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ARNE NEVANLINNA

HISSI

Joskus 1960-luvun puolessavälissä majoi-
tuin lontoolaiseen hotelliin. Se oli  moni-

kerroksinen, satakunta vuotta vanha, lois-
tonsa päivät menettänyt ja halpa. Pitkin his-
sikorin sisäreunaa kulki köysipari, joista ve-
tämällä pääsi ylös tai alas. Operoiminen ei
näyttänyt tuottavan vaikeuksia knallipäiselle
gentlemannille,  vaikka mukana oli useam-
pia henkilöjä, eivätkä kaikki olleet yhtä lai-
hoja kuin minä. Seuraavalla kerralla olin yk-
sin. Kiskoin köydestä, mutta voimat alkoi-
vat ehtyä jo ensimmäisen kerroksen kohdal-
la. Siellä kyytiin tuli mies, joka vilkaisi ihmeis-
sään hikistä olemustani, kysyi mihin kerrok-
seen halusin ja potkaisi jarrun pois päältä.

Aikanaan selitin Eduskunnan pater nos-
ter-hissin periaatetta keskenkasvuisille tyttä-
rilleni. Jos joku on hajamielinen ja unohtuu
hissiin, tuleeko hän takaisin pää alaspäin, he
kyselivät. Ei tietenkään, nauroin hyväntah-
toisen pilkallisesti, ja siirryin säilyttääkseni
auktoriteettini nopeasti toiseen aiheeseen.
Itsekseni ajattelin, että tietyille kansanedus-
tajille moinen kokemus saattaisi kyllä olla
ihan terveellinen opetus.

Pariisin bulevardien viisi-kuusikerroksis-
ten rakennusten sosiaalinen hierarkia perus-
tui herrasväen vaivannäön minimoimiseen.
Kerroksista arvokkain, bel étage, sijaitsi liike-
huoneistojen yläpuolella. Palvelijat asuivat
ullakolla. Hissi mullisti järjestyksen. Siitä
lähtien etäisyys rahvaanomaisesta katume-
lusta ja näköala ovat olleet kaupunkiasumi-
sen tärkeitä laatutekijöitä. Näin on myös tä-
män päivän Helsingissä. Hissittömyys alen-
taa asunnon arvoa ja syrjii vaivaisia.

Viipurilainen isoisäni kieltäytyi astumasta
hissiin, koska ei kestänyt huimauskohtausta,
joka aiheutui siitä ettei hän voinut olla vil-
kaisematta alas porrastasanteen ja korin väli-
sestä raosta.

Viime syksynä asuimme pari päivää Wie-
nin keskustassa. Hotelli ja hissi olivat yhtä
historiallisia kuin kaupunki, maa ja – an-
teeksi – sen politiikka.  Jos hissi oli pohja-
kerroksessa, se toimi normaalisti, tosin vasta
sen jälkeen kun olimme ulkopuolisten avul-
la löytäneet hämmästyttävän hyvin piilote-

lamppu ja kännykkä jäivät eteisen pöydälle?
Äskettäin näin amerikkalaisen filminpät-

kän, jossa hissiin jäänyt nainen joutui esit-
tämään tuntemattoman miehen kanssa
synnytysnäytelmää ennen kuin monitorin
päässä oleva huoltomies (tietysti musta)
suostui harkitsemaan avun lähettämistä.
Siinä vaiheessa keskeytin katsomisen.

Muistan tragediat, todelliset tai fiktiivi-
set, joissa joku onneton litistyy kuoliaaksi
kun kori saavuttaa kuilun katon tai lattian.
Ja huonosti siinäkin käy, jos vaijeri katkeaa
ja hissi joutuu vapaaseen pudotukseen.

Mitä teen, jos korin kattoluukku aukeaa
ja niskaan rojahtaa miehen ruumis, niin
kuin Woody Allenin filmissä?  Entä jos
avainnippu putoaa raosta, joudun istu-
maan rapussa odottamassa että joku tulee
kotiin ja naapurit naureskelee?

Ihan mukavaa voisi olla, ettei hissi pysäh-
tyisikään ylimmässä kerroksessa vaan jat-
kaisi matkaansa kohti taivaallista kirk-
kautta, mutta entä jos sama tapahtuisi alas-
päin mennessä?

Maailma muuttuu, mutta miten? Suu-
restako pieneen: ensin filosofia, sit-

ten äkkinäinen vallankumous ja lopulta tek-
niikka. Näin tehtiin Neuvostoliitossa tun-
netuin seurauksin. Vai pienestäkö suureen:
ensin tekniikka, sitten asteittainen vallan-
kumous ja lopulta filosofia. Näin tehdään
lännessä tuntemattomin seurauksin.

Kommunistisessa järjestelmässä hissin
suunnittelija olisi lähetetty Siperiaan, koska
hän ei osaisi ennakoida ensimmäistäkään
sivuvaikutusta. Prosessi keskeytyisi. Kapita-
listisessa järjestelmässä hissin suunnittelijas-
ta voidaan tehdä sankari, koska sivuvaiku-
tuksien ennakoiminen ei kuulu hänen teh-
täviinsä. Prosessi jatkuu.

Hissiesimerkin valossa, sikäli kun sähkö-
katkos ei osu kohdalle, minun on pakko
vastustaa laajoja, kaukaiseen tulevaisuuteen
ulottuvia kokonaissuunnitelmia. Ne joko
epäonnistuvat tai toteutuvat pakolla, vaik-
ka reitit näyttävät suorilta ja sileiltä kuin
moottoritie.

Päämääriltään ja kestoiltaan rajatut teh-
tävät kulkevat yrityksen ja erehdyksen pol-
kuja, mutkikkaita ja mäkisiä. Jotkut ratkai-
sut vievät kehitystä eteenpäin. Ne ovat mo-
derneja, vallanpitäjien suosiossa, hyödylli-
siä ja vakavasti otettavia. Toiset ratkaisut
tuomitaan kuriositeeteiksi. Ne ovat van-
hanaikaisia, vallattomien suosiossa, hyö-
dyttömiä ja huvittavia. Mutta ilman niitä
maailmasta puuttuisi annos tragediaa, ko-
mediaa ja hulluutta. Ilman niitä maailma
olisi köyhempi paikka.

Ja jos joku väittää kannanottojani ideolo-
gisiksi, menköön matkoihinsa. Hisseistä-
hän minä vain puhun.

tun painonapin. Mutta kun yritimme kut-
sua sen kolmanteen kerrokseen, kävi ilmi et-
tä laite oli noudettava henkilökohtaisesti
pohjakerroksesta.

Pariisilaisessa hotellissa tutustuimme
maailman pienimpään hissiin. Sisään mah-
tui hädin tuskin kaksi ihmistä, mutta vain
peräkkäin, sillä hissi oli myös maailman lit-
tein. Toisen kerroksen kohdalla se päästi va-
litushuudon, varmaan muistona siitä, että
joskus joku oli juuri siinä kohdassa juuttu-
nut veräjään ja menettänyt kallisarvoisen
ruumiinosan. Neljännen kerroksen kohdal-
la se ennakoi putoamista pamahtamalla
kuin tykki. Kaikkien kerrosten kohdalla ar-
vailin leikkisästi olivatko kerrostasanteiden
lampunkupuihin kertyneet hyönteisten-
raadot peräisin viime viikolta, saksalaismie-
hityksen tai ensimmäisen maailmansodan
ajoilta vai peräti toissa vuosisadalta.

Pilvenpiirtäjäkonseptia on selitetty rahan-
himoisten keinottelijoiden pyrkimyksellä
maksimoida Manhattanin tonteista saatavaa
voittoa. Perimmäinen syy on kuitenkin his-
si. Kun se kerran oli keksitty, ei moderni,
kapitalistinen ja naiivin utelias amerikkalai-
nen malttanut olla kokeilematta kuinka ylös
sen avulla on mahdollista päästä. Nyt samat
itsetarkoitukselliset, kilpailuvietillä höyste-
tyt motiivit ovat voimassa Kaakkois-Aasias-
sa. Suomessa pikahissejä kokeillaan kaivos-
kuilussa. Luettuani tästä kiiruhdin osta-
maan muutaman Kone Oy:n osakkeen.

Monista jollei suorastaan kaikista amerik-
kalaisista hisseistä puuttuu 13. kerroksen
nappi, myös silloin kun kerroksia on enem-
män. Sikäläisissä pikkukaupungeissa – joissa
silti saattaa olla asukkaita lähes yhtä paljon
kuin Suomessa – kanssamatkustajasi ehtii
hissimatkan aikana esitellä itsensä, kertoa
perhesuhteensa, tulonsa ja asuntonsa kylpy-
huoneiden lukumäärän sekä urkkia samoja
tietoja sinulta. Mutta jos New Yorkissa joku
avaa suunsa hississä, kyseessä on ryöstö.

Niin rationaalisena kuin itseäni pidän-
kin, minun on pakko tunnustaa, että

astuessani hissiin isoisältä peritty pelkogeeni
muistuttaa olemassaolostaan.

Ensin vilkaisen alas raosta, ja jos sellainen
löytyy, minua huimaa. (Lasiseinäiset hissit
ovat pahimpia. Niissä voin matkustaa vain
silmät ummessa).

Sitten mieleen hiipii tositarina helsinkiläi-
sen konttoritalon siivoojasta, joka joutui
taannoin viettämään viikonlopun sähkökat-
koksen pysäyttämässä hississä eikä kukaan
vastannut hälytyspuhelimeen. Hän pysyi
hengissä juomalla likavettä – siihen en sen-
tään suostu, että käyttäisin hissiä vain jos
laskiämpäri sattuu olemaan matkassa. Mitä
hyödyttää hälytysnumero korin seinässä kun
on yö, kun sähköt ovat poikki tai kun tasku-

Alussa oli käsityöläinen. Otsansa hiessä hän
ahersi verstaassaan, herransa palvelemiseksi
tai omaksi ilokseen, kuolemanvakavasti tai

leikkimielisesti. Työ alkoi tilauksesta ja loppui
valmistumiseen. Tehtävä oli finiittinen. Mitä

tuotteelle tapahtui sen jälkeen, minkälaisia
toisen tai useamman kertaluvun seurauksia
työstä voisi olla, sitä hän ei osannut, halun-

nut eikä saanut ajatella.


