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The main purpose of this thesis was to create building permit drawings for row house's 

attic spaces introduction located in Tampere. The gabled row housing company has 

been built in the 1950’s and it is two-storey, timber-framed with ventilated base floors.  

It comprises two separate residential buildings with a total of 8 apartments. 

 

There were found only a few hand-drawn pictures of the example buildings from the 

year 1966. The inspection measurement was carried out in order to building permit 

drawings could be updated. 

 

This thesis goes through different kinds of requirements of zoning provisions and for 

example living room minimum requirements. The thesis also deals with the loft residen-

tial security, fire regulations, as well as an apartment complex internal decision-making 

in similar projects. Building permit application process also requires close cooperation 

with the local Building Control authorities. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee kaksikerroksisen rivitaloyhtiön ullakkotilojen käyttöönot-

toa. Työn tarkoituksena on toteuttaa taloyhtiön olemassa oleville ullakkotiloille raken-

nuslupaa varten uudet ja ajan tasalla olevat rakennuslupakuvat. Kohteesta löytyi joitakin 

vanhoja käsin piirrettyjä muutospiirustuksia vuodelta 1966. Uusia rakennuslupakuvia 

varten kohteessa suoritettiin tarkemittaukset, joiden avulla uudet kuvat saatiin päivitet-

tyä ajantasaisiksi. 

 

Harjakattoinen ja hirsirunkoinen taloyhtiö käsittää kaksi erillistä asuinrakennusta ja 

niissä on yhteensä 8 erillistä yksiötä. Yläkerroissa huoneistojen kohdilla olemassa ole-

vat käyttöullakot eivät täytä asuinhuoneen määritelmiä esimerkiksi huonekorkeuden 

osalta, joten tarkoitus on muuttaa ullakkotilat asumisen aputiloiksi. Aiemmin vain ra-

kennusten alakerroissa sijaitsevat tilat ovat olleet virallisiin asuinneliöihin laskettavia 

asuintiloja.  Aiemmin huoneistoilla on ollut oikeus ottaa huoneiston yläpuolinen ullak-

kotila muuhun kuin asumiskäyttöön, kuten varastotiloiksi. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään pientaloihin ja juurikin esimerkkikohteeseen 

liittyviin ullakkorakentamisen määräyksiin, ohjeisiin sekä niiden tulkitsemiseen. Lisäksi 

työssä käydään läpi vastaavanlaisissa hankkeissa yleisimmin vastaan tulevia tilanteita ja 

niiden ratkaisuja. Tällainen korjaus- ja kehittämishanke tarjoaa taloyhtiölle mahdolli-

suuden asuttavuuden ja viihtyisyyden parantamiseen sekä yleisesti taloyhtiön laatutason 

nostoon. 
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2 ULLAKKORAKENTAMISEN HISTORIAA 

 

 

2.1 Suomalaisen ullakkorakentamisen taustaa  

 

Suomalaisessa rakentamisessa ullakon alkuvaiheet liittyivät rakennuksen lämmittämi-

seen. Suuren ylätilan tarkoituksena oli varmistaa savutupaan mahdollisimman suuri 

lämmittävä savupatja. Varsinaiset edellytykset ullakkorakentamiseen muodostui kuiten-

kin aikaisintaan 1500-luvulla, kun taloihin alettiin rakentaa lämmittäviä, savupiipullisia 

uuneja. Tämän jälkeen lämmitettävä tila haluttiin rajata mahdollisimman pieneksi ja 

ullakot eriytettiin muusta tilasta. (Tomminen 1990, 13–14) 

 

Kylmät talvet ovat aina rajoittaneet kevytrakenteisten ullakoiden talvikäyttöä, joten näin 

ollen niitä käytettiin vain kesähuoneina. Muutenkin ullakot olivat lähinnä tilapäisasumi-

seen tarkoitettuja. (Tomminen 1990, 13) 

 

 

2.2 Ullakko rakennuksessa 

 

Ullakko voidaan nykyaikana määritellä tilaksi, joka sijaitsee olemassa olevan kerroksen 

yläpuolella, yläpohjan ja vesikaton välissä ja pääasiallisesti julkisivupinnan ja vesikaton 

leikkauslinjan yläpuolella (kuva 1). 

 

 

KUVA 1. Ullakkotilan määritelmä harjakattoisessa ja tasakattoisessa rakennuksessa. 

(Helsingin kaupunki. Ullakkorakentaminen-raportti. 2013.) 
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Ullakkoja on useimmiten rakennuksissa, joissa on taitteinen harjakatto. Vesikaton alle 

jää luontevasti tilaa vesikattoa kannattavien rakenteiden vaatiman tilan vuoksi. 

 

Teknisesti ajateltuna ullakkoa voidaan pitää rakennuksen yläpohjan tuuletusvälinä. Siel-

tä käsin voi lisäksi tarkastella rakennuksen kuntoa esimerkiksi vesikaton ja lämmöneris-

teiden osalta. Toisaalta se muodostaa tuulettuvan puskuritilan vesikaton ja lämmöneris-

teisen yläpohjan väliin. Tämä ehkäisee tehokkaasti mahdollisia kosteusongelmia. Ny-

kyisessä ullakkorakentamisessa tämä näkökulma on jäänyt liian pienelle huomiolle, sillä 

lämmöneristeet ja höyrynsulku siirretään lähelle vesikattoa, jolloin välttämätön tuuletus 

ei enää toimi yhtä tehokkaasti aiheuttaen näin kosteusriskejä. (Tomminen 1990, 15–16) 

 

 

2.3 Puurunkoiset pientalot 

 

Suomessa hyvin perinteinen rakentamismalli on puurunkoinen pientalo. Yhden tai kah-

den perheen puutaloja rakennettiin Suomessa jo 1900-luvun alussa. Tilatarpeiden kas-

vaessa oli kehitettävä uusia rakennustyyppejä. Tiilipulasta johtuen pientaloihin oli käy-

tännössä mahdollista suunnitella vain yksi savupiippu, joka lämmityksen vuoksi oli jär-

kevää sijoittaa keskelle taloa. Tämä hormi mahdollisti tehokkaan tavan käyttää uuni- ja 

kamiinalämmitystä.  Asuinhuoneet sijoitettiin luontevasti kiertymään savuhormin ym-

pärille. Näin rakennuksen pohja muodostui neliömäiseksi. Tämä puolitoistakerroksinen 

puutalo eli nk. rintamamiestalo yleistyi laajasti niin maaseudulle kuin kaupunkeihin 

1940- ja 50-luvuilla. (Arkkitehtuurimuseo. 2012. Rintamamiestalo; Olenius, Koskenve-

sa & Penttilä 2006, 10–11) 

 

Rintamamiestalon harjakatto mahdollisti sen, että myös ullakkokerrokseen saatiin hyö-

dynnettävää asuintilaa. Ullakolle, katon harjalinjalle, voitiin sijoittaa kaksi huonetta ja 

tilan reunoille matalammille alueille varastotilaa. Tarpeiden mukaan yläkerta voitiin 

jättää aluksi kokonaan rakentamatta tai sinne voitiin ottaa esimerkiksi vuokralaisia. Tä-

mä arkkitehtuuri vakiintui nopeasti hyvin yhtenäiseksi rakennusmalliksi, ja se on edel-

leen merkittävänä osana perinteistä ja vaalittua suomalaista rakennuskulttuuria. (Oleni-

us, Koskenvesa & Penttilä 2006, 10–11.) 
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3 ULLAKKORAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET 

 

 

Nykyaikainen ullakkorakentaminen on yleistynyt 1980-luvulta alkaen. Ullakoilla ja 

katoilla on olemassa runsaasti käyttämätöntä rakentamispotentiaalia. Varsinkin keskus-

ta-alueilla tämä on hyvin merkittävää keskustan elinvoimaisuuden, asuntotarjonnan mo-

nipuolistamisen sekä asuntojen yksilöllisen suunnittelun kannalta. Tonttien ahtauden 

vuoksi on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota ylöspäin suuntautuvan rakenta-

misen mahdollisuuksiin. 

 

On kyseessä sitten omakoti-, rivi- tai kerrostalo, ullakkohanke on aina mahdollisuus 

luoda lisätilaa monenlaisiin tarpeisiin. Varsinkin vanhoissa rakennuksissa erilaisilla 

rakennusratkaisuilla on mahdollista luoda ullakolle ainutkertaista ja talon vanhaa hen-

keä kunnioittavaa tilankäyttöä. Vinot katot, vaihteleva huonekorkeus ja esimerkiksi nä-

kyviin jätettävät vanhat hormi- ja kattorakennelmat luovat persoonallista tuntua tilan 

käyttöön. 

 

Rakennuksen ullakkotilan käyttöönotossa kaikki lähtee liikkeelle käyttäjän, taloyhtiön 

tai yksityisen käyttäjän, omista tarpeista. Halutaanko lisätilaa omaan hyötykäyttöön, 

onko tarkoitus luoda ullakolle taloyhtiön käyttöön yhteisiä tiloja vai onko tavoitteena 

edistää ja kehittää rakennuksen käyttöä jollain muulla tavalla. Taloyhtiöt sekä yksityiset 

käyttäjät ovat näiden asioiden kehittämisessä avainasemassa. 

 

Ullakkorakentamishankkeeseen ryhdyttäessä on selvitettävä monia asioita esiselvityk-

sillä ja hankesuunnittelulla. Ensinnäkin, miksi hankkeeseen ryhdytään? Onko olemassa 

olevan ullakon korkeus riittävä haluttuun käyttötarkoitukseen? Lisäksi on otettava huo-

mioon ullakkotilan olemassa olevat tekniset ja muut ominaisuudet sekä niiden sovellet-

tavuus haluttuun käyttötarkoitukseen ja niille asetettuihin vaatimuksiin. Toisin sanoen 

on selvitettävä, onko suunnitellulle hankkeelle viranomaisten puolesta esteitä. 
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4 ESIMERKKIKOHDE 

 

 

Opinnäytetyön esimerkkikohde sijaitsee Tampereella. Se on 1950-luvulla rakennettu 

kaksikerroksinen, hirsirunkoinen ja rossipohjainen rivitaloyhtiö. Harjakattoinen taloyh-

tiö käsittää kaksi erillistä asuinrakennusta. Rakennuksessa 1 on 6 yksiötä (á 25 m
2
) ja 

rakennuksessa 2 on 2 yksiötä (á 30 m
2
). Isännöitsijäntodistuksen mukaan voimassa ole-

va huoneistoala on yhteensä 210 m
2
 ja tontin pinta-ala 950,5 m

2
. Jokaisen yksiön ylä-

kerrassa on olemassa oleva käyttöullakko. Opinnäytetyössä tehtiin uudet rakennuslupa-

kuvat kyseiselle taloyhtiölle, jonka tarkoituksena oli hankkia rakennusluvat molempien 

rakennusten asuntojen yläkerroissa sijaitseville käyttöullakoille. Ullakkotilat oli tarkoi-

tus liittää alapuolisiin asuntoihin, ja ne oli tarkoitus muuttaa asumisen aputiloiksi. Ai-

emmin vain rakennusten alakerroissa sijaitsevat tilat olivat virallisiin asuinneliöihin 

laskettavia asuintiloja. 

 

Taloyhtiössä oli viime vuosina suoritettu huomattavia korjauksia ja perusparannuksia. 

Näistä esimerkkeinä oli ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen, sähkösaneeraus, kattotur-

vatuotteiden asennus sekä julkisivujen huoltomaalaus. Tämän opinnäytetyön aiheena 

oleva ullakkotilojen käyttöönotto oli selkeä jatkumo mallikkaasti kunnossapidettävään 

ja kehitettävään taloyhtiöön. Korjaushanke tarjosi mahdollisuuden asuttavuuden ja viih-

tyisyyden parantamiseen sekä yleisesti taloyhtiön laatutason nostoon. 

 

 

4.1 Kohteen vanhat piirustukset 

 

Taloyhtiöllä oli olemassa vuonna 1966 käsin piirretyt muutospiirustukset. Verrattaessa 

vanhoja piirustuksia silmämääräisesti nykyhetkeen, pystyttiin toteamaan, että taloyhtiön 

vanhat lupakuvat eivät enää pitäneet paikkaansa. Näin ollen kohteessa päätettiin tehdä 

tarkemittaukset, ja niiden pohjalta uudet paikkansa pitävät rakennuslupapiirustukset. 

Vanhoista piirustuksista löytyi molempien rakennusten julkisivukuvat, alakertojen 

asuintilojen pohjapiirrokset sekä tontin asemapiirros (kuvat 2-4). 

 

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistoilla oli oikeus ottaa huoneiston yläpuoli-

nen ullakkotila muuhun kuin asumiskäyttöön. Ullakkotiloilla ei ollut rakennuslupaa. 

Lisäksi ullakkotilat olivat kunkin osakkaan vastuulla. 
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KUVA 2. Rakennusten 1 ja 2 vanhoja julkisivukuvia. (Matti Tammilehto, 1966.) 

 

 

 

KUVA 3. Rakennuksen 1 vanha pohjapiirros. (Matti Tammilehto, 1966.) 
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KUVA 4. Tontin vanha asemapiirros. Kuvassa näkyy esitettyinä rakennukset 1 ja 2. 

(Matti Tammilehto, 1966.) 
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5 MÄÄRITELMIÄ, MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 

 

 

Suomen rakennuslainsäädännössä on olemassa asuintiloja koskevia määräyksiä ja ohjei-

ta, jotka vaikuttavat ullakkorakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Rakentamista ja 

korjaamista ohjaavat lait ja määräykset ovat velvoittavuusjärjestyksessä maankäyttö- ja 

rakennuslaki, Suomen rakentamismääräyskokoelma, kunnan asemakaava ja rakennus-

järjestys (Rakennusoikeudet. Ympäristöministeriö. 2011). Seuraavassa paneudutaan 

muutamaan seikkaan, jotka liittyvät juuri tämän opinnäytetyön esimerkkikohteen hank-

keen toteutukseen. Nämä koskevat esimerkiksi ullakkotilan korkeutta, ikkunoita, palo-

turvallisuutta ja hätäpoistumisteitä. Ullakkotiloissa ja –rakentamisessa nämä vaatimuk-

set tulevat helposti vastaan, koska tilat ovat usein matalia ja poikkeavat muutenkin ns. 

normaaleista asuintiloista. 

 

 

5.1 Rakennusoikeus 

 

Heti hankkeen alussa tulee selvittää, onko tontilla jäljellä käytettävää rakennusoikeutta. 

Tämän voi tarkistaa voimassa olevasta asemakaavasta tai kysyä kunnan rakennusval-

vonnasta. Rakennusoikeus on asemakaavassa esitetty usein tehokkuusluvulla e, joka 

kuvaa tontin rakennuksien pinta-alaa suhteessa tontin pinta-alaan. Näin ollen tontin ra-

kennusoikeuden voi selvittää kertomalla tontin pinta-ala tontin tehokkuusluvulla. Ase-

makaavasta on mahdollista lukea myös suoraan tontin rakennusoikeus eli sallittu ker-

rosala. Kerrosala on ilmoitettu kaavassa jokaisen tontin kohdalla selvästi numeroarvona 

ja se tarkoittaa tontille sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa. Kerrosalaan 

lasketaan kunkin kerroksen ulkoseinien ulkopintojen rajaama ala (RT 12-11055). Ul-

lakkotilan ala on laskettava mukaan, kun sinne on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos tontin rakennusoikeus on käytetty kokonaan, 

tontille voi hakea lisärakennusoikeutta, jonka saaminen edellyttää asemakaavan muutos-

ta tai poikkeamislupaa (Tomminen 1990, 26).  
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5.2 Huoneala 

 

RakMK eli Suomen rakentamismääräyskokoelman G1 kohdassa 2.2.1 ilmoitetaan 

asuinhuoneen pienimmäksi mahdolliseksi huonealaksi 7 m
2
. Huonealaan lasketaan mu-

kaan kaappien, liesien ja muiden kiintokalusteiden pinta-ala, mukaan lukien takat, ellei-

vät ne ole rakenteellisia, kuten esimerkiksi seinään upotettuja. Jos huone sisältää kiintei-

tä rakennusosia, kuten hormeja tai kantavia rakenteita, ei niitä lasketa osaksi huonealaa. 

 

Ullakolle tulevat lisäasuinneliöt lasketaan koko rakennuksen kerrosalaan vain, jos ne 

ovat pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia eli jos ullakko täyttää asuinhuoneen vaa-

timukset. Tämän arvioinnissa huomioidaan muun muassa tilan sijaintia, kokoa, valoi-

suutta ja yhteyksiä muihin tiloihin. Asuinrakennuksessa pääasiallisen käyttötarkoituksen 

mukaisia tiloja ovat esimerkiksi asuinhuoneet ja niiden yhteydessä olevat olennaisesti 

niihin liittyvät tilat, kuten käytävät, wc ja keittokomerot. Jos ullakko ei täytä asuinhuo-

neen vaatimuksia, ei sitä lasketa pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi tilaksi eikä näin ol-

len myöskään rakennuksen kerrosalaan. Näin se ei myöskään vähennä tontin rakennus-

oikeutta. Muita ei-pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja voivat olla esimerkiksi talousir-

taimiston säilytys-, askartelu- ja harrastetilat. (Ympäristöministeriön opas. Kerrosalan 

laskeminen. 2000.) 

 

 

5.3 Huonekorkeus 

 

Ullakkotilan korkeus useimmiten sanelee, sopiiko tila asuinkäyttöön. RakMK G1 koh-

dassa 2.2.1 määrätään asuinhuoneen huonekorkeudeksi vähintään 2500 mm ja pienta-

lossa 2400 mm. Jos huoneen sisäkatto on kalteva, määritetään huonekorkeus huonealan 

keskikorkeutena. Asuinhuoneessa sallitaan myös vähäisissä osissa vähintään 2200 mm 

huonekorkeus. Tällaisella vähäisellä osalla tarkoitetaan esimerkiksi LVI-asennuksien 

kotelointeja. 

 

Huonealaksi laskettavan tilan tulee olla vähintään 1600 mm korkea, jotta se lasketaan 

huonealaan. Tämä on hyvä huomioida esimerkiksi harjakattoisissa ullakkotiloissa. Jos 

huoneen katto on vino, lasketaan pinta-alaan mukaan vain se osa lattia-alasta, jossa 

huonekorkeus ylittää 1600 mm. Esimerkkikohteessa taloyhtiön rakennusten ullakkotilat 

ovat juurikin harjakattoisia, jolloin tilojen reuna-alueet jäävät alle minimikorkeuden. 
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Lisäksi ullakoiden korkein kohta jää alle pientalon huonekorkeuden vähimmäismäärän 

eli 2400 mm (keskimäärin noin 2000 mm). Tämän vuoksi ullakkotiloja ei voida laskea 

virallisiksi asuinhuoneiksi. Sen sijaan ne voidaan ottaa käyttöön asumisen aputiloina. 

Tällöin yli 1600 mm korkea tila voidaan laskea mukaan asuinkäyttöön. Näitä tiloja ei 

kuitenkaan vähennetä tontin rakennusoikeudesta, koska ne eivät ole aiemmin mainittuja 

asuinrakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Tilojen reunoille 

jäävää alle 1600 mm korkea alue voidaan hyödyntää esimerkiksi säilytyksessä. 

 

Asumisen aputilojen kohdalla on olemassa muutama seikka, jotka määrittelevät, laske-

taanko aputila mukaan kerrosalaan vai ei.  Jos aputila on normaalissa kerroksessa, se 

lasketaan mukaan kerrosalaan. Mikäli aputila on ullakolla eikä vastaavaa tilaa ole muu-

alla (esimerkiksi kylpytilat), se lasketaan mukaan kerrosalaan. Jos aputila sijaitsee ulla-

kolla ja vastaavia tiloja on muualla kerroksessa, sitä ei lasketa kerrosalaan. Viimeisenä, 

jos aputila on ominaisuuksiltaan (huonekorkeus ym.) sellainen, että sitä voisi käyttää 

asuinhuoneena, vaikka se sijaitseekin ullakolla, se lasketaan mukaan kerrosalaan. (Ym-

päristöministeriön opas. Kerrosalan laskeminen. 2000.) 

 

 

5.4 Paloturvallisuus 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa E1-E9 käydään läpi rakentamisessa so-

vellettavista määräyksistä ja ohjeista rakennusten paloturvallisuuden osalta. RakMK:ssa 

rakennuksille määritellään paloluokitukset, joissa huomioidaan muun muassa rakennuk-

sen rakenteiden kestävyydet, paloturvallisuutta parantavat pintaosat, sekä koko ja henki-

lömäärät. Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan, jotka ovat P1, P2 ja P3. Luokan 

P1 rakennuksia, esimerkiksi kerrostaloja, koskevat tiukimmat palovaatimukset. Luok-

kaan P2 kuuluvat useimmiten teollisuusrakennukset ja luokan P3 rakennukset ovat 

yleensä pientaloja. 

 

Kohteen kaltaiset pientalot kuuluvat nykyään yleensä luokkaan P3. Tällainen P3-luokan 

asuinrakennus voi olla enintään 2-kerroksinen ja 9 m korkea. Yksikerroksisen P3-

luokan rakennuksen kerrosala saa olla enintään 2400 m
2
 ja kaksikerroksisen 1600 m

2
. 

Tämä rajoitus vaikuttaa lähinnä rivitaloalueiden ja muiden tiiviiden matalien asuinalu-

eiden suunnitteluun. 
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P3-luokan pientalojen pintojen palo-ominaisuuksille on asetettu paloluokkavaatimuksia. 

Muita paloturvallisuusvaatimuksia rakennusmateriaaleille ei ole asetettu. Rakennusma-

teriaalit eivät kuitenkaan saa myötävaikuttaa palon kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla 

tavalla. Materiaalit eivät saa tuottaa poikkeuksellisella tavalla myrkyllisiä kaasuja tai 

ympäristölle haitallista jätettä. 

 

Palo-osastoinnin perusvaatimuksena on, että jokainen asuinhuoneisto muodostaa oman 

palo-osastonsa. Jos rakennuksessa sijaitsee useita asuntoja, tulee ne osastoida myös ul-

lakkokerroksessa rakennusosilla, joiden luokkavaatimus on EI 30. E tarkoittaa tiiviyttä, 

I eristävyyttä ja numeroarvo palonkestoaikaa minuutteina. Tässä tapauksessa osastoivi-

en rakennusosien tulee kestää 30 minuuttia tulipaloa menettämättä tiiviyttään ja eristä-

vyyttään. Taulukossa 1 on esitetty rakennuksen paloluokan ja kerrosluvun mukaiset 

osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset.  

 

 

Taulukko 1. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset (E1 Suomen rakentamis-

määräyskokoelma, 2011). 

 

Kun kyseessä on alimman paloluokan (P3) rakennus, asunnon sisäisten portaiden ei 

tarvitse olla palo-osastoitu osastoivilla rakenteilla, kuten ei välipohjankaan. Riittää, että 

ullakolta päästään poistumaan kahta eri reittiä (RakMK E1, luku 10). Toisena poistu-

misreittinä ullakolta voidaan portaiden ohella käyttää katto- tai päätyikkunaa. Lisäksi on 

mietittävä rakennuksen pelastustehtävien ja palonsammutuksenjärjestämistä niin, että 

pelastuskaluston on helppo päästä lähelle kohdetta. Myös huoneistojen palovaroittimien 

käyttö ja niiden sijoitus tulee ohjeistaa. 
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5.5 Katto- ja päätyikkunat 

 

Alun perin vanhojen puutalojen ullakkotilat oli tarkoitettu joko kokonaan tai vain osit-

tain asumiskäyttöön. Jos ullakolla oli asuinhuoneita, ne sijaitsivat ullakon päädyissä ja 

muu ullakkotila oli varastokäytössä. Tähän syynä oli se, että ullakkotilan ainoat ikkunat 

sijaitsivat rakennuksen päädyissä. Kun talon ullakkotilat halutaan tehokkaaseen käyt-

töön, on järjestettävä lisää luonnonvaloa rakentamalla kattoikkunoita. (Olenius, Kos-

kenvesa & Penttilä 2006, 77–78.) 

 

RakMK G1 kohdassa 2.3.1 määrätään, että asuinhuoneessa on oltava ikkuna, jonka va-

loaukon pinta-ala on vähintään 1/10 koko huoneen huonealasta. Ikkunan tulee olla avat-

tavissa vähintään osittain. Sen sijoittelun on oltava valoisuuden ja viihtyisyyden kannal-

ta tarkoituksenmukainen. Ikkunan on lisäksi oltava välittömässä yhteydessä ulkoilmaan. 

Jos ikkunaa käytetään varatienä, tulee sen leveyden olla vähintään 500 mm, korkeuden 

vähintään 600 mm ja yhteenlaskettu leveys ja korkeus vähintään 1500 mm. Lisäksi va-

ratieikkunaan vaaditaan yleensä kiintosalpa eli pitkäsalpa-avaus (Suomen rakentamis-

määräyskokoelma E1 2002). Esimerkkikohteen ullakkotiloissa virallisten asuinhuonei-

den määritelmät eivät täyty, mutta suunniteltuja ja toteutettavia kattoikkunoita isomman 

rakennuksen keskimmäisissä ullakkotiloissa käytettäisiin hätäpoistumisteinä portaiden 

ohella. Rakennusten päätyhuoneistojen päätyikkunat olivat jo olemassa olevia rakentei-

ta, jotka toimivat myös hätäpoistumisteinä. Päätyikkunoiden alle oli asennettuina kiinte-

ät talotikkaat. Rakennuksissa oli myös asennettuina kiinteät palotikkaat, joiden kautta 

katolta poistuminen oli mahdollista. Uusien kattoikkunoiden rakentaminen on aina lu-

vanvarainen julkisivumuutos, josta tulee keskustella rakennustarkastajan kanssa. Sama 

koskee myös vanhojen ikkunoiden vaihtamista uusiin. Esimerkkikohteessa uusien kat-

toikkunoiden lupahakemus sisältyy koko ullakkohankkeen lupahakemukseen. Suunni-

tellut kattoikkunat näkyvät tämän opinnäytetyön kohdassa 9.4 Rakennuksen 1 jul-

kisivukuvat. 

 

Kattoikkunan voi asentaa kattorakenteeseen tehtyyn aukkoon vesikaton suuntaisesti, 

jonka näin vaikuttaa julkisivun ja katon ulkonäköön vain vähän (kuva 5). Vesikaton 

kaltevuus on oltava jyrkempi kuin 15 astetta, jotta kattoikkuna voidaan toteuttaa. La-

peikkunan asentaminen vaatii huolellista suunnittelua erityisesti liittymien osalta, jotta 

sadeveden pääsy yläpohjarakenteisiin saadaan estettyä. Huomiota on kiinnitettävä var-

sinkin ikkunoiden vedeneristyksiin. Huonosti toteutetuissa kattoikkunoissa rasitteena 
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ovat viistosateet, kinostuva lumi ja sulamisvedet. Vedeneristyksen lisäksi on mahdollis-

ta asentaa ikkunoihin sähkölämmitys, joka pitää vähäiset lumet poissa ja vähentää näin 

vesivuotojen riskiä. (Olenius, Koskenvesa & Penttilä 2006, 78; Tomminen 1990, 97.) 

 

Toinen tapa toteuttaa kattoikkuna on ns. kattolyhtyikkunalla (kuva 5). Tämä ikkuna-

tyyppi muuttaa katon muotoa ja se nousee vesikaton yläpuolelle, jossa ikkuna on 

useimmiten pystyasennossa normaalin seinään sijoitetun ikkunan tavoin. Jotta vanhaan 

vesikattoon voi rakentaa uuden kattolyhdyn, tulee katon lappeen täyttää sen edellyttämä 

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

möneristys ja tuuletus järjestetään, kuten vastaavissa rakenteissa yleensä. Ikkunaraken-

teet ja niiden lujuudet on määritettävä aina tapauskohtaisesti. Ikkunan liittyminen katto-

rakenteeseen on oltava vesitiivis eikä se saa häiritä yläpohjan tuuletusta. (Olenius ym. 

2006, 77–78.) 

 

 

KUVA 5. Vasemmalla on esitetty vesikaton suuntainen kattoikkuna ja oikealla pysty-

mallinen kattolyhtyikkuna. (Suorakanava Oy. Rakentaja.fi.) 

 

 

5.6 Ullakon portaat 

 

Suomen rakennusmääräyskokoelman eri liitteissä annetaan määräyksiä ja ohjeita portai-

den suunnitteluun esimerkiksi turvallisuuden ja mitoituksen suhteen. Pientalon huoneis-

ton sisällä tilasta toiseen johtavilla portailla on väljemmät ohjeistukset kuin esimerkiksi 

kerrostalon uloskäytävän portailla. Kun ullakkotilaan ei rakenneta virallisia asuintiloja, 

voidaan portaat rakentaa pieneen tilaan mahtuviksi ja myös jyrkiksi. Tässäkin tapauk-

sessa on kuitenkin suositeltavaa noudattaa hyvää rakennustapaa ja suunnitella portaat 

käyttöturvallisiksi. Esimerkkikohteen huoneistojen ullakoille johtaneet ja olemassa ol-

leet portaat olivat melko jyrkkiä ja kapeita, mutta käyttötarkoituksessaan toimivia. Mi-

käli halutaan puhkaista välipohjaan aukko uusia portaita varten, työn suunnitteluun tar-

vitaan rakennesuunnittelijaa. 
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6 TARKEMITTAUKSET KOHTEESSA 

 

 

Esimerkkikohteen vanhat rakennuslupakuvat olivat käsin piirretyt ja vuodelta 1966. 

Pohjakuvat olivat pääosin nykytilannetta vastaavia, mutta mitat eivät vastanneet enää 

todellisuutta. Esimerkiksi ullakoille johtavien portaiden paikat eivät pitäneet paikkaan-

sa. Näin ollen mitat tuli varmistaa uusia rakennuslupakuvia varten. 

 

 

6.1 Mittausten suorittaminen 

 

Tarkemittauksissa työvälineinä käytettiin laseretäisyysmittaria sekä rullamittaa. Jokai-

nen asunto mitattiin erikseen. Tulostettuihin vanhoihin pohjakuviin merkittiin asuin-

huoneiden ja ullakoiden nykyiset mitat. Tämän lisäksi tarkastettiin seinien, ovien, auk-

kojen ja ikkunoiden paikat, portaiden mitat ja sijainnit sekä hormien ja ullakoiden hirsi-

pilareiden sijainnit. Seinien paksuudet jouduttiin arvioimaan rakennuksen ulkomittojen 

sekä asuntojen mittojen avulla. Huoneistoissa oli tehty remontteja, joten näin ollen sei-

nien paksuuksissa ja sijainneissa oli väistämättäkin eroja. 

 

Tarkemittausten tekemiseen kului yksi työpäivä. Mitattavia asuntoja oli kahdeksan kap-

paletta. Lisäksi tarkastettiin rakennusten ulkomittoja ja muita kuvissa huomioon otetta-

via asioita, kuten palotikkaiden sijainnit. Mittauksista ja mittausajankohdasta ilmoitet-

tiin isännöitsijän suostumuksella erillisellä tiedotteella jokaiselle asukkaalle. Tiedottees-

sa pyydettiin ilmoittamaan mahdollisista esteistä tai muista mittauksiin vaikuttavista 

asioista. Mittaukset sujuivat hyvässä yhteistyössä jokaisen asunnon kohdalla ja näin 

saatiin hankittua tarkastetut lähtötiedot uusien lupakuvien piirtämistä varten. 

 

 

6.2 Mittaustulosten analysointi ja virhearviointi 

 

Mittaustuloksia arvioidessa tuli miettiä myös erilaisia virhemahdollisuuksia. Mittaus-

virheiden minimoimiseksi otettiin sama mitta kahteen kertaan, jotta tarkemittauksen 

tekijän vaikutusta mittaustuloksiin saatiin pienennettyä. Myös mittavälineistön mittaus-

virheet tuli ottaa huomioon, mutta tässä tapauksessa mittavälineitä pystyi pitämään riit-

tävän luotettavina. Mittaukset tehtiin 10 mm tarkkuudella. Vanhan rakennuksen mitta-
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uksia tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset rakennusvirheet ja virhetoleranssit, 

kun verrataan nykyisiä ja vanhoja pohjakuvia. Myös näissä kahdessa vanhassa ja hirsi-

runkoisessa rakennuksessa oli otettava huomioon talossa tapahtuneet muutokset ja re-

montit vuosikymmenien aikana. 

 

Rakennuksen sisätilojen mittoja otettaessa oli myös huomioitava se, että asutuissa huo-

neistoissa oli asukkaiden omia huonekaluja ja muita tavaroita, jotka saattoivat hanka-

loittaa mittausten suorittamista. Mittauksia tehtäessä oli huomioitava, että laseretäi-

syysmittarin säde osui varmasti haluttuun paikkaan eikä katkea matkalla erilaisiin estei-

siin, kuten huonekaluihin. Vertailemalla eri huoneistojen mittoja pystyi huomaamaan 

mahdolliset radikaalit mittavirheet. 

 

 

6.3 Mittaustulosten käyttö 

 

Saatuja tarkemittauksen tuloksia käytettiin rivitaloyhtiön ullakkotilojen rakennuslupa-

hakemusta varten päivitettyjen rakennuslupakuvien tuottamiseen ArchiCAD 17 -

suunnitteluohjelmalla. Mittaustuloksia hyödynnettiin päivitettäessä rakennusten pohja-

kuvat, julkisivukuvat ja leikkaukset. Valmiit rakennuslupakuvat ovat tämän opinnäyte-

työn kohdassa 9. 
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7 LUPAMENETTELY TALOYHTIÖSSÄ 

 

 

7.1 Rakennuslupa 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssa korjausrakentamisen luvanvaraisuudesta tode-

taan, että rakennuslupa tarvitaan sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka olemassa 

olevaa rakennusta muutettaessa on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai raken-

nuksen laajentamiseen. Rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa ollaan lisäämässä 

ulkovaipan sisällä, esimerkiksi ullakolla. Lisäksi lupa tarvitaan, jos työllä voi olla il-

meinen vaikutus rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, tai 

rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti. Opinnäytetyön esi-

merkkikohteessa on kysymys juurikin edellä mainituista asioista. Tämän vuoksi kohteen 

hankkeelle vaaditaan rakennuslupa. 

 

Rakennuslupaa haetaan paikallisesta rakennusvalvonnasta. Lupahakemuksessa tarvitta-

vat dokumentit ja liitteet selviävät rakennusvalvonnan ohjeista. Ohjeet löytyvät valta-

osalla kunnista internetistä ja suoraan kunnan rakennusvalvontavirastosta. Heti hank-

keen alussa on hyvä käydä rakennusvalvontaviranomaisen luona keskustelemassa hank-

keesta, sen edellytyksistä, lupaprosessista ja lupamenettelyssä tarvittavista asiakirjoista. 

Hankkeeseen vaikuttavia asioita voivat olla esimerkiksi asemakaavamääräykset, palo-

tekniset asiat tai hankkeen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön. 

 

Ullakkorakentamiseen kohdistuvaa rakennuslupaa voidaan hakea vain asunto-

osakeyhtiön nimissä. Yhtiö voi myös valtuuttaa yksittäisen osakkaan tai rakennusura-

koitsijan hakemaan rakennuslupaa yhtiön puolesta. Jos kyseessä on ullakolla olevan 

rakentamattoman lisätilan liittäminen alla olevaan huoneistoon, on hallituksen mietittä-

vä päätöksessään osakkaan ja taloyhtiön keskinäistä vastuun jakautumista rakennus-

hankkeessa. Lupapäätöksessä on luettava selkeästi, kenen vastuulla ovat esimerkiksi 

ullakkotilan LVIS-tekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi täytyy selvittää, miten 

valvonta on taloyhtiön puolesta kyseisessä asiassa järjestetty. 
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7.2 Päätöksenteko taloyhtiössä 

 

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa ovat edustettuina yhti-

ön osakkeenomistajat eli osakkaat. Kokous pidetään yleensä kerran tai kaksi vuodessa 

yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan pitää ns. 

ylimääräisiä yhtiökokouksia. Tämä saattaa olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun pää-

tetään taloyhtiön merkittävistä korjaus- tai kehittämishankkeista ja yhtiölle on tulossa 

ennakoitua enemmän korjauskustannuksia eikä perittäväksi päätetty vastike riitä näiden 

kulujen kattamiseen. (Yhtiökokous. Taloyhtio.net.) 

Yhtiökokouksessa taloyhtiön asiakysymyksiä koskevat päätökset tehdään pääsääntöi-

sesti yksinkertaisella ääntenenemmistöllä eli hyväksyvä päätös syntyy, jos sen kannalla 

on yli puolet annetuista äänistä. Yhtiökokouksen enemmistö voi siis päättää esimerkiksi 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, perittävän vastikkeen määrän tai 

yhtiössä tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. (Yhtiökokous. Taloyhtio.net.) 

Aloitteen ullakkorakentamishankkeesta voi tehdä yksityinen asukas, taloyhtiön hallitus 

tai yhtiön isännöitsijä. Mahdollisen poikkeusluvan voi hankkia hallitus, mutta varsinai-

seen rakennushankkeeseen tarvitaan yhtiökokouksen päätös. (Tomminen 1990, 25.) 

Esimerkkikohteessa taloyhtiön yhtiökokous päätti kokouksessaan tämän ullakkohank-

keen toteuttamisesta, rakennusluvan hankkimisesta ja uusien rakennuslupakuvien teet-

tämisestä. Päätöstä helpotti se seikka, että yhtä asuinhuoneistoa lukuun ottamatta kaik-

kien huoneistojen ullakkotilat olivat jo valmiiksi rakennettuja portaineen. Ainoa suu-

rempi rakenteellinen muutos olisi kattoikkunoiden rakentaminen isomman talon neljään 

keskimmäiseen ullakkotilaan. 

 

 

7.3 Naapurien kuuleminen 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi hankitaan naa-

puritonttien omistajien suostumus kirjallisena kyseiseen hankkeeseen. Lain tarkoittamia 

naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen tai tonttien omistajat sekä haltijat. 

Naapureille tulee esitellä hankkeen rakennuslupapiirustukset ja heille annetaan mahdol-

lisuus ilmaista mielipiteensä. Esittelyn jälkeen pyydetään naapurien allekirjoitukset ra-

kennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen omien tonttiensa koh-

dalle (malli kohdassa 9.7).  Tarvittaessa kohteessa on toimitettava katselmus naapurien 
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kuulemiseksi. Naapuri voi antaa suostumuksensa rakennushankkeeseen tai esittää seik-

koja, jotka hänen mielestään aiheuttavat huomattavaa haittaa. Mikäli luvanhakija ei liitä 

tätä selvitystä hakemukseen, antaa rakennusvalvontaviranomainen tiedon naapureille 

vireille tulevasta rakennuslupahakemuksesta. Tämä on useimmiten maksullista ja hidas-

taa lupahakemuksen käsittelyä. (Rakennusvalvonta. Tampereen kaupunki.) 
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen sekä tilojen määritte-

lyn, että korjausrakentamisessa esiintyvien seikkojen takia. Uusien lupakuvien piirtämi-

nen oli työläin ja aikaa vievin vaihe, mutta sitäkin opettavaisempi projekti. Tarkoitukse-

na oli saada aikaan sekä ammattimaiset, että määräykset täyttävät lupakuvat. Tässä ta-

voitteessa onnistuttiin hyvin. Työn teoriaosuus auttoi hyvin ymmärtämään erilaisia tilo-

ja määrittäviä ohjeita ja määräyksiä.  

 

Opinnäytetyöprojekti toi hyvin esille ullakkorakentamisen erilaiset haasteet ja mahdolli-

suudet. Toisaalta se opetti, että ullakkotilojen käyttöönotto voi olla huomattavasti mo-

nimutkaisempaa kuin alun perin voi helposti kuvitella. Esimerkkikohteessa ullakkotilat 

olivat jo valmiiksi varastointikäytössä olevaa lämmintä tilaa, joten tämä helpotti hank-

keen suunnittelua ja toteutusta. Yleisesti ullakkotilojen hyödyntäminen asuinkäytössä 

on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus. Varsinkin vanhoissa rakennuksissa erilaisilla 

uusilla rakennusratkaisuilla ja olemassa olevia rakenteita hyödyntäen on mahdollista 

luoda ullakolle ainutkertaista ja persoonallista tilankäyttöä.  

 

Yhteistyö ja vuorovaikutus kunnan rakennusvalvontaviranomaisten kanssa antoivat pal-

jon uutta tietoa ja oppia erilaisten hankkeiden välillä mutkikkaistakin lupaprosesseista. 

Oli hyvä huomata, kuinka oma-aloitteisuus ja selkeä viestintä rakennusvalvonnan kans-

sa helpottivat prosessin onnistunutta läpiviemistä. Vanhojen rakennuksien ja taloyhtiöi-

den korjaus- ja muutosrakennushankkeissa kohteen rakennushistorian, rakennustapojen 

sekä rakennusfysikaalisten ilmiöiden tunteminen on erityisen tärkeää. Suunnitteluvai-

heeseen tulee käyttää aikaa ja huolellisuutta, jolloin lopputuloksesta tulee onnistunut ja 

suunnitelmien mukainen. 
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9 ESIMERKKIKOHTEEN RAKENNUSLUPAKUVAT 

 

 

9.1 Asemapiirros 
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9.2 Rakennuksen 1 pohjapiirustukset 
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9.3 Rakennuksen 2 pohjapiirustukset 
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9.4 Rakennuksen 1 julkisivukuvat 
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9.5 Rakennuksen 2 julkisivukuvat 
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9.6 Rakennusten päätyleikkaukset 

 

 

 

 

 

 



30 

 

9.7 Naapurien kuuleminen 
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9.8 Kohteen asemakaava 

 

 

 

 

9.9 Kohteen tonttikartta 
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