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Helsingin asuinkerrostaloalueita koskee poikkeamis-
päätös, jonka mukaan ullakoille on mahdollista ra-
kentaa asuntoja, vaikka tontilla ei ole rakennusoike-
utta jäljellä. 

Ullakkorakentaminen on erityisrakentamista, jossa ti-
lankäyttö voi poiketa normaaliasunnoista. Asuntorat-
kaisut voivat olla varustetasoltaan ja viimeistelyltään 
tavallista pelkistetympiä. Ylimmän kerroksen asunto-
jen laajentaminen ullakolle voi olla mahdollista vaikka 
ullakkotila ei soveltuisi ominaisuuksiensa vuoksi eril-
lisiksi asunnoiksi.
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Hannu Tomminen, Ullakkotilat, 1990, Rakennuskirja Oy

Ympäristöministeriö, Ullakkorakentamisen vaiku-
tus arkkitehtuuriin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin, 
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Esitteen suunnittelu: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoi-
misto Talli Oy, Jukka Sulonen ja Oona Airas ja kau-
punkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston 
ja kaupunginmuseon ullakkotyöryhmä

Kantakaupungin alueille on laadittu ullakkorakenta-
mista koskeva vyöhykekartta. Kartassa on tarkempia 
ohjeita siitä kuinka rakennustaiteellisten kulttuurihis-
toriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyminen 
tietyillä alueilla on turvattava.

Ullakolle



Kiinteistön ja ullakkorakentamissuunnitelman 
on täytettävä mm. seuraavat ehdot:

– Kiinteistöllä on oltava mm. rakennusten ja ympäris-
tön puolesta hyvät edellytykset ullakkorakentamiseen. 

– Ullakkorakentaminen edellyttää, että asukkaiden 
yhteistilat ovat rakennusvalvontaviraston yhteisti-
laohjeen periaatteiden mukaisia ja pihat ovat viihtyi-
sät tai ne kunnostetaan ullakkorakentamisen yhtey-
dessä. 

– Rakentamisen on tapahduttava pääasiallisesti ole-
massa olevan katon sisäpuolella. Olemassa olevan 
ullakon sisätilan vapaa korkeus katon harjan kohdal-
la on oltava yleensä vähintään 3,5 metriä.

– Rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arkkitehtonisia ja 
historiallisia arvoja ei saa turmella.

– Kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen on tur-
vattava.

– Pihalla mahdollisesti olevat autopaikat tulee pois-
taa. Kiinteistön maanalaiset autonsäilytystilat on va-
rattava asukkaiden autopaikoiksi. 

Rakentamista koskee mm. seuraavat ohjeet: 

– Kiinteistön asuttavuus tai toimivuus ei saa kärsiä. 

– Pääsuunnittelijan pätevyyden tulee olla luokkaa 
AA. Ullakkohankkeet ovat suunnittelukohteina yleen-
sä erittäin vaativia.

– Ullakkorakentamiseen liittyvistä muista järjeste-
lyistä tulee tehdä suunnitelma. Vaadittavat toimenpi-
teet suhteutetaan ullakkorakentamisen laajuuteen.

– Hankkeelle on nimettävä pätevä rakennustöiden 
valvoja. 

– Hankkeesta on kuultava naapureita.

– Kaupunkisuunnitteluvirastolta on pyydettävä tar-
vittaessa lausunto. 

– Kaupunginmuseolta on pyydettävä lausunto kult-
tuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkais-
ta kohteista. 

– Alueen pysäköintilaitoksista ja yhteiskäyttöau-
toista löytyy tietoa osoitteesta www.hel.fi /kaupun-
kisuunnittelu/maanalainenpysäköinti sekä www.ci-
tyclub.net.

Ullakkorakentamisen etenemiskaavio

kaksi vaihtoehtoista toteutuslinjaa


