
Ota kaikki irti
maailman design-
pääkaupungin 
huippukohteista!
Tämä kartta johdattaa 
KONEen laatimalle 
kaupunkikierrokselle, 
joka perehdyttää 
Helsingin ykkös-
rakennuksiin myös 
sisältäpäin.
 

Hissifani
Olet iloinen ja sosiaalinen persoona.  
Arvostat huippudesignia ja innostut  
tyylikkäistä teknisistä ratkaisuista.  
Rakastat kaikenlaisia vekottimia!  
Asetat estetiikalle ja suunnittelulle  
aikamoisia odotuksia. Olit mies tai  
nainen, olet hissien hevijuuseri  
niin töissä kuin kotonakin. 

22 % maailman hissinkäyttäjistä  
on hissifaneja.

HELSINKI – MAAILMAN  
DESIGNPÄÄKAUPUNKI
Kansainvälinen muotoilujärjestö ICSID nimittää 
joka toinen vuosi yhden kaupungin maailman 
designpääkaupungiksi. Tavoitteena on edistää 
designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista 
hyödyntämistä. Vuoden 2012 World Design 
Capital on Helsinki, ja KONE on yksi hankkeen 
pääyhteistyöyrityksistä. WDC-yhteistyö tarjoaa 
KONEelle ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa 
esiin yhtiön muotoiluajattelua, palkittuja  
saavutuksia ja uusia tuotteita. KONE on  
sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen  
kaupunkisuunnitteluun, käyttäjälähtöiseen  
tuotesuunnitteluun ja parhaan käyttäjä- 
kokemuksen tarjoamiseen. Toiminta tukee  
vahvasti WDC Helsinki 2012:n tavoitetta  
yhä paremmista kaupunkiympäristöistä.

www.wdchelsinki2012.fi

HELSINKI-VANTAAN 
LENTOASEMA,1952
Lentoasemantie 1, Vantaa
Terminaalit avoinna aina

Helsinki-Vantaa on useaan otteeseen palkittu yhtenä maailman 
parhaista ja täsmällisimmistä lentoasemista. Kentälle laskeutuu 
vuosittain yli 90 000 lentoa. Sen kautta kulkee 13 miljoonaa 
matkustajaa ja valtavat määrät rahtia. Helsinki-Vantaalla on 
avainasema Euroopan ja Aasian välisessä kauttakulkuliikenteessä, 
ja viime vuosien laajat uudistukset varmistavat ensiluokkaisen 
palvelun jatkuvasti kasville matkustajamäärille. KONEen 
tehokkaat ratkaisut ja kattavat huoltopalvelut takaavat, että 
matkustajavirrat soljuvat sujuvasti vuorokauden kaikkina aikoina.
KONEen ratkaisut
• 63 hissiä
• 20 liukuporrasta 
• ympärivuorokautinen kunnossapitopalvelu 

TEKNIIKAN MUSEO, 1969
Viikintie 1 
Avoinna ti–pe 9.00–17.00, la–su 11.00–17.00

Tekniikan museossa on lähes 50 000 kotimaan teknologian 
ja teollisuuden historiasta kertovaa näyttelyesinettä. Yksi 
harvinaisuuksista on KONEen henkilöhissi vuodelta 1920. Hissi 
oli Suomen viidestoista ja sitä käytettiin Helsingin keskustassa 
sijainneessa pankissa. Tarjolla on turvallinen aikamatka vallatto-
malle 20-luvulle: kuka vain saa hypätä kaunottaren kyytiin.
KONEen ratkaisu
• 1 HM-mallinen henkilöhissi, kantavuus 4 henkeä tai 320 kiloa 

HISSIBONGARIN 
HELSINKI-OPAS

KONE LIIKUTTAA IHMISIÄ
Tämä KONEn laatima kohdeopas auttaa 
tutustumaan omatoimisesti pääkaupungin 
tärkeisiin rakennuksiin, joista löytyy KONEen 
suunnittelemia ja toteuttamia ratkaisuja. 
Kierros koostuu 12 erityyppisestä kohteesta, 
joista kaikissa design on pääosassa – niin  
itse rakennuksissa kuin niiden KONE-ratkai-
suissakin. Kaikki kohteet ovat avoinna 
yleisölle, ja useimpiin pääsee maksutta. 

Kohteet avaavat näkymiä Helsingin 
rakennushistorialliseen kehitykseen 
sekä KONEen hissi- ja liukuporras- 
innovaatioihin sadan vuoden ajalta. 
World Design Capital Helsinki 2012:n 
teeman mukaisesti design on näissä 
kohteissa osa arkipäivää, käyttäjien
 tarpeet huomioon ottavaa elämää.

www.kone.com

KONE JA DESIGN
Hyvä käyttäjäkokemus syntyy estetiikan, mukavuuden,  
turvallisuuden, esteettömyyden ja luotettavuuden  
yhdistelmästä. KONE nostaa tuon kokemuksen  
uudelle tasolle käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla. 

Muotoilu ja tuotekehitys kulkevat käsi kädessä.  
KONEen visiona on tarjota paras käyttäjäkokemus  
paitsi suunnittelemalla alan parhaat hissit ja  
liukuportaat myös varmistamalla, että liikkuminen  
rakennetuissa ympäristöissä on sujuvaa.

Design näkyy erilaisina sisustus-, valaistus- ja  
elementtivaihtoehtoina, joiden avulla voi mukailla  
minkä tahansa rakennuksen tunnelmaa niin, että  
hissit istuvat saumattomasti sekä julkisivun että  
sisätilojen arkkitehtuuriin. Liukuportaat ovat yhtä  
lailla merkittävä osa rakennussuunnittelua.  
KONEen ratkaisut ovat ekotehokkaita, ja niissä  

Easy rider
Olet rento ja huoleton ja tulet  
hyvin ihmisten kanssa toimeen.  
Et odota tekniikalta ihmeitä; kunhan 
kaikki toimii, olet tyytyväinen. Olet 
todennäköisesti yli viisikymmen- 
vuotias mies. Käytät hissiä lähinnä 
hotelleissa ja julkisilla liikkuessa, 
et juuri kotona etkä töissä.

23 % maailman hissinkäyttäjistä 
on easy ridereita.

Turvallisuustietoinen
Tunnet olosi helposti epämukavaksi  
hisseissä ja asetat turvallisuudelle kovat 
vaatimukset. Odotat hissien ominai- 
suuksilta paljon. Arvostat estetiikkaa, 
mukavuutta ja siisteyttä. Ilmeisesti olet 
alle nelikymppinen nainen. Liikut hissillä 
sekä asuintaloissa että toimistoraken- 
nuksissa enemmän kuin ihmiset yleensä.

26 % maailman hissinkäyttäjistä  
on turvallisuustietoisia.

Kriittinen
Sinä ja hissit ette kuulu yhteen 
– menet paljon mieluummin liuku- 
portaita pitkin. Saatat joskus ostoksilla 
käyttää hissiä, mutta mieluiten  
et ollenkaan. Vaivaannut ahtaassa 
tilassa, joka on täynnä ihmisiä.  
Olet luultavasti nainen.

18 % maailman hissin- 
käyttäjistä on kriittisiä.

Passiivinen
Kuljet hissillä harvemmin kuin ihmiset 
keskimäärin. Et välitä hissien erityisomi-
naisuuksista etkä vaadi ihmeitä. Hissit  
eivät vain yksinkertaisesti sytytä sinua. 
Lienet alle nelikymppinen sinkkumies.

11 % maailman hissin- 
käyttäjistä on passiivisia.

MITÄ HISSIT KERTOVAT SINUSTA?

Tiesitkö, että hissinkäyttäjiä on viittä eri tyyppiä? 
Mitähän tyyppiä sinä edustat? 

HISSI- JA LIUKUPORRASALAN 
EDELLÄKÄVIJÄ 
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasalan 
yrityksistä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, 
liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja 
niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien  
tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa  
jo yli sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota 
paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla  
ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen  
rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti ja mukavasti yhä  
nopeammin kaupungistuvassa ympäristössä.

hyödynnetään visuaalisestikin edistyksellisiä  
ratkaisuja, kuten ledi- ja valokuituvalaistusta. 

Design ei aina näy ulospäin. Jotta voisi tuottaa  
mahdollisimman vaivatonta ja sujuvaa palvelua,  
KONE kerää palautetta sekä asiakastyytyväisyyskyselyillä  
että kysymällä hissien ja liukuportaiden käyttäjiltä  
kokemuksia suoraan paikan päällä.

KONE on tehnyt yhteistyötä arkkitehtien ja  
suunnittelijoiden kanssa pitkään. Design on yksi  
KONEen painopistealueista ja mukana yhtiön  
kaikissa toiminnoissa.

KONE on alan ainoa yhtiö, jolle on myönnetty  
arvostettu kansainvälinen Good Design -palkinto.  
KONE on voittanut palkinnon sekä hissisisustus- 
konseptillaan että signalisaatiomuotoilullaan.
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AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, 1969
Keskuskatu 1, Pohjoisesplanadi 39
Avoinna ma–pe 9.00–21.00, la 9.00–18.00,  
su 12.00–18.00

Stockmann-konserniin kuuluva Akateeminen Kirjakauppa sijaitsee 
Alvar Aallon suunnittelemassa Kirjatalossa. Ulkoasultaan pelkistetyn 
rakennuksen sisällä aukeaa valoisa, viehättävä sali, joka heijastaa 
hyvin Aallon ihmisläheistä ajattelua: liiketilat ovat avarat mutta 
suorastaan kodikkaat. Valkoiset marmorikaiteet tuovat tuulahduksen 
antiikin klassismista, ja kattoikkunat luovat vaikutelman puoliavo-
imesta kirjasta. Kaikista Aallon sisustusratkaisuista, kuten hisseistä 
ja messinkikaiteisista liukuportaista, henkii ajaton tyylikkyys. 
Alkuperäiset laitteet ja kalusteet ovat Museoviraston suojelemia.
KONEen ratkaisut
• 2 alkuperäistä hissiä vuodelta 1969
• 4 hissiä vuodelta 1969, modernisoitu1988
• 1 EcoMod® -liukuporras vuodelta 2002

HELSINGIN PÄÄRAUTATIEASEMA, 1919
Rautatientori
Avoinna joka päivä 5.00–1.30

Helsingin rautatieasema on pääkaupunkiseudun lähi-, kaukojuna-  
ja metroliikenteen solmukohta. Aseman kautta kulkee päivittäin  
noin 200 000 matkustajaa, ja se on kävijämäärältään Suomen  
vilkkain rakennus. Maailmanmainetta niittäneen arkkitehdin  
Eliel Saarisen piirtämä graniittinen maamerkki on kuulu etenkin 
kellotornistaan ja kuvanveistäjä Emil Wikströmin Lyhdyn- 
kantajat-patsaista. Liukuportaat on modernisoitu vastaamaan  
kasvavien matkustajamäärien vaatimuksia. Innovatiivisen KONE  
EcoMod® -ratkaisun ansiosta uudet liukuportaat asennettiin  
vanhaan runkoon. Käyttökatko jäi lyhyeksi, eikä Museoviraston 
suojelema alkuperäinen ulkonäkö muuttunut.
KONEen ratkaisu
• Liukuportaiden modernisointi EcoMod®-ratkaisulla 2005

HOTEL FABIAN, 2010 
Fabianinkatu 7
Vastaanotto avoinna aina

Tämä Kasarmitorin kupeessa sijaitseva rakennus palveli  
aikoinaan merimiesten majapaikkana, sittemmin toimistona.  
Nyt talossa toimii mannermainen boutique-hotelli, jonka 
58 huonetta tarjoavat persoonallisen majoitusvaihtoehdon 
keskustassa. Hotelliin tilaustyönä suunniteltu musta hissi 
noudattaa sisustuksen tyylikästä modernia designia, mutta 
mukautuu samalla historiallisen rakennuksen puitteisiin. 
KONEen ratkaisu
• 1 MonoSpace® Special -hissi

HOTEL HAVEN, 2009 
Unioninkatu 17
Vastaanotto avoinna aina
 

Entisestä Nordea-pankin toimistosta 77 huoneen luksushotelliksi 
muuntunut Haven tarjoaa myös erinomaiset ravintola- ja  
kokouspalvelut sataman tuntumassa. Hissi on uudistettu  
arkkitehtisuunnitelman mukaisesti elegantin mustaksi, ja  
myös erikoistyönä toteutettu valaistusratkaisu tukee tunnelmaa. 
Manuaaliovet on korvattu automaattiovilla. Ilmapiiriltään  
kodikkaan mutta ylellisen hotellin hissi on erikoisvalmisteinen  
ja suunniteltu alusta loppuun asiakkaan toiveiden mukaan,  
mikä on Suomessa vielä suhteellisen uutta. 
KONEen ratkaisut
• 2 KONE-hissiä vuodelta 1963, modernisoitu 2008

STOCKMANN, 1930
Aleksanterinkatu 52
Avoinna ma–pe 9.00–21.00, la 9.00–18.00, 
su 12.00–18.00

Sigurd Frosteruksen suunnittelema Stockmann on Pohjoismaiden 
suurin tavaratalo. Kävijöitä on vuosittain noin 17 miljoonaa. 
Stockmannille asennettiin vuonna 1930 Suomen toiset liukuportaat, 
ja ne ikuistettiin liikkeen logoon. Hiljattain valmistuneessa suuressa 
uudistuksessa myymälän pinta-ala kasvoi 50 167 neliömetriin, 
ja tavaratalo on nyt yksi koko Euroopan suurimmista. Laajennuksen 
yhteydessä hissit ja liukuportaat modernisoitiin täysin palvelemaan 
yhä suurempia asiakasmääriä. Stockmannilla on enemmän liuku- 
portaita kuin missään muussa rakennuksessa Suomessa. 
Mahtanetko löytää kaikki 56? 
KONEen ratkaisut
• 38 hissiä 
• 56 liukuporrasta 
• 28 automaattiovea

KAUPPAKESKUS KAMPPI, 2006
Urho Kekkosen katu 1
Avoinna ma–pe 9.00–21.00, la 9.00–18.00,  
su 12.00–18.00

Kamppi on Helsingin uusin kauppakeskus. Kampin keskuksessa 
on myös kaukoliikenteen linja-autoasema, Espoon bussien 
terminaali, metroasema, toimistoja ja asuntoja. Ostoskeskuksen  
liikkumisratkaisut suunniteltiin KONEen asiantuntijoiden avulla  
10 000:ta päivittäistä kävijää varten. Ostoksilla kävijöiden ja 
työmatkalaisten käytettävissä on 45 ekotehokasta KONE-liuku-
porrasta. Niiden joukossa on Suomen pisin, liukuporras 
– se vie 23,3 metriä katutasosta metroasemalle. 
KONEen ratkaisut
• 38 EcoMaster130TM  -liukuporrasta 
• 4 EcoMaster180TM  -liukuporrasta 
• 3 EcoMaster190TM  -liukuporrasta 
• 11 MonoSpace® R-sarjan hissiä 
• 19 MonoSpace® C-sarjan hissiä 
• 2 tavarahissiä

SANOMATALO, 1999
Mannerheiminaukio 3 
Mediatori avoinna ma–pe 7.00–22.00, la–su 9.00–22.00 
Opaskierroksia tilauksesta.

Sanomatalo on Euroopan johtaviin mediayrityksiin kuuluvan  
Sanoma-konsernin näyttävä lippulaiva. Arkkitehti Antti-Matti 
Siikalan suunnittelema lasikuutio on 35 metriä korkea ja 
symbolisesti läpinäkyvä: talossa työskentelevät Helsingin 
Sanomien, Ilta-Sanomien ja Taloussanomien toimitukset, 
loppuvuodesta myös Nelosen uutiset. Ensimmäisissä kerroksissa 
toimii useita liikkeitä, ja katutasossa on Mediatoriksi kutsuttu 
monitoimitila, joka aukeaa kattoon saakka. Rakennuksen keskelle 
sijoitetut viisi lasiseinäistä KONE-hissiä tarjoavat yhdeksänteen 
kerrokseen noustessaan huikeat näköalat. Samantyyppiset 
hissit on Espoon maamerkissä, KONEen pääkonttorissa, 
joka on saman arkkitehdin suunnittelema. 
KONEen ratkaisut
• 5 näköalahissiä 
• 2 tavarahissiä
• 1 hydraulinen hissi 
• 2 liukuporrasta

MUSIIKKITALO, 2011
Mannerheimintie 13a
Avoinna ma–pe 8.00–22.00, la–su 9.00–22.00

Musiikkitalon akustiikkaa on kuvattu sanoilla puhdas ja harmoninen. 
Samat sanat kuvaavat myös LPR-Arkkitehtien suunnittelemaa rakennus-
ta. Musiikkitalo eheyttää Töölönlahden alueen yleisilmettä yhdistämällä 
sen ja ympäröivät maamerkit: Finlandia-talon, Eduskuntatalon ja 
Kiasman. Viinitarhamaiseksi luonnehditun konserttisalin lisäksi talossa 
on viisi pienempää salia, joiden akustiset ominaisuudet sopivat 
esimerkiksi urku-, kamari- ja elektronimusiikille. Talossa liikkuminen 
on suunniteltu niin, että se on vaivatonta niin konserttivieraiden 
kuin muusikoiden ja opiskelijoidenkin kannalta. Lasioviset hissit ja 
muut KONEen mittatilaustyönä tekemät ratkaisut sulautuvat 
eleettömästi sisätilojen arkkitehtuuriin. 
KONEen ratkaisut
• 8 MonoSpace® Special -hissiä
• 3 TranSysTM -hissiä

EDUSKUNTATALO, 1931
Mannerheimintie 30
Opaskierrokset lauantaisin 11.00 ja 12.30, 
sunnuntaisin 12.00 ja 13.30, heinä- ja elokuussa 

myös arkipäivisin 14.00. Istuntopäivinä eduskunnan 
työskentelyä voi seurata yleisöparvelta.

Johan Sigfrin Sirénin suunnittelemassa Eduskuntatalossa 
yhdistyvät uusklassismi ja modernismi. Rakennuksen 
viittä kerrosta yhdistää harvinaisuus, paternoster – viime 
vuosisadan alussa vielä yleinen hissityyppi. Ovettomat 
korisyvennykset kiertävät pysähtymättä 0,3 metrin 
sekuntivauhtia silmukkana ylös toisessa kuilussa, alas 
toisessa. Nimi “Isä meidän” viittaa rukousnauhan helmien 
käsittelyn tapaiseen katkeamattomaan liikkeeseen. 
Kannattaa kiinnittää huomiota myös kahteen vuodelta 
1930 peräisin olevaan henkilöhissiin, joissa on tyylikäs 
puupanelointi ja koristeelliset takorautaportit.
KONEen ratkaisut
• 1 KONEen 1930 valmistama 12-korinen paternoster 
• 2 henkilöhissiä vuodelta 1930, modernisoitu 2007
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STADIONIN TORNI, 1938
Paavo Nurmen tie 1 
Torni avoinna ma–pe 9.00–21.00, la–su 9.00–18.00

40 000-paikkaista Olympiastadionia on usein kutsuttu maailman 
kauneimmaksi stadioniksi. Funkkishelmen suunnitelivat arkkitehdit  
Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti vuonna 1938, ja maailman huomion 
keskipisteenä se oli vuoden 1952 kesäolympialaisissa. Olympiatuli 
loimusi tornin huipulla. Torni remontoitiin vuosina 2010–2011. 
Uudessa hississä on valkoinen kori, lumenvalkoinen ohjauspaneeli 
ja marmorijäljitelmälattia. Neljän hengen hissi vie 11. kerrokseen, 
josta aukeaa henkeäsalpaavat näkymät merelle. 
KONEen ratkaisut
• 1 1 MiniSpace™-hissi, jossa erikoisvalmisteinen MonoSpace®-kori
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