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Tiivistelmä

Diplomityöni liittyy Turun kaupungin kaavoitus- ja ympäristöviraston käynnistämään 

keskustan kehittämissuunnitelmaan ”Keskustan rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen 

yhteensovittaminen” ja käsittelee Turun keskusta-alueen ullakoita sekä niiden (asuin)käyttöön 

muuttamisen mahdollisuuksia. 

Turussa kesän 2008 aikana tehdyllä ullakkojen inventoinnin ja kirjallisuuden avulla 

olen pyrkinyt  luokittelemaan eri aikakausien asuinkerrostalojen ullakoiden ominaispiirteitä, sekä 

kartoittamaan niitä alueita ja rakennustyyppejä, jotka voisivat parhaiten soveltua 

ullakkorakentamiseen. Lisäksi olen lähdeaineiston avulla selvittänyt niitä asioita, joita tähän 

rakentamishankkeeseen ryhdyttäessä on huomioitava, sekä mietin ullakkorakentamisen perusteluja, 

oikeutusta ja sillä saavutettavissa olevia hyötyjä. 

Käyn myös läpi asuntosuunnittelumme nykytilaa, siihen johtaneita syitä sekä pohdin, 

mitä uutta ullakkoasuminen voisi tälle alueelle tarjota. Esitän mahdollisuutta kyseenalaistaa totutut 

käytännöt ja menettelytavat, sillä uskon, että asuntotuotannossamme vallitsevan tilanteen ei tule olla 

lopullinen.

Näin eri alueilta kerätyn tiedon ja nykytilanteen asettamien tarpeiden ja ongelmien 

perusteella olen valinnut projektialueelta kohderakennuksen, jonka ullakon käyttömuutoksesta olen 

tehnyt esimerkkisuunnitelman. Kyseinen kohde on valittu niin, että se pyrkii vastaamaan parhaalla 

mahdollisella tavalla yhtälöön, jonka muuttujina ovat ullakkorakentamisen realiteetit, Turun 

keskusta-alueen kokonaisvaltainen tilanne sekä asuntosuunnittelun kaipaama muutos. 

Lopputuloksena on yksi puheenvuoro siitä, miten ja millä keinoin nykyistä tilannetta voitaisiin 

kokonaisvaltaisesti kehittää. 
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Abstract     

My thesis is a part of the city center development plan launched by the city of Turku, and focuses 

on the attics in the center of the city and the possibilities in converting them to housing and other 

uses.

 With the help of  literature and the inventory work done in Turku during the summer 

of 2008 I aimed to categorize the characteristics of building types and their attics from different 

decades and by so to find among them the ones that posess the most potential when it comes to attic 

housing. Also with the help of written sources I presented the matters that must be taken into 

consideration when starting such a project and looked into the reasons and justifications of it, as 

well as the benefits that can be acquired. 

 I also focus on the present state of housing design and the reasons that have led to it. I 

ask what new solutions attic housing could bring and  suggest the possibility to question the current 

practices and procedures as I believe that the current situation shouldn´t be final.

After this information gathered from the different areas related to attic conversions I 

chose an example building from the project area and made a design of how to take its attic into use. 

The said target I chose on the basis of the time spent in Turku and information learnt so that the 

design would serve the future development in the best possible way on all necessary areas – the 

practical realities of such projects, the situation as a whole in the center of Turku  and the need to 

develop housing design.

. The result is one statement of how and with which means the current situation could 

be developed as a whole. 
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2. Esipuhe ja johdanto

”Muutos, joka ei ole parannus, on huononnus.”

-Adolf Loos

Arkkitehtuurissa ei ole pysyviä lainalaisuuksia, mutta rakennuksessa tai 
kaupungeissa ei mikä tahansa käy laatuun. Arkkitehdin tulee tehdä päätöksiä 

ja tällaisten hienovaraisten arviointien tekeminen on hänen tärkeimpiä 
tehtäviään. Hänen on määriteltävä, minkä asian kanssa voidaan joustaa, 
mikä saa luvan antaa periksi, missä ja kuinka. Hän ei jätä huomioimatta 

kohteelle luodun järjestyksen puitteissa esiintyviä tilaohjelman ja rakenteen 
epäjohdonmukaisuuksia.

 –Robert Venturi

Olen opiskelujeni alusta asti kokenut asuntosuunnittelun kiinnostavimmaksi 
haasteeksi arkkitehtuurin tehtäväkentässä. Kodin vaikutus ihmisen henkiseen 
hyvinvointiin ja kehitykseen on kiistaton, ja vaikka itse asunnon arkkitehtuuri 
ei välttämättä ole se ratkaisevin tekijä tasapainoisen elämän muodostumisessa, 
ei rakennettujen kehysten laatu ole lainkaan yhdentekevää. Hyvin suunniteltu 
ympäristö edesauttaa turvallisuudentunteen ja sitä kautta viihtyisyyden syn-
tymistä ja samalla vähentää pelottavia ja uhkaavia tekijöitä. Myös asunnon 
tasolla tämä pitää paikkansa - siinä on oltava sitä jotain, mikä mahdollistaa 
tunnesiteen muodostumisen ja aikaansaa paikan tunnun, kotipesän ajatuksen. 
Mikä tai mitä tämä jokin on, onkin sitten asia erikseen; vastauksia  lienee yhtä 
monta kuin asujiakin. Juuri tämän moninaisuuden vuoksi on tärkeää pystyä 
tarjoamaan riittävästi vaihtoehtoja kotiaan etsiville ihmisille. 

 Taloudellisestikin tarkasteltuna asumisen merkitys on valtai-
sa; vuonna 2005 noin kolmannes kansanvarallisuudestamme oli kiinni 
asuinrakennuksissa(1). Oma asunto on  monelle elämän suurin ja merkittävin 
investointi, ja vallitsevassa yhteiskunnallisessa ajattelussa sen tavoitteleminen 
on käytännössä itsestään selvää – vuokralla asumista pidetään lähes poikkeuk-
setta väliaikaisena ratkaisuna, ja asuntolainan lyhennyksien maksamista vuok-
raa mielekkäämpänä menoeränä. Omistussuhteisiin sen kummemmin tässä 
puuttumatta ja niiden järkevyyttä arvottamatta,  valinnan mahdollisuuksia 
itse asuntojen suhteen tulee lisätä. Asumisen malliksi vakiintunut makuuhuo-
neiden, olohuoneen ja keittiön muodostama kokonaisuus tarvitsee rinnalleen 
vaihtoehtoja.

1. Kodin mielikuva on vahva.
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Ullakkorakentamisesta kiinnostuin opiskelujeni edetessä, johtuen lähinnä 
kahdesta syystä – sen ainutlaatuisuudesta ja vahvasta siteestä kaupunkitilaan. 
Talossa on vain yksi ullakko ja useimmilla yksi koti – tästä lähtökohdasta on 
löydettävissä uusia ratkaisuja niitä etsiville ihmisille. Uskon ihmisen olevan 
hyvin pitkälle ympäristönsä ja kulttuurinsa tuote, minkä vuoksi hyvien lähtö-
kohtien tarjoaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tasapainoisen, aktivoivan sekä 
erilaisuuden mahdollistavan ympäristön kehittäminen tulee olla prioriteettilis-
tan kärjessä. Kaupunkitila kiehtoo minua paitsi elävyytensä ja virikkeidensä, 
myös sen suunnattoman potentiaalin - niin käytössä olevan kuin vielä löytä-
mättömänkin – vuoksi. Asumisen ja kaupungin aikaisempaa voimakkaampi 
lomittaminen on esimerkki jälkimmäisestä. 

Arkkitehtuuri heijastaa, ihmisen tavoin, ympäristöään ja aikaansa. Yhteiskun-
nan muutokset ovat kautta aikojen heijastuneet muutoksiin asumisessa, sen tra-
ditioissa ja ilmenemismuodoissa. Minua kiinnostaa, miten asunnon suunnitte-
lu muokkaa ihmisen arkea – mitä toimintoja voidaan mahdollistaa, edesauttaa, 
vaikeuttaa tai estää?  Vaikuttaako asunto ihmiseen vai ihminen asuntoon? Voi-
daanko asumisen käsitettä laajentaa miettimällä uudestaan niitä ulottuvuuk-
sia, joita siihen on sisällytettävissä, tai yksinkertaistaa ja selkeyttää karsimalla 
vain tradition vuoksi mukana kulkevia funktioita? Mitä ihminen oikeastaan 
tarvitsee asumisessaan? Voiko elinpiiriä laajentaa luontevalla ja uskottavalla 
tavalla asunnon fyysisten rajojen ulkopuolelle, vai onko yksityisyyden tarve 
liian syvälle kirjoitettu kulttuuriimme, jotta sitä voitaisiin enää uskottavasti 
kyseenalaistaa? 

Ihanteellisessa tilanteessa ihmisen oleminen ja eläminen ei rajaudu kodin 
seinien sisälle, vaan on osa laajempaa kokonaisuutta. Tämän ei välttämättä 
tarvitse tarkoittaa aktiivista sosiaalista osallistumista tai uusien toimintojen 
kehittämistä; asumisen vakiintunutta kaavaa  uudelleen järjestelemällä voi-
daan kenties saada aikaan tilanne, jossa ympäristön elävyys ja vetovoima li-
sääntyvät luonnollisella, lähes huomaamattomalla tavalla. Jo se, että  paikassa 
on ihmisiä, tekee siitä heti kiinnostavamman herättämällä kysymyksen, johon 
vastauksen saadakseen on itse liityttävä joukkoon.  Viihtyisäksi koettu ym-
päristö lisää automaattisesti sen ajan määrää, mitä siinä vietetään ja edesaut-
taa siihen sitoutumista; kodin käsite laajenee ja tulee moniselitteisemmäksi. 
Koti, kotirappu, kotipiha, kotikortteli, kotinaapurusto, kotikaupunki – ympä-
ristön omaksi kokeminen mahdollistaa paikkaan kiinnittymisen ja aikaansaa 
kollektiivisen vastuuntunnon heräämisen. Kodista halutaan pitää huolta, sillä 
on sisällöllistä merkitystä ja sitä halutaan kehittää. Peräänkuulutan siis uutta, 
urbaania yhteisöllisyyttä, jonka seurauksena kaupunkitila ja –ympäristö muo-
dostuvat kokonaisuuksiksi, joista asukas voi tuntea omistajan ylpeyttä. 

Kaiken tämän lähtökohtana on ihmisen oma koti, sen sisältö, sijainti ja suhde 
naapureihin ja kaupunkitilaan. Elämän osa-alueiden jaottelu ja vastakohtaistu-
minen – työ/vapaa-aika, vieras/oma, tuttu/tuntematon, arki/pyhä, koti/ulkoil-

2. Kaupunkitila on osa asumista.
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ma, yö/päivä ja niin edelleen luonnollisesti selkeyttävät asioiden ymmärtämis-
tä ja saattavat auttaa jäsentämään ympäröivää maailmaa, mutta ei ole mahdo-
tonta kyseenalaistaa näitä määrittelyjä tai tehdä ne jopa kokonaan uudelleen. 
Tavoitteena on laajentaa ihmisen elinpiiriä niin, että kaupungissakin hän on 
kotonaan ja omalla olemisellaan osaltaan lisää ympäristönsä elinvoimaa ja 
houkuttelevuutta.

Diplomityöni tavoitteena on ullakkorakentamisen mahdollisuuksia ja vaiku-
tuksia tutkimalla herättää laajemmassakin mittakaavassa ajatuksia asioista, 
joihin toivoisin kiinnitettävän nykyisessä asuntorakentamisessa enemmän 
huomiota. Pyrin myös tuomaan esiin näkökulmia ja vaihtoehtoja, joita ei ken-
ties ole riittävästi huomioitu tähänastisessa asuntotuotannossa. Keinoina olen 
käyttänyt Turun keskusta-alueen ullakoiden inventointia, kaupunkitilan tutki-
mista, kirjallisuutta sekä omia suunnitelmiani.
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3. Diplomityön aihe, sisältö, rajaus ja perustelut

Diplomityön aihe on ullakkorakentamisen mahdollisuuksien tutkiminen Turun 
keskusta-alueen ullakoilla. Se on osa Turun kaupungin käynnistämää, Turun 
keskustan osayleiskaavan valmisteluun liittyvän keskustan kehittämissuunni-
telman erillistarkastelua, jossa tutkitaan tekeillä olevan rakennusperintöohjel-
man periaatteiden soveltamista käytäntöön ja tarkastellaan rakennussuojelun 
ja täydennysrakentamisen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Esiselvityk-
sen tulokset työstetään varsinaisen kaavatyön yhteydessä oikeusvaikutteiseksi 
osayleiskaavaksi, jonka perusteella laaditaan asemakaavat. 

Kehittämissuunnitelmaa laaditaan kartassa osoitetulle Turun ydinkeskustan 
ruutukaava-alueelle. Alueen kokonaislaajuus on noin 250 hehtaaria ja siihen 
sisältyy kaikkiaan 100 korttelia. Alue rajautuu koillisessa Aninkaisten- ja Uu-
denmaankatuun, kaakossa Kupittaankatuun, lounaassa Puistokatuun sekä Ka-
kolan alueeseen sekä luoteessa Ratapihankatuun. 

Tällä hetkellä keskustakorttelien asemakaavoitus on pirstaleista ja osalla alu-
eesta on yhä voimassa 1800-luvulla laadittuja sekä varhaisempiakin asema-
kaavoja, joiden rakennusoikeus on määritelty Turun kaupungin rakennusjär-
jestyksessä. Monet asemakaavat ovat tavoitteiltaan vanhentuneita ja kehitysta-
voitteiden vastaisia. Keskustan kehittämissuunnitelman tarkoitus on määritellä 
kehittämistavoitteet eri tavalla rakentuneille ympäristökokonaisuuksille ja näin 
toimia kaavoituksen työkaluna.

Diplomityö koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka liittyvät prosessinomaisesti 
yhteen ehjäksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen osa ja työvaihe on Turun kes-
kusta-alueen ullakoiden inventoinnin, kartta-aineiston ja kirjallisuuden kautta 

3. Projektialueen rajaus
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saatu tieto alueella olevasta asuinkerrostalo- ja ullakkokannasta sekä ullakko-
rakentamisessa huomioon otettavista seikoista, toinen pohdiskeleva osuus siitä, 
mitä asuminen oikeastaan on, ja miten ullakkorakentamisen avulla sen mah-
dollisuuksia voitaisiin kehittää verrattaessa nykyiseen tilanteeseen,  ja kolmas 
projektialueelta valittuun kohteeseen tehty suunnitelma yhdestä mahdollisesta 
ullakkorakentamisen tavasta. Kohde on valittu  inventoinnista ja kirjallisuudes-
ta kertyneen tiedon sekä asuntosuunnittelun nykytilan kehittämispyrkimyksen 
perusteella niin, että se pyrkii mahdollisimman hyvin vastaamaan sekä ullak-
korakentamisen asettamiin realiteetteihin  että asumisen uudistamisen haastei-
siin. Pyrkimys ei ole esitellä ratkaisua, joka olisi yleispätevä toimintamalli ul-
lakkorakentamiseen suhteen tulevaisuudessa, vaan esitellä esimerkinomaisesti 
yksi mahdollinen lähestymistapa aiheeseen. 

Keskusta-alueilla ei ole juuri vapaata tonttimaata löydettävissä, joten kaupun-
kirakenteen tiivistämisen täytyy tapahtua muilla keinoilla. Ullakoilla on suuri 
määrä kuutioita, joiden tämänhetkinen vajaakäyttö ei ole kestävän kehityksen 
tai ekologisen suunnittelun periaatteiden mukaista. Kasvavat energiansääs-
tövaatimukset ja pyrkimys päästöjen pienentämiseen puoltavat rakentamista 
olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden varaan. Jos tähän voidaan yh-
distää ullakkoasumisella  saavutettavissa olevat hyödyt, eli uusien asumismuo-
tojen esitteleminen ja kaupunkitilan laadun jalostaminen, saadaan jo melko 
lupaava lähtökohta Turun keskusta-alueen kehittämiselle.

Vaikka ullakkoasuminen mielletään usein eksklusiiviseksi ja vain harvojen 
ulottuvilla olevaksi, asian ei välttämättä tarvitse olla jatkossa niin. Mielikuva 
liittynee pitkälti siihen, että ullakkoasuminen ei ole  Suomessa vielä hirvittä-
vän yleistä, ja että toteutetut esimerkit on tehty lähinnä vanhojen arvotalojen 
ullakoille noudattaen astetta ylellisempää tyyliä. Johtuen ullakkoasumiseen so-
veltuvien arvorakennusten suhteellisen pienestä lukumäärästä mahdollisuuk-
sia ei ole loputtomiin,  joten tämäntyyppisten asuntojen ilme tullee säilymään 
entisellään.  Ullakkoasuminen on kuitenkin sovellettavissa muuallekin kuin 
jugend-taloon, ja johtuen 1940-luvulta eteenpäin syntyneen kerrostalokannan 
runsaudesta mahdollisuuksia laajamittaisellekin ullakkorakentamiselle on ole-
massa. Oma lukunsa on tietenkin tasakattoinen kerrostalokanta, joiden katto-
jen täydennysrakentaminen voidaan nähdä eräänä ullakkoasumisen muotona. 

Asuntosuunnittelussamme on tapahtunut käytännössä koko sen historian ai-
kana merkillisen vähän kehitystä. Etenkin viime vuosikymmenen aikana on 
kyllä rummutettu erilaisia teemoja asukkaiden osallistumisesta muuntojousta-
vuuden kautta ekologiseen rakentamiseen, mutta silti suurin osa valmistuvas-
ta asuntokannasta noudattaa yhä edelleen samaa perheasunnon peruskaavaa, 
joka on ollut vallitseva suuntaus jo kymmeniä vuosia. Muutos suunnittelu- ja 
rakentamisprosessien suhteen on ollut vähäistä, ja asukkaiden mahdollisuus 
vaikuttaa asuntoonsa rajoittuu lähinnä sisustuselementteihin. Tämä johtuu 
suurimmaksi osaksi siitä, että käytännössä asuntorakentamisen toteutuksen 

4. Perinteistä ullakkorakentamisen tontimaata
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tavan sanelevat voittoa tavoittelevat tahot, joiden intresseissä ei ole asumisen 
kehittäminen niin kauan, kun nykyinenkin kanta menee kaupaksi. Nykyinen 
kanta puolestaan menee kaupaksi, koska muutakaan ei ole tarjolla. Koska 
asuntotuotantomme on 1900-luvun alusta asti alistettu palvelemaan lähinnä 
kansantaloutta ja elinkeinoelämän kehittämistä, tähtäimenään niin sanottu yh-
teinen hyvä, yksilötason eroista kumpuavat asumistarpeet ovat yleispätevyyttä 
tavoiteltaessa jääneet vaille tyydyttävää vastausta. Koko asuntotuotannon ra-
kenne on yksipuolinen ja rakentamisen prosessi hioutunut vastaamaan tiettyjen 
talotyyppien ja asuntoratkaisujen vaatimuksiin (2). Tämän seurauksena olemme 
nykyisessä tilanteessa, jossa toimintatapojen muuttaminen tuntuu työläältä, 
kalliilta ja vaikealta –  mihin suuntaan kehitystä tulee viedä, miten toimia, 
mistä hakea mallia? Selvää on ainoastaan se, että muutosta tarvitaan; on sie-
tämätöntä kohdata se tosiasia, että asuntosuunnittelun suunnan ja toteutuksen 
tavat määrittyvät tuotantoprosessien sanelemana.

Johtuen rakennusteollisuuden aikaansaamasta yllätyksettömyydestä ja asun-
tokannan homogeenisyydestä, olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa koko 
yhteiskuntaan tuntuu välillä  iskostuneen  näennäisen tasa-arvon ja tasapäis-
tämisen pyrkimys. Seurauksena asuntotarjonnan yksipuolisuudesta  pienikin 
eroavaisuus on merkille pantavaa ja näin ollen ainakin jossain määrin kadeh-
dittavaa, josta puolestaan seuraa erilaisia ikäviä ilmiöitä, kuten NIMBY (Not 
In My Back Yard) -asennetta sekä pelkästään tunteeseen ja ennakkoluuloon 
perustuvaa muutosvastarintaa. Lisäksi unohdetaan helposti se, etteivät kaikki 
todellisuudessa yksinkertaisesti ole samalla viivalla, eikä ole tarvettakaan niin 
kauan, kun taataan tietty peruslähtökohta ja sen kehittämisen mahdollisuus. 
Ongelma lienee lähinnä siinä, että eri lähtökohtien nähdään olevan sijoitetun 
peräkkäin ja erilaisuuden tarkoittavan myös eriarvoisuutta. Parhaiten tämän 
asenteen tuulettaminen onnistuisi sekoittamalla mahdollisimman paljon keske-
nään erilaisen tausta ja elämäntilanteen omaavia ihmisiä, ja tarjoamalla heille 
kaikille mahdollisuuden toteuttaa valitsemaansa ja resurssiensa mukaista elä-
mäntyyliä.

Tämän vuoksi uudentyyppinen ullakkorakentaminen lukuisine mahdollisuuk-
sineen on yksi vakavasti harkittava vaihtoehto, kun mietitään niitä keinoja, 
joilla asumisen monipuolisuutta ja kehitysnäkymiä voitaisiin jatkossa paran-
taa. Erityisen tärkeää on valinnan mahdollisuuksien lisääminen myös alem-
missa tuloluokissa, sillä rahalla on tähänkin asti saanut melkein mitä tahansa.

Työ tähtää siis selvittämään ullakkorakentamisen edellytyksiä, rajoituksia, 
mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Se on tehty yhteistyössä Turun kaupungin 
kaavoitusviraston kanssa Kiinteistösäätiöltä saadun apurahan tukemana. Oh-
jaajana Tampereen teknillisestä yliopistosta on toiminut asuntosuunnittelun 
professori ja koulutusohjelman johtaja Markku Hedman.

5. Asuntotuotantoa vuodelta 1966 (yllä) ja 2008 
(alla). Eroavaisuudet eivät ole suoranaisesti  

silmiinpistäviä.
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4. Yleistä

4.1.Ullakon synty ja määritelmä

Rakennuksen kerros sijaitsee kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan ylä-
puolella, kellarikerros kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan alapuolella 
ja mahdollinen ullakko pääasiallisesti julkisivun ja vesikaton leikkauslinjan 
tasoa ylempänä kerroksen yläpuolella. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §)

Varhaisimmat rakennukset olivat käytännössä pelkkää kattoa ja näin ollen en-
simmäiset asuintilat löyhästi määriteltynä ullakoita; alkuperäisimmässä suo-
malaisessa rakennustyypissä, eli kodassa, ei seiniä itsenäisenä rakennusosana 
oikeastaan ollut. Käytännössä ullakko asumistilasta luonteeltaan selkeästi eri-
laisena tilana syntyi uunilämmityksen yleistymisen yhteydessä 1500-luvulla. 
Aikaisemmin avotulesta kertynyt, asuintilaa lämmittänyt savupatja johdettiin-
kin nyt piipussa ulos, ja näin ollen tyhjälle korkealle tilalle ei ollut enää tarvetta. 
Päinvastoin, lämmitettävä tila pyrittiin minimoimaan ja näin, lämpöeristetyn 
yläpohjan myötä, ullakkotilan voi katsoa syntyneen. (3)  

Rakennusfysikaalisesti ullakko on mainio ratkaisu tuulettuvana puskuritilana 
vesikaton ja yläpohjan välillä; lähes varma keino välttää kondenssiongelmat. 
Ullakkotila toimii myös yläpohjan ja vesikaton rakenteiden  huoltotilana ja ta-
saa päivän ja yön lämpötilavaihteluita sisä- ja ulkotilan välillä. Käyttötarkoi-
tuksen muutoksen yhteydessä onkin otettava nämä tekniset näkökohdat huo-
mioon ja rakenteen toimivuus tarkastettava, jottei esimerkiksi kosteusvaurioita 
pääse muuttuneessakaan tilanteessa syntymään. Ongelmat eivät ole ratkaise-
mattomia, mutta vaativat huolellista suunnittelua. (4) 

Ullakkotila on luonteeltaan erikoislaatuinen, sillä monessa rakennuksessa se 
on ainoa osa, joka on säilyttänyt alkuperäisen asunsa. Tilan asettamat rajoi-
tukset ja toisaalta sen antamat mahdollisuudet ovat oleellinen osa ullakkoasu-
mista, ja ne on tiedostettava hankkeeseen ryhdyttäessä. Luopumalla jostain 
perusasunnossa itsestäänselvyytenä pidetystä seikasta ja hyväksymällä poik-
keavaisuuksia saadaan vastineeksi paljon sellaista, josta ei voi haaveillakaan 
standardiasunnon kohdalla. Ullakkorakentaminen ei ole mahdollista jokaises-
sa talossa ja jokaisella ullakolla, eikä asumismuotona  sovi kaikille - mutta tar-
koitus ei olekaan löytää yleispätevää ratkaisua, joka pyrkisi kaikkien tarpeiden 
täyttämiseen.

Periaatteessa käyttötarkoituksen myötä aikaansaatu asunto ei ole enää ullak-
kotilaa, ja tämän vuoksi nimitys ullakkoasunto ei ole täsmällinen. Käytän sitä 
kuitenkin jatkossa kuvaamaan rakennuksen ylimpään kerrokseen (tai sen ylä-
puolelle) rakennettua asuntoa.
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6. Ullakko syntyi lämpöneristetyn yläpohjan 
käyttöönoton myötä.



4.2. Eri ullakkotyypit/ talotyypit/ aikakaudet

Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli 2 732 000 asuntoa, joista noin 1 200 000 
kerrostaloissa(5) . Kanta on nuorta, sillä ennen vuotta 1940 valmistuneiden ker-
rostalojen osuus kokonaisuudesta on reilusti alle 10 prosenttia, kun taas yli 60 
prosenttia on valmistunut vuoden 1970 jälkeen. Tyypillisin suomalainen ker-
rostalo on 3-4-kerroksinen ja kivirakenteinen. (6) Seuraavassa esitellään ker-
rostalotyyppejä jaoteltuina aikakausittain, niiden yleisiä rakenne-, julkisivu-, 
ja arkkitehtonisia ratkaisuja sekä lyhyesti näihin vaikuttaneita syitä. Tarkastelu 
alkaa vuodesta 1880, jolloin ensimmäiset asuinkerrostalot alkoivat rakentua 
Suomen kaupunkeihin. Samalla esitellään kultakin aikakaudelta muutama Tu-
russa sijaitseva esimerkkirakennus.

1880-1920

Lähde, jos ei muuta mainita: (7)  Neuvonen (toim.), s.12-28

1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä Suomi alkoi vähitellen teollistua ja 
kaupungistumisen voi katsoa lähteneen käyntiin. Kaupunkikeskustoihin alkoi 
ilmestyä monikerroksisia asuin- ja liikerakennuksia, joiden esikuvat tulivat 
ulkomailta, kuten Tukholmasta, Wienistä, Berliinistä ja Pariisista. Turun en-
simmäinen, 1950-luvulla sittemmin purettu, asuinkerrostalo rakennettiin 1891 
nykyisen Kauppatorin seutuville.

Asuinkerrostalot kohosivat niiden alta purettujen puutalojen tilalle kaupunki-
keskustojen umpikortteleihin. Myös vanhojen, matalien kivitalojen korottami-
nen ja laajentaminen aikaansaivat uusia kerrostaloja. Talojen jopa 20 metrin 
runkosyvyys ja pihasiivet johtivat ahtaisiin tontteihin, mikä usein vaikeuttaa 
lisärakentamista. Rakentamisen tehokkuutta ei juuri rajoitettu ennen vuotta 
1907, jolloin Turussa astui Helsingin esimerkkiä seuraten voimaan  rajoituksia 
koskien kerroslukua ja räystäskorkeutta.  

Ennen vuotta 1920 valmistuneissa kerrostaloissa on runkotyyppinä harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta tiilimuurirunko, jossa kantavat ulkoseinät ja pi-
tuussuuntaiset sydänmuurit muurattiin tiilestä. Näin vallitseva ulkoseinäraken-
ne oli massiivitäystiilimuuri, useimmiten kaksi kiveä paksuna, jolloin seinän 
kokonaismitta rappauksen kanssa oli noin 60 cm. Koristeellinen pääjulkisivu 
suuntautui kadulle pihajulkisivujen ollessa toissijaisia. Erityisiä rakenne-
suunnitelmia ei laadittu ennen kuin vasta 1900-luvun alussa teräsbetoniraken-
teiden käyttöönoton myötä

Tavallisten asuinkerrostalojen välipohjat kannatettiin useimmiten jykevillä 
puupalkeilla. Täytteitä käytettiin äänen- ja lämmöneristyksen varmistamisek-
si, minkä lisäksi ullakon lattia suojattiin tiilisellä tai betonista valetulla pa-
lopermannolla. Vesikattoa kannattivat puiset kattotuolit. Ullakko oli, raken-
nusjärjestyksen vaatimusten mukaisesti, varustettu ikkunoilla ja paloluukuil-
la. Vierekkäiset, eri tonteilla sijaitsevat rakennukset erotettiin toisistaan ve-
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7. Turun ensimmäinen asuinkerrostalo, joka 
purettiin vuonna 1956.

8. Asuinkerrostalo, 1891. Aikakauden 
taloissa on usein tilava ullakko, mutta 
vaikeuksia sen käyttöönotolle asettavat 
mm. rakennustaiteelliset näkökohdat, 
tonttien ahtaus sekä paloturvallisuuden 
täyttyminen.



sikaton yläpuolelle nousevilla palomuureilla. Katemateriaalimahdollisuuksia 
olivat teräs-, lyijy-, sinkki- ja kuparipelti, mutta käytännössä vain teräspeltiä 
käytettiin.(7)

1800 –luvun kertaustyylisissä kivitaloissa kattokulma oli yleensä noin 30 as-
tetta ja kattomuotona aumakatto. Vuosisadan vaihteen tienoilla, kansallisro-
manttisen tyylisuunnan vahvistumisen myötä,  kattomaailma rikastui. Suosi-
ossa olivat runsasmuotoiset katot torneineen ja joskus koristeellisinekin hor-
miryhmineen. Tavallisesti kadunpuoleisesta kattokulmasta tehtiin jyrkempi 
kuin pihanpuoleisesta, mikä johtaa pääjulkisivun puoleisen katon painoarvon 
kasvamiseen kokonaisilmeen kannalta. Pihan puolella uudiskäytön suunnitte-
lua vaikeuttaa puolestaan katonlappeen loivuus. Sinänsä aikakauden talojen 
ullakot ovat kuitenkin tilavia, ja tapauksissa, joissa on käytetty taitteisia katto-
ja,  käyttömuutosmahdollisuudet ovat hyvät. (8) Lisäksi julkisivun ja katon räys-
täslinja on harvoin ehjä tornien ja koristepäätyjen noustessa sen yläpuolelle, 
mikä joissain tilanteissa helpottaa uusien ikkunoiden sovittamista.

As Oy Yliopistonkatu 25

Sijainti:   Yliopistonkatu 25
Valmistumisvuosi: 1888
Suunnittelija:  Stefan Michailow
Kerrosluku:   4 + ullakko
Kattomuoto:  Aumakatto, peltikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Piianportaiden kautta
Ullakko:   Varastokoppeja
   Muutamia ikkunoita ja pieniä kattolyhtyjä
   Hyödynnettävää pinta-alaa n.460m2 (yhteensä   
   kahdessa rakennuksessa)

As Oy Aurakatu 20

Sijainti:   Aurakatu 20
Valmistumisvuosi:  1904
Suunnittelija:  Frithiof Strandell
Kerrosluku:   3 + ullakko
Kattomuoto:  Monimuotoinen harjakatto, peltikate
Hissi:    Ei
Kulku ullakolle:  Piianportaiden kautta, toiselle ullakolle myös   
   pääportaista
Ullakko:   Varastokoppeja 
   Ikkunoita ja kattolyhtyjä
   Korkeat, selkeät tilat
   Hyödynnettävää pinta-alaa n. 540m2 (yhteensä   
   kahdessa rakennuksessa)
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9. Asuinkerrostalo, 1914. 
Kansallisromanttisen tyylin myötä 

kattomaailma rikastui ja johti sitä kautta 
myös monimuotoisiin ullakoihin. Niihin  

toteutettavat asunnot ovat poikkeuksetta 
ainutkertaisia. 

.

10. Yliopistonkatu 25

11. Aurakatu 20



As Oy Askala

Sijainti:   Yliopistonkatu 28
Valmistumisvuosi:  1912
Suunnittelija:  K.J. Sahlberg
Kerrosluku:   4 + ullakko
Kattomuoto:  Monimuotoinen aumakatto, peltikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Piianportaiden ja pääportaiden kautta
Ullakko:   Varastokoppeja 
   Muutamia ikkunoita ja kattolyhtyjä
   Hyvin korkea ullakko
   Hyödynnettävää pinta-alaa n.600m2

1920-1940

Lähde, jos ei muuta mainita: (9)  Neuvonen (toim.) s.52-62

Ensimmäinen maailmansota merkitsi asuinrakentamiselle aluksi hidastumista 
ja lopulta lähes täydellistä pysähtymistä. Muuttoliike maalta kaupunkeihin ei 
kuitenkaan laantunut samassa suhteessa, ja tämä aikaansai jatkuvasti pahe-
nevan asuntopulan. Rakennustarvikkeiden ja työvoiman kustannukset olivat 
nousseet, mikä ajoi kohti vaatimattomampaa rakentamista ja halvempia ma-
teriaaleja. Vielä ennen sotaa asuinkerrostaloissa oli suosittu erkkereitä, ulok-
keita ja rikkaita pohja- ja kattomuotoja – uudessa tilanteessa ne nähtiin liian 
kalliina ja tarpeettomina, joten ratkaisut alkoivat siirtyä yksinkertaisempaan 
suuntaan. 

Asumisen väljyys pieneni huomattavasti, ja kansan oli opittava tulemaan toi-
meen vähemmällä. Alettiin rakentaa työväestölle suunnattuja, yksinomaan 
pienasuntoja sisältäviä asuinkerrostaloja, joissa yleisin asuntotyyppi oli 
1h+keittiö.(10) Modernisoituvassa yhteiskunnassa asunnosta tuli ideologian 
kohde, ja kasvavia asunto-ongelmia pyrittiin ratkaisemaan sosiaalihygieenisin 
ja tilallisin keinoin. Asukkaalta odotettiin, että hän vastaa näihin uusiin vaa-
timuksiin ja alkaa elämään elämäänsä uusien, parempien standardien mukai-
sesti. Ohjailemalla asuntorakentamista ja asettamalla sille tiettyjä määräyksiä 
pyrittiin siis ohjaamaan myös ihmisiä kohti toivotunlaista yhteiskuntamallia. 
Sotien välissä alkoi asumisen demokratisoituminen, kun keskiluokan asunnot 
pienenivät ja toisaalta työväestön asuinoloihin kiinnitettiin kasvavaa huomiota 
(11). 

 1920-30-lukujen modernismissa ja sen aiheuttamassa asuntokoon pie-
nenemisessä ja minimin tavoittelussa piilee kenties osaltaan syy siihen, että yhä 
edelleen Suomessa asutaan keskimääräistä ahtaammissa asunnoissa – Suomen 
keskimääräinen asumisväljyys vuonna 2004 oli 36,3 neliömetriä asukasta koh-
den, kun esimerkiksi Ruotsin vastaava luku oli 44 m2 (12).

18

12. Askala

13.Tyypillinen pienasunto vuodelta 1932. 
Asunnossa saattoi asua koko perhe.



  1920-30-lukujen taitteessa Suomeen kulkeutuneet funktionalismin 
kaavoitusperiaatteet mullistivat asemakaavallisen ajattelun niiden jakaessa 
kaupunkirakenteen eri toiminnoille varattuihin alueisiin. Avoin kortteliraken-
ne asetettiin tavoitteeksi aikaisemmin selkeästi rajattujen piha- ja katutilojen 
sijaan, ja myös ero pää- ja pihajulkisivun välillä menetti merkitystään. Ihanne-
talotyypit olivat kapearunkoinen lamellitalo ja vapaasti seisova pistetalo, jotka 
pyrittiin suuntaamaan edullisten ilmansuuntien mukaan auringonvalon maksi-
moimiseksi.

Tiilimuurirunko säilyi edelleen käytössä, mutta alempien kerrosten liikehuo-
neistoissa saatettiin tiilimuurit korvata betonipilareilla muunneltavuuden, au-
kotusmahdollisuuksien lisäämisen ja tilansäästön vuoksi.  Sydänmuurit koos-
tuivat monissa taloissa enää lyhyistä seinänpätkistä, eivätkä aina niistäkään 
– runsaasti pienasuntoja sisältävissä rakennuksissa kantavat seinät saattoivat 
sijaita myös poikittain runkoon nähden. 1920-luvulta lähtien oli mahdollista 
korvata paksut sydänmuurit teräsbetonipilareilla, ja tämäntyyppinen sekarun-
ko yleistyikin 1930-luvun loppua kohden mentäessä.  

Väli- ja yläpohjat olivat lähes aina teräsbetonirakenteisia, ja yleisin tyyppi oli 
alalaattapalkisto. 1930-luvulla muutamissa taloissa kokeiltiin myös massiivi-
sen teräsbetonilaatan käyttöä välipohjien kantavana rakenteena.

Kattojen rooli julkisivun osana oli melko suuri johtuen jyrkistä kattokulmis-
ta ja ehjästä tiilikatteesta; myöskään räystäslinjaa ei enää rikottu kuten vielä 
jugendin aikana (13). Yleisimmät kattomuodot olivat  harja- ja aumakatot. Ve-
sikaton ja yläpohjan väliin jäänyt kylmä ullakko palveli varasto- ja kuivausti-
lana, ja tilaa on useimmiten riittävästi myös asumiskäyttöön. Rakennusjärjes-
tys edellytti yhä ullakoiden varustamista ikkunoilla ja paloluukuilla, samoin 
kuin viereisten rakennusten erottamista palomuureilla toisistaan. Teräspellin 
ohella katemateriaalina oli myös yhä jossain määrin myös savikattotiili.(9) 

1930-luvulle tultaessa katto- ja ullakkomaailma muistutti 1800-luvun vastaa-
vaa – kattokulma oli noin 30 astetta ja julkisivumuuri jatkui 40-80cm ullakon 
lattian yläpuolelle. Toisaalta myös hyvin jyrkkiä kattokulmia käytettiin, mikä 
aikaansaa tilavan ullakon, mutta toisaalta vaikeuttaa nykykäytännön vallitessa 
ikkuna-aukkojen sijoittelua kadunpuoleisiin kattoihin niiden olennaisen julki-
sivuroolin vuoksi. (14)
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14. Asuinkerrostalo, 1928. Jyrkkä katto 
muodostuu osaksi julkisivua, ja vaikka 
ullakko on sinänsä selkeä ja tilava, on 

sen käyttöönoton yhteydessä harkittava 
tarkkaan, miten uusia avauksia tehdään.

15. Asuinkerrostalo, 1939. 
Kattokulman loiventuessa alikorkean 

tilan määrä lisääntyy .



As Oy Brahenkatu 9

Sijainti:   Brahenkatu 9
Valmistumisvuosi:  1924
Suunnittelija:  Erik Bryggman
Kerrosluku:   5 + ullakko
Kattomuoto:  Harjakatto, peltikate
Hissi:    Ei
Kulku ullakolle:  Piianportaiden kautta
Ullakko:   Varastokoppeja 
   Muutamia kattolyhtyjä
   Selkeät tilat, selkämuuri halkaisee lattian
   Hyödynnettävää pinta-alaa n. 200m2 

As Oy Linnankatu 33

Sijainti:   Linnankatu 33
Valmistumisvuosi:  1928
Suunnittelija:  Gunnar Wahlroos
Kerrosluku:   5 + ullakko
Kattomuoto:  Harjakatto, peltikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Piianportaiden kautta
Ullakko:   Varastokoppeja, kuivaustilaa 
   Iso ja selkeä
   Muutamia pieniä kattolyhtyjä
   Selkämuuri halkaisee lattian
   Hyödynnettävää pinta-alaa n. 700m2

As Oy Mikonlinna

Sijainti:   Rauhankatu 13
Valmistumisvuosi:  1939
Suunnittelija:  Aarne Eklund
Kerrosluku:   5 + ullakko
Kattomuoto:  Harjakatto, tiilikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Kaikista porrashuoneista
Ullakko:   Varastokoppeja, kuivaustilaa 
   Muutama pieni lapeikkuna
   Paljon muurattuja hormeja
   Hyödynnettävää pinta-alaa n. 700m2 (yhteensä   
   kahdessa rakennuksessa)  
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16. Brahenkatu 9

17. Linnankatu 33

18. Mikonlinna



1940-1960

Lähde, jos ei muuta mainita: (15)  Neuvonen (toim.), s. 84-97

1940- ja 1950-luvun alun kerrostalot rakennettiin erityisolojen vallitessa, so-
dan ja jälleenrakennuskauden vallitessa. Sodan aikana ennätyksellisen alas pu-
donnut asuntotuotannon määrä kohosi rauhan myötä, mutta suurin osa uusista 
asunnoista rakennettiin maaseudulle. Vuoteen 1952 asti eletty pulan ja sään-
nöstelyn aikakausi vaikutti asuntorakentamiseen monin tavoin, sillä puutetta 
oli kaikesta aina kattopellistä työvoimaan. Ongelmia ratkottiin  niukalla mi-
toituksella, standardisoinnilla, korvikemateriaaleilla ja rakennusmateriaalien 
kierrätyksellä. Sotien ja alueluovutusten myötä oli menetetty yli 125 000 asun-
toa, siirtolaisväestö oli asutettava uudelleen ja syntyvyys oli huipussaan, joten 
asuntopula oli huutava. Ongelma laajeni 1940-luvulla polttavaksi yhteiskun-
nalliseksi kysymykseksi, ja alalle syntyi lukuisia uusia toimijoita: asuinkerros-
talojen rakennuttajiksi tulivat yksityisten tahojen rinnalle kunnat ja aatteelliset 
tahot, kuten Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy (myöhemmin SATO), Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimisto ja Asuntosäätiö. Arava-järjestelmä perus-
tettiin vuonna 1949 ja vaikutti tulevina vuosikymmeninä ohjeillaan ja määrä-
yksillään merkittävästi suomalaiseen asuntorakentamiseen. (15)

Haastavat olosuhteet vaativat rakentamisalan voimakasta rationalisointia, ja 
vastauksena tähän tarpeeseen syntyivät muun muassa rintamamiestalo ja RT-
kortisto (16), johon rakentamisemme standardit ja mitoitukset yhä perustuvat. 
Rintamamiestaloajatuksen myötä oma pientalo nähtiin elämän kiintopisteenä, 
jonka varaan uusi, parempi elämä saatettiin rakentaa. Tämä ajatusmalli on 
jossain määrissä vieläkin voimissaan, pientalo kun usein mielletään parhaak-
si mahdolliseksi asuinpaikaksi. Tähän ajatukseen liittyy  vahvasti oletusarvo 
perheestä ja totutusta, yhteiskunnallisesti hyväksytystä elämisen mallista. 
Ydinperhe on yhä yhteiskunnan perusyksikkö ja  oletettu elämäntapa, vaikka 
todellisuus on yhä useammalle yhä useammin jotain muuta. 

 Uuden Suomen luominen 1940-1950-luvulla perustui maailmansoti-
en välisen ajan funktionalistisiin asuntoihanteisiin, joiden varassa aloitettiin 
toden teolla asumisen standardisointi,  rationalisointi ja teollistaminen. Lei-
mallista aikakauden kerrostalorakentamiselle oli niiden sijoittelu kokonaisina 
alueina luonnon keskelle, eräänlaisiksi satelliittikaupungeiksi. 1950-luvulta 
alkaen kaupunkien ja kerrostalojen rakentaminen voimistui, ja kaupunkien 
rakennusmäärät ylittivät maaseudun vastaavat vuonna 1956, mistä eteenpäin 
ero on kasvanut kaupunkien hyväksi. Rakentamisen pääpyrkimyksenä oli 
säästäväisyys, kestävät materiaalivalinnat ja tilapäisratkaisujen välttäminen, 
materiaali- ja asuntopulasta huolimatta. Asuinympäristön laatu sekä asunto-
jen tilajärjestelyjen ja käytännöllisyyden parantaminen saivat yhä kasvavaa 
huomiota osakseen.  (17) Asuntotuotanto keskittyi etenkin pienasuntoihin, jotka 
olivat mitoitukseltaan ahtaahkoja nykynormeihin verrattuna. Kahden huoneen 
ja keittiön asunto oli yleisin huoneistotyyppi, jonka tavoitteena oli täyttää nor-
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19. RT-kortistoon on koottu myös 
asuntosuunnittelua koskevat ohjeet ja 

määräykset. Alla kortiston mukainen minimi-
wc vuodelta 1952.



mitetun perheen tarpeet.  Vuodesta 1949 eteenpäin aravalait määrittivät asun-
tojen suunnittelua, ja vähitellen minimimääreet täyttävästä tilayhdistelmästä 
muodostui suomalaisen perheasunnon normi. (18)

Yleinen talotyyppi oli 3-4-kerroksinen hissitön lamelli, jossa oli kaksi tai kol-
me asuntoa porrastasannetta kohti. Näiden lisäksi rakennettiin runsaasti myös 
3-8-kerroksisia pistetaloja ja vieläkin korkeampia tornitaloja. 

Nopeuden vaatimus johti vähitellen käsityön vähenemiseen ja teräsbetonirun-
gon sekä elementtitekniikan yleistymiseen; käytännössä nykyaikainen raken-
taminen ja elementtitekniikka alkoivat tarkoittaa samaa asiaa. Metsälähiöt 
tulivat jäädäkseen kaavoittajien noudatettaessa funktionalismin valoa ja tilaa 
korostavia kaupunkisuunnitteluperiaatteita, joiden noudattamista edesauttoi 
1950-luvulla vallinnut suoranainen kaupunkivihamielisyys. Omakotimaisen 
asuminen ihannointi sekä perheen ja kodin merkitys korostuivat, ja tiiviisti ra-
kennettua kaupunkikeskustaa pidettiin sosiaalisesti epäterveenä. Hyvänä esi-
merkkinä tästä näkökulmasta on vuonna 1946 julkaistu Heikki von Herzenin 
pamfletti ”Koti vaiko kasarmi lapsillemme?”. Tässä Väestöliiton julkaisemas-
sa teoksessa kärjistyy luonnonläheinen asumisihanne ja keskeisen sijan saavat 
englantilainen, ruotsalainen sekä yhdysvaltalainen lähiöajattelu.. (19)

1940-50-luvuilla rakennusmateriaalit, rakenteet ja työvälineet olivat voimak-
kaan kehitystyön alaisina, ja ratkaisujen kirjo oli aikaisempia vuosikymmeniä 
suurempi. Kantavan pystyrungon toteutuksessa esiintyi viittä erilaista päätyp-
piä: tiilimuurirunko, sekarunko, betonipilarirunko, betoniseinärunko ja kirja-
hyllyrunko. Näistä perinteisin eli tiilimuurirunko oli käytössä aina 1960-lu-
vulle asti, kunnes se alkoi väistyä 1940-luvulta alkaen yleistyneen sekarungon 
tieltä. Betonipilarirunkoa, jossa kaikki kantavat pystyrakenteet  olivat teräsbe-
tonipilareita ja kaikki seinät kevytrakenteisia, käytettiin jonkin verran,  mutta 
suositumpi oli betoniseinärunko, joka nousikin yleisimmäksi runkotyypiksi 
1950-luvun puolivälissä. Tässä ratkaisussa kaikki ulkoseinät sekä kantavat vä-
liseinät valettiin betonista,  eristettiin ulkopuolelta esimerkiksi kevytbetonilla 
ja rapattiin. Myöhemmin betoniseinärungosta kehitettiin kirjahyllyrunko, jos-
sa ainoastaan poikittaiset väliseinät ja porrashuoneen seinät olivat kantavia, 
mikä vapautti talon pitkät julkisivut aukotuksen suhteen. Suurin osa asuin-
kerrostaloistamme 1960-luvulta alkaen on rakennettu tätä runkoperiaatetta 
noudattaen. 50-luvun alkuun asti yleisin välipohjatyyppi oli alalaattapalkisto, 
mutta massiivilaatta yleistyi materiaalirajoitusten poistuttua 1950-luvun alku-
puolella. (15)

Yleisimmät kattomuodot olivat erilaiset harja- ja aumakatot. Etenkin 1950-lu-
vulla harjakaton perusmuotoa muunneltiin kattokulman muutoksilla, taitteilla 
ja pulpettiosilla. 1950-luvun loppupuolelle asti valtaosaan taloista rakennettiin 
kylmä käyttöullakko, joka palveli mm. varasto- ja pyykinkuivaustilana. Jos 
ullakkoa ei rakennettu, varastotilat sijoittuivat kellarikerrokseen. Vesikaton 
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20. Tyypillinen kaksio - eli perheasunto -  
vuodelta 1959.

21. Asuinkerrostalo, 1946. Selkeämuotoisen 
ullakon käyttöönottoa vaikeuttaa lappeen 
alkaminen  lattian tasolta. 



katemateriaaleina olivat savi- ja betonikattotiili pellin rajallisen saatavuuden 
vuoksi, mikä pakotti suunnittelemaan jyrkkiä kattoja. Pulakauden loputtua 
1950-luvun jälkipuoliskolla pelti palasi yleisimmäksi katemateriaaliksi. (20) 

 1940- ja 50- luvuilta on löydettävissä muutama rakennustyyppi, joiden 
potentiaalia ullakkorakentamisen suhteen ei ole vielä juurikaan hyödynnetty. 
Jo edellä mainittuja harjakattoisia kerrostaloja rakennettiin varsin paljon, ja 
kanta on peruskorjausten vaatimassa iässä. Talotyypissä on melko tilava ja 
hyvin selkeä ullakko, jossa on vähän suunnittelua rajoittavia tekijöitä. Tosin 
kattoikkunoita ei yleensä ole tai niitä on vähän, mikä aiheuttaneekin suurim-
man hankaluuden tämän talotyypin hyödyntämisen suhteen; vaikka talojen 
arkkitehtuuri on sinänsä selkeää ja luultavasti kestäisi kattomaailman avauk-
set, muuttaa ehjien tiilikatteisten harjakattojen rytmittäminen kattolyhdyillä 
väistämättä koko rakennuksen ilmettä. Ongelmia voi tuottaa myös lappeen al-
kaminen lähes ullakon lattian tasosta, mikä johtaa runsaaseen alikorkean tilan 
määrään suhteessa hyödynnettävään pinta-alaan. 

Houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi nouseekin ne määrältään runsaat 50-lu-
vun loppupuolelta alkaen rakentumaan lähteneet kerrostalot, joiden katolle on 
sijoitettu yleensä pulpetti- tai harjakattoinen rakennelma, jossa on varastoja, 
hissikonehuoneet ja joskus saunatiloja. Sisäänvedettynä varsinaisesta julkisi-
vupinnasta kattorakennus ei aina ole nähtävissä kadulle, ainakaan rakennuk-
sen välittömässä läheisyydessä. Tämäntyyppisen ullakon käyttöönotto ja sinne 
toimivan pohjaratkaisun tekeminen on huomattavan paljon helpompaa kuin 
aikaisempien vuosikymmenten ullakoiden. Periaatteessa meillä on siis kau-
punkikeskustoissamme olemassa talotyyppi, jonka katolla on runkovalmiita 
asuntoja -  vain odottamassa hyödyntämistään. (21)
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22. Asuinkerrostalo, 1952. 1940-luvun jälkeen 
ullakkoa ei syntynyt enää tyyliseikkojen 

seurauksena, vaan sinne osoitettiin käyttöä. 
Useimmiten ullakot toimivat pyykinkuivaus- tai 

varastotilana.

23. Asuinkerrostalo, 1958. Erilaiset taitteiset 
pulpettikatot johtavat joskus aivan liian 

mataliin tiloihin, jotta ullakkoa sinällään 
voitaisiin ottaa käyttöön. Yleisesti ottaen 

aikakauden taloista on kuitenkin löydettävissä 
paljon hyödyntämätöntä potentiaalia 

ullakkorakentamisen suhteen.

24. Hyödyntämätöntä ullakkorakentamisen 
tonttimaata?



As Oy Jarrumiehenkatu 3

Sijainti:   Jarrumiehenkatu 3
Valmistumisvuosi:  1950
Kerrosluku:   5 + ullakko
Kattomuoto:  Harjakatto, tiilikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Kaikista porrashuoneista
Ullakko:   Varastokoppeja, kuivaustilaa 
   Muutama pieni lapeikkuna
   Hyödynnettävää pinta-alaa n. 370m2 (yhteensä   
   kahdessa rakennuksessa)

As Oy Humalistonkatu 16

Sijainti:   Humalistonkatu 16  
Valmistumisvuosi:  1957
Kerrosluku:   12 + ullakko
Kattomuoto:  Pulpettikatto, peltikate (kattolaatikko)
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Kaikista porrashuoneista
Ullakko:   Hyödynnettävää n.650m2 (yhteensä kahdessa   
   rakennuksessa)

1960-1975

Lähde, jos ei muuta mainita: (22)  Neuvonen (toim.), s. 142-158

Vuosina 1960-1975 suomalainen yhteiskunta läpikävi rakennemuutoksen, joka 
aikaansai muun muassa  suuret kerrostalolähiöt. Muuttoliike maaseudulta kas-
vukeskuksiin vaati yhä kiihtyvää rakentamistahtia – ongelma, joka ratkaistiin 
pankkien ja rakennusliikkeiden johdolla toteuttamalla suuria, kerrostalovaltai-
sia aluekokonaisuuksia etäälle kaupunkikeskustoista. Rakentaminen, joka oli 
erityisen vilkasta 1970-luvun alkupuolella, saavutti huippunsa vuonna 1974, 
jolloin maahan valmistui 46 200 kerrostaloasuntoa. Tavoitteiden painopiste 
oli määrässä, joskus laadunkin kustannuksella. Arava-ohjeiden mukaisesti oli 
”pyrittävä mahdollisimman pitkälle vietyyn teolliseen sarjatuotantoon”. Vari-
aatioiden lukumäärää tuli rajoittaa, jotta olisi mahdollista saavuttaa ”sarjatuo-
tannosta aiheutuvat säästöt ja edut”. Avainsanoja olivat siis tehokkuus, teollinen 
sarjatuotanto, esivalmisteiset rakennusosat, moduulimitoitus ja standardointi. 
Kohdekohtainen suunnittelu sekä käsityö saivat väistyä uusien tavoitteiden 
tieltä aikaa vievinä ja kustannuksia nostavina, jopa siihen pisteeseen asti, ettei 
talokohtaista suunnittelua aina tarvittu lainkaan. Suurilla rakennusliikkeillä 
oli valmiita mallilamelleja, joita yhdistelemällä saatiin aikaan tarvittava määrä 
asuntoja – näin elementtitehtaan insinööristä tuli talon arkkitehti. (22)
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25. Jarrumiehenkatu

26. Humalistonkatu



Arkkitehti Ragnar Ypyä kirjoitti tyyppiasunnon suunnittelusta seuraavasti:

 ”Luoda tyyppihuoneisto, asunto tuntemattomalle perheelle, siinä on pulma.     
(--) Tämä tyyppihuoneisto ei koskaan oikein hyvin sovi kenellekään, mutta sen 
on mukiinmenevästi sovittava mahdollisimman monelle.” (23) 

Sama ongelma, mikä vallitsee valitettavan usein nykyisessäkin asuntotuotan-
nossa.

Lamelli- ja pistetalojen pohjaratkaisut sovellettiin sarjatuotantoon sopiviksi. 
Suosituimpiin talotyyppeihin lukeutui hissitön 4-kerroksinen lamellitalo, jos-
sa oli surullisenkuuluisa maanpäällinen kellarikerros. Myös korkeampia taloja 
rakennettiin, sekä 5-8-kerroksisia että ylikorkeita, yli kymmenenkerroksisia 
talokolossiryhmiä. Rakennusten sijoittelussa noudatettiin vielä 1960-luvun 
alussa aikaisemmilta vuosikymmeniltä periytyvää tavoitetta talomassojen 
edullisiin ilmansuuntiin kääntämisestä sekä maastonmuotojen seuraamisesta, 
mutta vuosikymmenen loppua kohti tultaessa rakennusten systemaattisempi, 
pahimmassa tapauksessa torninosturien liikeratoihin perustuva, sijoittelutapa 
voimistui etenkin lähiörakentamisen ollessa kyseessä. Kaavojen mahdolliset 
rakennustaiteelliset ja sosiaaliset sisällöt useimmiten karsiutuivat toteutuksen 
myötä. 

1960-luvun aikana tiili väistyi runkomateriaalina betonin tieltä, kun yleisim-
mäksi rungon tyypiksi valikoitui paikalla rakentamista ja elementtirakenta-
mista yhdistelevä osaelementtirakenteinen kirjahyllyrunko. Tyypistä esiintyi 
erilaisia muunnelmia, jotka erosivat toisistaan toteutustavaltaan sekä välipoh-
ja- ja ulkoseinärakenteiltaan. Yleisin väli- ja yläpohjarakenne 1970-luvun al-
kupuolelle asti oli paikalla valettu massiiviteräsbetonilaatta. Siitä eteenpäin 
tarjolla oli myös BES-järjestelmän mukaisia esijännitettyjä välipohjalaattoja, 
kuten ontelo- ja U-laattoja. (22) 
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28. Asuntotuotanto vuosien 1900-1077 välillä kaupungeissa (ylempi vyöhyke) ja maaseudulla (alempi vyöhyke). Kaupunkeihin rakentui 
lähinnä kerrostaloja, ja kuvasta käy selkeästi ilmi, että niiden lukumäärä suhteessa aikaisempien vuosikymmenten asuintaloihin on 

huomattavasti suurempi. Maamme asuin(kerros)talokanta on siis nuorta .

27. Asuinkerrostalo,  1963. Maassamme hyvin 
tyypillinen kerrostalo, jonka käyttö ullakko-
rakentamisen suhteen perustuu kerroksella 

korottamiseen, ei olemassa olevan tilan käyttö-
muutokseen.



1960-luvun alussa kattomuodoissa oli vielä jonkin verran vaihtelua. Yleisiä 
olivat paitsi loivat harjakatot, myös eri tavoin porrastetut harja- ja pulpettika-
tot. Vesikaton alla oli tuuletettu yläpohjaontelo, mutta varsinaiset käyttöullakot 
olivat jo harvinaistuneet. Tasakatto alkoi yleistyä 1960-luvun lopulla ja 1970-
luvun alkuvuosina useimpiin se oli jo yleisin kerrostalojen kattomuoto. (24)

As Oy Kouluahde

Sijainti:   Yliopistonkatu 38 
Valmistumisvuosi:  1961
Suunnittelija:  Ark. tsto Veijo Kährä
Kerroksia:   7 + ullakko
Kattomuoto:  Harjakatto, peltikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Kaikista porrashuoneista
Ullakko:  Jakautuu porrashuoneilla osiin, varastoja

As Oy Mikonahde

Sijainti:   Mikonkatu 3
Valmistumisvuosi:  1963
Suunnittelija:  Ark. tsto Pekka Pitkänen
Asuinkerroksia:  7 + ullakko
Kattomuoto:  Pulpettikatto, peltikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Kaikista porrashuoneista
Ullakko:  Varastokoppeja
   Jakautuu porrashuoneilla osiin
 

1975-2000

Lähde, jos ei muuta mainita: (25) Neuvonen (toim.),  s.210-224

Tultaessa kohti 1970-luvun loppua kerrostalorakentamisen määrä väheni sel-
västi. Syinä olivat koko asuntotuotannon kokonaismäärän lasku ja painopis-
teen siirtyminen omakoti-, pari- ja rivitaloihin. 1980-luvun noususuhdannetta 
seurasi pitkä lamakausi 1990-luvulla, minkä aikana vapaarahoitteinen asun-
totuotanto väheni rajusti ja valtion rahoittaman Arava-tuotannon suhteellinen 
osuus kasvoi. 1990-luvulle tyypillistä oli myös muuttoliike kaupunkeihin ja 
asuntotuotannon keskittyminen kasvukeskuksiin. 
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29. Asuinkerrostalo,  1968. Tasakaton voi 
nähdä myös rakentamattomana tonttimaana.

30. Kouluahde

31 . Mikonahde



Aikaisempien vuosikymmenien aikana kehittyneen teollisen asuntotuotannon 
ja sen aikaansaamien vähemmän onnistuneiden aluekokonaisuuksien vastus-
tus pakotti tavoitteiden uudelleenasetteluun, ja vuoden 1979 Arava-ohjeissa 
edellytettiin jo rakennusten mittasuhteiden inhimillisyyttä, sopeuttamista ym-
päristöön ja asuinalueiden virikkeisyyttä. Vaikka laadulliset tavoitteet alkoivat 
jälleen nousta määrällisten rinnalle, monin paikoin tuotanto jatkui ankealla 
lähiömentaliteetilla vielä 1980-luvulle asti. Suunnittelu oli pitkälti lukuisten 
määräysten ja ohjeiden sitomaa, ja käytännössä ohjeissa esitetyistä vähimmäis-
ratkaisuista muodostui samalla ylin laatutaso. 

1990-luvun edetessä asuntosuunnittelussa nousi esiin uusia teemoja, kuten es-
teettömyys, muuntojousto, ekologisuus, paikalla rakentamisen kehittäminen ja 
hyvä kaupunkimainen ympäristö. Talotyyppien kirjo kasvoi; lamelli- ja piste-
talojen lisäksi rakennettiin kasvavassa määrin luhtikäytävä-, pienkerros- sekä 
terassitaloja. Rakennusten keskimääräinen koko ja kerrosluku alkoivat kasvaa 
– muutoksen katalyyttina oli etenkin taloudellinen tehokkuusajattelu. 

Esijännitettyihin välipohjalaattojen käyttöön pohjaava BES-tekniikka oli ker-
rostalorungon yleisin toteutustapa. Pitkät jännevälit mahdollistivat sen, että 
kantavia seiniä oli lähinnä huoneistojen välillä. Myös paikallarakentamista  
esiintyi jonkin verran, ja vaihtoehtoja BES-tekniikalle etsittäessä tehtiin eri-
laisia rakennekokeiluja.

1970-luvun jälkipuolella tasakatto oli yleinen kattomuoto, mutta osaksi niistä 
aiheutuneiden ongelmien seurauksena loivat pulpetti- ja harjakatot kasvattivat 
osuuttaan, ja tultaessa 1990-luvulle ne olivat jo tasakattoa yleisempiä. Useim-
miten katemateriaalina oli pelti, mutta myös kattotiiltä käytettiin jonkin ver-
ran. (25)

Aikakauden taloihin ei käytännössä rakennettu ullakoita, ainakaan muuhun 
kuin tarkasti ennalta määrättyyn käyttöön. Rakentamisessa koko 1900-luvun 
ajan kasvanut tehokkuuden tavoittelu oli tullut jäädäkseen ja johti siihen, että 
ylimääräisiä tai edes vajaakäyttöisiä kuutioita ei ollut. Tultaessa kohti 2000-
lukua uudistuotannossa alkoi esiintyä enenevässä määrin ylimmän kerroksen 
rakentamista jo alun perin ikään kuin ullakkoasunnoiksi,  etenkin vapaarahoit-
teisissa kohteissa.
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32 Asuinkerrostalo,  1986. 
Asuinkerrostaloihin ei enää yleisesti ottaen 

rakennettu kylmiä ullakkotiloja.

33. Asuinkerrostalo,  1996. Tasakaton 
menetettyä suosiotaan alettiin rakentaa 
jälleen erilaisia harja- ja aumakattoja. 
Niiden alla ei kuitenkaan ole riittävästi 

tilaa ullakkorakentamiselle.

34. Uudistuotannossa ylin kerros
rakennetaan usein jo lähtökohtaisesti 

erilaiseksi kuin alemmat. 



As Oy Puutarhakatu 12

Sijainti:   Puutarhakatu 12
Valmistumisvuosi:  1989
Kerrosluku:   8
Kattomuoto:  Tasakatto, kattohuopa
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Ei ullakkoa

As Oy Turun Engelinpuisto

Sijainti:   Koulukatu 14
Valmistumisvuosi:  2000
Suunnittelija:  Vahtera arkkitehdit
Kerrosluku:   6
Kattomuoto:  Harjakatto, peltikate
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Ei ullakkoa

2001-

Historian osoittamien esimerkkien valossa voidaan todeta, että rakentaminen 
laajassa mittakaavassa liittyy aina kiinteästi yhteiskuntaan, ja että suunnitte-
lussa tapahtuneet muutokset vastaavat kaupunkielämän  ja yhteiskunnan muu-
toksiin. Mitä sellaisia tekijöitä nykyisessä tilanteessa on, joiden voidaan arvella 
vaikuttavan asuntorakentamiseen tulevaisuudessa? 

Toistaiseksi nykypäivä jatkaa viime vuosikymmenen viitoittamalla tiellä. Suu-
ri ongelma etenkin kasvukeskuksissa on  tonttimaan puute, asuntojen kalle-
us ja vuositasolla alhainen valmistumismäärä; toisaalta muuttotappiollisilla 
alueilla asuntoja seisoo tyhjillään. Kehittyvä tekniikka tuo jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia, ja erityisen paljon huomiota on alettu kiinnittää etenkin ra-
kennusten lämmöneristykseen ja ekologisuuteen, jos ei muuten niin ainakin 
vaatimusten kiristymisen myötä. Myös teknologia lisääntyy jatkuvasti, ja tul-
lee tulevaisuudessa integroitumaan yhä kiinteämmäksi osaksi myös asumisen 
arkea; älykkäät kodinkoneet ovat jo kaupoissa ja älytalon ajatus itsesäätyvine 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmineen kiehtoo. Jää nähtäväksi, miten esimer-
kiksi vaihtoehtoisten energiamuotojen laajamittainen käyttöönotto tulee vai-
kuttamaan asuntorakentamiseen. 

Rakenteellisesti kerrostalo ei ole kokenut enää suuria muutoksia. Joitakin koe-

28

35. Puutarhakatu 12

36. Engelinpuisto



rakentamisen kohteita lukuun ottamatta asuinkerrostalojen runkoratkaisujen ei 
voi merkittävästi katsoa poikkeavan viime vuosikymmenten vastaavista. Luul-
tavasti suurin muutos tuleekin tapahtumaan rakentamisen sisällön suhteen, ja 
merkittävimmät erot menneeseen tullaan tekemään asenteen tasolla. Sitä tar-
vitaankin, sillä tällä hetkellä vakiintuneet ratkaisut ja pinta-aloihin sidotut huo-
neistokoot ja –jakaumat ajavat tilanteeseen, jossa todellisen muutoksen määrä 
on hyvin vähäinen. Todellisten kehityksen kannustimien puute johtaa nykyisen 
kaltaisteen, perushyvään ympäristöön, josta periaatteessa tasaisesta laadusta 
huolimatta kuitenkin harmillisen usein puuttuu elämyksellisyys, monipuoli-
suus ja persoonallisuus.

Sellaisia uusia käsitteitä kuin tiivis ja matala, elämänkaariasunto, muunto-
joustavuus, asukaslähtöinen suunnittelu ja ekologinen rakentaminen on jo va-
kiintunut kielenkäyttöön, mutta silti samat ongelmat, joiden kanssa painittiin 
60-luvulla, ovat osin vieläkin ajankohtaisia; tältä näkökulmalta tarkasteltuna 
kehitystä asumisessa ei ole juuri päässyt tapahtumaan (26). Halua on ja tarve 
tiedostetaan, mutta jostain syystä mitään ei oikeastaan tapahdu. Ehkä osal-
taan tämä johtuu siitä, että kun ihmisten asumistoiveita ja –valintoja tutki-
taan yrityksenä kartoittaa mahdollisia tulevaisuuden suuntaviivoja, vastausten 
painotus on jo tehdyillä valinnoilla. Innovatiivisia ideoita talotyyppeihin tai 
asumiseen itseensä on siten tätä kautta hyvin vaikea saada, etenkin kun  vaih-
toehtojen vähyys nykyisessä asuntotarjonnassa johtaa helposti siihen, ettei nii-
tä osata kaivatakaan. Ihmiset haluavat sitä mitä luulevat haluavansa, tai mitä 
heidän odotetaan haluavan.

As Oy Vaahterapuisto

Sijainti:   Sairashuoneenkatu 10B
Valmistumisvuosi:  2000
Kerrosluku:   5
Kattomuoto:  Harjakatto
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Ei ullakkoa

As Oy Turun Elegant

Sijainti:   Kristiinankatu 4
Valmistumisvuosi:  2002
Suunnittelija:  Schauman Arkkitehdit
Kerrosluku:   8
Kattomuoto:  Tasakatto
Hissi:    On
Kulku ullakolle:  Ei ullakkoa
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38. Vaahterapuisto
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4.3. Kerrostalokannan kehitys Turun keskustassa

Turun keskusta-alue perustuu C.L.Engelin vuonna 1827 sattuneen Turun palon 
jälkeen laatimaan ruutuasemakaavaan (27). Keskusta-alueen vanhimmat raken-
nukset – palolta säästyneet ja ennen vuotta 1870 rakennetut - sijaitsevat enim-
mäkseen Tuomiokirkon ja Vanhan suurtorin läheisyydessä sekä Läntisen ran-
takadun varressa ja ovat usemmiten 1-2-kerroksisia. Monikerroksisia (kolme 
kerrosta tai enemmän) rakennuksia oli vielä vuoteen 1890 mennessäkin vain 
muutamia. Niiden määrä kuitenkin lisääntyi vuosisadan vaihteen molemmin 
puolin niin, että 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla tarkaste-
lualueella oli jo useita 4-5-kerroksisia taloja, vaikka suuri osa rakentamisesta 
olikin tätä matalampaa. Turun merkittävin 1900-luvun alun rakennusprojekti 
ja nykyään yksi harvoista selkeän arkkitehtonisen kokonaisuuden muodosta-
vista alueista on tarkastelualueen luoteisreunalla sijaitseva pientaloista koostu-
va Port Arthur, joka nykyään on Turun halutuimpia asuinalueita. 

Vuosien 1910-1930 välisenä aikana keskustaan rakennettiin useita 5-6-, jopa 7- 
ja 8-kerroksisia taloja. Yhtenäisiä aluekokonaisuuksia tarkastelualueelle ei kui-
tenkaan syntynyt, vaan rakennukset sijaitsevat melko hajanaisesti, siellä täällä 
kaava-alueella. Rakentamisen tahti hiipui sotien ja 1930-luvun laman vaiku-
tuksesta vuosien 1930-1950 välillä. Laajimmat yhtenäiset rakennusprojektit 
tuolta ajalta ovat keskustan tarkastelualueen lounaispuolelle funktionalismin 
ihanteen mukaisesti maastoon sijoitellut kerrostalot sekä pientaloalue Kupit-
taan länsipuolella. Suvantovaiheen jälkeen 1950-luvulle tultaessa tuotannon 
tahti taas kiihtyi, ja 1970-luvulle tultaessa suuri osa Turun keskustan tarkaste-
lualueesta oli rakennettu. Tänä aikana rakennusten keskimääräinen kerrosluku 
kasvoi, ja osa kohosi aina 15:sta kerrokseen asti. Rakentaminen oli määräl-
lisesti suurempaa kuin koskaan aikaisemmin, uusia rakennuksia syntyi sekä 
keskusta-alueelle että ympäröiviin lähiöihin. Kaavoitus noudatti vallalla ollut-
ta ihannetta, jonka mukaisesti rakennusmassat sijoiteltiin kortteleihin väljästi 
ja vapaasti, joskus katulinjasta sisäänvedettynä. Suljettuja korttelirakenteita ei 
syntynyt, ja rakennusten välinen etäisyys johtaa siihen, että kokonaisuuksia on 
vaikeampi hahmottaa kuin jos kyseessä olisi umpikortteli. Myös kerroskorke-
uksissa esiintyy vaihteluita saman korttelin sisällä, joten osiensa muodostama 
kokonaisuus ei ole aina kovin yhtenäinen. 

1970- ja 1980- luvuilla asuinrakentamisen määrä  tarkastelualueella väheni 
selvästi aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, kun taas liiketila- ja toimis-
torakentamisen suhteellinen osuus kasvoi. Kerrosluvutkin pienenivät, palaten 
noin viiteen, kuuteen. (28)
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4.4. Ullakkotilat  - kulku, rakenteet, paloturvallisuus, LVI 

Seuraavassa käydään läpi joitakin ullakkorakentamiseen liittyviä seikkoja kos-
kien siihen liittyviä käytännön seikkoja ja suunnittelussa huomioitavia asioita. 
Johtuen rakennuskannan ajallisista ominaispiirteistä kaikki läpikäydyt seikat 
eivät ole yleispäteviä, ja tarkastelu painottuu etenkin ennen 1940-lukua raken-
nettujen asuinkerrostalojen ullakoiden käsittelyyn.

4.4.1. Porrashuoneet ja hissit  

Johtuen ullakoiden alkuperäisistä käytöistä  kuivaus- ja varastointitiloina nii-
hin johtaa yleensä riittävästi portaita. Ne eivät kuitenkaan aina mitoituksel-
taan vastaa nykymääräyksiä, joiden mukaan askelman nousu saa olla enintään 
180mm ja etenemän vähintään 270mm.  Poistumistien korkeuden on oltava 
vähintään 2100mm ja leveyden 1200mm; lisäksi jokaiselta poistumisalueelta 
on oltava mahdollista kuljettaa liikuntakyvytön henkilö poistumistietä pitkin 
paareilla ulos (29).  

Mitä tulee poistumisteiden lukumäärään, rakennusmääräyskokoelman osa E1 
toteaa seuraavaa:  ”Yksi uloskäytävä sallitaan enintään kahdeksankerroksi-
sessa rakennuksessa, kun poistumisalueen käyttötapana on asunto, alle 300 
h-m2:n työpaikkatila taikka alle 300 h-m2:n tuotanto- tai varastotila. Varatienä 
voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, 
joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai 
kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia rakennusosia hyväksi käyttäen 
maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle. Tällöin poistumisalueil-
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40. Turun keskusta-alueen rakennuskanta on nuorta; 
kartassa tummennettuna vuoden 1950 jälkeen 

rakennetut rakennukset.



ta on lisäksi oltava varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista oma-
toimisesti tai palokunnan toimenpitein (30).” 

Ajantasaiset määräykset koskien porrashuoneita ja poistumisteitä tulee aina 
tarkistaa, ja ne löytyvät Suomen rakennusmääräyskokoelmasta osista E1 (Ra-
kenteiden paloturvallisuus), F1 (Esteetön rakennus), F2 (Rakennusten käyttö- 
ja huoltoturvallisuus) sekä G1(Asuntosuunnittelu).

Etenkin tilanteissa, joissa ullakolle pääsee vain niin sanottuja piianportaita 
pitkin, rakennusmääräyskokoelman asettamat vaatimukset eivät välttämättä 
toteudu. Portaiden säännösten mukaiseksi muuttaminen saattaa aiheuttaa suu-
riakin muutostöitä, mikä lisää kustannuksia. Pienten poikkeusten kohdalla ra-
kennusvalvonnan kanssa voi asiasta neuvotella, sillä valvovilla viranomaisilla 
on Sisäministeriön yleiskirjeen (SM: Korjausrakentamisen edistäminen Nro 
2358/541782) perusteella mahdollisuus poiketa määräyksistä silloin, kun ky-
seessä on vanha rakennus.  Myös rakennusmääräyskokoelman osassa A1 sano-
taan: ”Ennen 1.7. 1976 valmistuneeseen rakennukseen tai sen osaan sovelletaan 
näitä rakentamismääräyksiä vain soveltuvin kohdin ja niin, ettei tarpeettomasti 
vaikeuteta rakennusten korjaamista tai kunnostamista. Rakentamistoimenpide 
ei kuitenkaan saa huonontaa rakennuksen turvallisuutta tai terveellisyyttä. (31)”  
Terveen järjen käyttö on siis sallittua ja muutamien senttien tai vähäisten poik-
keamien ei tarvitse aiheuttaa mittavia, taloudellisesti raskaita ja rakennuksen 
historiaa tärveleviä toimenpiteitä.

Hissiä on varsinkin vanhemmissa taloissa harvemmin tuotu ullakolle saak-
ka, mutta sen linjauksen jatkaminen konehuoneen paikalle on harkitsemisen 
arvoista ullakon käyttömahdollisuuksien lisääntymisen vuoksi. Jos hissi esi-
merkiksi modernisoidaan konehuoneettomaksi, koko kuilu on mahdollista 
hyödyntää koritilaksi ja olemassa olevasta kuilutilasta riippuen vanhan hissin 
tilalle saatetaan saada jopa puolet suurempi hissikori (32). Jos hissiä ei ole, sen 
rakentamista ei ole pidetty ullakkorakentamisen ehtona rakennustoimenpi-
teen mittavuuden ja saavutettujen etujen pienuuden vuoksi suhteessa työhön 
ja kustannuksiin. (33) Toisaalta on myös tilanteita, joissa hissin jälkiasennus on 
rahoitettu osaksi juuri ullakkorakentamisesta saadun tuoton turvin, jolloin sen 
ulottaminen ullakolle asti on tietenkin luontevaa. 

Uuden hissin asentaminen vanhaan runkoon on suuri toimenpide. Se tulisi 
sijoittaa porrashuoneiden kerrostasojen yhteyteen, joko asunnoista lohkais-
tavaan tilaan tai itse porrashuoneeseen.  Jos tilan otetaan asunnoista, ne on 
lunastettava osakkailta taloyhtiölle, minkä edellytyksenä on kaikkien myyji-
en halukkuus - mikä on käytännössä usein hyvinkin vaikeaa -sekä tarvittavat 
muutokset yhtiöjärjestykseen, . Hissin sijoitus  suoraan porrashuoneeseen on 
mahdollista, mikäli porraskuilussa tai lepotasolla on tilaa. Usein sitä on niin 
vähän, että hissi jää pienikokoiseksi, minkä lisäksi portaan syöksyleveys ka-
penee niin, että esimerkiksi palokunnan toiminta ja paarikuljetukset vaikeutu-
vat. Rakennuksen rungon ulkopuolella tilaa on sitä vastoin runsaasti, etenkin 

1. 2.

3. 4.

5.
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jos rakennus sijaitsee vapaasti tontilla, tai jos pihan puoli on muuten riittävän 
suuri ja valoisa. Hissin poistumistaso tulee kuitenkin tällaisessa tilanteessa 
portaan lepotasolle, jolloin saavutettava etu esteettömyyden näkökulmasta on 
puolinainen.(34) Lisäksi merkittävä hissin jälkiasentamisessa huomioitava seik-
ka arvorakennusten kohdalla on porrashuoneiden rakennustaiteelliset arvot ja 
niiden suhde hissin rakentamisesta seuraaviin muutoksiin. 

4.4.2.Rakenteet

Ullakkorakentamiseen ryhdyttäessä suhtautuminen vanhoihin rakenteisiin on  
määriteltävä. Ne ovat olemassa oleva resurssi, jonka uudelleenkäyttö on en-
sisijainen vaihtoehto, ja mikäli kantavuus ei ole riittävä, tulee vahvistaminen 
tehdä olemassa olevan rakenteen lisäksi eikä sen sijaan. Kaikki, mitä ullakolta 
halutaan poistaa, on myös kuljetettava alas, mikä paitsi lisää työn määrää, on 
usein myös hankalaa ja kallista sekä aiheuttaa häiriötä rakennuksen asukkail-
le. Käytännössä puurakenteiden sokkelossa kuitenkaan harvoin löytyy järke-
vää pohjaratkaisua ilman jonkin asteista purkamista, joten kuormia siirtämällä 
ja rakenteita vahvistamalla täytyy etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat van-
hojen rakenteiden ja ullakkotilan järkevää käyttöä. 

Ullakon uudet rakenteet noudattavat uudisrakentamisen käytäntöjä ja vaati-
muksia. Seuraavassa on kuitenkin muutamia kohtia, joihin ullakkorakentami-
sen yhteydessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota. 

Kivitaloissamme on vesikattoa kannattavina rakenteina käytetty kattotuoleja, 
joissa on jonkin verran ajallisia tyyppieroja. Yleisin on niin sanottu ruotsalai-
nen kattotuoli eri sovelluksineen. Nämä vanhat kattotuolit ovat usein nykynor-
meihin verrattuna alimitoitettuja, ja niissä saattaa esiintyä taipumia. Siksi ul-
lakkorakentamisen yhteydessä on järkevää samalla vahvistaa kattorakennetta 
esimerkiksi naulaamalla selkäpuiden kylkeen uudet, vahvistavat lankut. Jos 
jännevälit ovat pitkiä, yläpohja saattaa olla ripustettu ullakolla sijaitsevien an-
saiden varaan – seikka, jolla on suuri vaikutus ullakon käyttöönottoon. Näihin 
rakenteisiin ei tule koskea, sillä korvaavat ovat paitsi vaikeita ratkaista, myös 
kalliita toteuttaa. Kekseliäällä ja totutuista normeista poikkeavalla suunnitte-
lulla tämänkin kaltaisista tiloista voidaan toki saada toimivia asuntoja. (35)

Rakenteisiin ja niiden mitoitukseen liittyy olennaisesti niin sanottu paloper-
manto, jonka tarkoitus on eristää ullakonvastainen palkisto ja täyte kaikesta 
ullakolla olevasta puuaineesta. Tiilestä muurattu tai betonista valettu paloper-
manto muodostaa ylimääräisen kuorman yläpohjalle ullakon käyttöönoton yh-
teydessä. Jos se on poistettavissa, saadaan useiden satojen kilojen kevennys ne-
liötä kohden, millä saavutetaan asuintiloille laskettu rakenteiden hyötykuorma, 
150 kiloa neliömetriä kohden. On kuitenkin huomattava, että yläpohjan kuor-
mituksen pieneneminen palopermannon poiston myötä aiheuttaa taipuneiden 

33

43. Vanhojen rakanteiden sijainti voi aiheuttaa 
päänvaivaa; ullakkoja ei  ole alunperin 

ajateltu asuinkäyttöön.

45. Pitkillä jänneväleillä käytetyt ansaat saattavat 
estää ullakon rakentamisen.

44. Erilaisia kattotuolityyppejä 1930-luvun 
oppikirjan mukaan.



puupalkistojen osittaisen oikenemisen, mikä puolestaan useimmiten johtaa ala-
puolisten tilojen kattopintojen vaurioitumiseen. Lisäksi, vaikka palopermanto 
poistamalla voidaan helpottaa yläpohjan vahvistamista, se toimii raskautensa 
vuoksi erittäin hyvänä ääneneristeenä, ja puhdistettuna sen hyödyntäminen 
lattiapintana tuo esiin rakennuksen historiaa sekä lisää ullakkoasunnon oma-
leimaisuutta. Jos purkamiseen kuitenkin päädytään, tiilistä tehdyn paloper-
mannon materiaalin uudelleenkäyttö ullakkotilassa kannattaa – säästöt ovat 
huomattavat ja alkuperäisen materiaalin tuntu asunnossa säilyy. (36) 

Yleisesti ottaen vanhat yläpohjat ovat melko hyvin äänieristettyjä raskaiden ja 
tiiviiden täytteidensä ansiosta, mutta tapauskohtaista tutkimista luonnollisesti 
tarvitaan jokaisen projektin yhteydessä. Vanhaa täytettä tuskin kannattaa kor-
vata esimerkiksi mineraalivillalla, koska rakennusjätteestä eroon hankkiutu-
minen on hankalaa ja työlästä.  Tiivis täyte toimii myös rakennetta jäykistävä-
nä tekijänä, jonka poistaminen aiheuttaa lattioiden notkumisen lattiapalkkien 
päästessä nurjahtamaan sivusuunnassa. Jos täytteet on syystä tai toisesta kui-
tenkin pakko vaihtaa, kannattaa pitkät jännevälit koolata ristiin. Jos yläpohja 
on betonia, sen täytteenä on usein koksikuonaa, johon kajoamista ei kannata 
edes harkita työvaiheen taatun mielenpainuvuuden vuoksi. 

Jos yläpohjia joudutaan vahvistamaan normituksien täyttymättömyyden tai 
kuorman kasvamisen vuoksi,  se voidaan tehdä puukannakkein, jos tila antaa 
myöten, mutta luontevampaa on käyttää palosuojattuja teräsrakenteita. Betoni 
on hankala ratkaisu yhdistettynä puurakenteeseen, koska kyseiset materiaalit 
eivät saa olla suorassa kosketuksessa toisiinsa. Valuvaihe on kosteuden kannal-
ta ongelmallinen, vaikkakin melko turvallinen rakenne on saavutettavissa va-
lamalla uusi lattia teräspoimulevyn päälle. (37) Tämän ratkaisun yhteydessä on 
kuitenkin huomiotava myös betonin kuivumiseen kuluva aika, mikä hidastaa 
rakennushankkeen etenemistä.

 Kokonaisuutta tarkasteltaessa on muistettava, että ullakko on alun pe-
rin tarkoitettu vesikaton rakenteiden vaatimaksi tuulettuvaksi, rakennuksen si-
säilmastoa sääteleväksi tilaksi, eikä tätä pidä unohtaa rakentamiseen ryhdyttä-
essä. Rakenteille on varattava niiden vaatima tila ja rakenteellisesta fysiikasta 
pidettävä huolta. Kun väljä, tuulettuva tila alkuperäisten tilojen ja vesikaton 
välistä otetaan käyttöön, saatetaan kohdata ongelmia, kun huolimatta hyvistä-
kin eristyksistä uudesta käyttötilasta aiheutuu nyt ylöspäin  lämpö- ja kosteus-
paineita. Rasitusten määrää kasvattavat mahdolliset työvirheet, käytönaikaiset 
vauriot, normaali eristeiden painuminen sekä vuorokaudenaikaiset lämmön- ja 
kosteudenvaihtelut. Kaikki nämä seikat johtavat siihen, että uuden vesikaton 
tuuletuksen toimimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, eikä tuuletusraon 
korkeutta pidä käyttötilan kasvattamiseksi minimoida. Yksin ilmarako ei  riitä, 
vaan harjalle on rakennettava useita pienempiä, katettuja ilmanvaihtoputkia 
tai muutama savupiippumainen katettu hormi.  Rakenteellisesti paras ratkaisu 
on koko harjan mittainen poistokanava. Myös alipainetuulettimien käyttö on 
mahdollista, jos tuuletus on muuten vaikeasti järjestettävissä.  Lapeikkunoiden 
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kohdalla täytyy ikkunoita ympäröivään koolaukseen jättää tuuletuksen vaati-
mat reitit tai tehdä niiden yläpuolelle raittiin ilman sisäänoton vaatimat venttii-
lit. (38)

Vanhan vesikatteen säilyttäminen on yleensä itsestään selvää. Tarvittaessa 
se korvataan vanhaa vastaavalla materiaalilla, ei  korvikkeilla tai jäljitelmil-
lä. Selkeä ratkaisu on saumattu peltikate, joka on sovitettavissa hankalaankin 
kattomuotoon. Pelti on hyväksyttävä ratkaisu silloinkin, kun tiili- tai vastaava 
kate on korjauskelvoton ja uusi, kaupunkikuvaan sopiva vaihtoehto täytyy löy-
tää. Jos tiilikate kuitenkin on olemassa ja mahdollista säilyttää, se kannattaa 
ehdottomasti tehdä ja ikkunoiden tieltä poistettavat tiilet säilyttää katon myö-
hempiä huoltotoimenpiteitä varten.

 Vesikaton vedeneristykset suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Uhan 
muodostavat etenkin viistosade, lumen kinostuminen ja sulamisvedet. Tämän 
vuoksi kattoon osittain upotettavien ikkunoiden kohdalla voidaan tapauskoh-
taisesti harkita sähkölämmityksen asentamista, mikä pitää vähäisimmän lumen 
poissa ja estää lumen jäätymisen kiinni peltiin. Vesieristyksen suunnittelun 
vaativuuden aste kasvaa edelleen, kun tarkastellaan mahdollisia parvekkeita ja 
kattoterasseja. Ullakkorakentamisen yhteydessä näitä voidaan harvemmin kat-
taa, joten vesivahinkojen välttäminen edellyttää tarkkuutta detaljien suhteen. 
Lattiaan on tehtävä riittävä kallistus (1:80), jotta varmistetaan sulamis- ja sa-
devesien hallittu poisto; vesi voidaan johtaa joko ränneihin tai sisäpuolisiin sa-
devesiviemäreihin. Parveketason reunoilla vedeneristys on nostettava riittävän 
korkealle (min.300mm), mikä koskee myös oven kynnyksiä.  Jos itse asuintilan 
lattiaa ei koroteta vastaavasti, terassin lattia nousee helposti sitä ylemmäs, ja 
askelmiin on syytä varautua. Sähkölämmitys parvekkeen lattiassa helpottaa 
huoltoa, ja kattoterassin ja syöksytorven sähkösulatus on välttämätöntä toimi-
van vedenpoiston takaamiseksi. (39)

 Kattoon upotetun parvekkeen ei tarvitse olla patenttiratkaisu; taloudellisesti 
edullisempia ja teknisesti helpompiakin ratkaisuja löytyy. Esimerkiksi talvi-
puutarhan tyyppinen välittävä tila tuo ullakolle ilmavuutta ja luonnonvaloa, 
ja sen seiniin voidaan asunnon puolelle avata huomattavan paljon enemmän 
ikkunapintaa kuin niin sanottuun normaalihuoneeseen. Osa lasituksista voi 
olla myös poistettavissa niin, että kesäaikaan saavutetaan parvekemainen tila. 
Tämäntyyppisessä ratkaisussa pintakäsittelyjen on kestettävä rasituksia nor-
maalia enemmän, ja vaikka varsinaista lattiakaivoa ei tarvita, tulee lattian ma-
teriaalien sietää tilapäinen veden valuminen. (40)

4.4.3. LVI

LVI-tekniikka ja sen sijoittaminen asettaa usein mittavan haasteen ullakkora-
kentamiselle. Tekniikkaa ei useimmiten ole vedetty ullakolle asti, ellei siellä 
sijaitse jotain käyttöä, joka sellaista olisi vaatinut. Käytännössä lähes aina tar-
vitaan uudisrakentamista vastaavat LVI-työt, ja uusien nousujen veto kellaris-

35

48. Harjalle sijoitettava  venttiili.



ta asti ei ole poikkeuksellista. Läpivienti kerroksista aiheuttaakin työteknisiä, 
tilankäytöllisiä ja  esteettisiä ongelmia. Vaikeinta sijoittaminen on  vanhoissa 
arvorakennuksissa, joiden porrashuoneilla on usein sellaista rakennustaiteel-
lista arvoa, joka nousujen vetämisellä vaurioituisi merkittävästi. Tämän vuoksi 
ullakkorakentaminen olisi ideaalista ajoittaa suurien peruskorjausten, kuten 
putkiremontin, yhteyteen.

Rakennukseen tehdyt LVI-ratkaisut ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet 
riippuvat talon rakentamisen aikakaudesta. Asuinkerrostalokannassamme 
yleisin lämmitysratkaisu 1910-luvulle asti oli huonekohtainen uunilämmitys, 
kunnes se vähitellen alkoi väistyä keskuslämmityksen tieltä. Huonekohtaises-
sa järjestelmässä kukin tulisija varustettiin omalla piipullaan, joita ullakol-
la saatettiin koota yhteen ennen viemistä vesikaton läpi; nämä hormiryhmät 
saattavat muodostaa suuriakin kokonaisuuksia kiinteistön koosta riippuen. 
1920-luvun jälkeen alkoi keskuslämmitys yleistyä, ja tavallisin  järjestelmä 
oli vesikeskuslämmitys. Se perustui kylmän ja lämpimän veden painoeron ai-
kaansaamaan virtaukseen, mikä edellytti suuria putkia. Varsinaisten  vesijoh-
toputkien vetäminen alkoi Helsingissä vuonna 1876, Turussa vesijohtolaitos 
valmistui puolestaan 1903. Ilmanvaihto hoidettiin vanhimmissa kerrostaloissa 
painovoimaisesti, eli perustui lämpötilan ja tuulen aiheuttamiin paine-eroihin 
sisä- ja ulkoilman välillä. Uunilämmitetyissä taloissa hormit toimivat tehok-
kaina poistoilmakanavina, keskuslämmitetyissä taloissa tulihormien tilalle 
muurattiin erilliset poistoilmakanavat. (41)  

1920-luvulla suuressa osassa taloja oli jo vesikeskuslämmitys. Lämmitysrat-
kaisut olivat talokohtaisia, mikä edellytti jokaiselle talolle omaa kattilahuonet-
ta, polttoainevarastoa, ullakolle sijoitettua paisuntasäiliötä sekä savupiippua. 
Myöhemmin, kun talot on liitetty kaukolämpöverkkoon, vanhat keskuslämmi-
tyskattilat on usein romutettu ja polttoainevarasto vapautunut muuhun käyt-
töön. 

Vesijohdot ja viemäröinnit sijoitettiin tiilimuurien sisään putkiroiloihin, ja 
asennuksen jälkeen kolot peitettiin rappauksen alle. Myös erillisiä putkiko-
meroita saatettiin rakentaa keveiden väliseinien yhteyteen. Ilmanvaihto hoi-
dettiin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta painovoimaisesti; ilma poistui 
rakennusten keskiosiin sijoitettujen poistoilmakanavien kautta ja raittiin ilman 
sisäänotto varmistettiin ulkoilmakanavilla. Painovoimaisen ilmanvaihdon toi-
mintaa pyrittiin tehostamaan poistoilmakanavien päihin kiinnitettävillä tuuli- 
ja imuhatuilla, joista tuulivoimaan perustuvina ei tyynellä ilmalla ole kuiten-
kaan hyötyä. (42)

1940-luvulta lähtien taloryhmä- ja aluekohtaiset lämmitysratkaisut olivat vä-
hitellen yleistymässä, mutta monet uusista taloyhtiöistä huolehtivat lämmityk-
sestä edelleen itsenäisesti. Tämä edellytti omaa kattilahuonetta, savupiippua 
ja polttoainevarastoa. Painovoimainen ilmanvaihto säilytti asemansa 3-4-ker-
roksisissa taloissa 1960-luvun puolelle saakka, vaikka koneellisen poiston eli 
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yhteiskanavajärjestelmän käyttö alkoikin 50-luvun alussa. Tässä järjestelmäs-
sä eri kerroksissa päällekkäin sijaitsevat tilat yhdistettiin samaan pystysuo-
raan poistoilmakanavaan, jotka puolestaan liitettiin ullakolla vaakasuoralla 
kokoojakanavalla puhallinkomeroon, johon sijoitettu puhallin poisti ilmaa 
koko rakennuksesta tai sen osasta. Järjestelmän etuina olivat säästä riippu-
maton toiminta sekä vähäinen lattiapinta-alan tarve, haittoja puolestaan melu, 
haju, paloturvallisuuden heikkeneminen ja hallitsematon ulkoilman sisäänotto 
– ulkoilmaventtiilien rakentamisesta luovuttiin yhteiskanavajärjestelmän yh-
teydessä. (43)

1960-luvulle tultaessa yleisin lämmitysmuoto oli alue- tai kaukolämpöverk-
koon kytketty pumppukiertoinen vesikeskuslämmitys. Nousuputkia sijoitettiin 
aluksi seinärakenteiden sisään, mutta tämän ei nähty soveltuvan teolliseen ra-
kennustapaan, joten pinta-asennuksia alettiin suosimaan. Ilmanvaihto hoidet-
tiin useimmiten koneellisesti yhteiskanavajärjestelmässä, mutta myös koneelli-
seen poistoon perustuvia erilliskanavajärjestelmiä, missä kullekin huonetilalle 
oli oma kanavansa, rakennettiin. Kokoojakanavat sijoitettiin yläpohjan sisään 
tai kattopinnan yläpuolelle. Sähkön käyttö kasvoi kodinkoneiden lisääntymi-
sen myötä, ja 1970-luvulla BES-taloissa mahdollisimman suuri osa sähköasen-
nuksista pyrittiin keskittämään kylpyhuone-elementtiin.(44)

1990-luvun kehitystä edusti talotekniikan pystykuilujen sijoittaminen porras-
huoneeseen, mistä kaikki talotekniikka voitiin tuoda asuntoihin jakotukeissa 
välipohjia puhkomatta. 1970-luvun lopusta lähtien yleisin ilmanvaihtojärjes-
telmä oli koneellinen poistoilmanvaihto, 1990-luvulla alettiin laajemmassa 
mittakaavassa rakentaa myös kohteita, joissa sekä tulo- että poistoilmanvaihto  
oli koneellistettu.  Sähkön kulutus kasvoi uusien kodinkoneiden ja esimerkiksi 
huoneistokohtaisten saunojen myötä edelleen. Myös laajakaistaiset tietoverkot 
yleistyivät 1990-luvun lopulla. (45) 

Kun ullakolle aletaan rakentaa asuttavaa tilaa, sekä sähkö- että LVI-töissä on 
ensin otettava selvää talon käytössä olevan verkon kantokyvystä. Sähkön osalta 
päätaulun kapasiteetti saattaa olla riittämätön, ja uusia pystynousuja joudutaan 
useimmiten tekemään. Vaikka uudet sähkönousulinjat tuntuvat kohtuullisen 
pieniltä ja helposti sijoitettavilta, saattaa tilanne todellisuudessa olla toinen. 
Teknisesti helpointa olisi sijoittaa ne asuntojen puolelle, kuten komeroihin, 
mutta asukkaiden suostumus tähän ei  ole suinkaan itsestään selvää. Hissikui-
luun ei saa sijoittaa muita kuin hissin omia asennuksia, ja uusien asennusten 
roiloaminen seinän sisään saattaa tuhota porraskäytävän esteettistä ilmettä, 
kuten koristemaalauksia. Asennuskotelot eivät puolestaan ole ilmeeltään sopi-
via korjausrakentamiseen, ja ne  helposti tärvelevät porrashuoneiden mahdolli-
sesti rakennustaiteellisesti merkittävän sisätilan. 

 Vesi- ja lämmityslinjat ulottuvat usein ullakolle asti, jossa ne on tul-
pattu yleensä puutulpilla. Tulppaukset joutuvat rasituksen alaisiksi ullakko-
rakentamisen yhteydessä usein tarvittavien paineenkorotuspumppujen vuoksi, 
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joten niiden ja koko muunkin putkiston kunto on kartoitettava hyvissä ajoin. 
Tavallisesti linjat joudutaan uusimaan, jolloin ollaan vastaavassa pystynousu-
jen sijoitusongelmassa kuin sähkönkin suhteen. Yksinkertaisinta ullakon tek-
niikka-asennusten vetäminen onkin muun putkiremontin yhteydessä.

 Kuten edellä on mainittu, useimmat kivitalomme on varustettu paino-
voimaisella ilmanvaihdolla. Olemassa olevien hormien kunto tutkitaan ullak-
korakentamisen yhteydessä, jolloin selviää paitsi niiden kunto, myös ne vapaat 
hormit, joita voidaan mahdollisesti käyttää uusien asennuksien nousulinjoina. 
Mikäli rakennuksessa on siirrytty jo lämmityksen kolmanteen vaiheeseen eli 
kaukolämpöön, jäljellä on yleensä keskuslämmityspiippu, joka toimii mainios-
ti asennuskuiluna. Jos hormit ovat hataria, niitä voidaan tiivistää tai varustaa 
uudella peltihormilla. (46)

4.5. Ullakkorakentamisen lainsäädäntö

4.5.1.Taloyhtiö

Merkittävä tekijä ullakkorakentamisen kannalta on asunto-osakeyhtiöitä kos-
keva lainsäädäntö. Tämä saattaa vaikeuttaa ja hidastaa päätöksentekoa, sillä 
taloyhtiöiden hallinto on suunniteltu lähinnä talon ylläpidon silmälläpitoa, ei 
suurien hankkeiden toimeenpanoa varten. Koska päätökset tehdään useimmi-
ten enemmistöpäätöksinä, on ullakkorakentamisen tuomien hyötyjen oltava 
niin selviä, että kanta taipuu myönteiseksi.  

Aloitteen ullakkorakentamisesta voi tehdä periaatteessa kuka vain – asukas, 
hallitus tai isännöitsijä. Taloyhtiön hallitus voi hankkia mahdollisesti tarvitta-
van poikkeusluvan ullakkorakentamiseen, mutta varsinaiseen rakennushank-
keeseen ryhtymiseen vaaditaan yhtiökokouksen päätös; näin on asunto-osa-
keyhtiölain mukaan aina, kun ryhdytään sellaiseen toimeen, jolla on yhtiön 
toiminnan kannalta kauaskantoisia vaikutuksia tai vaikutuksia asumiskus-
tannuksiin (47). Yhtiökokouksen päätettyä rakentamisesta tarvitaan puolestaan 
yhtiöjärjestyksen muutosta, sillä uusien asuntojen myötä osakkeiden määrä 
kasvaa ja näin ollen vanhojen osakkaiden osakkeiden suhteellinen osuus pie-
nenee. 

Ellei yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ole erikseen yhtiöjärjestyksessä säädetty, 
annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista kahden kolmasosan 
enemmistö riittää pätevään päätökseen. On kuitenkin tilanteita, joissa kaikki-
en osakkeenomistajien suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen vaaditaan; 
jos vaikkapa ullakolla olevia säilytystiloja on kirjattu yhtiöjärjestyksessä tiet-
tyihin asuntoihin kuuluviksi, kaikkien osakkeenomistajien suostumusta vaa-
ditaan osakkeisiin kirjatun hallintaoikeuden muuttamiseksi. Yksimielisyyttä 
vaativia tapauksia ovat myös yhtiöjärjestyksessä määrätyn vastikeperusteen 
muutos ja yhtiöjärjestyksessä mainitun huoneiston käyttötarkoituksen muutos. 
Tällöin tarvitaan myös rakennuslupa. (48)
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Ympäristöministeriö on myöntänyt Helsingin kantakaupungin (kaupunginosat 
1-27) alueelle viiden vuoden poikkeusluvan asuinkerrostalojen ullakon käyt-
tämiseksi asuinrakentamiseen, mikä on helpottanut ullakkoasuntojen raken-
tamista. Muualla poikkeusluvan joutuu kuitenkin hakemaan tapauskohtaisesti 
ympäristöministeriöstä. Päätöksessä edellytetään noudatettavaksi tiettyjä ehto-
ja,  joiden tarkoitus on varmistaa laadukkaiden asuntojen ja asuinympäristöjen 
muodostuminen sekä rakennusten arkkitehtonisten  ja kaupunkikuvallisten ar-
vojen säilyminen. Yleisesti ottaen periaatteena on, että vastineeksi myönnettä-
västä lisärakennusoikeudesta edellytetään kohteen yleisen asuinviihtyvyyden 
parantamista, esimerkiksi yhteistilojen tai pihojen kunnostuksen kautta.(49)

Asunto-osakeyhtiön kannalta tarkasteltuna ullakkorakentamisesta saatuja 
hyötyjä on paljon. Käyttämättömän ullakon mahdolliset vauriot korjataan, sen 
paloturvallisuus kasvaa, yhteistilat paranevat, mahdolliset ullakolla sijainneet 
varastotilat siirtyvät helpommin saavutettavaan paikkaan, ja taloyhtiö saa 
rahallista etua. Ullakkotilan myynti on monesti ainoa keino saada tarvittava 
rahoitus suuriin korjaus- tai perusparannushankkeisiin ilman, että yhtiövas-
tikkeet kohoavat liian korkeiksi. Monesti myynnillä on rahoitettu esimerkiksi 
hissin rakentaminen ennestään hissittömään taloon. Toisaalta tämä näkökulma 
saattaa joskus hidastaakin ullakkojen muuttamista asuinkäyttöön, jos asunto-
osakeyhtiö kokee, että lisärahalle tai korjaustoimille ei ole tarvetta, merkittävä 
kannustin menettää tehonsa. Ullakkorakentamishankkeeseen harvemmin ryh-
dytään vain sen itsensä takia jo rakennustöistä asukkaille aiheutuvan haitan 
vuoksi. Tämä on sinänsä harmillista, sillä todellisuudessa ullakkorakentami-
nen nostaa koko kiinteistön arvoa ja näin siitä hyötyy koko taloyhtiö. (50) 

Kun hankkeeseen sitten päätetään ryhtyä, vaihtoehtona on joko pelkän raken-
nusoikeuden, eli kylmän ullakkotilan, myyminen, tai itse suunnittelutettujen 
ja rakennutettujen valmiiden asuntojen myynti. Valmiista asunnoista saa toki 
enemmän rahaa kuin vain rakennusoikeuden myymisestä, mutta siihen sisäl-
tyy enemmän riskejäkin koko hankkeen toteuttamisen jäädessä taloyhtiön hal-
lituksen vastuulle. (51) Koska rakennuttaminen ei kuulu isännöitsijän tehtäviin 
ja harvalla hallituksen jäsenellä on aikaa tai asiantuntemusta näin vaativan ja 
laajan hankkeen ohjaamiseen, on käytännössä järkevämpää antaa rakennutta-
jan tehtävä alan asiantuntijan hoidettavaksi. (52) 

Rakennusoikeus voidaan periaatteessa myydä prosessin kolmessa eri vaihees-
sa; suoraan, eli ilman ennakkosuunnitelmia rakentamisesta, tilakartoituksen 
ja ennakkosuunnittelun jälkeen, tai vasta rakennuslupavaiheen jälkeen. Pää-
töksen tekee taloyhtiön hallitus, mutta hankkeen etenemiselle on tärkeää, että 
taustalla on yhtiökokouksen tuki. (53) Ongelmalliseksi on osoittautunut joskus 
se, että osakkaat kokevat esiselvityksiin ja mahdollisiin alustaviin suunnitel-
miin käytetyt rahat hukkaan heitetyiksi, jos päätös on kielteinen ja rakennus-
lupaa ei myönnetäkään. Huomiotta tällöin jää se, että kyseisistä selvityksistä 
saatava tieto on käyttökelpoista myös pienemmissä kunnostushankkeissa, pu-
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humattakaan siitä, jos hankkeeseen palataan myöhemmin. (54) Tarjouspyyntö-
jen yhteydessä on huolellisesti rajattava vastuualueet, esimerkiksi kuka vas-
taa LVIS-tekniikasta, rakennusluvan mahdollisesti vaatimista parannustöistä 
piha-alueella tai yhteistiloissa ja niin edelleen – määritelmät on tehtävä huolel-
la, muuten tarjousten vertailu hankaloituu oleellisesti. (55)

4.5.2. Ullakkorakentamisen säätely

Asemakaavassa voidaan sallia useamman kuin yhden kellarikerroksen raken-
taminen sekä rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 115§)

Ullakkorakentaminen edellyttää yleensä lisärakennusoikeuden myöntämistä 
omistajalle. Sen saaminen edellyttää joko asemakaavan muutosta tai ympäris-
töministeriön myöntämää poikkeuslupaa; kumpikin vaatii kaupunginvaltuus-
ton päätöksen sekä ympäristöministeriön vahvistuksen. Helsingillä on asian 
suhteen viisivuotinen poikkeuslupa, muualla se haetaan ympäristöministeri-
öltä tapauskohtaisesti. Poikkeuslupa myönnetään rakennuslain 132. pykälän 
1. momentin mukaan rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, 
kielloista tai muista rajoituksista, milloin rakentamisen ei havaita tuottavan 
haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai asutuksen muulle järjestelylle. Hake-
mus jätetään tavallisesti kaavoitusvirastoon, ja liitteeksi tarvitaan naapurien 
lausunnot hankkeesta, selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta sekä kaava- ja 
karttaliitteitä. Hankkeelle saatetaan myös vaatia esitettäväksi erityisiä perus-
teluja tai autopaikkalaskelma. Hakemus käsitellään ensin kunnanhallituksessa 
ja mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen toimitetaan ympäristöministe-
riön käsittelyyn. Prosessin kesto riippuu kunnasta ja sen virastojen ruuhkai-
suudesta, ympäristöministeriössä aikaa tavallisesti kuluu yhdestä kuukaudesta 
eteenpäin. Päätöksen jälkeen poikkeusluvasta on mahdollista valittaa kuukau-
den ajan, ja jos näin ei käy, se astuu voimaan. Huomattava kuitenkin on, ettei 
poikkeuslupa oikeuta rakentamiseen, vaan sen jälkeen täytyy hankkeeseen 
ryhtyvän hakea rakennuslupaa normaalin käytännön mukaisesti. (56)

4.5.3. Palomääräykset

Rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvät määräykset vaikuttavat hyvin pal-
jon ullakkorakentamisen suunnitteluun samalla, kun ne saattavat olla suurin 
yksittäinen tekijä kustannusten karttumisessa. Niiden kohdalla ullakkoraken-
taminen tulkitaan uudisrakentamiseksi, ja normistoa seurataan tarkasti, kun 
taas muualla talossa helpotuksia annetaan talon iän mukaan.  Ullakko tehdään 
siis paloturvallisemmaksi kuin sen alapuoliset osat, eli käytännössä ullakko-
rakentaminen tarkoittaa uuden asuinkerroksen rakentamista sellaisen vanhan 
rakennuksen päälle, joka ei täytä nykyisiä paloturvallisuusmääräyksiä. Risti-
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riitaista sinänsä, sillä käytännössä valvonnan lisääntymisen ja mahdollisten ir-
taimistovarastojen poiston myötä paloturvallisuus todellisuudessa  paranee.(57)

Rakenteellisen paloturvallisuuden suhteen yli neljäkerroksiset asuinrakennuk-
set ovat paloluokkaa P1, eli kantavien rakenteiden on oltava palamattomia ja 
niiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Kantavien raken-
teiden luokkavaatimus on R60 rakenneosien luokkavaatimuksin, kahdeksan 
kerroksen ylittyessä R120. Palo-osastointi suoritetaan huoneistoittain, minkä 
lisäksi porrashuoneet, konehuoneet, irtaimistovarastot ja muut tilat, kuten sau-
nat, rajataan omiksi osastoikseen. Poistumistiet ovat aina oma palo-osastonsa.  
Osastoivien rakenteiden luokkavaatimus on P1- ja 3-4-kerroksisten P2-luokan 
rakennuksille EI60 (58). 

Vanhojen ullakoiden kantavat rakenteet ovat kuitenkin useimmiten puuta, 
mikä ei täytä kantavalle rakenneosalle asetettuja vaatimuksia. Käytännössä 
paloturvallisuusmääräyksiä voidaankin seurata jollakin seuraavista tavoista: 

1.Sovelletaan tiukasti voimassa olevia, uudisrakentamiseen tarkoitettuja mää-
räyksiä käyttötarkoituksen muutoksen perusteella 

2. Sovelletaan määräyksiä poistumistiejärjestelyihin, jolloin vaaditaan por-
rashuoneilta tunnin palonkestävyys rakenneosavaatimuksin, mutta joustetaan 
kantavissa rakenteissa, eli sallitaan puurakenteiset kantavat rakenteet kuten 
kattotuolit ja  puinen välipohja, kunhan tunnin palonkestoaika täyttyy

3. Ei aseteta ullakkorakentamiselle muita paloteknisiä vaatimuksia kuin osas-
toiville puisille rakennusosille ullakon tasolla.

Pääsoin säännöstöä on tulkittu suurimmissa kaupungeissamme kohdan kak-
si mukaisesti. Mikäli käyttötarkoituksen muutos on jokin muu kuin asumi-
nen, asetetaan vastaavat määräykset kuin uudisrakentamisessakin vastaavilla 
kohteilla. Tosin pieniä puutteita voi mahdollisesti kompensoida automaattisen 
sammutusjärjestelmän avulla. (59) 

Ajantasaiset palomääräykset löytyvät Suomen Rakennusmääräyskokoelman 
osasta E1, rakennusten paloturvallisuus, ja ne tulee aina tarkistaa yllätysten 
välttämiseksi. Erityisen ongelmallisissa tilanteissa on syytä olla yhteydessä 
paikalliseen paloviranomaiseen tai Suomen pelastusalan keskusjärjestöön.
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4.5.4. 3D-kiinteistömuodostuksen mahdollisuus

Kiinteistönmuodostuslain nojalla kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista itsenäistä 
maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain nojalla on merkittävä 
kiinteistönä kiinteistörekisteriin. (…) Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alu-
een, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistöl-
le kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. (Kiinteistönmuodosta-
mislaki 12.4.1995/554)

3D-kiinteistö puolestaan tarkoittaa sellaista maanpinnan ylä- tai alapuolista 
peruskiinteistön (eli kaksiulotteisesti määritellyn kiinteistön) osaa, jonka ulot-
tuvuus määritellään sekä vaaka- että pystysuunnassa (60). 

Tämänhetkinen lainsäädäntö näkee kiinteistönmuodostuksen, rakentamisen 
ja kaavoituksen lähinnä maantasossa tapahtuvana eli kaksiulotteisena, vaik-
ka todellisuudessa tilanne on toinen. Lakimääritelmän ja käytännön ero paitsi 
vaikeuttaa tilojen hallintaa, myös lisää kiinteistöjärjestelmän epäselvyyttä ti-
lanteissa, joissa erityyppisiä käyttöjä sijaitsee tai halutaan sijoittaa päällekkäin 
tai lomittain; pelkästään perustason ylä- tai alapuolista tilaa kun ei ole mah-
dollista omistaa, vaan omistusoikeus on sidottu maanpintaan. Kolmiulotteisen 
kiinteistön muodostamisen mahdollisuuden puute johtaa vaihteleviin ja seka-
viin ratkaisuihin, kuten vuokra-alue-, rasite- ja yhtiömuotoisiin järjestelyihin 
sekä yhteisomistukselle perustuviin hallinnanjakosopimuksiin. Tapauskohtai-
suus aiheuttaa epävarmuutta ja saattaa johtaa ongelmiin muun muassa kiin-
teistönmuodostuksessa, kiinteistön hallinnassa, kiinteistörekisterissä, lupien 
myöntämisessä ja kiinnittämisessä. (61)

Tilanteita, joissa 3D-kiinteistö puoltaisi paikkaansa, esiintyy etenkin tiivis-
tyvissä kaupunkikeskustoissa. Maan hinnan noustessa ja rakentamattoman 
maanpinnan vähentyessä maanalainen ja myös –päällinen rakentaminen tulee 
entistä realistisemmaksi vaihtoehdoksi. Niinpä viime vuosien aikana tilanteen 
helpottamiseksi on tutkittu 3D-kiinteistöjärjestelmään siirtymistä eli käytän-
töä, jota on jo hyödynnetty esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Syinä kiinteis-
tönmuodostusjärjestelmän uudistamiseen ovat Norjassa olleet kasvukeskusten 
tiivistämistarpeeseen liittyvä maan hinnan nousu sekä kiinteistösijoittajien 
halu turvata omistusoikeutensa maanpinnan ylä- ja alapuolisissa sijoituskoh-
teissa,  Ruotsissa taas tarve jakaa yksittäinen rakennus eri kiinteistöiksi toi-
minnallisten ja omistussuhdeongelmien selvittämiseksi. (62) Vaikka Suomessa 
on periaatteessa toimiva asunto-osakeyhtiöjärjestelmä, eikä meillä välttämättä 
ole tarvetta erottaa yksittäisestä rakennuksesta asunnon kokoisia kiinteistöjä, 
voisi kyseinen lähestymistapa olla kuitenkin sovellettavissa juuri ullakkora-
kentamiseen. 

Jos rakentuvat ullakkoasunnot muodostaisivat oman kiinteistönsä, helpottaisi 
se kiinteistönmuodostuksen kokonaisprosessia aina kaavoituksesta omistami-
seen, kehittämiseen, hallintoon ja käyttöön. Asunto-osakeyhtiön nykyinen osa-
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kekanta ei muuttuisi uusien tilojen rakentamisen yhteydessä. Huomattavia eril-
lisen kiinteistön muodostamisen etuja saataisiin sen kehittämisen ja hallinnan 
kannalta; käyttö olisi joustavampaa, käyttötarkoituksen muutos helpompaa ja 
omistuksen muuttaminen yksinkertaisempaa kuin jos muodostuvat uudet tilat 
merkittäisiin olemassa olevan asunto-osakeyhtiön osakekantaan, kuten tähän 
mennessä on ollut tapana. Uusien tilojen kohdalla esimerkiksi kiinteistöyh-
tiö saattaisi olla asunto-osakeyhtiötä toimivampi ratkaisumalli, jolloin koko-
naispinta-alasta yli puolet ei olisi sidottu asunto-osakeyhtiölain vaatimuksen 
mukaisesti yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuin-
huoneistoiksi. Etuja saavutettaisiin ainakin käyttötarkoituksen nopeankin 
muuttamisen suhteen. Teoreettisesti voi ajatella myös tilannetta, jossa jokin 
kiinteistön osa ei ole määritelty asunnoksi, koska se ei täytä asunnolle ase-
tettuja vaatimuksia esimerkiksi varustelun suhteen, mutta kuitenkin vastaisi 
jonkin tietyn erikoisryhmän spesifiin asumistoiveeseen. Näin tilaa ei tarvitsisi
varustaa tarpeettomasti vain asunnon määritelmän täyttämisen vuoksi, ja se 
voitaisiin hyödyntää kokonaisuudessaan juuri niin kuin sen asukas parhaaksi 
näkisi. 

Helposti kuviteltavissa 3D-kiinteistön soveltamismahdollisuus on puolestaan 
sellainen, jossa toimisto- ja liiketilojen ullakkokerrosten tai kattolaatikoiden 
uudeksi käytöksi halutaan asumista tai päinvastoin, asuinkerrostalon yhtey-
teen liiketilaa. Erottaminen omaksi kiinteistöksi selkeyttäsi tilannetta kaikki-
en osapuolten kannalta.

Myös tilanteessa, jossa kahden vierekkäisen eri kiinteistöjen ullakkokerros ha-
luttaisiin rakentaa samanaikaisesti, saattaisi 3D-kiinteistö olla toimiva ratkai-
su. Jatkossakin käyttö olisi helpompaa yhden haltijan alaisuudessa, ja pitkäjän-
teisempi, kokonaisvaltaiseen ympäristön kehittämiseen tähtäävä toiminta saisi 
paremmat edellytykset. Oma, olemassa olevasta asunto-osakeyhtiöstä erillinen 
kiinteistö voisi näin toimia paitsi talon, myös ympäröivän alueen muuttuviin 
tarpeisiin vastaavana yksikkönä. Asuntojen koon muuttaminen tällaisessa ti-
lanteessa olisi helpompaa kuin suuremman asunto-osakeyhtiön osana, samoin 
kuin mahdollinen käyttötarkoituksen muuttaminen. Näin etenkin, jos uusi ra-
kennettava tila suunnitellaan luonteeltaan yleispäteväksi tai muuten helposti 
muutettavaksi eri käyttöjä palvelemaan. 

Luonnollisesti tämän tyyppinen ratkaisu vaatisi huolellista harkintaa ja sisältää 
monia hankaliakin näkökohtia – rasitteet peruskiinteistölle, vastuukysymykset, 
kiinteistönmuodostuksen perusteet, tekniset ja taloudelliset seikat, tonttijako, 
sisällyttäminen maantason kaavaan  ja ikävä kyllä myös asenneongelmat ovat 
vain muutama esimerkki näistä. 3D-kiinteistön suhde maantasoon tulisi mää-
ritellä, ja esimerkiksi mahdollisesti tarvittavien autopaikkojen, jätehuollon ja 
muiden vastaavien sijoittaminen edellyttäisi tiivistä yhteistyötä peruskiinteis-
tön kanssa. Yleisesti ottaen myös kiinteistön määritelmää tulisi selventää niin, 
että vertikaalinen omistusoikeus olisi määritelty yksiselitteisesti. Kaavoitus- ja 
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rakennuslupamenettelyt vaatisivat tarkennusta, kuten myös lainsäädäntö niin, 
että maanpinnan ylä- ja alapuolisen tilan perustamiselle ja rakentamiselle olisi 
olemassa omat säätelynsä ja ohjeistonsa. 

Norjassa noudatetun mallin mukaan 3D-kiinteistön tulee olla erillinen perus-
kiinteistöstä, eli  sillä on oltava omat rakenteet, tekniikka sekä kulkuyhteydet 
niin, että molemmat ovat toiminnallisesti eri yksikköjä. Ruotsissa vastaavaa 
ei vaadita. (63) Täydellisen eriyttämisen vaatimus tuntuu tarpeettomalta, sillä 
asia lienee hoidettavissa melko pitkälle nykyiselläkin rakennusrasitteiden (pe-
rustus-, rakenne-, laite-, käyttö-, huolto-, yhteis-, seinä-ja sietorasitteet) tyy-
pistöllä. Nämä mahdollistavat mm. seinä- ja tukirakenteiden hyväksikäytön, 
erilaisten johtojen (sähkö, lämpö, vesihuolto, tietoliikenne ym.) sijoittamisen, 
kulkuväylien ja autopaikkojen sijoittamisen ja jätehuollon toteuttamisen. Ra-
kennerasitteisiin voidaan lisätä sisäiset kulkuväylät, ja rasitetyypistöä voisi 
täydentää 3D-kiinteistöjä varten perustettavalla rasitteella, joka voisi olla avoin 
ja josta todettaisiin yleisluontoisesti kyseessä olevan 3D-kiinteistörasite. (64)

Vaikkei 3D-kiinteistöjärjestelmää otettaisikaan Suomessa kokonaisuudessaan 
käyttöön, tulisi kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen mahdollistamista 
joka tapauksessa pohtia. Ullakkorakentamisen kannalta se merkitsisi ennen 
kaikkea kiinteistön kehittämis- ja käyttömahdollisuuksien lisääntymistä.



5. Ullakkoasuminen

5.1. Taustaa ja historiaa

 Alun perin ullakoilla asuivat köyhät, palveluskunta, opiskelijat ja bo-
heemit taiteilijat, eikä se ollut niinkään valinta kuin käytännön sanelema pak-
ko. Asunnot olivat heikosti varusteltuja, eristämättömiä ja vetoisia loukkoja(65). 
Nykyisinhän tilanne on varsin toinen, ullakkoasunnot hyvin haluttuja ja niiden 
status jotain aivan muuta kuin alkuperäinen kakkosluokan kansalaisten maja-
paikka. Tämän muutoksen ja ullakkoasumisen profiloitumisen varteenotetta-
vaksi vaihtoehdoksi voi katsoa juontavan juurensa vanhojen teollisuusraken-
nusten ottamisesta asuinkäyttöön, eli niin sanotuista  lofteista. New Yorkis-
ta 1940-luvulla alkunsa saanut asumisuoto oli aluksi etenkin taiteilijoiden ja 
muiden paljon raakatilaa tarvitsevien ammatinharjoittajien suosiossa, sillä se 
mahdollisti työn ja asumisen sujuvan yhdistämisen. Tämä muutti koko asumi-
sen konseptia siinä mielessä, että työstä, tässä tapauksessa taiteen tekemisestä, 
tuli osa asumista ja asumisesta osa työtä: asunto oli taiteen näyttämö, objekti, 
ja näin taiteilijan persoonallisuuden ja identiteetin jatke. 1950-luvulta lähtien 
lofteihin alettiin liittää alkuperäisten, käytännöllisyyden ja taloudellisuuden, 
lisäksi enenevissä määrin muitakin positiivisia arvoja, ja kiinnostus asumis-
tapaa kohtaan kasvoi. Myös teollisuuden estetiikan arvostus alkoi levitä, ja 
tämä näkökulmien lisääntyminen ja uudet tavat tulkita ympäristöä avasivat 
tietä vähitellen muillekin totutuista poikkeaville asumisratkaisuille. Lofteihin 
assosioituva boheemius ja tavanomaisuudesta poikkeaminen alkoivat kiehtoa 
itselleen uusia määritelmiä etsivää, vaurastunutta keskiluokkaa, ja 1970-luvul-
ta alkaen se alkoikin vallata taitelijoiden asuttamia alueita.  Pian loft-alueiden 
arvostus kasvoi ja vuokrataso nousi .(66) 

Nykyisin lofteja rakennetaan myös uudistuotantona, kuten arkkitehti Piia Ilo-
sen Helsingin Arabianrantaan suunnittelema loft-kerrostalo, jossa viisi metriä 
korkeaan asuntoon valmista on  vain kylpyhuone sekä tarvittava määrä talo-
tekniikka-asennuksia. (67) Turussa loft-asuntoja on rakennettu yhteensä noin 
parisataa, ja uudis-loftejakin on rakenteilla. Asunnot ovat suunnattoman suo-
sittuja, joten on selviö, että tilausta uusille asumisen muodoille on. (68)

 Loft-asumisen houkuttelevuus piilee sen väljyydessä, tilallisuudessa ja asuk-
kaan vapaudessa muokata asunnostaan itsensä näköinen; samat määritteet ovat 
helposti yhdistettävissä ullakkoasuntoihin. Tosin jälkimmäisillä on usein yksi 
selvä etu lofteihin verrattuna: keskeinen sijainti. Ullakkorakentamisen näkö-
kulmasta potentiaaliset asuinkerrostalot sijaitsevat joko kaupunkikeskustassa 
tai vähintäänkin valmiissa kaupunkirakenteessa alueilla, joilla on jo palveluita 
ja hyvä saavutettavuus. Tämä lisää ennestään niiden houkuttelevuutta, kun 
sikaa ei tarvitse asuinympäristön suhteen ostaa säkissä.

Suomessa ullakkojen muuttaminen asuinkäyttöön käynnistyi kunnolla vasta 
1980-lvulla (69) ja on toistaiseksi ollut määrältään melko vähäistä, vaikkakin 
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jatkuvasti yhä suositumpaa. Kuitenkaan varsinaista perinnettä  ei vielä ole ole-
massa, ellei siksi lasketa syntyvien asuntojen kalleutta sekä usein loftmaista 
avaruutta tilankäytön suhteen. Vaikka kokemuksia ullakkorakentamisen suh-
teen ei ole suunnattoman paljon, täyttävät ne kuitenkin koko skaalan onnistu-
neista katastrofaalisiin; parhaassa tapauksessa aikaansaadaan uniikkeja laatu-
asuntoja,  parannetaan koko talon toimivuutta ja kohennetaan sen ympäristöä, 
huonommassa syysmyrskyt tulvivat kattoterasseiden kautta alempiin asuntoi-
hin, rakennuksen arkkitehtoninen ilme kärsii sekä riitelevät asukkaat hidasta-
vat rakennustöitä (70). Ristiriitaisista kokemuksista huolimatta tulevaisuudessa 
ullakko- ja kattorakentaminen tullee kuitenkin olemaan yhä yleisempää, aina-
kin jos nykyisten asuntojen menekistä voi jotain ennustaa.

5.2. Ullakkoasuminen nykyään 

Suomessa kaupunkikulttuuri on nuori, eikä Euroopan suurkaupunkien kaltais-
ta ahtautta vielä esiinny. Tonttimaata on ainakin periaatteessa riittänyt, eikä 
pakottavaa tarvetta ullakkojen käyttöönottoon ole vielä ilmennyt. Näin ollen 
rakennuskulttuurissamme ullakkorakentamista ei ole kovin paljon vielä har-
rastettu; esimerkiksi Helsingissä, jossa ullakkorakentaminen on maassamme 
määrällisesti suurinta, uusien ullakkoasuntojen rakentamiseen tähtääviä lupa-
hakemuksia on 2000-luvun alusta tullut 20-25 kappaletta vuosittain (71).  Suh-
teellisen vähäinen määrä näkyy paitsi tietysti ullakkoasumisen harvahkossa 
esiintymisessä, myös kaupunkiemme kattomaailman rauhallisuudessa, pai-
koin voisi sanoa jopa monotonisuudessa. On selviö, että ilmeeltään voimak-
kaat uudisrakentamisratkaisut ovat ristiriidassa olemassa olevaan ympäristöön 
verrattaessa – se mikä on tavallista ja kaikin puolin hyväksyttävää Euroopan 
kaupunkien moni-ilmeisessä kattomaailmassa, saattaa tuntua suoranaiselta 
ympäristörikokselta meidän kaupunkikuvassamme. 

Ullakkoasuminen mielletään usein eksklusiiviseksi ja harvinaiseksi luksuk-
seksi, mikä ainakin tähän mennessä suurelta osin pitääkin paikkansa. Lisäk-
si uudistuotannon ollessa kyseessä asuinkerrostalon ylin kerros rakennetaan 
usein kattoterasseineen ja  ylellisine ilmeineen erilaiseksi kuin alemmat asun-
not, mikä osaltaan vahvistaa korkealla asumisen kalleuteen liittyvää mieliku-
vaa. Tämän ympärille rakentuva ongelma, jos sellainen tilanteessa halutaan 
nähdä, on itse asiassa olemassa olevan ja rakentuvan asuntoarkkitehtuurin kes-
kinäisestä samankaltaisuudesta johtuvaa  - pienikin poikkeama on aina jossain 
määrin huomionarvoista ja merkille pantavaa.  Todellisten vaihtoehtojen mää-
rällinen lisääminen parantaisi tilannetta ja pyyhkisi pois ullakkoasumiseen 
lyötyä elitismin leimaa.  

Ei ole kuitenkaan oletusarvo, että rakennettavien ullakkoasuntojen tulisi nou-
dattaa tyylissään tähän asti toteutettua linjaa. Ratkaisuja ja valintoja tekemällä 
voidaan rakentaa myös normaalihintaista ja silti korkealaatuista asuntokantaa; 
esimerkiksi Ruotsissa ullakkokerroksia muunnetaan sosiaalisen asuntotuotan-
non tarpeisiin (72), ja on vaikea uskoa, että ullakkorakentaminen olisi meren 
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tällä puolella niin suunnattoman paljon kalliimpaa, ettei kohtuuhintaisiakin 
asuntoja pystyttäisi saamaan aikaan. Kyse on myös siitä, mihin rakentamiseen 
käytettävä raha suunnataan. Jos rakennusliike haluaa välttämättä asuntoon 
tammiparketit ja hiotut kivitasot, koska niin on korkean tason kohteissa teh-
ty ennenkin ja oletetaan asiakkaan niitä haluavan, mennään pahasti harhaan. 
Asuntojen liikavarustelu on turhaa ja nostaa hintatasoa tarpeettomasti, aivan 
kuten jokainen muutos- ja purkutyö jälkikäteen tehtynä on ajan, työn ja mate-
riaalin haaskausta, jota tulee viimeiseen asti välttää.

Koti poikkeaa tavanomaisesta. Käsitys asunnon suhteista ja sisustukseen käy-
tetyistä materiaaleista muuttuu jokaisen uuden silmäyksen jälkeen. Rappaus 
ja maali, tumma ja vaalea puu, valkoinen lasi ja tumma kivi sekä karheat ja 
sileät pinnat vuorottelevat seinissä ja johtavat kiehtoviin, hilpeisiinkin kont-
rasteihin. Päivänvaloa virtaa sisään pienistä ikkuna-aukoista ja terassin la-
siliukuovien kautta. Sieltä näkyvät lähitalojen katot, Johanneksen ja Mikael 
Agricolan kirkkojen tornit ja tummana lainehtiva Suomenlahti. (…) Alusta asti 
oli selvää, että asuntoon ei tulisi perinteistä huonejaottelua. Korkea ullakko 
piti säilyttää mahdollisimman yhtenäisenä, jotta tilan tuntu korostuu. Vain wc, 
pieni kylpyhuone ja siitä lasiseinällä rajattu yhden hengen sauna erotettiin 
muusta tilasta.(73) 

Edellä oleva sisustuslehden kuvaus Helsingissä sijaitsevasta ullakkoasunnosta 
vastaa sitä mielikuvaa, mikä ullakkorakentamisesta tänä päivänä on. Tämän 
päivän ullakkoasuntoja yhdistää usein niiden tilallisuus, materiaalinkäytön 
taitavuus, näköalojen merkitys sekä näiden seurauksena, kuten jo mainittu, 
kova hinta. Pohjaratkaisujen virtavuus ja tilan avoimuus johtuu osaksi etenkin 
kadun puolelle suuntautuvien aukotusten avaamisen vaikeudesta, ja kunnol-
lisen kokoisia ikkunoita saadaan usein vain yhteen suuntaan eli sisäpihalle. 
Tämä on sinänsä kokonaisuutena toimiva ratkaisu, jolla voidaan saada aikaan 
onnistuneita, ilmeeltään persoonallisia asuntoja, joiden menekki on varmasti 
jatkossakin taattua. Suurimmat haasteet tämäntyyppisessä ullakkorakentami-
sessa liittyvät sen tekniseen toteuttamiseen, rakennussuojelullisiin kysymyk-
siin sekä itse asuntosuunnittelussa eri tilojen sijoitteluun niin, että asumiseen 
liittyviä toimintoja on mahdollista hoitaa samanaikaisesti aiheuttamatta liikaa 
häiriötä asunnon muille alueille. Täysin avoimessa tilassa tämä saattaa joskus 
olla hankalaa, mutta toisaalta suuri koko kompensoi väliseinien vähyyttä.

Kuvatunlainen asunto on siis tähän asti ollut yleinen ratkaisutyyppi ullakkora-
kentamisen suhteen. Arvorakennusten ollessa kyseessä jokaisen käyttöönotet-
tavan ullakkotilan ainutlaatuisuus takaa sen, ettei asunnoista ole käytännössä 
mahdollista muodostua kaavamaisia tai itseään toistavia niin kauan, kun tilan 
ominaisluonnetta kunnioitetaan, eikä sitä lähdetä muuntamaan käyttötarkoi-
tuksiin, joihin se ei luontevasti taivu. Mutta jos halutaan miettiä asumisen si-
sältöä, sitä mitä se jatkossa voisi olla ja millaisia vaatimuksia se asettaa itse 
asunnolle, saatetaan tulla tilanteeseen, jossa 1900-luvun vaihteen tienoon ra-
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kennuskanta ei tarjoakaan parasta mahdollista tonttimaata. Niinpä rinnakkain 
vanhojen ullakkojen käyttömuutosten kanssa tulisikin kehittää myös nuorem-
man rakennuskannan kattomaailman käyttöönottoa.

Turussa ullakkorakentaminen on keskittynyt etenkin 1-2-kerroksisten puu-
talojen ullakoiden käyttöönottoon liittämällä ne osaksi alapuolista asuntoa. 
Kerrostalojen ullakoita on muutettu jonkin verran toimistokäyttöön, ja myös 
asuntoja on tehty vaikkei kovinkaan laajassa mittakaavassa. Eräs tunnetuim-
mista esimerkeistä lienee As Oy Regina (Linnankatu 9-11), jossa 1920-luvulla 
rakennetun talon ullakolle rakennettiin 1990-luvun alussa neljä asuntoa, toi-
mistotilaa ja asukkaiden varastotiloja. Rakennusoikeuden myynnistä saatujen 
rahojen turvin saatiin taloon uusi sauna sekä peltikatto.(74)  Toimistotiloja on 
rakennettu puolestaan esimerkiksi Kaskenlinnaan (Kaskenkatu 1) ja pelkkiä 
asuinhuoneistoja As Oy Rauhankatu 12B:hen. Noudatettu linja ulkoarkkiteh-
tuurin suhteen on ollut varsin perinteinen, suuria muutoksia ei ole tehty eten-
kään kadun puolelle. Myös tilalliset ratkaisut noudattavat totuttuja malleja, ei-
vätkä sinällään juuri eroa muusta samanaikaisesta uudistuotannosta. 

Myös sellaisia tapauksia, joissa ullakkorakentaminen on kielletty rakennus-
taiteellisten arvojen säilyttämisen takaamiseksi Turusta löytyy; esimerkiksi 
1920-luvun klassismia edustavan, Erik Bryggmanin suunnitteleman asuinra-
kennus Atriumin varastoullakkoa ei Turun hallinto-oikeuden päätöksen mu-
kaan saanut muuttaa asuinkäyttöön, koska muutokset rakennuksen pihanpuo-
leiseen katonlappeeseen sekä kadun- ja viereisen aukion puoleiseen vesikat-
toon vaarantaisivat rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja ja olisivat näin 
lainvastaista (75).

5.3. Syyt ja seuraukset – miksi ullakkoasuminen?

”Keskustan nykyinen ruuhkautuminen on purettava. –Mitä tiiviimpi 
kaupungin populaatio on, sitä lyhyempiä ovat etäisyydet. Opetus on siis, 
että meidän on lisättävä tiiviyttä kaupunkiemme keskustoissa, siellä, missä 
liiketoimet tapahtuvat.”

-Le Corbusier 1929

Le Corbusier tiesi jo 20-luvulla saman, minkä me tiedämme nyt. Tiivis kau-
punki on ekologisin, tehokkain, toimivin ja onnistuneen suunnittelun myötä 
myös viihtyisin ratkaisu. Ongelma kaupunkien elinvoimaisuuden kannalta on 
ihmisten muuttaminen keskustan ulkopuolelle, mikä usein johtuu asuntojen 
kalliista hintatasosta, tilanpuutteesta sekä kerrostaloasumisen kaavamaisuu-
desta. Seurauksena saastuttava henkilöautoliikenne lisääntyy,  vapaa-aika ku-
luu työmatkailuun ja kaupunkielämä kärsii. Miten ullakkorakentamisella voi-
daan vastata tähän ongelmaan?

Ullakkoasumisessa on monia erityispiirteitä, jotka tekevät siitä varsin halutta-
vaa. Jokaisessa talossa on vain yksi ullakko, ja aina paraatipaikalla – näkymät 
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63. Puutalon ullakko on yhdistetty osaksi ala-
kerran asuntoa. Vastaavia esimerkkejä löytyy 
Turusta lukuisia - sekä luvallisia että luvat-
tomia. Alla As Oy Regina sisäpihan puolelta, 
jonne näkyvimmät avaukset on tehty.



kaupungin yli, oma tila ja vapaus hengittää ovat tavoiteltavia asioita ja ullak-
koasumisen perusominaisuuksia. Sijainti kaupunkikeskustassa, palveluiden ja 
liikenteen solmukohdissa, on myös osasyynä ullakoiden houkuttelevuuteen. 
Käytännössä asuntotyypin ominaispiirteet ovat verrattavissa asumiskulttuu-
rissamme niin ihannoituun pientaloon, sillä tyypillinen  ullakkoasunto on tila-
va, rauhallinen ja valoisa. Vain ruohonleikkuusta ei tarvitse huolehtia. Ullak-
koasuntojen perustuotannosta poikkeavilla luonteenpiirteillä on mahdollista 
korostaa omaa persoonallisuuttaan ja toteuttaa selvästi yksilöllistä elämänta-
paa  ja -tyyliä helpommin kuin standardiasunnossa. Omakotitaloasumisen-
kin viehätys piilee osaltaan juuri sen yksilöllisyydessä, kun taas perinteinen 
kerrostaloasuminen mielletään – aivan oikeinkin – sarjatuotannoksi ja pe-
rusratkaisuun tyytymiseksi. Identiteetti on tärkeä tekijä asumisviihtyvyyden 
muodostumisessa, niin asuinalueen kuin asunnon itsensäkin kannalta tarkas-
teltuna. Omaleimaisuus voi taas perustua monille asioille, kuten historialle, 
rakennustaiteelle, innovatiiviselle asuntoarkkitehtuurille – kaikki helposti ul-
lakkoasuntoihin yhdistettäviä ominaisuuksia. (76)

 Keskusta-asumisen merkitys kaupungin elinvoimalle on merkittävä. 
Ullakkorakentamisella saadaan paitsi uusia asukkaita lähiöihin paenneiden 
korvaamiseksi, myös edistetään kestävää kehitystä ja taloudellista suunnitte-
lua, onhan olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden varaan rakenta-
minen ekologisuutta parhaimmillaan. Riittävä asukasmäärä keskustassa takaa 
palveluiden säilymisen ja monipuolisuuden, elävän ja virikkeellisen ympäris-
tön sekä lisää turvallisuutta sosiaalisen kontrollin kasvamisen välityksellä. 
Toisin sanoen, mitä enemmän ihmisiä keskustassa asuu, sen parempi, ja ullak-
korakentaminen on varma keino lisätä tätä määrää. Eläytyvällä ja varmaottei-
sella ulkoarkkitehtuurilla voidaan kehittää keskustan arkkitehtonista rikkautta 
ja moni-ilmeisyyttä, vanhan rakennuskannan arvoja unohtamatta.  Toisaalta 
myös nuoremman kerrostalokannan ullakkojen uudelleenrakentamisella, joko 
tyyliä seuraten tai sitten ei, voitaisiin kehittää monotonista kattomaisemaa ja 
paikoin mielenkiinnotonta kaupunkikuvaa. Olisikin kiinnostavaa nähdä, mil-
laisia vaikutuksia esimerkiksi laajamittaisella lähiöiden täydennysrakentami-
sella olisi niiden elämään – uuden, erilaisenkin asukaskannan sekoittaminen 
pakkaan saattaisi lisätä koko alueen vetovoimaa sekä katalysoida alueelle uusia 
houkutuksia ja palveluja. 

Sinänsä on mielenkiintoista, että vielä 1800-luvulla kaupungin tiiviys oli on-
gelma ja se nähtiin modernin, teollistuneen suurkaupungin vaarallisena ja 
likaisena ahtautena. Myös kaupunkielämään liitetyt arvaamattomuus ja hal-
litsemattomuus olivat huolenaiheina yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kau-
punki oli paitsi epäterveellisen ahdas ja levitti tauteja, myös uhkasi asukkaiden 
mielenterveyttä; kaupunkiasumisen katsottiin aiheuttavan psyykkistä rasitus-
ta, mikä puolestaan johti klaustrofobiaan ja muihin mielisairauksiin. Nykyi-
sin tilanne on päinvastainen, ja tiiviyden katsotaan tuovan mukanaan lukuisia 
etuja. Voisi sanoa että tiiviys, jota vielä reilu sata vuotta sitten kavahdettiin, 
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64. Korkealla on tilaa hengittää.

66. Kaupunkikuva saattaisi kaivata 
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Tukholmasta, vuodelta 1985.



on nyt suojelun kohde. Urbaani jännite halutaan tuoda metsälähiöistä takaisin 
kaupunkiin.(77) ”Uuden urbanismin” virallisena asiapaperina pidetyn Euroo-
pan Komission raportin Green Paper on the Urban Environment, 1990, vai-
kutuksesta ajatus kaupungeista talouden vetureina ja niiden kulttuurielämästä 
merkittävänä vetovoimatekijänä tulivat 90-luvulla tunnetuksi. Vaikka raportin 
julkaisemisesta on melkein 20 vuotta, useat sen esittämistä näkökohdista pitä-
vät yhä täysin paikkansa. Raportti toteaa muun muassa että ekologisten,, sosi-
aalisten ja taloudellisten uhkien ja riskien ratkaisu piilee yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisessä, eheyttämisessä ja esikaupungistumisen rajoittamisessa. (78) 

Vaikka omakotitaloasumista usein pidetään ihanteellisena asumismuotona ja 
puhutaan tilastoista, joiden mukaan vaihtelevan suuruinen enemmistö, yleensä 
noin hieman reilun 50 prosentin tienoilla, haluaisi asua omakotitalossa, unoh-
detaan samassa lauseessa ne ihmiset, jotka eivät halua. Vaikka suomalaiset 
mieltävät itsensä metsäkansaksi ja perustelevat kansakuntamme kollektiivis-
ta alemmuudentunnetta, sosiaalisten kykyjen heikkoutta ja väkivaltaisuutta 
muun muassa hajanaisella asutusrakenteella (79), myös Suomessa on ihmisiä, 
jotka eivät halua sisimmässään mennä metsään. Asuntokantamme pientalo-
valtaisuus on osaltaan saanut aikaan sen illuusion, että omakotitalo on paras 
ja tavoiteltavin asumisratkaisu, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Tämän 
todistaa jo se, että tutkimusten mukaan noin viidennes kansalaisista haluaa 
asua kerrostalossa (80). Koska halukkaita ovat nimenomaan ne, jotka arvostavat 
asumisen helppoutta, palveluiden läheisyyttä ja hyviä yhteyksiä, on kerrosta-
loasumisen kehittämistä etsivä katse aiheellista suunnata juuri kaupunkikes-
kustojen tiivistämiseen ja niihin uusien asumismahdollisuuksien lisäämiseen. 
Elävän kaupunkiympäristön ylläpito on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, sil-
lä muuttoliike tapahtuu nykyään enenevissä määrin kaupunkien, ei niinkään 
enää kaupungin ja maaseudun välillä. (81)

Kerrostaloasuminen on suhteessa suosituinta etelän suurissa kaupungeissa 
ja kasvukeskuksissa; mitä pohjoisemmaksi tai pienempään kaupunkiin men-
nään, sitä halutummaksi omakotitaloasuminen muuttuu. Tämä johtunee siitä, 
ettei pienen kaupunkikeskustan vetovoima riitä kilpailemaan oman tuvan ja 
oman luvan kanssa. Kerrostaloissa asuvien kokemuksia tutkittaessa tärkeim-
mät syyt asumismuodon valintaan ovat edulliset asumiskustannukset, asunnon 
sopiva koko, hyvät liikenneyhteydet ja asunnon hyvä sijainti suhteessa asuk-
kaan muihin toimiin, kuten työpaikkaan. Merkittäviä tekijöitä olivat myös asu-
misen huolettomuus, vaivattomuus, anonymiteetti sekä sosiaalisen kontrollin 
aikaansaama turvallisuus. (82) On merkillepantavaa, että puhuttaessa asumis-
muodon valintaperusteista, siihen identifioitumisesta ja omaksi kokemisesta,
vaikuttavien tekijöiden määrä on valtava. Osalla asunnon valintaan vaikuttaa 
puhdas sattuma, osalla käytännön sanelema pakko, mutta jos mietitään harkin-
nan kautta syntyneitä asumiseen liittyviä päätöksiä, voidaan tehdä karkea jako 
ainakin arvottamisen painopisteiden suhteen; siinä, pidetäänkö tärkeämpänä 
asunnon sisäisiä vai ulkoisia ominaisuuksia. Jos tila- ja pohjaratkaisut tai asu-

50
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mispinta-ala merkitsevät sijaintia tai alueen arvostusta enemmän, hakeudutaan 
ensisijaisesti hyväksi koettuun asuntoon ympäristön sijaan ja päinvastoin. (83)  
Vaikka hyvä asunto ja hyvä ympäristö eivät olekaan toisensa poissulkevia teki-
jöitä, yhdistyy ullakkorakentamisen yhteydessä tietyn asukasprofiilin ensisijai-
set toiveet molempien osalta; pientalomainen, persoonallinen, väljä tilaratkaisu 
ja sijainti keskustassa palveluiden ja liikenneyhteyksien ytimessä.

Kaupunkikeskustassa asukkaan elinpiiriin lukeutuu koko kaupunkitila ta-
pahtumineen, äänineen ja ihmisineen. 24/7-yhteiskunta ei ole vielä realismia 
Suomessa, mutta sen suuntaan ollaan ainakin suurimmissa kaupungeissamme 
menossa. Tämä tulee asettamaan kasvavia vaatimuksia ympäristön laadulle ja 
käytettävyydelle.

Näin ollen keskustojen täydennysrakentamisen voi katsoa oleva perusteltua, 
jopa tavoiteltavaa. Tiivistävään rakentamiseen liittyy tosin harmillisen usein 
negatiivinen kaiku, ja tiiviys koetaan synonyymiksi ahtaudelle. Osaltaan tämä 
johtunee siitä, että toisin kuin koskemattomaan ympäristöön rakennettaessa, 
tiivistävä rakentaminen aiheuttaa intressiristiriitoja sekoittamalla tilan hal-
lintaa. Se muuttaa sosiaalista kenttää, tuo uusia naapureita, aiheuttaa epävar-
muutta ympäristön jatkuvuudesta  ja lähes aina lisää liikennettä paikallistasol-
la. Ovatko siis yleinen ja yksityinen etu vastakkain? Vai ovatko taistelupareina 
järki ja tunne?  Ullakkorakentamisen yhteydessä asukkaat saattavat pelätä ra-
kennustöiden aiheuttamaa haittaa, taloudellisia menetyksiä, uusien asukkaiden 
mukanaan tuomaa mahdollista häiriötä tai kotitalonsa ilmeen tuhoutumista. 
Pelot ovat ymmärrettäviä, mutta avoimella keskusteluyhteydellä ja asukkaiden 
tiedottamisella niitä on mahdollista lieventää. (84)  Totuus kuitenkin on, että 
kaupungissa asuva tekee tietyn valinnan yksityisyytensä suhteen - sen aste ei 
voi olla yhtä korkea kuin taajaman ulkopuolella ja myös ajoittaista epämuka-
vuutta on joskus siedettävä. Naapurit ja heidän elämisensä sekoittuvat väistä-
mättä omaan arkeen, minkä hyväksyminen on oleellinen osa onnistunutta kau-
punkikeskustassa asumista. Aina parempi, jos naapurien ja muiden ihmisten 
enemmän tai vähemmän näkymättömän, jatkuvan läsnäolon voi tulkita ympä-
ristön rikkaudeksi ja uuden ajan yhteisöllisyydeksi. Kaupunki tulee iholle ja on 
itsestä kiinni, haluaako sen pestä pois vai ei.

Asuntosuunnittelussa on jo kauan ollut vallalla ajatus, jossa asunnon arvoa mi-
tataan sen tehokkuudella ja onnistuneisuutta toiminnallisilla arvoilla, vaikka 
nämä ovat vain osa kokonaisuuden muodostumisessa; asumiskoneellakin tulee 
olla sielu. Jos ainoat laadun ja arvon mittarit ovat neliöiden tehokkuus, tuotto ja 
normien täyttyminen, menetetään jotain hyvin olennaista. Epätäydellisyys kun 
on usein loppuun asti hiottua sympaattisempaa ja omaleimaisuus luo juuri sitä 
paikan ja kodin tuntua, joka edesauttaa ihmisen kiinnittymistä ympäristöönsä. 
Ullakkoasuminen voi osaltaan tarjota mahdollisuuden tämänkaltaiselle lähes-
tymistavalle, jonka soisi saavan enemmän jalansijaa nykyisessä asuntotuotan-
nossa. Asuminen on ihmisen perustarve, mutta siitä tuntuu liian usein kadon-
neen inhimillisyys ja henkilökohtaisuus. 
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69. Elämä ei ole sidottu vuorokaudenaikoihin, 
eikä kaupungissa koskaan ole yksin.



Monien uusien tai totutusta kaavasta poikkeavien ratkaisujen kohdalla usein 
kysytään, onko moinen tarpeellista ja voisiko saman asian hoitaa järkeväm-
minkin - eli käytännössä helpommalla ja halvemmalla, lopputuloksen nyans-
seista viis. Miksi hankaloittaa nykyistä tilannetta rakennustöillä ja vastaavilla 
häiriöillä, kun rakentamatontakin lääniä tässä maassa riittää? Miksi tehdä jo-
tain kun voisi jättää tekemättäkin, tai ainakin tehdä sen jossain muualla? Tämä 
on ikävä asenne siinä mielessä, että jos aina pyritään kustannusten minimoin-
tiin, ehdottomaan rationaalisuuteen ja helpolla pääsemiseen, on epävarmaa 
kuinka paljon kehitystä yhtään minkään suhteen voidaan saavuttaa.  Jotta voi-
daan saada aikaan aitoa muutosta,  tarvitaan halua ja uskallusta kokeilla myös 
asioita, jotka eivät ole niitä suoraviivaisimpia, perinteisimpiä tai ensimmäisenä 
mieleen tulevia ratkaisuja.

5.4. Tasakattojen täydennysrakentaminen

Yhtenä ullakkoasumisen muotona voidaan pitää myös tasakattoisten raken-
nusten kattojen täydennysrakentamista. Tämän tyyppistä käyttämätöntä tont-
timaata on 1ähivuosikymmenten rakennustrendien seurauksena hyvin paljon, 
ja se olisi kohtuullisen helposti otettavissa käyttöön. Kaikki ullakkorakenta-
miseen liittyvät positiiviset seikat sijainnin, palveluiden, liikenneyhteyksien 
ja infrastruktuurin osalta pätevät myös tasakattorakentamiseen, ja sen avulla 
voidaan myös luontevasti toteuttaa asumiskäsitysten perinteiden tuulettamis-
ta ja tutkia uusia asumisen malleja. Tietyltä näkökulmalta tarkasteltuna tasa-
kattorakentaminen on jopa mielekkäämpi vaihtoehto kuin käyttötarkoituksen 
muutoksella aikaansaadut ullakkoasunnot. Muutos on teknisesti selkeämpi ja 
sen myötä taloudellisempi toteuttaa, ikkunoiden avaaminen suoriin ikkuna-
seiniin on huomattavasti helpompaa kuin vinoihin kattopintoihin, tasakatto 
on helposti hyödynnettävissä laajoina kattoterasseina – mikä taas sopii yhteen 
tasakattoarkkitehtuurin ihanteiden eli katon aktiivisen käytön kanssa - ja hissi 
ulottuu usein jo valmiiksi katolle asti. Ulkoilmeen kannalta 1960-70-lukujen 
tasakattotalojen kattopinta ei ole osa julkisivua, joten sille rakentaminen ei vai-
kuta oleellisesti talon arkkitehtuuriin. Monissa tilanteissa kattokerroksen inno-
vatiivinen käsittely mitä luultavammin rikastuttaisi ympäristöään ja lisäisi sen 
mielenkiintoisuutta. Rajoitteita tämäntyyppiselle uudisrakentamiselle asetta-
vat lähinnä viranomaismääräykset ja ehkä joskus myös asunto-osakeyhtiöiden 
haluttomuus lähteä rakennushankkeeseen. Tekniseltä kannalta tarkasteltuna 
myös olemassa olevien rakenteiden ja talotekniikan kestokyvyt asettavat reu-
naehtoja, jotka on aina ennen hankkeeseen ryhtymistä selvitettävä.

Toinen  tasakattorakentamiseen liittyvä huomion kohde ovat useat projekti-
alueelta löydettävissä olevat matalat, katutilaa rajaavat liiketilarakennukset.  
Vaikka nämä useimmiten yksikerroksiset liikesiivet liittyvät lähes poikkeuk-
setta asuinrakennuksiin niin, että niiden korottaminen aiheuttaisi hankaluuk-
sia asuntojen ikkunanäkymien suhteen, voitaisiin silti nämäkin kattomaailmat 
ottaa osaksi aktiivista kaupunkitilaa; tämä antaisi monelle paikalle hieman 
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ryhtiä ja jäsentäisi nyt paikkoja, joissa tällä hetkellä on paikoin keskeneräi-
syyden ja laiminlyönnin tuntua. Jo niinkin yksinkertainen keino kuin kattojen 
istuttaminen ja käyttöönotto pieniksi kaupunkikeitaiksi, tai esimerkiksi ra-
vintolan terassin sijoittaminen rakennuksen katolle toisi uutta elävyyttä näille 
kaupunkikuvan epäjatkuvuuskohdille. Monitasoinen aktivoiminen lisäisi kau-
punkitilan kiinnostavuutta ja perustelisi matalat rakennukset nykyistä tilan-
netta paremmin. Korttelien sisäpihoilla sijaitsevien liikesiipien katot voitaisiin 
puolestaan ottaa käyttöön asukkaiden omana piha-alueena – ulottuvuus, joka 
valitettavan monesta keskustakorttelista tällä hetkellä uupuu parkkipaikkojen 
vallatessa suurimman osan piha-alueista.

5.5. Muut käyttötarkoitukset kuin asuminen

Ullakon ainoa uusi käyttömahdollisuus ei suinkaan ole asuminen, eikä se aina 
ole mahdollistakaan; on tilanteita, joissa esimerkiksi ikkunapinta-alaa ei pys-
tytä avaamaan riittävän paljon, jotta viihtyisiä asuntoja saataisiin aikaan. Kui-
tenkin laaja, usein korkea yhtenäinen tila soveltuu moneen muuhunkin käyt-
töön. Toimistot, galleriat, studiot, pienyritykset, työhuoneet, kokoontumis-, 
harraste-, liikunta- sauna- ja muut yhteistilat ovat esimerkkejä siitä, miten 
vajaakäyttöiset ullakot voidaan hyödyntää. Jos uusi käyttö on luonteeltaan jul-
kista, on huomioitava sen vaikutukset talon asukkaiden elämään,  esimerkiksi 
mahdolliset meluhaitat suhteessa saavutettuihin etuihin täytyy punnita. Moni 
asukas saattaa vastustaa porrashuoneen avaamista ulkopuolisille peläten ilki-
valtaa ja muita häiriöitä. Julkinen käyttö asettaa myös tiukemmat ehdot esteet-
tömyydelle ja saavutettavuudelle, sekä saattaa lisätä vaatimuksia esimerkiksi 
autopaikkojen suhteen.

Vaikka asumisen haluttaisiin olevan ensisijainen ratkaisu,  jokainen käyttöön 
otettu neliö on hukkatilasta pois ja lisää omalta osaltaan ympäristönsä elinvoi-
maa.  Jos ullakolle sijoitetaan yhteistiloja, ne hyödyttävät koko talon, ehkä jopa 
korttelin, asukkaita ja mahdollinen ulosvuokrattavuus tuo taloyhtiölle tuloja. 
Yhteistilojen ullakkosijoittamisen puolesta puhuu sekin, että jos ne siirtyvät 
sinne kellari- tai pohjakerroksesta, näitä vapautuvia tiloja voidaan hyödyntää 
taas jollain uudella tavalla, vaikka esteettöminä asuntoina tai katutason elämää 
ruokkivina pienliiketiloina.  Kaiken kaikkiaan ullakoilla piilee resursseja, joi-
ta ei ole tähän mennessä hyödynnetty riittävällä tavalla. Tarvitaan yhteistyötä 
viranomaistahojen, suunnittelijoiden ja asukkaiden välillä, joustavuutta ja in-
novatiivisia ratkaisua – paras ratkaisu on aina löydettävissä ja juuri koskaan se 
ei ole käyttämättä jättäminen.
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5.6. Tarve ja toteutuksen tavoitteet

Asuntokanta uudistuu vuosittain reilulla prosentilla (85). Määrä on hyvin pieni, 
joten vain uudisrakentamisen kautta tapahtuva asumisen vaihtoehtojen lisää-
minen ei ole kovin nopea vaihtoehto; tämän vuoksi on kiinnitettävä huomiota 
korjaus- ja täydennysrakentamiseen ja etsiä mahdollisuuksia myös sitä kautta. 
Tätä näkökantaa tukee sekin, että useimmat koerakentamisen projektit keskit-
tyvät niiden rahoittajien intressien vuoksi lähinnä taloteknisiin ja rakenteelli-
siin seikkoihin, mikä johtaa helposti teknologisen näkökulman ylikorostunei-
suuteen – osaltaan jäänne siitä funktionalismin ajatusmallista, jonka mukaan 
asunto on  massatuotettava teollinen objekti ja näin ollen siihen liittyvät ongel-
mat teknologian keinoin ratkaistavissa. Asumisen laatua on vaikea tuotteistaa, 
joten sen parantamiseen tähtäävät projektit jäävät helposti ilman riittävää taus-
tatukea ja käytännön toteutusta (86). Näin ollen asumisen sisällön kehittäminen 
kytkeytyisi kenties luontevasti juuri täydennysrakentamisen yhteyteen, sen 
taloudellista ja ekologista oikeutusta kun on vaikea kiistää.

Turussa kerrostalojen ullakoita on otettu melko vähän käyttöön esimerkiksi 
Helsinkiin verrattuna (87). Vähäinen kokemus aiheesta aikaansaa usein tietä-
mättömyydestä johtuvaa ja lähinnä tunteeseen perustuvaa vastustusta, erään-
laista NIMBY-ilmiötä – kaikki muutos nähdään, jos ei pahana, niin ainakin 
tarpeettomana. Tämä on harmillista sinänsä, sillä Turun keskusta-alueelta on 
löydettävissä vajaakäyttöisiä tai jopa täysin käyttämättömiä tiloja, jotka olisi-
vat muunnettavissa asumis- tai muuhun käyttöön. Rakennusoikeuden myymi-
nen toisi taloyhtiöille rahaa ja mahdollisuuksia parantaa asukkaiden yhteisiä 
tiloja, kohentaa piha-alueita tai rahoittaa suuria remontteja. On vaikea sanoa, 
onko osaltaan vastustuksen syynä suomalainen helmasynti eli puhdas kateus 
– ullakkoasuminen kun mielletään usein luksuksesi ja eklektiseksi ja harmil-
lisen usein tuntuu vallalla olevan ajatus, jonka mukaan kaikki mitä muilla on, 
on itseltä pois. 

 Luksusta tai ei, ullakkoasumista kuitenkin osaltaan tarvitaan, jos halu-
taan tukea elävän kaupunkikeskustan säilymistä. Ihmiset toimintoineen luovat 
kaupungille ominaisen vilskeen, liikkeen ja elämän - asukkaat ovat kaupungin 
sielu. Mitä tyhjempiä kadut virastoajan päätyttyä ovat, sitä vähemmän ihmisiä 
siellä viihtyy; autioitumisen kierre on itseään ruokkiva. Vaikka Turun kes-
kusta-alue on tuskin vaarassa suoranaisesti näivettyä, se ei ole peruste jättää 
käyttämättä uusia mahdollisuuksia ennestään rikastaa ja kasvattaa alueen vä-
estökantaa ja näin edesauttaa monimuotoisen asumisen ja omaleimaisen kau-
punkikulttuurin voimistumista. Tämän eteen täytyy kuitenkin nähdä vaivaa, 
ja eräs tällainen mahdollinen panostamisen kohde on juuri ullakkorakentami-
nen. On totta, että se vaatii satsausta, ja että riskejäkin sisältyy, mutta mitään ei 
koskaan ole saavutettu täysin varman päälle pelaamalla. Huolellinen suunnit-
telu ja valvonta, sortumatta kuitenkaan liian ahtaisiin raameihin, yhdistettynä 
ullakkoasumisen haluttavuuteen ja taattuun suosioon aikaansaavat sen, että 
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hankkeeseen kannattaa ryhtyä. Ei sen itsensä takia eikä rahankiilto silmissä, 
vaan tavoitteena kehittää Turun keskusta-alueen vetovoimaisuutta ja asutta-
vuutta innovatiivisen asumisen ja muiden uusien käyttöjen avulla.  Antamalla 
todellisia asumisen vaihtoehtoja erityyppisissä elämänvaiheissa ja –tilanteissa 
oleville ihmisille on Turulla mahdollisuus profiloitua entistä houkuttelevam-
maksi ja mielenkiintoisemmaksi asuinpaikaksi.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toteutti vuonna 2007 kyselyn suunnit-
telijoille, taloyhtiöiden edustajille ja urakoitsijoille koskien toteutuneita ullak-
korakentamishankkeita. Kyselyn tuloksista ilmenee, että useimpia Helsingin 
ullakkorakentamista koskevan poikkeusluvan asettamia vaatimuksia, kuten 
yhteistilojen lisäämistä, pihan kunnostusta ja asuntosuunnittelulle asetettuja 
kriteereitä, pidettiin perusteltuina ja oikein mitoitettuina: täysin tai osittain 
samaa mieltä oli yli puolet vastaajista. Päinvastaisia mielipiteitä sen sijaan 
esiintyi, kun kysyttiin mielipidettä vaatimuksista, jotka koskivat autopaikkoja, 
julkisivujen käsittelyjä ja kaupunkikuvaa. Näiden perusteluista suurin osa ei 
ollut enää niin vakuuttunut. Etenkin avoimista vastauksista käy selvästi ilmi, 
että vastaajat kaipasivat enemmän vapautta esimerkiksi ulkoarkkitehtuurin 
suhteen, ja esimerkkien hakemiseen Euroopasta kaupunkikuvan ja julkisivu-
jen käsittelyssä kannustettiin. Melko paljon toivottiin asukkaiden kuulemisen 
lisäämistä ja tapauskohtaista sääntöjen soveltamista niiden sokeasti seuraami-
sen sijaan. Hankalaksi koettiin etenkin se, etteivät valvovat viranomaiset (kau-
punkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvonta ja museovirasto) olleet keskenään 
samoilla linjoilla samankaan projektin kohdalla, vaan toisen tahon tekemistä 
päätöksistä oltiin toisaalla eri mieltä. (88) 

On aiheellista kyseenalaistaa ympäristön museointi ja noudattaa tervettä 
järkeä mustavalkoisen määräysten seuraamisen sijaan. Uutta, elinvoimaista 
asuinympäristöä ei synny ilman panostusta, ja rohkeus arkkitehtuurissa(kin) 
on useimmiten pelokasta hyssyttelyä parempi vaihtoehto. Rakennuksen ikä ei 
automaattisesti voi tarkoittaa sitä, etteikö siihen saisi koskea, sillä jos halutaan 
ylläpitää elävää ympäristöä, on hyväksyttävä tiettyjen muutosten tekeminen. 
On totta, että huonojakin esimerkkejä ullakkorakentamisen ja siitä seurannei-
den toimenpiteiden vaikutuksista kaupunkikuvaan löytyy; tällöin on kuitenkin 
muistettava, ettei vika ole ullakkorakentamisen ideassa itsessään, ja että vir-
heistä voi aina oppia. Ylilyöntien estämiseksi  on omattava terve kunnioitus 
olemassa olevia arkkitehtuurin aikaansaannoksia kohtaan – muutoksia voi teh-
dä, mutta niiden on kunnioitettava lähtökohtaansa niin, että syntyvä kokonai-
suus on tasapainossa, sekä itsensä että ympäristönsä kanssa. Tarkoitus ei ole 
imitoida olemassa olevaa kritiikittä ja kopioida tehtyjä ratkaisuja olettaen, että 
ne ovat ainoita oikeita, mutta mahdollisen lisärakentamisen ei myöskään pidä 
olla suunnittelijansa egon jatke ja manifesti historiasta piittaamattomuuden ja 
perinteen hylkäämisen puolesta.   
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Tärkeintä ullakkorakentamisen toteutustapoja tarkasteltaessa on linjan valit-
seminen ja siinä pysyminen. Päätetäänkö ullakkorakentamiseen suhtautua po-
sitiivisena, kannustettavana asiana vai välttämättömänä pahana, jota pyritään 
kaikin mahdollisin keinoin rajoittamaan? Sallitaanko kattomaailman muutok-
set, ja jos, missä määrin? Miten suhtaudutaan tasakatoille täydennysrakentami-
seen? Yhtenäistä kaupunkikuvaa ei voi käytännössä syntyä, jos jokainen päätös 
käsitellään irrallisena tapauksena, ja myös mahdollisten hakijoiden tasapuoli-
nen kohtelu on huomioitava. Kokeilut ja sallivuus kaupunkikuvan muutosten 
suhteen saattaa johtaa osissa tapauksia epäonnistumiseen – aina ei voi voittaa 
– mutta toisaalta, antamalla suunnittelijoille enemmän vapauksia mahdollis-
tetaan rikkaan ja monipuolisen ympäristön synty. Suomalaisia kaupunkeja on 
usein kritisoitu jäykkyydestä ja päättäviä viranomaisia arkailusta räväköiden 
otteiden käytössä, jopa vastuunpakoilusta; ehkä ullakkorakentamista sopivas-
ti ohjailemalla olisi mahdollista saada vaihtoehtoja perinteiselle lähestymis-
tavalle? Tai ehkä sittenkin valitaan maltillinen linja, joka takaa ympäristön 
nykyisten arvojen, niin hyvien kuin vähemmän hyvienkin, mahdollisimman 
pitkään sellaisenaan säilymisen? Otetaan mikä suhtautumistapa tahansa, on 
tärkeää, että suunnittelun jokaisessa vaiheessa suunnittelijat ovat päteviä, kes-
kusteluyhteydet viranomaisiin ja muihin päättäviin elimiin auki sekä toimin-
nan suuntaviivat selvillä. Asukkaiden informoinnista sekä rakennusprojektia 
ennen että sen kuluessa on huolehdittava, ja rakennustöistä koituvia haittoja 
pyrittävä minimoimaan muun muassa työmaan tehokkaalla aikatauluttamisel-
la ja  organisoinnilla. 

Vaikka ullakkorakentaminen on kokonaisuutena vaativaa, jopa vaikeaa, ei se 
missään nimessä ole mahdotonta, etenkin jos kaikki osapuolet tähtäävät sa-
maan päämäärään – laadukkaiden asuntojen rakentamiseen niin, että samalla 
olemassa olevan ympäristön arvot lisääntyvät ja kaupunkikuva kehittyy arvoi-
seensa suuntaan. 

5.7. Suunnittelussa huomioitavat tekijät

Uudenmaan ympäristökeskuksen Helsingille myöntämä poikkeuslupa edel-
lyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, ja  samoja vaatimuksia voidaan käyttää 
myös Turun ullakkorakentamista tarkastellessa. Poikkeusluvan myöntämisen 
ehtojen mukaan kiinteistöllä tulee olla rakennusten, piha-alueiden, sijainnin ja 
ympäristön puolesta edellytyksiä ullakkorakentamiseen, ja perusvaatimusten 
asumishygienian suhteen tulee täyttyä. Asumisviihtyvyyttä on parannettava, 
esimerkiksi pihan tai yhteistilojen kehittämisellä, ja koko kiinteistön asukkail-
le on järjestettävä riittävät yhteistilat. Rakentamisen tulee tapahtua pääasial-
lisesti olemassa olevan katon sisäpuolella, joten ullakon korkeuden tulee olla 
riittävä asumiseen. Rakentaminen ei saa vahingoittaa rakennuksen ulkoisia tai 
sisäisiä arkkitehtonisia arvoja, ja rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaissa rakennuksissa vesikattoon muutoksia aiheuttavaa ullakkorakentamista 
voidaan rajoittaa. Kaikissa tapauksissa kaupunkikuvallisten arvojen säilymi-
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sestä on pidettävä huolta, mikä korostuu etenkin avoimen kaupunkitilan raja-
pinnoissa sekä ilmeeltään yhtenäisillä alueilla. Jos kiinteistössä on maanalaisia 
autopaikkoja tai sellaisiksi soveltuvia kellaritiloja, joita ei tarvita yhteistiloi-
na, ne tulee varata asukkaiden autopaikoiksi. Jos pysäköintiä ei ole kohtuulli-
sin kustannuksin järjestettävissä, ei ullakkoasunnoille tarvitse osoittaa uusia 
parkkipaikkoja.

Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus asettaa edellä mainittujen poikkeusluvan 
ehtojen lisäksi ohjeita, joita rakennusvalvontavirastoa, kaupunkisuunnittelu-
virastoa ja kaupunginmuseota kehotetaan noudattamaan ullakkorakentamista 
koskevien lupahakemusten käsittelyssä. Kiinteistönomistajia tulee kohdella yh-
tenäisellä alueella mahdollisimman tasapuolisesti rakennusoikeuden suhteen, 
kuitenkin niin, että tonttitehokkuus ei nouse niin suureksi, että sillä on nega-
tiivinen vaikutus kiinteistön asuttavuuteen ja toimivuuteen. Lupahakemuksen 
yhteydessä edellytetään myös kokonaissuunnitelmaa ja sitoumusta ullakkora-
kentamiseen liittyviin muihin järjestelyihin. Tekniset detaljit tulee suunnitella 
erityisellä huolella, ja naapureita on kuultava jokaisessa tapauksessa. Lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirastolta pyydetään lausunto aina ja kaupunginmuseolta 
silloin, kun kyseessä on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvo-
kas kohde. (89)

Rakennuksen sekä itse ullakkotilan soveltuvuuteen vaikuttavat kattomuoto, -
rakenteet sekä talon muut ratkaisut, kuten sisäiset liikenneyhteydet, paloturval-
lisuus, piharatkaisut ja huoltojärjestelyt. Itse asunnoissa tiloja voi ullakon kor-
keuden mukaan syntyä yhteen, kahteen tai joskus jopa kolmeen tasoon, mutta 
tyypillisintä on rakentaa yksitasoisesti ja mahdollisesti hyödyntää erilaisia 
parviratkaisuja.(90)  Tontin sopivuuteen puolestaan vaikuttavat pelastusteiden 
järjestäminen, mahdollisesti vaadittavat uudet autopaikat sekä pihan kokonais-
valtainen tilanne ja kehittämisen tarve. Tällä hetkellä valtaosassa Turun kes-
kusta-alueen talopihoja ilme on melko ankea; suuri osa on pysäköintialueena, 
eikä sellaisia yhteisalueita, joissa uskottavasti voisi väittää ihmisten viettävän 
aikaansa ole kovinkaan paljon. On myös tilanteita, joissa pelastustietä ei ole 
rakennettu tai se on tukittu myöhemmin lisätyillä rakenteilla kuten muureilla 
tai aidoilla. Pihojen käyttöä kortteleiden sisällä voisikin miettiä kokonaisuute-
na uudelleen; ongelma on edellä mainittujen lisäksi se, että tonttien rajat ovat 
usein automaattisesti aidattu, mikä hajottaa koko alueen pieniin, ahtaisiin osiin, 
joita on usein hankala käyttää. Jos olisi mahdollista saada samassa korttelissa 
sijaitsevien  kiinteistöjen omistajat tekemään yhteistyötä piha-alueen suhteen, 
voitaisiin saavuttaa huomattavasti viihtyisämpiä kokonaisuuksia. Toimintoja 
– kuten pysäköintiä – keskittämällä pihan käyttö tulisi tehokkaammaksi ja alu-
eelle jäisi vapaata tilaa muillekin käytöille.  

Ullakkorakentamiseen ryhdyttäessä on myös mietittävä ullakolla mahdolli-
sesti sijaitsevien toimintojen uudelleensijoittaminen. Useassa tapauksessa tila 
on käytössä irtovarastoina tai pyykinkuivaustilana, joskus ullakolla voi sijaita 
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saunatiloja. Siihen, mihin nämä osoitetaan, vaikuttaa talossa muuten tehdyt 
ratkaisut, eikä yleispäteviä ohjeistuksia voi antaa. Usein kuitenkin esimerkik-
si pohjakerroksesta löytyy vajaakäyttöistä tilaa talouskellareiden tai tarpeet-
tomiksi jääneiden, talokohtaiseen lämmitysjärjestelmään liittyneiden tilojen 
myötä. Mahdollisten autotallien ottaminen muuhun käyttöön ei ole välttämättä 
aina suositeltavaa keskusta-alueen jo valmiiksi liian vähäisten parkkipaikko-
jen takia, mutta tilanteissa, joissa sillä voidaan saada selvää hyötyä koko talon 
asukkaille tai selkeästi kohentaa pihan ilmettä ja käytettävyyttä, se on perus-
teltavissa. 

Hieman erityyppisiä mutta yhtä huomioitavia suunnitteluun vaikuttavia teki-
jöitä ovat myös kaavasta seuraavat määräykset ja rajoitteet. Ennen hankkee-
seen ryhtymistä on selvitettävä tontin kaavallinen tilanne ja sen vaikutus; esi-
merkiksi rakennusoikeutta ei välttämättä ole enää jäljellä, tai pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaisten tilojen rakentaminen ullakkokerrokseen ei voimassa olevan 
kaavan puitteissa ole mahdollista. Myös rakennusmääräyksistä seuraa tiettyjä 
ehtoja, esimerkiksi yli kahdeksankerroksisten P1-luokan rakennusten porras-
huoneiden tulee olla palolta suojattuja, ja niitä on oltava vähintään kaksi (91). 
Yli 600m2 lisärakentamisesta seuraa puolestaan pelastuslain mukaan väestön-
suojan rakentamisvelvollisuus (92). Tämäntyyppiset seikat on tärkeää selvittää 
ja arvioida niistä seuraavien toimenpiteiden raskaus suhteessa ullakkoraken-
tamisella saavutettuihin etuihin. Poikkeuksia määräyksistä voidaan tietenkin 
aina hakea, mutta niiden myöntämiselle perustuva suunnittelu on riskipeliä. 
Tosin taloyhtiön kannalta tarkasteltuna koko esisuunnittelu on sitä – tarvitta-
vien lähtötietojen selvittäminen on aikaa vievää, eikä ole takuita siitä, että jat-
kotoimenpiteet ovat mahdollisia. Asiantuntijaselvityksenä teetetty työ saattaa 
lohkaista suurenkin summan yhtiön vuosittaisesta budjetista, eikä hallitus näin 
ollen ole välttämättä halukas tekemään investointia, jonka tuotto on epävar-
maa. Saattaisikin olla aiheellista harkita kaupungin suunnalta esiselvitysten te-
kemistä ja sen vaikeimman, ensimmäisen askeleen ottamista; tämä madaltaisi 
taloyhtiöiden kynnystä lähteä täydennysrakentamishankkeisiin.

Merkittävän käytännön tekijän toteutuvan rakentamisen kannalta muodosta-
vat siitä seuraavat rasitteet sekä vanhalle että uudelle osalle. Syntyvä tilanne 
on poikkeuksellinen – kyseessähän on uusien asuntojen rakentaminen vanhan 
rakennuksen tekniikan varaan. Ullakkoasunnot ovat uudisrakentamista ja nii-
hin muuttavat odottavat vastaavaa laatutasoa, kun taas alapuolella oleva talo 
on useita vuosikymmeniä vanha. Voidaanko tällöin ullakkoasuntojen haltijoi-
ta vaatia osallistumaan esimerkiksi mahdollisiin lähitulevaisuuden putki- tai 
julkisivuremontin kustannuksiin, jos niitä ei tehdä samanaikaisesti ullakko-
rakentamisen yhteydessä?  Tai päinvastoin, jos ullakkorakentamisesta seuraa 
esimerkiksi väestönsuojan rakentamisvelvoite tai päätetään rakentaa maan-
alaista paikoitusta, miten nämä kustannukset jaetaan? Luonnollisesti kaikesta 
voidaan sopia, mutta ongelmana on lähinnä se, ettei tämäntyyppisestä rakenta-
misesta ole olemassa vakiintuneita käytäntöjä tai toimintamalleja, joiden avul-

58

80. Ullakolla olevat toiminnot, kuten 
irtovarastot, on sijoitettava johonkin 
muualle.



la asiat voitaisiin sujuvasti hoitaa. Olisikin ehkä tarpeen kehittää jonkinlainen 
sopimuspohja, jonka helpottaisi taloyhtiöiden hankkeeseen ryhtymistä ja tekisi 
prosesseista jatkossa sujuvampia.

5.7.1. Suunnittelun vaiheet

Ullakkorakentaminen ei ole lajina helppo. Siihen liittyy monia vaikeita ky-
symyksiä niin teorian kuin käytännönkin tasolla, joten se on usein uudisra-
kentamista hitaampaa ja vaativampaa. Suunnittelijoilta vaaditaan paitsi vahvaa 
ammattitaitoa, myös sitoutumista projektiin – työmaakäynnit ja muu rakenta-
misen aikainen seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lopullisen työmäärän ar-
viointi on alkuvaiheessa hankalaa ja menee helposti alakanttiin johtuen työn 
yllätyksellisyydestä ja inventoinnin korostuneisuudesta. Suunnittelijalta edel-
lytetään innovatiivisuutta ja voimakasta eläytymiskykyä, sillä standardiratkai-
sut eivät tule kyseeseen. Vaikka ullakkorakentaminen rinnastuu lain edessä 
uudisrakentamiseen, on se käytännössä enemmänkin korjausrakentamisen 
tyyppisestä, joten suunnittelijoilta voidaan perustellusti edellyttää kokemusta 
myös tältä alueelta.

 Suunnittelu itsessään voidaan jakaa kolmeen osaan: inventointiin, esi-
suunnitteluun ja varsinaiseen suunnitteluun. Näistä inventointi on  kenties tär-
kein vaihe - jotta uudet suunnitelmat on mahdollista tehdä, täytyy ensin olla 
kattava ja varma tieto lähtökohdista. Vanhojen rakennuspiirustusten ja mitta-
usten perusteella voidaan koota aineisto vallitsevasta tilanteesta, ja jos raken-
nus on suojeltu tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokas, on kenties tar-
peellista tehdä siitä myös historiallinen selvitys. Tällöin rakennuspiirustuksen 
lisäksi on syytä tutustua paikallishistorioihin, kuva-arkistoihin ja mahdollisiin 
yksityisarkistoihin. 

 Vanhimpia rakennuksia on harvoin tehty tarkalleen arkistoissa säily-
tettävien dokumenttien mukaisesti. Ullakkokerrosten pohjaa on harvoin edes 
esitetty, ja leikkaukset eivät aina vastaa todellisia rakenteita. Tehdyistä muu-
toksista ei useinkaan ole piirustuksia, erityisesti putkimuutoksia on harvoin 
edes kirjattu. Talon nykyiset putkilinjaukset on siis selvitettävä, jotta niitä voi-
daan käyttää ullakkosuunnittelun lähtötietoina.  Puutteellisten tietojen vuoksi 
ullakko on mitattava sekä pohjapiirustukset ja leikkaukset piirrettävä. Määrä 
ja tarkkuus ovat tapauskohtaisia, riippuen tutkittavan tilan luonteesta – mo-
nimuotoinen ullakko vaatii yksinkertaista enemmän materiaalia suunnittelun 
tueksi. Myös yksityiskohtia, kuten ikkunoita, on syytä mitata ja piirtää, sillä ne 
vaikuttavat osaltaan suunnitteluun. 

 Inventointiosuuden voi hoitaa arkkitehti, mutta viimeistään esisuun-
nitteluvaiheessa projektiin on kytkettävä muutkin suunnittelijat.  LVI-, raken-
ne- ja sähköinsinöörien panos luotettavan kustannusarvion ja projektin koko-
naisaikataulun luomisessa on tärkeä.  Inventointivaiheessa kerätyn tiedon ja 
tilaajan toiveiden avulla laaditaan pääpiirteiset suunnitelmat päätöksenteon 
pohjaksi. Jos rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, museoviraston puo-
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leen kääntyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on suositeltavaa, sillä 
näin voidaan välttyä turhilta kustannuksilta ja nopeuttaa asian käsittelyä viran-
omaisten suhteen. Muutenkin keskusteluyhteys päättäviin tahoihin projektin 
jokaisessa vaiheessa on tärkeää pitää auki.

 Itse suunnitteluvaiheeseen liittyvät jo aikaisemmin mainittujen poik-
keuslupa-asiakirjojen lisäksi rakennuslupa-asiakirjat, joihin sisältyy asema-
piirustus, pohja- ja leikkauspiirustukset, joista käy ilmi tilat nimikkeineen, 
päämitat, yksilöidyt rakennetyypit, ilmastoinnin järjestäminen sekä julkisi-
vupiirustukset. Lisäksi tarvitaan erilaisia liiteasiakirjoja hankkeesta ja val-
vovasta viranomaisesta riippuen, kuten ikkuna- ja pohjapinta-alalaskelmia, 
autopaikkaselvitys, suunnitelma asumisviihtyvyyttä lisäävistä toimista, omis-
tus- ja hallintaoikeusselvitys, ote asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkir-
jasta, karttaliitteet, tonttirekisteriote, rakennusoikeuslaskelma ja naapureiden 
suostumus.  Joskus edellytetään malli-ikkunan rakentamista. Lupakäsittelyn 
erityinen huomio kohdistuu paitsi kaupunkikuvallisiin tekijöihin, myös teknis-
ten detaljien suunnitteluun. (93)

5.7.2. Ullakkorakentamisen ominaispiirteet

Ullakkorakentamisen varsinaiseen suunnittelutyöhön liittyy monia erityispiir-
teitä. Vanhojen rakennusten ullakkotilat ovat tavanomaisista poikkeavia vino-
jen pintojen ja niistä seuraavien vajaakäyttöisten tilojen suhteellisen runsauden 
vuoksi, mistä seuraa se, ettei ullakkoasuminen ole se kustannustehokkain asu-
misen muoto. Hyvin matalat tilat voidaan tietenkin jättää ottamatta käyttöön 
ja levyttää piiloon kylmäksi ullakkotilaksi, jolloin saadaan samalla kalustet-
tavaa, suoraa seinäpintaa. Matalimpiin osiin voidaan myös käyttää kiinteiden 
komerojen rakentamiseen, säilytystilaahan ei ole koskaan liikaa. Lapeikkunan 
kohdalla korkeus on suurempi kuin muulla katon alueella, joten tilaa vaativia 
toimintoja kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa niiden alle. (94)

Vaikka ullakkojen aikakausittainen tyypittely on tiettyyn pisteeseen asti mah-
dollista, on jokainen ullakkorakentamiskohde ratkaistava tapauskohtaisesti. 
Useimmin esiintyviä tekijöitä voidaan kuitenkin määritellä, ja rakentamista 
rajoittavia tai sen kokonaan estäviä seikkoja voivat olla, yhdessä tai erikseen, 
esimerkiksi tilan korkeus, hormiryhmät, kantavat rakenteet, tasoerot, porras-
huoneiden sijainti ja ikkunoiden sijoitusmahdollisuudet. Korkeuden suhteen 
ongelmia saattavat tuottaa etenkin matalat katvealueet sekä monimuotoisissa 
katoissa eri kattopintojen liitosalueet. On myös muistettava, että kattopinta las-
keutuu selvästi lähtötilannetta alemmas lämmöneristämisen lisäämisen myö-
tä.

 Hormiryhmät, niiden määrä ja sijainti, vaihtelevat ullakoittain. Usein 
monimuotoinen rakennusmassa ja huonejako johtavat yllättäviinkin hormisi-
joituksiin, mitkä on luonnollisesti huomioitava suunnittelussa. Hormiryhmiin 
tulee suhtautua juuri sellaisena erityispiirteenä, joka kertoo talon historiasta ja 
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luonteesta, ja näin ollen tehdä niistä suunnittelua rikastava tekijä välttämättö-
män pahan sijasta. Muodoiltaan kiinnostava massa toimii veistoksenomaisena 
objektina avoimessa huonetilassa; tarpeen mukaan hormeihin voidaan myös 
yhdistää väliseiniä tai muita tilaa jakavia elementtejä. Tosin oletettavasti epä-
täsmälliseen muuraukseen mittatarkkaa uutta rakennusosaa liitettäessä saattaa 
esiintyä ongelmia, jotka voivat johtaa vaikeisiin tasaustäyttöihin tai hankaliin 
listoituksiin. Onkin syytä tarkkaan harkita, miten ja millaisia rakenteita käsi-
työnä syntyneeseen hormiin yhdistetään. 

 Toinen historiasta muistuttava ja ullakkoasumiselle ominaista tunnel-
maa luova tekijä ovat ullakon rakenteet. Ne ovat käytännössä aina puuta, joka 
ei kantavan rakennusosan materiaalina täytä uudisrakentamiselle asetettavia 
palomääräyksiä. Tiukimman tulkinnan mukaan kantavat puurakenteet on pa-
losuojattava, tavallisesti levykoteloin, milloin menetetään niiden esteettinen ja 
emotionaalinen arvo. Poikkeuslupaa voi tietenkin hakea, ja paloviranomaisesta 
riippuu, mikä kanta asiaan otetaan. 

Ullakon lattia ei vanhemmissa rakennuksissa ole aina yhdessä tasossa , ja eten-
kin monimuotoisten kattojen alla sisätilan korkeus saattaa vaihdella. Tämä joh-
taa paitsi sisäportaisiin, mitkä sinänsä saattavat olla hauskakin yksityiskohta, 
myös tilanteisiin, joissa jotain sinänsä käyttökelpoista ullakon tilaa ei saa jär-
kevästi yhdistettyä muuhun ullakkoon. Tasoeron ollessa häiritsevä ja ullakon 
sisäkorkeuden antaessa myöten voidaan harkita alemman tason koolaamista 
samaan tasoon ylemmän kanssa. Etuna saadaan syntyvän uuden lattian alle 
tilaa esimerkiksi putkivedoille. 

Rakennuksen porrashuoneet riittävät yleensä ullakon tarpeisiin ja ovat sijain-
niltaan edullisessa paikassa. Joskus ongelmia voi tuottaa portaiden mitoitus, 
sillä itse ullakkoportaat saattavat olla varsinaisia kulkuportaita jyrkemmät ja 
kapeammat. Jos ullakolle halutaan sijoittaa muuta kuin asuntoja, kuten toi-
mistoja, liike-, kokous- tai vastaavia yleisiä tiloja, paloturvallisuusmääräykset 
vaativat kaksi poistumistietä, samaten jos kerrosmäärä nousee yli kahdeksan. 
Jos rakennuksessa on ylipäätään kaksi tai useampia portaita, tämä ei yleensä 
tuota hankaluuksia. 

Suuremmaksi suunnitteluongelmaksi muodostuvat kuitenkin 
usein uudet ikkunat ja niiden sijoitus. Sijoittamista pihan puolelle suositaan, 
mikä johtaa myös valoa tarvitsevien tilojen painottumiseen tälle laidalle. 
Toisaalta myös porrashuoneet sijaitsevat usein pihan puolella, mikä taas vai-
keuttaa ikkunoiden ja parvekkeiden vapaata avaamista. Jos katujulkisivuun 
ei sallita avattavan lainkaan ikkunoita, seurauksena on usein suhteellisen vä-
hähuoneinen, avoimeen pohjaan perustuva ullakkotila. Tämä ei sinänsä ole 
huono vaihtoehto, mutta jos ikkunoiden avaaminen on hankalaa ja ne saadaan 
suuntautumaan vain epäedullisiin ilmansuuntiin, on aihetta harkita, josko jo-
kin muu kuin asumiskäyttö olisi kyseisessä kohteessa järkevämpää. Mielessä 
on pidettävä myös rakennusasetusten määräys, jonka mukaan asuinhuoneessa 
ikkunapinta-alaa tulee olla vähintään 10% lattiapinta-alasta. (95)
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6. Ullakkorakentamisen vaikutus

6.1. Kaupunkikuvaan

6.1.1. Kaupunkikuvan muodostuminen ja kattomaailman merkitys

Kaupunkikuva rakentuu ympäristökokonaisuuksista, joiden muodostumiseen 
vaikuttavat kaikki ihmisen aisteilla havainnoitavat seikat. Kaupunkikuvan 
rooli korostuu kantakaupungin ydinkeskustassa, jossa etenemisen vauhti on 
hidas ja aikaa jää detaljien ja tunnelmien havainnointiin. Tärkeitä osatekijöitä 
ovat suhdemaailma, tunnistettavuus, tasapainoisuus, mielenkiintoisuus ja eh-
jän kokonaisuuden vaikutelma . Tarkasti mitattavissa olevia, onnistuneisuuden 
takaavia elementtejä on kuitenkin käytännössä mahdotonta nimetä; on vain 
tyydyttävä tarkastelemaan eri vaikuttimia ja niiden välisiä suhteita.

Rakennuksilla ja niiden julkisivuilla on kokonaisuuden kannalta itsestään sel-
vä vaikutus. Näin etenkin silloin,  kun rakennus on osa suurempaa kokonai-
suutta, maisemaa tai sijaitsee avoimen tilan reunalla. Arkkitehtuurista riippuen 
myös kattopinta nousee tällöin osaksi julkisivua, ja tilanteen mukaan joko sen 
eheys ja selkeys tai monimuotoisuus ja vaihtelevuus on rakennukselle sen ka-
raktäärin viimeistelevä piirre. Jos kattopintaa ei näe rakennuksen korkeuden, 
katselukulman kapeuden tai kattokulman loivuuden takia, ilmeeseen eniten 
vaikuttava tekijä kattojen osalta on räystäslinja ja sen jatkuvuus verrattaessa 
muihin rakennuksiin. Myös  rakennuksen korkeudella ja suhteella katulinjaan 
on merkityksensä kaupunkikuvan muodostumisessa.

On suunnattoman hankalaa, luultavasti mahdotonta, laatia ohjeistoa joka au-
kottomasti määrittelisi kaikki mahdolliset kaupunkikuvalliset tilanteet ja mi-
ten niissä toimitaan. On olemassa kattomaisemia, johon ullakkorakentamista 
ei voi sovittaa häiritsemättä alkuperäisen arkkitehtuurin arvoja, päämääriä ja 
näin myös kaupunkikuvaa, aivan kuten löytyy alueita, joissa kattojen räväkkä-
kin käsittely vain lisää ympäristön rikkautta ja tuo siihen kaivattua mielenkiin-
toa. Ullakkorakentamisen vaikutuksia arvioitaessa onkin otettava huomioon 
muutosten vaikutus kaupunkikuvaan kokonaisuutena, eikä niinkään yksittäi-
seen rakennukseen, vaikka sekin on luonnollisesti huomioitava.

Yleiseksi linjaksi ullakkorakentamisen suhteen on otettu etenkin kadunpuo-
len lappeiden kohdalla alkuperäistä tyyliä mukaileva, rauhallinen ilme. Suuret 
muutokset, kuten terassit, parvekkeet ja isot ikkunat on vaadittu sijoitettavaksi 
pihan puolelle, niillä kun on voimakkain kattoa muokkaava vaikutus. Mahdol-
listen kadunpuolen ikkunoiden tulee olla alisteisia alkuperäiselle julkisivulle, 
mutta tyylillisesti niissä vanhan ilmeen jäljitteleminen ei ole ainoa ratkaisu-
vaihtoehto. Eleetöntä ja hienovaraista ikkuna-aukotusta voidaan, ja on ehkä 
suotavaakin, toteuttaa nykyarkkitehtuurin muotokielellä. Näin ajallinen ker-
rostuneisuus on luettavissa rakennuksen julkisivusta, eikä kömpelöitä tyylijäl-
jitelmiä tarvita. Oleellisinta laajemman kokonaisuuden ja kaupunkikuvan kan-
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nalta lienee kuitenkin tehtyjen ratkaisujenn linjan yhdenmukaisuus alueittain. 
Lopullinen päätös kattoihin sallittujen muutosten suhteen on kiinni lupakäsit-
telijästä. (96)

6.1.2. Kaavoitus ja suojelutilanne

Vanhaa rakennuskantaa suojelemalla pyritään yhteisen kulttuuriperinnön säi-
lyttämiseen ja vaalimiseen, ja sen kohteena voivat olla rakennukset, rakennus-
ryhmät ja rakennetut alueet, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä raken-
nushistorian, -taiteen, -tekniikan, erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen 
käytön ja siihen liittyvien tapahtumien tai ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden 
kannalta (97).

Valtakunnallisten aluekäyttötavoitteiden mukaan Turun merkittävimpiä ra-
kennettuja kulttuuriympäristökokonaisuuksia tarkastelualueella ovat Aura-
jokilaakson kulttuurimaisema, Tuomiokirkko ympäristöineen, Vartiovuoren-
mäki, Aurajoen länsiranta, Puolalanmäki, Eerikinkatu 13-17 ja Betel- kirkon 
ympäristö. Maakuntakaavan suojelutavoitteissa on puolestaan määritelty 13 
suojeltavaa rakennetun ympäristön aluekokonaisuutta sekä 28 suojeltavaa ra-
kennetun ympäristön kokonaisuutta; näiden kohdalla suunnittelun ja raken-
nustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistä-
viä, eikä rakennuksia ja muita rakenteita saa ilman pakottavaa syytä purkaa. 
Yleiskaavatasolla todetaan, että historiallista keskustaa, Aurajokivartta sekä 
pääosaa ydinkeskustasta tulee käsitellä säilyttävän kehittämisen periaatteiden 
mukaan kaupungin olohuoneena. Ranta-alueen, Vanhan suurtorin sekä itäisten 
mäkipuistojen muodostama kokonaisuus on arvokas alueen osa, ja muutosten 
tulee olla sellaisia, etteivät ne turmele alueen ominaispiirteitä. Käytännössä 
suojelutavoitteita on toteutettu asemakaavoituksella; ylemmät kaava-asteet 
suojelutavoitteineen ohjaavat asemakaavojen muutoksia. (98)

Turun maakuntamuseo on laatinut vuonna 2002 luettelon Turun keskusta-alu-
een suojelutilanteesta ja –tavoitteista, jossa listataan keskusta-alueen rakennus-
taiteellisesti, kaupunkikuvallisesti, kulttuuri- ja paikallishistoriallisesti mer-
kittävät tonttikokonaisuudet ja puistot. Vaikka arvoluokitusta voidaan käyttää 
ohjenuorana ullakkorakentamispäätösten yhteydessä, tulee ottaa huomioon se 
seikka, että kyseessä on vain yksi näkökulma rakennettuun ympäristöön. Ky-
syttäessä samaa asiaa – ympäristön arvokkaimmaksi koettuja paikkoja – jol-
tain muulta taholta, vastaukset luultavasti eriäisivät. Päätöksiä tehtäessä on siis 
otettava huomioon myös toimenpiteistä seuraava lopputulos, kuten ympäristön 
ja asumisen laadulliset parannukset, eikä seurata sokeasti yhden asiantuntija-
tason luokitusjärjestelmää.

6.1.3. Ullakkorakentamiselle mahdollisia alueita

Turun keskustan tarkastelualueelta ei ole löydettävissä suuria, yhtenäisiä ark-
kitehtonisia kokonaisuuksia. Suurin osa keskustan rakennuskannasta on lisäk-
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si varsin nuorta, 1950-luvun jälkeen rakentunutta, joten melko harvalukuiset 
vanhemmat rakennukset erottuvat kaupunkikuvasta omina, joskus ympäristös-
tään irrallisina, yksikköinään tai pieninä ryhminään. Keskusta-alueella vuonna 
1986 suoritetun tutkimuksen mukaan kaikista ennen vuotta 1940 rakennetuista 
asuinkerrostaloista  projektialueella on 54 sellaista, joissa ullakko olisi teorias-
sa muutettavissa asumiskäyttöön. Tätä vuotta myöhemmin rakennetuissa ta-
loissa ullakko, jos sitä ylipäätään on, suunniteltiin jo alun perin käyttöön, eikä 
niin sanottua hukka- tai vajaakäyttöistä tilaa ole kuten taloissa, joissa ullakko 
syntyi vain tyylisuunnan sanelemien ehtojen seurauksena (99). Osa näistä 54 
ullakosta on jo muutettu käyttötilaksi tai sijaitsee rakennuksessa, jonka katto-
pinnan avaaminen olisi kyseenalaista talon arkkitehtuurin tai kaupunkikuvan 
kannalta. Näin ollen on ilmeisen selvää, että laajamittaista asuntorakentamista 
ei arvorakennusten ullakoiden käyttömuutosten kautta ole saavutettavissa.
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Ullakkorakentamisen vaikutuksia katukuvaan ja sitä kautta sen soveltuvuut-
ta arvioitaessa voidaan yhtenä ohjenuorana pitää edellä mainittuja kaavoissa 
todettuja suojelutavoitteita. Ullakkorakentamisen kategorinen kieltäminen on 
harvassa tapauksessa tarpeellista, mutta sille soveltumattomia alueita voidaan 
tarkastelualueelta kuitenkin löytää; esimerkiksi vanhan Suurtorin ympäristö, 
Aurajoen rantamaisema ovat melko itsestäänselviä esimerkkejä kohteista, jois-
sa kattomaailmaan ei ole syytä puuttua. Muilla alueilla on edettävä tapauskoh-
taisesti, ja etenkin kaavoissa merkittäviksi listatuilla alueilla on mietittävä huo-
lella, mikä on ullakkorakentamisella saatujen etujen ja kaupunkikuvan muu-
toksen välinen suhde, ja onko ullakkorakentaminen näin ollen perusteltavissa. 
Lisähaasteen asettavat jo edellä käsitellyt tekniikkavetojen, paloturvallisuuden 
ja esteettömyyden aiheuttamat vaatimukset ja niiden vaikutukset rakennuk-
seen ympäristöineen – vaikka ullakko jossain tapauksessa olisikin otettavissa 
asumiskäyttöön ilman, että kaupunkikuva siitä kärsisi, saattaa pystynousujen 
sijoittaminen tuhota kauniin porraskäytävän tai kulku ullakolle olla niin han-
kalaa, ettei sitä järkevin muutoksin pystytä järjestämään.

Rajanveto siitä, mitkä muutokset ovat hyväksyttävissä ja mitkä eivät, on pai-
koin hankalaa. Näin etenkin tilanteissa, joissa ullakkorakentamiselle potenti-
aalinen asuinkerrostalo sijaitsee kaupunkikuvassa itseään selvästi modernim-
man arkkitehtuurin ympäröimänä, irrallisen oloisena objektina. Kokonaisval-
taista ympäristöä ei synny, jolloin kokonaisuuden vaurioittaminen esimerkiksi 
kattolyhtyjä avaamalla ei liene mahdollistakaan. Toisaalta, tulisiko tätä orpoa 
suojella vieläkin kiivaammin, jotta edes pieni osa vanhasta arkkitehtuurista 
säilyisi alkuperäisessä asussaan? On harmillisen selvää, ettei oikeaa ratkaisua 
käytännössä ole. Jokainen tapaus on vain arvotettava erikseen, mutta avoimin 
mielin ja pitäen mielessä, että  kyse  ei ole pyhäinjäännöksistä vaan asuinker-
rostaloista.

Jos muutoksia rakennuksen kattomaailmaan halutaan tehdä mahdollisimman 
vähän, helpoiten ullakko saadaan siinä tapauksessa käyttöön silloin, kun se 
liitetään osaksi alempaa asuntoa. Tätä ratkaisua kannattaa suosia etenkin arvo-
rakennuksissa, joissa suurien ikkunoiden avaaminen on kaupunkikuvan vuok-
si hankalaa, sekä 1-2-kerroksissa puutaloissa, joita tarkastelualueellakin on 
lukuisia. Esimerkiksi Port Arthurin asuinalue sekä lukuisat muutaman talon 
muodostamat puutaloryhmät sijoiteltuna sinne tänne pitkin kaupunkiraken-
netta ovat tämäntyyppisen ullakkorakentamisen kohteita, ja esimerkiksi Port 
Arthurissa tätä onkin harrastettu jo jonkin verran.

Alapuoliseen asuntoon yhdistäminen tuo säästöä myös kokonaiskustannuksis-
sa, sillä kalliita ja hankalia tekniikkavetoja ei tarvitse tehdä samassa mitta-
kaavassa kuin uuden asunnon rakentamisen kohdalla, jos lainkaan. Rakenta-
mishaitat, -riskit ja –kulut ovat myös yksiselitteisemmin rakennuttajan, tässä 
tapauksessa asukkaan itsensä, vastuulla. (100) Harkintaa kaupunkikuvan suh-
teen on tässäkin lähestymistavassa tietysti käytettävä, etenkin jos lapeikku-
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noita halutaan avata kadun puolelle; selkeä nykyarkkitehtuurin tuote muuttaa 
aina rakennuksen ilmettä jossain määrin ja vaatii harkintaa. Tilanteissa, joissa 
rakennuksella on merkittäviä kaupunkikuvallisia tai arkkitehtonisia arvoja, la-
peikkunoiden avaaminen näkymien puolelle onkin hieman kyseenalaista.

On kuitenkin huomattava, etteivät kattoikkunat ja –lyhdyt ole automaattisesti 
negatiivinen asia – monissa tapauksissa niiden sijoittaminen piristäisi kaupun-
kikuvaa ja toisi uutta mielenkiintoa koko alueelle. Ne ovat merkki elämästä ja 
ihmisistä, ja kun katsoo esimerkiksi niinkin lähelle kuin Tanskaan ja Ruotsiin, 
on helposti havaittavissa, kuinka kattopintojen voimakaskaan aukottaminen ei 
lähtökohtaisesti tuhoa kaupunkiympäristöä ja rakennustaiteellisia arvoja. Va-
rovainen suhtautuminen, joka ikkunoiden ja parvekkeiden avaamisen suhteen 
Suomessa vallitsee, johtunee osaltaan paitsi ennakkotapausten ja sitä kautta 
hyvien esimerkkien kohtuullisen pienestä määrästä, myös silkasta tottumatto-
muudesta ja automaattisesta muutosvastarinnasta, joka usein nostaa päätään 
tilanteessa kuin tilanteessa. Vaikka asenne on periaatteessa ymmärrettävä, on 
se myös väistämättä ullakkorakentamisen toteuttamista ja kehittämistä hidas-
tava.

Vanhan arkkitehtuurin turmeltumista pelkäävän katseen voi kuitenkin taas 
kääntää jo aikaisemmin mainittuun nuorempaan, 1940-luvun jälkeen raken-
nettuun rakennuskantaan. Aina 50-luvun loppupuolelle  asti suureen osaan 
harjakattoisista asuinkerrostaloista rakennettiin kylmä käyttöullakko, jota 
useimmiten käytetään varasto- ja pyykinkuivaustilana. Tutkimalla näiden 
toimintojen uudelleensijoittamisen ja näin ullakon asumiselle vapauttamisen 
mahdollisuutta voidaan saada lukuisia uusia asuntoja, ja siirtämällä nyt ulla-
kolla sijaitsevat toiminnot helpommin saavutettavaan paikkaan parantaa koko 
rakennuksen käytettävyyttä. Yhtenä vaihtoehtona voisi ajatella niiden sijoit-
tamista tätä varten rakennettavaan piharakennukseen; näin pystyttäisiin luo-
maan maantasoon muutakin toimintaa kuin pysäköintiä ja kehittämään koko 
pihan, ehkä jopa korttelin, viihtyisyyttä. Tämänsuuntaista ratkaisua helpottaa 
kyseisen aikakauden kaavoitusihanne, jonka seurauksena useimmat talot on 
sijoitettu tonteille ja  kortteleihin melko väljästi, mikä puolestaan jättää raken-
nusmassojen väliin oleskelualueena kehitettävissä olevaa tonttimaata. Toisaal-
ta talotyypille ominaista on ehjä, jyrkähkö tiilikatto, jonka avaaminen muuttaa 
väistämättä rakennusten ulkonäköä.  

1950-luvulla ja sen jälkeen rakennettiin myös huomattavan paljon asuinker-
rostaloja, joiden vesikatto on rakennettu aluskatteiden varaan sisäänvedetty-
nä julkisivulinjasta ikään kuin erilliseksi, katolle sijoitetuksi rakennukseksi. 
Näitä taloja on paljon - valtaosa tarkastelualueen asuinkerrostaloista on raken-
nettu vuosien 1950-1970 välillä - ja ne muodostavat hyvin kiinnostavan kohde-
ryhmän ullakkorakentamisen näkökulmasta. Sijoittamalla näihin nyt mykkiin 
kattolaatikoihin asuntoja ja elämää voitaisiin kaupunkikuvaa kehittää. Raken-
nustyypin suuri esiintymistiheys ja standardisoinnin myötä samankaltainen, 
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kohtuullisen yllätyksetön ulkomuoto tuntuu helpottavan siihen kohdistuvien 
muutosten tekemistä verrattuna uniikkeihin arvorakennuksiin. Vaikka kysees-
sä ei varsinaisesti ole arvokysymys tai paremmuusjärjestyksen laittaminen, on 
käytännössä selvää, että kaikki rakennukset eivät ole samalla viivalla sen suh-
teen, millaisia muutoksia niihin voidaan hyväksyä.

Kattolaatikoita ei sisäänvetojen takia usein ole mahdollista nähdä kokonaisuu-
dessaan kadulta, mutta rakennusten sijoittelu ja korkeus aikaansaavat sen, että 
ne voi kenties nähdä kauempaa – modernia lintubongausta kaupunkiympä-
ristössä. Kuutiomainen tai suorakaiteen muotoinen rakennusmassa on selkeä 
lähtökohta, jonka kanssa yhdistettynä uusi arkkitehtuurikieli ja perinteestä 
vapaa asuntosuunnittelu voivat aikaansaada paitsi eloa, myös identiteettiä ja 
tunnistettavuutta kaupunkikuvaan. Kyseisen rakennustyypin hyödyntämisen 
puolesta puhuu myös niiden väljä sijoittelu kortteleissa; näin täydennysraken-
tamisen mahdollisesti mukanaan tuomat muutokset myös piha-alueella olisivat 
realistisesti ajateltuna mahdollisia.

Yleisesti ottaen, kaupunkikuvan kannalta tarkasteltuna suuri osa keskustan 
tarkastelualueesta on  periaatteessa luokiteltavissa ullakkorakentamiselle sopi-
vaksi.  Tästä ei kuitenkaan seuraa se, että sitä voitaisiin laajamittaisesti kaik-
kialla toteuttaa,  etenkään vanhojen rakennuksien kohdalla – kuten sanottu, 
niitä on vähän ja niissä asumiseen sopivia ullakoita vielä vähemmän. Lisäk-
si lisärajoitteita syntyy tekniikan sijoittamisesta sekä pihajärjestelyistä. Joten 
vaikka mahdollisuuksia on ja niitä tulee parhaan mukaan hyödyntää, kovin 
laajamittaista asuntorakentamista ei arvorakennusten ullakkojen käyttömuu-
tosten kautta ole toteutettavissa. Tätä mahdollisuuksien harvalukuisuutta ei 
kuitenkaan pidä nähdä haittana vaan etuna, sillä yhdistämällä tämänkaltainen 
ainutkertaisuus oivaltavaan asuntosuunnitteluun ja nuoremman rakennuskan-
nan tarjoamiin laajempiin mahdollisuuksiin saadaan aikaan sekä ympäristöä 
että asuntosuunnittelua rikastuttavia ratkaisuja.

68

92. Potentiaalia ullakkorakentamiselle.



6.2. Kaupunkitilaan ja sen käyttöön

Kaupunkitilan voi ajatella olevan vuorovaikutusta julkisen tilan kaupun-
kielementtien kesken, eli rakennettujen ja rakentamattomien osien vaikutus-
ta toisiinsa, sekä ihmisten toimintaa tässä välissä. Siihen liittyy oleellisesti 
julkisuus, tietty säännöttömyys, saavutettavuus ja monimuotoisuus – hyvin 
vaikeasti määriteltävä kokonaisuus siis. Staattisten tekijöiden ohella tilan 
muodostumiseen vaikuttavat vuoden- ja vuorokaudenajan vaihtelut sekä luon-
nollisesti sosiaalinen vuorovaikutus tai sen puute. Arvottaminen on hankalaa, 
sillä kokemukset paikoista ovat subjektiivisia ja sisältävät tiivistettynä ihmisen 
koko elämysmaailman tietyllä hetkellä. (101) Turun tärkeimpiä ja suosituimpia 
kaupunkitiloja ovat esimerkiksi jokiranta, tori ja kävelykatu lähiympäristöi-
neen sekä puistoalueet.

Kaupunkitilan perinteiset käytöt ovat tapaaminen ja tiedonvälitys, ostaminen 
ja siirtyminen. Jako painottuu eri tavoin riippuen kaupungista ja ajasta, mutta 
näiden kolmen perustoiminnon ympärille kaupunki alun perin syntyi ja niiden 
ympärillä se edelleen jossain määrin pyörii. Ideaalisimmin tilanne toimi sil-
loin, kun liike kaupungin sisällä perustui jalankululle; tällöin kolme käyttöä 
olivat tasapainossa keskenään ja niiden hoitaminen samanaikaisesti mahdol-
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lista. Nykyään tilanne on harmillisen usein toinen, ja kaupunkikeskustat ovat 
suurimmaksi osaksi autojen ehdoilla toimivia. Myös uudet kaupan muodot, 
kuten kauppakeskukset, ja tiedon levittämisen uudet kanavat ovat muuttaneet 
kaupungin kolmijakoa vuosisataisesta perinteestä ja vähentäneet kaupunkiti-
lan käytännöllistä merkitystä. (102) Kaupunkikeskusta ei ole enää samalla lailla 
välttämättömyys ihmisen arkielämässä kuin ennen, sillä lähes kaiken tarvitse-
mansa voi saada muutakin kautta. Kaupunkitilalle tämä merkitsee väistämättä 
tilannetta, jossa sen on kehityttävä entistä houkuttelevammaksi pystyäkseen 
olemaan uskottava ajanvieton vaihtoehto.

Johtuen kaupunkikulttuurimme nuoresta iästä ja sitä edeltäneestä maaseu-
tuvaltaisesta, harvasta asumisesta, suomalaista asumismentaliteettia ja koko 
kulttuuripiiriämme leimaa suuressa määrin yksityisyyden korostaminen ja 
oman rauhan tarve. Yleistäen sanottuna, emme ole tottuneet urbaaniin tiiviy-
teen aivan samoin kuin maissa, joissa kaupunkiasumisella on pidemmät perin-
teet. Tämä ei ole arvokysymys tai paremmuusjärjestykseen asettamista, eikä 
tarkoita, että suomalaiset ovat metsäläisiä. Asuminen, varsinkaan kaupungis-
sa,  ei kuitenkaan ole rajattavissa asunnon seinien sisälle, joten kaupunkilai-
nen tarvitsee kehittyneitä sosiaalisia taitoja, kykyä ottaa toiset huomioon ja 
suvaitsevaisuutta – nämä kyvyt eivät ainakaan kehity muista eristäytymällä. 
Kulttuurimme pitkään jatkunut, poikkeuksellisen vahva ja vasta viime aikoi-
na vähitellen rakoilemaan alkanut homogeenisyys on osaltaan aiheuttanut sen, 
että ihmisten on joskus vaikea hyväksyä poikkeavaisuuksia tai väliaikaisesti-
kaan tinkiä omasta mukavuudestaan jonkun toisen vuoksi. Toisaalta meillä ei 
ole myöskään urbaanisti yhdessä olemisen ja elämisen perinteitä, vaan yhtei-
söllisyys on rajautunut voimakkaasti perheen ja lähimpien ystävien ympärille. 
Tämä suoranainen välinpitämättömyys tuntemattomia kohtaan ja vain omassa 
seurassa pysyminen aiheuttaa laajemmassa mittakaavassa eristyneisyyden ja 
sulkeutuneisuuden ilmapiirin, mikä puolestaan vaikeuttaa spontaania kanssa-
käymistä ja aikaansaa tilanteen, jossa jokainen on ennen kaikkea yksilö – niin 
hyvässä kuin pahassakin. Ihmisiä tulisikin totuttaa, siedättää, jopa jossain 
määrin positiivisesti pakottaa muuttamaan asenteitaan yksilön ja yhteisön ar-
votusten välillä.

Haasteen kaupunkitilan uudelle aktivoimiselle asettaa paitsi vahva yksilökult-
tuuri, myös jatkuvasti kehittyvä teknologia. Kun aika ja paikan taju menettävät 
merkitystään ja mitä tahansa pystyy tekemään mistä käsin tahansa, onko seu-
rauksena vähitellen kaupungin kuolema ja urbaaniuden merkityksettömäksi 
muuttuminen? Onko kaupunki vain käytännön pakko, historian aikaansaama 
jäänne, joka tulee korvautumaan tietoverkoilla ja virtuaalimaailmalla? (103) Vai-
kutuksensa teknologialla kaupungin elämään kiistatta on, sillä sen lisääntymi-
nen johtaa myös yksityisyyden asteen lisääntymiseen; pesukone syrjäytti talo- 
tai korttelipesulan, kotiteatterilaitteet houkuttelevat jäämään kotiin elokuviin 
menon sijaan, tietotekniikka mahdollistaa etätyön. Mutta vaikka teknologia 
muuttaa ihmisten välisiä suhteita, se ei korvaa niitä, sillä ihminen laumaeläi-
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menä tullee aina hakeutumaan fyysiseen kontaktiin toisten kanssa. Kaupun-
kitilan on mukauduttava uuteen tilanteeseen ja pystyttävä tarjoamaan uusia 
mahdollisuuksia kollektiivisuuteen, ja se on tulevaisuudessa käsitettävä enem-
mänkin tapahtumana kuin paikkana - jos historiallisesti kaupunki on kokonai-
suus, jolla on selkeästi tunnistettavissa oleva keskus, jatkossa se tulee olemaan 
eräänlainen tiivistymä erilaisista funktioista ja projekteista.

Edellä kuvattua yksityisyyden arvostamista ja siihen perustuvaa asumiskulttuu-
ria on luonnollisesti totuttu pitämään itsestäänselvyytenä, ja sen kyseenalais-
taminen saattaa tuntua vaikealta tai jopa tarpeettomalta. Perspektiiviä asioihin 
saa vertaamalla niitä muihin;  esimerkiksi Shanghaissa alunperin ahtaudesta 
johtuvista syistä arkielämä, eli asunto, on levinnyt seinien sisältä kirjaimelli-
sesti kadulle. Toimintoja, jotka meillä lukeutuvat automaattisesti luonteeltaan 
yksityisiksi, kuten ruoanlaitto, vaatteiden pesu ja jopa henkilökohtaisesta hy-
gieniasta huolehtiminen, on aivan normaalia hoitaa katutilassa. Iltaisin ihmiset 
viettävät aikaansa istuskellen kaduilla pöytäryhmissä seurustellen keskenään, 
ja kesäisin he saattavat jopa nukkua ulkona; molemmat ilmiöitä, joihin voi 
törmätä eteläisessäkin Euroopassa. Käsityöläiset pitävät työpisteitään kaduilla, 
ja käytännöllisesti katsoen koko naapurusto on henkilön asuntoa jopa siihen 
pisteeseen asti, että kaupassa saattaa törmätä yöasuiseen paikalliseen – onhan 
hän kotonaan (104). Vaikka vastaava ei ole suoraan sovellettavissa Suomeen jo 
ilmaston asettamien rajoitusten puolesta, se on silti hyvä osoitus siitä, kuinka 
eri tavalla kaupunkitilaan voidaan suhtautua ja kuinka paljon käyttämätöntä 
potentiaalia kaupungeissamme tämän suhteen piilee.

Rakennettu kaupunkitila on aina jännitteinen, aktiivinen todellisuuden järjes-
täjä, joka vaikeuttaa, edesauttaa, torjuu ja sallii erilaisia toimintoja ja tapahtu-
mia. Tilan käyttö on paitsi merkitysten tuottamista, myös niiden tulkintaa – 
tämä on erityisen selvää kaupunkitilassa, jossa sen käyttäjillä on eri käsitykset 
sen sopivasta ja oikeasta käytöstä. Ne voivat olla toisistaan poikkeavia, joskus 
ristiriidassakin keskenään; ajatellaan vaikka keskustelua siitä, onko Senaatin-
torilla sopivaa järjestää jääkiekko-ottelun kisakatsomoa. Uusien toimintojen 
mukaan tuominen ja niiden sekoittaminen olemassa oleviin edesauttaa asumis-
ympäristön evoluutiota läpikulkutilasta ja staattisesta näyttämöstä merkityksiä 
ja ulottuvuuksia viliseväksi elämysmaailmaksi. Kaupunkitila ei saa olla vain 
täyteaine rakennusten välissä vaan paikka, jonka jokainen voi kokea omalla 
tavallaan ja omista lähtökohdistaan. On mahdollistettava useiden käyttäjien ja 
toimintojen näkyminen kaupungissa luontevana osana jokapäiväistä elämää; 
antamalla eri väestöryhmille ja elämäntyyleille nykyistä enemmän  mahdol-
lisuuksia asua keskustan välittömässä läheisyydessä edesautetaan tämän ta-
voitteen toteutumista. Toimintaa ei synny ilman toimijoita, eikä spontaania 
kanssakäymistä ilman ihmisten jatkuvaa läsnäoloa. Ihmisiä on houkuteltava 
keskustaan asumaan esikaupunkeihin pakenemisen sijaan – niin kauan, kun 
kerrostaloasuminen on persoonatonta eikä ota ihmistä henkilökohtaisella ta-
solla huomioon, tulee omakotitaloasuminen säilymään toivelistan ensimmäi-
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sellä sijalla. Ullakkoasumisen myötä monipuolistunut asuntokanta tarjoaa pait-
si tätä kaivattua omakohtaisuutta, myös lisää koko ympäristön viihtyisyyttä 
ja käytettävyyttä toteutuksen edellytyksenä olevien vaatimusten seurauksena. 
Surullisen totta kun on se, että juuri mitään ei tehdä, jos ei ole pakko, mutta ul-
lakkoasuminen voi toimia juuri sinä kannustimena, joka aikaansaa positiivista 
muutosta koko kaupunkiin.

Kaupunki ei voi perustua yhdelle näkökulmalle tai periaatteelle, ei taloudelli-
suudelle eikä kulttuuriselle. Uusiutumisen ja elinvoiman ehtona on joustavuus, 
kyky ja halu muuttua sekä vastata haasteisiin; kaikki tämä perustuu kaupun-
gin asukkaisiin ja heidän keskinäiseen erilaisuuteensa. Tässä mielessä asunto 
on kaupungin tärkein yksikkö, koska se osaltaan tukee yksilön kehitystä tar-
joamalla suojaa, yksityisyyttä ja tilaa toteuttaa itseään. (105) Toimintojen eri-
yttäminen niin, että kaupunkikeskustassa olisi vain kauppoja ja toimistoja ja 
asunnot sijaitsisivat kauempana lähiöissä, on kestämätöntä tarkasteltuna niin 
kaupungin historiallisen kontekstin kuin myös tulevaisuuden kehittämisen 
kannalta.

6.3. Talon arkkitehtuuriin

Rakennettu ympäristö on ihmisen merkittävimpiä saavutuksia. Se on samaan 
aikaan sekä historiaa että nykypäivää ja merkittävä osa kulttuuriamme. Raken-
nusperintöä on suojeltava, jotta varmistetaan ympäristön ajallisen kerrostunei-
suuden säilyminen. Haasteeksi nousee kuitenkin väistämättä ihmisten tarpei-
den muuttuminen ajan myötä – koska rakennukset ovat ensisijaisesti käyttöä 
varten, on ratkaistava, missä suhteessa näihin tarpeisiin vastaamisen ja suo-
jelupyrkimysten tulee olla toisiinsa. Käytettävyyden lisääminen ja suojeluta-
voitteet ajautuvat joskus törmäyskurssille keskenään; esimerkiksi Helsingissä 
Museovirasto ei salli hissin jälkiasennuksia suojeltuihin jugend-taloihin, koska 
se tuhoaisi alkuperäisten porraskäytävien ilmeen. Toisaalta sen asentaminen 
helpottaisi arjen sujumista(106).  Herääkin kysymys siitä, kumpi on tärkeämpää: 
Täytyykö kaikkiin asuntoihin päästä hissillä, vai onko talossa asuvien ja sinne 
muuttavien tiedostettava puute ja hyväksyä se siksi hinnaksi, joka rakennustai-
teellisesti arvokkaassa ympäristössä asumisesta on maksettava? Esteettömyys 
on asuinympäristön tärkeä tekijä, mutta toisaalta, jos talossa on asuttu sata 
vuotta ilman hissiä, miksi ilman sitä ei nyt tulla toimeen? Rakennuskulttuu-
rimme on nuorta, ja hyvin säilyneitä kohteita melko vähän, johtuen niiden jo 
alun perinkin pienestä määrästä. Tämän perusteella tiukatkin suojelumäärä-
ykset ovat oikeutettuja. Yhtä totta on kuitenkin sekin, että rakennukset tarvit-
sevat käyttäjiä säilyäkseen – tasapainoilu tässä välissä on vaativaa ja kaikkia 
osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytäminen hankalaa.

Ristiriitaan uudistamisen ja suojelemisen välillä törmätään usein myös ullak-
korakentamisen yhteydessä, vaikkakin on myönnettävä, että asuinrakennuk-
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sen käyttö säilynee ilman ullakkokerroksen käyttömuutostakin. Näin ullak-
korakentamista ei voida suoraan perustella niinkään sillä, vaan enemmänkin 
niillä positiivisilla vaikutuksilla, joita ullakkoasunnoilla on kaupungille koko-
naisuutena, taloyhtiön saavuttamalla rahallisella edulla sekä niillä asukkaiden 
ympäristöä parantavilla toimilla, joita sen avulla voidaan toteuttaa. Tällöin 
arvottamisessa täytyy miettiä sekä niitä asioita, jotka halutaan säilyttää että 
niitä, joita halutaan saavuttaa.

Koska uusia ikkunoita on ullakkon rakentamisen yhteydessä kuitenkin avatta-
va, on asunnon tilojen ja ulkoarkkitehtuurin kehittämisen tapahduttava saman-
aikaisesti. Ikkunoiden koko, sijainti ja lukumäärä pitää suhteuttaa olemassa 
olevaan julkisivusommitteluun, mikä luonnollisesti johtaa siihen, että pohjan 
suunnittelu on jossain määrin alisteista julkisivulle. Paljon valoa vaativat ti-
lat sijoitetaankin usein pihan puolelle, jonka suuntaan suurempien ikkunoi-
den ja terassien avaaminen on hyväksyttävämpää. Kadunpuoleisia avauksia 
sijoittaessa voidaan käyttää hyväksi ehkä olemassa olevia, usein hyvin pieniä, 
kattolyhtyjä, tai ehjällä katolla sijoittaa ne vanhojen ikkunalinjojen jatkeeksi 
rikkomatta pystysuoraa rytmitystä vaakasuorilla aiheilla. Tässä ratkaisussa 
on tosin vaarana, että uusista kattolyhdyistä tule ilmeeltään liian dominoivia, 
mikä johtaa julkisivu- ja kattopinnan välisen rajan hämärtymiseen ja julkisi-
vuhierarkian muuttumiseen. Olemassa olevien lyhtyjen kohdalla suunnittelun 
vaikeusastetta lisäävät nykyiset lämmöneristysmääräykset, sillä ne eivät täyty 
vanhoissa rakennusosissa ja lisäeristäminen aiheuttaa kokonaisilmeen kömpe-
löitymistä rakenteen paksunemisen takia. (107)

Kattolyhtyjä näkymättömämpi ratkaisu on lapeikkuna. Se on myös yksinker-
taisempi asentaa sekä kokonaiskustannuksiltaan paljon halvempi. Lisäksi se an-
taa tasaisemman valon, lisää asunnon persoonallisuutta sekä tekee tilasta mie-
lenkiintoisemman. Ongelmina voivat olla silmän korkeudelle vaakasuuntaisen 
ulkonäkymän saaminen, sekä tyylillinen sovittaminen vanhaan rakennukseen. 
Kapeilla kaduilla lapeikkunoita ei näe, mutta jos rakennus sijaitsee avoimen 
kaupunkitilan reunalla tai kattopintaan on muutoin avoin näkymä, lapeikkunat 
ovat selvemmin näkyvissä ja näin muuttavat rakennuksen ilmettä.(108)

Arvorakennusten kohdalla ullakkorakentamisen tulisi yleisesti ottaen tapahtua 
olemassa olevan vesikaton sisällä, eikä lappeiden nostoja ole juuri harrastettu 
mahdollisesta tilan käytön helpottumisesta huolimatta. Vaikka on tilanteita, 
joissa lähinnä sisäpihan puoleisen lappeen nostoa voidaan perustelluista syistä 
harkita, ei sitä tule ottaa oletusarvoiseksi lähestymistavaksi ullakoiden asuin-
käytön mahdollisuuksia tutkittaessa, sillä muutos talon arkkitehtuurille on 
melko suuri ja toimenpide tuntuu ylimitoitetulta saavutettuihin etuihin näh-
den. Käyttökelpoisin rakennustyyppi tämänkaltaiselle muutokselle saattaisi-
kin olla lähinnä 1940-luvulla ja sen jälkeen rakennettu kerrostalokanta, eivät 
niinkään varsinaiset arvorakennukset. On kuitenkin kyseenalaista, onko lap-
peen nostaminen lainkaan järkevää, sillä se lisää rakentamisen kustannuksia, 
jotka ullakkorakentamisen kohdalla saattavat muutenkin kohota. Hankalissa 
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tapauksissa kannattaakin harkita jo edellä mainittua ullakkotilan liittämistä 
osaksi alempaa asuntoa.

Ullakkorakentamisen vaikutuksia talon arkkitehtuuriin ei voida ikinä välttää. 
Kuitenkin, jos muutoksia ei voi nähdä rakennuksen välittömässä läheisyydes-
sä tai samanaikaisesti julkisivun kanssa, ei ole tarpeellista kieltää aukotusten 
tekemistä sillä perusteella, että kyseinen kattopinta saattaa olla mahdollista 
nähdä jostain hyvin paljon kauempaa. Tällaisessa tilanteessa katto ei ole enää 
rakennuksen arkkitehtuurin osa, vaan erillinen elementti kaupunkikuvassa. 
Aukotusten tekemisen  kieltäminen kaavamaisesti periaatteen tai varmuuden 
vuoksi tuntuu helposti hätävarjelun liioittelulta. Mutta, jotta toimenpiteistä ja 
niiden seurauksista voidaan keskustella, kohteiden arvo on tunnettava, mikä 
puolestaan edellyttää tutkimustyötä ja paneutumista. Aiheellista on myös pitää 
mielessä, etteivät ainoat rakennuksen suojelemisen syyt ole rakennustaiteelli-
sia tai liity suoraan visuaalisiin tekijöihin – paikan tai rakennuksen historial-
linen merkitys saattaa olla riittävä kannustin sen rauhoittamiseen muutostöil-
tä. Tämä edellyttää suunnittelijoilta ja rakentamista ohjaavilta viranomaisilta 
myös paikallishistorian tuntemusta.

6.4. Asumiseen – perinne suhteessa ullakkoasumisen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin

6.4.1. Asumisen määrittely sekä sen muodostuminen ja muuttumi-
nen

”Asuinpaikka (place of residence) on se sijainti, jossa henkilö on asunut tai 
tulee yhtäjaksoisesti asuneeksi yli 12 kuukauden ajan. Henkilöllä tulee olla 
asunto kyseisessä paikassa.”

–Tilastokeskuksen määritelmä asuinpaikalle

”Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai 
keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita kä-
sittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta. Jokaisella 
asunnolla on oltava oma välitön sisäänkäyntinsä.”

–Tilastokeskuksen määritelmä asunnolle

”Asunto on ihmisen käyttämä asumista, elämistä ja kotia varten rakennettu 
suojattu tila.” - Wikipedia (13.7.2008)

Ihminen asuu koko elämänsä. Asumisen paikka, tapa, tyyli ja kesto vaihtele-
vat, mutta kaikki ihmiset asuvat aina jossain, vaikka sitten kadulla tai hotel-
lissa. Näin voidaan sanoa, jos käsitteen määrittely pidetään riittävän väljänä 
- mutta mikä se oikeastaan on, ja liittyykö se enemmän aikaan vai paikkaan? 
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102. Turun taidemuseon kattomaailmaa on 
avattu rohkeasti. Vaikkei kyseessä olekaan 
ullakkorakentaminen, esimerkki osoittaa 
suurienkin muutosten olevan mahdollisia.



Asuminen itsessään on toimintaa, teonsana, mutta mitä se pitää sisällään? Mitä 
ihmisen on tehtävä tai kuinka kauan viivyttävä paikassa, jotta hän asuisi siel-
lä? Edellä olevista määritelmistä huomataan lähinnä niiden tekemisen vaikeus 
– Tilastokeskus määrittelee asumisen ja asunnon selvästi mitattavilla ja konk-
reettisilla seikoilla, kun taas vapaa sanakirja Wikipedia antaa paljon laajem-
man lähestymistavan. Tästä voidaan päätellä asumisen käsitteen olevan melko 
löyhä, ja näin ollen sen entisestäänkin venyttäminen lienee mahdollista.

Aivan pelkistetysti ajateltuna asumisen – asunnon – on tarkoitus tarjota suo-
jaa. Todellisuudessa siihen liittyy paljon enemmän merkityksiä, ja asunnolle 
asetettavat vaatimukset eivät rajoitu vain sen suojaaviin ominaisuuksiin. Jot-
ta asunnosta muodostuisi koti, on asukkaan pystyttävä muodostamaan siihen 
tunneside ja liittämään paikkaan positiivisia mielleyhtymiä. Merkittäviä teki-
jöitä tässä suhteessa ovat muun muassa asunnon turvallisuus, käytettävyys, so-
pivuus ja ennen kaikkea muokattavuus – tunne siitä, että on mahdollista tehdä 
anonyymista asunnosta oma, henkilökohtainen paikka. Jollekin saattaa riittää 
tapetointi ja verhojen vaihtaminen, toinen haluaa mahdollisuuden muunnella 
pohjaratkaisuja. Kolmannelle riittävästi henkilökohtaisuutta on se, että ovessa 
lukee oma nimi. Oli miten oli, asukkaan tarpeisiin on pyrittävä vastaamaan.

Asumiseen liittyy paljon oletusarvoja ja kyseenalaistamattomia 
näennäistotuuksia. Tarkasteltaessa suurintaa osaa nykyisestä asuntotuotan-
nosta huomataan, että itsestään selvä (perhe)asunnon malli on vakiintunut kä-
sittämään keittiön, makuuhuoneet, olohuoneen, kylpyhuoneen ja wc:n – onko 
asuminen siis ruoanlaittoa, syömistä, nukkumista, oleskelua ja peseytymistä ja 
asunto paikka, jossa nämä toiminnot on mahdollista keskitetysti hoitaa? Miten 
silloin suhtautua esimerkiksi hotelliasumiseen, siellä kun esimerkiksi ruokailu 
tapahtuu usein ravintolassa tai muussa vastaavassa julkisessa tilassa? Onko 
asuminen aina luonteeltaan yksityistä, vai voiko se olla myös julkista? Kuinka 
paljon tilaa toiminnot vaativat? Mitä apuvälineitä ne edellyttävät – mikä on 
asunnon minimikoko ja –varustelu? Entä maksimi, onko sitä olemassa? Edellä 
mainituista asumisen oletetuista perustoiminnoista seuraa oheistoimintoja, ku-
ten siivoaminen, tiskaaminen, musiikin kuuntelu, television katselu, vieraiden 
kanssa seurustelu, lattian kuivaaminen suihkun jälkeen, pyykinpesu, koiran 
ruokkiminen ja niin edelleen. Riippuen siitä, kuinka tarkasti toimintojen luo-
kittelu ja jaottelu halutaan suorittaa, saadaan vastaava määrä asunnon tiloja, 
joissa nämä funktiot suoritetaan. Asuminen suojautumismerkityksessään vaa-
tii yhden tilayksikön – alettaessa pilkkoa asumisen toimintaa pienempiin osiin 
saadaan kasvava määrä erikoistuneita tiloja, jotka toki osin limittyvät toistensa 
kanssa.

Huomattava on, että suurin osa nykyisestä asuntosuunnittelusta noudattaa poh-
jimmiltaan vieläkin modernismin aikaan syntynyttä tilan kolmijakoa lepoon, 
seurusteluun ja taloudenhoitoon. Vielä 1800-luvun lopulla säätyläisten ja por-
varien kaupunkiasunnoissa kullakin huoneella oli useita eri tehtäviä – samaa 
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103. Mikä tekee asunnosta kodin? 



huonetta saatettiin käyttää päivisin seurusteluun tai työskentelyyn ja öisin nuk-
kumiseen, mutta vähitellen uusien hygienia- ja siveellisyysvaatimusten myötä 
alettiin korostaa omien huoneiden tärkeyttä ja tilojen eriyttämistä toisistaan. 
Asumisen merkitys alkoi korostua henkilön yhteiskunnallisen aseman määrit-
telyn apuvälineenä vahvemmin kuin aikaisemmin, mikä oli osaltaan seurausta 
myös uusien yhteiskuntaluokkien syntymisestä ja pyrkimyksestä eron tekemi-
seen niiden välillä. (109)

Tilojen järjestämisen ja spesifioitumisen myötä asunto alkoi vaikuttaa ihmi-
seen ja hänen toimintaansa eikä ainoastaan toisinpäin. 1930-luvun modernis-
min myötä asuntosuunnitteluun kiinnittyi yhä voimakkaammin tilojen järjes-
täminen sekä paikkojen välisten suhteiden ja liikkumisen säätelyn kriittinen 
tarkastelu, kun asunto lähiympäristöineen alettiin ymmärtää merkittäväksi 
tekijäksi arjen organisoinnissa ja toiminnallisessa järkeistämisessä. Asunto-
suunnittelua alkoivat hallita toiminnon ja sille osoitetun tilan ykseys, ja asun-
non perustehtäväksi ja oman paikkansa vaativiksi toiminnoiksi vakiintuivat  
kotitaloustyöt, lepo ja perheen yhdessäolo. Yhtä toimintaa vastasi siis ihanteen 
mukaisesti yksi tila ja päinvastoin – ajattelumalli, joka on vieläkin jossain mää-
rin vallalla, samoin kuin se tehokkuuden ajatus, joka sulkee tarpeettomina pois 
kaikki niin sanotut turhat ja löysät tilat, joille ei ole yksiselitteistä käyttöä. (110)  
Toimintajaottelun myötä asumisen funktion yksityisyys kasvoi paitsi suhteessa 
ulkomaailmaan, myös asunnon sisällä. Asuntosuunnittelun lähtökohdaksi va-
kiintui käsitys asunnosta keskiluokkaisen heteroperheen intiiminä tilana, jossa 
oli omat, osoitetut paikkansa kaikille ennalta määrätyille, standardiperheen 
tarvitsemille toiminnoille. (111)

Nykyään asumiseen liittyviä toimintoja ovat  oletettujen perus-
tarpeiden lisäksi kasvavassa määrin työ ja myös vapaa-aika uusine ilmentymis-
muotoineen. Toiminto tarvitsee aina tilaa, ja sen luonne määrittelee tiettyyn 
pisteeseen asti tilan luonteen; valokuvalaboratorio ei voi toimia samassa tilassa 
kuin kasvihuone. Kysymys kuuluukin, mitä toimintoja asumiseen halutaan yh-
distää? Miten asukas haluaa määritellä itsensä ja tekemistensä tärkeysasteen? 
Asuntojen kokoa ei voi loputtomiin kasvattaa varaamalle jokaiselle toiminnal-
le oma huone, joten on arvotettava ja valittava asuntoonsa ne, jotka ovat itselle 
tärkeimmät. Toinen vaihtoehto on rakentaa mahdollisimman erikoistumatonta 
tilaa, joka on muunnettavissa tarpeen mukaan haluttua aktiviteettia palvele-
vaan käyttöön. Oletusarvoisina pidetyistä huoneista ja tiloista on myös mah-
dollista karsia, osa ihmisistä ei koe tarvitsevansa esimerkiksi keittiötä ulkona 
syömisen ja pikaruokakulttuurin kasvattaessa osuuttaan. Silti uusiin asuntoi-
hin suunnitellaan viiden hengen perheen tarpeita vastaava ruoanvalmistuskes-
kus  ja  suljettuja pieniä huoneita, jotka suuren osan vuorokaudesta ovat vain 
sänkyjen säilytyspaikkoina– voisi kysyä, miksi.
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104. Frankfurtin “Eksistenssiminimi” 
-näyttelyssä 1929 esiteltyjä 
minimivaatimukset täyttäviä kolmen huoneen 
ja keittiön asuntoja.



Asuinhuoneistossa tulee olla tilat lepoa, oleskelua, hygienian hoitoa, ruoan 
valmistusta sekä välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten. Huoneistoalan 
tulee olla vähintään 20m2. Lisäksi tilat tulee varustaa niiden käytön edellyt-
tämillä kalusteilla, varusteilla sekä teknisillä asennuksilla. Asuinhuoneistossa 
tulee kuitenkin aina olla käymälä sekä riittävä perusvarustus henkilökohtaisen 
hygienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten. (RakMK G1)

Rakennusmääräyskokoelman määrittely asunnolle on melko armoton ja spe-
sifi. Vaikka tämä on periaatteessa ymmärrettävää siinä mielessä, että näin
ainakin taataan kaikille asunnoille tietyt peruslähtökohdat ja saavutetaan nä-
ennäinen tasa-arvo asukkaiden keskuuteen, voisi miettiä, onko asunnon määri-
telmää ja sille asetettuja vaatimuksia aiheellista muuttaa tai jopa luopua niistä 
kokonaan. Ikävä totuus kun kuitenkin on, että tilaa on aina rajallinen määrä, 
ja vaikka kuinka peräänkuulutettaisiin uusia hinnoittelumenetelmiä ja tuotai-
siin markkinoille uusia rahoitusmalleja, tullee tilanne jatkossakin säilymään 
nykyisessä, jossa neliömetrien määrä on hinnan määräytymisen perusyksikkö. 
Tämä taas tarkoittaa sitä, että jonkin tilan rakentaminen on jostain muusta pois 
– seikka, joka on helppo huomata nykyisessäkin asuntosuunnittelussa, kun ra-
kennusliikkeiden henkiseksi pakoksi muodostunut asuntokohtainen sauna sekä 
jokaisen asunnon automaattisesti liikuntaesteettömät kylpyhuoneet syövät ne-
liöt makuu- ja oleskeluhuoneista; asuntojen neliömäärää kun ei juuri hinnoit-
teluperusteen takia voi kasvattaa. Tavoiteltavampi tilanne olisi sellainen, jossa 
asuntosaunan halutessaan toki saa ja pyörätuolin käänstosäde hoituu, mutta 
oikeastaan yhtään mitään tilaa ei pidettäisi mitoitukseltaan oletusarvoihin tu-
keutuvana ja olemassaololtaan asukkaan kannalta välttämättömänä.

6.4.2. Vallitseva tilanne

Asunnot kaavoitetaan, rakennetaan ja myydään perinteen kahlitsemana. Va-
kiintuneen tavan mukaan asunnon koko ilmoitetaan huoneiden määränä, esi-
merkiksi lyhenteen 2h+k merkityksen tuntee jokainen. Tämä ilmaisu ei kerro 
asunnosta kuitenkaan todellisuudessa juuri mitään – ei sanaakaan varustelu-
tasosta, säilytystiloista, wc-tilojen määrästä, luonteesta, muunneltavuudesta, 
tilojen yhteyksistä toisiinsa, ulkotiloista ja niin edelleen. (112) Sinänsä mität-
tömältä tuntuva seikka – se, miten asunnot jakaumatavoitteissa ja myynti-il-
moituksissa luokitellaan – on osa sitä asuntoihin ja asenteisiin liittyvää luk-
kiutuneisuutta, josta tulisi pyrkiä eroon. Suoraviivainen 2h+k on anonyymin 
keskivertokäyttäjän tuotteistetun asumisyksikön lukkoon lyöty määritelmä, 
joka käytännössä jättää hyvin vähän tilaa elämisen mukanaan tuomalle vaih-
telutarpeelle ja muutokselle.

Ongelman ydin on siinä, että asuntoa suunnitellessa oletetaan asukkaasta tiet-
tyjä asioita, joiden mukaan tilojen koot, varustelut ja yhteydet määräytyvät. 
Pinta-alaltaan suuressa asunnossa oletetaan elävän useita ihmisiä, mistä seuraa 
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105. Melko tyypillistä uudistuotantoa 
kopitettuine makuuhuoneineen ja 

asuntosaunoineen. Käytännössä ainoa 
muuntelun mahdollisuus on yhden 

makuuhuoneen jaettavuus.



esimerkiksi kopitettuja makuuhuoneita, yleensä kaksi wc:tä, kooltaan perheen 
tarpeita vastaava keittiö – jäljelle jääkin tila sohvaryhmälle ja televisiotasolle. 
Toisaalta taas pienessä asunnossa on turha toivoa olevan suurta keittiötä tai 
vaikkapa toisistaan erillisiä suihkua ja wc:tä. Oletetun asukkaan elämän or-
ganisoiminen hänen puolestaan tuntuu vähintäänkin kummalliselta, etenkin 
kun jo syyt asunnon hankkimiseen ja perusteet sen valitsemiseen vaihtelevat 
ihmisen ja tämän elämäntilanteiden mukaan. 

On olemassa asunnon perustarve, eli katon pään päällä riittäminen. Tässä ti-
lanteessa asunnon laadullisilla ominaisuuksilla ei ole kovin paljon merkitystä, 
vaan valintakriteerit ovat väljät; tarve pohjautuu edellä mainittuun asumisen 
perusfunktioon eli suojautumiseen. Valikoivampaa puolestaan on hyvinvoin-
nista kumpuava kysyntä, eli lähinnä suuremman tilan ja korkeamman varuste-
lun tavoittelu, mikä tullee jatkossa lisääntymään yhä enemmän. Kaikista tiukin 
seula on sosiaalisesta kilpailusta johtuvan kysynnän asettama, eli kun asuntoa 
haetaan tilanteessa, jossa sen on selkeästi tarkoitus lähettää tietynsisältöistä 
viestiä. Vaiheet eivät automaattisesti seuraa toisiaan tässä järjestyksessä, ja ne 
voivat myös ilmetä keskenään samaan aikaan tai sitten vaihdellen eri elämänti-
lanteissa. (113) Tärkeää on sisäistää se, että lähtökohdat asunnon etsinnälle eivät 
ole samoja edes yksilötasolla, saati sitten laajemmassa mittakaavassa; mik-
si siis tarpeeseen, jota ei ole, pyritään vastaamaan valmiiksi suunnitellulla ja 
määritellyllä asunnolla? Wittgenstein sanoo kielen rajojen olevan yhtä kuin 
maailman rajat (114); täytyykö saman päteä asuntosuunnitteluun? Onko asunto, 
sellaisena kun suunnittelija sen parhaaksi näkee asukkaalle annettavaksi, olta-
va elämisen rajat asettava tekijä?

Asuntojen muuntojoustavuuden tarpeesta, keskikoon kasvattamisesta  ja asu-
misen vaihtoehtojen lisäämisestä on puhuttu jo vuosikaudet. Silti yhä edel-
leen todellisia eroja asuntotuotannossamme on hankala löytää; vaihtoehdot ja 
valinnan mahdollisuudet keskittyvät usein lähinnä melko yhdentekeviin asi-
oihin kuten pintamateriaaleihin ja väreihin. Tämä käy selvästi ilmi Kulutta-
jatutkimuskeskuksen julkaisusta ”Asumisen tarjontakatsaus” (3/2008), jossa 
analysoitiin uudistuotannon rakenteita sekä kuluttajien todellisia vaikutusmah-
dollisuuksia asuntonsa suunnitteluun pääkaupunkiseudulla toimivien raken-
nusyritysten kautta. Tutkimalla eri yritysten tarjoamia konsepteja, joita löytyi 
yhteensä 14 kappaletta, ilmeni niiden keskeisimpiä sisältöjä olevan asuntoihin 
liittyvät lisätuotteet ja palvelut, kuten sisustusratkaisut, erikoisvarustelu, ra-
hoitusjärjestelyt sekä hoivapalvelut. Huomattavaa oli, että asuntojen erilais-
taminen perustui aina maksullisiin muutostöihin ennakkoon määritellyistä 
vaihtoehdoista; suunnittelun lähtökohtana ei siis suinkaan ole asuntokannan 
sisäisten vaihtoehtojen aikaansaaminen. Lisäksi rakennusliikkeiden käytän-
tö hyödyntää asiakkaiden kuulemista lähinnä palautteena myyntitoiminnasta 
ja palveluistaan ei ole omiaan lisäämään asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia 
asuntonsa suunnitteluun. (115)

78

106. Syyt muuttamiseen voivat olla mitä 
moninaisimmat...



Suurin osa uusista asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa. Ostajille 
tällainen menettely tarjoaa usein mahdollisuuden suunnitella sisustusta mie-
leisekseen jo hyvissä ajoin ennen muuttoa. Kauppahintaan voi kuulua oikeus 
tehdä valintoja esimerkiksi erilaisten pintojen ja laattojen värien välillä. Lisä-
maksusta ostaja voi usein tilata myös lisä- tai muutostöitä tulevaan kotiinsa, 
jolloin asunnosta tulee värejä ja pintamateriaaleja myöten juuri sellainen kuin 
ostaja haluaa. (Ote Skanskan internet-sivustolta 20.6.2008)

Näyttääkin siltä, että rakennusliikkeiden tarjoamien asumiskonsepteiden 
pääasiallinen tarkoitus on yritysten tuotteiden houkuttelevuuden lisääminen 
erottamalla ne muusta tarjonnasta melko kevein keinoin, ei aito halu kehittää 
asuntosuunnittelua. Tämä on ymmärrettävää siinä mielessä, että kun kysees-
sä ovat taloudelliseen voittoon tähtäävät yritykset, riskien ottaminen ja esi-
merkiksi ulkomaisten esimerkkien laajamittaisempi seuraaminen ja Suomeen 
soveltaminen eivät välttämättä herätä ylitsevuotavaa innostusta. Nykyisten 
tuotteiden hyvä kysyntäkään ei suoranaisesti kannusta radikaalien muutosten 
tekemiseen, vaikka totuushan on, ettei kysynnän taso kerro mitään itse tar-
jonnan riittävyydestä. Mielenkiintoista on myös se, että suurin osa konseptien 
mukaisista asumisratkaisuista oli kuitenkin suunnattu periaatteessa kaikille, 
eikä spesifejä kohderyhmiä ollut muutamaa (seniorit, pienituloiset, opiskeli-
jat) enempää. Vallalla oleva asenne on siis edelleen perinteeseen perustuva, eli 
asunnon asukkaaksi ajatellaan yhä ydinperhe. Tämä on helppo päätellä myös 
seuraavasta rakennusalan edustajan kommentista:

”No totta kai siis ydinperhehän on se tärkein kenelle suunnitellaan, ja mun 
mielestä valtavan usein tänä päivänä puhutaan senioriasumista ja sinkkuasu-
misesta ja tuota tietysti näistä hoivapalveluista, ne on hirveän tärkeitä, mutta 
mun mielestä tämä perheasuminen, se on kuitenkin tällä hetkellä vielä ylei-
sin asumismuoto, ja tietysti perheitä on hyvin monenlaisia, ja mun mieles-
tä sen huomioonottaminen kaikessa asuntosuunnittelussa, se on se tärkein 
asia...”(116)

Tämä on sinänsä ongelmallista, että perheen ollessa asuntosuunnittelun lähtö-
kohta – vaikka otettaisiinkin huomioon erilaiset perheet – on aina tietynlaiseen 
lopputulokseen tähtäävä. Perhe, niin kuin se jokapäiväisessä kielenkäytössä 
ymmärretään, koostuu vanhemmista tai vanhemmasta ja huollettavista, eli 
(päivä)työssä käyvistä aikuisista ja koulua käyvistä lapsista. Perhe elää yhdes-
sä tietyn mallin mukaisesti, ja käsitteen ollessa kieleemme ja kulttuuriimme 
niin juurtunut ei ole realistista kuvitella siihen sisällytettävän hirvittävän pal-
jon variaation mahdollisuuksia. Lisäksi vaikka väite ydinperheen tämänhetki-
sestä valta-asemasta asumismuotojen joukossa olisi tottakin (yhden henkilön 
asuntokuntia oli vuonna 2007 kaikista asuntokunnista 40 prosenttia ja asunto-
kunnan keskikoko 2,10 henkilöä (117)), se ei kerro mitään tulevaisuudesta. Asun-
totuotannon ongelma lieneekin siinä, että se ei katso riittävästi tulevaisuuteen 
vaan pyrkii enemmänkin vastaamaan tämänhetkiseen kuviteltuun tarpeeseen 
– siinäkään kovin hyvin välttämättä onnistumatta.
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107. Laitetaanko punaiset vai siniset kaakelit? 
Asukkaan mahdollisuudet vaikuttaa asuntoonsa 

keskittyvät lähinnä yksityiskohtiin.

108. Asuntosuunnittelun oletusarvo?



Verrattaessa koerakentamisen ja varsinaisen tuotannon tavoitteita ja niiden 
välisiä eroja, silmiinpistävintä oli koerakentamisen kiinnostus ekologisuutta 
ja elinkaaritaloudellisuutta kohtaan ja pieni panostus sisustus- ja palvelurat-
kaisujen kehittämiseen. Asuntotuotannon puolella painotukset olivat vastaa-
vasti juuri toisinpäin. Erikoisvarustelut,  tilaratkaisut sekä asukkaiden osallis-
taminen olivat sekä koerakentamisen että asuntotuotannon intressilistalla. (118) 
Tuloksista voidaan päätellä ainakin rakennusalan konservatiivisuus ja halut-
tomuus ottaa riskejä; vaikka erilaistuva asiakaskunta periaatteessa tiedoste-
taan, halutaan valmiit tuotteet silti pitää yleispätevinä ja näin mahdollisimman 
monelle näennäisesti sopivana. Etenkin todellinen muuntojoustavuus loistaa 
poissaolollaan, ja asunnon pohjaratkaisuihin ynnä muihin suurempiin koko-
naisuuksiin vaikuttamisen mahdollisuudet pienenevät sitä mukaa, kun kohteen 
rakentaminen etenee (119).  Tähtäin on siis selkeästi saada aikaan niin sanotusti 
valmis tuote, jonka muodostumisprosessiin liian myöhään mukaan tullut asu-
kas joutuu vain hyväksymään. Edelleen, vaikka osallistuminen  tapahtuisikin 
rakennusliikkeen edellyttämässä vaiheessa, ovat asukkaan mahdollisuudet 
vaikuttaa asuntoonsa melko pieniä, ja perustuvat aina erikseen hinnoitellulle 
lisätyölle. Tämä on paitsi selkeä asenteellinen kysymys, se saattaa myös estää 
asukasta tekemästä niitä vähiäkään valintoja; asuntojen hintojen ollessa muu-
tenkin jo korkeita sopeutuminen tarjottuun perushintaiseen perusratkaisuun 
saattaa olla realistisin vaihtoehto. Asukkaan puolesta ei  ehkä ole mahdollista 
tehdä päätöksiä, mutta sitä, mistä tämä voi valita, voidaan jo varsin tehokkaasti 
säädellä.

Vaikka tutkimus perustuu uudistuotannosta saatuun aineistoon, sen tuloksia 
ja johtopäätöksiä voidaan soveltaa myös ullakkorakentamiseen. Selviö on ai-
nakin se, että vaihtoehtoisuutta tarvitaan huomattavasti enemmän kuin mitä 
sitä nykyisin tarjotaan, ja että sen tulee olla syvempää ja monipuolisempaa 
kuin sisustukseen tai palveluihin liittyvää. Muuntojoustavuuden tarjoamisen 
lisäksi kehittämisen ja tarkastelemisen arvoisia seikkoja ovat ainakin ekologi-
nen rakentaminen sekä asuinympäristö kokonaisuutena – seikka, joka raken-
nusliikkeiden konsepteissa jäi usein mainospuheen tasolle (120). Piha-alueen ja 
yhteistilojen parantaminen sekä kortteli- tai talopalveluiden tarjoamisen mah-
dollisuuksien tutkiminen ovat luontevasti liitettävissä yhteen ullakkoasumisen 
kanssa.

Ongelma on, ettei oletusasukasta ole koskaan ollut olemassakaan. Asuntoja 
suunnitellaan ikuisille lapsiperheille, joilla on etukäteen oletetut tarpeet, ta-
voitteet ja elämäntavat. Asumme niin kuin asumme koska vaihtoehtoja ei ole, 
ja niitä ei ole koska emme osaa niitä pyytää – näin aina on asuttu, näin se 
kuuluu tehdä. Tilanjäsentely asuntotuotannossamme ylläpitää käsitystä asuk-
kaasta ja asettaa näin rajatut käyttömahdollisuudet. Muodostuu käsitepareja 
kuten oma-vieras, me-muut, avoin-suljettu – tämä on luonnollista, mutta asioi-
den jaottelu näihin luokkiin on urautunut. Ei ole staattista hetkeä tai tilannet-
ta, johon ihminen voisi jähmettyä ja näin vastata asunnon asettamiin ehtoihin 
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ja odotuksiin. Miksi henkilön täytyy mukautua asuntoonsa eikä päinvastoin? 
Miksi täytyy tyytyä ja hyväksyä?

6.4.3. Asukkaiden muuttuvat tarpeet ja tulevat asumisen haasteet

Selvää on, että asuminen läpikäy, muun yhteiskunnan lailla, jatkuvia muutok-
sia.  Ennakointi asumisen suhteen on kuitenkin vaikeaa, koska siihen liittyy 
paitsi kollektiivisia, myös yksilötason vaikuttimia. Lisäksi totuus on, että  ha-
lutuilla alueilla kaupungeissa ja kasvukeskuksissa se menee kaupaksi, mitä 
tarjotaan – rahoittajilla ei ole intressiä lähteä tutkimaan vaihtoehtoja ja kokei-
lemaan uusia ratkaisuja, kun käytössä oleva mallikin tuntuu tuoton valossa toi-
mivalta. Mutta vaikka asumisen muutos saattaa olla hidasta, se on merkittävää, 
eikä mene pois kieltämällä tai huomiotta jättämisellä. Kaikkien muutospainei-
den ja kehityksen tavoittelun keskellä onkin esitettyjen ratkaisuvaihtoehtojen 
kohdalla kysyttävä, mitä juuri tarjottu esimerkki voisi tarjota ja mihin tarpee-
seen parhaiten vastata. Tilanne on sama myös ullakkoasumisen mielekkyyttä 
punnittaessa – mitä arvoja ja ominaisuuksia siihen voidaan liittää, jotta sen 
laajamittaistakin toteuttamista olisi uskottavaa esittää? Mitä ullakkoasumisel-
la on saavutettavissa, sellaistakin, mitä perinteisellä uudisrakentamisella ei?

On muutamia asumiseen tulevaisuudessa liittyviä tarvetekijöitä, jotka ovat 
hyvin sovellettavissa ullakkoasumiseen. Hyvä asuminen 2010-ohjelman laati-
man raportin mukaan asuntosuunnittelussa jatkossa vaikuttavia seikkoja ovat 
esimerkiksi asunto- ja rakennusalan kansainvälistymisten globalisaation kaut-
ta, teknologian jatkuva lisääntyminen ja sen integroituminen jokapäiväiseen 
elämään, väestön ikääntyminen, asumisen tapojen moninaistuminen uusien, 
liikkuvampien elämäntapojen seurauksena, asuntokuntien kokojen ja tyyppien 
muutos sekä yhteiskunnan ja alati kasvavan palvelutarjonnan verkottuminen. 
(121)

Asuntokunnat henkilöluvun mukaan vuosina 1960 – 2007:

Asuntokuntia 
yhteensä

1 henkilön 
asuntokuntia

2 henkilön 
asuntokuntia

3+ henkilön 
asuntokuntia

1960 1 204 385 188 995 245 921 769 469

1970 1 420 723 288 970 323 640 808 113

1980 1 781 771 482 476 457 667 841 628

1990 2 036 732 646 229 597 928 792 575

2000 2 295 386 856 746 722 437 716 203

2007 2 476 505 999 812 811 596 665 097

Asuntokunnat ja asuinolot 2007. Tilastokeskus

Muutos on käynnissä myös kulttuurisella tasolla, kun yksilöllisyyttä korostava 
yhteiskuntamalli on jatkuvasti vahvistumassa. Yksilöllä on entistä suurempi 
vapaus ja samalla myös vastuu itseään koskevissa päätöksissä. Huolenpidon 
ulkoistuessa vakuutusten, päiväkotien ja hoitolaitosten myötä sekä kollektiivis-
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110. Onko ullakkorakentamisessa vain taivas 
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ten oikeuksien, kuten koulutuksen ja suojien työttömyyden, sairauksien ja van-
huuden varalle lisääntymisen myötä sosiaaliset riskit ja velvoitteet pienenevät, 
mikä vapauttaa aikaa käytettäväksi johonkin muuhun. Tämä ihmisten välinen 
irtautuminen ja yhtenäisyyden tunteen väheneminen korostuu entisestään sen 
tosiseikan myötä, että vaikka oikeudet ovat kaikille samat, loppujen lopuksi 
niiden hyöty kohdistuu vain yksilöön. Samalla perheen merkitys verrattuna 
historialliseen kontekstiin pienenee, sillä ennen lähiomaiset olivat käytännössä 
henkilön sosiaaliturva. Voikin sanoa perheen ja suvun merkityksen siirtyneen 
käytännöllisestä kohti tunteeseen ja perinteeseen perustuvaa, mikä tekee siitä 
selkeästi henkilökohtaisen arvovalinnan entisen itsestäänselvyyden sijaan. Yk-
silökulttuurin voimistumisen positiivisia puolia voi ajatella olevan ihmisten va-
pauden, mahdollisuuksien, suvaitsevuuden, vaihtoehtojen - niin materiaalisten 
kuin henkistenkin – lisääntyminen sekä itsensä hyväksymisen helpottuminen 
monimuotoisuuden myötä. Negatiivisina puolina voidaan pitää juurettomuutta, 
itsekkyyttä, vastuuttomuutta, lyhytnäköisyyttä ja yleistä epävarmuutta. 

Keskimääräisen elintason noustessa ja kuluttajamarkkinoiden näin vaurastu-
essa tuotteiden ja palvelujen rooli asumisessa tulee kokemaan suuren muutok-
sen. Asunto ei ole enää vain asunto, vaan siihen sisältyy yhä enemmän ai-
neetonta sisältöä niin, että muodostuu yksilöllisiin tarpeisiin, elämäntapoihin 
ja –tyyleihin perustuva kokonaispalvelu; toisin sanoen, asumisessa siirrytään 
tarpeentyydytyksestä kulutukseen.  Erilaiset asukas- ja asuntoprofiilit, brändä-
ys, asumiseen käytettävän taloudellisen panostuksen kasvu sekä sen kasvava 
merkitys henkilön identiteetin määrittämisessä tulevat muokkaamaan asunto-
suunnittelun kenttää. (122) Lisänsä yhtälöön tuo monikulttuurisuuden lisäänty-
minen ja sen kautta meille uusiin asumisen perinteiden asettamiin vaatimuk-
siin vastaaminen – esimerkiksi perhekoko on monissa kulttuureissa omaamme 
huomattavastikin suurempi ja asumisen malli erilainen suomalaiseen kulttuu-
riperintöön verrattuna.

On myös selvää, että tulevaisuuden yhteiskunta ei ole yhtä paljon kytköksissä 
paikalliseen aikaan kuin nykyinen; globalisoituminen johtaa siihen, että aika 
paikalliseen kelloon sidottuna menettää merkitystään ja tilalle tulee tuntien 
jako aktiivisiin ja passiivisiin. Tämä asettaa vaatimuksia myös asumiselle ja 
asunnolle paitsi teknisten varustelujen – töitä ei aina tehdä kasvotusten vaan 
maailmanlaajuisestikin – myös sen yksityisyyden asteen puolesta. Eri aikoihin 
toimivat ihmiset eivät saa häiritä toisiaan, joten näennäisesti niinkin yksin-
kertaiset asiat kuin ääneneristyksen toimivuus ja luonnonvalon kontrolloinnin 
mahdollisuus ovat erittäin tärkeitä. Etenkin, kun asuinrakennusten ääneneris-
tysvaatimukset eivät ole juurikaan kiristyneet 40 vuoteen, askeläänieristystä 
lukuun ottamatta (123), vaikka asuminen itse on taatusti äänekkäämpää kuin en-
nen. Myös asunnon sisällä on eriaikaisia käyttäjiä ja toimintoja; ei voida olettaa 
kaikkien asuntokunnan jäsenten toimivan saman vuorokausirytmin mukaan.
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Kun elinkeinorakenne alkaa yhä voimakkaammin kallistua palveluiden- ja si-
sällöntuottamisen suuntaan, ihmisillä on enemmän aikaa keskittyä muuhunkin 
kuin työntekoon; ilmiö, joka tapahtui myös siirryttäessä maataloudesta teolli-
suuteen ja teollisuudesta palveluihin. Käytettävissä olevan, työnteolta vapautu-
van ajan lisääntyminen yhdessä vanhenevan väestön kanssa johtaa siihen, että 
tulevaisuudessa yhä useampi käyttää ajastaan yhä enemmän kotonaan. Tällä 
hetkellä kotona vietetään keskimäärin noin 60-70% koko vuorokaudesta, ja 
määrä kasvaa ikääntymisen myötä; yli 65-vuotiaiden joukossa kotona vietetty 
aika on jo noin 20 tuntia vuorokaudesta (124). Tämä päätoimisten asujien mää-
rän kasvu asettaa paineita asumiselle funktiona – miten pitää se mielekkäänä?  
Nykyään vähäinen vapaa-aika kuluu helposti television ääressä, tietokoneella 
tai vaikkapa lukien, mutta ehkä olisi mahdollista liittää joko asuntoon tai sen 
läheisyyteen jotain uusia ajanvieton mahdollisuuksia, jotka samalla elävöisit-
tävät laajempaakin aluetta?

Kaiken kaikkiaan asumisen kentällä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia 
ennustettaessa varmalta näyttää ainoastaan se, että vaatimusten määrä tulee 
lisääntymään. Voidaan kysyä, mistä moinen johtuu, ja minkä vuoksi nykyih-
minen tarvitsee niin paljon monimutkaisempaa asumista kuin 50 vuotta sit-
ten, mutta itse asiassa kyseessä ei ole niinkään ihmisen kuin yhteiskunnan 
muutos. Me olemme kaikki pohjimmiltamme täysin samanlaisia kuin mennei-
nä vuosikymmeninä, tai –satoina, eikä varsinaisesti uusia tarpeita ole synty-
nyt. Eron menneeseen tekee se, että yhteiskunnallinen ajattelumalli on täysin 
erilainen kuin aikaisemmin, ja muuttuu jatkuvasti koko ajan. Tällä hetkellä 
on hyväksyttävää, jopa suotavaa haluta ja tavoitella asioita, joita vielä puo-
li vuosisataa sitten olisi pidetty täysin päättöminä. Toisin sanoen,  nykyään 
yksilön henkilökohtaiset toiveet tiedostetaan ja otetaan myös huomioon sekä 
ymmärretään, ettei kaikkia ole suotavaa yrittääkään tunkea samaan malliin. 
Osa niistä asioista, joita nyt luokitellaan uusiksi asumisen tarpeiksi, perustuu 
vain sille, että ne ovat mahdollistuneet – vaikkapa etätyö tai yksinhuoltajuus. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tarpeet olisivat keinotekoisia ja niihin vas-
taamiseen pyrkiminen typerää, muutenhan voisimme kaikki asua luolissa. On 
mahtavaa, kuinka yhteiskunnan kehittymisen myötä siinä eläville tarjotaan 
jatkuvasti enemmän mahdollisuuksia elää elämäänsä haluamallaan tavalla ja 
mahdollisimman sujuvasti kuitenkin niin, että samalla yksilö integroituu osak-
si suurempaa kokonaisuutta. Siksipä asuntosuunnittelunkin kannalta merkittä-
vämmäksi tekijäksi näyttäisi nousevan mahdollisimman suuri omakohtaisuus 
ja henkilökohtaisen vaikuttamisen korostaminen. Käytännössä tämä toteutuu 
kehittämällä asuntoja, joiden perusrungosta on muokattavissa asukkaan tark-
kojen toiveiden mukainen lopputulos, sekä luopumalla urautuneista oletusar-
voista ja toimintamalleista rakentamisen suhteen. Tulee pitää mielessä, että 
nykyisin noudattamamme käytännöt eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia 
tai kehityskaarensa huipulla. Terve kyseenalaistaminen ja kysymyksen ”mik-
si” nykyistä useammin esittäminen saattaisi olla hyvinkin tarpeellista.
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6.4.4. Ullakkoasumisen tarjoamia mahdollisuuksia

Ullakkoasumisella voitaisiin vastata edellä mainituista tarpeista parhaiten 
etenkin uudistuviin asumisen tapoihin sekä asuntokuntien muutosten aihe-
uttamaan muutospaineeseen. Globalisaation myötä kulutuksen välityksellä 
leviävä samankaltaisuus, monikansalliset brändit ja maailman käsitteellinen 
pieneneminen lisäävät ihmisen halua ja tarvetta määritellä itsensä valintojensa 
kautta. Kun kuluttamisen yksilöllisyys näkyy lähinnä kännykän soittoäänen 
valinnassa, voi kaavasta poikkeavan asumisen mahdollisuus tarjota kaivattua 
vaihtoehtoisuutta.

Lähtökohtaisesti etenkin arvorakennusten ullakot ovat haluttua tonttimaata, ja 
jo niiden suhteellinen harvalukuisuus riittää takaamaan sen, että hyvin toteu-
tettuna tällaiselle ullakolle rakennettu asunto vastaa aikaisemmin mainituista 
asuntotarpeista ainakin sosiaalisesta kilpailusta kumpuavaan. Tämäntyyppi-
seen ratkaisuun tähtäävä ullakkokerroksen käsittely on toki vaihtoehto siinä 
missä muutkin, mutta ei tue ympäristöään rikastavan suunnittelun ajatusta 
muutoin kuin materiaalisessa mielessä. Se ei myöskään varsinaisesti uudista 
asuntosuunnittelun kenttää millään lailla, joten muitakin vaihtoehtoja on ai-
heellista harkita. Lisäksi kovan rahan kohteiden ohella on tärkeää keskittyä 
myös alempien tuloluokkien asumisvaihtoehtojen lisäämiseen – elämän mo-
nimuotoisuus ja itsensä toteuttamisen tarve eivät ole sidoksissa varallisuuteen, 
mutta mahdollisuudet sen sijaan ikävän usein ovat.

Riippumatta siitä, mille tuloluokalle suunnitellaan, tärkeintä uuden asunnon 
tai asuntoryhmän rakentamisessa on sen muunneltavuuden mahdollisuus sekä 
asuntokoon kasvattaminen nykyisestä. Etenkin jälkimmäinen nousee jatku-
vasti esille asumisesta käytävissä keskusteluissa, ja periaatteessa kokoa kas-
vattamalla myös ensiksi mainittu muunneltavuus mahdollistetaan ainakin tiet-
tyyn pisteeseen asti. Tilastokeskuksen vuonna 2007 julkaiseman tutkimuksen 
mukaan tärkein syy nykyisen asunnon valintaan oli sen suurempi koko, aivan 
kuten merkittävin syy muuttohalukkuuteen oli suuremman asunnon tarve (125). 
Suuremman koon tavoitteluun johtaa käytännössä se, ettei pienempi asunto 
kykene joustamaan tilojen käytön suhteen tai muuten tarjoamaan muunnel-
tavuutta.  Kuitenkin vuonna 2004 suomalaisista asui ahtaasti yli miljoona ih-
mistä, eli käytössä oli vähemmän kuin huone per henkilö silloin, kun keittiötä 
ei lueta huoneeksi(126). Asuntokoon kasvattaminen on siis tarpeen, ja se so-
pii luontevasti ullakkorakentamiseen - koska ullakkotilalle leimallista on sen 
tilallisuus, niiden ratkaisujen, jotka sinne sovitetaan, tulee olla luonteeltaan 
vastaavan tyyppisiä ja tätä ominaisuutta hyödyntäviä. Pienet yksiköt ovat har-
voin tarkoituksenmukaisia, ja kannattaa mieluummin pyrkiä mahdollisimman 
suuriin yhtenäisiin tiloihin. Esimerkiksi työtilojen, etenkin ateljeetyyppisten, 
yhdistäminen perinteiseen asumiseen on mahdollista, samoin kuin vaikkapa 
galleria-, näyttely-, harraste- ja kohtaamistilojen. Käyttöjen ja toimintojen se-
koittamisen mahdollisuus lisää ullakkoasunnon karaktääriä ja vetoaa useam-
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paan asukasprofiiliin, mikä puolestaan edesauttaa monipuolisen asukasjakau-
man syntymistä.

Ratkaisun onnistumisen kannalta tärkeintä onkin se, että ymmärretään käytet-
tävissä olevan tilan luonne ja ne mahdollisuudet, joihin se on taivutettavissa. 
Huolellinen suunnittelu ja teknisten ratkaisujen tekeminen niin, että ne ovat 
muokattavissa eri käyttötarkoituksiin edesauttavat kestävää suunnittelua ja 
elinkaariajattelua. Käyttäjällä on oltava mahdollisuus muokata tilaa joskus 
nopeastikin muuttuvan tilanteen ehdoilla – joskus jopa vuorokauden aikojen 
mukaan. Asumisratkaisujen vaatimat ominaisuudet voidaan toteuttaa esimer-
kiksi joustavilla tilayksiköillä. Siirreltävät, taittuvat ja helposti muokattavat 
väliseinät, kevyet parvet ja mahdollisuuksien mukaan joustava talotekniikka 
aikaansaavat ullakkokerrokselle lukemattomia käyttötarkoituksia. Monipuoli-
sen käytön lisäämiseksi voi on syytä tutkia useamman sisäänkäynnin mahdol-
lisuutta, jolloin myös erillisten osien rajaaminen asunnosta on mahdollista.

Ullakkoasumisen tarjoamia mahdollisuuksia tulee tutkia myös asumisen si-
sällön kannalta; muuttuvien elämäntyylien myötä ainoa elämisen malli ei ole 
yhdeksästä viiteen –virastotyö, vaan ajalliset ja paikalliset vaihtelut saattavat 
olla suuriakin. Tämän vuoksi eräs vaihtoehto ullakkoasunnon käytölle voisi 
olla leasing-käyttö tai asumisvuorottelu. Asumiskäyttöön parhaiten soveltuvat 
ullakot sijaitsevat yleensä keskusta-alueen kerrostaloissa, mikä tekee niihin 
rakennettavista asunnoista helposti saavutettavia ja palveluiden sijainnin kan-
nalta ihanteellisia. Tämä puolestaan palvelisi hyvin esimerkiksi henkilöä, joka 
töidensä takia matkustaa paljon ja näin ollen tarvitsee asuntoa vain osan aikaa 
viikosta tai vuodesta, tai opiskelijaa, joka matkustaa viikonlopuiksi toisella 
paikkakunnalla asuvan puolisonsa luo. Jos asunto olisi tyhjillään ollessaan 
mahdollista vuokrata lyhytaikaisesti, käyttöasteet nousisivat ja asunnon omis-
tajan kulut pienenisivät. Jos koko asunnon edelleen vuokraaminen ei houkuta, 
osa siitä voisi olla rajattavissa sopivilla jakoseinäratkaisuilla ja näin edelleen 
vuokrata vain tietty osa. Luonnollisesti tämä toimisi myös pidempiaikaisena 
ratkaisuna – asunnosta omien, itsenäisten yksiköiden erottaminen lisää käyttö-
mahdollisuuksia ja joustavuutta huomattavasti. Totta on että tämäntyyppinen 
asuminen olisi periaatteessa mahdollista nykyisessäkin asuntokannassa, mutta 
se voitaisiin tehdä helpommaksi järjestämällä useampia sisäänkäyntejä sekä 
varautumalla sisärakennejärjestelmillä muunneltavuuteen ja rajattuvuuteen.

Myös sellaisen mahdollisuuden tutkiminen, jossa asuminen olisi melko lyhyt-
aikaista ja asukaskierto nopeaa, mutta asunto kuitenkin luonteeltaan kodin-
omainen on houkuttelevaa. Esimerkiksi työvoiman liikkuvuus on nykyään 
huomattavasti suurempaa kuin ennen, ja ihmiset valmiimpia muuttamaan 
töiden perässä pitkiäkin matkoja. Vain asunnon hankinta on ongelmallista, 
etenkin, kun moni vuokranantaja haluaa ymmärrettävästi pidempiaikaista si-
toutumista. Lisäksi projektiluontoisten töiden – on myös ihmisiä, jotka nimen-
omaan haluavat tehdä pahamaineisia pätkätöitä – määrän huomattava kasvu 
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luo kysyntää tämäntyyppiselle asumismallille. Asunto, joka olisi sijainniltaan 
ja varustelutasoltaan hyvä, muokattavissa eri tyyppiseen käyttöön sekä jon-
ka niin sanotut käytännön asiat kuten sähkösopimukset, tietoverkkoliittymät, 
huonekalut, tarve-esineet ynnä muut olisi hoidettu, puolestaan vastaisi tähän 
kysyntään. Asukkaan tarpeiden mukaan hankittavissa olisi myös palveluja ku-
ten siivousta, ruoan toimitusta, lastenhoitoa, kaupassakäyntiapua, lähes mel-
kein mitä vain. Asumiseen liittyvä taloudellinen sitoutuminen ja muuttamisen 
vaivalloisuus ovat merkittäviä tekijöitä ja aiheuttavat helposti sen, että tehdyt 
päätökset asunnon vaihtamisen suhteen ovat aina niin sanottuja isoja asioita. 
Väestön liikkuvuutta ja monipuolisuuden kasvamista edesauttaisi muuttoon 
liittyvien hankaluuksien ja vaivalloisuuksien vähentäminen. Kaikki eivät ha-
lua asua samassa paikassa koko elämäänsä, sitoutua pitkiin vuokrasopimuk-
siin, lainan takaisinmaksuihin tai joka kerta muuttaessaan raahata jokaista 
kuppia ja kilistintä mukanaan.

Tilan hyödyntäminen useamman käyttäjän kesken ei kuitenkaan tarvitse vält-
tämättä olla eriaikaista. Yksi ullakkoasumisen vaihtoehto voisi olla kommuu-
nityyppinen ratkaisu, jossa asunnon paino olisi laajoilla ja tilallisesti hengit-
tävillä yhteisalueilla. Yhteisasunnossa voisi asua työporukka, opiskelijoita, 
ystäväjoukko, vanhuksia ja muutama hoitaja, taiteilijoita, tutkijoita – koos-
tumukseltaan melkein millainen ryhmä tahansa, jolle yhdessäolo olisi yleistä 
hyvinvointia, työntekoa tai harrastetoimintaa edistävä tekijä. Tämäntyyppinen 
ratkaisu, vapaaehtoisuuteen perustuva ryhmä, tullee jatkossa nousemaan yhä 
yleisemmäksi asumismuodoksi ydinperheen rinnalle, kun tarkastelun kohtee-
na ovat useamman ihmisen muodostamat kotitaloudet. Asumismuotoa olisi 
mahdollista täydentää edellisen esimerkin tavoin esimerkiksi ruoka- ja sii-
vouspalvelulla – useamman käyttäjän kesken jakautuessa näidenkään kustan-
nukset eivät muodostuisi kohtuuttomiksi. Myös muut talon asukkaat voisivat 
olla kiinnostuneita palveluasteen lisäyksestä, mikä tekisi toiminnasta entistä 
kannattavampaa.

Ullakkorakentamista profiloimalla voidaan haarukoida asunnon etsijöistä sel-
laiset, joiden toiveet asunnon suhteen vastaavat ullakkokerrosten tarjoamia 
mahdollisuuksia. Täytyy tiedostaa, että kontekstinsa vuoksi ullakkoasuminen 
ei taivu mihin tahansa – olemassa oleviin kehyksiin voidaan sovittaa paljonkin 
asioita, mutta kyseessä ei ole uudisrakentaminen sanan autenttisimmassa mer-
kityksessä, eikä sellaisia ratkaisuja, jotka eivät paikalle luontevasti istu, kanna-
ta pakottaa. Esimerkiksi tekniikan sijoittaminen voi olla sidoksissa alemmissa 
kerroksissa tehtyihin ratkaisuihin, ja muunneltavuutta sen suhteen ei välttä-
mättä ole saavutettavissa niin laajassa mittakaavassa kuin uudisrakentamises-
sa.

Ullakkoasumisen vahvuus piilee omaleimaisuudessa, vanhojen rakennusten 
kohdalla historian ja ajan tunnussa, tilassa, näköalassa, ainutlaatuisuudessa ja 
sijainnissa – näistä aineksista on kehitettävissä toimivia ratkaisuja oikeille ih-
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119. Ullakkorakentamisella voidaan yhdistää 
omakotitalo- ja kerrostaloasumisen hyvät 
puolet.



misille. Mahdollisuuksien mukaan yhtälöön voidaan liittää pientalomaisia ele-
menttejä, kuten talvipuutarhoja, kuistimaisia sisääntuloja, kunnollisia säilytys-
tiloja ja ulkotiloja. Voisipa tasakattoisen talon katon nähdä rakentamattomana 
pientalotonttinakin. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi tulevan asukkaan 
osallistuminen asunnon ratkaisujen suunnitteluun melko aikaisessa vaihees-
sa olisi suotavaa, muttei välttämätöntä; elinkaariasuntoa suunnitellessahan 
oleellista on juuri sen mahdollisimman suuri joustavuuden aste, jotta sama tila 
saadaan taipumaan moneen tarpeeseen, silti sortumatta yleispätevyyden ta-
voitteluun. Etenkin, kun pidetään mielessä, että elinkaariasunto ei tarkoita sitä, 
että samassa asunnossa olisi pakko asua koko elämänsä; sen on vain oltava 
periaatteessa mahdollista. Eri elämänvaiheissa asunnon ja elinympäristön väli-
nen tärkeysjärjestys vaihtelee, aivan kuten asumistoimintojen arvopainotukset. 
Samoin tarvittavien tilojen koko – vanhus tarvitsee suuremman eteisen kuin 
opiskelija. Tärkeää asunnolta olisi pystyä elämään näiden tarpeiden mukaan.

Asuntomarkkinoiden täytyy tulevaisuudessa toimia nykyistä enemmän asuk-
kaan ehdoilla. Asuminen on kuluttamista, asukas kuluttaja eli asiakas, joka on 
aina oikeassa. Vaikeusastetta asukaslähtöiseen suunnitteluun lisää suunnitte-
lu- ja tuotantoprosessien yhteensovittaminen, mikä vaatii vielä paljon kehittä-
mistä. Asukkaalla tulisi olla mahdollisuus tehdä asuntoon liittyviä päätöksiä 
myös nykyistä myöhäisemmässä vaiheessa, mikä puolestaan edellyttää juuri 
tätä suunnittelu- ja tuotantoprosessien joustavuuden lisäämistä. Myös viran-
omaissäännökset koetaan usein, aiheellisestikin, suunnittelun vapausasteita 
rajoittavaksi. (127) On luonnollisesti varmistettava asuntojen käytettävyys ja 
esimerkiksi paloturvallisuus, mutta jonkin asteista vapauden lisäämistä voisi 
tälläkin alueella kenties harkita.

Asunto ei voi tulevaisuudessa rakentua modernismin viitoittaman tilan kol-
mijaon mukaan. Se saattaa olla toimiva ratkaisu joissain tapauksissa, mutta 
elämäntyylien kirjon runsaus pakottaa kehittämään asuntosuunnittelua tästä 
pisteestä eteenpäin. Nykyelämä on projektien jatkumo, jossa aktiviteetit vuo-
rottelevat ja tilatarpeet vaihtelevat nopeastikin; asunnon pitäisi tukea sekä 
mahdollistaa näitä muutoksia estämisen ja hidastamisen sijaan. Avaintekijöi-
tä tässä ovat asumisväljyyden kasvattaminen, suuremman muunneltavuuden 
mahdollistaminen ja kohderyhmien huomioiminen. Varsinaiseksi ongelmaksi 
muodostuneesta, äärimmäisyyksiin viedystä €/m2 –mittarille perustuvasta te-
hokkuusajattelusta on päästävä eroon, jos asumista todella halutaan kehittää ja 
tarjota uusia vaihtoehtoja niitä haluaville ihmisille.
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7. Suunnitelma

7.1. Suunnittelutyön tehtävänasettelu ja tavoitteet

Tehtyjen inventointien sekä ullakkorakentamiseen liittyvien seikkojen ja seu-
rausten kartoittamisen perusteella käyttömuutoksille otollisimmat kohteet ei-
vät löydykään perinteisten arvorakennusten ullakoilta vaan nuoremman, lä-
hinnä 1950-70- luvuilla rakennettujen kerrostalojen joukosta. Tähän on useita 
syitä, joista tärkeimmät lienevät  kannan laajuus, sen arkkitehtuurin muutoksia 
kestävä selkeys sekä itse rakentamisen huomattavan paljon helpompi toteutta-
minen ja aikaansaatujen asuntojen kohdalla odotettavissa oleva  mahdollisuuk-
sien ja vaihtoehtojen runsaus.

Kyseisen aikakauden rakennuksille ominaista on niiden katolla oleva, usein 
julkisivulinjasta sisäänvedetty laatikko, jossa useimmiten sijaitsee varasto- tai 
saunatiloja. Itse rakennukset ovat usein aikakauden tyylin mukaisesti tonteil-
laan väljästi sijoiteltuna niin, että pihamaallakin on tilaa; tämä on myös etu 
verrattaessa  vuosisadan vaihteen rakennuksiin, jotka ovat usein hyvin tiiviis-
ti rakennetuilla tonteilla. Rakennuskanta on siinä iässä, että peruskorjauksia 
tarvitaan, minkä yhteydessä kattolaatikon muutos asunnoiksi on luontevasti 
toteutettavissa. Hyödynnettäviä kohteita on paljon, joten laajamittainenkin 
asuntotuotanto olisi mahdollista ja tarjoaisi mahdollisuuden tehdä tämäntyyp-
pisestä asuinrakentamisesta Turun keskusta-alueen ”jutun”, mikä profiloisi
koko kaupunkia tuoreita ratkaisuja kannustavana asuinpaikkana ja lisäisi sen 
houkuttelevuutta. 

Tavoiteltaessa lisää vaihtoehtoja asumiseen on nuoremman kerrostalokannan 
hyödyntäminen luontevaa ja uusien ratkaisujen etsiminen helpompaa kuin ju-
gend-linnojen ullakoilta. Tämä jo senkin vuoksi, että toteutettujen esimerkkien 
valossa vanhoihin ullakoihin parhaiten sovitettavissa oleva ratkaisu lienee sel-
lainen, jota suuri osa nykyisestä ullakkoasuntokannasta edustaakin, eli yhte-
näiseen, avoimeen tilaan perustuva, astetta ylellisempi ja ilmeeltään huoliteltu 
kokonaisuus. Tämä sinänsä toimiva ratkaisu on varsin hyvä vaihtoehto tarkas-
teltaessa näiden ullakkojen käyttötapoja jatkossakin, ja kokonaisuutena kaikin 
puolin kannustettava; onhan se yksi hyvä keino houkutella keskusta-alueelle 
uusia asukkaita. 

Keskittymällä lähivuosikymmenien asuinkerrostaloihin voidaan kuitenkin 
löytää ullakkoasumisen uusia mahdollisuuksia ja hyödyntää vielä käyttämät-
tömiä resursseja, tutkia uuden arkkitehtuurikielen ja kaupunkikuvan kehit-
tämistä sekä toteuttaa myös erilaisia koerakentamisen projekteja. Tekemällä 
mahdollisesti jatkossa yhteistyötä talotekniikkaa ja rakenneratkaisuja tarjoa-
vien firmojen kanssa ja löyhentämällä perinteen kahlitsemaa asennetta itse
asuntosuunnittelun ja asumisen määritteiden suhteen, voidaan  yhä paremmin 
vastata ihmisten jatkuvasti erikoistuviin tarpeisiin.

122. Ullakkorakentamiselle otollisia kohteita.
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Tarkoitus on siis tutkia tarkastelualueelta valitun, 1960-luvulla rakennetun 
asuinkerrostalon kattolaatikon muutosta asuinkäyttöön. Tavoitteena on nykyi-
selle asuntokannalle vaihtoehtoisten asumismuotojen tarjoaminen sekä myös 
kokonaistilanteen kehittäminen niin, että hyötyä rakentamisesta saavat myös 
talon alkuperäiset asukkaat. Asuntojen suunnittelun avainsanoja ovat laajen-
nettavuus, poisrajattavuus, muokattavuus sekä ennen kaikkea vapaus tilan 
luonteen määrittelemisen suhteen. Välineinä näille ovat joustavat tilat, siirret-
tävät rakenteet, älykkäät tekniset ratkaisut, tarpeettomien työvaiheiden karsi-
minen etenkin asuntojen viimeistelyn suhteen sekä todellisten asumistarpei-
den kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Asenteellisella tasolla tärkeintä on 
kyseenalaistaa vallitseva käsitys asumisesta, kuitenkin tiedostaen se seikka, 
että käytännössä valtaosa ihmisistä halunnee tottumuksesta vielä noudattaa 
konservatiivisen mallin mukaista asumisjärjestelyä, jolloin sekin on luonnolli-
sesti uusissa asunnoissa mahdollistettava. Oletusarvoista on kuitenkin luovut-
tava, jotta muutos saataisiin käyntiin ja ihmiset alkaisivat tiedostaa asumisen 
tarjoamat mahdollisuudet sekä tavoitella itselleen parhaiten sopivaa asumis-
muotoa. 

Tavoitteena on myös uuden, urbaanin yhteisöllisyyden tukeminen eri muodois-
saan, julkisen ja yksityisen välisen rajan häivyttäminen ja näiden välimaastoon 
sijoittuvien toimintojen mahdollistaminen, perinteisten ajatusmallien laajenta-
minen sekä valinnan mahdollisuuden tuominen kaikille asumisen tasoille. 

7.1.1. Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva

Useat Turun keskusta-alueen melko harvalukuisista arvorakennuksista sijait-
sevat kaupunkikuvallisesti paikoissa, joissa niiden kattopinnan avaamisella 
olisi näkyviä vaikutuksia kaupunkikuvaan; umpikorttelien ollessa vähemmis-
tönä, myös pihan puolen muutokset olisivat melko usein nähtävissä. Muutokset 
eivät automaattisesti ole huonoja, mutta asiaa täytyy punnita myös syntyvien 
asuntojen kannalta – jos esimerkiksi ikkunoita saadaan vain yhteen, pahim-
massa tapauksessa epäedulliseen, ilmansuuntaan, ei asunnon loistava sijainti 
välttämättä riitä kompensoimaan tätä. Lisäksi talojen alkuperäinen ilme ja ark-
kitehtoniset arvot vaurioituvat herkästi altistuessaan paitsi ikkunoiden avaami-
selle, myös ullakkorakentamisesta seuraaville teknisille toimenpiteille kuten 
talotekniikan sijoittamiselle.

Nuoremman kerrostalokannan yhteydessä tilanne on toinen. Vaikka sijainti 
kaupungissa olisi keskeinen ja näkyvä, yksinkertainen ja vahva perusmassa 
riittää yleensä takaamaan sen, että rakennuksen arkkitehtuuri kestää katto-
maailman käsittelystä aiheutuvat muutokset.  Lisäksi mykän kattolaatikon elä-
vöittämisellä luodaan uutta mielenkiintoa ja vaihtelevuutta nyt usein monoto-
niseen tilanteeseen, minkä avulla alueille ja rakennuksille on mahdollista luo-
da identiteettiä ja tunnistettavuutta. Näin etenkin, jos kattolaatikon käsittely 
kytketetään johonkin lähistöltä löytyvään teemaan. Aikakauden kerrostaloja 
on harvemmin sijoitettu umpikortteleihin, mikä antaa vapautta kattolaatikon 

123. Katto on osa julkisivua.
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korkeuden suhteen silloin, kun sen alkuperäinen korkeus riitä asuntorakenta-
miselle ja laatikko rakennetaan uudelleen.

Muutostöiden yhteydessä on kuitenkin pidettävä mielessä se, että nuorellakin 
rakennuskannalla on arvonsa, vaikka usein ajatellaan, ettei lähivuosikymme-
nien asuinkerrostalojen arkkitehtuuri ole oikeastaan säilyttämisen arvoista. 
On totta, että 1900-luvun puolenvälin jälkeen syntynyt arkkitehtuuri on sa-
maan aikaan sekä liian vierasta että liian tuttua, että sen kaikkia nyansseja 
osaisi arvostaa, minkä vuoksi sen suojelemisen tarve tuntuu liioittelulta. Stan-
dardisoinnin käyttöönoton tuloksena syntyneet asuinkerrostalot vastasivat 
kuitenkin aikansa asettamiin tavoitteisiin, ja ovat näin kaupunkikuvan ajalli-
sia kerrostumia siinä missä muutkin rakennukset. Tämä on huomioitava uusia 
käyttötarkoituksia ideoitaessa, mutta ei lähtökohtaisesti tarkoita sitä, että isoja-
kin muutoksia ei voitaisi tehdä. Ympäristön museointi on kohtuuton vaatimus, 
ja useimmissa tapauksissa täysin tarpeetonta –arkkitehtuurista ei sellaisenaan 
säilyttämisen arvoista tee se, että se on olemassa. Jos muutoksilla on mah-
dollista aikaansaada kokonaisuutena miellyttävää ympäristöä ja kehittää talon 
alkuperäistä funktiota –asumista – entistä paremmaksi, ei voimakkaitakaan 
uudistuksia ole syytä kieltää. Moni-ilmeisyyden lisääminen ei automaattisesti 
johda sekavuuteen, vaan tuloksena saattaa ennemminkin olla aidosti mielen-
kiintoisen ympäristön syntyminen ja massaan hukkuvalle rakennukselle uu-
den identiteetin antaminen. 

Yksittäiset, aikaansa ja tyyliään puhtaasti edustavat mallikappaleet saattavat 
tietyissä tilanteissa edellyttää hillitympää käsittelyä, mutta lähtökohtaisesti 
1950-luvun jälkeen syntynyt asuinkerrostaloarkkitehtuuri on sellaista, jonka 
kaupunkikuvalliset arvot eivät tukeudu niinkään julkisivuun ja kattoon sen 
osana, vaan rakennuksen selkeään kokonaismassoitteluun ja sijoitteluun ton-
tilla. Hyvä on muistaa myös se, etteivät aikaisemmin tehdyt ratkaisut ole aina 
oikeita, hyviä tai säilyttämisen arvoisia eikä ajan tarvitse antaa kullata muis-
toja.

7.1.2. Asunto 

Käytännössä sana asunto ymmärretään vaihtelevan kokoisina yksikköinä, joi-
den luokittelun perusteena käytetään huonelukua ja kokonaispinta-alaa. Tämä 
on ongelmallinen ajattelumalli siinä mielessä, että se sitoo tilan niin hallin-
nollisesti kuin käsitteellisestikin näihin laskennallisiin määreisiin, mikä jäh-
mettää asunnon uudelleen määrittelyn ja vaikeuttaa sen muokattavuutta. Toki 
naapuriasuntoja voidaan yhdistää, mutta silloinkin on aina kyseessä kokonais-
lukujen kerrannaisten ehdoilla tapahtuva toiminta; huoneiston jakaminen yhtä 
useampaan osaan on huomattavan paljon hankalampaa johtuen esimerkiksi 
osakekirjoista, toisistaan riippumattomien sisäänkäyntien järjestämisestä ja 
talotekniikan asettamista rajoitteista.  Näin ollen sellaiset muutokset elämänti-
lanteissa, mitkä edellyttäisivät aidosti joustavia asunnon kokoon tai jakamiseen 
liittyviä toimenpiteitä, kuten nuoren itsenäistyminen, avioero, uuden kumppa-
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nin löytäminen, uusperheen yhdistyminen, puolison kuolema, lasten saanti, 
vanhan omaisen hoitaminen tai kotitoimiston perustaminen, johtavat nykyisin 
lähes poikkeuksetta joko muuttoon tai sen ollessa mahdotonta, huonontunee-
seen asumistilanteeseen tai toiveiden toteutumattomuuteen. Näin ollen tarve 
muunneltaviin tiloihin on ilmeinen. 

Tavoitteena on kyseenalaistaa suhteellisen muuttumattomaan yksikköön pe-
rustuva tilakäsitys. Asunnon tulisi koostua osista, ei olla sellainen. On kuiten-
kin huomioitava, ettei liian teoreettisilla ja pelkkään palikkaleikkiin perustu-
villa suunnittelumetodeilla päästä kovin ihanteelliseen lopputulokseen, sillä 
asuntosuunnittelu ei voi olla ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta tapah-
tuvaa tilaobjektien sisällyksetöntä yhdistelyä. Asuntoarkkitehtuurissa koko-
naisuuden tulee olla huomattavan paljon enemmän kuin osiensa summa, eikä 
systeemien ja järjestelmien orjallinen noudattaminen ole tähän lopputulokseen 
tähtäävää toimintaa. Mielekästä onkin kehittää keinoja, jotka mahdollistavat 
useita vaihtoehtoja sen sijaan, että luotaisiin ensin jokin systeemi, jonka perus-
teella asunnot syntyvät. Tänä edellyttää, että suunnitteluprosessi etenee asun-
noista ja tiloista ne mahdollistaviin järjestelmiin ja rakennuspalikoiden määrit-
telemiseen niin, että lopulta myös muut kuin ensiksi ajatellut vaihtoehdot ovat 
mahdollisia. Suunnittelu ei ole lineaarista, jäykästä palapelistä lähtevää ja siitä 
asuntoihin etenevää, vaan pallottelua näiden kahden välillä niin, että painotus 
on jatkuvasti elämyksellisellä asuntosuunnittelulla eikä teknisellä teorialla ja 
kauniin koodiston luomisella.

Nykyaikana on jo selviö, että asuminen pitää, tai ainakin tulisi pystyä pitä-
mään, sisällään huomattavan paljon enemmän, kuin mihin tämänhetkinen 
asuntosuunnittelu taipuu. Elämiseen kuuluu paljon muutakin kuin pyhä kolmi-
jako levon, oleskelun ja ruuanlaiton kesken; asukas tietää itse parhaiten, mitä 
hän haluaa asunnossaan tehdä ja mitä ei. Tämä edellyttää tiloilta muunnelta-
vuutta ja erilaisten käyttöjen mahdollistamisia, mikä palvelee myös vaikeas-
ti ennustettavaa tulevaisuutta parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tähdätään 
siis vastaamaan nykyisiin tarpeisiin niin, että tehdyt ratkaisut ovat nykyisen 
tulevaisuuden saavutettuammekin käyttökelpoisia. Rajanveto tulevaisuuden 
ennakoinnin suhteen kun on hankalaa; pyrittäessä vastaamaan nyt tunnistet-
tuihin tarpeisiin on myös muistettava, etteivät kehitys ja yhteiskunnan muutos 
pysähdy, vaikka ne saataisiinkin väliaikaisesti tyydytettyä. Tulee uusia ongel-
mia, uusia tarpeita, uusia tapoja suhtautua asioihin ja kohdata arkitodellisuus. 
Todellisuudessa asuntosuunnittelu tuleekin aina olemaan hieman jälkijunassa, 
se kun ei luo tilausta, vaan kulutushyödykkeenä vastaa siihen. Tosin vakiin-
nuttamalla se ajatus, ettei asunnon tarvitse olla ennalta määritelty vaan oman 
tarpeen mukaan munneltavissa, laskee kynnystä siihen ryhtymisestä – muo-
kattavuus on itseään ruokkivaa.  

124. Nykyisen asuntotuotannon aikaansaama 
asunto on sinällään yksikkö, joka 
ei  käytännössä anna mahdollisuuksia 
laajentamiselle tai supistamiselle. Asumisen 
tulisi kuitenkin olla joustavampaa, ja 
asunnon koostua pienemmistä, vapaammin 
yhdisteltävistä osista.



7.1.3. Liittyminen kaupunki- ja pihatilaan

Kotia valittaessa ainoa merkitsevä tekijä ei ole itse asunto pinta-aloineen  ja 
varusteluineen, vaan hyvin suuressa roolissa ovat myös sijainti, lähiympäristön 
palvelut, laatu sekä turvallisuus; näin subjektiivisten tekijöiden vaikutus asun-
non valintaan kasvaa entisestään ja yleispätevän ratkaisun hakeminen tuntuu 
yhä mahdottomammalta. Ullakkorakentamisella on se hyvä puoli, että se liit-
tyy automaattisesti jo valmiiseen ympäristöön ja olemassa oleviin palveluihin. 
Tämä on paitsi ekologista, myös auttaa asunnon valintapäätöstä  tehtäessä - 
uudelle, tyhjästä rakentuvalle asuntoalueelle muuttaminen on aina riskipeliä 
sen suhteen, millaiseksi ja kuinka viihtyisäksi ympäristö todellisuudessa ajan 
myötä muodostuu. 

Asunnon suhde kaupunkitilaan on perinteisesti ollut vastakohtainen asumisen 
ollessa selvästi yksityistä ja kaupunkielämän julkista. Tämän rajan määritte-
lyä voidaan miettiä uudelleen; onko asunnosta irrotettavissa toimintoja, jotka 
sijoittamalla asunnon seinien ulkopuolelle saavutettaisiin asukkaille etuja ja 
hyötyä, ja onko asuntoon tai sen lähelle mahdollista tuoda kaupunkitilasta jo-
tain asumiseen lisäarvoa antavaa toimintaa?

Yksi tällainen mahdollinen aktivoinnin ja toimintojen välisen rajapinnan se-
koittamisen paikka voisi olla useaan kyseisen aikakauden kerrostaloon liittyvä 
yksikerroksinen liikerakennussiipi. Nämä matalat rakennusmassat muodosta-
vat kaupunkirakenteessa paikoin epäjatkuvuuskohtia ja tuntuvat aavistuksen 
viimeistelemättömiltä. Samanaikaisesti kattolaatikoiden käyttöönottoa tutkit-
taessa tulisikin mahdollisuuksien mukaan harkita näiden tasakattojen ottamis-
ta osaksi kaupunkitilaa aktivoimalla ne esimerkiksi kattopuutarhan, ravintolan 
terassin, leikkikentän tai katutasosta nostetun kaupunkiaukion  muodossa. 
Muutamassa paikassa myös näille katoille täydennysrakentaminen saattaisi 
olla mahdollista, mutta useimmiten olemassa olevien, viereisten rakennusten  
asuntojen ikkunat on sijoitettu niin, että korottaminen olisi näiden asukkaiden  
kannalta kohtuutonta. Jos varsinaisen toiminnan osoittaminen katolle ei syystä 
tai toisesta ole realistista, jo sen istuttaminen toisi positiivista vivahdetta ym-
päristölle. 

Tärkeää on myös asuinkerrostalojen piha-alueiden merkitys talon asukkai-
den viihtyvyydelle, ja niiden kehittäminen ullakkorakentamisen yhteydessä 
onkin itsestään selvä asia. Toimintojen järkeistäminen, uudelleen sijoittami-
nen ja mahdollisesti pihan naapuritonttien kanssa yhdistämisen mahdollisuus 
ovat kaikki huomionarvoisia asioita. Kunnolliset, viihtyisät piha-alueet ovat 
keskusta-alueella harvinaisia suurimman osan pihojen pinta-aloista kulues-
sa pysäköintiin. Autopaikkojen tarpeeseen ei todellisuudessa ole mahdollista 
vaikuttaa niin kauan, kun yksityisautoilu on pääasiallinen moottoriliikenteen 
käyttömuoto, joten mahdottomia ei kannata pihojen parantamisen yhteydessä 
haaveilla. Kuitenkin jo pienenkin, toimivan oleskelualueen luominen lisäisi 
viihtyisyyttä ja laajentaisi kodin ja oman alueen tuntua asunnon seinien ul-
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125. Asunnon lähiympäristöllä on suuri 
merkitys kotiutumiselle ja paikantunnun 

syntymiselle.

126. Autokatoksen katto on istutettu, mikä 
tekee kokonaisuudesta heti hauskemman.

127. Yleinen tilanne: piha on varattu vain 
paikoituskäyttöön.
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kopuolelle. Tällaisia pieniä askelia ottamalla voidaan hitaasti mutta varmasti 
pyrkiä kohti tilannetta, jossa rakennettu ympäristö mahdollistaa siihen kiinnit-
tymisen ja omaksi kokemisen, mikä puolestaan lisää ihmisten välistä yhteis-
työtä, kanssakäymistä ja yleisen ilmapiirin avautumista. Pienetkin asiat voivat 
olla merkittäviä ja tehdä ajan kuluessa suuren vaikutuksen; kaikki alkaa aina 
jostakin.

7.1.4. Muut käyttötarkoitukset

Asuminen ei ole ullakon ainoa uusi käyttömahdollisuus. Kattolaatikkoon voi-
daan sijoittaa asukkaiden yhteistiloja, talosauna, harrastetiloja tai muuta vas-
taavaa toimintaa. Käyttäjiä voivat olla vain oman talon asukkaat, jolloin tulee 
tietenkin selvittää, minkä tyyppistä tilaa käyttäjät eniten haluavat. Vaihtoehto-
ja voivat olla esimerkiksi liikuntatila, ateljee,  puutyöpaja, bändikämppä, talo-
kirjasto tai  atk-keskus  – lähes mitä tahansa. Useimmissa asunnoissa  liikene-
vää tilaa millekään muulle kuin välttämättömyyksille ei ole, jolloin niinkin 
yksinkertaiselle asialle kuin työhuoneelle voisi olla suurikin tilaus. Aktivoi-
malla asukkaita jonkin yhteisen asian ympärille asumisen ilmapiiri muuttuisi 
myönteisemmäksi ja kotitalon ajatus vahvistuisi. Parhaassa tapauksessa näin 
voitaisiin ehkä luoda talon sisälle kylämäisen asumismuodon tuntua, mikä li-
säisi paitsi viihtyisyyttä, myös asukkaiden vastuuntuntoa ympäristönsä laatua 
ja kunnossapitoa kohtaan.

Toinen vaihtoehto on tehdä kattolaatikosta joko kokonaan tai osittain talolle 
identiteetin antava lisä ja laajempaakin aluetta kuin sen omia porrashuoneita 
hyödyttävä kokonaisuus. Tapauskohtaisesti, sijainnista ja ympäristöstä riippu-
en, tämäntyyppinen ratkaisu olisi sidottavissa myös lähistön kaupunkiraken-
teeseen; sijoittamalla palvelutalon tai sairaalan naapurissa olevan talon katolle 
päiväkeskuksen tyyppinen ratkaisu ja asunto yöhoitajille muuttuisi koko ra-
kennus palvelutaloksi. Pieni päiväkoti koulun läheisyydessä, tiiviisti asutulla 
alueella palvelisi naapuruston lapsiperheitä, ja ydinkeskustan nuorisotila tarjo-
aisi teineille ajanviettopaikan. Taidemuseon läheisyydessä sijaitseva asuinker-
rostalo voisi majoittaa katolleen gallerian, taiteilijoiden työtiloja ja asuntoja tai 
vaikka taidevuokraamon. Oppilaitos voisi hyötyä lähistön lisäopetustiloista, 
tutkijakammioista sekä vierailevien luennoitsijoiden ja osa-aikaopiskelijoi-
den majoitusmahdollisuudesta. Tai sitten koko kattolaatikon voi muuttaa talon 
yhteiseksi kasvihuoneeksi ja liikenevän tasakattopinnan istutetuksi katoksi. 
Kuten huomataan, mahdollisuuksia kyllä löytyy, ja sopivasti limittämällä tä-
mäntyyppisiä käyttöjä ja yhdistämällä niitä asumiseen voidaan saada aikaan 
hyvinkin mainioita kokonaisuuksia.



95

Määräysnumero Ulkoasu selitys

5000.00 ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

5000.010 Eri kaavojen välinen raja. 

5000.02 Asunto- ja liikerakennusten korttelialue. 

5000.12 Korttelin numero. 

5000.13 Katu.

7.2. Suunnittelukohde ja valinnan perustelu

Nimi: As Oy Kouluahde
Osoite: Yliopistonkatu 38, 20100 Turku
Rakennusvuosi: 1961
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Veijo Kährä
Tontin pinta-ala: 3443m2

Rakennusoikeutta tontilla 5595 k-m2

josta käytetty 4681 k-m2 (kerrostalo 4483 k-m2, liikerakennus 198 k-m2)
josta jäljellä 914 k-m2 128. As Oy Kouluahde Yliopistonkadulta 

nähtynä

130. Ilmakuva pohjoisesta

131. Sijainti kaupunkirakenteessa 

129. Ote ajantasakaavasta
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Suunnittelukohde on As Oy Kouluahde, vuonna 1961 rakennettu kirjahylly-
runkoinen asuinkerrostalo Turun keskustassa.  Talossa on maanpäällinen kel-
larikerros, seitsemän asuinkerrosta sekä kylmänä irtovarastotilana toimiva ul-
lakko. Kellarikerroksessa on autotalleja, talosauna, talouskellareita, pesutupa, 
teknisiä sekä kiinteistöhoidon tiloja. Talossa on koneellinen poistoilmanvaihto, 
ja se on liitetty kaukolämpöverkkoon. Lämmönjakokeskus sijaitsee vanhan 
kattilahuoneen yhteydessä rakennuksen pohjakerroksessa. Käyttöä vaille jää-
nyt paisuntasäiliö on ullakolla. Rakennuksen julkisivut ovat puhtaaksi muu-
rattua tiiltä ja mineriittiä, kattolaatikko on valkoista peltiä. Rakennuksessa on 
kolme hissillistä porrashuonetta, joista kahteen on pääsy myös Koulukadun 
puolelta. Piha-alueella on parkkipaikkoja, lasten leikkipaikka, oleskelualue ja 
paikka polkupyörien säilytykselle; varsinaista ulkovälinevarastoa ei ole. Jäte- 
ja kierrätyssäilöt sijaitsevat pihan keskivaiheilla parkkialueen reunassa tontin 
reunalla, ja ovat maahan upotettuja syväkeräyssäiliöitä. Tontti on erotettu vie-
reisen kiinteistön pihasta aidalla.

133. Nykytilanne maantasossa 

132. Kouluahde luoteesta, Koulukadulta.

0 10 3020
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Asuntokoot vaihtelevat keittokomerollisista yksiöistä viiden huoneen ja keitti-
ön huoneistoihin:
h+kk (23…39m2) 28 kpl (36%)
2h+k/kk (52...56m2) 16 kpl (20%)
3h+k (68...71m2) 21 kpl (27%)
4h+k (74m2) 7 kpl (9%)
5h+k (119m2) 6 kpl (8%)

Useimmissa asunnoista on parveke. Pohjaratkaisut noudattavat tyypillisen 
1960-luvun asuntotuotannon ratkaisuja standardimitoituksineen ja huoneja-
koineen, mitkä jäykkä runkojärjestelmä sitoo käytännössä muuttumattomaksi 
kantavien seinien välisen etäisyyden ollessa neljä metriä.

Kohde on tyypillinen esimerkki siitä laajasta kerrostalokannasta, joka maa-
hamme rakentui 1950-1970-lukujen aikana. Sen sijainti keskusta-alueella tekee 
siitä houkuttelevan kohteen uusien asuntojen sijoittamisen suhteen; liikenneyh-
teydet ovat hyvät ja keskustan palvelut lähietäisyydellä. Naapurustossa toimii 
myös koulu, päiväkoti sekä vanhusten palvelutalo. Sijainti kaupunkirakenteessa 
ja tontilla ovat aikakaudelle tyypillisiä -  avoin, väljä korttelityyppi noudattaa 
rakentamisajan yleistä linjaa. Ulkoarkkitehtuuri, massoittelu sekä sisätiloissa 
tehdyt ratkaisut ovat niinikään tiettyyn pisteeseen asti yleistettävissä muihin 
samanikäisiin rakennuksiin. Näin ollen suunnitelmassa tehtyjä ratkaisuja voi 
tarkastella myös laajemman soveltamisen mahdollisuuden näkökulmasta, kui-
tenkin aina tapauskohtaisuus huomioiden. 

134. Rakennus Koulukadulta nähtynä.  
Kattolaatikko ei sisäänvedon takia ole 

juurikaan nähtävissä. Alla samalla tontilla 
sijaitseva yksikerroksinen liikerakennus, 

jonka pihan puolella on asuntojen autotalleja. 
Liikerakennuksen kellarissa on myymälöiden 

varastotiloja sekä väestönsuoja, jonka  
suojahuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala on 

111m2 (2,4% koko tontin kerrosalasta) 

135. Ensimmäinen kerros. Koulukadun puolelta on 
pääsy kahteen porrashuoneeseen. 

136. Peruskerros. Kantavat seinät 
sijaitsevat neljän metrin välein, 
mikä sitoo pohjajärjestelyt melko 
muuttumattomiksi. 

0 10 3020
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7.3. Suunnitelman selostus

7.3.1. Rakenne ja yleiset periaatteet 

Valitussa kohteessa suunnittelu lähtee siitä tosiseikasta, että kattolaatikon 
korkeus ei nykyisellään ole asuntorakentamiselle riittävä sen korkeuden har-
jan kohdalta ollessa hieman alle kolme metriä. Vanhat rakenteet puretaan siis 
laatikon osalta kokonaan. Tämä on perusteltua, jotta uusista tiloista saadaan 
kooltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan tarkoituksenmukaisia; tämän aikakauden 
taloissa arvorakennusten kohdalla esitetty suositus olemassa olevan vesikaton 
sisällä pysymisestä ei käytännössä päde. Nykyinen rakenne on kevyt ja vaiva-
ton purkaa, eikä sen merkitys rakennuksen arkkitehtuurille ole korvaamaton. 
Koska kyseessä on  ajatuksia herättämään pyrkivä ideointi varsinaisen valmiin 
suunnitelman sijasta, on lähtökohtaisesti oletettu vanhojen rakenteiden kan-
tavuuden ja talotekniikan kantokyvyn olevan riittäviä ullakkorakentamiselle. 
Todellisessa tilanteessa nämä on aina selvitettävä huolella.

Kattolaatikko rakennetaan uudelleen kuivamenetelmällä teräsrunkoisena. 
Kantavat linjat sijaitsevat pilari-palkkirakenteella ulkoseinillä sekä porrashuo-
neisiin tukeutuvalla ristikkopalkilla rakennuksen keskilinjassa. Ulkoseinien 
pilarit sekä poikittaiset kantavat linjat ovat olemassa olevien kantavien seinien 
kohdalla. Päädyissä rakenne on ulokkeena.

Pitkittäisten kantavien linjojen tukipilarit sijaitsevat neljän metrin välein, ole-
massa olevien kantavien seinien kohdalla. Poikkeuksena on keskimmäisen 
porrashuoneen vieressä oleva pätkä, jossa yhteistilan terassin vuoksi jänneväli 
on  kahdeksan metriä. Puuttuva pilari on kompensoitu pakusmmalla palkilla.
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138. Kantavien rakenteiden periaate

137. Periaatekuva kirjahyllyrunkoisesta 
rakennuksesta, jollainen Kouluahdekin on. 
Kantavat seinät sijaitsevat siinä neljän metrin 
välein.



Rakentamisen yhteydessä vanhat hissit uusitaan konehuoneettomiksi, jolloin 
koko hissikuilu saadaan hissikorin käyttöön, ja hissinousu ulotetaan ullakko-
tasolle asti. Vanhat hissikonehuoneet ja käytöstä poistunut paisuntasäiliö pu-
retaan tarpeettomina. Nykyisiä kahta ilmastointikonehuonetta suurennetaan 
hieman, ja uusi kolmas konehuonevaraus sijoitetaan kahden olemassa olevan 
tavoin portaan yhteyteen. Konehuoneet erotetaan omiksi palo-osastoikseen ja 
äänieristetään. Sadevesijärjestelmä liitetään nykyiseen.

Nykyinen ullakon lattian pinta on ilmastointivetoihin liittyvien valujen vuok-
si  paikoin 20 cm (+32,80)  portaiden ylätasannetta (+32,60) korkeammal-
la ja  näin ollen kokonaispaksuus on periaatteessa 20cm alempia välipohjia 
enemmän. Ohentamista saman paksuiseksi  kuin alemmissa kerroksissa voisi 
harkita, mutta se on hyvin työlästä, aiheuttaa häiriöitä asukkaille sekä lisää 
kustannuksia. Ullakon huonekorkeuden menetyksellä ei ole tässä tapauksessa 
niin paljon merkitystä, koska ulkoseinärakenteet joka tapauksessa uusitaan; 
vanhan rakennuksen ja sen  palopermannon ollessa kyseessä tilanne saattaisi 
olla toinen ja palopermannon purkaminen riittävän korkeuden saavuttamiseksi 
perustellumpaa. Paksumpi betonilaatta toimii myös  ääntä eristävänä rakentee-
na, mikä on suuri etu sekä uusille että vanhoille asunnoille. 
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141. Ullakon nykyinen pohja  

139. Periaatekuva konehuoneettomasta 
hissistä. Hissikonehuone vapautuu ja kuiluun 

saadaan asennettua suurempi hissikori.

140.  Alkuperäinen leikkaus 

142. Uudet konehuoneet 



Nykyisestä maksimikorosta (+32,80) ylöspäin rakennetaan teräsrakenteinen 
korotettu lattia, joka palvelee tekniikkavetoja, tasaa lattiakorkeuden sekä li-
sää asuntojen sisäistä muunneltavuutta. Syntyvä tasoero suhteessa portaiden 
ylätasanteeseen hoidetaan jatkamalla viimeistä porrassyöksyä; koska ylimmän 
välitasanteen yhteydessä ei ole samanlaista sisäänvedettyä parveketta kuin 
alemmissa kerroksissa, lepotasolla on riittävästi syvyyttä muutamalle uudelle 
lisäportaalle. Uusi porrasnousu tehdään teräsrakenteisena ja asennetaan ole-
massa olevan syöksyn päälle. Mahdollinen esteettinen haitta on tässä tapauk-

sessa perusteltavissa saavutetuilla hyödyillä. 
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145. Uusi leikkaus  portaan kohdalta. Olemassa olevan nousun päälle asennetaan uusi, teräsrakenteinen porrassyöksy, jotta päästään samaan tasoon 
ullakon uuden lattian kanssa. 

143. Uusi leikkaus 

tasausvalun maksimikorko +32,80

kantava laatta

144. Alkuperäinen leikkaus 

1 50



Edellä kuvatun tyyppinen rakenneperiaate antaa mahdollisuuksia monenlai-
siin massallisiin ja visuaalisiin ratkaisuihin. Esimerkkisuunnitelmassa julki-
sivut ovat massan eri puolella eri luonteiset. Pihan puolella uutta ilmettä ra-
kennukselle antaa kattolaatikon värikäs julkisivu, joka koostuu teräsrakentei-
sista paneeleista. Nämä ovat vaihdettavissa, jos asukas haluaa muokata ikku-
najakoa. Kadun puolella ilme on rauhallisempi sen pääasiallisen materiaalin 
ollessa lasi, jota kantavien rakenteiden kohdalle lisätyt umpiosat rytmittävät 
suuripiirteisemmin verrattaessa pihan puolen kiivaampaan rytmiin. Syvyyttä 
katujulkisivu saa paitsi mahdollisista terasseista, myös keveistä, siirrreltävis-
tä rimarakenteista, jotka toimivat  aurinkosuojana ilta-aurinkoa vastaan sekä  
köynnöskasvien kasvukehikkona. 

Uuden kattolaatikon massoittelu ja julkisivuratkaisut ovat aina tapauskohtaisia 
rakenteen lailla; ei ole mielekästä pyrkiä esittämään ratkaisua, jota sellaisenaan 
käytettäisiin kaikissa vastaavissa kohteissa. Päinvastoin, erilaisten ratkaisujen 
suosiminen on kannustettavaa, jotta saataisiin aikaan vaihtelevaa ympäristöä.
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1 2 1

7
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146. Julkisivuotteet. Yllä Koulukadun 
suuntaan, alla pihan puolelle.

1. Pystysaumattu peltikate, eri värejä
2.Pystysaumattu peltikate, valkoinen

3. Julkisivukasetti, valkoinen
4. Pelti, valkoinen

5. Vaihdettava julkisivupaneeli, eri värejä
6. Puuritilä

7. Tiili
8. Kuitusementtilevy, valkoinen

3 6

12

7

8

3 56 4

4
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148.  Pihan puoleinen julkisivu

147.  Koulukadun puoleinen julkisivu
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149. Katujulkisivut 
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Vaikka tavoitteena ei olekaan luoda tuotteistettua järjestelmää, jota sellaise-
naan voitaisiin soveltaa vastaavan aikakauden kerrostaloihin, voidaan silti 
miettiä yleisiä periaatteita, joiden varaan juuri tämän kyseisen kohteen suun-
nittelu perustuu,  ja joita mahdollisesti voitaisiin jatkossa soveltaa muihin tapa-
uksiin. Ajatuksen tasolla eron näiden päämäärien välillä tekeminen on tärkeää, 
etenkin kun nykyisen asuntosuunnittelumme painavin kivireki johtuu osaksi 
juuri pyrkimyksestä standardisointiin ja yhden ratkaisun hakemiseen.

Uuden massan sisällä tilojen suunnittelun lähtökohtana on kolme erilaista vyö-
hykettä. Keskilinjassa kulkee olemassa oleviin pystynousuihin liittyvä talotek-
niikan jakotukki, johon liittyvät  märkä- ja keittiökalusteiden asennusseinät. 
Nämä puolestaan mahdollistavat näiden  tilojen melko vaivattoman muokkaa-
misen. Asennusseinä voidaan suunnata mihin vain keskilinjan kiintopisteen 
suhteen; näin saadaan kohtuullisen paljon vaihtoehtoja ja muunneltavuutta 
pohjaratkaisuihin. Seinään kiinnittyvät kalusteet ovat helposti vaihdettavissa 
ja niiden korkeutta voidaan säätää käyttäjän mukaan. 

Toinen vyöhyketyyppi on lännen puolelle sijoittuva alue, jolle voidaan vapaasti 
rakentaa halutun kokoinen lämmin terassi. Lämmöneristetty seinä kulkee vi-
hervyöhykkeen vieressä, jolloin sen sisäpuolelle voidaan rajata keveillä lasisei-
nillä  halutun kokoinen tila. Jos viherhuoneen tyyppisestä välittävästä tilasta 
halutaan enemmän parvekkeen tyyppinen,  voi ulkoseinän ikkunalasit pois-
taa. Lattiaa ei tarvitse kuitenkaan  varsinaisesti vesi- tai lämmöneristää, kos-
ka ikkunalasit ovat asennettavissa paikoilleen heti säätilan niin edellyttäessä. 
Asunnon tilantarpeen kasvaessa lasiseinillä rajattu tila voidaan ottaa helposti 
käyttöön purkamalla kevyet rakenteet pois. Tällöin ulkoilmaa ja terassintuntua 
asuntoon saadaan suuret ikkunat suoraan asuntoon avaamalla. 

Kolmas vyöhyke on keskilinjan toisella puolella, jossa muuntelevuutta ja käyt-
tömahdollisuuksia lisää teräsrakenteinen, muunneltava lattiajärjestelmä yh-
distettynä korkeaan tilaan. Lattiaa voidaan korottaa, ja näin asunnon sisällä 
tasoeroja luomalla voidaan paitsi rajata tilaa ja samalla säilyttää se yhtenä, 
myös aikaansaada vaihtelevia näkymiä sekä asunnon sisällä että sieltä ulos. 
Tasoero voidaan rakentaa aina 85 cm:n korkeuteen asti, jolloin lattia on ulkona 
kulkevan vihervyöhykkeen tasolla ja näkymät ulos ja alas avautuvat lattiaan 
asti ulottuvista ikkunoista. Korotettu lattia voidaan hyödyntää muutenkin kuin 
tilallisen vaihtelun luomisen apuvälineenä: sen alle voidaan piilottaa tarpeen 
mukaan esille otettavia kalusteita aina sängystä ja sohvasta keittiöseinämään, 
tai alla olevaa tyhjää tilaa voidaan hyödyntää kellarimaisena säilytystilana lat-
tialuukkujen alla. Lattiaan voidaan upottaa kylpyamme, kasvien istutusallas 
tai siihen voidaan koteloida tilaa jakavia väliseiniä - käyttömahdollisuuksia on 
lukuisia.
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tilavaraus

ankkurointipiste

kalusteseinä

suoraan huonetilaan
aukeavat ikkunat

välittävä tila
(esim.
viherhuone),
ikkunalasit
avattuna

puolilämmin
parveketila,
ikkunalasit
poistettu

lämmöneristetty seinä,
kantava linja

150. Esimerkki wc-tilasta. Kalusteseinä liittyy 
jakotukkiin yhdessä ankkurointipisteessä; 
suuntakulmaa tämän pisteen suhteen ei ole 
määrätty, joten tiloja voi sijoittaa hyvin 
monella eri tavalla.
Pyörätuolin vaatima tila on erotettu säilytys/
kodinhoitokalusteeksi, johon voi olla pääsy 
vessan tai asunnon puolelta. Tarvittaessa tila 
saadaan helposti käyttöön. 

151. Erilaisia parvekevyöhykkeen 
käyttötapoja. 
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152. Pohjan eriluonteiset vyöhykkeet. Yhteistilaan liittyvän terassin (valkoinen) kautta olisi mahdollista järjestää 
toinen poistumistie. Suora yhteys porrashuoneeseen takaa myös sen, että ulkotila on talon kaikkien asukkaiden 
käytössä. 
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Jos korotettua lattiaa ei halua, voi sen sijasta rakentaa matalan parven tai jättää 
tilan kokonaan vapaaksi. Parven korkeus jää alle 160 cm:n, joten sen raken-
taminen ei vaikuta huoneistoalaan, mutta silti tarjoaa asukkaalle uusia tilan 
käyttömahdollisuuksia. Parvi palvelee paitsi nukkumistilana,  myös esimer-
kiksi säilytyskäytössä. Tämä ratkaisu toimii etenkin tilanteissa, joissa korkean 
huonetilan alueelle sijoittuu wc tai muu pieni huone – kuilumaisen, korkean 
tilan sijasta saadaan sopiva huonekorkeus ja aina kaivattua säilytystilaa. Par-
velle voi sijoittaa myös vaikka lasten leikkinurkan, musiikin kuuntelupaikan, 
rentoutumis- tai lukutilan. Parviratkaisua tukee massa pihan puolen suurem-
pi korkeus suhteessa Koulukadun puoleen, mikä mahdollistaa ikkunanauhan 
avaamisen harjakohtaan. Ikkuna toimii samalla ilta-aurinkokaapparina pihan 
puolen huonetiloihin.

Uloimpana uutta massaa kiertää istutettu vihervyöhyke, jota asukkaat voivat 
halutessaan käyttää omana kukkapenkkinään asuntonsa ikkunoiden kohdalla. 
Jos tilanne niin vaatisi, Koulukadun puoleista viherkaistaa voitaisiin suojakai-
de lisäämällä käyttää toisena hätäpoistumistienä sen liittyessä terassin välityk-
sellä keskimmäiseen porrashuoneeseen. Koska suunnittelukohteen kerrosluku 
ei kuitenkaan ylitä kahdeksaa, toista poistumisreittiä ei tarvita, mutta vastaa-
vanlaista ratkaisua voitaisiin soveltaa jossain muussa kohteessa. 
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153.  Korotetun lattian ja korkean huonetilan 
tarjoamia mahdollisuuksia. Yllä parviratkaisu, 
joka toimii vaikkapa nukkumistilana, 
lastenhuoneen jatkeena, rauhoittumistilana tai 
pienenä säilytysvinttinä. Alla korotettu lattia, 
johon voi esimerkiksi integroida huonekaluja, 
väliseiniä tai käyttää sen alle jäävää tyhjää 
tilaa varastona. 
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Uusien tilojen muokkaamista tulevaisuudessa helpottaa, jos ne jaetaan hallin-
nollisesti pieniin osiin; näin asuntojen laajentamisen ja supistamisen ei tarvitse 
tapahtua kokonaisluvun kerrannaisilla, vaan tiloja voi niitä sopivasta paikasta 
vapautuessa liittää omaan asuntoon vaikka vain yhden huoneen verran. Tämä 
lisää käyttömahdollisuuksia huomattavasti, eikä sido tulevaisuuden käyttäjiä 
ensimmäisessä rakennusvaiheessa tehtyihin valintoihin. Se, miten ja millai-
siin osiin tilat osakekirjojen suhteen jaetaan, on hyvin vapaasti valittavissa; 
periaatteena voidaan käyttää jotain vakiomittaa, kuten alla, tai huonekokoon 
perustuvaa mitoitusta. Tärkeintä on jakaa tilat riittävän pieniin osiin, jotta riit-
tävä muuntelun mahdollisuus saavutetaan.  Lisää käytön joustavuutta saatai-
siin muodostamalla kattolaatikon tiloista oma osakeyhtiönsä sen sijaan, että ne 
liitettäisiiin as oy Kouluahteeseen.

Asuntosuunnittelussa ei tule enää pyrkiä löytämään ratkaisua, joka sopisi 
kaikille. Suunnitelman tarkoitus onkin, ettei rakentuvissa tiloissa ole lähtö-
kohtaisesti muuta kuin mahdollisuuksia. Tavoite ei ole luoda järjestelmää tai 
yleispätevää systeemiä, vaan aikaansaada tilanne, jossa muutaman kohtuulli-
sen yksinkertaisen lähtökohdan ja muuttujan avulla voidaan antaa edellytyk-
set mahdollisimman monelle ratkaisulle. Jos asukas ei tahdo keittiötä, sitä ei 
asuntoon rakenneta; riittää, että se on mahdollista. WC ei ole automaattisesti 
pyörätuolille mitoitettu, mutta helposti muunnettavissa sellaiseksi vaadittavan 
vesieristetyn lisätilan ollessa  olemassa, mutta asukasta enemmän hyödyttä-
vässä käytössä säilytystilana. Luovutaan siis rajotteita ja pakotteita asettavis-
ta oletusarvoista ja pyrkimyksestä valmiiseen tuotteeseen nimeltä asunto,  ja 
korvataan ne erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin helposti muokattavissa olevalla 
tilalla. 
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154.  Kaaviossa on esitetty yksi mahdollinen 
tapa pinta-alan jakamisesta omistusosiin. Pieni 
hallinnollinen yksikkö mahdollistaa tilojen 
joustavamman muokkaamisen pinta-alan suhteen.

155. Yksi esimerkkisuunnitelman mukainen 
tilanne tilojen muodostumisesta.



7.3.2. Muutokset maantasossa

Ullakolla nykyään olevat irtovarastokomerot siirretään maantasokerrokseen, 
vähäisellä käytöllä olevien talouskellarien tilalle. Varastokomerokäyttöön 
otetaan myös kaksi perimmäistä autotallia sekä talosauna ja –pesula, jotka 
siirtyvät niitä varten rakennettavaan piharakennukseen. Näin toimimalla saa-
vutetaan monia etuja: irtovarastot ovat nykyistä helpommin saavutettavissa, 
yhteistiloista saadaan huomattavasti nykyistä miellyttävämmät ja poistamal-
la autoliikenne pihan perältä voidaan rakentaa tällä hetkellä puuttuva ulko-
välinevarasto ja säilytystilaa lastenvaunuille ja ulkopyörätuoleille. Ulkosauna 
ja talopesula aktivoivat pihan käyttöä ja tuovat asumiseen pientalomaisuutta. 
Parkkipaikan asfalttikentästä erotetaan betonikivetty jalankulkureitti.
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156.  Tällä hetkellä ullakko on  varastokäytössä.

157.  Maantasokerros 
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 Liikerakennuksen katto hyödynnetään rakentamalle sille kasvihuone asukkai-
den käyttöön. Jotteivät läheisten asuntojen ikkunanäkymät peittyisi ja yksityi-
syys häiriintyisi, katon asuinrakennuksen puoleinen pääty rajataan viettäväksi 
viherkatoksi, jolle ei ole pääsyä.

Pihan paikoitusta järjestetään uudelleen, ja sinne on mahdollista osoittaa kolme 
autopaikkaa lisää. Varsinaisia uusia paikkoja rakentuville asunnoille ei pihalle 
voida sijoittaa menettämättä sen tälläkin hetkellä pientä virkistysaluetta. Otta-
en kuitenkin huomioon kerrostalon pienasuntoihin voimakkaasti painottuneen 
kokonaisasuntojakauman ja rakennuksen hyvin keskeisen sijainnin, voidaan 
olettaa, ettei omien autojen tarve ole niin suuri kuin se olisi vaikka omakoti-
taloalueella esikaupungissa. Ihanteellista olisi, jos korttelin taloyhtiöt tekisivät 
yhteistyötä piha-alueiden  kehittämisen suhteen ja yhdistäisivät toimintojaan; 
järkeistämällä saavutettaisiin  taloudellisia säästöjä esimerkiksi yhdistetyn jä-
tehuollon kautta ja eri käyttöjen keskittäminen vapauttaisi enemmän maapin-
ta-alaa myös viheralueille. 
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159. Liikerakennuksen katolle voidaan rakentaa esimerkiksi kasvihuone 
asukkaiden käyttöön.  Aktivointi  ja kattotason lisääminen osaksi 

maantason elämää perustelisivat matalan massan, joka tällä hetkellä on 
määrittelemättömän oloinen epäjatkuvuuskohta kaupunkikuvassa.  

158. Liikerakennus Kouluahteen 
tuuletusparekkeelta nähtynä. Jo pelkkä 

istutetuksi katoksi muuttaminen parantaisi 
tilannetta, katto kun on osa ylempien 

asuntojen ikkunoista avautuvaa maisemaa. 

1 50



112

a u t o

a u t o

jakoseinä

grillikatos

hiekka/istutuslaatikko

keinu

pyykinkuivaus

tomututs

lipputanko

pihakeinu

+10,40

16 kpl

4 kpl

8 kpl

kivipuutarha

 kpl

 p e s u h.
 7,0 m2

 p e s u h.
 7,0 m2

 p u k u h .
 7,5 m2

 p u k u h .
 7,5 m2

 s a u n a
 5,0 m2

 s a u n a
 5,0 m2

 t i l a
 21,5 m2

 u l k o v ä l. v a r.
 71,5 m2

 p e s u l a
 17,5 m2

 k u i v a u s
 9,0 m2

 w c
 3,5 m21 50

161. Uusi pihajärjestely 

160. Pihanäkymä



7.3.3. Periaatteiden ilmeneminen asuntosuunnittelussa

Seuraavassa esitellään, millaisia vaihtoehtoja  aiemmin esillä olleiden periaat-
teiden avulla voidaan saada aikaan. Tavoite ei ole kattaa kaikkia mahdollisia 
vaihtoehtoja, vaan kuvitteellisten henkilöiden ja tilanteiden avulla läpikäydä 
kattolaatikon yhtä mahdollista kehityskulkua. Pyrkimys on edistää sellaisia 
tilanteita ja asumisen vaihtoehtoja, joihin tämänhetkinen asuntokanta ei käy-
tännössä kovin vaivattomasti taivu.

Esitetyssä ratkaisussa asunnot sijoittuvat massan molempiin päihin sekä kah-
den pohjoisemman porrashuoneen väliin. Niiden porrashuoneiden, joihin on 
käynti myös Koulukadun puolelta, välille sijoittuu luonteeltaan julkisempia 
tiloja, joita voi käytöltään suunnata vain talon asukkaille tai myös ulkopuoli-
sille.

Julkisen osan yhteydessä on parveke, johon on pääsy myös suoraan porras-
huoneesta, jolloin se on kaikkien talon asukkaiden käytössä kaikkina aikoina. 
Lisäksi tätä kautta olisi tarvittaessa järjestettävissä toinen poistumistie.
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162. Toimintojen jakautuminen esimerkkisuunnitelmassa; keltaisella asunnoille, punaisella 
julkisemmalle toiminnalle varattu osa.



Julkisluonteiseen tilaan on esitetty sijoittuvaksi esimerkiksi vanhusten päivä-
keskus, jossa on asunto päivystävälle yöhoitajalle sekä tila, jossa eri palve-
luntarjoajat voivat vuorotella sen mukaan, mitä toimintoja paikalle milloinkin 
halutaan. Lääkäri, kampaaja, lakimies, fysioterapeutti, hieroja, kosmetologi, 
pappi, reikihoitaja, ennustaja – periaatteessa mitä tahansa. Suuressa keittiös-
sä voidaan valmistaa yhdessä ruokaa ja yhteistilassa seurustella. Iltakäyttöä 
ajatellen päivystäjän puoli ja haluttaessa keittiö voidaan sulkea muusta aluees-
ta, jolloin tilaa voidaan käyttää esimerkiksi nuorisotilana tai kansalaisopiston 
luokkahuoneena. Asunnossa yöpyvän hoitajan läheisyys tuo talon vanhuksil-
le turvallisuuden tunnetta ja pidentää aikaa, jonka vanhus voi asua kotonaan. 
Toiminnan helpottamiseksi päiväkeskus voi toimia yhteistyössä viereisen 
Ruusukorttelin palvelutalon kanssa. Korkean tilan alueelle jäävien vessojen ja 
varaston liiallinen huonekorkeus voidaan hyödyntää säilytystilana, tai jättää 
huoneet  erillisiksi objekteiksi ja käyttää niiden kattoja vaikkapa kasvien istu-
tusalustana.
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 a s u n t o
 34,5 m2

 t y ö t i l a
 40,5 m2

 a s u n t o
 42,5 m2

 w c
 3,5 m2

 t i l a
 27,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 23,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 15,0 m2

 t i l a
 11,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 33,0 m2

 t i l a
 13,0 m2

 v a r .
 1,5 m2
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163. Julkinen tila päiväkeskuksena. 

+32,95
ylös taitettava sänkyylös taitettava sänky

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 3,5 m 3,5 m22
 a s u n t o
 33,0 m2

+32,95

työhuone

työtila
varastotilaavarastotilaa
lattialuukkujenlattialuukkujen
alla

+33,85

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t . s u i h k u, k u r a e t .
 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m222

 w c w c w c w c w c w c w c
 3,0 m 3,0 m 3,0 m222

 t i l a
 13,5 m2

työhuone

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m

työhuone

 t i l a
 13,5 m

ylös taitettava sänkyylös taitettava sänky

 v a r .
 1,5 m2

 a s u n t o
 33,0 m



Jos kattolaatikkoon sijoittuisi puolestaan pieni päiväkoti, helpottaisi se talossa 
ja lähistöllä asuvia lapsiperheiden elämää. Tälle toimijalle luonnollinen yhteis-
työkumppani on naapurissa sijaitsevat Koulukatu 10:n päiväkodit; sivupiste 
voisi hyödyntää ainakin leikkipihaa ja keskuskeittiötä. On myös mahdollista 
ajatella kattolaatikon päiväkodin olevan suunnattu aivan pienimmille lapsille 
tai jollekin muulle erityistarpeita omaavalle hoitoryhmälle. Yksiköstä on sa-
malla tavalla rajattavissa osia erilleen  iltakäyttäjiä varten. Korkean tilan alu-
eelle jäävän vessapaketin katto voi olla lasten omana ”piilopaikkana” tai satu-
nurkkana, hiljaisen huoneen parvi nukkumatilana ja henkilökunnan huoneen 
parvi vinttimäisenä säilytystilana tai lepopaikkana. Huoneen katto voidaan 
liittää myös yhteistilan puolelle, jolloin se  on taas lasten käytettävissä.
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+32,95

+32,95

+32,95

parvi

kirjasto/
työtila

minikeittiö

työtila

oleskelu/
työtila/
vierashuone

(jakoseinä)

ruokailu/
askartelu

wc

siirrettävä
porras

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

lattiaan
koteloitu
jakoseinä

parvi

parvi

kiipeilyseinä

parvi

parvi

yhteinen huone

parvi

lasten keittiö

terassi

+33,85

+33,50

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 h i l j a i n e n  t i l a
 7,5 m2

 wc
 3,5 m2

 t i l a
 28,5 m2

 h i l j a i n e n  h u o n e
 12,5 m2

 h l ö k u n t a
 13,0 m2

 t i l a
 29,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 12,0 m2

 k o t i t e a t t e r i
 18,5 m2

 t i l a
 24,5 m2

 w c
 2,5 m2

 t i l a
 14,5 m2

 t i l a
 39,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 38,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 39,0 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 79,5 m2

 w c
 2,0 m2

 k h
 3,0 m2

 t i l a
 25,0 m2

 k e i t t i ö
 14,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

164. Päiväkotimahdollisuus 

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

+32,95

siirrettäväsiirrettäväsiirrettävä
porras

varastotilaavarastotilaa
lattialuukkujenlattialuukkujen
alla

lattiaan
koteloitukoteloitu
jakoseinäjakoseinä

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c w c
 3,5 m 3,5 m22

 t i l a
 13,5 m 13,5 m2

 k h k h
 3,0 m 3,0 m22

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m

 v a r .
 1,5 m2



116

166. Monitoimitila kokonaan yhdeksi tilaksi avattuna

165. Päiväkoti



Tilaa voidaan käyttää myös vain oman talon asukkaiden kesken, jolloin se 
voidaan jakaa esimerkiksi  kuntosaliksi sekä monitoimitilaksi, jossa asukkaat 
voivat mieltymystensä mukaan pitää työtiloja, juhlahuonetta, kokoustilaa, 
verstaita, kerhohuonetta, atk-tilaa, talokirjastoa,  jumppasalia – mitä vain halu-
avatkaan. Näitäkin on luonnollisesti mahdollista vuokrata ulos. Harrastamisen 
ja tekemisen mahdollisuuksien lisääminen parantaa koko talon asuttavuutta ja 
lisää näin myös alkuperäisten asukkaiden asumisviihtyisyyttä .

117

+32,95

+32,95

+32,95

taukonurkka

työtila
jumppasali
verstas paja
atk-huone
kirjasto
juhlatila
kokoushuone
luokkahuone
kerhotila

minikeittiö

parvi

sivuasunto

puttausnurmi

oleskelu/
työtila/
vierashuone

parvi

parvi

parvi

terassi

galleria

+33,50

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c
 4,0 m2

 k u n t o s a l i
 52,5 m2

 m o n i t o i m i t i l a
 84,0 m2

 t y ö t i l a
 31,5 m2

 a s i a k .  v a s t. o t t o
 14,0 m2

 w c
 1,5 m2

 t i l a
 35,0 m2

 w c
 1,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 p u k u h u o n e
 7,0 m2

 w c
 4,0 m2

 t i l a
 44,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 19,5 m2

 l a s i t e t t u  p a r v.
 4,0 m2

 v a a t e h.
 1,5 m2

 p i m i ö
 6,0 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 36,0 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 26,5 m2

 w c
 2,5 m2

 p u k u h u o n e
 6,0 m2

 t i l a
 14,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 30,0 m2

 t i l a
 36,5 m2

 w c
 3,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

167. Mahdollinen asukaskäyttö. 

+32,95

työtila/
vierashuone

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 26,5 m2

 p e s u h u o n e p e s u h u o n e p e s u h u o n e p e s u h u o n e
 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m22

 t i l a
 30,0 m2

+32,95

parvi Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 44,0 m2

 w c w c
 3,0 m 3,0 m22

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2



Asuntojen osalta ideana on, kuten edellä on jo mainittu, asettaa lähtökohdaksi 
se, ettei tilassa ole oletusarvoisesti mitään muuta kuin mahdollisuuksia. Halu-
amansa toiminnot voi sijoittaa sinne minne haluaa, ja määrittää niille itseään 
parhaiten palvelevan laajuuden. Kun asukkaasta ei oleteta mitään, varmiste-
taan tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden syntyminen. Lisäksi pyrkimällä 
pois tiettyyn mittaan tai kokoon pohjautuvasta moduuliajattelusta luovutaan 
yleispätevyyden tavoittelusta asuntosuunnittelun alueella ja hyväksytään se, 
ettei kaikille sopivaa ratkaisua ole olemassa, ja että 3,8m leveä olohuone tai 
standardikalustettu keittiö ei välttämättä vastaa jokaisen toiveita ja tilankäytön 
tarpeita.

Esimerkkiratkaisussa on kuviteltu mahdollisia tilanteita ja henkilöitä tavoittee-
na osoittaa, että tämäntyyppinen rakentamismalli edellä esiteltyjen muuntuvi-
en osiensa avulla taipuu vastaamaan monenlaisiin tilanteisiin. Yhdistämällä 
asuntoihin pientalomaisia ominaisuuksia, kuten vinoja sisäkattoja, ulkotiloja, 
tasoeroja,  useita sisäänkäyntejä ja tilojen väljyyttä lisätään mahdollisuuksia 
luoda juuri sellainen kokonaisuus, joka vastaa asukkaan tarpeita ja toiveita 
sekä pyrkii pois kerrostaloasumiseen assosioituvasta kaavamaisuudesta.

Asuntoa saattaa etsiä vannoutunut poikamies Klaus, joka vaativan kansain-
välisiä kauppasuhteita käsittelevän työnsä vastapainoksi pitää rentoutuakseen 
mielellään kutsuja ystävilleen. Yksineläjänä hänellä ei ole tarvetta jakaa asun-
toaan huoneisiin, vaan päinvastoin haluaa tilan olevan yhtenäistä. Samasta 
syystä Klaus ei katso tarpeelliseksi varata yhtä huonetta vain huonekalun säi-
lyttämistä varten, joten hän valitsee korotettuun lattiaan integroidun sängyn, 
joka vapauttaa makuuhuoneen lattiapinta-alan muuhun käyttöön. Myös keittiö 
voidaan piilottaa korotetun lattian alle, ja siellä se usein pysyykin Klausin ol-
lessa keittiön puolella kauniisti sanottuna lahjaton. Kuriositeettina hän tahtoo 
aamuaurinkoon avautuvan poreammeen pitkiä sunnuntaiaamuja varten,  mutta 
tilan säilyttämiseksi yhtenäisenä sekin sijoitetaan avoimesti ilman rajaavia sei-
niä ja on haluttaessa peitettävissä niin, että lattiapinta-ala saadaan muuhunkin 
käyttöön.

Kunnes sitten käykin niin, että Klaus tapaa yhdessä monista juhlistaan Nicken, 
johon hurmaantuu täysin ja päättää jättää yksinelon taakseen. Täysin ongelmit-
ta yhteiselo ei kuitenkaan lähde käyntiin – Nicken raskas vuorotyö yhdistetty-
nä herkkäunisuuteen aiheuttavat skismoja, joiden seurauksena asuntoa pääte-
tään hieman remontoida vastaamaan uusia tarpeita. Rakennetaan äänieristetty 
huone, jossa Nicke voi halutessaan nukkua. Pienestä huoneesta ei haluta kui-
lumaista, joten korkeus rajataan sopivaksi varastona toimivan parven avulla. 
Keittiöstä luovutaan, koska ruuanlaittoa inhoava pari ei koe sitä tarvitsevan-
sa, vaan pieni minikeittiö riittää heidän tarpeisiinsa. Korotettu asennuslattia 
ja amme sen yhteydessä puretaan, koska juhlimisen vähennyttyä syyt niiden 
olemassaololle ovat menettäneet painoarvoaan. Klaus tarvitsee itselleen sitä 
vastoin työtilan, koska yhä vaativammaksi käyvä päivätyö pakottaa hänet työs-
kentelemään enenevissä määrin myös iltaisin ja viikonloppuisin.
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(respa)

+32,95

+32,95

+32,95

+33,85

jakoseinä

piilotettava sänky

parvi

ylös taitettava sänky

(taukotila)

peitettävä amme

työhuone

työtila

lääkäri hieroja kampaaja
lakimies kosmetelogi
kiropraktikko pappi
reikihoitaja manikyristi

piilotettava keittiö

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

+33,85

piilotettava
sänky

parvi

ylös taitettava sänky

kivipuutarha

terassi

kokoustila

+33,50

+32,95

+32,95

+32,95

 t i l a
 14,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 s u i h k u, k u r a e t .
 3,0 m2

 w c
 3,0 m2

 v a i h t u v a . t o i m .
 18,5 m2

 p ä i v y s t ä j ä
 25,0 m2

 y h t e i s t i l a
 90,5 m2

 v a r .
 3,5 m2

 k e i t t i ö
 14,0 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 34,5 m2

 t y ö t i l a
 40,5 m2

 a s u n t o
 42,5 m2

 w c
 3,5 m2

 t i l a
 27,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 23,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 15,0 m2

 t i l a
 11,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 33,0 m2

 t i l a
 13,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

+32,95

+32,95

+32,95

parvi

kirjasto/
työtila

minikeittiö

työtila

oleskelu/
työtila/
vierashuone

(jakoseinä)

ruokailu/
askartelu

wc

siirrettävä
porras

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

lattiaan
koteloitu
jakoseinä

parvi

parvi

kiipeilyseinä

parvi

parvi

yhteinen huone

parvi

lasten keittiö

terassi

+33,85

+33,50

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 h i l j a i n e n  t i l a
 7,5 m2

 wc
 3,5 m2

 t i l a
 28,5 m2

 h i l j a i n e n  h u o n e
 12,5 m2

 h l ö k u n t a
 13,0 m2

 t i l a
 29,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 12,0 m2

 k o t i t e a t t e r i
 18,5 m2

 t i l a
 24,5 m2

 w c
 2,5 m2

 t i l a
 14,5 m2

 t i l a
 39,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 38,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 39,0 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 79,5 m2

 w c
 2,0 m2

 k h
 3,0 m2

 t i l a
 25,0 m2

 k e i t t i ö
 14,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

168. Klausin poikamiesboksi 

169. Klausin ja Nicken ratkaisu  

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2  w c w c

 3,5 m 3,5 m 3,5 m22

+32,95

kokoustilakokoustila

 t y ö t i l a
 40,5 m2

+32,95

+32,95

 t i l a
 24,5 m2

 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

+32,95

parviparvi

kirjasto/kirjasto/
työtilatyötila

yhteinen huoneyhteinen huone

 k o t i t e a t t e r i k o t i t e a t t e r i
 18,5 m2

 w c w c
 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m22

 t i l a t i l a
 14,5 m 14,5 m 14,5 m2

 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m



Vuodet vierivät ja molempien työt alkavat tuntua vanhetessa yhä kuluttavim-
milta. Niinpä seuraa suuri ratkaisu: molemmat irtisanoutuvat ja yhdessä perus-
tetaan molempien vuosikautinen haave, oma mainosalan yritys. Työnarkomaa-
neina he arvelevat parhaaksi vaihtoehdoksi toimiston sijoittamisen asunnon yh-
teyteen, minkä seurauksena tarvitaan lisää tilaa. Onnekkaasti porrashuoneen 
toiselta puolelta on sitä juuri vapautunut, ja miehet lunastavatkin itselleen pie-
nen osuuden näistä tiloista. Uudelle puolelle sijoitetaan makuuhuone, kun taas 
vanha puoli yhdistyy luontevasti oleskelutilana uuteen kotitoimistoon. Tässä 
tilassa voidaan pitää myös pieniä asiakasjuhlia, mitä Klaus  onkin jo kaivan-
nut, samalla kuin makuuhuone pysyy välittävän lasikuistin avulla hiljaisena. 
Talvipuutarhan sisäseinät puretaan ja sen tilalle sijoitetaan pieni nurmikkoalue, 
jossa intohimoiset golfaajat vieraineen voivat harjoitella puttiaan.
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+32,95

+32,95

+32,95

taukonurkka

työtila
jumppasali
verstas paja
atk-huone
kirjasto
juhlatila
kokoushuone
luokkahuone
kerhotila

minikeittiö

parvi

sivuasunto

puttausnurmi

oleskelu/
työtila/
vierashuone

parvi

parvi

parvi

terassi

galleria

+33,50

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c
 4,0 m2

 k u n t o s a l i
 52,5 m2

 m o n i t o i m i t i l a
 84,0 m2

 t y ö t i l a
 31,5 m2

 a s i a k .  v a s t. o t t o
 14,0 m2

 w c
 1,5 m2

 t i l a
 35,0 m2

 w c
 1,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 p u k u h u o n e
 7,0 m2

 w c
 4,0 m2

 t i l a
 44,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 19,5 m2

 l a s i t e t t u  p a r v.
 4,0 m2

 v a a t e h.
 1,5 m2

 p i m i ö
 6,0 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 36,0 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 26,5 m2

 w c
 2,5 m2

 p u k u h u o n e
 6,0 m2

 t i l a
 14,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 30,0 m2

 t i l a
 36,5 m2

 w c
 3,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

170. Huoneella laajennettu ja kotitoimistolla 
täydennetty 

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

sivuasunto

oleskelu/
työtila/
vierashuone

parviparvi

 p i m i ö
 6,0 m2

 t i l a
 36,0 m2

 t i l a
 26,5 m

 w c w c
 2,5 m 2,5 m 2,5 m22

 t i l a
 14,0 m2

 s a u n a s a u n a
 4,5 m 4,5 m2

 p e s u h u o n e p e s u h u o n e p e s u h u o n e p e s u h u o n e
 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m22

parviparvi

 w c w c
 3,0 m 3,0 m 3,0 m22
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172. Tilaa voi käyttää kuten haluaa. Vrt. kuva 170.

171. Korotettua lattiaa voi hyödyntää monella tavalla. Vrt. kuva 168.



Keskivyöhykkeen ostaa nuorekas, uusia toimintatapoja jatkuvasti etsivä fir-
ma, joka etsii kansainvälisille kehitystyötutkijoilleen tilaa, jossa he voivat asua 
lyhyehköjen vierailujensa ajan ja samalla työskennellä tehokkaasti yhdessä 
asuntojen välittömässä läheisyydessä. Niinpä kolmeen pieneen, lyhytaikaiseen 
asumiseen tarkoitettuun asuntoon yhdistetään työtila. Pienissä asunnoissa 
säästetään tilaa parviratkaisujen ja piiloon taitettavien sänkyjen avulla.

Tutkijavaihto ei kuitenkaan tuota toivotunlaisia tuloksia, ja yritys päättää luo-
pua omistuksestaan. Kaupunkiin mieltyneet kaksi tutkijaa Lucia ja Pavel näke-
vät tilaisuutensa tulleen, ja ostavat itselleen tarjolla olevat tilat. Yhdessä työs-
kennellessään he ovat ystävystyneet siinä määrin, että kokevat hyväksi ideaksi 
yhteiseen intohimoonsa eli vanhoihin puolalaisiin elokuviin panostamisen; he 
muuttavat osan tilasta molempiin asuntoihin yhteydessä olevaksi kotiteatte-
riksi. Taloudellinen satsaus laitteisiin jää pienemmäksi kahdelle jaettuna, ja 
teatteria voidaan käyttää myös kotimaista saapuvien vieraiden tilapäismajoi-
tukseen. 
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(respa)

+32,95

+32,95

+32,95

+33,85

jakoseinä

piilotettava sänky

parvi

ylös taitettava sänky

(taukotila)

peitettävä amme

työhuone

työtila

lääkäri hieroja kampaaja
lakimies kosmetelogi
kiropraktikko pappi
reikihoitaja manikyristi

piilotettava keittiö

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

+33,85

piilotettava
sänky

parvi

ylös taitettava sänky

kivipuutarha

terassi

kokoustila

+33,50

+32,95

+32,95

+32,95

 t i l a
 14,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 s u i h k u, k u r a e t .
 3,0 m2

 w c
 3,0 m2

 v a i h t u v a . t o i m .
 18,5 m2

 p ä i v y s t ä j ä
 25,0 m2

 y h t e i s t i l a
 90,5 m2

 v a r .
 3,5 m2

 k e i t t i ö
 14,0 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 34,5 m2

 t y ö t i l a
 40,5 m2

 a s u n t o
 42,5 m2

 w c
 3,5 m2

 t i l a
 27,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 23,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 15,0 m2

 t i l a
 11,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 33,0 m2

 t i l a
 13,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

173. Yrityksen tutkijoilleen hankkima työn ja 
asumisen yhdistävä kokonaisuus. 

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 k e i t t i ö
 14,0 m

 w c w c
 3,5 m 3,5 m 3,5 m22

 v a r .
 1,5 m2

+32,95

 Ilmastointik.h.

+32,95

+32,95

 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m

 t i l a
 27,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

kokoustilakokoustila

 t y ö t i l a
 40,5 m2



Lucia ja myös maahan muuttanut miehensä Enzo haluavat suomalaiseen sauna-
kulttuuriin ihastuttuaan asuntoonsa kunnollisen saunan, koska eivät halua olla 
sidottuja yhteissaunan vuoroihin vaikka sitäkin mielellään käyttävät. Vieraita 
käy kotimaasta usein, joten heille varataan keittiön vierestä tila, joka muulloin 
toimii oleskeluhuoneena sekä Enzon työhuoneena. Vierashuoneen parvi toimii 
kätevänä lisänukkumapaikkana joskus monilukuisille yövieraille. Myös suuri 
keittiö on ruuanlaittoon ja illalliskutsuihin mieltyneelle pariskunnalle toivelis-
tan kärjessä. Erityisen ihastunut Lucia on mahdollisuudesta käyttää asuntoa 
ympäröiviä viherkaistoja omina kukkapenkkeinään.

Pavel on puolestaan tutkija henkeen ja vereen ja tarvitsee itselleen ehdottomas-
ti oman, kunnollisen työhuoneen mittavine kirjahyllyineen. Sen yläpuolelle 
rakennetaan kevyt nukkumaparvi, johon joskus yötä myöten työskentelevä Pa-
vel voi kiivetä nukkumaan häiritsemättä herätessään pahansisuista vaimoaan 
Irinaa. 
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+32,95

+32,95

+32,95

parvi

kirjasto/
työtila

minikeittiö

työtila

oleskelu/
työtila/
vierashuone

(jakoseinä)

ruokailu/
askartelu

wc

siirrettävä
porras

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

lattiaan
koteloitu
jakoseinä

parvi

parvi

kiipeilyseinä

parvi

parvi

yhteinen huone

parvi

lasten keittiö

terassi

+33,85

+33,50

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 h i l j a i n e n  t i l a
 7,5 m2

 wc
 3,5 m2

 t i l a
 28,5 m2

 h i l j a i n e n  h u o n e
 12,5 m2

 h l ö k u n t a
 13,0 m2

 t i l a
 29,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 12,0 m2

 k o t i t e a t t e r i
 18,5 m2

 t i l a
 24,5 m2

 w c
 2,5 m2

 t i l a
 14,5 m2

 t i l a
 39,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 38,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 39,0 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 79,5 m2

 w c
 2,0 m2

 k h
 3,0 m2

 t i l a
 25,0 m2

 k e i t t i ö
 14,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

Lucia ja Enzo

Pavel ja Irina

1 50

174. Kahden tutkijan puolisoineen haluama 
asumisratkaisu, jossa kaksi asuntoa jakaa 
yhteiselle harrastukselle perustuvan tilan. 

+32,95

(jakoseinä)(jakoseinä)

kiipeilyseinä

parvi

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c w c
 3,5 m 3,5 m22

 w c w c
 3,0 m 3,0 m

 k e i t t i ö
 14,5 m 14,5 m

 v a r .
 1,5 m 1,5 m2

+32,95

 Ilmastointik.h.

+32,95

 Ilmastointik.h.

+32,95

 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m

 t i l a
 28,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 28,5 m

 v a r .
 1,5 m2

yhteinen huoneyhteinen huone

 k o t i t e a t t e r i k o t i t e a t t e r i
 18,5 m2



Irinan kärttyisyys pahenee koti-ikävän  kasvaessa, ja lopulta tullaan pisteeseen, 
jossa paluu kotimaahan on ainoa vaihtoehto. Tilat menevät myyntiin, ja Lucia 
ja Enzo päättävät ostaa niistä osan laajentaakseen kotiaan sekä tarjotakseen 
kokiksi opiskelevalle kummipojalleen asunnon tämän vaihto-opiskeluvuoden 
ajaksi. Samassa yhteydessä omaa asuntoa päätetään remontoida hieman enem-
män rakentamalla suuri puolilämmin terassi, jonka kautta on kulku makuu-
huoneeseen ja valokuvausta harrastavalle Enzolle rakennettuun kotipimiöön.

Kummipoika Martinin vaihtovuoden päätyttyä Lucia ja Enzo eivät halua luo-
pua sivuasunnosta, vaan alkavat vuokrata sitä lyhytaikaisena, luonteeltaan ho-
tellin ja asunnon välimaastoon sijoittuvana majoituksena keikkatyöläisille ja 
turisteille.  Uusiin ihmisiin tätä kautta tutustuminen ilahduttaa parin elämää, 
ja usein he kutsuvatkin vuokralaisiaan syömään ja illanviettoihinsa. Matkailijat 
puolestaan ovat mielissään  innokkaista oppaista ja herkullisista päivällisistä.
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+32,95

+32,95

+32,95

taukonurkka

työtila
jumppasali
verstas paja
atk-huone
kirjasto
juhlatila
kokoushuone
luokkahuone
kerhotila

minikeittiö

parvi

sivuasunto

puttausnurmi

oleskelu/
työtila/
vierashuone

parvi

parvi

parvi

terassi

galleria

+33,50

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c
 4,0 m2

 k u n t o s a l i
 52,5 m2

 m o n i t o i m i t i l a
 84,0 m2

 t y ö t i l a
 31,5 m2

 a s i a k .  v a s t. o t t o
 14,0 m2

 w c
 1,5 m2

 t i l a
 35,0 m2

 w c
 1,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 p u k u h u o n e
 7,0 m2

 w c
 4,0 m2

 t i l a
 44,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 19,5 m2

 l a s i t e t t u  p a r v.
 4,0 m2

 v a a t e h.
 1,5 m2

 p i m i ö
 6,0 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 36,0 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 26,5 m2

 w c
 2,5 m2

 p u k u h u o n e
 6,0 m2

 t i l a
 14,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 30,0 m2

 t i l a
 36,5 m2

 w c
 3,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

175. Lucian ja Enzon uudistunut koti, johon liittyy 
sivuasunto. Osa tarjolla olleista tiloista liitettiin 
päätyasuntoon. 

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c w c
 4,0 m 4,0 m

 v a r .
 1,5 m 1,5 m2

+32,95

 Ilmastointik.h.

+32,95

+32,95

minikeittiö

 t i l a
 35,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c w c
 3,5 m 3,5 m 3,5 m22

 35,0 m

 w c w c
 1,5 m 1,5 m 1,5 m222

 t i l a
 19,5 m22

 l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v. l a s i t e t t u  p a r v.
 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m222

 v a a t e h. v a a t e h. v a a t e h.
 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m2

parviparvi

sivuasunto

 w c w c
 3,0 m 3,0 m 3,0 m22

 t i l a
 36,0 m2
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177. Myös parviratkaisu tuo lisää tilankäyttömahdollisuuksia Vrt. kuva  175.

176. Pieneenkin asuntoon saadaan tilaa käyttämällä esimerkiksi komeroon piilotettavaa sänkyä. Vrt. kuva 173.



Eteläpäädyn asunnon hankkii itselleen taiteilijapariskunta Sami ja Tuulia, jot-
ka tekevät töitä kotona kumpikin omissa tiloissaan, Sami kirjailijana ja Tuulia 
kuvataiteilijana. Heillä on myös valtava koira Olof, jonka turkki imee vesi-
keleillä kuraa kuin sieni – tämän vuoksi he sijoittavat suihkutilan niin, että 
se toimii samalla kuraeteisenä. Intensiivisten työjaksojen ajaksi Olofin liikku-
matila voidaan rajata työtilojen väliin jäävälle keittiöalueelle. Tuulia tarvitsee 
huomattavan paljon säilytystilaa työvälineilleen, joten korotettu lattia otetaan 
työtilan alueella käyttöön lattialuukkujen alle piilotettavilla säilytystiloilla. 
Koska molemmille taiteen tekeminen on elämässä ja asumisessa se tärkein 
asia, he eivät juurikaan kutsu esimerkiksi vieraita käymään kotonaan; tämän 
vuoksi tarvetta varsinaiselle olohuoneelle ei ole. Kahdelle ihmiselle kokonsa 
puolesta riittävä oleskelualue sijoitetaan aamuaurinkoon avautuvan tilaan ki-
vipuutarhan viereen – samaan tilaan, johon voidaan tarpeen vaatiessa rajata 
oma huone Tuulian aikaisemmasta avioliitosta syntyneen teini-ikäisen lapsen 
Frankin vieraillessa joskus viikonloppuisin. 

Tilanne menee uusiksi kun Tuulia havaitsee olevansa raskaana. Intohimoisi-
na taiteilijasieluina pariskunta ottaa tilanteen vähintäänkin tosissaan ja toteaa, 
ettei heidän asuntonsa vastaa lainkaan lapsiperheen tarpeita. Niinpä tehdään 
muutoksia, minkä seurauksena ateljeeasunto muuttuu perinteiseksi perhe-
asunnoksi. Koska lapsen syntymään on kuitenkin aikaa eikä vauva tarvitse 
omaa huonetta aivan välittömästi, vasta tulevaisuudessa tarvittavat väliseinät 
rakennetaan koteloituina korotetun lattian sisälle, jolloin asunnon käyttöä on 
jatkossa helppo muuttaa kädenkäänteessä. Koska lisätilaa luultavasti perheen 
kanssa tarvitaan, päätetään lännen puoleinen terassitila ottaa sisätilaksi. Työ-
tilansa pari päättää ulkoistaa kokiessaan olevansa elämässään nyt vaiheessa, 
jossa elämän ensisijaiseksi sisällöksi on noussut perhe työn sijasta.
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178. Korotetun lattian alle liukuva sänky vapauttaa tilan tarvittaessa muulle käytölle. Vrt. kuva 179.
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(respa)

+32,95

+32,95

+32,95

+33,85

jakoseinä

piilotettava sänky

parvi

ylös taitettava sänky

(taukotila)

peitettävä amme

työhuone

työtila

lääkäri hieroja kampaaja
lakimies kosmetelogi
kiropraktikko pappi
reikihoitaja manikyristi

piilotettava keittiö

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

+33,85

piilotettava
sänky

parvi

ylös taitettava sänky

kivipuutarha

terassi

kokoustila

+33,50

+32,95

+32,95

+32,95

 t i l a
 14,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 s u i h k u, k u r a e t .
 3,0 m2

 w c
 3,0 m2

 v a i h t u v a . t o i m .
 18,5 m2

 p ä i v y s t ä j ä
 25,0 m2

 y h t e i s t i l a
 90,5 m2

 v a r .
 3,5 m2

 k e i t t i ö
 14,0 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 34,5 m2

 t y ö t i l a
 40,5 m2

 a s u n t o
 42,5 m2

 w c
 3,5 m2

 t i l a
 27,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 t i l a
 23,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 15,0 m2

 t i l a
 11,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,5 m2

 a s u n t o
 33,0 m2

 t i l a
 13,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

+32,95

+32,95

+32,95

parvi

kirjasto/
työtila

minikeittiö

työtila

oleskelu/
työtila/
vierashuone

(jakoseinä)

ruokailu/
askartelu

wc

siirrettävä
porras

varastotilaa
lattialuukkujen
alla

lattiaan
koteloitu
jakoseinä

parvi

parvi

kiipeilyseinä

parvi

parvi

yhteinen huone

parvi

lasten keittiö

terassi

+33,85

+33,50

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 h i l j a i n e n  t i l a
 7,5 m2

 wc
 3,5 m2

 t i l a
 28,5 m2

 h i l j a i n e n  h u o n e
 12,5 m2

 h l ö k u n t a
 13,0 m2

 t i l a
 29,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 12,0 m2

 k o t i t e a t t e r i
 18,5 m2

 t i l a
 24,5 m2

 w c
 2,5 m2

 t i l a
 14,5 m2

 t i l a
 39,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 29,0 m2

 t i l a
 38,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 13,5 m2

 t i l a
 39,0 m2

 w c
 3,5 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 79,5 m2

 w c
 2,0 m2

 k h
 3,0 m2

 t i l a
 25,0 m2

 k e i t t i ö
 14,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

179. Samin ja Tuulian taiteilijakoti 

180. Samin ja Tuulian perhekoti

+32,95

jakoseinäjakoseinä

lakimies kosmetelogi
kiropraktikko pappi
reikihoitaja manikyristireikihoitaja manikyristireikihoitaja manikyristi

+32,95

jakoseinä

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r . v a r .
 1,5 m 1,5 m 1,5 m2

+32,95

wcwc parvi

 13,0 m 13,0 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 v a r .
 1,5 m2



Tuulia saavuttaa kansainvälistä menestystä ja perhe päätyy muuttamaan ul-
komaille tukeakseen tätä urakehitystä. Asunnon saa käyttöönsä aikuiseksi 
kasvanut, äitinsä taiteilijajalanjälkiä seurannut Frank, jolle perheasunnolla ei 
kuitenkaan ole oikein käyttöä. Niinpä hän jakaa tilan kahteen osaan –asuntoon 
itselleen ja galleriatilaan, jossa esittelee pienimuotoisesti töitään. Talon sisällä 
sana kiirii nopeasti, ja pian Frankin galleriasta on muodostunut talon asukkai-
den kohtaamispaikka ja ylpeyden aihe.

Mutta entä talossa kohta 20 vuotta asunut Seija? Hän suhtautuu ullakkoraken-
tamisprojektiin hyvin epäilevästi, kun se ensimmäisen kerran tulee yhtiöko-
kouksessa esiin. Seija arvelee rakennustöistä olevan  haittaa hänen jokapäiväi-
selle elämälleen, ja vastustaa hankkeeseen ryhtymistä. Mieli alkaa kuitenkin 
muuttua, kun käy ilmi, että rakentamisen seurauksena tontilla sijaitsevan liike-
rakennuksen katolle tulisi asukkaiden käyttöön tarkoitettuja kasvihuoneita ja 
pihalle uusi sauna. Eläkkeellä oleva Seija oli ammatiltaan puutarhuri, ja hänen 
sormensa suorastaan syyhyävät jo ajatuksesta päästä taas kasvattamaan kuk-
kia ja hyötykasveja. Niinpä Seijakin taipuu ja hanke toteutuu.  Rakentamisen 
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+32,95

+32,95

+32,95

taukonurkka

työtila
jumppasali
verstas paja
atk-huone
kirjasto
juhlatila
kokoushuone
luokkahuone
kerhotila

minikeittiö

parvi

sivuasunto

puttausnurmi

oleskelu/
työtila/
vierashuone

parvi

parvi

parvi

terassi

galleria

+33,50

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 w c
 4,0 m2

 k u n t o s a l i
 52,5 m2

 m o n i t o i m i t i l a
 84,0 m2

 t y ö t i l a
 31,5 m2

 a s i a k .  v a s t. o t t o
 14,0 m2

 w c
 1,5 m2

 t i l a
 35,0 m2

 w c
 1,5 m2

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 p u k u h u o n e
 7,0 m2

 w c
 4,0 m2

 t i l a
 44,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 19,5 m2

 l a s i t e t t u  p a r v.
 4,0 m2

 v a a t e h.
 1,5 m2

 p i m i ö
 6,0 m2

 w c
 3,0 m2

 t i l a
 36,0 m2

 w c
 3,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

 t i l a
 26,5 m2

 w c
 2,5 m2

 p u k u h u o n e
 6,0 m2

 t i l a
 14,0 m2

 s a u n a
 4,5 m2

 p e s u h u o n e
 5,5 m2

 t i l a
 30,0 m2

 t i l a
 36,5 m2

 w c
 3,0 m2

 v a r .
 1,5 m2

1 50

181. Frankin pienasunto ja galleria

+32,95

parvi

+32,95

 Ilmastointik.h.
 6,5 m2

 k u n t o s a l i
 52,5 m2

 v a r .
 1,5 m2

+32,95



valmistuttua käy ilmi, että viereinen palvelutalo aikoo sijoittaa pienen sivu-
yksikön uuteen kattolaatikkoon; Seija ilahtuu tästä suunnattomasti, sillä nyt 
hänellä on lähellä paikka jossa tavata ystäviään. Lisäksi hänen teini-ikäinen 
lapsenlapsensa alkaa käydä vierailulla useammin, sillä iltaisin päiväkeskuk-
sen tilat ovat nuorisokeskuksen käytössä. Istuessaan illalla uuden pihasaunan 
kuistilla ja katsellessaan kotitalona katolla nököttävää riemunkirjavaa laatik-
koa, Seija voi sanoa olevansa sittenkin varsin tyytyväinen siihen kaupungilta 
tulleeseen ullakkorakentamisesta kertovaan esitteeseen, joka antoi taloyhtiön 
hallitukselle kipinän hankkeeseen ryhtymisestä.

Esimerkit pyrkivät osoittamaan, että esitetty lähestymistapa taipuu hyvin erilai-
siinkin ratkaisuihin. Tämä on ensisijaisen tärkeää, kun mietitään sitä suuntaa, 
mihin asuntosuunnittelua halutaan viedä - todellisen valinnan mahdollisuuden 
lisääminen myös keskusta-asumisessa, ei vain esikaupungin omakotitaloissa.  

Näin ollen, jos halutaan rakentaa koteja oikeille ihmisille keskiverto-otoksen 
sijaan, oletus asukkaasta tarpeineen ja toimintoineen ei yksinkertaisesti enää 
saa olla asuntosuunnittelun lähtökohta, eikä tuotteistettu rakennuttajavetoinen 
toteuttaminen sen rajat asettava tekijä. Esitetty suunnitelma on yksi puheen-
vuoro siitä, miten asuntosuunnittelua voitaisiin tulevaisuudessa lähestyä.

”Ja kumminkin, nähdäkseni, ihmiselämässä jokainen sentään on itselleen 
minä, jokainen tahtoo olla oma persoonansa.”

-O-I. Meurman (128)
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182. Näkymä  idän suunnasta.
.



130

183. Päiväkeskuksen yhteistila. Vrt. kuva 163.
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8. Yhteenveto

Ihminen toimintoineen on yhteiskuntamme perusyksikkö, jota ilman ei ole 
kaupunkia sellaisena kuin se vielä historiallisen perinteen valossa käsitetään. 
Vaikka voidaan olla eri mieltä siitä, mitä kaupungin tulisi olla ja mitä aktivi-
teetteja pitää sisällään, samalla kannalla ollaan luultavasti ainakin sen suhteen, 
että sen tulisi olla ympäristönä mahdollisimman viihtyisä ja onnistunut. Tämän 
saavuttamiseksi ei ole yksiselitteistä keinoa tai tarkistuslistaa, jonka kohdat 
täyttämällä saataisiin hyvä lopputulos, mutta tiettyjä tekijöitä on kuitenkin ni-
mettävissä. Tärkein niistä on elämä – tunne siitä, että kyseessä on virikkeinen, 
mielenkiintoinen, aktiivinen keskittymä, joka tarjoaa monenlaisia mahdolli-
suuksia ajanviettoon. Ensimmäinen askel tätä tavoitetta kohti on lisätä keskus-
ta-alueella asuvaa ihmismäärää, jolloin kaupungissa olo on automaattista, eikä 
ainoastaan seurausta jostain muusta syystä. Yhdistämällä keskusta-asuminen 
hyvään ympäristön suunnitteluun voidaan johdattaa kehitystä toivottuun suun-
taan. Lopputuloksista on tässä yhteydessä turha puhua, sillä kaupunki tai sen 
ihmiset eivät ole koskaan valmiita.

Yksi keino lisätä kaivattua elämää on tiivistää kaupunkirakennetta uusia asun-
toja rakentamalla. Tämä on puolestaan mahdollista esimerkiksi ullakkoraken-
tamisen keinoin - asuntorakentamisen tyyppi, jota ei Turussa ole vielä riit-
tävässä laajuudessa otettu käyttöön. Kattojen alla piileskelevä potentiaali on 
valtava, niin hyödynnettävien neliöiden kuin niiden asuntosuunnittelulle tarjo-
amien mahdollisuuksienkin suhteen. Nykyinen jäykkä, oletusarvojen, säädös-
ten ja rakennusteollisuuden voitontavoittelun kahlitsema asuntorakentaminen 
kaipaa uudistamista ja vaihtoehtoja; ullakoiden käyttöönotolla näitä on kenties 
mahdollista saada aikaan. 

Ullakkorakentaminen on täysin oma lajinsa, ja sen yhteydessä huomioon otet-
tavia seikkoja on luonnollisesti hyvin paljon. Esimerkiksi arvorakennusten ol-
lessa kyseessä on mietittävä rakennusten historiallisia, kaupunkikuvallisia ja 
arkkitehtonisia arvoja, ja vaikeuksia saattaa seurata muun muassa uusien ikku-
noiden avaamisesta, kulkuyhteyksien normien täyttymättömyydestä, esteettö-
myysvaatimuksista, vanhoista rakenteista, uuden talotekniikan sijoittamisesta 
ynnä pihajärjestelyistä. Ongelmat eivät ole ratkaisemattomia, mutta on tiedos-
tettava, että kokenutta suunnittelijaa ja huolellisia esiselvityksiä vaaditaan.

Arvorakennusten  ullakkojen käyttömuutos ei ole kuitenkaan ainoa lähesty-
mistapa kattojen tasolla asumiseen, vaikka se vielä tällä hetkellä onkin val-
litseva ullakkorakentamisen toteuttamistapa. Valtaosa Turun keskusta-alueen 
asuinkerrostaloista on kuitenkin rakennettu vuosien 1950-1970 välillä, ja ai-
kakauden talotyyppi on luonteeltaan sellainen, että sen kautta ullakkorakenta-
mista voidaan toteuttaa enemmän ja vaivattomammin kuin jos keskityttäisiin 
vain vanhoihin rakennuksiin. Rakennusten perushahmo on selkeä, eikä niiden 
arkkitehtuuri sinällään kärsi kattokerroksen suuristakaan muutoksista. Lisäksi 
sijoittelu ja pinta-ala suhteessa tonttiin ovat usein sellaisia, että tiivistävää ra-
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kentamista voidaan uskottavasti esittää. Sopivuutta täydennysrakentamiselle 
lisää se tosiseikka, että kanta on peruskorjausten vaatimassa iässä.

Oleellisena osana niin vanhan kuin uudenkin asuinkerrostalokannan ullakoi-
den käyttöönottoon liittyy niiden yhteistilojen ja piha-alueiden kehittäminen 
ja parantaminen. Näin saadaan etuja koko talon asukkaille; kiinteistön arvo 
ja käytettävyys lisääntyvät, viihtyisyys kasvaa ja kodin käsite laajenee oman 
asunnon seinien ulkopuolelle. Vähitellen saatetaan päästä tilanteeseen, jossa 
yhteisöllisyys talon sisällä voimistuu, minkä seurauksena kollektiivinen vas-
tuuntunto ja arvostus omaa elinympäristöä kohtaan saavat enemmän jalansi-
jaa.

Oleellisinta Turun keskusta-alueen ullakoiden rakentamisen kannalta on se, 
mikä suhtautumien kyseiseen toimintaan päätetään ottaa. Jotta tulokset olisi-
vat onnistuneita ja kaikkia osapuolia tyydyttäviä, on ensisijaisen tärkeää, että 
yhteistyö hankkeen eri tahojen välillä toimii. Koska ullakkoasuminen voi, to-
teuttamisensa vaativuudesta huolimatta, toimia tehokkaana keinona paitsi kes-
kustan kehittämisessä, myös asuntosuunnittelun rikastamisessa ja sitä kautta 
Turun vetovoiman kasvattamisessa, tulisi kaupungin suhtautua siihen kannus-
tavasti. Sopivasti ohjaamalla ja hankkeisiin halukkaita taloyhtiöitä avustamal-
la positiivista kehityssuuntaa voidaan vahvistaa. Keinoja tähän voisivat olla 
esimerkiksi informaation tarjoaminen, ullakkorakentamisen mahdollisuuden 
ja sillä saavutettavien etujen aktiivinen esiintuominen, kaavoituksellisten esi-
selvityksien tekeminen sekä mahdollisesti ympäristöministeriöltä alueellisen 
poikkeusluvan hakeminen.
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