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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Hankesuunnitelma Voidaan kutsua myös hankeselvitykseksi. Selvitys/suunni-

telma rakennuskustannuksista, rakennettavista tiloista ja 

toimenpiteistä, joita rakennushankkeeseen liittyy. 

Hukkalämpö Rakenteen vuotokohdista tapahtuva lämmitetyn ilman me-

netys. 

Huoneistoala Yhtä huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan 

laskettu pinta-ala, jossa huonekorkeus ylittää 1600 mm.  

Kerrosala Rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala raken-

nuksen ulkomittojen mukaan. Jos ulkoseinä on paksumpi 

kuin 250 mm, lasketaan kerrosala 250 mm asti. Ylimene-

vää osaa ei lasketa kerrosalaan. 

Kondensiovesi Vesihöyryn tiivistyminen rakenteen tai kappaleen pintaan. 

Maankäyttösopimus- 

maksu Korvaus asemakaavan tuottamasta hyödystä. Maksetaan 

kaupungille tai kunnalle. 

Palopermanto Ullakkotilan lattiana toimiva, palamattomasta materiaalista 

valmistettu pinta. Vanhimmissa taloissa tehty oljesta sa-

veen sekoitettuna, myöhemmin tiilestä tai betonista.  

Rakennuksen vaippa Rakennuksen rakennusosat, jotka erottavat lämmöneriste-

tyt tilat ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä ti-

lasta. 

Rakennusoikeus Rakennuspaikan suurin sallittu kerrosala, joka määräytyy 

asemakaavassa ilmoitetun tehokkuusluvun (e) tai kaa-

vassa määritetyn lukuarvon mukaan. 
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Rakennuttajakonsultti Toimii rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana, tuo 

omalla ammattitaidollaan hankkeeseen ohjausvoimaa ja 

valvontaa rakennushankkeen menestymisen parhaaksi.   

Talotekniikka Yleisnimitys rakennuksessa olevalle ilmanvaihto-, sähkö- 

ja automatiikka-asennuksille ja tekniikalle, mitä ne vaativat. 

Tuuletustila/-väli Yhtenäinen ilmatila rakenteessa, jossa kulkee rakenteen 

tuulettava ilmavirta. 

U-arvo  Lämmönläpäisykerroin, joka kuvaa rakennuksen eri osien 

lämmöneristyskykyä. Ilmaistaan yksiköllä W/m2K. 
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1 ESIPUHE 

Tämä opinnäytetyö oli erittäin mielenkiintoinen tehdä ja materiaali, mitä löysin ja 

sain ylitti odotukseni. 

Opinnäytetyön ajankohta samoin kuin opintojeni viimeinen vuosi sattui elämäntilan-

teeseen, jota osasin odottaa, mutta en aavistanut sen rankkuutta ja voimavarojen 

viemistä äärimmilleen. Ihmisarvot ja inhimillisyys piti lähteä etsimään, koko elämä 

piti rakentaa uudestaan ja koulu siinä samanaikaisesti hoitaa loppuun.  

Kiitollisena voin todeta, että koko prosessin ajan ympärilläni on ollut tukevia olka-

päitä, ymmärtäviä ja rakastavia sekä asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Heistä tärkeim-

pänä ne, jotka ovat olleet lähelläni koko prosessin, elämäni uudelleenrakentamisen 

ja tämän työn ajan. Ilman heitä kaikkia olisi tämä työ jäänyt tekemättä. 

Haluan kiittää tytärtäni Emmaa, joka on jaksanut kanssani tämän viimeisen vuo-

den. Teini-ikäisen nuoren koko elämän muuttumisesta huolimatta hän on jaksanut 

muistuttaa vaikeina hetkinä ”Äiti, me pärjätään kyllä, saat työsi valmiiksi”. Se on 

vahva lause teiniltä, jonka pitää koota oma elämänsä uudestaan, paljon pelkoja, 

jotka pitää vielä voittaa, saavuttaa luottamus, joka on kadotettu. Kaukana on totuus 

normaalista teinielämästä, jota en hänelle ole olosuhteista johtuen pystynyt tarjoa-

maan. Kuitenkin meille turvallisuus ja luottamus elämään on viimeisen vuoden ai-

kana ollut kultaakin kalliimpaa.  

Yhtä suuren kiitoksen ansaitsee myös ystäväni, jonka olkapää on ollut korvaama-

ton. Tuhansia kyyneleitä ja epätoivon hetkiä hän on kestänyt, ollut vieressä ihmet-

telemättä, ymmärtänyt. Tunteja hän on jaksanut käsitellä elämäni synkintä vuotta 

epäröimättä. Pidän sitä suurena tekona ja voimavarana, jolla tämä opinnäytetyö on 

saatettu loppuun ja elämäni on muutoksen sekä tämä työn aikana pysynyt kasassa. 

Työni ohjaaja oli Sitowise Oy ja sieltä haluan kiittää mentoriani, Hemmo Huotarista. 

Huumorintaju, lapsenmielisyys, inhimillisyys, tarkkuus, tieto, vaativuus ja taitavuus 

käsitellä sekä työtä että ihmisiä asuu harvoin samassa ihmisessä, mutta Hemmossa 

se asuu. 
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2 JOHDANTO 

Opinnäytetyö käsittelee ullakkorakentamista ja sen mahdollisuuksia Jyväskylän ruu-

tukaavakeskuksessa. Jyväskylän ruutukaavakeskuksessa suurin osa vanhimmista 

rakennuksista ovat siinä elämänkaaressa, että taloyhtiöillä on edessä laajat sanee-

raustoimenpiteet. Laajat saneeraukset vaativat paljon rahaa ja koska laajeneminen 

on usein mahdollista vain ylöspäin, on ullakkorakentamisella mahdollisuus saada 

rahoitusta tarvittaviin saneerauksiin. Taloyhtiöllä on mahdollisuus myydä rakennus-

urakoitsijalle rakennusoikeutta tai ryhtyä rakennushankkeeseen itse. Usein raken-

nusoikeuden myyminen rakennusurakoitsijalle on ratkaisu, jolla päästään kaikkien 

kannalta suotuisaan lopputulokseen, eivätkä taloyhtiön vastuut ja riskit ole niin suu-

ret. 

Hyötytekijöitä ullakkorakentamiseen kaupungin kannalta on lisäasukkaiden saami-

nen keskusta-alueelle, keskusta-alueen elävöittäminen sekä se, että kunnallistek-

niikka ja infrastruktuuri ovat valmiina.  

Hankkeiden suunnittelua ja valmistelua hidastaa se, että suuri osa Jyväskylän ruu-

tukaavakeskuksen rakennuksista ovat suojeltuja julkisivuiltaan joko kokonaan tai 

osittain. Lisähaasteita tuo myös se, että tontit ovat ahtaita, rakennusaikaiseen py-

säköintiin ei ole mahdollisuutta ja rakennustoimenpiteet aiheuttavat omat toimenpi-

teensä työmaan suunnittelulle. Hyvin usein myös talossa asutaan urakan aikana, 

eikä tarpeetonta haittaa tulisi asukkaille aiheuttaa. Työmaan aikataulutukseen, lo-

gistiikkaan ja aluesuunnitelmaan paneutuminen tulee ottaa huomioon jo aikaisessa 

vaiheessa. 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena perehtyä kaupunkikuvallisiin ja rakennus-

historialisiin haasteisiin, ullakkorakentamisen eri mahdollisuuksiin, rakenteellisiin 

seikkoihin sekä tutkia mitä hyöty- tai haittatekijöitä ullakkorakentamisella on taloyh-

tiöille. 
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3 ULLAKON MÄÄRITTELY JA ULLAKKORAKENTAMISEN 

HISTORIA 

3.1    Ullakko  

Ullakoksi kutsutaan tilaa, joka jää yläpohjan ja vesikaterakenteiden väliin harja- ja 

taitekattoisissa taloissa. Harjakattoisen tai muun taitteisen katon kallistukset ja kan-

tavat rakenteet vaativat paljon tilaa. Kallistusten ja kantavien rakenteiden vuoksi ka-

ton ja yläpohjan väliin jää käyttökelpoista tilaa. 

Ullakot ovat lämmittämättömiä ja toimivat samalla vesikaton tuuletusvälinä. Raken-

nusfysikaalisesti ullakko muodostama tuulettuvan puskuritilan varsinaisen vesikaton 

ja lämpöeristetyn yläpohjan välille. Rakenteiden muodostama tuuletustila on tekni-

sesti hieno ja varma ratkaisu, eikä kondenssivesiongelmia yleensä esiinny. Kattolu-

men alakerrokset eivät sula sisältä tulevan hukkalämmön vaikutuksesta, eikä vuo-

toja tästä syystä synny. (Tomminen 1990, 15.) 

3.2    Ullakkorakentamisen historia Suomessa 

Ullakkorakentamisen alku sijoittuu 1500-luvulle, jolloin taloihin ryhdyttiin rakenta-

maan savupiipullisia uuneja. Tätä ennen taloissa oli vain yksi tila, jota lämmitettiin 

puuta polttamalla esim. suurten kiukaan kaltaisten kivikasojen alla. Savunpoisto ta-

pahtui räppänöiden ja akkunoiden kautta. Lämmitys perustui talon ylätilaan kerään-

tyvään eristävään savukerrokseen. (Tomminen 1990, 14.) 

Kun savupiipullinen uuni yleistyi, syntyi edellytykset välikaton keksimiselle. Välikatto 

rakennettiin varsinaisen asuintilan ja ullakon väliin. Välikaton yläpuolelle kasattiin 

aluksi sammalta, jotta eristävyyttä saatiin paremmaksi. Välikattoa, jonka päällä ra-

kennuksen ylin lämmöneristyskerros sijaitsee, kutsutaan myös yläpohjaksi. Lämmi-

tettävä tila pyrittiin minimoimaan eikä lämmittävälle savupatjalle tarvittu enää suurta, 

avointa ylätilaa. Välikaton ja vesikaton väliin jäävä tila oli ensiaskel ullakon syntymi-

selle. (Tomminen 1990, 14.) 
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Ullakkotiloja ei ole suunniteltu asuinkäyttöä varten, vaan ne ovat kautta aikojen toi-

mineet varastointitiloina. Joissain tapauksissa, kaupunkien rakennusjärjestyksen 

niin salliessa, on ullakoille saanut sijoittaa asuinhuoneita, taiteilijatiloja eli ateljeita ja 

joskus jopa sauna tai pesutupa kuivaustiloineen.  

Ullakkorakentaminen ympärivuotiseen asuinkäyttöön yleistyi maassamme vasta 

1980-luvulla. Ullakkoateljeita rakennettiin jossain määrin ennen tätä. 1984 Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti ullakkonäyttelyn, jossa esiteltiin mahdollisuuksia 

ullakoiden ottamiseksi asumiskäyttöön. (Tomminen 1990, 9.) 

Lama pysäytti hiljalleen kasvavan ullakkorakentamisen 1990-luvun alkupuolella. Ul-

lakkorakentaminen virkistyi 2000-luvun alussa. Ullakkorakentamiseen liittyviä selvi-

tyksiä on tehty muun muassa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Turussa ja Jy-

väskylässä. (Arkkitehtistudio M&Y 2013.) 

Ullakko on usein vanhan rakennuksen tiloista ainoa, joka on säilynyt alkuperäisessä 

asussaan. (Kuva 1). Se on usein rakennuksen aidoin osa ja siellä on selvimmin 

havaittavissa rakennuksen ikä sekä ullakon unohtumaton tunnelma. (Tomminen 

1990,16.) 

 

Kuva 1. Ullakon unohtumaton tunnelma. Iisalmen Raatihuoneen ullakko. Savon Sa-
nomat 17.12.2016. Kuva: Jaana Martikainen. 
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Rakennuksen vesikattorakenteet ja vesikatto muodostavat kattomaiseman kaupun-

kien ydinkeskustaan ja muutoksiin kattomaisemassa suhtaudutaan varovasti. Kat-

toa pidetään rakennuksen viidentenä julkisivuna ja taustalla on suomalaisessa kau-

punkisuunnitteluperinteessä vahvasti vaikuttava yhtenäisen kaupunkikuvan pe-

rinne. (Arkkitehtistudio M&Y 2013.) 

Kaupunkisuunnittelua, rakennusten kaupunkikuvallisia muutoksia ja suojelukoh-

teina olevia rakennuksia sekä niihin kohdistuvia lisärakennussuunnitelmia valvovat 

kaupunkien rakennusvalvonnat ja museovirasto sekä paikalliset museot. 
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4 ULLAKKORAKENTAMISEN ERI TAVAT  

4.1 Kattomuodot 

Ullakkorakentamisen lähtökohdista tärkein on vesikaton ja yläpohjan väliin jäävä 

vapaa tila, joka ratkaisee rakenteineen mahdollisesti asuinkäyttöön otettavan pinta-

alan ilman suuria vesikattomuutoksia. Huoneistoalaneliöitä laskettaessa otetaan 

huomioon yli 1600 mm korkuiset tilat. Alle 1600 mm korkeaa tilaa voidaan hyväksi-

käyttää, mutta silloin on tarkasteltava mitä toimintoja matalammalle osalle pystytään 

sijoittamaan. 

Korkeat harja-, auma- ja mansardikatot tarjoavat luonnostaan mahdollisuuden ul-

lakkorakentamiseen, kun taas matalat pulpetti- ja tasakatot tai erikoiskatot vaativat 

suuria vesikattomuutoksia tai lisäkerrosten rakentamista. 

Ratkaisevassa tekijässä ovat myös vesikaton kantavat rakenteet ja niiden alkupe-

räinen toteutustapa sekä mahdolliset kaupunkikuvalliset määräykset ja ohjeet. 

Alla (kuviossa 1) on havainnollistettuna eri tyyppisiä kattomuotoja. Ylhäältä vasem-

malta oikealle järjestyksessä pulpettikatto, satulakatto, pyramidi- eli telttakatto ja au-

makatto. Ala-rivissä mansardikatto, päädystä taitettu mansardikatto, säterikatto ja 

tasakatto. (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Kattomuotoja (Tomminen 1990, 17.) 
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4.2 Rakentaminen olemassa olevan katon rajoissa 

Kun vesikaton ja yläpohjan väliin jää olemassa olevien rakenteiden puitteissa riittä-

västi tilaa, voidaan lisärakentaminen ullakolle toteuttaa pienin vesikattomuutoksin. 

Tämä saattaa olla myös ainoa vaihtoehto, mikäli rakennusta ja sen ulkomuotoa suo-

jellaan kaupunkikuvallisesti siten, että se säilyisi mahdollisimman alkuperäisen nä-

köisenä. 

Lähtökohtana on, että vapaata korkeutta vesikaton kantaviin rakenneosiin olisi vä-

hintään 3500 mm. Tämä takaa sen, että nykymääräyksillä toteutettavan vanhan ve-

sikaton alle sijoittuvan uuden yläpohjarakenteen U-arvo täyttyy ja tarvittaville uusille 

rakenteille sekä asumiskäyttöön tarkoitetulle pinta-alalle jää riittävästi korkeutta. (Ul-

lakkorakentamisohje, Helsinki 2014.) 

Ratkaisevana tekijänä on myös katon kaltevuus ja ulkoseinien mittasuhteet. Nämä 

seikat määrittelevät sen, miten nopeasti huoneistoalaan laskettava 1600 mm asuin-

korkeus tulee vastaan ja miten sen alle menevää asuinkorkeutta pystytään hyödyn-

tämään. 

Nämä seikat toteutuvat pääsääntöisesti korkeilla harja- ja mansardikatoilla. Mikäli 

lisärakennuskohteen vesikatto olisi jo saneerattu, on tämän kaltainen rakentaminen 

mahdollista, mutta ideaalitilanne on se, että rakennuksen elinkaaressa on tulossa 

samalla myös vesikattosaneeraus. Jos lisärakentaminen ullakolle otetaan esiin sa-

maan aikaan vesikattosaneerauksen kanssa ja hanke mahdollisesti silloin etenee, 

vältytään turhilta lisäkustannuksilta. 

Kuvassa 2 tyypillinen, kapearunkoisen rakennuksen korkeaharjainen ullakko. Ku-

vassa näkyy vesikaton kantavat rakenteet, vanhat savuhormit ja betonista valettu 

palopermanto. Ullakkotilaan on myös sijoitettu saneerauksen yhteydessä uutta ta-

lotekniikkaa. (Kuva 2). 
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Kuva 2. Tyypillinen, kapearunkoinen kerrostalo ullakon näkymä. 

4.3  Katon osittainen korotus  

Katon osittainen korotus tulee vastaan usein matalien pulpetti- ja telttakattojen koh-

dalla. Matalan rakenteensa vuoksi ullakkotilassa ei sellaisenaan ole mahdollisuutta 

lisärakentamiseen. Osittainen korotus kohdistetaan usein yhteen tai kahteen ulko-

seinään ja se vaatii vesikattorakenteiden täydellisen uudelleenrakentamisen ulko-

seinänlinjan tai -linjojen korottamisen vuoksi.   

Ulkoseinälinjojen korotus vaatii rakenteellista tutkimustyötä, jossa varmistetaan 

vanhojen kantavien ulko- ja väliseinärakenteiden sekä perustusten kantavuus ko-

rottaminen huomioiden. Osittainen korotus ja uudet vesikattorakenteet tuovat haas-

teita vanhoille rakenteille ja tyypillistä on niiden vahvistaminen tai lisätukien raken-

taminen.  
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Tämän kaltainen muutos on mahdollinen silloin, kun rakenteellisesti rakennus on 

sellainen, että se voidaan toteuttaa ja kaupunkisuunnittelun asettamat rajat muutok-

seen täyttyvät. 

4.4 Lisäkerroksien rakentaminen 

Lisäkerrosrakentamisessa rakennukseen rakennetaan yksi tai useampia lisäkerrok-

sia. Asuinalueen uusien asuntojen kysyntä ja riittävän korkea neliöhinta ovat raken-

nuksen korottamisen kannattavuuden ehdoton edellytys. Rakentamiskustannukset 

ovat usein liian korkeat suhteessa alueen uusien asuntojen hintatasoon. (Kiinteistö-

lehti 2015.) 

Kolme kerrosta omaavassa asuinrakennuksessa ei lain mukaan tarvitse olla hissiä, 

mutta jos suunnitellaan lisäkerrosrakentamista, kerroksien lukumäärä kasvaa vä-

hintään neljään, jolloin hissi lain mukaan vaaditaan. Hissin ja uusien portaiden ra-

kentamisen kustannukset kohdistuvat pääosin uusiin asuntoihin ja silloin uuden ker-

roksen asuinpinta-alan myynnistä saatavilla tuloilla tulisi kattaa muutoksen tuotta-

mat kustannukset. Yhden kerroksen korotus on harvoin kannattavaa, mutta kahden 

lisäkerroksen rakentaminen saattaa jo kannattaa. (Kiinteistölehti 2015.) 

Lisäkerrosrakentamista suunniteltaessa on tärkeää, että lähtövaiheessa tutkitaan 

rakennuksen kantavien osien kantokyky uutta tai uusia kerroksia silmällä pitäen. 

Rakennesuunnittelija laatii rungon kapasiteettitarkastelun, jossa kiinnitetään huo-

miota perustusten sekä pysty- ja vaakarakenteiden kantavuuteen. Tärkeä tarkaste-

lun kohde on myös rungon stabiliteetti, joka pitää sisällään olemassa olevan raken-

nuksen rungon jäykistävien osien määrittelyn sekä lisääntyvän tuulikuorman vaiku-

tuksen jäykistäviin seiniin. (Veijalainen 2019). 
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5 ULLAKKORAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET 

JYVÄSKYLÄSSÄ 

5.1 Ullakko- ja kattorakentamisen selvitys 

Vuonna 2015 Arkkitehtuuritoimisto AT laati Jyväskylän kaupungin asemakaavoituk-

selle selvityksen ullakko- ja kattorakentamisen mahdollisuuksista Jyväskylän ruutu-

kaavakeskustassa. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa ullakko- ja kattorakenta-

misen mahdollisuudet Jyväskylän ydinkeskustassa. 

Selvitys perustui kohdealueen rakennusten leikkaus- ja pohjapiirustuksiin sekä pe-

riaatetasolla rakennusten soveltuvuuteen ullakko- ja kattorakentamista silmällä pi-

täen. Ullakoilla sijaitsi säilytystiloja, jotka mahdollisen muutoksen myötä sijoitettai-

siin kellaritiloihin tai piharakennuksiin. Säilytystilojen uudelleensijoittamista ei tar-

kemmin ole selvityksessä tutkittu. 

Selvitys oli alustava kartoitus ullakkotilojen uusista käyttömahdollisuuksista. Jokai-

sen rakennuksen kaupunkikuvallinen ja rakennushistoriallinen arviointi sekä raken-

netekniset yksityiskohtaiset ratkaisut vaativat lisäselvitystä. 

Selvityksen kohteina olevista rakennuksista laskettiin mahdolliset käytettävissä ole-

vat kerrosalat ja muutosten laajuus jaettiin kahteen tyyppiin: maltillinen ja merkittävä 

muutos. Maltilliset ja merkittävät muutokset eriteltiin väreillä kolmeen kategoriaan: 

olemassa olevan kattolappeen alla tapahtuvat muutokset (vihreä), olemassa olevan 

katon korotus tai muokkaus (punainen) ja lisäkerroksen tai -kerroksien rakentami-

nen (keltainen). (Kuvio 2). Lisäksi muutoksille annettiin karkea arvo sen mukaan, 

miten ja millä toimenpiteillä muutos olisi toteutettavissa.  (Arkkitehtuuritoimisto AT 

2015.) 

Selvityksessä käytettiin Jyväskylän kaupungin Webmap-paikkatietojärjestelmää, 

karttapohjia, helikopteriviistokuvia, rekisteritietoja sekä rakennusvalvonnan lupapii-

rustuksia. (Kuva 3). Käytettävissä oli myös laserkeilauksella tuotettu kolmiulotteinen 

3D-malli. 
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Kuvio 2. Havainnekuva ullakkorakentamisen selvityksestä (Arkkitehtuuritoimisto AT 
2015). 

 

Kuva 3. Ilmakuva Jyväskylän ruutukaavakeskuksesta. Jyväskylän karttapalvelu. 
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5.2 Ruutukaavakeskustan lisärakennustavat 

5.2.1 Maltillinen muutos 

Maltillinen muutos rakentamisen näkökulmasta tarkoittaa selvityksen mukaan ra-

kennuksen vaipan sisällä vähäisin muutoksin tapahtuvaa ullakkorakentamista. Mal-

tillinen muutos kohdistuu rakennuksiin, joissa ullakkotiloissa on yläpohjan ja vesika-

ton välissä riittävästi korkeutta lisärakentamiselle. Rakennuksen kattomaisemaan ei 

kohdistu muutoksia tai ne ovat hyvin vähäisiä kattolyhtyjen yms. lisäyksiä. (Arkki-

tehtuuritoimisto AT 2015.) 

Selvityksestä ilmenee, että ns. maltillisia ullakkorakentamisen mahdollisuuksia Jy-

väskylän ruutukaavakeskuksessa on varsin vähän. 

Tutkituista 180 rakennuksesta 58 päätyi maltillisen muutoksen kategoriaan ja näistä 

41 oli mahdollista toteuttaa olemassa olevan kattolappeen alle. 20 muutos oli toteu-

tettavissa vähäisin toimenpitein, 13 vaatisivat katon vähäistä muokkaamista ja 8 oli-

vat teknisesti haastavia toteuttaa tai muutoksesta ei olisi mittavaa hyötyä. Loput 17 

vaatisivat katon muokkaamista osittain, mutta päätyivät kuitenkin maltillisen muu-

toksen kategoriaan.  

5.2.2 Merkittävä muutos 

Merkittävä muutos rakentamisen näkökulmasta tarkoittaa selvityksen mukaan eri-

laisia korotus- ja kattorakentamistoimenpiteitä tai lisäkerroksen/-kerroksien raken-

tamista. Merkittävässä muutoksessa rakennuksen kattomaisema ja julkisivu muut-

tuvat oleellisesti. 

Tutkittavalla alueella suurin osa rakennuksien ullakoista on matalaa harjakattoista 

tilaa ja niiden hyödyntäminen vaatii katon korottamista tai uudelleen muotoilua. Tut-

kittavalla alueella on myös paljon tasakattoisia kerrostaloja, joissa ullakkokerros on 

liian matala asuinkäyttöä ajatellen, mutta korottamalla tai rakentamalla lisäkerros on 

mahdollista saada lisää asuinpinta-alaa rakennuksiin. (Arkkitehtuuritoimisto AT 

2015.) 
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Tutkituista 180 rakennuksesta 80 päätyivät merkittävän muutoksen kategoriaan. 

Osa maltillisen muutoksen kategoriaan kuuluviin rakennuksiin olisi mahdollista 

saada lisäkerrosalaneliöitä merkittävällä muutoksella.  

5.2.3 Selvityksen lisähavainnot  

Selvityksestä ilmenee laskemalla myös se, että tutkituista rakennuksista 23 ei 

omannut ullakkoa laisinkaan ja 19 olemassa oleva ullakko oli jo käytössä. Tutkituista 

rakennuksista 33 on suojeltuja rakennuksia. 

Selvityksestä rajattiin ulos matalat rakennukset, joiden kohdalla lisäkerrosalaneliöi-

den saaminen tarkoittaisi vanhan rakennuksen purkamista ja uuden korkeamman 

rakennuksen rakentamista tilalle. Silloin kyseessä olisi täydennysrakentaminen eikä 

ullakko- ja kattorakentaminen. (Arkkitehtuuritoimisto AT 2015.) 
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6 RAKENNUSTEN SUOJELU JYVÄSKYLÄN 

RUUTUKAAVAKESKUKSESSA 

6.1 Rakennusten suojelu käsitteenä 

Rakennusten suojelua määrittelee Maankäyttö- ja rakennuslaki, kirkkolaki sekä laki 

rakennusperinnön suojelemisesta. Suomessa rakennusten suojelu toteutetaan pää-

osin kaavoituksen keinoin. (L 132/1999, luku 5, 41§ ja luku 7, 57§.) 

Esityksen rakennuksen tai sen osan suojelusta tulee vireille esityksestä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle tai sen omasta aloitteestaan. Esityksen rakennuk-

sen tai sen osan suojelemisesta saa tehdä kiinteistön omistaja, valtion viranomai-

nen, kunta, jonka alueella rakennus sijaitsee, maakunnan liitto tai toimialueellaan 

sellainen rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen. 

(L 498/2010, luku 2, 5§.) 

Päätöksen rakennuksen suojelusta tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Ympäristöministeriö vahvistaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätök-

sen. (L 498/2010, luku 2, 9§.) 

Laissa rakennusperinnön suojelemisesta, luvussa 1, 3§ todetaan:  

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, ra-
kennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä 
rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ym-
päristöarvon tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien 
kannalta. 

Suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää si-
sustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua alu-
etta. Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan ovia, ikkunoita, listoja, pinnoit-
teita, teknisiä laitteita, kiintokalusteita tai muuta näihin verrattavaa si-
sustusta sekä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia, siihen pysy-
västi kiinnitettyjä koneita ja laitteita. 

Jos rakennus on suojeltu kaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta on ra-

kennuksen käytön ja kunnossapitämisen huomioitava rakennussuojelun tarkoitus. 
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Rakennukseen kohdistuvien toimenpiteiden tulee toteuttaa tavoiteltua suojelua. (L 

132/1999, luku 22, 166§) 

6.2 Suojelumerkinnät Jyväskylän ruutukaavakeskuksessa 

Jyväskylän ruutukaavakeskuksessa suojeltavilla rakennuksilla on asemakaavaan 

merkitty erilaisia tunnuksia, jotka kertovat rakennuksen osat tai osan, johon suoje-

lutoimenpiteet kohdistuvat. Ruutukaavakeskustassa on ullakkorakentamisen selvi-

tyksen piirissä olevissa rakennuksissa merkinnät Srs-1, Sr, Sr-1, Sr-2, Sr-7, Sr-8, 

Sr-9, Sr-10, Sr-11, Sr-13 ja Sr-21. 

Suojelumerkinnät on liitetty asemakaavatietoihin ja löytyvät jokaisen suojeltavan ra-

kennuksen tiedoista. Ne on eritelty Sr- tai Srs-tunnuksella, joko ilman numerotun-

nusta tai sen kanssa. (Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Näkymä Jyväskylän keskustan asemakaavasta suojelumerkintöineen. (Jy-
väskylän kaupunki, asemakaavakartta) 
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Jyväskylässä Museovirasto sekä Keski-Suomen museo yhdessä rakennusvalvon-

nan kanssa vaalii suojeltaviin rakennuksiin kohdistuvia korjaus- ja muutostöitä. Jy-

väskylä on tunnettu Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista ja niihin kohdistu-

viin muutossuunnitelmiin tarvitsee edellä mainittujen lisäksi lausunnon myös Alvar 

Aalto-säätiöltä. (Silén 2019). 

Jyväskylän kaupungin asemakaavamerkintönnöissä ja määräyksissä rakennusten 

suojelusta ruutukaavakeskuksessa todetaan seuraavaa: 

Srs-1 

Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Rakennusta koskee 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen suojelupäätös nro LA-60, 
5.2.1999, jonka ympäristöministeriö vahvisti päätöksellään nro 1/56/99, 
26.5.2000. Rakennus kuuluu osana valtakunnallisesti merkittävään 
Kirkkopuiston rakennettuun kulttuuriympäristöön. Korjaus- ja muutos-
töitä saa tehdä vain Museoviraston hyväksymällä tavalla ja niistä on 
keskusteltava Alvar Aalto-museon kanssa. 

Sr 

Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman rakennusvalvontaviran-
omaisen lupaa. Rakennusvalvontaviranomainen ei saa myöntää lupaa 
purkamiseen ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien 
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen katujul-
kisivun katunäkymän kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän 
pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu ra-
kennustoimenpiteitä, on ne pyrittävä korjaus- ja muutostöiden yhtey-
dessä korjaamaan katusivuiltaan entistäen. 

Sr-1 

Suojeltava rakennus. Rakennuksessa ei saa suorittaa muutostöitä, 
jotka turmelevat julkisivujen tai sisätilojen kulttuurihistoriallisista tai ra-
kennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Suunnitelmista tulee pyytää Keski-
Suomen museoviraston arvio.  

Sr-2 

Suojeltava rakennus. Rakennuksen muutos- ja korjaustyöt eivät saa 
vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista ar-
voa. Rakennuksen pihanpuoleista kattolapetta voidaan korottaa, jotta 
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tilaan voidaan toteuttaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Raken-
nuksen korjaus- ja muutossuunnitelmista tulee pyytää Keski-Suomen 
museon lausunto ennen rakennus- ja toimenpidelupapäätöksen hyväk-
symistä. 

Sr-7 

Suojeltava rakennus. Rakennus kuuluu Rautatieasema-alueiden suo-
jelusopimukseen. Rautatieliikenteen historian ja kaupunkikuvan säilyt-
tämisen kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuk-
sessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt on suunniteltava ja toteutettava 
siten, että rakennuksen ulkoasun rakennustaiteellinen ja kaupunkiku-
vallinen arvo säilyy. Rakennusta ja sen pihapiiriä tulee käyttää siten, 
että niiden historiallinen arvo säilyy. Rakennuslupaa vaativissa toimen-
piteissä on kuultava museoviranomaisia. 

Sr-8 

Suojeltava rakennus. Rakennus kuuluu Rautatieasema-alueiden suo-
jelusopimukseen. Rautatieliikenteen historian ja kaupunkikuvan säilyt-
tämisen kannalta arvokas rakennus. Rakennuksen viimeisenä toteu-
tettu (vv. 1968-69) laajennus voidaan purkaa kaupunginhallituksen an-
nettua siihen suostumuksensa. Tilalle tulee rakentaa puistoa, pyörä-
pysäköintiä tms. yleistä aluetta vanhojen asemapuistojen periaatteiden 
mukaisesti. Tarkempia ohjeita piha-alueiden käsittelystä annetaan ase-
makaavaan liittyvässä lähiympäristösuunnitelmassa. Rakennuksen 
kerrosalaa voidaan käyttää liike-, palvelu-, näyttely- ja toimistotiloina. 
Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt on suunniteltava ja to-
teutettava siten, että rakennuksen ulkoasun rakennustaiteellinen ja 
kaupunkikuvallinen arvo säilyy. Rakennusta ja sen pihapiiriä tulee käyt-
tää siten, että niiden historiallinen arvo säilyy. Rakennuslupaa vaati-
vissa toimenpiteissä on kuultava museoviranomaisia. 

Sr-9 

Suojeltava rakennus. Rakennus kuuluu Rautatieasema-alueiden suo-
jelusopimukseen. Rautatieliikenteen historian ja kaupunkikuvan säilyt-
tämisen kannalta arvokas rakennus. Rakennuksen katualueelle jäävä 
osa tulee purkaa ja pääty kunnostaa. Myös kokorakennus voidaan pur-
kaa, mutta sen tilalle tulee rakentaa uusi miljööseen sopiva puu- tai tii-
lirakennus. Uusi rakennus voi sijaita kauempana Hannikaisenkadusta 
kuin nykyinen, siten että rakennusalan tulee sijaita samassa linjassa 
asuinrakennusten kanssa. Rakennukseen tulee sijoittaa vastaavan-
tyyppisiä toimintoja kuin rakennuksessa on alueella ollut (sauna, pesu-
tupa), myös jätehuoltotiloja voidaan sijoittaa rakennukseen. Rakennuk-
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sessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt tulee suunnitella ja toteuttaa si-
ten, että rakennuksen ulkoasun rakennustaiteellinen ja kaupunkikuval-
linen arvo säilyy. Rakennusta ja sen pihapiiriä tulee käyttää siten, että 
niiden historiallinen arvo säilyy. Rakennuslupaa vaativissa toimenpi-
teissä on kuultava museoviranomaisia.  

Sr-10 

Rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta 
ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, 
jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai sisätilojen kulttuurihistori-
allisia tai historiallisia arvoja. 

Sr-11 

Suojeltava rakennus. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutos-
työt tulee suorittaa Yliopistonkadun puoleisen julkisivun ja tontin 11 
puoleisen päädyn osalta entistäen. Harjukadun ja Yliopistonkadun ris-
teyksen puoleisen julkisivun ensimmäisen kerroksen neljä kapeaa ikku-
naa saa suurentaa viereisten ikkunoiden kokoisiksi. Harjukadun puolei-
sen julkisivun ikkunat saa korottaa alareunaa laskemalla rakennuksen 
viereisen julkisivun ikkunoiden korkuisiksi. Yliopistonkadun puoleinen 
pääportaikko ja sen aula sekä pihan puoleinen portaikko on säilytet-
tävä. Rakennuksen kattolappeisiin ullakkoasuntoja varten saa tehdä 
kattolapeikkunoita. Ullakkoasuntoihin saa tehdä terasseja räystäslinjaa 
rikkomatta. 

Sr-13 

Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. katujulkisivuissa tehtävät muu-
tokset tulee olla sellaisia, että rakennus pääosin säilyy luonteeltaan, 
muodoltaan ja materiaaliltaan nykyisen kaltaisena. 

Sr-21 

Suojeltava rakennus. Historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kan-
nalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muu-
tostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta 
merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on ra-
kennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on raken-
nus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entis-
täen.  
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Jyväskylän kaupungin sivuilta löytyvän karttapalvelun avulla saa valittua näkymäksi 

asemakaavan ja rakennusten tai alueiden suojelumerkinnät saa näkyviin valitse-

malla kartalla näkyvät tasot. 

6.3 Laki rakennusperinnön suojelemisesta 

Olemassa oleva laki rakennusperinnön suojelemisesta kumosi sen hetkisen raken-

nussuojelulain ja tuli voimaan 1.7.2010. Laki rakennusperinnön suojelemisesta on 

yleislaki ja sen tavoitteena on turvata ja säilyttää rakennusperinnön ajallinen ja alu-

eellinen monimuotoisuus. Rakennusperinnöksi kutsutaan rakennettua kulttuuriym-

päristöä. Rakennusperinnön ominaisluonteen ja erityispiirteiden sekä sen kulttuuril-

lisesti kestävän hoidon ja käytön edistäminen ovat myös lain keskeisiä tavoitteita. 

(L 498/2010, luku 1, 1§.) 

Jyväskylän ruutukaavakeskuksessa on merkittävä suojelukohde, Valtiontalo. 

Valtiontaloa kutsutaan myös nimellä entinen Jyväskylän suojeluskuntatalo eli 

SUOJA. (Kuva 4). Valtiontalo sijaitsee kirkkopuiston välittömässä läheisyydessä, 

Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Valtiontalo ei varsinaisesti liity 

ullakkorakentamiseen, mutta keskustan lisärakentamisesta ja tiukasta rakennuksen 

suojelusta se on hyvä esimerkki. (Silén 2019). 

Rakennus on Alvar Aallon suunnittelema ja valmistunut vuosina 1927-1929. Vuonna 

2010 rakenusta on suojeltu asemakaavan lisäksi lailla rakennusperinnön 

suojelemisesta. Vuonna 2010 rakennus julistettiin käyttökieltoon huonon kuntonsa 

vuoksi. (Suoja Support 2014.) 
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Kuva 4. Valtiontalo. Valokuva: Keski-Suomen museo. 
 

Vuonna 2016 kiinteistön omistaja, Kiinteistö Oy Kilpisenpuisto, esitti Keski-Suomen 

ELY-keskukselle rakennussuojelupäätöksen uudistamista suojelumääräysten 

osalta. Lausuntokierrosten ja lukuisten selvitysten jälkeen suojelumääräyksiä muu-

tettiin siten, että pahoin rapistunut rakennus sai vihdoin vihreän valon kunnostami-

seen ja entisöimiseen. (YM6/531/2017.) 

Vuonna 2018 Valtiontalon perusteellinen saneeraus käynnistyi ja taloon on perus-

korjauksen jälkeen tulossa liike- ja toimistotiloja. Rakennus on nyt telinesuojien alla, 

mutta arkkitehtisuunnittelu on toteutettu mallintamalla ja näin ollen saatu tavoiteltu 

lopputulos esitettyä jo suunnitteluvaiheessa. (Kuvio 4). 
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Kuvio 4. Valtiontalo, 3D-havainnekuva tavoitellusta lopputuloksesta. Yle uutiset, 
25.10.2018. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy. 

6.3.1 Rakennushistoriallinen selvitys 

Rakennushistorialliset ja lailla rakennusperinnön suojelemisesta suojeltujen raken-

nusten muutostöitä suunnitellessa kannattaa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa 

tehdä rakennushistoriallinen selvitys. Rakennushistoriallisen selvityksen voi laatia 

maakuntamuseo, historiallisiin selvityksiin erikoistunut konsultti tai arkkitehti, mutta 

myös pääsuunnittelija voi laatia sen. (Silén 2019). 

Rakennushistoriallisen selvityksen tarkoitus on laatia rakennusalueesta tai yksittäi-

sestä rakennuksesta yleiskuva kaavoitusta tai korjausrakentamista silmällä pitäen. 

Arkisto- ja kenttätöiden avulla tutkitaan kohteen historiaa, muutosvaiheita, mahdol-

lista korjaussuunnittelua ja nykytilaa. Arkistotietoja ja kohteessa tehtävistä tutkimuk-

sista saatua aineistoa yhdistämällä saadaan kokonaiskuva nykytilanteesta. Saadut 

tulokset kootaan raportiksi, jossa tekstiosan, eri aikoina otettujen valokuvien, piirus-

tusten ja kaavioiden avulla havainnollistetaan rakennuksen nykytilaa sekä muutos-

vaiheita. (Museovirasto 2010, 9.) 
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6.3.2 Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu 

Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön, aluemerkintänä RKY, 

suojelumääräykset on myös syytä tarkistaa, sillä ne saattavat aiheuttaa yllätyksen 

lupaa haettaessa.  

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 

otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttö-

tavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 

1.1.2010 alkaen. (Museovirasto, RKY, 2010.) 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu kohdistuu alueella olevien rakennuksien jul-

kisivuihin, niiden visuaaliseen ilmeeseen ja sitä kautta mahdollisiin käytettäviin jul-

kisivumateriaaleihin. Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu koskettaa myös piha-

/puistoalueita. Jyväskylän ruutukaavakeskuksessa näitä alueita on Kirkkopuiston 

alue ja vanhan rautatieaseman alue. (Silén 2019). 

6.4 Asemakaavamerkinnät 

Pääsuunnittelijan on jo hankkeen lähtösuunnittelussa tutustuttava kohteen asema-

kaavamerkintöihin ja mahdollisesti siihen kohdistuvaan suojeluun. Selvitystyö vie 

aikaa ja sitä ei välttämättä ole huomioitu suunnittelukustannuksissa. Pelkkä asema-

kaavassa oleva merkintä ei aina kerro totuutta, sillä asemakaava tontilla saattaa olla 

todella vanha ja tontin rakennuksiin on saattanut kohdistua suojelutoimenpiteitä jäl-

kikäteen. Jos tontin rakennuksiin ei aiemmin ole kohdistunut muutos- tai lisäraken-

nustoimenpiteitä ei asemakaavaa ole tarvinnut aiemmin muuttaa. Jyväskylän ruutu-

kaavakeskuksessa vanhin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1910. Sen jäl-

keen tulleet, kyseisellä tontilla sijaitsevien rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa 

tai mahdollisia suojelutavoitteita koskevat muutokset eivät näy asemakaavassa. 

(Silén 2019).  

Karkeasti voidaan sanoa, että kaikki Jyväskylän ruutukaavakeskuksen kaupunkiku-

valliset muutokset tarvitsevat Keski-Suomen museoviraston lausunnon. (Silén 

2019). 
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6.5 Selvitykset ja yhteistyö  

Jyväskylässä on tehty paljon erilaisia selvityksiä kaupungin eri alueilla sijaitsevista 

rakennuksista ja rakennusalueista. Rakennuksiin tai ympäristöön kohdistuvat suo-

jelutoimet ovat hyvin hallinnassa. Suunnittelijan kannattaa olla yhteyksissä raken-

nusvalvontaan tai museoviranomaiseen hankkeen lähtösuunnittelusta lähtien. Siten 

muutostöistä tulee mahdollisuuksien rajoissa sujuvaa ja rakentavaa, eikä hankkee-

seen tule turhia viivästyksiä yllättävien ja usein aikaa kuluttavien selvitysten vuoksi. 

(Silén 2019). 

Ullakkorakentamisesta löytyy Jyväskylän ruutukaavakeskuksessa toteutettuja esi-

merkkirakennuksia ja niiden kautta on jo havaittu ongelmakohtia, joihin tulee kiinnit-

tää huomiota uusien hankkeiden kohdalla. Fredriksonin entinen hattutehdas, Fre-

dan kulma, on oiva esimerkki suojellun rakennuksen rakentamiseen kohdistuvan 

suojelun muuntautumiskyvystä. (Kuva 5). Kyseiseen kohteeseen toteutettiin ullak-

korakentaminen vuosina 2004-2005. Kohteeseen rakennettiin ullakkoasuntoja, 

joissa oli parveke. Koska parvekkeiden lasittaminen olisi muuttanut kaupunkikuval-

lista ilmettä liiaksi, jäivät ne avoparvekkeiksi. Parvekkeille kertyvä vesi ja lumi ai-

heuttivat liiallista kosteusrasitusta valuessaan liitoskohdista ulkoseinään, aiheuttaen 

vaurioita ulkoseinärakenteeseen. Rakennuslupa suojelulausuntoineen parvekkei-

den lasitukselle myönnettiin vuonna 2017. Näillä päätöksillä todennäköisesti raken-

nuksen rakennushistoriallinen arvo säilyy, kuten on ajateltu, vaikka kaupunkikuval-

linen ilme on saattanut kyseisen rakennuksen osalta hiukan muuttaa muotoaan. 

(Silén 2019). 
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Kuva 5. Fredan kulman ullakkoasuntoparvekkeet. Ilmakuva, Jyväskylän karttapal-
velu. 
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7 TALOYHTIÖN ULLAKKORAKENTAMISHANKKEEN 

ETENEMINEN 

7.1 Ullakkorakentamishankkeen valmistelu 

Aloitteen ullakkorakentamishankkeesta voi tehdä yksityinen osakkeen omistaja, 

asunto-osakeyhtiön hallitus tai isännöitsijä, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan aina 

yhtiökokouksen päätös. (L 1599/2009, luku 6, 27§.)  

Yleensä asunto-osakeyhtiön hallitus yhtiökokouksen päätöksellä valmistelee hank-

keen valitsemansa rakennuskonsulttiyrityksen kanssa tutkien siihen liittyvät suun-

nitteluun liittyvät näkökannat, kustannukset sekä haitta- ja hyötynäkökulmat asunto-

osakeyhtiön kannalta. Hankesuunnittelun tarkoituksena on koota pääpiirteinen, sel-

keä esitys yhtiökokoukselle päätöksentekoa varten sekä selvittää rakennushank-

keen kannattavuus taloyhtiölle. Rakennuttajana voi toimia asunto-osakeyhtiö itse tai 

rakennusoikeus voidaan myydä urakoitsijalle. 

Ullakkorakentamishankkeen valmistelu liittyy usein johonkin muuhun rakennukseen 

kohdistuvaa saneeraustoimenpiteeseen tai yleiseen asumisviihtyvyyden parantami-

seen. (Tomminen 1990, 33). 

Hankesuunnitelman tarkoituksena on selvittää, onko kohteessa ullakkorakentami-

nen rakenteellisesti ylipäätänsä mahdollista, mitä kaupunkikuvallisia tekijöitä siihen 

liittyy, miten kaava- tai rakentamismääräykset siihen vaikuttavat ja kuinka hanke on 

mahdollista toteuttaa. (Ympäristöhallinto 2016). 

7.2 Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 

Asunto-osakeyhtiö voi toimia hankkeen rakennuttajana itse. Tällöin hankkeen riski- 

ja vastuutekijät ovat asunto-osakeyhtiön harteilla. Koska yleensä asunto-osakeyhti-

öiden rakennusalan kokemus ja tietotaito eivät ole riittävät, suositellaan rakennutta-

jakonsultin mukaan ottoa jo suunnitteluvaiheen alkumetreillä. Rakennuttajakonsul-

tin tehtävänä on pitää hanke realistisena ja taloudellisena sekä huolehtia, että hanke 
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etenee suunnitelmien mukaan. Rakennuttajakonsulttia suositellaan käytettäväksi 

myös suunnittelijavalinnoissa, suunnittelutehtävien rajauksissa, tarpeellisten sopi-

musten laatimisessa ja vastuualueiden määrittelemisessä. Rakennuttajakonsultti on 

mukana hankkeen alusta loppuun asti. (Tomminen 1990, 39.) 

7.3 Rakennusoikeuden myyminen urakoitsijalle 

Rakennusoikeuden myyminen on yleisin tapa toteuttaa ullakkorakentamishank-

keita. Asunto-osakeyhtiö myy rakennusoikeuden neliöhinnalla urakoitsijalle rahoit-

taen saamallaan tuotolla taloon kohdistuvia muita saneeraustoimenpiteitä. 

Asunto-osakeyhtiö teettää tarvittavat suunnitelmat ja hakee tarvittavat rakennuslu-

vat. Suunnitteluryhmän ammattitaitoon ja kokemukseen on syytä kiinnittää huo-

miota jo alkuvaiheessa hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hyvin valmistellut 

ja tutkitut suunnitelmat edesauttavat myös rakennusoikeuden myymisessä, sillä 

urakoitsijat ovat kiinnostuneempia ostamaan rakennusoikeuden kohteisiin, joihin on 

laadittu mahdollisimman kattavat suunnitelmat. (Kiinteistölehti 2015.) 

Rakennusoikeuden myymisen jälkeen hankkeen taloudelliset riskit ja vastuutekijät 

siirtyvät urakoitsijalle. Saadakseen tuottoa urakoitsija pyrkii minimoimaan rakennus-

kustannukset ja maksimoimaan myyntihinnan. Ullakkoasunnot mielletäänkin luk-

susasunnoiksi, halpoja ullakkoasuntoja ei ole. (Tomminen 1990, 33.) 

7.4 Ullakkorakentamishankkeen esittely yhtiökokoukselle 

Kun hankesuunnitelma on tehty ja mietitty ehdotetaanko toimimista rakennuttajana 

itse vai myymällä rakennusoikeutta urakoitsijalle, asunto-osakeyhtiön hallitus esit-

telee hankkeen yhtiökokoukselle. Lisäksi taloyhtiön hallituksen tulisi tehdä myös 

oma ehdotuksensa hankkeen jatkosta yhtiökokoukselle. 

Yhtiökokouksen määräenemmistön myöntävä päätös johtaa hankkeen etenemisen 

varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. Hyvin valmisteltu hankesuunnitelma on ehdo-

ton edellytys myönteisen päätöksen saamiseen yhtiökokoukselta. (Tomminen 1990, 

26.) 
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Usein ullakkorakentamishankkeen esiselvittelyyn ryhdytään asunto-osakeyhtiössä 

jonkin muun suuren saneerauksen, kuten vesikattosaneerauksen yhteydessä. 

Vaikka ullakkorakentaminen olisi taloudellista, on määräenemmistön päätöksen 

saaminen kuitenkin haastavaa.  

Ullakon muuttaminen asunnoiksi tarvitsee asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen 

muuttamista, koska yhtiön osakkeiden määrä kasvaa, vastikeperusteisiin kohdistuu 

mahdollisesti muutoksia ja siten myös vanhojen osakkeiden suhteellinen osuus vä-

henee. (Tomminen 1990, 24). 

Määräenemmistön päätös tarvitaan, mikäli yhtiöjärjestykseen tulee muutoksia. 

Määräenemmistön päätös tarkoittaa, että vähintään 2/3 osakkeen omistajista täytyy 

kannattaa hanketta. (1599/2009, luku 6, 27§.) 

Osakkaat ovat usein huolissaan heihin kohdistuvista lisäkustannuksista ja rakenta-

misvaiheen aiheuttamista häiriöistä. Yhtiöjärjestyksessä määrätyt vastikeperusteet, 

ullakkokomerot ja niiden uudelleensijoittelu aiheuttavat keskustelua. Usein myös 

ylimmän kerroksen osakkeiden omistajat pohtivat myös ääniteknisiä yms. ongelmia, 

joita ullakkorakentaminen saattaa aiheuttaa. (Tomminen 1990, 24-25.) 

Usein Ullakkorakentamishankkeita jätetään toteuttamatta korkeiksi nousevien ra-

kentamiskustannusten, maankäyttösopimusmaksujen ja raskaiden viranomaispro-

sessien takia. (D/985/10.00.00.03/2016.) 
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8 ULLAKKORAKENTAMISEN ARKKITEHTISUUNNITTELULLISET 

NÄKÖKOHDAT 

8.1 Suunnittelijoiden pätevyys 

Ullakkorakentaminen ja sen suunnittelu on haasteellista ja vaativaa. Suunnitteluun 

kuluva aika on pidempi kuin uudisrakentamisessa ja suunnittelutarvetta esiintyy 

usein koko rakentamisvaiheen ajan. Suunnittelijoilta vaaditaan kokemusta, jousta-

vuutta ja muuntautumiskykyä. Tavanomaiset suunnitteluratkaisut harvemmin toimi-

vat ja suunnitelmia tehdessä on mietittävä kohteeseen sopivia vaihtoehtoratkaisuja. 

(Tomminen 1990, 43.) 

Ullakkorakentamista verrataan täydennysrakentamiseen ja siihen liittyy vaativia ju-

ridisia, teknisiä ja kaupunkikuvallisia eritystekijöitä. Kohteen suunnittelijoilta ja ura-

koitsijalta vaaditaan ammattitaitoa. Pääsuunnittelijalta vaaditaan lähes aina poik-

keuksellisen vaativan suunnittelutehtävän pätevyyttä. (O YM2/601/2015, 4.) 

Yhteistyö muiden suunnittelualojen kanssa on tärkeää ja välttämätöntä koko hank-

keen ajan. Rakenneinsinööri, LVI-insinööri ja sähköinsinööri ovat mukana jo hanke-

suunnitteluvaiheessa luotettavan kustannusarvion saamiseksi. (Tomminen 1990, 

47.) 

Hankkeessa mukana olevien muiden suunnittelijoiden pätevyys arvioidaan hank-

keen kokonaiskuvan mukaan. Ullakkorakentamisessa pääsääntöisesti kaikkien 

suunnittelijoiden tulee olla kokeneita poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän 

omaavia suunnittelijoita.  (O YM2/601/2015, 5.) 

8.2 Ullakon mittasuhteet 

Ensisijaisesti on tärkeää selvittää ullakon mitat ja suhteuttaa ne nykyisten läm-

möneristysmääräysten mukaisiin mittasuhteisiin. Käytössä olevat ulkoseinien ja ve-

sikaton kantavien rakenteiden mittasuhteet ratkaisevat sen, onko uudet asunnot 
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mahdollista toteuttaa nykyisen kattolappeen alle vai onko harkittava katon korotuk-

sen tai lisäkerrosrakentamisen mahdollisuutta. (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Vesikaton kantavia rakenteita. (Rakennustieto 2006, Kerrostalot 1880-
2000, 106) 
 

Rakennuksista löytyy yleensä piirustukset rakennusvalvontaviranomaisen arkis-

tosta. Piirustuksia voi myös olla asunto-osakeyhtiöltä tai isännöitsijältä. Mikäli ra-

kennukseen on aikaisemmin kohdistunut muutostöitä, piirustukset löytyvät hyvin 

usein edellä mainituista paikoista. Mikäli piirustuksia ei syystä tai toisesta löydy, on 

ullakkotilat mitattava ja laadittava nykytilannepiirustukset mittaustulosten mukaan. 

(Tomminen 1990, 44.) 

Olennaista on, että ensin laaditaan mahdollisimman tarkka nykytilannepiirustus leik-

kauksineen kohteena olevasta ullakosta. Mikäli kohteessa suoritetaan samaan ai-

kaa muihin kerroksiin vaikuttavaa muutostyötä, tulee nykytilannepiirustukset laatia 

mahdollisimman tarkasti myös niistä. 
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Kohteessa on syytä käydä kartoittamassa nykytilannetta ja piirustusten paikkansa-

pitävyyttä. Rakennuksia ei aina ole tehty tarkalleen arkistossa säilytettävien kuvien 

mukaan ja mahdollisia muutoksia ei välttämättä ole tallennettu olemassa oleviin ku-

viin. (Tomminen 1990, 45.) 

8.3 Kaava- ja rakentamismääräykset 

Kaava- ja rakentamismääräysten vaikutus hankkeeseen on yleensä selvitetty jo 

hankesuunnitteluvaiheessa. Ullakkorakentamisen suhteen moni kaupunki on päät-

tänyt poikkeamisjärjestelyistä, jotka helpottavat olemassa olevia kaava- tai rakenta-

mismääräyksiä. Jyväskylässä on vuonna 2016 tehty ullakkorakentamisen edistä-

mispäätös keskusta-alueella. 

Jyväskylän ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätös on osa keskustan ke-

hittämishanketta ja sen tarkoitus on edistää keskusta-alueen täydennysrakenta-

mista poistamalla ullakkorakentamisen tieltä niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla 

päätöksellään vaikuttaa. Periaatepäätös on voimassa vuoden 2021 loppuun asti ja 

se mahdollistaa keskusta-alueella sijaitsevien rakennusten ullakkotilojen käyttöön 

oton asunnoiksi poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutoksen sijaan. 

(D/985/10.00.00.03/2016.) 

8.4 Rakennusoikeus, kerrosluku ja autopaikat 

Ullakkorakentamisen suhteen usea kaupunki on poikkeamisluvalla myöntänyt ra-

kennusoikeuden ja kerrosluvun ylittymisen ullakkorakentamisessa. Rakennusoikeu-

den lisäys on ullakkorakentamisessa pieni ja kerrosluku ei muutu pysyttäessä pää-

sääntöisesti vaipan sisällä. Kun kyseessä on hyödylliseksi koettu lisäkerrosrakenta-

minen, saatetaan päätyä myös asemakaavamuutokseen. (03.108 2017.) 

Autopaikat ovat varsinkin ruutukaavakeskuksessa alimitoitettuja. Keskustan pysä-

köintinormeja tarkistettiin ensin vuonna 2013 ja uudemman kerran vuonna 2018, 

jonka myötä autopaikkavaatimuksia on väljennetty keskustan asuntorakentamisen, 
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opiskelija-asumisen sekä liike- ja toimistotilojen kolmannen ja sitä ylempien kerrok-

sien osalta. (Jyväskylän kaupunki 2018.) 

8.5 Rakennusten suojelu 

Jos rakennus on rakennussuojelulailla suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti erityisen 

arvokas on tarpeellista tehdä siitä rakennushistoriallinen selvitys. Asemakaavalla 

suojeltujen rakennuksien osalta neuvotellaan museoviranomaisen kanssa mahdol-

listen lisäselvityksien, dokumentointien tai katselmuksien tarpeesta. Rakennusval-

vonta pyytää yleensä myös lausunnon suunnitelmista museoviranomaiselta ennen 

luvan hyväksymistä. (Silen 2019). 

Jyväskylään laaditun ullakkorakentamisen edistämisen periaatteen mukaan nykyi-

sen vaipan sisällä tai pienellä katon muokkaamisella voidaan soveltaa poikkeamis-

menetelmää ja Jyväskylän kaupungin tekemää periaatepäätöstä. Rakennukset, 

jotka ovat kulttuuriympäristöllisesti merkittäviä kaupunkikuvan kannalta, ratkaistaan 

edelleen asemakaavan muutoksella. (D/985/10.00.00.03/2016.) 

8.6 Suunnittelun pääkohdat 

8.6.1 Tilasuunnittelu 

Tilasuunnitteluun on arkkitehdin osalta otettu jossain määrin kantaa jo hankesuun-

nitteluvaiheessa. Suunnittelua jatkettaessa tiloja tarkennetaan ja tiloihin kohdistuvia 

vaatimuksia tarkastellaan huolellisesti. Arkkitehti, rakennesuunnittelija ja erityis-

suunnittelijat huolehtivat tehtäviensä mukaisesti asuintiloja koskevista teknisistä, 

toiminnallisista ja arkkitehtonisista vaatimuksista. (A 1008/2017, 3§.) 

Asuintilana käytettävän tilan muoto, koko, aiottu käyttö ja kalustettavuus on otettava 

huomioon suunnittelussa. Huonealan pitää olla vähintään 7 m2 ja huonekorkeutta 

tulee olla 2,5 metriä. Rakennuslupaa haettaessa, poikkeuslupa on mahdollista ha-

kea huonekorkeuden suhteen, mutta alle 2,2 metriä huonekorkeus ei saa alittaa. (A 

1008/2017, 4§.) 
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Asuinkäytössä olevan huoneistoalan vähimmäispinta-ala on oltava 20 m2. Opiskeli-

joille tarkoitetun huoneiston ala voi olla 16 m2, mutta silloin samassa rakennuksessa 

on oltava riittävät oleskelu- ja toimintotilat. (A 1008/2017, 7§.) 

Pohjaratkaisun on oltava tarkoituksenmukainen. Asuinhuoneistoon tulee suunnitella 

tilat lepoa, oleskelua, ruokailua ja ruuanvalmistusta sekä hygienian hoitoa varten. 

 Lisäksi asuinhuoneistossa on oltava tilat asumiseen liittyvään huoltoon ja säilytyk-

seen. Asuintilojen tekniset asennukset, kalusteet ja varusteet on oltava tilan käyttö-

tarkoituksen mukaiset. Asuinhuoneiden käyttöön on myös varattava tilat irtaimiston 

säilyttämistä ja vaatehuoltoa varten. Polkupyörillä, lastenvaunuilla ja ulkovälineillä 

pitää talossa olla asianmukaiset tilat myös uusien huoneistojen käyttäjää varten. (A 

1008/2017, 8§.) 

 

8.6.2 Ikkunat 

Asuintilojen ikkunoista, niiden koosta ja sijoittamisesta eri ilmansuuntiin, säädetään 

laissa ja asetuksissa kohtuullisen paljon. 

Asuintilojen ikkunoiden valoa tuottavan aukkojen koko tulee olla minimissään 10% 

asuinhuoneiston lattiapinta-alasta. Ikkuna on sijoitettava siten, että valoisuus ja nä-

kymä asuinhuoneesta ulos sekä kalustettavuus on huomioitu. Ikkuna tai sen osa 

pitää olla avattavissa. Samaan tai naapurikiinteistössä olevaan vastapäiseen raken-

nukseen on oltava etäisyyttä vähintään saman verran kuin vastapäisen rakennuk-

sen seinä on korkeudeltaan, mitattuna huoneen lattiatasosta. Asemakaavalla voi-

daan muuttaa tätä vaatimusta, mutta asuinhuoneiston pääikkunan edessä on oltava 

minimissään 8 metrin rakentamaton tila.  (A 127/2018, 5§.) 

Ilmansuuntien huomioiminen ikkunoiden asettelussa tulee myös ottaa huomioon, 

mikäli se on mahdollista. Pohjoispuolella olevat ikkunat antavat valoa liian vähän, 

kun taas eteläpuolen ikkunoissa on häikäisy ja tilan ylilämpeneminen ongelmana. 

Kaupunkikuvallisesti ikkunoiden sijaintia saatetaan rajoittaa ja tämän vuoksi ikkunat 
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ja parvekkeet ovat merkittävässä roolissa ullakon asuinkäyttöön ottamista ajatellen. 

(Tomminen 1990, 55.)  

Ullakkoikkunan muoto määräytyy lähes aina kattolappeen muodon mukaan, koska 

tilaa ikkunalle on rajatusti. Monimuotoiset ikkunat ovat nykypäivänä mahdollisia to-

teuttaa ja suunnittelijan on mahdollista toteuttaa lakien ja asetusten tuomat vaati-

mukset. (Kuva 6). 

 

Kuva 6. Ullakkoikkuna. Valokuva: Per Jalkman. 
 

8.6.3 Portaat 

Ullakkorakentamisessa portaat ja hissi tuottavat haasteita suunnitteluun. Kulkureit-

tien käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen kohdistuu paljon määräyksiä, jotka tu-

lee ottaa suunnittelussa huomioon. Ullakkotiloihin johtaa lähes aina jonkinlaiset por-

taat, mutta ne eivät välttämättä täytä asumiskäyttöön ottamisen vaatimuksia. 
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Portaan pinta ei saa olla liukas ja sen on oltava niin väljä, että liikuntakyvyttömän 

henkilön kuljettaminen paareilla portaita pitkin on porrashuoneessa mahdollista. 

Asuinkerrostalossa porraskäytävään pitäisi päästä luonnonvaloa ja välitasanteita tu-

lisi olla vähintään yksi. (A 1007/2017, luku 2, 3§.) 

Portaan on oltava helppokäyttöinen käyttötarkoitukseensa nähden. Asuinkäytössä 

olevan rakennuksen sisäportaan nousu saa olla enintään 190 mm ja etenemä 270 

mm. (A 1007/2017, luku 2, 4§.) 

Putoamissuuntien huomioiminen on tärkeää. Portaan tasanteen on oltava riittävän 

väljä, tarkoitukseen sopiva ja turvallinen käyttää. Portaaseen avautuvan oven 

edessä on oltava sivusuunnassa vähintään 400 mm tasaista tilaa ja edessä 1500 

mm. Lisäksi oleskeluun tai kulkuun tarkoitetuilla porrashuoneilla ikkunoiden, luukku-

jen ja aukkojen tulee kestää mahdollinen henkilökuorma putoamisvaaran ollessa 

mahdollista. (A 1007/2017, luku 2, 6§.) 

Kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä, putoamisen tai harhaan astumisen vaara 

on olemassa, vaaditaan kaide. Kaiteen on kestettävä siihen kohdistuvat käyttötar-

koituksen mukaiset kuormat. Kaiteen korkeus on sidonnainen mahdolliseen pu-

toamiskorkeuteen. Mikäli putoamiskorkeus on alle kuusi metriä, tulee kaiteen olla 

metrin korkea. Jos putoamiskorkeus ylittää kuusi metriä, tulee kaiteen olla 1,2 metriä 

korkea. Jos kaide ja poistumistie palvelevat vain yhtä asuntoa on kaiteen korkeuden 

oltava metrin korkuinen putoamiskorkeudesta riippumatta. Asuinhuoneiston sisäi-

nen kaide voi olla 0,9 metriä korkea, jos putoamiskorkeus on alle kolme metriä. (A 

1007/2017, luku 2,7§.) 

Portaan ja kaiteen on kestettävä käyttötarkoitukseensa nähden sille asetetut kuor-

mat koko lasketun käyttöiän ajan. Kaiteen pystyosassa sallitun aukon koko on 100 

mm ja muunlaisen suojaavan osan aukko saa olla enintään 30 mm. Vaakasuoria, 

kiipeilyn mahdollistavia rakenteita ei sallita tai niihin on kiinnitettävä kiipeilyn estävä 

seinän kaltainen lisäosa esimerkiksi lasista. Kaiteen yläreunassa sallitaan 200 mm 

vapaa aukko, alareunassa aukon koko saa olla enintään 50 mm. (A 1007/2017, luku 

2, 8§.) 

Molemmilla puolilla portaan syöksyä on oltava käsijohde, josta kaikkien ikäryhmien 

on mahdollista pitää kiinni tukevan ja turvallisen otteen saamiseksi. Käsijohteen 
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päättyminen tulee ulottaa syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan yli vähintään 300 

mm. (A1007/2017, luku 2, 9§.) 

Valaistuksessa tulee huomioida kulkua vaarantava häikäisy. Pintojen ja valaistuk-

sen tulee olla sellaiset, että vaaditut valoisuuserot saavutetaan ja havainnoiminen 

on mahdollista. Luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot tulee osoittaa pintamateri-

aalien tummuuseroilla, valaistuksella sekä tarvittaessa huomiomerkinnöillä. (A 

1007/2017, luku 3, 10§.) 

8.6.4 Hissit 

Jos asuinrakennuksessa oleva huoneisto sijaitsee kolmannessa kerroksessa, mu-

kaan lukien sisääntulokerros, on rakennuksessa oltava hissi. Hissiyhteyden on ulo-

tuttava jokaiseen sellaiseen kerrostasoon, josta on käynti asuinhuoneistoon. Hissi-

korin mitta tulee minimissään olla 1100x1400 mm. (A 241/2017, 7§.) 

8.7 Jyväskylän kaupungin poikkeamispäätökset 

8.7.1 Rakennusoikeus, kerrosluku ja autopaikat 

Kaikki poikkeamispäätökset tehdään hankekohtaisesti. Ullakkorakentamisen koh-

dalla voidaan poiketa voimassa olevasta asemakaavan määräämästä rakennusoi-

keudesta, kerrosluvusta, rakennuksessa mahdollisesti olevasta hissistä ja vaadi-

tuista autopaikoista. (D/985/10.00.00.03/2016.) 

Maankäyttösopimusmaksu peritään normaalisti asemakaavan muutoksen yhtey-

dessä rakennusoikeuden lisääntymisen ja kiinteistön arvonnousun johdosta. Ullak-

korakentamisessa tämä muodostaa haasteen hankkeen taloudellisuudelle. Maan-

käyttömaksua ei Jyväskylässä peritä poikkeamispäätösten yhteydessä, mikäli ra-

kennusoikeuden ylitys ullakkorakentamisessa on kohtuullisen vähäinen, eivätkä sen 

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ole merkittäviä. (D/985/10.00.00.03/2016.) 
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Kun ullakkorakentaminen toteutuu olemassa olevan vaipan sisällä sisältäen mah-

dollisia pieniä vesikattomuutoksia, ei kerrosluvun ylityksellä ole kaupunkikuvallisia 

vaikutuksia. (D/985/10.00.00.03/2016.) 

Jo ennestään täyteen rakennetuille pihoille uusien autopaikkojen rakentaminen koh-

tuullisin kustannuksin on mahdotonta. Autopaikkojen lunastaminen yleisistä pysä-

köintilaitoksista kaupungin keskustassa on suuri kustannuskysymys hankkeen to-

teutumista ajatellen. Autopaikkojen toteuttamisvelvollisuuden vaatimuksesta luopu-

misen myötä Jyväskylän kaupunki auttaa hankkeiden toteuttamisessa. Lisäraken-

tamisen neliömäärä on ullakkorakentamisessa varsin pieni ja sen merkitys keskus-

tan autopaikkoihin suhteutettuna on niin vähäinen, että sen edellyttämä laskennalli-

nen autopaikkojen määrä/m2 olisi merkittävä. Autopaikkoja on edelleen lunastetta-

vissa keskustan yleisistä pysäköintilaitoksista, jos hanketta suunnitellessa koetaan, 

että autopaikat ovat hankkeelle tarpeellisia toteutuksen kannalta. 

(D/985/10.00.00.03/2016.) 

8.7.2 Ikkunat 

Jyväskylässä varsinkin suojeltujen kohteiden katukuvallisista ikkunoista ollaan tark-

koja. Ikkunat ovat rakennuksen silmät ja niiden ilmettä ei sovi muuttaa. Korttelin 

sisäpihoille suuntautuvien ikkunoiden muutoksiin suhtaudutaan lempeämmin. Muu-

toskohteen luonteesta ja olemassa olevien ikkunoiden kunnon perusteella arvioi-

daan muutossuunnitelman soveltuvuutta ja sopeutumista kaupunkikuvaan. (Silén 

2019). 

Rakennuksen ikkunoiden kuntoa tulisi vaalia säännöllisin huoltotoimenpitein alusta 

alkaen. Suojeltujen rakennusten ikkunoiden osalta arvioidaan, onko vanhat ikkunat 

säilytettävissä ja kunnostettavissa kokonaisuutena. Samoin arvioidaan, onko ikku-

noiden muutoksen taustalla äänieristykseen tai muuhun terveellisyyteen tai turvall-

suuteen liittyvät tarpeet. (Silén 2019). 
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8.7.3 Portaat ja hissit 

Portaiden minimimitoituksesta ei Jyväskylän kaupungin laatimassa periaatepäätök-

sessä ole mainintaa, mutta poikkeamispäätöksen hakemisella on mahdollista poi-

keta velvollisuudesta ulottaa rakennuksen hissi ullakkokerrokseen. Hissin tuominen 

ullakolle asti on merkittävä kustannuskysymys ullakkorakentamishankkeen toteutu-

mista ajatellen. Suositeltavaa on, että hissi rakennetaan ullakkosaneeraus-koh-

teissa ullakolle asti mahdollisuuksien mukaan tai hissille varataan tilavaraus ulla-

kolle mahdollista myöhempää rakentamista varten. (D/985/10.00.00.03/2016.) 

Suojelukohteissa usein hissin rakentaminen ullakkokerrokseen asti aiheuttaa väis-

tämättä muutoksia myös rakennuksen kattomaailmaan. Lakia rakennusperinnön 

suojelemisesta ollaan muuttamassa siten, että hissin saa poikkeuksetta halutes-

saan rakentaa myös suojeltuun rakennukseen. Hallituksen esitys, 21.6.2018, laiksi 

rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta saattaa vaikuttaa 

suojeltavien rakennusten osalta tulkintaan siitä, mikä muuttaa merkityksellisesti 

kaupunkikuvaa myös Jyväskylässä. (Silen 2019). 
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9 ULLAKKORAKENTAMISEN RAKENTEELLISET NÄKÖKOHDAT 

9.1 Rakennetekninen selvitys 

Rakennetekninen selvitys määrittelee, onko rakennuksen nykyisten rakenteiden lu-

juus ja vakaus riittävä ullakkorakentamiseen. Rakennetekninen selvitys ottaa kan-

taa sekä rakennuksen kantavaan runkoon, että rungon muihin osiin. Lisäksi huo-

miota kiinnitetään rungon jäykistäviin rakenneosiin ja erityisesti perustusten kanta-

vuuteen. (Veijalainen 2019). 

Rakenneteknisessä selvityksessä olemassa olevat ja käyttökuntoiset rakenteet ovat 

uudelleenkäyttöä ajatellen resurssi, vaikka niitä jouduttaisiin vahvistamaan. Purka-

minen ja purkamisjätteen poiskuljetuksen kustannukset ja vaikeus tukevat kanta-

vien rakenteiden säilyttämistä. Olemassa olevan kattolappeen alle tapahtuva ullak-

korakentaminen aiheuttaa mahdollisesti ahtaiden työolosuhteiden vuoksi lisää työ-

tuntien määrää, mutta samalla voitetaan sääsuojien rakentamisen kustannuksilta 

olemassa olevan vesikaton ansiosta. Oli kyseessä mikä tahansa ullakkorakentami-

sen tapa, on rakennetekninen selvitys erittäin tärkeä. (Tomminen 1990, 90.) 

Rakenneteknistä selvitystä tehdessä lähdetään liikkeelle vanhoista rakennepiirus-

tuksista ja hankkeen uusista arkkitehtisuunnitelmista. Digitoidut nykytilanne- ja muu-

tossuunnitelmat ovat olennainen lähtökohta rakennetekniselle selvitykselle. Raken-

teisiin kohdistuvia rasituksia ja rakenneosien lujuustarkastelua tehdessä käsin las-

kemisen lisäksi voidaan käyttää esim. Mathcad-, FEM- tai räätälöityä Excell-lasken-

taohjelmaa.  (Veijalainen 2019). 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja, Sitowise Oy, on saanut useita toimeksiantoja laatia 

rakennusten rakennetekninen selvitys. Tässä opinnäytetyössä rakennetekniseen 

selvitykseen liittyvä lähdeaineisto on saatu pääosin haastattelemalla yrityksessä toi-

mivaa kokenutta rakennesuunnittelijaa, Jaakko Veijalaista, joka on tehnyt ja ollut 

mukana erityyppisten rakenneteknisten selvitysten laadinnassa.   
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9.2 Rakenteiden kantavuuslaskelmat 

Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että riittävä lujuus ja vakaus säilyvät 

koko niiden suunnitellun käyttöiän ajan. Koko suunnitellun käyttöiän ajan rakenteen 

on säilytettävä riittävä lujuus ja vakaus käyttötarkoitukseensa ja sijaintiinsa nähden. 

Rakenteen tulee olla luotettava haitallisten muodonmuutosten, värähtelyjen, hal-

keamien, painumien ja muiden haitallisten vaikutusten syntymistä vastaan. (A 

477/2014 2§.) 

Yhtenä kokonaisuutena toimivissa uusissa rakenteissa voi käyttää rakenteellisesti 

vain yhtenäistä suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää. Kun käytetään Eurokoodia ja 

Ympäristöministeriön asetuksia toteutuvat olennaiset, rakennuksen kantavia ja jäy-

kistäviä rakenteita koskevat tekniset vaatimukset suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Suunnittelussa on lisäksi huomioitava rakennuspaikan olosuhteet. (A 477/2014 3§.) 

Suunniteltaessa ja toteutettaessa rakennuksen korjaus- ja muutostöitä on selvitet-

tävä rakennuksen ominaispiirteet. Rakenteiden kunto ja rakenteen kuormituksen li-

säys on otettava huomioon. Rakenteen kuormien pysyessä ennallaan, mutta raken-

teiden kunnon vaatiessa vahvistustoimenpiteitä, korjaus- ja muutostyön tai käyttö-

tarkoituksen muutoksen johdosta voidaan soveltaa rakentamisajankohtana vallin-

neita säännöksiä ja kyseisen ajankohdan hyvää rakentamistapaa. Mikäli kuormat 

korjaus- ja muutostyön tai käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi kasvavat sovelle-

taan rakennukseen uudisrakentamiseen verrattavia määräyksiä ja ohjeita. (A 

477/2014, 10§.) 

Mikäli on kyseessä lisäkerrosrakentaminen ja hanke etenee varsinaiseen suunnit-

teluvaiheeseen, tulee hankkeeseen ryhtyvän yhdessä pääsuunnittelijan kanssa jo 

hankkeen alkuvaiheessa varmistaa käytettävä laskentanormi tai kahden eri normi-

kokonaisuuden rinnakkaiskäytön mahdollisuus paikalliselta rakennusvalvontaviran-

omaiselta. (Veijalainen, 2019). 

Rakennuksen kantava runko. Rakenneteknisessä selvityksessä otetaan kantaa 

kantavan rungon eri osiin. Kantava runko jaetaan ulkoseiniin, palkkeihin ja pilarei-

hin, joiden materiaalit ja kantavuuden kapasiteetti lasketaan. Kantavan rungon 
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osalta tutkitaan myös välipohjarakenne, kantavat väliseinät, mahdolliset parvekera-

kenteet, väestönsuojan kantavat rakenteet ja vesikatto sekä sen kantavat rakenteet. 

(Veijalainen 2019). 

Muut rungon osat. Olemassa olevista rungon rakenteista tutkitaan porrashuonei-

den seinärakenne ja portaan rakenne sekä mahdolliset ei-kantavat ulkoseinät. (Vei-

jalainen 2019). 

Jäykistävät rakenneosat. Jäykistävistä rakenneosista tutkitaan vaaka- ja pystyvoi-

mat sekä tuulesta aiheutuva taivutusmomentti. Olemassa olevien seinien jäykkyy-

destä ja rakenteen kokonaiskaatumisvarmuudesta tutkitaan, onko muutos ilman li-

sävahvistuksia mahdollista. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa tarvittaviin rakenteel-

lisiin muutoksiin. (Veijalainen 2019). 

Perustukset. Perustuksien osalta kiinnitetään huomiota perustustapaan, kantavien 

rakenteiden liittymiskohtiin sekä anturoiden maksimipohjapaineeseen. Maapohjan 

kantavuudella on myös suuri merkitys. Tarkasteltaessa perustusten kapasiteettia 

vertaillaan nykytilanteen kuormituksia muutostyön aiheuttamaan kuormitukseen. 

(Veijalainen 2019). 

9.3 Paloturvallisuus 

9.3.1 Palopermanto 

Vanhemmissa kerrostalojen ullakoissa törmää usein palopermantoon. Paloperman-

not on yleensä tehty hiekasta, tiilestä tai myöhemmin betonista ja muodostaa käy-

tännössä ullakon lattian. (Kuvio 6). Palopermannon paksuus käytettäessä tiiltä on 

yleensä 7,5 cm, betonia käytettäessä palopermantovalu on n. 4 cm. (Tomminen 

1990, 20.)  

Suunniteltaessa ullakko- tai lisäkerrosrakentamista vanha palopermanto muodos-

taa ylimääräisen kuorman yläpohjalle. Nykymääräykset rakennusten paloturvallsuu-

desta poikkeavat niin paljon vanhoista määräyksistä, että vanhat palopermannot ei-
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vät täytä nykyisiä paloturvallisuusmääräyksiä. Onkin suositeltavaa poistaa ole-

massa oleva vanha palopermanto ja uusia rakenne vastaamaan nykymääräyksiä. 

Lisäksi vanhan palopermannon poistamisella helpotetaan ylimääräistä rakentee-

seen kohdistuvaa kuormaa. (Tomminen 1990, 20.) 

Purkujätteen poistaminen keskusta-alueelta ullakko- tai lisäkerrosrakentamisen 

tieltä on hidasta ja vaivalloista tilanpuutteen vuoksi. Mikäli kohteen palopermanto 

muodostuu tiilestä, voidaan materiaalia mahdollisesti käyttää uudelleen. Tiiltä voi-

daan käyttää muutoskohteen väliseinissä tai lattian pintamateriaalina tehosteena. 

(Tomminen 1990, 20.) 

 

Kuvio 6. Palopermannon sijainti rakennuksessa. (Rakennustieto 2006, Kerrostalot 
1880-2000, 126) 

9.3.2 Nykymääräykset paloturvallisuudessa 

Rakennettaessa nykymääräyksien mukaan rakennuksen paloturvallisuuteen kiinni-

tetään paljon huomiota. Arkkitehti laatii suunnitelmissaan määräysten mukaiset pa-

loalueiden rajat ja rakenneinsinööri tarkastelee, miten ja millä aineilla tai materiaa-

leilla palokatkot ja rakenteiden palosuojaus toteutetaan. (Kuvio 7). 
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Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta säätelee saneeraus-

kohteiden paloturvallisuutta ja sen parantamista tilojen käyttötarkoituksen muuttu-

essa. Paloturvallisuuden parantaminen on perusteltua estääkseen henkilöturvalli-

suuden vaarantuminen. (A 848/2017 1§.) 

Suunnittelijoiden on tehtäviensä mukaan huolehdittava rakennuksen suunnittelusta 

niin, että se täyttää paloturvallisuudelle asetetut tekniset vaatimukset käyttötarkoi-

tuksensa mukaisesti. (A 848/2017 3§.) 

Rakennukset jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan paloluokkiin. Käytettävät palo-

luokat ovat P0, P1, P2 ja P3. Jos palon leviäminen osasta toiseen on estetty palo-

muurilla, voivat rakennuksen eri osat kuulua eri paloluokkiin. Paloluokat määräyty-

vät kerrosluvun, kerrosalan ja rakennuksen korkeuden perusteella, P0 on matalin ja 

P3 korkein. (A 848/2017 4§.) 

Rakennuksessa tai sen osissa eri käyttötarkoituksiin varatutut tilat voidaan sijoittaa 

palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden perusteella. Palokuorman tiheys riippuu 

tilan käyttötarkoituksesta. Palokuorman tiheys ilmaistaan megajoulena/neliö. Asun-

not kuuluvat palokuormaryhmään alle 600 MJ/m2. (A 848/2017 7§.) 

 

Kuvio 7. IV-kanavan läpiviennin palokatko-detalji betonivälipohjassa. WÜRTH, 
2019) 
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9.3.3 Paloturvallisuusmääräysten merkitys ullakkorakentamisessa 

Palon alkamisesta rakennus tai sen rakennusosat eivät saa aiheuttaa määrättynä 

aikana sortumisen vaaraa. Rakennuksen on kestettävä sotumatta riittävän luotetta-

vasti palokuorman palaminen ja jäähtyminen ilman henkilöturvallisuuden vaaranta-

mista. (A 848/2017 11§.) 

Päätöksen paloturvallisuuden vaatimuksista tekee rakennusvalvontaviranomainen 

konsultoiden johtavaa palo- ja pelastusviranomaista. Poistumistiejärjestelyt näytte-

levät ullakkorakentamisessa suurta roolia. Palo- ja pelastusviranomaiseen kannat-

taa olla yhteyksissä jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jotta suunnittelu etenee 

palomääräysten vaatimassa laajuudessa. (Tomminen 1990, 78.) 

Kun puhutaan suojellusta rakennuksesta, kaikki muutokset ja rakentamiseen koh-

distuvat määräykset ovat moniulotteisia. Määräykset saattavat olla ristiriidassa ra-

kennuksen suojelun kannalta ja rakentamisratkaisujen kanssa joudutaan usein et-

simään vaihtoehtoista tapaa toteuttamiseen. Museovirasto ja palo- ja pelastusviran-

omainen neuvottelevat ristiriitaisista määräyksistä, jotta saadaan toimiva ja kaikkien 

tahojen puolesta hyväksytty loppuratkaisu tuhoamatta suojellun rakennuksen kau-

punkikuvalista ilmettä. (Silén 2019). 

9.4 Ääniteknisyys ullakkorakentamisessa 

Kun lähdetään miettimään ullakkorakentamishanketta, tulee väistämättä eteen en-

tisen yläpohjarakenteen muuttaminen asuntojen välipohjarakenteeksi. Asuinraken-

nuksilla on omat vaatimuksensa asunnosta toiseen kulkeutuvan melusta tai täri-

nästä johtuvan äänen ääneneristysvaatimuksista. Ääniympäristöä koskeva tekninen 

vaatimus täyttyy, kun suunnittelussa otetaan huomioon tilan käyttötarkoitus. Raken-

nushankkeeseen ryhtyvän tulee osoittaa suunnitteluratkaisuilla rakennusvalvonta-

viranomaiselle ääniteknisten vaatimusten täyttyminen. (A 796/2017 3§) 
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9.4.1 Ääniympäristö 

Huonetilojen ääniolosuhteille, rakenteiden ja rakennusosien ilma- sekä aske-

läänieristykselle asetetut vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. Vähimmäisvaa-

timukset on asetettu myös taloteknisten laitteiden ja hissien tärinälle sekä runkoää-

nelle, oleskelualueiden ja oleskeluun käytettäville parvekkeille ja piha-alueille. (O 

RakMK-10804 2018 13.) 

9.4.2 Rakennusten huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus 

Vaatimuksia sovelletaan, jos rakennuksella on yksi tai useampia edellä mainituista 

tiloista. Asuinhuoneella tarkoitetaan jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettua tilaa. 

Eteistä, kylpyhuonetta, käytävää, erillistä keittiötä tai niitä vastaavia tiloja ei lasketa 

asuinhuoneeksi. Poikkeuksena, jos keittiö tai eteinen avautuvat suoraan esteettö-

mästi asuinhuoneeseen, vastaavat asuinhuoneelle asetetut vaatimukset myös nii-

tä. (O RakMK-10804 2018 13-14.) 

9.4.3 Korjaus- tai muutosrakentamisen ääniympäristövaatimukset 

Vaikka Ympäristöministeriön ohjeessa esitettyjä vaatimuksia sovelletaan lähinnä 

uudisrakentamiseen, ulottuvat ne myös sovelletusti rakennuksen laajentamiseen tai 

kerrosalan kasvattamiseen. Tällöin vaatimukset kohdistuvat muutoksen kohteena 

olevaan rakennuksen osiin. Vaatimusta ei sovelleta suojeltuihin kohteisiin, jos vaa-

timuksien noudattaminen aiheuttaisi merkittäviä muutoksia, eivätkä siten olisi hy-

väksyttäviä. (O RakMK-10804 2018 14.) 

Korjaus- ja muutosrakentamisessa ääniympäristöön kohdistuvat vaatimukset ra-

kennuksen muutosalueen ulkopuolella kohdistuvat rakentamisaikaan. Rakennuk-

sessa tapahtuva korjaus- tai muutostyö ei saa aiheuttaa haittaa eikä heikentää ra-

kennuksen ääniympäristölle asetettuja vaatimuksia. Rakennusvalvontaviranomai-

nen ratkaisee vaatimusten soveltamisen rakennustoimenpiteen yksilöiden. (O 

RakMK-10804 2018 14.) 
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Rakentamisvaiheessa merkittäviä ääniteknisiä haittoja aiheuttavia korjaus- ja muu-

tostöitä ovat LVIS-saneeraukset, julkisivu- tai ikkunasaneeraukset, tilojen käyttötar-

koitusmuutokset sekä uusien rakenneosien, kuten hissien tai laajennuksen raken-

taminen. Myös erilaiset pintamateriaalien vaihdot aiheuttavat ääniteknisiä haittoja. 

Rakennuksen ominaisuudet ja ääneneristävyys voidaan selvittää akustisin mittauk-

sin ja laskentamenetelmin suunnittelun ja toteutuksen lähtötiedoiksi. (O RakMK-

10804 2018 41.) 

9.4.4 Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa sanan mukaisesti tilojen muut-

tamista toiseen käyttöön. Suuressa mittakaavassa ajateltuna se voi olla tehdas-, 

liike- tai toimistorakennuksen muutos asunnoiksi, mutta yksinkertaisimmillaan se voi 

olla keittiön siirtäminen makuuhuoneen paikalle. Ullakkorakentaminen on myös ra-

kennuksen käyttötarkoituksen muutos ja siihen sovelletaan ääniympäristön suhteen 

uudisrakentamiseen verrattavia vaatimuksia. (O RakMK-10804 2018 41.) 

9.5 Lämmöneristysmääräykset ullakkorakentamisessa 

9.5.1 Rakennuksen ilmanpitävyys 

Asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset luokitellaan lämpimiksi tiloiksi. Tämä tarkoit-

taa, että huonelämpötila on lämmityskaudella +17oC tai sitä korkeampi. Lämpimän 

tilan ulkoilmasta erottavien rakennusosien tulee olla lämpö- ja kosteusteknisiltä omi-

naisuuksiltaan sellaisia, että käyttötarkoituksen edellyttämät sisäilmasto-olot saavu-

tetaan energiatehokkaasti. (M RakMK-21402 2010, 2.1.1.) 

Rakennuksen vaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyys on oltava sellai-

nen, että vuotokohtien läpi kulkevat ilmavirtaukset eivät aiheuta rakenteille, raken-

nuksen käyttäjille tai ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudelle merkittäviä haittoja. Ra-

kenteiden liitoksiin ja läpivientien huolelliseen toteutukseen tulee rakennustyössä 
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kiinnittää erityistä huomiota. Tarvittaessa rakenteisiin tehdään erillinen ilmansulku. 

(M RakMK-21402 2010, 2.3.1.) 

Ovien ja ikkunoiden liitoskohta ympäröiviin rakenteisiin on oltava ilmanpitävä. Kar-

mien ja puitteiden tiivistäminen on tehtävä huolellisesti ja käytettävien rakennustar-

vikkeiden tulee olla sellaisia, että ne kestävät olosuhteiden rasitukset vaurioitumatta 

eivätkä aiheuta ympäröiville rakenteille vaurioitumisen vaaraa. (M RakMK-21402 

2010, 2.3.2.) 

9.5.2 Rakennuksen vaipan lämmöneristys 

Rakennusosien oikeanlaiseen lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan on kiinnitet-

tävä huomiota rakennuksen lämmöneristystä suunniteltaessa. Lämmöneristys-

määräyksissä on rakennusosille määritelty lämmönläpäisykerroin eli U-arvo. (M 

RakMK-21402 2010, 3.1.4.) 

Alla kuva tällä hetkellä voimassa olevista lämpimän tilan rakennusosien lämmönlä-

päisykertoimista. (Kuvio 8). 

 

Kuvio 8. Rakennusosien lämmönläpäisykertoimet. (Ympäristöministeriö 2010) 
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Mikäli lujuus tai muu erityinen syy aiheuttaa pienen poikkeaman rakennusosan läm-

mönläpäisykertoimen suurenemiseen, on poikkeaminen vaatimuksista sallittua, 

mutta poikkeama ei saa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä eikä liian korkeaa suhteel-

lista kosteutta rakenteen pintaan tai rakenteeseen rakennuksen normaalissa käyt-

tötarkoituksessa. (M RakMK-21402 2010, 3.2.3.) 

9.5.3 Rakennuksen energiatehokkuus 

Korjaus- tai muutostyöhankkeeseen ryhdyttäessä on rakennuslupaa haettaessa 

esitettävä ne toimenpiteet, joilla rakennuksen energiatehokkuutta hankkeen laajuu-

den ja päätetyn rakennustavan mukaisesti aiotaan parantaa. Kun rakennuksen 

vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin kohdistuviin korjaus- tai muutostöi-

hin kohdistuvat kokonaiskustannukset ovat 25% rakennuksen arvosta on kyse laa-

jamittaisesta korjauksesta. Kun korjaus on laajamittainen, on hankkeeseen ryhtyvät 

osoitettava myös valittujen toimenpiteiden kustannusoptimaalisuus. (A 2/17 2017 

2§.) 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että energiaa ja luonnonvaroja 

kuluu säästeliäästi ja rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen 

edellyttämällä tavalla. Energiatehokkuuden ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen 

osoitetaan laskelmilla. Käytettävät rakennustuotteet on valittava energiatehokkuutta 

silmällä pitäen. Talotekniset järjestelmät sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien 

tulee olla sellaisia, että energiakulutus ja tehontarve jää vähäiseksi ja energiankulu-

tusta voidaan seurata. (L 132/1999, luku 17 117g§.) 
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheen valinta syntyi työnantajalleni, Sitowise Oy:lle tulleen toimek-

siannon seurauksena. Tehtäväni oli tutkia kohteen ullakkorakentamismahdollisuu-

det arkkitehtuurisessa mielessä. Valitettavasti hanke oli silloin vielä lähtökuopissa 

ja sitä ei oltu vielä esitelty taloyhtiön yhtiökokouksessa. Liian aikaisen paljastumisen 

vuoksi en saanut taloyhtiön hallitukselta lupaa käyttää hanketta esimerkkinä tässä 

opinnäytetyössä. Opin tehdystä ullakkorakentamishankkeen esiselvityksestä paljon 

ja opinnäytetyötäni tehdessä sain uusia näkökantoja seuraavia mahdollisia selvityk-

siä varten.  

Opinnäytetyön alkuvaiheessa, esimerkkitapauksen jäätyä käyttökelvottomaksi, tun-

tui, että on mahdottomuus löytää juuri Jyväskylään sopivaa aineistoa opinnäytetyötä 

varten. Lähteitä tuntui olevan minimaalinen määrä. Tilatessani eräästä espoolai-

sesta antikvariaatista Hannu Tommisen kirjan, Ullakkotilat, löytyikin kirjaa selaa-

malla avainsanoiksi suuri määrä sanoja, joilla tietoa opinnäytetyön tueksi pystyi et-

simään. 

Oman työurani perusteella tiesin, että Jyväskylän ruutukaavakeskus on täynnä suo-

jelukohteita ja se teki työstä vieläkin mielenkiintoisempaa. Keski-Suomen museovi-

rasto tarttui työhöni mielenkiinnolla ja sain sieltä paljon lähtötietoa opinnäytetyötäni 

varten. 

Arkkitehtisuunnittelun sekä rakennusperinnön säilyttämisen lisäksi minua on aina 

kiinnostanut myös rakenteelliset asiat ja opinnäytetyön lähdemateriaalit koostuivat 

hyvin pitkälti näistä lähtökohdista. Ullakkorakentamisessa olemassa olevien raken-

teiden ja maapohjan kantokyky sekä niiden tutkiminen hankkeen alkuvaiheessa an-

taa lähtötiedot siitä, että onko hanke mahdollinen ja millaisia mahdollisia vahvistus-

toimenpiteitä tarvitaan. 

Tutkimustyötä tehdessä kävi myös ilmi, että ullakkorakentamishankkeeseen ryhdyt-

täessä oleellisia huomioon otettavia asioita ovat myös paloturvallisuus, esteettö-

myys, käyttöturvallisuus, ääniteknisyys ja lämmöneristävyys. Suunnittelutyössä on 

huomioitava niitä säätelevät ja ohjaavat lait, asetukset ja ohjeet.  
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Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantaja, Sitowise Oy, sai isännöitsijöille ja taloyhti-

öille seminaarin yhteyteen laaditun esittelymateriaalin ullakkorakentamisen mahdol-

lisuuksista ja haasteista. Tulevaisuudessa yritys saattaa hyötyä siitä, että esittely-

materiaalin kokonaisvaltaisuus tuottaa toimeksiantoja hankeselvittelyä pidemmälle 

ja hankkeet myös toteutetaan. 

Opinnäytetyöstä saatujen tuloksien ongelmaksi muodostuukin ullakkorakentamis-

hankkeisiin vaikuttavien yksityiskohtien jatkuva muuttuminen. Tämän vuoksi saatua 

esittelymateriaalia pitää säännöllisesti päivittää ja tarkastaa kohdekohtaisesti mate-

riaalin ajankohtainen oikeellisuus suojelumääräysten, lakien, asetusten ja ohjeiden 

suhteen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että ullakkorakentamisella keskusta elävöityy ja väkimäärä 

kasvaa. Taloyhtiöillä on mahdollisuus rahoittaa ullakkorakentamisella kiinteistöön 

kohdistuvia muita saneeraustoimenpiteitä myymällä rakennusoikeutta urakoitsijalle, 

maksavien osakkaiden määrä lisääntyy ja talon arvo kasvaa.  

Suurin ullakkorakentamisen toteuttamista estävä päätöksenteko taloyhtiön yhtiöko-

koukselle on hankeen kalleus, hyötynäkökohdat, visuaalisuus ja ennen kaikkea nii-

den esittely ihmisille, jotka eivät välttämättä tiedä rakentamisesta juuri mitään. En-

nakkoluulot ja rakentamisvaiheesta aiheutuvat haittatekijät mietityttävät. Ullakkora-

kentamishankkeissa on jopa törmätty siihen, että ylimmässä kerroksessa asuvat 

osakkaat vieroksuvat yläpuolelleen tulevia uusia asukkaita. 

Vaikka ullakkorakentamishankkeet ovat haasteellisia, ovat ne myös hyvin suunni-

teltuna hyödyllisiä taloyhtiöille. Tämän opinnäytetyön tutkimus on osoittanut, että 

taloyhtiöiden hallituksen kannattaisi satsata hiukan enemmän hankeselvitykseen, 

jotta esittely yhtiökokoukselle olisi kattavampaa ja ottaisi huomioon useita eri näkö-

kulmia. 

Tämän työn jatkojalostus onkin paljolti kiinni siitä, millaisilla resursseilla hankeselvi-

tys tehdään. Kattavasti tehty hankeselvitys, johon on panostettu riittävästi resurs-

seja saattavat poikia ullakkorakentamiseen kasvua ja innostusta myös Jyväskylän 

seudulla. Jatkojalostuksena työstä on myös tarkoitus tehdä muistilista eri suunnitte-

lualoille huomioon otettavista seikoista ullakkorakentamisen suunnittelussa. 
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