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Opinnäytetyö 41 s., liitteet 18 s. 
Toukokuu 2011 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa pientalossa toteutettavaan 
ullakkorakentamiseen liittyviä seikkoja sekä rakenteellisten toimenpiteiden ja 
ratkaisujen että määräysten ja ohjeiden suhteen. Tämän lisäksi työhön kuului 
erilaisten toteutusvaihtoehtojen suunnittelu esimerkkikohteessa. 
 
Ullakkorakentamista käsittelevä kirjallisuus on suhteellisen vähäistä ja koskee 
usein enemmän asuinkerrostaloja kuin pientaloja. Opinnäytetyön teoriaosuuden 
kokonaisuus onkin muodostettu useista eri lähteistä. Ullakkorakentamista 
koskevien seikkojen lisäksi työhön lisättiin ullakon taustatietoja ja merkitystä 
käsittelevä johdanto-osuus. 
 
Teoriaosuus rajautui ullakkorakentamisessa yleisimmin vastaan tuleviin 
tilanteisiin ja ongelmiin ja niihin liittyvien ratkaisujen esittämiseen. Tämän lisäksi 
työssä selvitettiin ullakkorakentamista koskevia määräyksiä sekä niiden 
tulkitsemista.  
 
Työn toisessa puoliskossa suunniteltiin toteutusvaihtoehtoja ullakon 
käyttöönottoa varten 1920-luvun pienhirsitalolle. Lopullisia toteutusehdotuksia 
muodostui kolme, jotka eroavat toisistaan työmäärältään, laajuudeltaan ja 
käytännöllisyydeltään. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan opettavainen sekä 
tilasuunnittelun että korjausrakentamisessa esiintyvien seikkojen takia. 
Tilasuunnittelussa ongelmia tulee lähestyä useasta eri näkökulmasta sillä 
periaatteella, että kaikkeen voidaan löytää ratkaisu. Teoriaosuutta tehtäessä 
korjaus- ja uudisrakentamisen väliset erot korostuivat entisestään. Vanhojen 
rakennustapojen, rakenteiden ja rakennusfysikaalisten ilmiöiden tunteminen on 
erityisen tärkeää korjausrakentamisessa. Suunnitteluun tulee käyttää aikaa ja 
huolellisuutta, ja toteutuksen tulee vastata suunnitelmia. 
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ABSTRACT 
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Degree programme in Construction Engineering 
Option of Facility Engineering 
 
HELO, ARTTU: Converting an Attic for Residential Use in a Single-Family 
House 
 
Bachelor’s thesis 41 pages, appendices 18 pages. 
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The purpose of this thesis was to gather information about an attic renovation in 
a single-family house and to produce various preliminary plans for converting 
the cold attic space of a detached house for residential use. 
 
The information of the theoretical section was assembled into a whole from 
various different sources. Common circumstances that occur in an attic 
renovation project like heat insulation are examined and represented with 
solutions. 
 
The second part of this thesis contains various plans for converting an unused 
attic space for residential use in a detached house built in 1920s. The objective 
was to make various plans that give orderer different kind of options to choose 
from. Three different plans were produced eventually. 
 
The making of this thesis was very educational in terms of increasing the 
knowledge of matters relating to renovation and planning a space utilization. 
There are many technical characteristics need to be taken into an account in a 
renovation project such as converting an attic for residential use. Renovating an 
old house requires extensive knowledge of different methods of construction, 
structures and building physics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Attic conversion, single-family house, renovation   
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JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee asuinhuoneiden rakentamista ullakolle ja 

ullakkotilan käyttöönottoa pientalossa. Työn tarkoituksena on suunnitella 1920-

luvun hirsitalon käyttämättömän ullakkotilan muuttamista asuintilaksi tilaajan 

toiveiden mukaisesti niin, että se palvelee käyttötarkoitustaan hyödyntäen 

mahdollisimman paljon tilan ominaisuuksia. 

 

Työssä tutkitaan erilaisia teknisiä toteutusvaihtoehtoja tilan käytön ja 

rakenteiden suhteen eri näkökulmista, joiden pohjalta tilaaja voi tehdä 

hankepäätöksen ja muodostaa lopulliset, tarkemmat suunnitelmat. 

 

Suunnittelussa työtä lähestytään yksityishenkilön näkökulmasta ottaen 

huomioon käytännölliset ja taloudelliset realiteetit. Toisaalta suunnittelussa 

tutkitaan myös toteutusvaihtoehtoja, jotka saattavat olla toteutukseltaan 

työläämpiä ja kustannuksiltaan korkeampia, mutta parantavat tilankäyttöä 

helpottaen liikennöintiä ja vähentäen esteellisyyttä. 

 

Suunnittelun lisäksi työssä selvitetään ullakkorakentamiseen liittyviä 

rakennusteknisiä seikkoja sekä määräyksiä ja ohjeistuksia paloturvallisuuden, 

lämmöneristämisen ja asuinhuoneen määrityksen suhteen.  
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1 ULLAKOIDEN SYNTY JA MERKITYS PIENTALOISSA 

 

 

1.1 Ullakon synty 

 

Edellytykset ullakon syntyyn Suomessa muodostui aikaisintaan 1500-luvulla, 

jolloin savutuvista ruvettiin siirtymään uunilämmitykseen. Aiemmin rakennuksen 

vesikatto jäi sisältä näkyviin ja se kannatettiin harjan suuntaisten vuoliaisten 

varassa. Tällä suurella ylätilalla varmistettiin mahdollisimman suuri tupaa 

lämmittävä savupatja. Savupiipullisen uunin yleistyttyä savupatjalle varattavaa 

avointa ylätilaa ei enää tarvittu, vaan lämmitettävät tilat pyrittiin rajaamaan 

paremmin. Näin ollen rakennuksiin lisättiin vesikaton ja asuintilan välinen 

vaakasuora välikatto, joka mahdollisti myös ullakon synnyn (kuva 1). 

(Tomminen 1990, 13–14.) 

 

 

KUVA 1. Uunilämmitteinen vanha hirsitalo (Vuolle-Apiala 2006, 45) 

 

Suomessa ullakoita käytettiin aluksi lähinnä tilapäisasumiseen. Talonomistajat 

saattoivat vuokrata ullakkotilan toiselle perheelle väliaikaiseksi asunnoksi, 

kunnes heidän oma talonsa saataisiin valmiiksi. Talon valmistuttua ja perheen 

asetuttua taloksi he ottivat mahdollisesti myös toisen perheen vuokralle omalle 

ullakolleen rahoittaakseen rakennuslainansa. Tilapäisasumista korostaa myös 
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Suomen kylmät talvet, jotka rajoittivat ullakon talvikäyttöä. Tästä syystä ullakolla 

onkin sijainnut lähinnä niin sanotut kesähuoneet. (Tomminen 1990, 13). 

 

 

1.2 Ullakon merkitys rakennuksessa 

 

Usein varastotilana toimiva kylmä ullakko on ensisijaisesti rakennettu vesikaton 

kantavien rakenteiden tilaksi. Sitä voisi verrata tuulettuvien alapohjien 

ryömintätilaan. Ullakko toimii vesikaton ja lämmöneristetyn yläpohjan välisenä 

tuulettuvana puskuritilana, joka ennaltaehkäisee kosteusongelmia. Lämmin ylös 

nouseva sisäilma ei tiivisty vesikatteen alapintaan eikä myöskään aiheuta 

kattovuotoja sulattamalla kattolumen alakerroksia. Ullakolta käsin on myös 

mahdollista tarkastella lämmöneristeiden ja vesikaton kuntoa. Vanhojen 

kattoratkaisujen, kuten ruostuvan mustan peltikatteen maalattu tai pellavaöljyllä 

sivelty alapuoli, vaatii jatkuvaa huoltoa, mikä on helppo suorittaa ullakolta käsin. 

(Tomminen 1990, 15.) 

 

Ullakon käyttö pyykin kuivatus- ja varastotilana on perusteltu ullakon 

suhteellisen hyvillä säilytysoloilla. Ullakkotila on tähän tarkoitukseen sopiva 

vähäisten kosteusongelmien, valottomuuden ja hitaiden olosuhdemuutosten 

vuoksi. Nykyisessä ullakkorakentamisessa voidaankin saada aikaan suuria ja 

huomaamattomia kosteusvaurioriskejä huolimattomalla rakentamisella, kun 

lämmöneristeet sijoitetaan kiinni vesikaton alapintaan tukkien samalla sen 

välttämätön tuuletus. (Tomminen 1990, 16.) 

 

 

1.3 Ullakon historiallisen arvon säilyttäminen ullakkorakentamisessa 

 

Samalla kun vanhoja taloja kunnostetaan ja ulkonäköä muutetaan sekä ulko- 

että sisäpuolelta, ullakko on yleensä rakennuksen tiloista ainoa, joka säilyy 

pisimpään alkuperäisessä muodossaan. Talon vanhoja rakennusosia, kuten 

ikkunoita ja ovia, on usein varastoitu ullakolle remonttien yhteydessä. Siellä on 

havaittavissa rakennuksen ikä erilaisten alkuperäisten ominaisuuksien ja 

rakenteellisten ratkaisujen muodossa. Sen sijaan, että näitä eri ominaisuuksia 

pitäisi esteinä ullakkorakentamiselle, tulee ne nähdä etuina ja hyödynnettävinä 
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elementteinä ullakkorakentamisen suunnittelussa. Tärkeintä on säilyttää 

rakennuksen kulttuuriarvo ja sovittaa se yhteen toimivuuden ja 

rakennusteknisten seikkojen kanssa. Näin lopullisessa toteutuksessa 

saavutetaan arvoja, jotka syventävät uuden tilan merkitystä. (Tomminen 1990, 

16.) 

 

Laajentamiseen ryhdyttäessä kiinteistön omistajan tavoitteenasettelu on kaiken 

lähtökohtana. Urakka saattaa olla hyvinkin laaja ja omistajalle suuri 

investointipäätös, joten rakennuksen erikoisarvojen ja omistajan tavoitteiden 

yhteensovitus voi olla vaativa tehtävä. Uuden asukkaan olisi hyvä asua hetken 

aikaa rakennuksessa, jotta rakennuksen tilojen kokonaisuus selkeytyisi ja 

lopulliset päätökset hankkeen toimenpiteistä olisi helpompi tehdä. Toisaalta 

taloissa ikänsä asuneilla on usein ns. paikkasokeutta, joka vaikeuttaa uusien 

tilojen visiointia vuosien mittaan tutuksi muodostuneessa rakennuksessa. 

Tällöin omistajan kannattaa tutustua muihin hyvin toteutettuihin kohteisiin ja 

keskustella ratkaisuvaihtoehdoista kokeneen suunnittelijan kanssa sekä vierailla 

rakennusvalvonnassa ja maakuntamuseoissa, joista saa neuvoa liittyen näihin 

asioihin. (Vuolle-Apiala 2006, 56.) 
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2 ULLAKKORAKENTAMINEN PIENTALOSSA 

 

 

2.1 Ennen hankkeeseen ryhtymistä 

 

Ullakkorakentaminen tulee yleensä kysymykseen tilantarpeen lisääntyessä. 

Lisätilan tarve saattaa muodostua esimerkiksi perheenlisäyksen myötä, työtilan 

tarpeen tai uuden harrastuksen vuoksi. Ennen hankkeeseen ryhtymistä on hyvä 

tehdä tarveselvitys, jossa pohditaan muutostyön tarpeellisuutta ja edellytyksiä 

sekä siitä saatavaa hyötyä. Tämän lisäksi pitäisi selvittää, onko ullakon vapaa 

korkeus riittävä käyttöönottoa varten ja onko rakentamiselle rajoituksia 

esimerkiksi kaavoituksen ja historiallisten arvojen näkökulmasta (Sulonen 

2010). 

 

 

2.2 Rakennusoikeus 

 

Jos rakennusta ei voida laajentaa muulla tavalla tai tarvittavia lisätiloja ei voi 

sijoittaa esimerkiksi ulkopuolisiin piharakennuksiin, niin seuraavaksi tulee 

selvittää, onko tontilla rakennusoikeutta jäljellä käytettäväksi. Tämän voi 

tarkistaa voimassa olevasta asemakaavasta tai kysyä kunnan 

rakennustarkastajalta. (rakennusperintö 2008.) Rakennusoikeus on 

asemakaavassa esitetty tehokkuusluvulla e, joka kuvaa tontin rakennuksien 

pinta-alaa suhteessa tontin pinta-alaan. Näin ollen tontin rakennusoikeuden voi 

selvittää kertomalla tontin pinta-alan tehokkuusluvulla. Jos rakennusoikeus on 

käytetty kokonaan, tontille voi hakea lisärakennusoikeutta, jonka saaminen 

edellyttää asemakaavan muutosta tai poikkeamislupaa (Tomminen 1990, 26). 

 

 

2.3 Rakenteelliset muutokset 

 

Kun ullakkorakentaminen kohdistuu vanhoihin rakennuksiin, joudutaan usein 

miettimään ratkaisuvaihtoehtoja tilanteisiin, joissa ollaan tekemisissä vanhojen 

rakenteiden, kuten kattorakenteiden ja savupiippujen kanssa. Tilat tulee 

suunnitella ja rakentaa olemassa olevien rakenteiden ehdoilla esimerkiksi 
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jättämällä niitä näkyviin merkkinä oman aikansa rakennustavasta ja -

arkkitehtuurista. Vanhat, mutta käyttökuntoiset rakenteet ovat resursseja, joiden 

uudelleenkäyttöä tulee harkita suunnitteluvaiheessa. Näin säästetään myös 

purkutavaran poiskuljetuskustannuksissa ja varastoinnissa. Yleensä 

purkutoimia ei voida täysin välttää, mutta kaikkia rakenteita ei aina kannata 

saman tien uusia kokonaan, vaan kannattaa tutkia sellaisia ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat vanhojen rakenteiden järkevän käytön rakenteita vahvistamalla 

ja niiden kuormia siirtämällä. (Tomminen 1990, 90.) 

 

Lattiarakenteiden vanhojen täytteiden poistoa tulee pohtia aina 

tapauskohtaisesti. Suuremmissa rakennuksissa täytettä saattaa olla useita 

autokuormallisia, jotka korottavat poiskuljetuskustannuksia. Myös palovaara on 

aina läsnä täytteiden purkamisen aikana. Vanhojen täytteiden säilyttämistä 

tukee niiden toimivuus. Vanha välipohjatäyte on yleensä kevyttä materiaalia 

kuten sammalta, olkea tai sahanpurua. Tämän lisäksi painotäytteenä voi olla 

hiesumaata tai pelkkää rakennusjätettä. Nämä muodostavat tiiviin ja raskaan, 

hyvin ääntä eristävän täytteen, joka myös jäykistää rakenteen. Mineraalivillalla 

korvattava täyte ei välttämättä ota lattiapalkkien sivusuuntaista voimaa vastaan 

yhtä hyvin kuin vanha täyte, jolloin ne voivat päästä nurjahtamaan, joka taas 

mahdollistaa lattioiden notkunnan. Oikein suunniteltuna tämäkin voidaan välttää 

esimerkiksi tekemällä välipohjaan vinokoolaus ristiin. (Tomminen 1990, 91.) 

 

Vanhoissa hirsitaloissa vesikatto on yleensä kannatettu harjan suuntaisten 

vuoliaisten varaan, jotka taas tukeutuvat poikittaisiin väliseiniin, jotka on 

nostettu vesikattoon saakka (kuva 2). Suuritöisiltä hirsiväliseiniltä vältyttiin 

myöhemmin käyttöön otettujen kattotuolien johdosta. Päätyjen hirsisalvokset 

tuettiin rakentamalla päätyihin kesäkamarit, mikä on syytä muistaa muutostöitä 

tehdessä. (Tomminen 1990, 17.) Katon kantavat rakenteet onkin aina tuettava 

ennen niiden korjausta tai uusimista. Tukirakenteet tulee suunnitella tarkoin, 

jotta tulevat kuormat saadaan vietyä muille kantaville rakenteille, kuten seinille 

tai pilareille. Kun tilapäinen tukirakenne on valmis, voidaan alkuperäistä 

rakennetta muuttaa. (Olenius, Koskenvesa & Penttilä 2006, 74.) 
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KUVA 2. Kattoa kannattelevat vuoliaiset ja niitä kannattava kattoon asti nostettu väliseinä 

(Vuolle-Apiala 2006, 65)  

 

Vanhojen rakenteiden vahvistamisen ja uusien rakenteiden suunnittelussa tulee 

käyttää ammattitaitoista ja kokenutta rakennesuunnittelijaa, joka ymmärtää 

vanhojen rakennusten ominaisuudet. Esimerkiksi yläpohjan kosteusrasitus on 

suuri ja tämän vuoksi vesikatteen ja lämpöeristeen väliin on jätettävä tarpeeksi 

suuri tuuletusrako, joka ennaltaehkäisee mahdollisia kosteusvauroita. 

(rakennusperintö 2008.) 

 

 

2.4 Lämmöneristäminen 

 

Pientalon ulkovaipan kautta vuotavasta lämmöstä suurin osa karkaa yleensä 

katon läpi. Siksi lämmöneristämiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo ennen 

ullakkotilan muuntamista asuinhuoneiksi. Eristepaksuudet tänä päivänä ovat 

lämmöneristysmääräysten myötä vähintään kaksinkertaisia esim. seiniin 

verrattuna. Hyvin eristetty yläpohja vähentää lämmitystarvetta, jolloin 

säästetään lämmityskustannuksissa. (Olenius ym. 2006, 75.) 

 

Yläpohjan lämmöneristyskeinoja on nykyään useita. Yleisimpiä ovat 

lämmöneristelevyt kuten mineraalivilla- ja polyuretaanilevyt sekä puhallusvilla. 

Valintakriteerit eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä liittyvät yleensä kustannuksiin ja 

käytettävissä olevaan tilaan. PU-eristeet ovat kustannuksiltaan korkeampia, 

mutta säästävät tilaa rakennekerroksissa. Kaikissa lämmöneristysratkaisuissa 
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tulee muistaa vesikatteen ja lämmöneristyskerroksen välinen tuuletus sekä 

varmistaa, että lämmöneristekerros on yhtenäinen eikä kylmäsiltoja muodostu. 

 

Ullakkohuoneen vinon sisäkaton eristepaksuus määrittyy usein käytettävissä 

olevan tilan mukaan, jossa määräävänä tekijänä on huonekorkeus. 

Eristepaksuuden tulisi vähintään silti olla 250 mm (Olenius ym. 2006, 77). 

Polyuretaanieristelevyjä käyttämällä saattaa säästää enemmän tilaa kuin 

pehmeillä mineraalivillaeristeillä (SPU Systems Oy 2011). Uusissa pientaloissa 

jätetään ullakolle usein käyttöönottovaraus, jolloin kattotuolien rakenteet 

soveltuvat paremmin tilan lämmöneristämiseen. Vanhoissa taloissa 

lämmöneristystä varten joudutaan yleensä rakentamaan lisäkoolauksia, jotka 

lisäävät lämmöneristeiden vaatimaa rakenteiden paksuutta. Kuvassa 3 on 

periaateleikkaus yläpohjan rakennekerroksista. 

 

Eristeiden asennuksen jälkeen kiinnitetään höyrynsulku, jonka saumojen 

määrät minimoidaan, jatkokset limitetään vähintään 100 mm, ja liitokset 

liimataan liimamassalla ja puristetaan mieluiten kahden puun väliin. 

Höyrynsulku on hyvä sijoittaa enintään 50 mm syvyyteen sisäpinnasta. Tällöin 

sulkumuoviin ei tarvitse tehdä läpivientejä sähköjohtoja varten, vaan ne voidaan 

asentaa höyrynsulun lämpimälle puolelle. (Lappalainen 2010, 31.) 

Lämmöneristettä ja höyrynsulkua tulee kantaa ja tukea yhtenäinen 

rakennuslevy, joka mahdollistaa rakenteen saamisen ilmatiiviiksi ja samalla 

jäykistää rakennuksen (Mölsä 2011, 14). 
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KUVA 3. Periaateleikkaus yläpohjan rakennekerroksista 

 

Riittävästi eristetyllä yläpohjalla on myös edullinen vaikutus sen 

kosteuskäyttäytymiseen, kunhan tuuletus on toteutettu oikein ja sen toimivuus 

on varmistettu. Vanhoissa pientaloissa saattaa yläpohjan eristeenä olla käytetty 

purua esimerkiksi 200 mm:n vahvuudelta. Lisättäessä sen päälle 150 mm:n 

villakerros ja ulkolämpötilan ollessa -10 °C, nousee purueristeen lämpötila 

uuden lisäeristeen alla +8 °C:een ja samalla vanhan eristeen suhteellinen 

kosteus laskee 85 %:sta 30 %:iin, eli puru kuivuu. Tällä saadaan myös 

paloturvallinen suoja palavien eristeiden päälle. (Olenius ym. 2006, 76.) 

 

2.5 Tuuletus 

 

Ullakon alkuperäinen tarkoitus ei ollut varastointi, asuminen tai muu 

aktiivikäyttö, vaan kaltevan vesikaton rakenteiden tuulettamiseen vaadittu tila, 

joka samalla säätelee rakennuksen sisäilmastoa. Ennen ullakkorakentamista 

ullakolla oli mahdollista tarkkailla silmämääräisesti mahdollisia vesikatevuotoja 

tai kondensaatiota. Jälkeenpäin huonosti toteutettujen rakenteiden aiheuttamia 

vaurioita on lähes mahdoton havainnoida ajoissa. Kattorakenteille on siis 

varattava niiden vaatima tila, ja rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta 
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on huolehdittava. (Tomminen 1990, 95.) Tuuletus on tärkeä osa yläpohjan 

toimintaa, sillä sisältä nouseva kosteus voi kylmällä ilmalla tiivistyä vesikatteen 

alapintaan ja jäätyä ja myöhemmin sulaessaan aiheuttaa kosteusvaurioita. 

Tuuletus kuljettaa katteen alapintaan tiivistyvän kosteuden ulos. (Hakalin 2005, 

69; Olenius ym. 2006, 76.) 

 

Ilmavuodot on yleinen rakennusvirhe Suomessa. Yläpohjarakenteen 

tuulettuvuuden lisäksi ilmatiiveys on tärkeä tekijä rakenteen toimivuuden 

kannalta. Vanhoissa taloissa saattaa esimerkiksi olla yläpohjassa 

sisäkattopintana puoliponttilauta ja rikkinäinen paperi, jolloin ilmatiiveys on 

rakenteessa olematon. Sisäilmassa oleva vesihöyry pyrkii siirtymään 

diffuusiona yläpohjan läpi ja konvektiona yläpohjan epätiiveyskohtien kautta 

yläpohjan ja vesikatteen väliseen ilmatilaan. Vesihöyryä sitoutuu 

puurakenteisiin, joka mahdollisesti voi aiheuttaa laho- ja homevaurioita. 

Kosteus- ja homeongelmilta säästytään, kun rakenteen tuuletus ja tiiveys on 

varmistettu sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. (Lappalainen 2010, 143.) 

 

Ullakkohuoneiden vinoja sisäkattoja eristettäessä tulee aluskatteen ja 

lämmöneristyksen yläpinnan väliin jättää 100 mm:n suuruinen tuuletustila, joka 

on auki räystäältä harjalle saakka. Pelkästään tuuletusvälin jättäminen ei riitä, 

vaan sen tuulettuminen on myös varmistettava. Tuuletusväli yleensä 

toteutetaan kattokannattajiin asennettavilla tuuletuslevyillä tai listoilla. 

Rakennuksen harjalle tulee järjestää ilmastointiventtiileitä, ja päätyihin on 

tehtävä tuuletusluukut räystään alle, jotta tuuletus toimisi (kuva 4). 

Tuuletusaukkojen suuruus on noin 1 dm2 jokaista yläpohjan 10 m2 kohti. 

Tuuletusaukot suojataan säleiköillä, joka estää eläinten pääsyn tuuletustilaan.  

(Hakalin 2005, 69; Olenius ym. 2006, 66, 77.)  
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KUVA 4. Vasemmalla periaateleikkaus tuuletuksen järjestämisestä katolla ja oikealla 

ratkaisuvaihtoehto harjan tuuletusventtiilille (Tomminen 1990, 95) 

 

 

2.6 Portaat 

 

Vanhoissa rakennuksissa ullakolle johtavat portaat ovat olleet usein erittäin 

jyrkkiä ja kapeita (kuva 5). Niiden sijoituksen vuoksi ne saattavat tulla ullakolle 

matalaan ja hankalaan kohtaan. (Vuolle-Apiala 2006, 64.) Ullakolle täytyykin 

usein rakentaa kokonaan uudet portaat. Uusien portaiden sijoituspaikka ja 

mitoitus on hyvä jättää ammattisuunnittelijan tehtäväksi. Uuden aukon 

avaamiseksi välipohjaan tarvitaan myös rakennesuunnittelijaa. (rakennusperintö 

2008.) 
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KUVA 5. Esimerkki vanhoista ullakolle johtavista portaista (Vuolle-Apiala 2006, 64) 

 

Suomen rakennusmääräyskokoelman eri liitteissä annetaan määräyksiä ja 

ohjeita portaiden suunnitteluun mm. turvallisuuden ja mitoituksen suhteen. 

Pientalon huoneiston sisällä asuinhuoneesta toiseen johtavilla portailla on 

väljemmät ohjeistukset kuin esimerkiksi kerrostalon uloskäytävän portailla. 

 

Porras on suunniteltava turvalliseksi, väljäksi ja tarkoitukseensa soveltuvaksi 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 2001, 4). Valaistus tulee järjestää 

riittäväksi niin, että kulku portaissa on turvallista. Valaisimet voidaan sijoittaa 

myös kaiteisiin. Valaistuksen lisäksi portaissa on hyvä käyttää pintojen vaaleus- 

tai värieroja eli kontrasteja. (Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 2001, 9). 

Portaan askelman nousun ja etenemän suhde tulee mitoittaa niin, että portaat 

ovat helppokulkuiset. Asuinhuoneesta toiseen kulkua välittävän portaan 

nousuksi suositellaan enintään 190 mm, etenemäksi vähintään 250 mm ja 

leveydeksi vähintään 800 mm. (Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 2001, 

5). 
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2.7 Vesikatto 

 

Ullakkoa käyttöönotettaessa on syytä tarkistaa myös vesikaton kunto. 

Huonokuntoinen vuotava vesikatto vaarantaa rakennuksen kunnon, rakenteiden 

toimivuuden ja vesittää helposti muut talon korjaukset (Olenius ym. 2006, 67). 

Vaikka ullakkohuoneiden rakentamisessa oltaisiin kuinka huolellisia hyvänsä ja 

noudatettaisiin hyvää rakennustapaa, niin vesikatteen läpi vuotava kosteus 

aiheuttaa kosteusvaurioriskin rakenteissa ja johtaa helposti laho- ja 

homeongelmiin. 

 

 

KUVA 6. Hoitoa kaipaava tiilikatto (Olenius ym. 2006, 76) 

 

Katto vaatii kunnossapitoa ja hoitoa. Useimmat katon vaurioriskit liittyvät 

läpivienteihin ja muihin liitoskohtiin, kuten ilmanvaihtohormeihin, savupiippuihin 

ja tikkaisiin. Niiden muodostamien aukkojen saumat ja tiivistykset tulee tarkistaa 

säännöllisesti vähintään viiden vuoden välein ja kunnostaa tarvittaessa. Hoitoon 

sisältyy katon puhdistus lehdistä ja muista epäpuhtauksista, jotka keräävät 

kosteutta. Samalla tarkistetaan vedenpoiston toimivuus poistamalla roskat 

vesikouruista ja syöksytorvista. Hoidon laiminlyönti esimerkiksi tiilikatolla 

nopeuttaa sammaleen kasvua, joka osaltaan aiheuttaa katon pinnan jatkuvan 
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kosteuden johtaen pakkasrapautumiseen ja kattotiilien hajoamiseen. Hyvin 

hoidetun tiilikaton korjausväli on jopa 50 vuotta. (Olenius ym. 2006, 67–68.) 

 

 

2.7.1 Katon uusiminen 

 

Katon uusiminen voi tulla kysymykseen katteen huonokuntoisuuden lisäksi 

esimerkiksi vanhoissa taloissa ylimääräisten vanhojen katteiden poistamisen 

vuoksi ullakkotilaa lisäävänä työnä. Työn yhteydessä on hyvä myös parantaa ja 

korjata yläpohjan lämmöneristystä, uusia mahdollisesti vaurioituneet 

puurakenteet ja aluskate, korottaa kattoa sekä asentaa kattoikkunoita. (Olenius 

ym. 2006, 71, 73, 75) 

 

Purkutöissä on hyvä säästää kaikki rakennusosat, joita voi käyttää myös 

uudessa katossa. Esimerkiksi vanhat kattotiilet kannattaa varastoida 

mahdollisimman ehjinä ja käyttää uudelleen esimerkiksi talon toisella lappeella, 

jolloin vältytään esteettisiltä ongelmilta vanhan ja uuden kattotiilipinnan 

saumakohdissa. Käyttöön kelpaamaton purkujäte toimitetaan kaatopaikalle. 

(Olenius ym. 2006, 72.) 

 

Vesisateen riskin minimoimiseksi kattoremontti tulee ajoittaa kesäkaudelle ja 

tällöinkin työn ajaksi on varattava suojapeitteitä rakenteiden suojaamista varten. 

Katon uusiminen on pitkäkestoinen urakka, jolloin rakenteita jää avoimeksi 

esimerkiksi viikonlopun ajaksi ja tällöin suojaamista ei saa laiminlyödä. (Olenius 

ym. 2006, 73.) 

 

 

2.8 Kattoikkunat 

 

Ullakolle rakennettavat asuinhuoneet sijoitetaan yleensä talon päätyihin niissä 

sijaitsevien ikkunoiden vuoksi. Jotta pimeän keskiosan saisi kokonaan 

tehokkaaseen käyttöön, voi luonnonvaloa järjestää tilaan rakentamalla 

kattoikkunoita. (Olenius ym. 2006, 77.) 
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Kattoikkunan voi toteuttaa katon muotoa muuttavalla, vesikaton yläpuolelle 

kohoavalla kattolyhdyllä, jossa ikkuna on useimmiten pystyasennossa 

tavanomaisen seinään sijoitetun ikkunan tavoin. Jotta vanhaan vesikattoon voi 

rakentaa uuden kattolyhdyn, tulee katonlappeen täyttää sen edellyttämä 

vähimmäiskaltevuus, joka tiilikatteella on yleensä 1:5 ja muotolevykatteella 1:4. 

Lämmöneristys ja tuuletus järjestetään, kuten vastaavissa rakenteissa yleensä. 

Rakenteiden lujuudet on määritettävä aina tapauskohtaisesti. Ikkunan 

liittyminen kattorakenteeseen on oltava vesitiivis yläpohjan tuuletusta 

häiritsemättä. (Olenius ym. 2006, 77–78.) Kattomuotoa muuttavan kattolyhdyn 

lisääminen on luvanvarainen julkisivumuutos, josta tulee keskustella 

rakennustarkastajan kanssa. Sama koskee myös vanhojen ikkunoiden 

vaihtamista uusiin. (rakennusperintö 2008.) 

 

Toinen tapa toteuttaa kattoikkuna on asentaa se kattorakenteeseen tehtyyn 

aukkoon vesikaton suuntaisesti, jonka vaikutus julkisivun ja katon ulkonäköön 

on vähäinen. Vesikaton kaltevuus on oltava jyrkempi kuin 15 astetta, jotta 

kattoikkunaa voidaan käyttää. Lapeikkunan asentaminen vaatii huolellista 

suunnittelua liittymien osalta, jotta sadeveden pääsy yläpohjarakenteisiin 

saadaan estettyä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ikkunoiden 

vedeneristyksiin. Huonosti toteutettuja kattoikkunoita uhkaa viistosateet, 

kinostuva lumi ja sulamisvedet. Vedeneristyksen lisäksi voidaan harkita 

sähkölämmitystä, joka pitää vähäiset lumet poissa ja estää lumen jäätymisen 

peltiin helpottaen sen poistoa. (Olenius ym. 2006, 78; Tomminen 1990, 97.) 

 

 
2.9 Ullakkorakentamista koskevat määräykset ja ohjeet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui vuonna 1999. Sen lähinnä 

uudisrakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden soveltaminen 

korjausrakentamiseen on ollut paikoitellen epäselvää ja yhteinen käytäntö on 

muodostumassa vasta vähitellen. Suomen rakentamismääräyskokoelma 

koskee pääosin uudisrakentamista ja vain muutamat kohdat on nimenomaisesti 

myös korjausrakentamista koskevia. Niiden soveltamisesta 

korjausrakentamisessa ei ole suoranaisia ohjeita. (Korvo 2009.) Maankäyttö- ja 

rakennuslaki sanoo korjausrakentamisesta seuraavaa: 
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Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen 
ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus 
aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa 
heikentyä. 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden 
rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä 
määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti 
määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus 
sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa 
edellyttävät. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 

 

Korjaus- ja muutostyöt ovat siis eroteltu uudisrakentamisesta, mutta 

soveltamisohjeiden puute ja korjauskohteen vaatima tapauskohtainen harkinta 

lisää määräysten tulkinnanvaraa. Ullakkorakentamiselle on maankäyttö- ja 

rakennuslain (1999/132) mukaan haettava rakennuslupa, sillä kyseessä on 

korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen kerrosalaan 

laskettavan tilan lisäämiseen. Määräysten soveltaminen on sen sijaan tutkittava 

tapauskohtaisesti ja asiasta on hyvä keskustella kunnan rakennustarkastajan 

kanssa. 

 

 

2.9.1 Palomääräykset 

 

Paloturvallisuuden osalta ullakkorakentaminen on uudisrakentamiseen 

verrattavaa täydennysrakentamista, mitä koskevat samat palomääräykset kuin 

uudisrakentamistakin. Poikkeuksia sallitaan harvoin, mutta hankkeet arvioidaan 

tapauskohtaisesti ja mahdollisista poikkeuksista voidaan keskustella 

rakennusvalvonnan ja paloviranomaisten kanssa. Rakennuksen sisältäessä 

rakennushistoriallisia arvoja voidaan niiden säilyttämiseksi soveltaa 

”kompensaatioperiaatetta”, jossa tiettyyn yksityiskohtaan sovelletaan 

määräyksiä lieventäen ja vastaavasti jonkin muun ominaisuuden osalta 

rakennetaan palomääräyksiä paremmin, mutta kuitenkin niin, että rakennuksen 

kokonaispaloturvallisuus ei saa jäädä nykymääräyksiä huonommaksi 

(Rakenteellinen paloturvallisuus: korjausrakentaminen 2005, 8). Rakentamista 

koskevat palomääräykset löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman E-

liitteistä. 
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Ullakkorakentamisessa palotekninen ongelma palomääräysten suhteen syntyy 

silloin, kun rakennuksen kerroslukumäärä kasvaa jonkin palomääräyksissä 

olevan rajan yli. Jos käyttöönotetusta ullakkokerroksesta muodostuu 

rakennuksen kolmas kerros, sen katsotaan olevan paloturvallisuusmielessä 

hyväksyttävä, mikäli se otetaan vähäriskiseen käyttöön kuten asuintilaksi. 

(Rakenteellinen paloturvallisuus: korjausrakentaminen 2005, 51.) 

 

Ullakkohuoneiden pakotieratkaisut tulee suunnitella huolella rakentamisen 

yhteydessä, jotta pakeneminen tulipalolta olisi helppoa ja pakoreitit kaikkien 

käytettävissä. Enintään kahdeksankerroksisessa asuinrakennuksessa tulee olla 

yksi uloskäytävä sekä varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista 

omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma E1 2002, 23). 

 

Pientalot kuuluvat yleensä paloluokkaan P3. Näille rakennuksille ei ole 

luokkavaatimuksia kantavien rakenteiden suhteen. P3-luokan rakennuksessa 

sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus on D-s2, d2. Tällä 

tarkoitetaan materiaaleja, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä ja 

savuntuotto on vähäistä. Lattioiden osalta ei ole luokkavaatimuksia P3-luokan 

rakennuksissa. Jos rakennuksessa sijaitsee useita asuntoja, tulee ne osastoida 

myös ullakkokerroksessa rakennusosilla, joiden luokkavaatimus on EI 30. 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2002, 4, 14, 15, 18.) 

 

Paloturvallisuuteen liittyvät myös savupiiput ja niiden läpiviennit välipohjassa ja 

katossa. Vanhoissa taloissa savupiippuja on mahdollisesti johdettu kohti harjaa 

vinossa asennossa puutukien varassa (kuva 7). Tällaiset rakennelmat pitää 

ullakkorakentamisen yhteydessä purkaa ja korvata suoraan kulkevilla hormeilla. 

Savupiippujen seinämät on myös tarkistettava mahdollisten halkeamien varalta. 

(Vuolle-Apiala 2006, 66.) 
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KUVA 7. Vinoon rakennettu savupiippu (Vuolle-Apiala 2006, 64) 

 

Ullakon läpi kulkevan savuhormin on oltava paloturvallisuuden ja terveyden 

kannalta riittävän tiivis ja nokipalonkestävä. Näkyvissä olevan ja helposti 

kosketeltavan savupiipun pintalämpötila saa olla enintään 80 °C. Savupiipun 

viereisen rakenteen pintalämpötila ei saa nousta yli 85 °C:n, jos se ei ole tehty 

A1-luokan rakennustarvikkeesta. Muun kuin A1-luokan rakennustarvikkeista 

tehdyt rakennusosat tulee sijoittaa 100 mm:n etäisyydelle savupiipun 

ulkopinnasta. Seinän liittymäkohtaan asennetaan vähintään 100 mm paksuinen 

lämmöneristyskerros A1-luokan rakennustarvikkeesta. Savuhormi tulee suojata 

niin, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista 

varsinkin vaatehuoneissa. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E3 2007, 11.) 

 

 

2.9.2 Lämmöneristämistä koskevat määräykset 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman C3-liitteen lämmöneristämistä 

koskevien määräysten soveltamisala on uudisrakentaminen. 

Korjausrakentamista varten ei ole erikseen määritelty eristämistasoa U-arvojen 

suhteen, joten rakenneratkaisut lämmöneristämisen suhteen muodostuvat sekä 

suunnittelijan että rakennustarkastajan näkemyksen mukaisesti. Eristämisessä 

ei kuitenkaan saa unohtaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 

mukaan korjaustyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen soveltuvuus aiottuun 
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käyttöön eikä asukkaiden turvallisuuden ja terveellisyyden taso saa laskea 

muutostöiden johdosta. 

 

 

2.9.3 Asuinhuonetta koskevat ohjeet 

 

Ullakolle rakennettavia asuinhuoneita koskevat samat määräykset kuin muitakin 

rakennuksen huoneita. Ennen hankkeeseen ryhtymistä on hyvä tarkistaa onko 

ullakkorakentamiselle edellytykset asuinhuoneita koskevien 

rakentamismääräyksien osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman G1: 

asuntosuunnittelu -liitteestä. 

 

Asuinhuone on tila, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskäyttöön. 

Asuinhuoneen huonealan tulee olla vähintään 7 m2. Huonealaan ei kuitenkaan 

lueta 1600 mm matalampaa tilaa. Pientalon huoneen vähimmäishuonekorkeus 

on 2400 mm. Poikkeuksia sallitaan joissain määrin, mutta ei alle 2200 mm. Jos 

huoneen sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, huonekorkeus määritetään 

huonealan keskikorkeutena. (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2005.) 

 

Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähintään 1/10 

huonealasta, mutta tästäkin sallitaan poikkeuksia tietyssä määrässä. Ikkunan tai 

osan siitä tulee olla avattavissa. (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 

2005.) Jos ikkunaa käytetään varatienä, tulee leveyden olla vähintään 500 mm, 

korkeuden vähintään 600 mm ja yhteenlaskettu leveys ja korkeus vähintään 

1500 mm (Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2002). 
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3 ULLAKON KÄYTTÖÖNOTTO ESIMERKKIKOHTEESSA 

 

 

3.1 Kohteen esittely 

 

Kyseessä on vuonna 1920 rakennettu Vesilahden kunnassa sijaitseva 

pienhirsitalo (kuva 8). Rakennus on sijoitettu etelärinteeseen, jonka 

eteläpuolelle on vuonna 1998 rakennettu lisäsiipi. Rakennus on täysin 

asuinkäytössä. Rakennuksen kerrosala on 270 m2, josta lisäsiiven osuus on 

125 m2. Ullakkokerroksesta on ennestään käytössä pinta-alaltaan 45 m2:n 

suuruinen tila. Rakennuksen julkisivu- ja pohjapiirrokset löytyvät liitteistä 1-3 ja 

6. 

 

 

KUVA 8. Kuva kohteesta länsipuolelta 
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    KUVA 9. Ullakon pohjapiirustus 

 

Rakennuksen ullakko on jo valmiiksi otettu osittain käyttöön eteläpäädystä 

lisäsiiven kohdalta ja osasta alkuperäistä rakennusta. Käytössä oleva 

ullakkohuone on korkeimmillaan 2400 mm ja matalimmillaan 1600 mm. Tilan 

keskikorkeus on 2300 mm ja huoneala 39 m2. Huoneen seiniin on upotettu 

hyllyjä, joilla on otettu 1600 mm matalampaa tilaa hyötykäyttöön. 

Tämänhetkinen huoneen käyttötarkoitus on oleskelu- ja viihdetila, jossa voidaan 

viettää iltaa laulaen karaokea tai katsellen elokuvia. 

 

Loput ullakosta on tällä hetkellä käyttämätöntä kylmää ullakkotilaa, jonka 

hyödynnettävä huoneala on 23 m2. Tila sisältää kaksi hormia, joista yksi on 

käytössä rakennuksen varaavan takan savuhormina ja toinen käyttämätön. 

Katto on kannatettu konttirakenteisilla kattotuoleilla, joiden selkäpuut tukeutuvat 
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harjalla pääkannattajahirteen, jonka korkeus ullakon lattiasta on noin 3480 mm. 

Selkäpuut yhdistävä kitapuu on noin 2450 mm korkeudella. Kattotuolien jakoväli 

on 900 mm (kuva 10). 

 

 

KUVA 10. Ullakko ja katon kantavat rakenteet 

 

 

 

KUVA 11. Poikkileikkaus A-A 
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Rakennuksessa on alun perin ollut pärekatto, joka myöhemmin 1960-luvulla on 

päällystetty sementtitiilillä, jonka aluskatteena on huopamatto. Rakenne 

ulkopinnasta päin on siis sementtitiili, huopamatto ja päreet (kuva 12). 

Vesikaton sisäpinnan ja ullakkohuoneen sisäkattopinnan väliin tulee varata 

eristystavasta riippuen noin 250–300 mm tilaa. Kyseisessä kohteessa ei ole tule 

tämän suhteen ongelmaa.  

 

Välipohjan rakenne muodostuu hirsikannakkeista ja 200 mm 

purueristekerroksesta, jonka alla on vanha sisäkattolaudoitus. Sisäkattoon on 

myöhemmin lisätty 50 mm lisälämmöneristekerros ja panelointi (kuva 13). 

Ulkoseinärakenne ullakkotasolla koostuu ulkovuori- ja aluslaudoituksesta. 

 

 

KUVA 12. Rakennuksen nykyinen kattorakenne 

 

 

KUVA 13. Ullakon nykyinen välipohjarakenne 
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3.1.1 Kohteen rakennusoikeus ja hankkeen luvanvaraisuus 

 

Esimerkkikohteen tontti ei sijaitse asemakaava-alueella, vaan alueen 

rakentamista säätelee vuonna 1995 valmistunut yleiskaava. Tontti sijaitsee 

erillispientaloalueella, jossa talojen korjaaminen ja laajentaminen on sallittua. 

Tontin pinta-ala on 3595 m2 ja tehokkuusluku 0,20, joten tontilla on vielä 

rakennusoikeutta käyttämättä. Vesilahden rakennusvalvonnan mukaan 

hankkeelle ei ole esteitä kaavoituksen puolesta. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaisesti hankkeelle tulee hakea 

rakennuslupa. Mahdolliset julkisivumuutokset kuten katon korotus ja kattolyhdyn 

asentaminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Vesilahden rakennustarkastaja ei 

kuitenkaan näe estettä kattolyhdyn asentamiselle, jos lopullinen toteutus on 

arkkitehtuurisesti kunnossa ja mukailee olemassa olevan rakennuksen linjoja. 

Rakennusluvan vaatimaa tonttikarttaa ei saa vesilahden kunnalta, vaan 

hankkeeseen ryhtyjän on tilattava se maanmittauslaitokselta. Paloturvallisuuden 

osalta ullakon palovaroittimet suositellaan kytkemään sähköverkkoon. 

 

 

3.2 Tilaajan tavoitteet 

 

Suunnittelussa tulisi etsiä erilaisia vaihtoehtoja ullakon käytölle tilojen sijainnin, 

koon ja määrän suhteen. Toteutusvaihtoehtojen tulisi sisältää sekä 

yksinkertainen ja toteutukseltaan helppo suunnitelma että laajempi muutostyö, 

joka parantaisi ullakon käytettävyyttä. 

 

Toteutukseltaan yksinkertaisemmassa ja työmäärältään vähäisemmässä 

suunnitelmavaihtoehdossa käyttämättömään ullakkotilaan tulisi suunnitella 

makuuhuone, jossa olisi myös tilaa työnteolle tietokoneen ääressä. Tämän 

lisäksi tilaan pitäisi sijoittaa WC- ja mahdollisesti suihkutila, joka ei kuitenkaan 

ole välttämättömyys. Tällä hetkellä käytössä olevalle viihdetilalle ei sinänsä tulisi 

muutoksia muutoin kuin ehkä huoneen pohjoispäädyn seinän purkamisen 

suhteen. Tämä kuitenkin riippuu suunniteltavan WC:n ja makuuhuoneen 

lopullisesta sijoituksesta. 
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Muissa toteutusvaihtoehdoissa tilaaja painottaa, että suunnitelmiin pitää 

sisällyttää makuu-/työhuoneiden lisäksi myös seurustelutila, joka muistuttaa 

tämän hetkistä tilannetta. Olisi hyvä myös tutkia mahdollisuutta lisätä huoneiden 

määrää erillisen makuuhuoneen ja työhuoneen saavuttamiseksi. Portaiden 

mahdolliselle uudelle sijoituspaikalle ei ole suurempia rajoituksia tilaajan 

puolesta, joten sen suhteen suunnittelijalla on vapaat kädet. Luonnonvalon 

lisäämiseksi asennettavat mahdolliset kattoikkunat eivät myöskään ole 

poissuljettu vaihtoehto. 
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4 TILOJEN SUUNNITTELU ESIMERKKIKOHTEESSA 

 

 

4.1 Suunnittelun lähtökohdat 

 

Ullakon käytössä olevaan tilaan johtavat portaat jakavat huoneen keskeltä 

hieman epäkäytännöllisesti vaikeuttaen tilan liikennöintiä ja suunnittelua. 

Tilaajan mukaan portaiden sijoituspaikka valittiin rakennuksen uudesta osasta 

liiallisen työmäärän ja teknisen problematiikan välttämiseksi. Portaiden siirrolla 

olisi merkittävä muutos tilasuunnittelun suhteen, joten niiden uudelleen 

sijoittaminen on lähes väistämätöntä laajemmissa tilamuutossuunnitelmissa. 

Toisaalta huone on tällä hetkellä oleskelu- ja viihdekäytössä eikä portaiden 

sijainti tilaajan mielestä aiheuta ongelmia tilan käytön suhteen.  

 

Käyttämätön hormi jakaa tilaa epäedullisesti vaikeuttaen huonesijoittelua ja 

tilojen hyötykäyttöä. Hormin purkaminen on otettu huomioon suunnitelmien 

laajemmissa toteutusvaihtoehdoissa, mutta suunnitelmat sisältävät myös 

vaihtoehdon, jossa hormi jätetään paikalleen työmäärää säästäen. 

 

WC-tilojen lopulliseen sijoituspaikkaan vaikuttaa hieman alemmassa 

kerroksessa sijaitsevan WC:n sijainti. Ullakkokerrokseen on jo aikaisemmin 

viety valmiiksi viemärilinja WC-istuinta varten.  

 

 

4.2 Toteutusvaihtoehdot 

 

Tilan käyttöönoton suunnittelussa on etsitty toteutusvaihtoehtoja, joissa tiloista 

saataisiin hyötykäyttöön mahdollisimman paljon pinta-alaa tinkimättä kuitenkaan 

liikennöinnistä, käytettävyydestä ja toimivuudesta sekä tilaajan toiveista. 

Toteutusratkaisuissa on myös mietitty työmäärän ja kustannusten laajuutta, 

joten suunnitelmat jakautuvat niiden osalta pieniin ja suuriin muutostöihin. 
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4.2.1 Toteutusvaihtoehto 1 

 

Työmäärältään vähäisimmässä toteutusmuodossa olemassa olevat portaat 

pysyvät nykyisessä sijainnissaan ja ennestään käytössä oleva tila pysyy 

sellaisenaan. Tällä hetkellä käytössä olevaa ja käyttämätöntä ullakkotilaa 

jakava väliseinä puretaan ja käytössä olevaa tilaa laajennetaan noin 2300 mm 

käyttämättömään tilaan päin, jolloin oleskelutilan huoneala kasvaa 44,4 m2:n. 

WC- ja suihkutila sijoitetaan myös tälle alueelle, jonka huoneala on 4,8 m2. 

Loput käyttämättömästä ullakkotilasta muutetaan työ-/makuuhuoneeksi, jonka 

huonealaksi muodostuu 12,8 m2. 

 

 

KUVA 14. Ullakkohankkeen ensimmäinen toteutusvaihtoehto 
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KUVA 15. Poikkileikkaus B-B 

 

Vaikka kyseinen toteutus edustaa tilaajalle edullisinta ja helpointa 

ratkaisuvaihtoehtoa, niin uusi makuu-/työhuone jää suhteellisen pieneksi 

johtuen käyttämättömän hormin sijainnista. Huomion arvoista on myös todeta, 

että nykyisestä porrassijainnista ja aiemmin tehdyistä tilaratkaisuista johtuen 

liikennöinti ullakkokerroksessa jää myös kieltämättä epäkäytännölliseksi. 

 

Tilaaja pitää ratkaisua mielekkäänä työn vähäisyyden ja suhteellisen helpon 

toteutuksen vuoksi. Kyseinen toteutus lähentelee myös hänen omaa visiotaan 

ullakkotilan järjestämisestä. Toisaalta pohjapiirroksen avulla hänen oli helpompi 

ymmärtää, että nykyiset ratkaisut ullakolla vähentävät koko ullakon 

potentiaalisia käyttömahdollisuuksia, joihin on haettu ratkaisuja seuraavissa 

kahdessa toteutusvaihtoehdossa. 

 

 

4.2.2 Toteutusvaihtoehto 2 

 

Laajemman muutostyön lähtökohtana oli nykyisten ratkaisujen suurimman 

ongelmakohdan poistaminen eli portaiden siirto. Nykyisten portaiden sijainti 

hukkaa paljon hyödynnettävää huonealaa ja häiritsee tilan liikennöintiä. 

Sijoittamalla uudet portaat samaan tilaan kellari- ja pääkerroksen välisten 

portaiden kanssa saadaan liikennöinti kerrosten välillä kohdistettua yhteen 
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tilaan ja ullakosta olisi näin mahdollista hyödyntää mahdollisimman paljon 

huonealaan laskettavaa tilaa. Portaiden siirto vapauttaa myös 1. kerroksen 

olohuoneen pinta-alan, jonka portaat tällä hetkellä vievät. 

 

Toisessa toteutusvaihtoehdossa tilaajan toivoma oleskelutila on sijoitettu 

rakennuksen pohjoispäätyyn. Käyttämätöntä hormia ei pureta, vaan se jakaa 

varsinaisen seurustelutilan ja televisiolle varatun syvennyksen, joka sijaitsee 

hormin ja WC:n välissä. Talon länsipuolelta on varattu kapea ja matala tila 

mahdollista varastokäyttöä varten. Keskellä ullakkoa sijaitsevasta aulasta 

pääsee oleskelutilan, WC:n ja varaston lisäksi kahteen eteläpäätyyn sijoitettuun 

asuinhuoneeseen. Huoneiden pinta-alat ja sijoittelu esitetään kuvassa 16. 

  

 

KUVA 16. Ullakkohankkeen toinen toteutusvaihtoehto 
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Eteläpäädyn asuinhuoneiden huoneala on 11,8 m2/huone. Huoneissa on 

kuitenkin 1600 mm matalampaa tilaa, jota ei lasketa huonealaan. 

Matalimmillaan korkeus on 830 mm ja näille sivuille voikin lähinnä sijoittaa 

matalia laatikostoja tai sängyn. Poikkileikkaus C-C havainnollistaa huoneiden 

muodon (kuva 17). Samankaltaista ratkaisua on käytetty myös oleskelutilassa 

talon itäsivulla, joskin matalin korkeus on 1200 mm, joka mahdollistaa sohvalla 

istumisen (kuva 18). Kyseisiä ratkaisuja tilaajalle esiteltäessä tuli puheeksi 

myös katon korotus, joka mahdollistaisi suuremman huonealan, kun ullakon 

huonekorkeus kasvaisi. Tilaaja mainitsi pohtivansa asiaa, mutta toistaiseksi 

kyseistä operaatiota ei ole sen enempää suunniteltu. 

 

 

KUVA 17. Poikkileikkaus C-C 

 

 

KUVA 18. Poikkileikkaus D-D 
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Tässä toteutusvaihtoehdossa esitetyt ratkaisut näyttävät kuinka ullakon tiloja 

voidaan hyödyntää paremmin eliminoimalla alkuperäisten ratkaisujen 

ongelmakohtia, kuten siirtämällä portaita. Toisaalta tämän toteutuksen kaksi 

makuu-/työhuonetta jäävät melko kapeaksi, sillä 1600 mm matalammat tilat 

eivät varsinaisesti kuulu oleskelualueeseen. Tätä ei maallikon aina ole helppo 

ymmärtää suoraan piirroksista, vaan tilanteen tajuaa vasta, kun suunnitelmat on 

toteutettu. Näin ollen tämän suunnitelman pohjalta muodostui kolmas 

toteutusvaihtoehto, jossa pyritään pitämään huonekorkeus vähintään 1600 

mm:ssä ja tarjoamaan mahdollinen ratkaisu valoisuuden lisäämiseksi. 

 

 

4.2.3 Toteutusvaihtoehto 3 

 

Edellisen luvun ratkaisujen pohjalta muodostui hankkeen kolmas 

toteutusehdotus, jota voisi kutsua toisen toteutusvaihtoehdon päivitykseksi. 

Huonesijoittelussa päädyttiin perinteiseen ratkaisuun, jossa asuinhuoneet 

sijoitetaan talon päätyihin. Tällä tavoin saadaan kaksi pinta-alaltaan yli 20 m2:n 

huonetta, joiden huonekorkeus ei alita 1600 mm. Huoneiden poikkileikkaus 

muistuttaa kuvan 15 toteutusta. WC, aula ja portaat sijoitetaan edellisen 

ratkaisun tavoin keskelle rakennusta. Oleskelutilan voi järjestää joko aulaan tai 

toiseen asuinhuoneista. 

 

Suurin muutos verrattuna edelliseen on kuitenkin luonnonvalon lisääminen 

ullakon pimeään keskiosaan kattolyhdyn ja lapeikkunan avulla. Kattolyhty on 

sijoitettu suunnitelmissa talon länsipuolelle noudattaen rakennuksen linjoja ja 

muotoja uhmaamatta länsipuolella rakennuksesta ulkonevaa tuulikaappia. 

Tämä myös osaltaan määräsi kattolyhdyn sijainnin katolla. Katemateriaalina 

toimii punainen konesaumapelti, sillä kattolyhdyn katto on liian loiva tiilikatteelle. 

Kattolyhdyn muokkaamaa julkisivua esittävät julkisivupiirrokset liitteessä 14. 

Toteutusehdotuksessa rakennuksen itäpuolelle puolestaan asennetaan 

lapeikkuna, jolloin luonnonvalo pääsee kulkemaan talon läpi ullakon 

keskiosassa. Ratkaisua esittelee pohjakuva (kuva 19) ja poikkileikkaus E-E 

(kuva 20). 
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KUVA 19. Ullakkohankkeen kolmas toteutusvaihtoehto 

 

 

KUVA 20. Poikkileikkaus E-E 
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Kolmas toteutusvaihtoehto on esitellyistä ratkaisuista todennäköisesti toimivin ja 

käytännöllisin ehdotus. Kattolyhty lisää toki työmäärää ja muodostaa 

hankkeesta laajemman, joka hieman mietitytti tilaajaa. Kyseinen 

toteutusehdotus on kuitenkin mahdollista toteuttaa esimerkiksi niin, että aluksi 

kattolyhty ja lapeikkuna jätetään asentamatta ja muut tilat otetaan käyttöön 

suunnitelman tavoin kaikilta muilta osin. Päätyhuoneiden ja aulan välisiin seiniin 

voi esimerkiksi asentaa pienet ikkunat ovien yläpuolelle, jolloin luonnonvalo 

pääsee sisään talon päätyikkunoista. Tämän lisäksi keinovalaistuksella on hyvä 

lisätä ullakon keskiosan valoisuutta. 

 

 

4.3 Uudet rakennekerrokset 

 

Lämmöneristysratkaisuja on syytä miettiä ennen hankkeen toteuttamista. 

Varsinkin vinoilla katto-osuuksilla rakenteen paksuus voi kasvaa helposti 300 

mm lämmöneristysmateriaaleista ja muista rakenneratkaisuista riippuen. 

Toteutusvaihtoehtojen leikkauspiirustuksissa lämmöneristekerrokset on piirretty 

noin 250 mm vahvuisiksi, jotta voidaan kuvata esimerkkikohteen tilojen 

riittävyyttä. Eri lämmöneristysratkaisuilla on kuitenkin mahdollista päästä 

ohuempiinkin rakennekerroksiin.  

 

Polyuretaanilämmöneristyslevyjä valmistavan SPU Systems Oy:n mukaan 

korjauskohteissa lämmöneristyskerrokseksi yläpohjassa riittää 160 mm:n 

eristekerros, joka toteutetaan 120 mm:n ja 40 mm:n eristelevyillä (kuva 21). 

Valmistajan mukaan myöskään erillistä höyrynsulkumuovia ja tuulensuojalevyä 

ei tarvita. Sulkumuovin asentaminen on kuitenkin suositeltavaa. Levyjen 

asennuksessa käytettävä saumavaahto kovettuu ja kattotuolirakenteiden 

eläessä kovettunut vaahto mahdollisesti rupeaa rakoilemaan, jolloin 

menetetään yläpohjan tiiveys. Tuuletusraoksi riittää 50 mm. (SPU Systems Oy 

2011). Mineraalivillaa käytettäessä eristekerroksen paksuudeksi muodostuu 

noin 250 mm, jonka lisäksi tarvitaan noin 100 mm:n tuuletusrako, 

tuulensuojalevy sekä höyrynsulkumuovi (kuva 22). Mineraalivilla on 

kustannuksiltaan useimmiten halvempi ratkaisu kuin polyuretaanieriste.  
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KUVA 21. Polyuretaanilevyillä eristetyn yläpohjan leikkauspiirros 

 

 

KUVA 22. Mineraalivillalla eristetyn yläpohjan leikkauspiirros 
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Ulkoseinien eristekerrosten paksuus on yleensä 175–200 mm 

ulkoseinärakenteesta ja eristysmateriaalista riippuen. Mineraalivillaa käyttäessä 

tulee myös muistaa asentaa höyrynsulkumuovi. Kolmannessa 

toteutusvaihtoehdossa esitelty kattolyhty voidaan eristää pienemmälläkin 

määrällä, sillä lämpöhäviö on vähäinen. Näin kattolyhdyn ulkomuodostakin 

saadaan sirompi. 

 

SPU Systems Oy:n mukaan polyuretaanilevyjä käyttämällä eristepaksuudeksi 

riittää noin 120 mm. Höyrynsulkumuovia ei tarvita. Rakennekerrokset ovat 

silloin esimerkiksi 120 mm:n polyuretaanilevy, 50 mm:n puukoolaus ja 

asennustila sähköjohtoja varten sekä rakennuslevy ja sisäverhous. 

Esimerkkikohteessa ei ole tilanpuutetta tai muita ongelmia seinän eristämisen 

suhteen. 
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5. POHDINTA 

 

Ullakon käyttöönottoa kuulee välillä kutsuttavan helpoksi ratkaisuksi, kun 

tarkoituksena on saada rakennuksesta lisätilaa käyttöön. Uusien talojen 

ullakoille yleensä jätetään nykypäivänä laajennusvara, mutta vanhojen talojen 

tapauksessa laajennus ei ole aina yksinkertainen ja helppo ratkaisu. Ullakkoa ei 

ole alun perin tarkoitettu asumiskäyttöön ja käyttöönotossa onkin vaarana, ettei 

ymmärretä vanhan rakennuksen ominaisuuksia ja rakennusfysikaalisia ilmiöitä, 

jotka sivuutettaessa voivat aiheuttaa suuremman luokan vahingot, joita ei voida 

edes havaita ajoissa. Opinnäytetyön ensimmäisellä puoliskolla selvitetään ja 

esitetään näihin liittyviä seikkoja, joiden huomioiminen ullakkorakentamisessa 

edesauttaa hankkeen toteutusta. 

 

Opinnäytetyön toisella puoliskolla esitetään suunniteltuja toteutusehdotuksia 

ullakon käyttöönottoa varten pientalokohteessa. Kohde oli työn ja oppimisen 

kannalta sopiva siinä mielessä, että kyseisen kohteen jo olemassa olevat 

ratkaisut toivat työhön haasteellisuutta ja toimi näin hyvin myös 

oppimistilanteena. Suunnittelussa problematiikkaa eritoten aiheutti 

pääkerroksesta ullakolle johtavien portaiden nykyinen sijainti. Tämä oli mainio 

esimerkki siitä kuinka helposti tilasta voi saada toiminnaltaan ja liikennöinniltään 

epäkäytännöllisen, jos vaihtoehtoja ei suunnitella ja harkita riittävän tarkasti 

ennen toteuttamista. Esitellyistä toteutusvaihtoehdoista voikin huomata, että 

portaiden uudelleensijoituksella ja muiden esteellisten elementtien poistamisella 

tilasuunnittelu helpottuu ratkaisevasti ja ullakko voidaan ottaa käyttöön 

käyttötarkoitustaan parhaiten palvelevilla ratkaisuilla. 

 

Työn tilaaja oli tyytyväinen toteutusehdotuksiin, mutta suhtautui varauksella 

toisen ja kolmannen vaihtoehdon laajuuteen ja työmäärään. Keskustelemalla 

toteutusvaihtoehdoista sekä niiden eduista ja haitoista päästiin jokaisen 

toteutusehdotuksen kohdalla kuitenkin yhteisymmärrykseen ratkaisuista. 

Lopullista päätöstä hankkeesta ei vielä tehty, joten vasta aika näyttää lopulliset 

valinnat ja ratkaisut tämän hankkeen toteutuksen suhteen. 
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