustiikan paranta-
minen ovat tärkeitä korjauskohteita ja soveltuvat 
hyvin toteutettaviksi peruskorjausten yhteydessä.  

Kuntien vuokra-asuntokannassa toteutuneiden 
esteettömien asuntojen kohdentaminen liikku-
misesteisille vuokralaiselle ei aina ole onnistu-
nut. Peruskorjattujen asuntojen luokittelu voisi 
mahdollistaa asukkaiden tarpeiden ja asuntojen 
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paremman kohtaamisen. Hyvin suunnitellun ja 
toteutetun taloyhtiöiden yhteistoiminnan avulla 
peruskorjauskustannuksissa ja hissin rakentamis-
kustannuksissa on voitu säästää. Yhteishankinnan 
toimintatapoja ja -käytäntöjä tuleekin kehittää. 

Esteettömyyden parantaminen edistää sosiaali-
sesti kestävän kehityksen toteutumista asuinym-
päristössä. Asuinrakennusten esteettömyyden pa-
rantaminen palvelee kaikkia asukasryhmiä, lisää 
asumismukavuutta ja parantaa asumisen laatua.
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Rakennetun ympäristön esteettömyys on keskeinen ominaisuus, kun tavoitellaan parem-

paa elämisen ja asumisen laatua kaikille väestöryhmille. Esteettömyyden edistäminen 

liittyy vahvasti myös väestön ikääntymiskehitykseen. Tilastot osoittavat, että uudisraken-

nettavat asunnot eivät riitä vastaamaan yhä kasvavaan esteettömien asuntojen tarpee-

seen. Tarvitsemme määrätietoista asuntojen ja niiden ympäristöjen korjaamista nykyistä 

esteettömämmiksi. Esteettömyyden parantaminen on myös yhteiskunnalle kannattavaa 

sen vuoksi, että ikääntyneet voivat näin asua kotonaan entistä pidempään. 

Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden tila -raportissa tarkastellaan olemassa 

olevan asuntorakennuskannan esteettömyyden tilaa ja korjausrakentamisen mahdolli-

suuksia esteettömyyden edistämisessä. Raportissa esitellään lisäksi monipuolisesti 

eritasoisia esteettömyyden parantamiskeinoja sekä tuodaan esille hyviä korjauskäytäntö-

jä ja toteutusesimerkkejä. Kestävien ratkaisujen edellytyksenä esteettömyyskorjauksissa 

on hyvä suunnittelu ja kunkin rakennuksen ominaispiirteiden huomioon ottaminen sekä 

huolellinen rakentamisen toteutus. Kun esteettömyyskorjaukset yhdistetään taloyhtiön 

muihin korjaushankkeisiin, pystytään pienilläkin lisäinvestoinneilla kohentamaan merkittä-

västi asumisen laatutasoa.

Asuinrakennusten ja pihojen 
esteettömyyden tila
Ira Verma
Niina Kilpelä
Johanna Hätönen 
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