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Asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen
poikkeamisen jatkaminen

HEL 2013-010766

LIITE 1

A. Poikkeamisen ehdot

1. Kiinteistöllä on sen rakennusten, vapaa-alueiden, sijainnin
ja ympäristön puolesta hyvät edellytykset ullakkorakenta-
miseen ja rakentaminen täyttää asumishygienian perus-
vaatimukset. Poikkeamisen piiriin kuuluvat myös ne liike-
keskustan alun perin asuinkerrostaloiksi rakennetut raken-
nukset, joissa nykyisin on sekä asuin- että liiketiloja.

2. Rakentamisen yhteydessä tehdään tarpeellisia parannuk-
sia kiinteistön asukkaiden yhteistiloihin ja asumisviihtyisyy-
teen. Näitä ovat esimerkiksi jätehuoltojärjestelyt, pihan
muutokset toiminnalliseksi ja visuaaliseksi kokonaisuudek-
si, sauna-, pesula-, säilytys-, harraste- ja kokoontumistilat.

3. Rakentaminen tapahtuu pääasiallisesti olemassa olevan
katon sisäpuolella. Olemassa olevan ullakon tulee olla riit-
tävän korkea asuntojen rakentamiseen. Ullakon sisätilan
vapaa korkeus katon harjan kohdalla on olemassa olevan
ullakon lattiasta ullakon yläpohjan kantavan rakenteen ala-
pintaan oltava yleensä vähintään 3,5 metriä. Ullakkoraken-
tamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen ominaispiir-
teet. Ullakolla tehtävien järjestelyjen on perustuttava ole-
massa olevaan tilaan. Harjan tai koko katon korottaminen
voidaan lisäksi sallia, mikäli perusteluna on esimerkiksi
energiatehokkuus, tekninen toimivuus tai ullakon vanhojen
rakenteiden säilyttäminen. Kattokorotuksiin tulee saada
kaupunkikuvaneuvottelukunnan puoltava lausunto.

Katon korotuksia voidaan sallia:
 pihasiipien ja piharakennusten kohdalla, mikäli sillä
saadaan aikaan huomattavia parannuksia ullakon
asumisolosuhteisiin ja mikäli korotuksella ei ole mer-
kittävää vaikutusta kaupunkikuvaan, se ei varjosta pi-
haa eikä huononna naapureiden asumisolosuhteita.
 julkisivupinnasta sisään vedetyillä ullakoilla, joissa on
olemassa olevaa suoraa julkisivuseinää, voi-daan ko-
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rottaa kattoa lämmöneristeen ja tuuletuk-sen mahdol-
listamiseksi.
 energiatehokkuuden parantamisen edellyttämänä ko-
ko vesikaton uusimisen yhteydessä.
 mikäli perusteena on rakennuksen katon nykyisen ta-
son mataluus verrattuna viereisiin kattokorkeuksiin, ja
jos vähäisellä korottamisella voidaan kaupunkikuvaa
eheyttää ja parantaa.

4. Rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arkkitehtonisia arvoja ei
turmella. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaissa rakennuksissa rajoitetaan sellaista ullakkora-
kentamista, joka aiheuttaisi muutoksia vesikattoon tai
muulla tavoin heikentäisi rakennuksen arvoa.

5. Kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen on ullakkoraken-
tamisessa turvattava. Erityisesti tämä korostuu avoimeen
kaupunkitilaan, aukioihin, mereen ja puistoihin rajoittuvilla
alueilla ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä alueilla.

6. Kiinteistöissä olevat maanalaiset autonsäilytyspaikat ja au-
topaikoiksi soveltuvat kellaritilat, joita ei tarvita asukkaiden
yhteistiloina, varataan asukkaiden autopaikoiksi. Ullakolle
rakennettavien asuntojen osalta ei tarvitse osoittaa uusia
autopaikkoja.


