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JOENSUUN UUTISET
Teksti ja kuvat: Ville Moilanen

Ilkka Vanninen ja muut asukkaat pääsevät nyt koteihinsa hissillä.

Joensuussa on
tehty kerrostaloihin
jälkirakennushissejä
noin 80 kappaletta.
Viimeisimmät hissit
valmistuivat Länsikadulla
sijaitsevaan asuntoosakeyhtiöön toukokuussa.
Kaupunki on mukana
hissimäärän tuplaamiseen
tähtäävässä hankkeessa.

RAKENNETTAISIINKO
TEIDÄNKIN TALOONNE HISSI?
Asunto-osakeyhtiö Länsikatu 42:n asukkaiden ei tarvitse enää kiivetä portaita
pitkin, sillä talon kaikkiin neljään rappuun
rakennettiin viime talven aikana hissit.
Työt alkoivat lokakuussa ja valmiina urakka oli toukokuussa. Asunto-osakeyhtiön
hallituksen puheenjohtaja Ilkka Vannisen
mukaan remontista ei aiheutunut suurta
haittaa asumiselle.
- Kaikki meni yllättävän hienosti. Rakentaja tiedotti asukkaita koko ajan siitä, mitä
on tekeillä ja kulkuyhteydet oli järjestetty
koko ajan hyvin. Meluhaittaa töistä ajoittain toki oli, kun kiviä leikattiin.
Taloon tehtiin vanhojen yhteiskäytössä
olleiden tuuletusparvekkeiden tilalle ulkopuolinen laajennus, johon siirrettiin osa
portaikosta. Portaikosta vapautuneeseen
tilaan asennettiin puolestaan hissi.

- Rakennuksen julkisivu muuttui yllättävän
paljon – ja hyvään suuntaan. Monet ovat
sanoneet, että tämähän näyttää vastarakennetulta talolta, vaikka tällä on jo ikää
43 vuotta, Vanninen naurahtaa.
Joensuussa on tehty kerrostaloihin jälkirakennushissejä vuodesta 2003 alkaen 78
kappaletta. Parhaillaan rakennetaan viittä
uutta hissiä. Valtaosa hisseistä on tehty
Länsikatu 42:n tapaan pääosin ulkopuoliseen laajennukseen, eli joko portaat tai
hissit on sijoitettu ulkoseinien ulkopuoliseen laajennukseen.
- Erikoisin tapaus oli, kun asuinkerrostalon entiset portaat poistettiin rakennuksen
katon kautta ja tilalle tuotiin samaa tietä
pienemmät portaat ja uusien portaiden
viereen vapautuneeseen tilaan rakennettiin hissit, Joensuun kaupungin korjaus-

neuvoja Anna-Liisa Romppanen muistelee.

käyttötarvekin on alhaalla pienempi.

Romppasen mukaan edullisin vaihtoehto
on rakentaa hissit olemassa olevien portaiden väliin tai portaiden viereen. Tätä
rakennustapaa käytetään ja on käytetty
useissa kohteissa.

Hissi mahdollistaa iäkkäämpien ja liikuntarajoitteisten asukkaiden kotona asumisen
pidempään, kun portaissa liikkuminen vähenee. Tämä oli Vannisen mukaan tärkein
syy heidänkin talonsa hissihankintaan.

Joensuun kaupunki liittyyi keväällä valtakunnallinen Hissi Esteetön Suomi 2017
–hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuplata jälkiasennushissien rakentaminen
Suomessa.

- Positiivisena lisänä talon ilme uusiutui,
eikä hissi varmuudella ainakaan alenna
asuntojen arvoa.

Valtio avustaa kerrostalojen hissin rakentamista 50 prosentilla ja Joensuun kaupunki
10 prosentilla. Asunto-osakeyhtiön maksettavaksi jää 40 prosenttia kuluista. Kulut
on mahdollista jyvittää niin, että alakerrassa asuvien maksuosuus on pienempi
kuin yläkerroksissa asuvien, koska hissin

LISÄTIETOJA:
Korjausneuvoja Anna-Liisa Romppanen
puh. 050 337 3802,
anna-liisa.romppanen@jns.fi

TULE KUULEMAAN LISÄÄ
Joensuussa järjestetään keskiviikkona
18.9. maksuton seminaari, joka tarjoaa
ajantasaista tietoa jälkiasennushissiä
harkitsevien taloyhtiöiden päättäjille.
Asiantuntijoiden pitämissä puheenvuoroissa käsitellään myös täydennysrakentamista sekä energiatehokkuuden
parantamista. Päivän aikana käydään
läpi kattavasti mitä kaikkea hissin rakentaminen käytännössä vaatii, suunnittelusta toteutukseen ja tukien hakemisesta kustannusten jakoon.
Seminaari on suunnattu erityisesti hissittömien taloyhtiöiden asukkaille ja
osakkeenomistajille, asuinkerrostalojen
taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille sekä hissi- ja lisärakentamiTalon ulkopuolelle tehdyt uudet laajennukset uudistivat rakennuksen julkisivua.

sesta kiinnostuneille suunnittelutoimistoille ja rakennusliikkeille. Seminaarin
järjestävät Joensuun kaupunki, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Hissi – Esteetön
Suomi 2017 -hanke.
Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille -seminaari
Ke 18.9. klo 8.30 - 16.00 Joensuun Tiedepuisto, Louhela-sali
Ilmoittautuminen ma 9.9. mennessä Joensuun Tiedepuiston aulapalveluun:
info@carelian.fi tai puh. 013 337 7175.
LISÄTIETOJA:
hissirakentamisesta ja seminaarin
tarkempi ohjelma
www.joensuu.fi/hissi-info

