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alKusaNat
Tämä kuuden vuoden opintojen kulminaationa syntynyt diplomityö 
on ollut opettavainen matka, jonka varrella olen syventynyt mielen-
kiinnonkohteisiini aina kaupunkisuunnittelusta korjausrakentamiseen 
ilmastokriisiä unohtamatta. Matkan varrella on tullut pohdittua paljon 
myös arkkitehdin ammatti-identiteettiä ja sitä, miten tulevaisuudes-
sa rakentaminen olisi sekä esteettistä, toiminnallista, että kestävää ja 
mikä minun roolini sen mahdollistajana on. 

Kuusi vuotta on samalla pitkä ja lyhyt aika. Vuosiin on ehtinyt mahtua 
useampi juhlittu vappu sekä yön pikkutunneilla paniikissa kasattu pie-
noismalli. Toisaalta olemme joutuneet todistamaan myös yhtä globaa-
lia pandemiaa sekä Euroopassa syttynyttä silmittömän raakaa sotaa, 
jotka ovat ravistelleet maailmankuvaani melko perusteellisesti.

Matka arkkitehdiksi on ollut elämänmittainen, vaikka se virallisesti al-
koi syksyllä 2016. Muistaakseni eräällä nykyarkkitehtuurin luennolla 
todettiin, että arkkitehtuurikäsitys on osaltaan verenperintöä, ja vai-
kutteita tähän ammattiin on saatu varmasti jo kotoa oman edesmen-
neen isäni toimiessa eräänlaisena esikuvana ennakkoluulottomasta ja 
uteliaasta suhtautumisesta rakentamiseen. Vuosien varrella arkkiteh-
tuurin yksikkö on toiminut innovatiivisena ja asiantuntevana kasvuym-
päristönä,  sekä kanssaopiskelijoiden, että opettajien toimesta — toi-
vottavasti seura tekee kaltaisekseen. 

Lopuksi haluaisin vielä kiittää diplomityöarkea jakaneita läheisiäni ja 
ohjaajaani Anu Soikkelia; ilman teitä matka olisi ollut huomattavasti 
kivikkoisempi. Kiitos myös haastatteluihin vastanneille arkkitehdeille 
sekä Oulun kaupungin arkistolle arvokkaan tiedon välittämisestä. Näil-
lä eväillä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita.
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tiiVistelMÄ aBstraCt
Diplomityöni ’Kerroksellisuutta kerroksilla; kaupunkikuvallisesti pienipiirteisen kattora-
kentamisen potentiaali’ on läpileikkaus maamme kattorakentamisen tasosta ja toteu-
tustavoista, kaupunkisuunnittelun tiivistämispaineista sekä kerrostalorakennuskan-
tamme nykytilasta suhteessa ilmastokriisiin. Diplomityö on tutkielmapainotteinen, ja 
sen kirjoitusprosessin myötä olen pyrkinyt ymmärtämään paremmin kaupunkisuun-
nittelun vallitsevia suuntaviivoja ja niiden toteutumista käytännössä tarkastelun rajau-
tuessa yhteen tiivistämisrakentamistapaan, kattorakentamiseen. 

Luvussa 1 syvennyn kuvaamaan kerrostalokannan lähtötilannetta kattorakentamisen 
kontekstissa arvioimalla maamme kerrostalojen ikäjakaumaa ja kuntoa suhteessa ra-
kennusteollisuuden ilmastovaikutuksiin sekä maanlaajuisiin ja paikallisiin alueiden-
käyttötavoitteisiin arvioiden samassa yhteydessä uudistavan korjausrakentamisen 
mahdollisuuksia. Luvussa 2 käsittelen kattorakentamisen haastepalettia sekä katto-
rakentamisen toteutetun nykytason ja kaavoituksen laajemmassa mittakaavassa, että 
kohteiden tasolla aina asuntoyhtiönäkökulmasta teknisiin haasteisiin ja kustannuksiin. 

Luvussa 3 käyn läpi kattorakentamisen mahdollisuuksia sosiaalisesta ja arkkitehtoni-
sesta näkökulmasta, joista jälkimmäinen keskittyy etenkin kaupunkikuvan sekä asun-
toarkkitehtuurin tasoille. Luvusta 4 lähtien diplomityöni siirtyy lähemmäksi käytännön 
tasoa, sillä luvussa käydään läpi kattorakentamisen keinoja, kaupunkikuvallisia vaiku-
tuksia ja suomalaisen kerrostalokannan kattorakennettavuutta myös havainnekuvae-
simerkein. Esittelen osiossa myös kaupunkikuvallisia ratkaisumalleja kattorakentami-
sen toteuttamiselle. Osiossa 5 käydään puolestaan läpi jo toteutuneita kohteita Oulun 
keskusta-alueella. 

Näkemykseni mukaan kattorakentamisen taso Suomessa on toistaiseksi kovin mal-
tillista, sillä olevan rakennuskannan päälle toteutettava lisärakentaminen koetaan 
haastavaksi monella eri tasolla aina asuntoyhtiöiden tahtotilasta toteuttamiseen asti. 
Suomen suurimmat kaupungit ovat tunnistaneet ylöspäin tapahtuvan laajentumisen 
osaksi kaupunkirakenteen tiivistämistä, mutta kaupunkien lähestymiskulmissa ja kat-
torakentamisselvitystilanteissa on eroja. Selvää on se, että kattorakentamiskohteiden 
selvittämisen puute näkyy kattorakentamispotentiaalin hyödyntämättömyytenä. Tee-
sini onkin, että jotta kattorakentamisen tuoma kaupunkirakenteen tiivistämisen po-
tentiaali voi toteutua, tulee aiheesta tuottaa selvityksiä. Tämän lisäksi kattorakenta-
miseen liittyy monia käytännön ongelmakohtia, jotka on mahdollista ratkaista. Edellä 
mainittujen aihealueiden lisäksi diplomityöni toimii ikään kuin läpileikkauksena kat-
torakentamisen nykytilasta sekä muistutuksena tämän ratkaisumallin olemassaolosta 
esimerkiksi purkavaan tiivistämisrakenteeseen verrattuna. 

My diploma thesis ’Kerroksellisuutta kerroksilla; kaupunkikuvallisesti pienipiirteisen 
kattorakentamisen potentiaali’ (Layered city landscape through storeys; the potential 
of small scale construction on roofs) is an examination identifying the current state of 
residential construction on existing roofs, the utilized methods, the goal of densifying 
urban structures as well as the current state of Finnish apartment building estate 
viewed especially from the climate crisis point of view. This thesis is research-focused, 
and during the process of its creation, my aim was to gain an in-depth understanding 
of the existing guidelines in city planning in relation to how they are realized in con-
crete planning while narrowing my subject to one single way of urban densification, 
building on the existing roofs.

Chapter 1 of my thesis focuses on the current state of the apartment building estate. 
In this chapter, I evaluate the age distribution of the existing estate and its state in 
relation to the climate effects of the building industry and national and global are-
al planning goals. In this context, I evaluate the possibilities of urban infill through 
transformational repair construction. Chapter 2 covers the current level of built roofs 
and the challenges of this type of building evaluated by interviewing city planning 
architects of the four largest Finnish cities and at the housing company level. Also, 
technical challenges and costs of building on roofs are evaluated in this chapter.

Chapter 3 covers the possibilities and potential of building on the roofs from a social 
and architectonic point of view, the latter focusing on the cityscape and residential ar-
chitecture. From chapter 4 on, this thesis will approach the topic from a more practi-
cal standpoint; in this chapter, I will go through different ways of building on the roofs 
in relation to the buildability of varying roof types with cityscape effect evaluation 
supported by illustrations. Besides this, the chapter covers my solution models for 
building on roofs. Chapter 5 goes through already built roofs in the central Oulu area.

In my opinion, the level of building on roofs is by far very moderate in Finland as ad-
ditional construction on top of the existing building estate is perceived as challenging 
on many different levels, from the will of the housing companies to implementation. 
Finland’s largest cities have identified upward expansion as part of the densification 
of the urban structure. Still, there are differences in the approach angles of cities and 
the level of local research on the possibilities and potential of building on the roofs. It 
is clear that the lack of research on roof construction sites results in the untapped po-
tential of this type of building. My thesis is that the topic must be researched at local 
levels to unleash the potential of densifying the urban structure by roof construction. 
In addition to this, there are many practical problems associated with building on 
existing roofs that can be solved. Besides the topics mentioned above, my diploma 
thesis serves as a cross-section of the current state of roof construction and as a re-
minder of the existence of this solution compared to, for example, urban densifying 
methods that demolish existing structures.
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Tämä arkkitehtuurin alan diplomityö on toteutettu hen-
kilökohtaisesta mielenkiinnonkohteesta ammennettuna 
ilman tilaajaosapuolta. Tutkielmapainotteisen diplomityö-
ni tavoitteena on esitellä Suomen kerrostalokiinteistökan-
nan nykytila uudistavan korjausrakentamisen mahdolli-
suuksien valossa ja analysoida kiinteistöjen kehittämisen 
mahdollisuuksia ja tapoja niiden katolle toteutettavan li-
särakentamisen osalta. Työ on toteutettu tarkastelemalla 
ja analysoimalla alan kirjallisuutta ja etenkin valtiollisia ja 
kunnallisia julkaisuja kerrostalorakennuskannan tilasta, ra-
kentamisen ilmastovaikutuksista ja kiinteistöjen ja yhdys-
kuntarakenteen kehittämisestä. Lisäksi diplomityöhöni on 
ammennettu tietoa Suomen suurimpien kaupunkien ase-
makaavaviranomaisiin kohdistetuista haastatteluista sekä 
kvalitatiivisista kaupunkikuvallisista kohdetutkimuksista jo 
toteutuneisiin kattorakennuskohteisiin. Työni pyrkii siis vä-
littämään realistisen kuvan Suomen kerrostalojen kattora-
kentamisen nykytilasta, analysoimaan sen ongelmakohtia 
ja tarjoamaan sekä prosessitason ratkaisuja, että kaupunki-
kuvallisia vaihtoehtoja kattorakentamisen kehittämiseksi ja 
edistämiseksi. 

Tiivistämisrakentaminen on paljon tutkittu ja syvään va-
kiintunut alueidenkäyttösuunnittelun periaate, mutta ha-
lusin tässä diplomityössä syventyä yhteen tarkkarajaiseen 
tiivistämistoimenpiteeseen koko tiivistämisratkaisupaletin 
sijaan. Koen, että olevan kiinteistökannan katolle tapahtu-
va uudistava korjausrakentaminen tai uudisrakentaminen 

JohdaNto Ja taustaa

eroaa muista tiivistämiskeinoista oleellisesti sen vuoksi, 
että kattorakentamisen pienipiirteisyydestä johtuen siinä 
säästetään purkamisen ja massiivisen uudisrakentamisen 
resursseja. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi rakennusalalla 
tulee kääntää jokainen kivi ilmaston kannalta kestävämmän 
rakentamisen mahdollistamiseksi, oli mittakaava mikä ta-
hansa. Vaikka kattorakentamisessa syntyvien asuntojen vo-
lyymi on uudisrakentamiseen verrattuna pieni, uskon, että 
pienistä puroista syntyy suuria virtoja. 

Olen päätynyt käyttämään diplomityössäni termiä ’katto-
rakentaminen’ termien ’ullakkorakentaminen’ ja ’korotus-
rakentaminen’ sijaan siksi, että haluan minimoida termi-
nologian aiheuttaman rajaavan vaikutuksen aiheelle, sillä 
kyseiset termit näkemykseni mukaan typistävät kattoraken-
tamisen tarkastelun kahteen laatikkoon. Kattorakentaminen 
on puolestaan käsite, joka mahdollistaa eri vaihtoehtojen 
tarkastelun monipuolisesti ilman tarkkaa rakentamistavasta 
johtuvaa metodirajausta. Toinen työtäni rajaava käsite on 
’kaupunkikuvallinen pienipiirteisyys’, jonka myötä rajasin 
tarkasteluni koskemaan kaupunkikuvallisesti maltillisem-
paa kattorakentamista mittavan, useita kerroksia käsittävän 
korotusrakentamisen sijaan. 
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1.1 Kerrostaloasuminen Suomessa
1 lÄhtötilaNNe

Suomi on varsin kerrostalovaltainen maa, ja maamme on Euroopan maiden 
mittapuulla toiseksi kerroistalovaltaisin heti Espanjan jälkeen, sillä 46 prosent-
tia asunnoista sijaitsee juuri kerrostaloissa.1 Vaikka Suomen yleisin talotyyppi 
on kerrostalo, on maamme yksi Euroopan väljimmin ja hajanaisimmin asutuis-
ta maista.2 Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin 62 000 kerrostaloa, jotka käsit-
tävät noin 1,4 miljoonaa asuntoa sekä 104 miljoonaa neliömetriä kerrosalaa. 
Euroopan mittapuulla suomalaiset asunnot ovat varsin hyväkuntoisia, mutta 
asuinkerrostalojen energiatehokkuudessa olisi parannettavaa.3 

1 H. Paavola: Puurakentamisen ohjelman kehittävä arviointi, loppuraportti, Witmill  
oy, 2020. s. 8 

2 YM: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta, 2011, s.11
3 YM: Pitkän aikavälin korjaustakentamisen strategia 2020-2050, 2020, s.16

Suomen kerrostalorakennuskanta on suhteellisen nuorta, sillä vain 10 prosent-
tia maamme kerrostalorakennuskannasta on valmistunut ennen toista maa-
ilmansotaa. Vanhasta kerrostalorakennuskannasta vieläpä jopa 70 prosenttia 
löytyy Helsingistä.4 Kuten yllä esitetystä diagrammista voi päätellä, Suomen 
kerrostaloista suuri osa on rakennettu sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ajan 
asuntopulan ja kaupungistumisen aihettaman asuntopaineen ratkaisemiseksi. 
Erityisen merkittävää kerrostalorakentaminen volyymi on ollut 1970-luvulla, 
jolloin rakentamista ohjasi kaupungistumisen ja sarjatuotannon vimma. Ker-
rostalojen huippurakennusvuosien piikkien sijoittuessa sodan jälkeisille vuosi-
kymmenille, on selvää, että maamme kerrostalorakennuskannasta huomatta-
va osa on tullut peruskorjausikään ja suuret korjaukset ovat joko ajankohtaisia, 
niitä on jo toteutettu tai rakennuksia suunnitellaan vaihtoehtoisesti korvatta-

4 Neuvonen, Petri (toim.): Kerrostalot 1880–2000, 2006, s.6

Kuva 1: Asuinkerrostalojen yhteenlasketun kerrosalan jakautuminen eri vuosikymmenillä 
rakennettuihin asuinkerrostalorakennuksiin kertoo rakennuskannan suhteellisen nuoresta 
iästä. (YM: Pitkän aikavälin korjaustakentamisen strategia 2020-2050, 2020, s.17)



12 13

viksi uudemmilla ja mahdollisesti alueenkäytöllisesti tehokkaammilla uudisra-
kennuksilla.

Vanhemman asuinkerrostalorakennuskannan tapauksessa suuren korjaus-
taakan lisäksi suurena ongelmakohtana näyttäytyy keskimäärin matalampi 
energiatehokkuus. Pääsääntöisesti asuinkerrostalot kuluttavat sitä vähemmän 
lämmitysenergiaa, mitä uudempi rakennus on, sillä uudisrakennusten ener-
giatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota pääsääntöisesti vasta 1970-luvun 
energiakriisien myötä5. On selvää, että esimerkiksi 1970-luvulla rakennettujen 
asuinkerrostalojen energiatehokkuusvaatimukset ovat olleet täysin lapsenken-
gissä verrattuna niihin vaatimuksiin, joita ilmastonmuutoksen hidastaminen 
rakennusalalle nyt ja tulevaisuudessa aiheuttaa. Siispä, mikäli olevaa kerrosta-
lorakennuskantaa pyritään kehittämään esimerkiksi uudistavan kattorakenta-
misen keinoin, on suunnitteluprosesseissa huomioitava rakennusten korjaus-
tarpeen limittyminen uudistavan rakentamisen tavoitteiden kanssa. 

Koenkin, että laaja peruskorjaustarve on haasteen lisäksi mahdollisuus; laa-
jamittaisten korjaustöiden yhteydessä suomalaisia kerrostaloja tulee pyrkiä 
kehittämään kokonaisvaltaisesti yksittäisten ongelmakohtien ratkaisemisen si-
jaan. Laajat peruskorjaushankkeet tarjoavat nimittäin korjaamisen ohella mah-
dollisuuksia rakennusten kehittämiseen ja päivittämiseen, sillä asumistarpeet 
ja kaupunkisuunnittelun tavoitteet ovat muuttuneet huomattavasti rakennuk-
sen rakentamisajankohdasta.

5 YM: Pitkän aikavälin korjaustakentamisen strategia 2020-2050, 2020, s.17

1.2 Rakennusteollisuuden ilmastovaikutukset

Rakennusteollisuus on globaalisti tunnistettu yhdeksi suurimmista päästö-
lähteistä ja esimerkiksi betoniteollisuuden merkitys osana maailmanlaajuisia 
hiilidioksidipäästöjä on huomioitu laajalti; arvioiden mukaan betoniteollisuus 
tuottaa yksinään jopa 8% globaaleista hiilidioksidipäästöistä.6 Vaikka rakennus-
ten elinkaaren hiilidioksipäästöistä vain noin 20% syntyy rakentamisvaiheesta 
materiaaleineen,7 on rakennusvaiheen piikki koko rakennuksen elinkaareen 
verrattuna huomattava. Tämä energiapiikki on näkymykseni mukaan merkittä-
vin argumentti korjaavan ja uudistavan korjausrakentamisen puolesta, sillä täl-
laisen rakentamisen ilmastovaikutukset ovat vääjäämättä uudisrakentamisen 
vaikutuksia vähäisemmät. 

6 M. Andrew, Global CO2 emissions from cement production Robbie M. Andrew s.  
195 Earth Syst. Sci. Data, 10, 195–217, 2018

7 Gaia: Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tie  
kartta 2020 - 2035 - 2050, 2020, s. 15 

Kuva 2: Tilastokeskuksen grafiikka ”Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit” 
kertoo suomalaisen kerrostalorakennuskannan laajasta korjaustarpeesta. (Tilastokeskus: 
Korjausrakentaminen 2020, Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset, 2021, s. 2)

Kuva 3: Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki ilman käyttövaiheen aikaisia päästöjä; ra-
kennukset nielevät merkittävästi resursseja myös käyttövaiheen ulkopuolella. (yksikkö kt-
CO2e, laskettu vuoden 2017 tietojen perusteella.) (Gaia: Osa 4. Rakennusteollisuuden ja 
rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 - 2050, 2020, s. 15) 
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Kuva 4: Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki myös käyttövaiheen päästöt huomioiden. 
Käyttövaiheen ajalta kumuloituvat päästöt ovat huomattavat kokonaispäästötarkastelus-
sa. (yksikkö ktCO2e) (Gaia: Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiili-
syyden tiekartta 2020 - 2035 - 2050, 2020, s. 15) 

Suomen kasvihuonepäästöjen ollessa (vuoden 2018 tietojen perusteella) yh-
teensä noin 56,5 miljoonaa tonnia (CO2e), rakennetun ympäristön osuus kan-
sallisesta hiilijalanjäljestä on noin 30%. Mikäli käyttövaiheen energiankulutus 
jätetään huomiotta, on rakennuskannan osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä 
edelleen 7% (5% rakennusmateriaalien päästöistä ja 2% rakennustoiminnas-
ta).8 Näin ollen rakentamisen hiilijalanjälki on kansallisessakin hiilijalanjälki-
tarkastelussa merkittävä, jonka avulla uudistava korjausrakentaminen kuten 
asuinkerrostaloihin sijoitettava kattorakentaminen on perusteltavissa myös 
ekologisesti. Mikäli uudistava korjausrakentaminen toteutetaan kerrostalon 
energiatehokkuutta parantavien korjausten yhteydessä rakennuksen käyttö-
vaiheen energiankulutuksen pienentämiseksi, saavutetaan samassa hankkees-
sa hiilijalanjälkisäästöjä monialaisesti.

Rakennusten hiilijalanjäljen tarkastelu ei toki ulotu ainoastaan rakennuksen 
rakenteiden ja asuntojen tasolle, sillä kokonaishiilijalanjälkeen vaikuttaa myös 
asuinrakennuksen sijoittuminen kaupunkirakenteeseen ja sen infrastruktuu-
reihin. Luonnollisesti hiilijalanjälkisäästöjä saavutetaan myös olevien palve-
lu- ja infrastruktuuriverkkojen hyödyntämisestä uusien kehittämisen sijaan. 
Pääsääntoisesti energiatehokas ja ilmastoystävällinen rakentamisen ratkaisu 
syntyy, kun rakentamisessa huomioidaan olevan rakennuskannan ja yhdys-
kuntarakenteen potentiaali aina jo rakennettujen seinien hyödyntämisestä 
esimerkiksi olevien julkisen liikenteen tai lämpöverkon järjestelmien hyödyn-
tämiseen.

8 Gaia: Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tie  
kartta 2020 - 2035 - 2050, 2020, s. 9 

1.3 Tiivistäminen osana alueidenkäyttötavoitteita ja 
kaupunkistrategioita

Alueidenkäytön ohjaaminen on Suomessa varsin monitasoista, sillä alueel-
lisen kehitystyön periaatteet valuvat aina kansainväliseltä tasolta käytännön 
kaavoitukseen. Esimerkiksi YK:n jäsenmaiden sopimien vuoden 2015 muo-
toiltujen kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimintaohjelma Agenda 2030:n 
mukaan jäsenmaiden tulee alueidenkäyttötavoitteissaan pystyä takaamaan 
kaupunkiensa ja asuinyhdyskuntiensa turvallisuus ja kestävyys. Konkreettisia 
toimenpiteitä tavoitteiden mahdollistamiseksi ovat kaikille tarjottavat kuluil-
taan riittävän edulliset asunnot, kestävän liikennejärjestelmän kehittääminen 
sekä kulttuuri- ja luontoperinnön suojelutoimenpiteet. YK:n Pariisin ilmasto-
sopimuksen mukaan myös alueiden kehittämisen tulee vastata ilmastollisiin 
tavoitteisiin, joiden mukaan maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa 
1,5°C asteeseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on esittänyt, 
että Suomen päästövähennystarpeeksi muodostuu 39 prosenttia ei-päästö-
kauppasektorille, jolloin konkreettiset toimet kohdistuisivat etenkin liikentee-
seen, mutta myös muulla, kuin puhtaasti liikenteen perustuvalla alueidenkäyt-
tösuunnittelulla on suuri merkitys, mikäli päästövähennystavoitteisiin aiotaan 
yltää.9

Suuret linjat on luonnollisesti huomioitu myös kansallisessa päätöksenteossa 
alueidenkäytön ohjaamiseksi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpään suun-
taan. Esimerkiksi valtioneuvosto on alueidenkäyttötavoitteissaan todennut, 
että ilmastonmuutokseen voidaan merkittävästi vaikuttaa kestävällä yhdyskun-
tarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä ja alueidenkäytön suunnit-
telulla, jonka tavoitteena on vähähiilinen yhteiskunta.10 Alueidenkäyttötavoit-
teiden juridisen pohjan mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoituksena onkin luoda edellytyksiä hyvän elinympäristön syntymiselle, joka 
mahdollistaa ekologisen kehityksen lisäksi myös taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisesti kestävän kehityksen.11 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on käsite, joka nousee vääjäämättä esiin kes-
tävän alueidenkäytön kontekstissa. Tiiviin kaupunkirakenteen ihanne perustuu 
ajatukseen kompaktista yhdyskuntarakenteesta, joka käsittää etuja energiate-
hokkuuden suhteen etenkin asumisen ja paikallisliikenteen tarjoamien ener-
giasäästöjen vuoksi. Tämän lisäksi tiivis maankäyttö pienentää rakennuskäyt-
töön tarvittavan maan kokonaistarvetta.12

9 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s.4
10 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s.1
11 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s.3
12 WHOLE: Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus, 2017, s.39
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Kaupunkirakenteen tiivistäminen olevien infrastruktuurien varrelle on ilmas-
tollisten syiden lisäksi tavoiteltavaa myös yhdyskuntarakenteen trendien ja 
moniulotteisen kestävän kehityksen mahdollistamiseksi. Kaupunkirakenteen 
tiivistäminen onkin perusteltavissa myös kaupungistumisen kontekstissa, sillä 
valtioneuvoston päätöksen mukaan Suomen yhdyskuntarakentaminen keskit-
tyykin alati selvemmin maamme suurimmille kaupunkiseuduille, joiden työs-
säkäynti- ja asiointialueet laajenevat kaupunkien vetovoiman säilyessä.13 

Kaupunkirakenteen tiivistämisen ihanne on saanut osakseen myös kritiikkiä. 
Tiivistämistavoitteilla on arvioitu esimerkiksi olevan haittaa kaupunkiluonnol-
le.14 Mikäli uudistava korjausrakentaminen ei kuitenkaan vaadi uuden maa-
alan käyttöönottoa, voisi tämäntyyppisen rakentamisen olettaa käsittävän 
vähäisemmät vaikutukset kaupunkien biotooppeihin uudisrakentamiseen ver-
rattuna. 

Suomen rakennuskannan erityispiirre piilee myös siinä, että rakennettuun 
ympäristöön ja rakennuksiin sitoutuu valtaosa maamme kansallisvarallisuu-
desta. Täten olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen on kansantalouden 
resurssitehokkuuden kannaltakin tarkasteltuna erittäin tärkeää ja perusteltua. 
Valtioneuvosto tunnistaakin kaupunkiseurujen alueidenkäytön ratkaisut kuten 
jo olevan yhdyskuntarakenteen eheyttämisen merkittäväksi valtiksi taistelussa 
ilmastonmuutosta vastaan.15 Täten kaupunkirakenteen tiivistäminen niin sano-
tusti olevien seinien sisällä (tai katoilla) on varsin perusteltua ja järkevää.

WHOLE:n loppuraporttissa hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjen minimoinnin 
kannalta resurssitehokkaaksi toiminnaksi määritellään toiminta, jossa tuot-
teen tuotanto pyritään mahdollistamaan “matalammilla päästöihin liittyväl-
lä panoksilla”; hiilidioksidipäästöjen alittaminen vaatii siis resurssitehokkaita 
prosesseja, joissa päästötavoitteisiin pyritään yltämään tehokkaasti vaikutta-
villa keinoilla.16 Jos prosessin tuotteena on asunto, sen rakentaminen olevien 
seinien sisälle tai olevien kiinteistöjen puitteissa lienee resurssitehokkaampi 
ratkaisu, kuin tuottaa samat asunnot uudistuotannon kautta. Koenkin uudis-
tavan ja rakennusmassassa ylöspäin tapahtuvan korjausrakentamisen olevan 
Suomessa järkevää resurssitehokkuuden, ilmastopäästöjen minimoimisen, 
kaupunkirakenteen tiivistämisen ja infrastruktuurin tehostamisen sekä uudis-
rakentamista pienempien luontovaikutusten vuoksi. 

13 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s. 2
14 WHOLE: Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus, 2017, s. 39
15 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s. 5
16 WHOLE: Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus, 2017, s. 38

Kattorakentamisen edut kestävyyden näkökulmasta

Resurssitehokkuus

Uudisrakentamista 
pienempi rakennus-
ajan päästökuorma

Kaupunkirakenteen 
tiivistämisen päästö-
säästöt

Vähäiset luontovai-
kutukset



18 19

ta jäi vielä hissittä23.

Rakenteellisten ominaispiirteiden lisäksi myös tila-arkkitehtuuri heijastelee 
aina aikansa ihanteita ja samoin kuin tietyt rakenteet tai rakennusosat, myös ti-
la-arkkitehtuuri voi osaltaan vanheta, jolloin se ei enää vastaa nykyajan tarpei-
siin. Täten peruskorjausten yhteydessä tulisi ottaa huomioon rakennusten ra-
kenteellisen ja teknisen vanhentumisen lisäksi myös muita ulottuvuuksia, jotka 
heijastuvat aina tilojen käytön nykyaikaistamiseen ja optimointiin. Korjausikää 
kolkuttelevien kerrostalojen korjaustarpeiden kokonaisvaltainen arviointi vaa-
tisi siis paljon muutakin, kuin selkeiden vaurioiden korjaamista ja rakenteiden 
u-arvojen parantamista, jotta niiden tulevaisuus olisi ekologisesti, mutta myös 
sosiaalisesti kestävä.

Näin mittavat korjaukset ovat vääjäämättä hyvin työläitä ja haastavia sekä isän-
nöitsijöiden, taloyhtiöiden ja asukkaiden kannalta. Koska perusteelliset korjauk-
set vaativat monenlaista asiantuntijatietämystä, hankkeeseen saatetaan jou-
tua kytkemään useita urakoitsijoita, jolloin urakan hallinta haastavoituu. Moni 
korjausrakentamishankkeiden ongelmista linkittyy myös rakennusteollisuuden 
kaavoihin kangistuneisiin perustoimintatapoihin, sillä myös korjaushankkeita 
toteutetaan usein uudisrakentamisen toimintamalleja soveltamalla teollisten 
korjausrakentamisen palvelukonseptien puuttuessa lähes kokonaan.24 Erityi-
sesti nämä ongelmat on tunnistettu 1960- ja 1970-luvun lähiöiden konteks-
tissa, mutta puutteet korjausrakentamisen palveluiden saatavuudessa ja kor-
jausrakentamishankkeiden hallinnoimisen ja kulurakenteen selkeyttämisessä 
pätevät myös yleisemmällä tasolla.  

Toisin sanoen, korjattavaa on paljon, joskaan korjauspalveluiden saatavuus ei 
välttämättä vastaa täysin korjaustarpeeseen. Haastaviksi voivat muodostua 
esimerkiksi sellaiset laajamittaiset kohteet, joissa peruskorjausten yhteydessä 
toteutetaan uudistavaa korjausrakentamista.  

23 Neuvonen, Petri (toim.): Kerrostalot 1880–2000, 2006, s.178
24  Soikkeli, Koiso-Kanttila, Sorri: Korjaa ja korota, 2014,  s.13 

1.4 Rakennuskannan korjaustarve ja korjausten to-
teutuminen

Koko rakennusteollisuuden painotus on Suomessa siirtymässä yhä suurem-
missa määrin uudistuotannosta korjaavan rakentamisen suuntaan ja korjaus-
rakentamisen trendi tulee näillä näkymin voimistumaan lähivuosina entises-
tään.17 Myös EU on rakennusten energiatehokkuusdirektiivissään (EDBP) ja sen 
muutosten myötä esittänyt pyrkimyksensä rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteiden saavuttami-
sen kannalta oleellista onkin nopeuttaa olevan rakennuskannan kustannuste-
hokkaita peruskorjauksia sekä lisätä älykkään teknologian integrointia raken-
nuksiin, sillä uudisrakentamisen tapauksessa energiatehokkuusvaatimukset 
toteutuvat automaattisesti.18 Myös Suomen pitkän aikavälin korjausrakentami-
sen strategia tunnistaa vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneet asuin- ja 
palvelurakennukset energiatehokkuuskehityskohteiksi, joiden osalta tavoittee-
na on vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä 90 prosentin verran vuoden 
2020 alusta vuoteen 2050 mennessä.19 

Asuinkerrostalojen peruskorjausten aikaväli on 40-50 vuotta, jonka seurauk-
sena Suomen kerrostalorakennuskannasta suuri osa on tullut peruskorjausi-
kään (1960-1970-luvun rakennuskanta) ja osa ohittanut sen.20 Tiukentuneet 
energiatehokkuusvaatimukset näkyvät tyypillisissä peruskorjausten korjatta-
vissa rakennusosissa, joita ovat rakennusten ulkoseinät, ikkunat ja parvekkeet 
ja erilaiset talotekniikan järjestelmät.21 Koska peruskorjaukset ovat mittavia, 
voi niiden yhteydessä olla varteenotettavaa pohtia lisärakentamisen mahdolli-
suutta, jolla voi olla suotuisia vaikutuksia myös rakennuksen energiatehokkuu-
teen sekä kaupunkirakenteen tiiviyteen.22 

Koska rakennusala on alati kehittyvää, käsittää Suomen asuinkerrostaloraken-
nuskanta vaihtelevia rakennusvuosikymmenilleen ominaisia erityispiirteitä 
yhteisistä energiatehokkuusparannustarpeistaan huolimatta. Nämä erityispiir-
teet voivat johtua esimerkiksi rakentamisen standardoinnin tasosta, käytetyis-
tä elementeistä tai vuosikymmenille tyypillisistä “tyyppivioista”. Rakenteiden 
lisäksi myös asuinkerrostalojen varustelun taso vaihtelee; hyvä esimerkki tästä 
on esimerkiksi hissit, joita rakennettiin varsin pitkään säästellen – esimerkiksi 
aina 1980-luvun alkupuolelle asti suurin osa nelikerroksisista asuinkerrostalois-

17 Soikkeli, Koiso-Kanttila, Sorri: Korjaa ja korota, 2014,  s.13
18 Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö https://ym.fi/rakennus  
 ten-energiatehokkuus, noudettu 16.2.2022
19 Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia https://ym.fi/korjausraken 
 tamisen-strategia, noudettu 16.2.2022
20 YM: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta, 2011, s.42
21 YM: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta, 2011, s.7 
22 YM: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta, 2011 s.42 
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1.5 Uudistava korjausrakentaminen

Koska asumisen trendit ja laadukkaan ympäristön ihanteet ovat muovautuneet 
vuosikymmenten kuluessa, on peruskorjausikään saapuvaa sekä iäkästä raken-
nuskantaa hyvä arvioida myös uudistavan korjausrakentamisen näkökulmasta; 
uudistava korjaaminen on kiinteistön toimivuutta parantavaa toimintaa korjaa-
malla, uusimalla tai rakenteita tai muita varusteita lisäämällä, jolloin kiinteistön 
laatutasoa pyritään joko päivittämään tai parantamaan.25

Vanhojen rakennusten poistuman ollessa uudisrakentamista huomattavas-
ti matalammalla tasolla, tulee vanhaa rakennuskantaa pyrkiä korjaamaan jo 
vähintäänkin energiataloudellisesta näkökulmasta. Puhtaasti energiataloudel-
liset korjaukset eivät kuitenkaan yksinään riitä, mikäli maamme asuntokannan 
laatutaso halutaan pitää riittävän nykyaikaisella tasolla. Tämä vaatii uudistavaa 
korjaamista, jonka tarve on tunnistettu Suomen asuinkerrostalojen ja rivita-
lojen kontekstissa.26 Ilmastotavoitteden saavuttamiseksi oleva rakennuskanta 
vaatii sysäyksen vähähiilisempään suuntaan myös rakennusten tilojen tehok-
kaamman käytön, käyttöiän pidentämisen sekä materiaalitehokkuuden saroil-
la.27 Energiatehokkuus ja kerrostalokannan päivittäminen korjaamalla tukevat 
siis toinen toistaan.  

Uudistavaan korjausrakentamiseen liittyy olennaisesti myös ilmastonmuutosta 
hidastava kiertotalouden tavoite, jota on ajettu esimerkiksi Euroopan Unionin 
jätedirektiivin myötä, jonka tavoitteena on vähentää kaatopaikoille päätyvän 
rakennus- ja purkujätteen määrää. Tämä edellyttää materiaalien uudelleen-
käyttöä sekä materiaalien käytön jatkamista. Korjauskelpoisten rakennusten 
tapauksessa koko rakennuksen elinkaaren pidentäminen on keinoista vaikut-
tavin purkujätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Nykytutkimustiedon valossa 
on lisäksi havaittu, että rakennusten korjaaminen sekä kehittäminen tuottaa 
pidemmälläkin aikavälitarkastelulla vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kor-
vaava uudisrakentaminen vastaavanlaajuisella rakennuksella.28  Kerrostaloa 
korjattaessa esimerkiksi tuote- ja rakentamisvaiheen päästöt vertautuvat uu-
disrakentamista vähäisempinä, sillä olevassa rakennuksessa päästösäästöjä 
muodostuu käyttökelpoisten rakenteiden käytön jatkamisesta; yleensä korja-
uskelpoisessa rakennuksessa vähintään rakennuksen runko ja perustukset ovat 
hyödynnettävissä.29 Rungon ja perustusten säilyttäminen kannattaa jo betoni-
teollisuuden päästövaikutusten vuoksi, jotka vastaavat arvioiden mukaan siis 
jopa 8% globaaleista hiilidioksidipäästöistä.30

25 VTT: Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen, 2013 s. 13
26 VTT: Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen, 2013 s. 14
27 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 9
28 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 11
29 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 22
30 M. Andrew, Global CO2 emissions from cement production Robbie M. Andrew s.  

195 Earth Syst. Sci. Data, 10, 195–217, 2018

On kuitenkin totta, että pelkästään korjaus- ja rakennustoimenpiteiden vaihee-
seen sijoittuva tarkastelu ei anna riittävää kokonaiskuvaa rakennuksen kokonais-
päästöistä, jotka todellisuudessa kumuloituvat hiljalleen käytön ajalta. Käyttö-
vaiheen hiilijalanjälki kertyy etenkin rakennuksen lämmityksestä, jäähdytyksestä 
ja kiinteistösähköstä koostuvasta energiankulutuksesta sekä kunnossapidosta, 
korjaamisesta ja osienvaihdosta. Sen lisäksi, että uudistavassa korjausraken-
tamisessa korjausvaiheiden piikit jäävät uudistuotannon tasoa pienemmiksi, 
tulee toimenpiteet pystyä perustelemaan myös käyttövaiheen matalalla ener-
giatehokkuudella. Tämä vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, sillä yksittäi-
set korjaustoimenpiteet eivät edesauta merkittävän hiilijalanjälkivähennyksen 
saavuttamisessa. Peruskorjauksissa rakentamisvaiheen hiilipiikin ollessa keski-
määrin alle kolmanneksen suuruinen purkavan uudisrakentamisen vastaavasta 
hiilipiikistä, jää uudistava korjausrakentaminen kuitenkin uudisrakentamista jäl-
keen käytönaikaisissa päästöissä, jotka ovat uudisrakentamista keskimäärin vii-
denneksen suuremmat vaikkakin hajonta on suurta ja esimerkiksi suurimmillaan 
korjauksista huolimatta korjatun rakennuksen päästöt ovat olleet kolminkertai-
sia uudisrakentamiseen verrattuna.31 

31 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 22, 26-27

Kuva 5: Rakennuksen käyttövaihe on vain yksi osa sen elinkaarta. Käyttövaiheen piden-
täminen energiatehokkuutta lisäävillä korjauksilla käsittää monenlaisia etuja kokonaise-
linkaaritarkastelun kannalta. Uudistava korjausrakentaminen vähentää A- ja B-vaiheiden 
ympäristökuormaa. (Ympäristöministeriö, Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetel-
mä 2019, s. 14)
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Kuva 6: Korjatun rakennuksen päästöt prosentteina uudisrakennuksen päästötasoon ver-
rattuna korjausten ollessa ryhmitelty korjausten toimenpidetason mukaan. Vaikka korjaus-
rakentamistapojen päästöissä on eroja, on korjaamisen laajuudesta huolimatta hiilidioksi-
dipäästöpiikki joka tapauksessa uudisrakentamista huomattavasti matalampi. 
(Ympäristöministeriö Purkaa vai korjata? 2021 s. 23) 

On kuitenkin huomioitava, mikäli oleva rakennus käyttää yhä korjauksen jäl-
keen energiaa uudisrakennusta enemmän, rakennuksen päästökertymä koh-
taa ennen pitkään uudisrakennuksen päästökertymän sen ylittäen. Tässä pis-
teessä korjausrakentamisen sekä korvaavan uudisrakentamisen hiilipiikit ovat 
siis yhtä suuret. Merkitystä on kuitenkin sillä, missä vaiheessa käyrät kohtaavat. 
Mikäli korjaus pystytään toteuttamaan tasolla, jolloin korjattu rakennus käyt-
tää energiaa saman verran tai jopa vähemmän, uudisrakennuksen hiilipiikki jää 
pysyvästi korjattua kohdetta korkeammalle ja positiivista onkin, että arviolta 
neljänneksessä korjauskohteista hiilipiikki jäi juurikin uudisrakentamisen tasoa 
pysyvästi pienemmäksi. Tällöin korjausrakentaminen ei ole ainoastaan kan-
nattavaa, vaan paras vaihtoehto päästöjen näkökulmasta tarkasteltuna. Myös 
tapauksissa, joissa rakennus käyttää yhä korjauksen jälkeen uudisrakennusta 
enemmän energiaa, tarkastelujaksosta riippuen korjausrakentaminen näyttäy-
tyy vähäpäästöisempänä vaihtoehtona niin pitkään, että Suomen kerrostalora-
kennusten keskimääräiseen elinkaari-ikään verrattuna korjaus on pääsääntöi-
sesti vähäpäästöisempi vaihtoehto. Ajallista eroa korjausrakentamiskohteiden 
ja uudisrakennuskohteiden välillä on luonnehdittu hiili-investoinnin takaisin-

Kuva 7: Korjausrakentamisen ja purkavan uudisrakentamisen hiilijalanjäljet koko elinkaa-
relle; hiili-investoinnin takaisinmaksu tapahtuu tässä esimerkissä 30 vuoden kohdalla.
(Ympäristöministeriö Purkaa vai korjata? 2021, s. 27)

maksuajaksi, jonka kuluessa korjausrakentaminen näyttäytyy vähäpäästöisem-
pänä vaihtoehtona purkavaan uudisrakentamiseen verrattuna. Kokonaisval-
taiset peruskorjaukset huomioiden takaisinmaksuajan keskiarvo on noin 34 
vuotta.32

Jos olevaa rakennusta laajennetaan peruskorjauksen yhteydessä, muodostuu 
käytönaikainen päästö noin 10% suuremmaksi kuin vastaavanlaajuisessa uu-
disvaihtoehdossa, vaikkain rakennuksen lämmitysmuoto vaikuttaa tulokseen 
oleellisesti.33 Tulos on joka tapauksessa rohkaiseva uudistavan korjausraken-
tamisen, kuten pienipiirteisen kattorakentamisen kannalta. Näiden tulosten 
pohjalta uudistavaa korjausrakentamista ja olevien kerrostalojen laajentamista 
kannattaa siis harkita laajojen korjaushankkeiden yhteydessä.

32 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 26-27
33 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 26
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1.6 Yhteys asumisen trendeihin

Kerrostalojen kontekstissa uudistavan korjausrakentamisen sovelluskohteita 
voivat olla esimerkiksi asuntojen määrän kasvattaminen tai asuntojakauman 
muuttaminen. Erilaiset tilankäyttöön ja tila-arkkitehtuuriin tehdyt muutokset 
ovat varsin tehokas tapa päivittää asuinkerrostalon asuntojakauman vastaa-
vuutta väestörakenteen tarpeisiin, jotka ovat voineet muuttua rakennuksen 
rakennushetkestä huomattavasti. Nykyasumisen trendeistä huomattavana 
näyttäytyy etenkin yksinasumisen yleistyneisyys, joka näkyy asuntomarkkinoil-
la pienempien asuntojen kysyntänä. Suomessa yksinasuvia on tällä hetkellä yli 
miljoona ja viimeisen 15 vuoden kuluessa yhden hengen asuntokuntien määrä 
on lisääntynyt selvästi. Nykyään asuntokunnista yli 40 prosenttia onkin yhden 
hengen talouksia. Yksinasuminen keskittyy vielä erityisesti kaupunkikeskustoi-
hin, joiden lähellä yksinasuminen on vielä yleisempää.34 Täten rakennusalalla 
on nykyään painetta tuottaa enemmän pieniä asuntoja kuin aiemmin. Asun-
tojakauman muuttaminen tai kasvattaminen ovatkin erittäin varteenotettavia 
uudistavan korjausrakentamisen lähestymistapoja etenkin, jos kohde sijaitsee 
kaupunkikeskustassa, joissa kompakti yksinasuminen on yleisempää.

34 Valtioneuvosto: Yksinasuminen yleistyy osana väestörakenteen muutosta https://  
valtioneuvosto.fi/-/10616/yksinasuminen-yleistyy-osana-vaestorakenteen-muutosta  
noudettu 2.2.2022

Kuva 8: Asuntokuntien koon kehittyminen viimevuosikymmeninä kielii asuntokuntien 
pienentymisestä. (Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot 2020, https://www.stat.fi/til/
asas/2020/01/asas_2020_01_2021-10-14_kat_002_fi.html, noudettu 2.2.2022)
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2.1 Kattorakentaminen maailmalla

Kattorakentaminen ja etenkin ullakkorakentaminen ovat varsin yleisesti käytet-
tyjä tapoja laajentaa asuntokantaa tiheästi asutuissa kaupungeissa ja metro-
poleissa, joissa kaupunkirakenne ei pääse välttämättä enää luontevasti laa-
jenemaan maa-alan suhteen. Kattorakentamiseen motivoivin tekijä lieneekin 
juuri pakko; kun jo ennestään tiheään kaupunkirakenteeseen kohdistuu tiivis-
tämispaineita, on joissain tapauksissa ainoa mahdollinen rakentamisen suunta 
ylöspäin. 

Pakon lisäksi kattorakentamisessa vaikuttaa kiehtovan myös sen urbaanius ja 
jopa vallankumouksellisuus, sillä kaupungin kasvamisen ylöspäin voi nähdä 
kielivän yhdyskunnan innovaatiokyvystä ja teknologisesta edistyneisyydes-
tä. Ylöspäin rakentaminen onkin kiinnostanut kauan, ja ideaali vertikaalisista 
kaupungeista on villinnyt arkkitehteja kehittelemään villeimpiäkin utopioita, 
vaikkakin ylöspäinrakentamisen pyrkimys sataa yleensä yltiömodernismin ja 
pilvenpiirtäjärakentamisen laariin maltillisempien ratkaisujen sijaan. Toisaalta 
maailman suurimmissa metropoleissa kaupunkirakenteen tiivistämispaineiden 
ja ratkaisujen mittakaava on huomattavasti massiivisempi kuin vaikkapa Suo-
men tiheimpien keskusta-alueiden tapauksessa, jolloin ylöspäin rakentamista 
pyritään toteuttamaan juuri massiivisella uudistuotannolla vanhaa purkaen. 

Lähestymistapa ei ole kuitenkaan kestävä saati perusteltavissa vanhoissa ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kaupunkiympäristöissä, joissa kattoraken-
tamisen skaala on paljon maltillisempi. Juuri tällaisista kansainvälisistä kohteis-
ta myös Suomessa olisi hyvä ottaa mallia, sillä kansainvälinen ratkaisupaletti on 
Suomessa toteutettuja toimintamalleja paljon laajempi, sillä kattorakentami-
sen taso on maassamme edelleen varsin maltillista. 

Monissa maailman metropoleissa katot muodostavat aivan oman arkkiteh-
tuurin tasonsa, joka käsittää kerroksia useilta vuosisadoilta, kun katot ovat 
räätälöityneet vastaamaan kaupunkilaisten muuttuneisiin tarpeisiin. Koska 
suurten kaupunkien keskusta-alueet ovat haluttua seutua, pääsääntöisesti ra-
kennettavissa olevat ullakot on otettu käyttöön ja usein kyseessä on vieläpä 
korkeamman hintaluokan asuntotuotantoa, kiitos asuntojen rariteettiarvojen. 
Ullakkojen lisäksi asuntopula on ohjaillut kerrostaloja kasvamaan myös aggres-
siivisemmin useampienkin kerrosten myötä. 

Kuva 9: Vanhan ja uuden yhteenliittymää rohkean korotuskerroksen myötä. Sijainti tunte-
maton. (Noudettu 5.5.2022 käyttöoikeusvapaasti pixabay-kuvapalvelusta osoitteesta https://
www.pexels.com/photo/apartment-architecture-balcony-brick-221506/)

Kuva 10: „Freiburger Hof“ Freiburg im Breisgaussa on 1900-luvun vaihteessa rakennettu ei 
asuinkäyttöön osoitettu rakennus, jonka CLT-rakenteisena toteutettu korotusosa istuu kau-
punkikuvaan kauniisti modernista otteesta huolimatta. (Triple wood, Freiburger Hof, htt-
ps://www.triplewood.eu/image/large/186, photographer: Ralf Killian, Vogtsburg-Oberrotweil 
(DE))
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2.2 Kattorakentamisen nykyinen tila Suomessa

Kattorakentaminen on ollut Suomessa tunnetusti varsin maltillisella tasol-
la, etenkin kerrostalojen tapauksessa. Suomessa kattorakentamista lähesty-
tään usein tiukasti joko korotuskerrosrakentamisen tai ullakkorakentamisen 
näkökulmista, joista jälkimmäinen on yleistynyt Suomessa oikeastaan vasta 
1980-luvulla asuntotuotannon kontekstissa. Ullakkoasuinrakentamista sysää-
väksi tekijäksi on tunnistettu Ruotsissa vuonna 1984 alkaneeksi katsottu ullak-
korakentamisen uusi kausi, jonka vaikutteet levisivät myös Suomeen. Alkuin-
nostuksen jälkeen ullakkorakentaminen ei ole kuitenkaan saanut osakseen 
suurta kiinnostusta mielipideilmaston ollessa epäileväinen ullakkoasuntojen 
korkean myyntihinnan ja ullakkoasuntojen niin sanotun statusarvon vuoksi;35 
ullakkoasuntojen rariteettiarvoista johtuen asuntoja on vapaana vain vähän, 
eikä kaikilla ole niihin varaa. Korotusrakentaminen on käsitykseni mukaan vie-
läkin vakiintumattomampaa, ja kaupunkien kattorakentamisen ohjeistus kallis-
tuu usein juuri ullakkorakentamisen ohjaamiseen, vaikkakin viime vuosina kau-
punkirakenteen tiivistämisen keinoiksi on tunnistettu yhä enenevissä määrin 
myös kattorakentamisen laajempi ratkaisuskaala korotuksineen.

Kattorakentamisen kankeudelle on monia vaihtelevia syitä, mutta yksi niistä voi 
käsitykseni mukaan olla myös lähestymiskulma, joka on usein suoraan liitok-
sissa käytettyyn käsitteistöön ja terminologiaan kaupunkisuunnittelussa; jos 
kattorakentamisesta puhutaan vain erillisissä ullakko- ja korotusrakentamisen 
konteksteissa, ratkaisumalleja tuskin etsitään juurikaan tämän termirajauksen 
ulkopuolelta ja kattorakentamista lähdetään toteuttamaan juurikin ullakkora-
kentamisena tai esimerkiksi lähiökerrostalojen mittavina korotushankkeina. 
Mielestäni kattorakentaminen on kuitenkin paljon muutakin sekä eri menetel-
mien yhdistelmiä. 

Tutustuin diplomityötäni varten Suomen suurimpien kaupunkien (Helsinki, 
Tampere, Turku ja Oulu) kattorakentamiseen sekä julkisesti saatavilla olevan 
aineiston, että haastattelujen avulla. Saamani yleiskäsityksen mukaan kaikki 
Suomen suurimmat kaupungit ovat tunnistaneet kattorakentamisen tai vähin-
täänkin jotkut sen osa-alueet tiivistämisrakentamisen keinoiksi. Saamani kuvan 
mukaan kattorakentaminen ei ole kovinkaan yleistä missään Suomen kaupun-
geista, mutta kaikkialla kuitenkin tuttua ja hankkeita esiintyy aina harvaksel-
taan. Osa kaupungeista on myös selvittänyt kattorakentamisen mahdollisuuk-
sia eri tavoilla ullakkorakentamisen ollessa kuitenkin lähestymistavoista yleisin. 

35 Tomminen, Ullakkotilat, 1990 s. 9

Kuvat 11-13: Otteita Oulun kattorakentamisesta sekä ul-
lakoille, että rakennusmassan päälle. Kohteet käsitellään 
laajemmin osiossa 5.
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2.3 Kattorakentaminen kaavoituksessa

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on kaavoituksen kontekstissa varsin tutkit-
tu ilmiö, sillä kaupunkirakenteen eheyttäminen tiivistämällä vaikuttaa suotui-
sasti yhdyskuntien ympäristövaikutuksiin. Erityisesti tiivistämistä on tutkittu 
lähiöiden tapauksissa, sillä etenkin suomalaiset 1970- ja 1980-luvun lähiöt 
käsittävät useita ongelmakohtia esimerkiksi sosiaalisesti sekä palveluiden hii-
puvuuden vuoksi. Koska kyseisten vuosikymmenten lähiörakentaminen kattaa 
varsin merkittävän osan suomalaisesta kerrostalorakennuskannasta, on niiden 
tiivistämistä tutkittu melko laajasti ja ratkaisukeskeisesti. Esimerkiksi vuosina 
2012-2014 toteutettu TEKES:in rahoittama laaja “KLIKK – lähiöiden käyttäjä- ja 
liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti” -tutkimushanke on eritellyt kattavasti 
erilaisia ratkaisuja maamme lähiöiden kehittämiseen myös kaavoituksen ja esi-
merkiksi korotusratkaisujen kautta.36 Vaikka kontekstina ovat lähiöt, joiden ta-
pauksessa toimet ja myös kattorakentamisen sekä korottamisen ratkaisut ovat 
usein radikaalimpia, pätevät monet kaavoituksen kehittämisen periaatteet ja 
osa korotusrakentamisen ongelmanratkaisun tuloksista myös keskusta-alueille 
ilman rakennusvuosisidonnaisuutta painottuvan pienipiirteisen kattorakenta-
misen viitekehyksessä. Keskusta-alueiden asuntoneliöiden hintatason ollessa 
keskimäärin suhteellisen korkea, tiivistämisrakentaminen on varsin perustelta-
vaa myös kaupunkien keskusta-alueilla, joissa kattorakentamishankkeet voivat 
olla suuria korotushankkeita maltillisempia ja silti taloudellisesti perusteltavis-
sa.

Myös pienipiirteisen kattorakentamisen toteuttamisen mahdollistaminen 
lähtee pääsääntöisesti liikkeelle asemakaavamuutoksesta, oli kyseessä sitten 
ullakkorakentamisen mahdollistaminen olevan vesikaton sisälle tai koko katto-
rakenteen muuttaminen. Yksittäisten kohteiden tapauksessa kaavoitus toteu-
tetaan yleensä niin sanotusti “postimerkkikaavana”, eli kaavamuutos kohdis-
tuu vain sille tontille tai rajatulle alueelle, jolle lisärakentamista suunnitellaan. 
Koska hierarkinen ja varsin lineaarisesti etenevä asemakaavoitusprosessi so-
veltuu paremmin uudisalueiden kaavoittamiseen uudistavan korjausrakenta-
misen mahdollistamisen sijaan, tulisi kaavoitusprosessia joustavoittaa, jotta 
kaupunkirakenteen tiivistäminen mahdollistuisi myös pienempimittakaavai-
sissa kohteissa. Kaavoitusprosessin jäykkyys koituu täydennysrakentamiskaa-
voituksessa ongelmaksi usein teknisten ja juridisten ongelmakohtien vuoksi, 
joiden ratkaiseminen vaatii aikaa ja resursseja.37

Asemakaavoituksen tulisi siis mahdollistaa joustava alueiden kehittäminen, 
joka ehkäisisi byrokratiaa pitemmälläkin tähtäimellä lukuisten kaavamuutos- 
ja poikkeamislupahakemusten välttämiseksi, sillä prosessit ovat sekä aikaa vie-
viä, että ajoittain hakijalle hintavia. Tehtävä on kuitenkin haastava, sillä asema-
kaavan luonne rakentamista ohjaavana yksityiskohtaisimpana kaavana vaatii 

36 Soikkeli, Koiso-Kanttila, Sorri: Korjaa ja korota, 2014,  s.25
37 Soikkeli, Koiso-Kanttila, Sorri: Korjaa ja korota, 2014,  s.23

myös tarkkaa ja tasavertaista lähestymistapaa, jolla eliminoidaan epäsuotuisat 
vaikutukset kaupunkiympäristöön, sillä lopullisena tavoitteena on kuitenkin 
kaupunkiympäristön mahdollisimman korkea laatu, jolloin hankkeet halutaan 
seuloa läpi tarkasti viranomaisprosessin eri vaiheiden kautta. 

Asemakaavoista käy tiettyyn pisteeseen asti ilmi myös rakennusten suojeluti-
lanne; rakennuksen suojelu toteutetaan asemakaava-alueilla joko asemakaa-
voituksella tai rakennusperintölakiin nojaten. Pääsääntöisesti suojelu toteu-
tetaan kuitenkin kaavoituksen kautta joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.38 
Mikäli kattorakentamista suunnitellaan suojeltuun kohteeseen, mutkistuu sen 
toteuttaminen entisestään. Esimerkiksi julkisivultaan suojellussa kohteessa 
rakennuksen ulkomuotoon tehtävät muutokset tulee toteuttaa siten, että ra-
kennus säilytetään suojelun edellyttämällä tavalla39. Mikäli kattorakentamista 
suunnitellaan suojeltuun kohteeseen, vaatii rakennuksen historiallisten kerros-
ten kunnioittaminen suhteessa uusiin kerrostumiin huolellista arvottamistyötä 
ja arkkitehtiosaamista.

Vaikka keskityn diplomityössäni kaupunkikuvallisesti suhteellisen pienipiirtei-
seen kattorakentamiseen, herättävät tällaiset hankkeet vääjäämättä myös ylei-
sön huomion ja mahdollisesti huolen kaupunkikuvan muuttumisesta tai jopa 
tärveltymisestä. Jotta kattorakentamishankkeiden läpivienti olisi kaikkien osa-
puolten kannalta miellyttävää, tulee kaavoitus- ja hankkeen läpivientivaiheessa 
kiinnittää huomiota joustavaan kaavoittamiseen, jossa prosessien jo mahdol-
lisimman varhaisissa vaiheissa pyritään tunnistamaan hankkeen eri osapuolet 
heidän osallistamiseksi hankkeeseen. Asukasosallistaminen onkin yksi jousta-
van kaavoituksen pääpiirteistä. Kun asukkaat kokevat tulevansa kuulluiksi ja in-
formoiduiksi riittävästi viestinnän pelatessa, kaupungin tiivistämis- ja täydentä-
misrakentamishankkeet etenevät reilummin ja avoimemmin.40

Kattorakentamisen kaavoitus- ja luvitusprosesseja arvioitaessa ongelmakoh-
daksi muodostuu siis prosessien joustavuuttaminen, mutta kuitenkin ilman, 
että kaupunkisuunnittelijoiden kyky turvata kaupunkiympäristön laatu kärsii. 
Haasteena voi nähdä myös riittävän julkisen tiedottamisen ja osallistamisen; 
pystytäänkö prosessien läpinäkyvyys ja yleisön osallistuminen turvaamaan, jos 
kattorakentamisen käsittelyprosesseja kevennetään? Mielestäni tämä on mah-
dollista, mikäli prosessien keventämisen taustalla on riittävästi selvitystyötä ja 
kaupunkien kaavoituksesta löytyy kattorakentamisen edellyttämää asiantun-
temusta.

38 Museovirasto, Rakennusperintölailla suojelu https://www.museovirasto.fi/fi/kult  
 tuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/rakennusperintolailla-suojelu 
 noudettu 31.1.2022
39 Museovirasto, Rakennusperintölailla suojelu https://www.museovirasto.fi/fi/kulttu 
 uriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/rakennusperintolailla-suojelu   
 noudettu 31.1.2022
40 Soikkeli, Koiso-Kanttila, Sorri: Korjaa ja korota, 2014,  s.23
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2.4 Kattorakentaminen suhteessa suomalaisten kau-
punkien asemakaavoitukseen

Suomen suurimpien kaupunkien näkemykset kattorakentamisen suhteen vaih-
televat jonkin verran ja suurimmat eroavaisuudet perustuvat käsitykseni mu-
kaan juuri siihen, kúinka paljon kattorakentamista kaupungeissa toteutetaan ja 
kuinka paljon aihetta on selvitetty ja kartoitettu. Erilaisten kattorakentamissel-
vitysten myötä kaupungin lähestymiskulma aiheeseen on yleensä mahdollista-
vampi, kun taustalla on paikallisesti kartoitettua tietoa tai jopa ohjeita, joihin 
nojata. Täten maamme kaupungit eroavat toisistaan myös jossain määrin lu-
paprosessien suhteen; vaihtelevuutta esiintyy esimerkiksi siinä, lähdetäänkö 
prosessissa liikkeelle pääsääntöisesti asemakaavamuutoksesta vai poikkea-
mislupakäsittelystä. Osassa kaupungeista esimerkiksi ullakkorakentamisen 
prosessia on pyritty keventämään luvitusvaiheessa ja joissakin kaupungeissa 
lähestymiskulma kattorakentamiseen on myös ullakkorakentamista laajempi. 
Kaupunkien lähestymiskulmiin vaikuttaa kokemukseni mukaan jossain määrin 
myös kattorakentamisen terminologia.

2.4.1 Helsinki

Helsingissä, jonka kerrostalorakennuskanta käsittää erityisen otollisia kohteita 
ullakko- ja kattorakentamiseen kaupungin ajallisesti monimuotoisesta raken-
nuskannasta johtuen, ullakkorakentamista pyritään ohjaamaan poikkeamis-
päätöskäsittelyllä, joka mahdollistaa asuinkerrostalojen ullakkojen muutta-
misen asuinkäyttöön.41 Alueellinen poikkeamispäätös on ollut voimassa jo 
vuodesta 1987 ja se on saanut jatkoa aina viideksi vuodeksi kerrallaan; tämän-
hetkinen päätös on voimassa 4.2.2024 asti.42 

Kaupunki tarjoaa verkkosivuillaan myös ullakkotilan poikkeamispäätöksen 
ehdot sekä ullakkoasunto-ohjeen, jossa on eritelty tarkat laatuvaatimukset 
toteutettavalle ullakkotilalle. Ohjeen mukaan ullakkorakentamisen poikkea-
mispäätöksellä pyritään lisäämään uudenlaisia ja tavanomaisesta poikkeavia 
asuntoja asuntotarjonnan monipuolistamiseksi. Helsinki tunnistaakin ullakko-
rakentamisen osaksi täydennysrakentamista, joka tukee myös kestävän kehi-
tyksen ja energiatehokkuuden tavoitteita.43

41 Helsingin kaupunki, Ullakkorakentaminen https://www.hel.fi/helsinki/fi/asumi  
 nen-ja-ymparisto/rakentaminen/Rakentamisen+ammattilaisille/ullakko/ noudettu  
 14.2.2022
42 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.1
43 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.1

Ohjeessa todetaan, että sitä noudatetaan soveltuvin osin myös ullakkoraken-
tamista vastaavissa kohteissa, joita ei voida toteuttaa alueellisen poikkeamis-
päätöksen menetelmin.44 Näin ollen ohjeisto lienee käyttökelpoinen myös 
käsitteellisesti laajemmassa kattorakentamisessa, joka ei täysin vastaa ullak-
korakentamisen kulloiseenkin määritelmään. Helsingin kaupunki määrittelee 
ohjeessaan ullakkorakentamiseksi sellaisen rakentamisen, jossa asunnot ra-
kennetaan olemassa olevan vesikaton perusmuodon alle mutta niin, että ka-
tonlapetta voi olla mahdollista korottaa paikallisesti valoaukkojen ja terassien 
rakentamiseksi.45 Katon lappeiden muuttuessa oleellisesti, mittavat korotukset 
muuttavat ullakkotilan uudeksi lisäkerrokseksi, jolloin poikkeamispäätösme-
nettely ei riitä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Korotus voi kuitenkin olla 
joskus perusteltavissa esimerkiksi kaupunkikuvallisesti pienten vaikutusten 
vuoksi.46 Tällöin kohde vaatii tarkempaa käsittelyä, jolloin asemakaavamuutos 
on oletattavasti parempi työkalu muutoksen arvioimiseksi. Toki myös poikkea-
mislupakäsittely hieman kaavamuutosta kevyemmästä prosessista huolimatta 
vaatii kaupunkikuvallista tarkastelua ja ullakorakentamisohjeessa todetaankin, 
että muutostyöt tulee aina suunnitella hienovaraisella otteella rakennuksen 
arkkitehtuurin ominaispiirteet sekä kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset 
ja maisemalliset arvot huomioiden.47 

Helsingin kaupunki on tehnyt tarkkaa inventointia erottelemalla ullakkoraken-
tamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet poikkeamispäätöksen liitekarttaan. 
Nämä kaupunkikuvalliset vyöhykkeet vaikuttavat muun muassa siihen, millä 
reunaehdoin ullakkoja voidaan aukottaa, sillä ullakkoasunto-ohjeen mukaan 
tietyt aukiot sekä katunäkymät muodostavat niin ehjän rakennustaiteellisen 
kokonaisuuden, että muutokset eivät niissä ole mahdollisia. Raja-arvoa auko-
tuksen toteuttamiseen luetaan myös tiettyjen avointen näkymien sekä pääjul-
kisivujen osalta.48

44 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.1
45 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s. 2
46 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s. 4
47 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s. 2
48 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.1
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Ullakkoasumisen ohjaaminen ei jää vain kaupunkikuvalliselle tasolle, vaan kau-
punki edellyttää hankkeiden yhteydessä myös asumisviihtymisen parantamis-
ta koko taloyhtiössä; näin hankkeesta tulee mielekäs koko taloyhtiölle myös 
laadullisesti.49 Myös ullakkoasuntojen laadulle on asetettu tarkat kriteerit esi-
merkiksi luonnonvalon, aukotuksen katselukorkeuden, mahdollisten terassien 
ja huonekorkeuden suhteen.50 Ohjeessa todetaankin, että ullakkoasunnoissa 
suunnittelun lähtökohtana ovat olemassa olevan ullakkotilan erityisominaisuu-
det, sillä kyseessä on loppujen lopuksi vaihtoehto standardiasumiselle.51 Uu-
den rakentamisen tulee olla toki myös rakenteellisesti laadukkaita ja turvallisia 
ja sen toteuttaminen vaatii monialaista asiantuntijatietämystä, sillä kohteet 
ovat hankkeina vaativia.

49 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.3
50 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.5
51 Helsingin kaupunki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.6

Kuva 14: Ote Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kartasta, 
joka kielii laajahkosta selvitystyöstä kattorakentamisen mahdollistamiseksi.

2.4.2 Tampere

Myös Tampereen kaupunki on ottanut kantaa kattorakentamiseen verkkosi-
vuillaan täydennysrakentamisen kontekstissa; kattorakentamisen saralla kau-
pungin tunnistamia täydennysrakentamisen kohteita ovat lisäkerroksilla korot-
taminen sekä ullakkorakentaminen.52 Nettisivuille on lisäksi listattu avoimesti 
jo toteutuneita kohteita kattorakentamisen puitteissa. 

Arkkitehtistudio M&Y:n Tampereen keskusta-alueen ullakkorakentamisselvi-
tyksen mukaan rakennusten korotamisia on toteutettu Tampereella yllättävän 
runsaasti ja esimerkiksi moni kaupungin arvorakennuksista on saanut nykyi-
sen muotonsa kahdessa tai useammassa rakennusvaiheessa. Toisaalta osa 
historiallisista korotuksista liittyy esimerkiksi sotavaurioihin.53 Tämä kuitenkin 
muistuttaa siitä, miten kaupunkikuva on saanut kerroksia korkeussuunnassa jo 
ennen nykyisiä alueenkäytöllisiä tiivistämispaineita. 

Selvityksessä huomautetaan myös, että Tampereen keskusta-alueen raken-
nuskanta on varsin nuorta Tampereen ollessa Suomen suurimmista kaupun-
geista nuorin. Nuori rakennuskanta vaikuttaa kattorakentamiseen rajoittavasti 
etenkin ullakkorakentamisen kontekstissa, sillä kerrostalojen kattokulmat ovat 
varsin matalia ja kaupunkikuvassa on paljon tasakattoja.54  Tällöin kattoraken-
taminen ei ainakaan ullakkorakentamisen näkökulmasta ole välttämättä kan-
nattavaa.

Myös Tampere on tehnyt selvittävää työtä kaupungin kattomaailmaan liittyen 
ja tämä informaatio onkin kattorakentamisen mahdollisuuksien ymmärtämi-
sen kannalta varsin merkittävää. Kaupunki on selvittänyt kaikkien kaupungin 
keskusta-alueen yli 50m2 suuruisten rakennusten katto- ja ullakkotyypit ja 
jaotellut ne erilaisiin tasa-, harja-, pulpetti- ja erikoiskattotyyppeihin ensisijai-
sesti viistoilmakuvien perusteella. Kartoitustyöstä ilmenee raportissa paljon 
mielenkiintoista laskennallista tietoa esimerkiksi ullakkorakentamisen poten-
tiaaliin liittyen. Raportissa arvioidaan esimerkiksi, että rakennusten vaippojen 
sisäisen ullakkorakentamisen potentiaali olisi n. 190 000 k-m2. Mikäli ullak-
korakentamisesta siirrytään monipuolisempaan kattorakentamiseen erilaisten 
korotusten ja laajennusten myötä, voisi rakennusalapotentiaali olla jopa 400 
000 - 850 000 k-m2 vuonna 2013 laaditun selivityksen pohjalta.55 

52 https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleissuunnittelu-ja-sel  
vitykset/yhdyskuntarakenteen-eheyttaminen/taydennysrakentaminen-hankkeena/ 
miten-ja-minne-voi-taydennysrakentaa.html noudettu 24.2.2022

53 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
2013 s. 6

54 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
2013 s. 6

55 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
2013 s. 8
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Koska kaupungin kattomaailma on varsin monimuotoinen yhtenäisten ra-
kennuskokonaisuuksien ollessa vähäisiä, tällöin ehjiä kattokokonaisuuksia on 
keskusta-alueella vähän. Täten selvityksen mukaan kaupungissa on haastava 
esittää yleispäteviä ohjeistuksia kattorakentamiseen sopiville laajemille alueil-
le. Tällöin ullakko- ja kattorakentamisen tavat ja kohteet tulee arvioida osana 
moniarvoista kaupunkiympäristöä tapauskohtaisesti, mikä vaatii puolestaan 
tarkempien kaupunkikuvallisten selvitysten laatimista.56

56 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
2013 s. 10

Kuva 15: Kattotyyppien kartoitus kattorakentamishankkeiden pohjana – laajat kaupunki-
kuvalliset kartoituskset auttavat vääjäämättä hankkeiden kaavoitus- ja lupakäsittelyvai-
heissa. (Arkkitehtistudio M&Y ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, lop-
puraportin tiivistelmä 2013, s. 7)

Myös Tampereen kaupungin projektiarkkitehti Iina Laakkosen sähköpostihaas-
tattelun perusteella kaupunki näkee korottamisen hyvin varteenotettavana 
vaihtoehtona ja prosessi voi olla jossain määrin asemakaavamuutosta keven-
netympi; yhden kerroksen korottamista voi hakea kaavasta poiketen esimer-
kiksi ullakkohankkeiden ja vähäisten korotushankkeiden tapauksessa. Hakijat 
voivat saada helpotusta myös pysäköinnin saralla, sillä asumiseen kohdenne-
tuissa alle 1200 k-m2 täydennys- ja ullakkorakentamishankkeissa hakija va-
pautetaan pysäköintipaikkavelvoitteista keskustan ja ala- ja aluekeskusten kä-
velyvyöhykkeellä. Kuitenkin yhtä kerrosta laajemmissa hankkeissa vaikutusten 
ollessa laajempia, korotukset käsitellään kaavaprosessin kautta, joka on vaiku-
tusten arvioinnin kannalta oivallinen työkalu.57 

57 Haastattelu sähköpostitse, projektiarkkitehti Iina Laakkonen, 22.4.2022
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2.4.3 Turku

Myös Turku on tutkinut keskusta-alueensa täydennysrakentamisen mahdol-
lisuuksien puitteissa myös ullakkorakentamista ja rakennusten korottamista. 
Kaupungin laatiman Yleiskaava 2029: Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 
Turun keskusta-alueella -julkaisun mukaan kaupungissa kerrostalojen ullakoita 
on jo jossakin määrin muutettu toimistoiksi, vaikkakin niiden laajempi hyödyn-
täminen voisi myös olla mahdollista. Julkaisussa kattorakentamisen keinoiksi 
on tunnistettu ullakkorakentamisen ohella myös tasakattoisten kerrostalojen 
korotukset. Julkaisun mukaan tällainen rakentaminen tuo parhaimmillaan 
vaihtelua kattomaisemaan ja näin myös kaupunkikuvaan ja muodostuvat asun-
not käsittävät myös omat erityispiirteensä. Julkaisussa tunnistetaan myös kat-
torakentamisen haasteet, jotka vaativat tavallista huolellisempaa suunnittelua 
kuin esimerkiksi monet uudisrakentamishankkeet.61   

Julkaisussa nostetaan esiin myös etenkin tasakattoisten rakennusten korotta-
mispotentiaali, sillä julkaisun mukaan lisäkerroksen rakentaminen on taloudel-
lisempaa ja helpompaa kuin ullakoiden käyttötarkoituksen muuttaminen. Ta-
sakatolle sijoittuvan kattorakentamisen etuja ovat myös kattotilan soveltuvuus 
terassi- ja kattopuutarhakäyttöön. Julkaisun mukaan kattojen mahdollisuuksia 
virkistäytymiseen sekä oleskeluun voisikin hyödyntää nykyistä enemmän. Kau-
punki on kartoittanut täydennysrakentamiseen soveltuvia ullakoita, tosin kar-
toitukset ovat vuodelta 1986 ja 2008.62

Turussa kattorakentamiseen vaikuttaa myös kaupungin keskustan siluetti tär-
keine näkymineen. Toisin kuin monen muun Suomen suuren kaupungin ta-
pauksessa, keskusta-alue käsittää yhtenäisiä alueita, jonka ruutukaavasiluetti 
on tasainen esimerkiksi kerrosluvuiltaan, vaikka toki kaupunkikuvasta löytyy 
myös mielenkiintoisia poikkeuksia ja historiallisia maamerkkejä.63 

Myös lyhyen kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahden sähköpostihaastattelun 
perusteella Turun kaupunki näkee, että “Monipuolisten asumisvaihtoehtojen 
kuten ullakkoasumisen tarjoaminen keskusta-alueella on kaupungin strategi-
an ja keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteiden mukaista”. Kuitenkin 
suurimman osan kerrostalotonteista ollessa yksityisessä omistuksessa, täy-
dennysrakentaminen suunnitellaan käytännössä yksityisten maanomistajien 
ja asunto-osakeyhtiöiden tarpeiden mukaan. Tällaisia hankkeita ei ole käsitel-
tävänä kovinkaan usein, vaan yleisempää on se, että ullakkorakentaminen tai 
lisäkerros sallitaan kaavamuutoksessa esimerkiksi suojelun- tai täydennysra-

61 Yleiskaava 2029: Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella,  
 2020, s.25
62 Yleiskaava 2029: Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella,  
 2020, s.27
63 Yleiskaava 2029: Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella  
 2020 s.27

Laakkosen mukaan edellä sivutun vuonna 2013 toteutetun “Ullakkorakenta-
misselvitys Tampereen keskusta-alueella” -selvityksen lisäksi kaupunki on sel-
vittänyt kattorakentamista myöhemmin lisää erinäisten hankkeiden yhteydes-
sä. Esimerkiksi vuonna 2020 julkaistiin ”Ullakkorakentamisselvitys Tampereen 
keskusta-alueella 2020”, jossa on tutkittu keskustan kattorakentamismahdolli-
suuksia, olevia kattojen toimintoja ja kattorakentamisen mahdollisia kaupunki-
kuvallisia vaikutuksia.58  Kaupungin keskusta-alueen selvitysten tilanne vaikut-
taa erinomaiselta, sillä Tampereen tapauksessa mielenkiintoisena hankkeena 
näyttäytyy etenkin keskustahanke, jonka puitteissa kaupunki toteuttaa yhteis-
työssä talo- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa 2-5 korttelisuunnitelmaa vuodessa, 
joissa tutkitaan keskustan täydennysrakentamisen, kaupunkikuvan kehittämi-
sen ja taloyhtiöiden keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia.59 

Laakkosen mukaan korottaminen ja ullakkorakentaminen ovat osa kaupungin 
täydennysrakentamista. Keskustan alueella on tälläkin hetkellä tekeillä useita 
täydennyskaavoja ja korotuskaavoja on valmistunut myös lähimenneisyydessä. 
Laakkosen mukaan useimmissa keskustan kaavahankkeissa tutkitaankin ole-
van rakennuksen korottamis- ja lisärakentamismahdollisuuksia. Tämän lisäksi 
kaavatyöt etenevät yleensä toteuttamiseen asti, sillä kaavahankkeet ovat pää-
sääntöisesti hankekaavoja, joissa kaavatyön toteuttaja on sitoutunut myös to-
teuttamaan hankkeen.60 

Kokemukseni mukaan Tampere vaikuttaa siis olevan varsin perillä kattoraken-
tamisen potentiaalista, mikä näkyy selvitystyön lisäksi vireillä olevina vastaavi-
na hankkeina. Kattorakentamisen edistäminen on myös melko näkyvää.

58 Haastattelu sähköpostitse, projektiarkkitehti Iina Laakkonen 22.4.2022
59 Tampere.fi, Korttelisuunnitelmat, https://www.tampere.fi/asumin   
 en-ja-ymparisto/kaavoitus/yleissuunnittelu-ja-selvitykset/korttelisu   
 unnitelmat.html , noudettu 24.4.2022 
60 Haastattelu sähköpostitse, projektiarkkitehti Iina Laakkonen 22.4.2022
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kentamisen ohessa mahdollistavalla otteella.64 

Haastattelun perusteella kaupungilla ei ole erillistä ullakkorakentamisohjetta, 
vaan tällaisissa hankkeissa nojataan edellä sivuttuun Yleiskaava 2029 täyden-
tämisrakentamisen selvitykseen sekä 1980-luvulla toteutettuun ullakkotut-
kimukseen kohteiden käsittelyn ollessa yksilöllistä. Prosessia on pyritty myös 
joltain osin helpottamaan; Turun asuntopolittisessa ohjelmassa on määritelty, 
että pienet alle 500 k-m2 laajennukset on mahdollista toteuttaa ilman maan-
käyttösopimusta ja kun täydennysrakentaminen toteutetaan joko ullakkoraken-
tamisena tai korottamalla olevaa rakennusta, laskennallista maankäyttösopi-
muskorvausta alennetaan 50% ullakon tai korotuksen osalta. Myös ydinalueen 
autopaikkojen mitoitusta on helpotettu, eikä lisäautopaikkoja vaadita alle 500 
k-m2 täydennyskohteissa. Kuitenkin esimerkiksi suojeltavien rakennusten ta-
pauksessa asemakaavamuutos on usein paikallaan.65

64 Haastattelu sähköpostitse, kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti, 14.3.2022
65 Haastattelu sähköpostitse, kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti, 14.3.2022

2.4.4 Oulu

Suurista kaupungeista Oulu on ottanut julkisesti kantaa ullakko- ja kattoraken-
tamiseen vähiten ainakin julkisesti verkosta löytyvän materiaalin perusteella, 
sillä esimerkiksi katto- ja ullakkorakentamiseen liittyviä selvityksiä ei julkisessa 
jaossa ole. Esimerkiksi ullakkorakentaminen on Kalevan aiheesta kirjoittaman 
artikkelin mukaan Oulussa harvinaista, sillä ullakkojen rakentaminen ei ole 
välttämättä rakennusliikkeille kaupungissa kovinkaan kannattavaa rakennusval-
vonnan johtaja Pekka Seppälän mukaan. Artikkelin mukaan Oulussa on toden-
näköisempää rakentaa rakennukseen lisäkerros ullakon muokkaamisen sijaan, 
vaikkakin tähän vaikuttaa myös Oulun rakennuskannan suhteellisen nuori ikä, 
jolloin asuinrakentamiseen sopivia ullakkoja on vain vähän. Ullakkorakentamis-
ta on kyllä toteutettu jonkin verran, mutta moni kohde on toteutettu esimer-
kiksi liiketiloihin, joissa korkealle sijoittuvat tilat voivat tuoda kiinteistölle ja sen 
tuottamille palveluille paljon lisäarvoa, kuten esimerkiksi Oulussa hotelli Radis-
son Blun tapauksessa.66 Kaupunkikuvaa havainnoidessa Oulun keskusta-alueil-
la on kuitenkin havaittavissa jonkin verran myös ullakkoasuntoja rakennusten 
julkisivujen ja kattojen aukotusta kaupunkikuvasta lukemalla. 

Kaupunki on kuitenkin laatinut vuonna 2009 ullakon ja lisäkerroksen rakenta-
misohjeen asuintiloille, jota sovelletaan kaupungin keskusta-alueen kaupun-
ginosiin. Ohjeessa todetaan, että “Oulun kaupunki suhtautuu periaatteessa 
myönteisesti ullakkotilojen muuttamiseen asunnoiksi ja ullakon ja lisäkerroksen 
asuinrakentamiseen”, joka kertonee kaupungin tahtotilasta ainakin ullakkora-
kentamista kohtaan. Ohjeessa todetaan myös, että “ullakkoa sekä lisäkerrosta 
koskeva asuintilojen rakentaminen on osa kaupunkirakenteen eheyttämistä” ja 
että “tavoitteena on, että kyseinen rakentaminen parantaa kaupunkikuvaa”.67 

Haastatellessani kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykästä, kaupungilla 
ei ole lähtökohtaisesti mitään kattorakentamispainotteista täydennysraken-
tamista vastaan, kunhan varmistetaan uudistavan korjausrakentamisen sopi-
vuus rakennusten arkkitehtuuriin, kulttuurihistoriallisiin arvoihin sekä toimin-
nallisuuteen. Ylöspäin suuntautuva tiivistäminen käsittää luonnollisesti myös 
vaikutuksensa auto- ja pyöräpaikkamitoitukseen. Nykäsen mukaan ullakko- ja 
kattorakentamisen potentiaali osana kaupunkirakenteen tiivistämisen tavoit-
teiden saavuttamista on tiedostettu myös Oulussa, mutta kysyntää tällaiselle 
rakentamiselle ei tällä hetkellä ole kovinkaan paljon, vaikkakin muutamia ra-
kennettuja kohteita kaupungista löytyy. Ullakko- ja kattorakentamisen kohteita 
on esitetty myös muutamassa kaavassa, mutta ne tuppaavat jäämään ehdo-

66 Kaleva, Mikkola Ul lak ko jen ra ken ta mi nen on Oulussa har vi nais ta, mutta Ra dis son  
 saa re mon tin jälkeen ho tel li huo nei ta myös ul lak ko ker rok seen – “Upea näkymä   
 sieltä torille ja yli kau pun gin”, 12.8.2019
67 Ullakon ja lisäkerroksen rakentamisohje asuintiloille, 2009, s. 1

Kuva 16: Ote Turun selvityksestä Ullakkotutkimus 1986, jossa on kartoitettu kaupungin 
ullakoita kiinteistö kiinteistöltä sekä niiden sopivuutta rakentamiseen. (Ullakkotutkimus, 
1986, s.81)
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tusvaiheessa pois erilaisten käytännön haasteiden vuoksi.68 

Nykäsen mukaan kaupungissa täydennysrakentamista toteutetaan pääsääntöi-
sesti kokonaisilla rakennusmassoilla olevien talojen seassa hankkeen suurem-
masta yksikkökoosta johtuen, sillä tällaiselle rakentamiselle riittää kysyntää ra-
kennusliikkeiden toimesta. Oulun alueella täydennysrakentamisen intresseistä 
kertoo esimerkiksi Heinäpään täydennysrakentamisen toteuttamisselvitys, 
jossa on tutkittu myös korottamisen mahdollisuuksia. Selvityksen konsepteissa 
tutkittiin muun muassa kahden lisäkerroksen rakentamista olevien kerrostalo-
jen katoille. Ullakko- ja kattorakentamista ei olla kuitenkaan selvitetty kaupun-
ginlaajuisten kartoitusten avulla, sillä siihen ei olla toistaiseksi nähty tarvetta 
edellä kuvailluista syistä johtuen. Matala kysyntä vaikuttaa myös hankkeiden 
käsittelyprosesseihin, joka on vielä hyvin asemakaavamuutospainoitteinen, 
vaikkakin vähäisen korotuksen voisi mahdollisesti toteuttaa myös poikkeamis-
lupakäsittelyn myötä. Asemakaavan muutos on kuitenkin monessa hankkeessa 
järkevä lähestymistapa juuri siksi, että se mahdollistaa muutoksen moniulot-
teisemman tarkastelun.69 

68 Haastattelu sähköpostitse, asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, 2.3.2022
69 Haastattelu sähköpostitse, asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, 2.3.2022

Myös kaavoitusarkkitehti Jere Klami näkee, että kaupunki suhtautuu positiivi-
sesti lisäasuntojen rakentamiseen, mutta niin, että suunnitelmien soveltuvuus 
kaupunkikuvaan varmistetaan. Klami näkee asemakaavan muutosprosessin 
lisäkerros- tai ullakkorakentamishankkeissa sopivaksi lähestymistavaksi, sillä 
prosessissa huomioidaan suunnitelmien vaikutukset esimerkiksi kaupunkiku-
vaan, pysäköintiin ja piha-alueisiin. Mikäli lisärakentamishankkeeseen ryhdy-
tään, tulee sen yhteydessä pyrkiä parantamaan myös pihojen viihtyisyyttä. 
Lisäkerros- ja ullakkorakentaminen nähdään kaupungin näkökulmasta ekolo-
gisena vaihtoehtona, kun asukkaiden määrä olevan yhdyskuntarakenteen pii-
rissä kasvaa, etenkin jos vertailukohtana on asuntojen lisääminen purkavan 
täydennysrakentamisen keinoin.70 

Klamin mukaan lisäkerroksiin sekä ullakkokerrosten käyttöönottoon liittyen tu-
lee ajoittain kyselyitä, jotka ovat ajoittain edenneet asemakaavamuutoksiksi 
asti. Osa hankkeista on kuitenkin jäänyt toteutumatta myös silloin, kun syynä 
eivät ole olleet kaupunkikuvalliset ristiriidat tai rakennussuojeluasiat, vaan se, 
ettei rakennushankkeelle löydy toteuttajaa. Tämän lisäksi Oulussa ei ole synty-
nyt lisäkerrosten rakentamiselle vakiintuneita toimintamalleja kuten esimer-
kiksi Helsingin ja Tampereen tapauksissa. Lisäkerroksen toteutuminen voisikin 
olla taloudellisesti realistisempaa, mikäli saman hankkeen yhteydessä toteute-
taan myös muuta lisärakentamista. 

Klami tunnistaa myös kattopintojen potentiaalin muunlaisessa rakentamisessa 
asuntorakentamisen ohella; kattotilan käsittäessä monenlaisia erityispiirteitä, 
sen hyödyntämistä kaikkia rakennuksen käyttäjiä palvelevien yhteistilojen tai 
esimerkiksi kattopihojen muodostamiseksi on varsin varteenotettavaa tutkia. 
Varsinkin lisäkerrosten tapauksessa, joissa lisäkerros päädytään usein toteut-
tamaan räystäslinjasta sisäänvedetysti kaupunkikuvallisista syistä johtuen, ka-
tolle muodostuu tiloja, joita voisi hyödyntää mielenkiintoisten kattopihojen ja 
terassien suunnittelussa.71

70 Haastattelu sähköpostitse, kaavoitusarkkitehti Jere Klami, 2.3.2022
71 Haastattelu sähköpostitse, kaavoitusarkkitehti Jere Klami, 2.3.2022

Suositukset

57

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys

isokadun ja aleksanterinkadun 
varren täydenNYSRAKENTAMINEN 
tarkastellaan kokonaisuutena

korkeaa rakentamista 
voidaan tutkia
puiston reunalla. 
MUUALLA kerroskorkeus 
enintään 8.

Ruutukaavan näkymälinjojen 
ja yhteyksien säilyminen, VAIKKA 
RAKENNETTAISIIN KATUALUEELLE

korottaminen ja 
kaupunkipientalot 

monipuolistavat 
RAkennustypologioita

kyösti kallion 
puiston kehittäminen 
kokonaisuutena

kaupunkipientalot 
paikoissa joissa 

tehokkaampi 
rakentaminen ei 

mahdollista

• Korkea rakentaminen sijoittuu Kyösti Kallion puiston laidalle, 
jossa se rajaa puiston laajaa kaupunkitilaa. Rakentaminen 
puiston laidalla on tämän selvityksen suunnitelmissa esitetty 
enintään 12-kerroksisena. Toteutuksessa on huomioitava 
tilanne, jossa purkava täydennysrakentaminen toteutuu 
vain osittain. Suunnitelmissa on tutkittu ratkaisua, jossa 
uudisrakentaminen porrastuu alimmissa kerroksissa 
3-kerroksisena, olevan rakennuskannan korkeutta mukaillen. 
Muualla suunnittelualueella kerroskorkeus on enintään 8.

• Kyösti Kallion puiston toimintojen monipuolistamiseksi 
laaditaan kokonaistarkastelu, jonka yhteydessä tutkitaan 
myös mahdollinen Heinäpään seurakuntatalon ympäristön 
täydennysrakentaminen. 

• Katualueelle sijoittuvissa konsepteissa varmistetaan 
ruutukaavan näkymälinjojen ja kulkuyhteyksien säilyminen. 
Autoliikennettä voidaan rajoittaa, mutta kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteet turvataan.

• Isokadun ja Aleksanterinkadun varren katutilan kaventaminen 
ja kadunvarren mahdollinen täydennysrakentaminen tulee 
tutkia yksityiskohtaisemmin katusuunnitelmien päivittämisen 
yhteydessä. 

• Rakennusten korottaminen ja kaupunkipientalot 
monipuolistavat täydennysrakentamisen asunto- ja 
rakennustypologioita. Kaupunkipientalot ovat suositeltava 
vaihtoehto paikoissa, joissa tehokkaampi rakentaminen ei ole 
mahdollista.

• Täydennysrakentamisessa tulee aktiivisesti etsiä ratkaisuja 
elävän kaupunkitilan ja katutason liike-, toimisto- ja 
palvelutilojen toteuttamiseen.

ratkaisujen etsiminen katutasoa 
elävöittävien toimintojen 
toteuttamiseen KOKO ALUEELLA

Suositukset kaupunkirakenteen kehittämiseksi

Kuva 17: Ote raportista Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys, jossa on tut-
kittu alueelle erilaisia kaaupunkirakenteen tiivistämismalleja. Vaikka raportissa ei keski-
tytä yksinomaan kattorakentamiseen, on siinä tunnistettu kuitenkin olevien rakennusten 
korotusmahdollisuus, joka on osoitettu kuvassa vaaleanpunaisilla lisämassoilla. (LUO ark-
kitehdit: Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys 2018, s. 57)
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2.5 Asuntoyhtiöt uudistavan korjausrakentamisen 
mahdollistajina

Viimekädessä uudistavan korjausrakentamisen hankkeiden kuten erilaisten kat-
torakentamismuotojen toteuttaminen on kiinni asuntoyhtiön halukkuudesta ja 
päätöksenteosta. Täten suuriin hankkeisiin ryhdytään vasta, kun yhtiökokouk-
sen enemmistö on siihen sitoutunut. Koska asunto-osakeyhtiön tarkoituksena 
on omistaa sekä hallita asuinhuoneistoja, ei asuntoyhtiöistä haluta muodostaa 
riskin kantajaa mahdollisissa lisärakennustilanteissa. Suurissa peruskorjauk-
seen ja lisärakentamiseen liittyvissä hankkeissa riski pyritäänkin ulkoistamaan 
asunto-osakeyhtiöltä suunnatulla osakeannilla, jossa asunto-osakeyhtiö lisää 
osakkeidensa määrää siten, että hankkeen kehittäjänä toimiva sijoittaja mer-
kitsee nämä lisäosakkeet.72

Kattorakentamishankkeet ovat pääsääntöisesti työläitä ja niihin ryhdytään vain 
hyvin harkiten. Koska asumisen tärkeimpiä laatutekijöitä asukkaan näkökul-
masta on kodin muodostama asunnosta, sen näkymistä, pihasta ja korttelis-
ta muodostuva kokonaisuus, asuinalueen kehitysmahdollisuudet voivat usein 
jäädä asukkaalle etäisiksi. Jotta asukkaat saadaan innostettua uudistavan kor-
jausrakentamisen mahdollisuuksista, olisi niiden hyvä parantaa tavalla tai toi-
sella myös asukkaan omaa asumista tai kodin muodostavaa ulottuvuutta.73 

Asuntoyhtiöissä toimiessaan asukkaat arvioivat asumistaan sekä rationaalises-
ti, että tunteella ja intuitiolla. Päätöksenteossa tällainen suhtautuminen näyt-
täytyy esimerkiksi riskien kaihtamisena. Tilannetta ei paranna myöskään se, 
että uudistavan korjaus- ja täydennysrakentamisen hankkeet ovat asukkaan 
kannalta varsin vaikeasti hallittavia kokonaisuuksia. Tämä tulisi ottaa huomioon 
päätöksenteossa, sillä mikäli asukkailta odotetaan mielipidettä tilanteissa il-
man tarkkoja ja konkreettisia vaikutusarvioita sekä laskelmia, päätöksenteko 
perustuu viimekädessä totuudenmukaisten tietojen sijaan käsityksiin, aiempiin 
kokemuksiin, asenteisiin sekä tuntemuksiin. Täten uudistavan korjausrakenta-
misen mahdollistaminen edellyttää laadukasta tiedotusta sekä ison projektin 
pilkkomista maallikolle ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Asukasvuorovaiku-
tuksen lisäksi selkeiksi kokonaisuuksiksi pilkotun ja oikea-aikaisen informaation 
tärkeys ilmenee myös taloyhtiön, taloyhtiön hallituksen ja taloyhtiöiden halli-
tusten yhteistyöelinten tasoilla.74

Mikäli uudistavan korjausrakentamisen tai täydennysrakentamisen hanke halu-
taan esittää asukkaille houkuttelevana vaihtoehtona, vaatii tämä vaihtoehtojen 
konkretisoimista asukkaan kokemustasolle. Tämä edellyttää asukkaiden tarpei-

72 YM: Purkaa vai korjata? 2021, s. 76-77
73 VTT: Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen, 2013 s.19
74 VTT: Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen, 2013 s.19

den tunnistamista ja huomioimista.75 Hanketta voi perustella sekä laadullisin, 
että taloudellisin keinoin. Laadullisena keinona voi esittää esimerkiksi esteettö-
myyden tai ilmanvaihdon parantamisen ja taloudellisena kannustimena toimii 
puolestaan lisäasuntoneliöistä saatava voitto. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
tapauksessa ullakkorakennuskohteiden yhteydessä kaupunki edellyttää hank-
keiden yhteydessä asumisviihtymisen parannuksia koko taloyhtiössä.76

Koska lisärakentamisesta koituu taloyhtiölle taloudellista hyötyä, voi tätä tuloa 
käyttää kattamaan mittavan peruskorjaamisen kustannuksia. Mikäli kohteena 
on vanhempi taloyhtiö, jonka kattavimmat peruskorjaukset ovat jo takanapäin, 
voi uusien asuntojen tuoman voiton ohjata  esimerkiksi esteettömyys-, asumis-
viihtyvyys- tai pysäköintiratkaisuparannuksiin.77 Lisärakentamisesta saatujen 
varojen korvamerkitsemisen asukkaille merkityksellisiin asuntoyhtiön kehitys-
hankkeisiin voikin olettaa kasvattavan asukkaiden halukkuutta äänestää tällais-
ten hankkeiden puolesta edellä esitettyjen tulosten valossa. Kuitenkin, ennen 
kuin tämän mittaluokan hankkeet voittavat osakkeiden omistajien enemmis-
tön puolelleen, edellyttää tämä hankkeen esittämistä ymmärrettävässä ja in-
formatiivisessa muodossa sekä riittävien taustatietojen omaksumista.

75 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 76-77
76 Helsinki, Ullakkoasunnot-ohje, 2021 s.3 
77 YM: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta, 2011 s. 11

Kuva 18: Helsingin kaupungin kaavio lupakäsittelyn etenemisestä. Taloyhtiön rooli hank-
keissa on vääjäämättä suuri. (Helsingin kaupunki, ullakkorakentaminen, kuva noudettu  
22.4.2022 sivulta https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/Raken-
tamisen+ammattilaisille/ullakko/ )
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2.6 Tekniset haasteet

Kattorakentaminen käsittää vääjäämättä myös tekniset haasteensa, sillä uu-
distavan korjausrakentamisen tapauksessa rakentaminen tapahtuu olevan 
kiinteistön rakenteiden toimiessa rakentamisen reunaehtoina, jolloin rakenta-
miseen ja sen menetemiin vaikuttavat olennaisesti rakennukseen alunperin ja 
sittemmin korjaamalla tehdyt ratkaisut. Koko kattorakentamisen problematiik-
ka liittykin keskeisesti kohteiden lähtökohtien heterogeenisuuteen, sillä asuin-
kerrostalojen rakenneratkaisut vaihtelevat ensinnäkin rakennusajankohdan 
mukaan käsittäen myös omat erityispiirteensä, joita esimerkiksi vanhemman 
rakennuskannan tapauksessa esiintyy vielä enemmän esimerkiksi rakennus-
materiaalipulan tai useiden vaihtoehtoisten eri rakenneratkaisujen vuoksi. Ku-
ten korjausrakentamisen tapauksessa yleensä, korjaustavat tulee valita huolel-
lisesti rakennuksen erityispiirteet huomioiden, eikä korjaavaa rakentamista voi 
toteuttaa niin sanotusti “saman kaavan mukaan”.

Kattorakentamisessa erityisenä haasteena näyttäytyy uudistavan korjausra-
kentamisen tapauksessa vanhan rakenteen korjaamisen ja uudistavan raken-
tamisen yhteenliittyminen, jolloin rakennushankkeessa tulee soveltaa sekä 
korjausrakentamisen, että uudisrakentamisen käytäntöjä. Tämä vaatii monen-
laista asiantuntijuutta ja siten myös monitahoista yhteistyötä, jonka tulisi toi-
mia mahdollisimman saumattomasti. 

Myös olevaan rakennukseen ja korkealle rakentaminen käsittää omat haas-
teensa. Kuten ullakkorakennuskohteiden tapauksessa, pienipiirteisen kattora-
kentamisen ongelmakohtia ovat esimerkiksi rakentamisen käsityövaltaisuus, 
varastointiin liittyvät ongelmat sekä materiaalikuljetukset. Lisähaasteena pro-
jekteissa näyttäytyy myös työnaikainen sääsuojaus. Mikäli sääsuojauksessa on 
puutteita, voi seurauksena olla työnaikaisia vaurioita ja vahinkoja, jotka aiheut-
tavat lisäkorjaustarpeita. Kun rakennuksesta poistetaan vesikatto tai vesikat-
teeseen toteutetaan suuria muutoksia, kasvaa kosteusvaurioriski oleellisesti.78  
Näiden riskien minimoiminen vaatii työmaalla erityistä huolellisuutta.

Ullakko- ja kattorakentaminen käsittävät myös monia muita merkittäviä kysy-
myksiä ja haasteita. Heti oikeaa lähestymistapaa arvioitaessa tärkeimpänä ky-
symyksenä esiin nousee yleensä olevan ullakkotilan soveltuvuus ullakko- tai 
kattorakentamiseen olevan korkeuden näkökulmasta. Korkeussuosituksena on 
usein vähintään 3,5 metriä, mikäli tarkoituksena on rakentaa olevan vesika-
ton sisälle. Ullakkokorkeuden lisäksi tilan soveltuvuutta arvioidaan myös katto-
muodon, rakennuksen kerrosluvun sekä olevien rakenteiden näkökulmasta.79 

78 Tomminen, Ullakkotilat, 1990 s. 11
79 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
 2013 s. 12

Rakenteiden kannalta on ensisijaisen tärkeää selvittää myös olevan rungon 
kestävyys ja kyky kantaa kasvavaa kuormaa. Myös oleellisiin liittymäkohtiin, 
kuten vesikaton ja mahdollisten terassien liittymäkohtiin tulee kiinnittää huo-
miota, sillä tällaiset liitokset tulee luonnollisesti pystyä toteuttamaan laaduk-
kaasti ja rakennuksen terveyden kannalta turvallisesti. Myös entisen yläpohjan 
muuttuessa välipohjaksi, tulee sen toiminnan muutos huomioida esimerkiksi 
askeläänen eristämisen näkökulmasta.80

Myös asuinhuoneita koskevat määräykset vaikuttavat suunnitteluun jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa, sillä kattorakentamisen raja-arvojen määräytyessä ole-
van rakennuksen ja rakenteen puitteissa, asuinhuoneita ei voi sijoittaa täysin 
vapaasti muodostuviin asuntoihin. Etenkin uudisrakennuksista poikkeava au-
kotus vaikuttaa tilojen muodostumiseen ja haasteita pohja-arkkitehtuuriin 
asettaa niin ikkoneiden määrä, mitoitus, suuntaus ja esimerkiksi korkeus lat-
tiasta nähden.81 

Uudistavan korjausrakentamisen tapauksessa tulee ratkaista myös uuden 
muodostuvan tilan paloturvallisuutta koskevat ongelmakohdat; jos esimerkiksi 
olevaa ullakkorakennetta ei ole suunniteltu asuintilaksi, tulee sen paloluokitus 
arvioida uudelleen. Huomiota tulee kiinnittää myös uusien tilojen osastointiin, 
poistumisteihin ja pelastusreitteihin sekä mahdolliseen sprinklausjärjestelmän 
toteuttamiseen. 

Kun vanhaa kerrostaloa lähdetään laajentamaan ylöspäin, tulee hankkeessa 
huomioida myös muuttuva mitoitus, joka näyttäytyy esimerkiksi taloteknisten 
järjestelmien kasvaneena kuormituksena ja mahdollisena uusimistarpeena. 
Uudelleenmitoitusvaatimukset kohdistuvat myös kiinteistön tilamitoitustar-
peisiin esimerkiksi korvaavien säilytystilojen, yhteistilojen sekä ulkotilojen suh-
teen. Tehostunut maankäyttö johtaa nimittäin esimerkiksi pysäköinnin haas-
teisiin riittävän autopaikoituksen suhteen.82 Autopaikoitusvaatimuksissa on 
kuitenkin annettu periksi jonkin verran joidenkin kaupunkien tapauksessa, sillä 
keskusta-alueita pyritään pääsääntöisesti kehittämään pyöräilyn ja jalankulun 
suuntaan. Tämä vaatii kuitenkin vähintään pyöräpaikoituksen kehittämistä.

80 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
 2013 s. 12
81 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
 2013 s. 12
82 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
 2013 s. 12
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2.7 Kustannukset ja rahoittaminen

Kustannusten hallinta on korjausrakentamisen tunnettu ongelmakohta, sil-
lä korjaushankkeissa tarkan kustannusarvion laskeminen etukäteen on hyvin 
haastavaa. Tarkka kustannusarvio vaatii laajaa tietopääomaa esimerkiksi ker-
rostalon rakenteisiin, rasituksiin ja vaurioihin liittyen, jotka käyvät ilmi yleensä 
asiantuntijan laatimasta kuntotutkimuksesta. Huolellisesti laadittu kuntotutki-
mus toimiikin tarkan korjaussuunnitelman pohjana, jossa osataan huomioida 
korjausprosessiin myös mahdollisia riskejä sekä yllätyksiä yllättävien lisäkus-
tannusten ehkäisemiseksi. Korjaushankkeen onnistuminen vaatiikin huolellista 
hankesuunnittelua sekä suunnitteluyhteistyötä jo projektin alkuvaiheessa.83 

Koska suuret korjausrakentamisen sekä uudistavan korjausrakentamisen hank-
keet ovat vääjäämättä kalliita, on hankkeiden rahoittaminen tärkeä kysymys 
taloyhtiöille, joissa kustannuksista vastaavat loppukädessä osakkaat. Siksi 
rahoitukselle onkin haettu vaihtoehtoja perinteisen lainarahoituksen lisäk-
si myös erilaisten ulkoisten rahoituskeinojen kautta. Asuntoyhtiö voi päättää 
esimerkiksi hankkia pääomarahoitusta ulkopuolisilta tahoilta juurikin esimer-
kiksi lisärakentamisen kautta.84 Tavanomaisimpia korjaushankkeiden rahoitus-
keinoja ovat kuitenkin edelleen normaali rahoituslaina, valtion korkotukilaina 
ja ennakkosäästäminen rahastoinnin ja asuntovarauksen keinoin. Valtio voi siis 
tukea asunto-osakeyhtiöitä korjaushankkeissa korkotuen muodossa.85

Yksittäisten kohteiden kustannusrakenteen lisäksi pienipiirteisen kattoraken-
tamisen rahoittamisen problematiikka kiteytyy etenkin hankkeiden kalleuteen 
suhteessa rakennuksen asuntojen neliöhintaan, jonka korrelaatio sijaintiin 
nähden on yleisesti tunnistettu erityisen vahvaksi. Tämä tarkoittaa, että uudis-
tavan korjausrakentamisen ja etenkin lisärakentamisen kannattavuus peilau-
tuu vahvasti asuinalueen yleiseen hintatasoon; täten hankkeet ovat lähinnä 
kannattavia suurimpien kaupunkien keskusta-alueilla. Pienipiirteisen kattora-
kentamisen voi siis todeta olevan suhteellisesti kallista. Suhteellinen kalleus 
vaikuttaa rakennustyypin varteenotettavuuteen kansallisella tasolla ratkaisuna 
kaupunkirakenteen tiivistämispaineeseen, sillä pienipiirteisen kattorakenta-
misen kannattavuus rajautuu hintatasoltaan korkeimmille alueille eli käytän-
nössä maamme suurimpien kaupunkien keskusta-alueille. Käytännössä tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että pienipiirteisestä kattorakentamisesta ei ole 
kattavaksi ratkaisuksi esimerkiksi koko maan ikääntyviin lähiöihin liittyvien on-
gelmakohtien ratkaisemiseksi ratkaisun kannattavuuden ollessa hyvin paikka- 
ja arvosidonnainen.  

83 Timo: Lisärakentamisen kannattavuus taloyhtiöiden korjaushankkeissa, 2015 s. 5-6
84 VTT: Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauk- 

siin, 2012 s. 18
85 Timo: Lisärakentamisen kannattavuus taloyhtiöiden korjaushankkeissa, 2015 s. 20

Kuva 19: Taulukko vanhojen osakeasuntojen hintojen kehityksestä 2022; alueelliset neliö-
hintojen erot ovat suuria ja huomattavia myös suurimpien kaupunkien välillä. (Suomen 
virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. Helmikuu 2022, Liitetaulukko 1. Vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat 
neliöhinnat, helmikuu 2022 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2022].

Se, että pienipiirteinen kattorakentaminen ei käy kansallisesta tiivistysrakenta-
misen ratkaisumallista ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö se voisi olla osaltaan 
edesauttamassa kaupunkirakenteen tiivistystavoitteiden täyttymistä niillä alu-
eilla, jossa ratkaisu on taloudellisesti kannattava. Täten pienipiirteisen kattora-
kentamisen ongelmakohtia tulisi pyrkiä ratkomaan juuri kaupunkikeskustojen 
kontekstissa. Yleisimpiä tunnistamiani ongelmakohtia olivat etenkin seuraavat:

Kattorakentamisen kiinnostavuus asuntoyhtiöiden näkökulmasta
Uskalluksen puute vakiintuneiden ratkaisumallien puuttuessa
Kaavoitukseen ja hankkeen aloittamiseen liittyvä hitaus ja byrokratia
Kattorakentamishankkeiden hallinnoimisen haastavuus
Urakkatyypin vakiintumattomuuden tuomat ongelmat toteuttamisvaiheessa
Kustannusten arvioinnin haastavuus
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3 KattoraKetaMiseN  
3.1 Sosiaalinen näkökulma

Pienipiirteisen kattorakentamisen ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan 
liittyvät vaikutukset ovat pitkälti rinnastettavissa kaupunkirakenteen tiivistä-
misen sosiaalisiin vaikutuksiin alueella. Täten myös ylöspäin kohdistuvan tii-
vistämisrakentamisen tapauksessa rakentamisen sosiaalisia vaikutuksia voi 
arvioida kaupunkirakenteen tiivistämisen näkökulmasta; kaupunkirakennetta 
tulee tässäkin tapauksessa muuntaa tuomalla alueen identiteettiin uutta ker-
roksellisuutta kuitenkaan vanhaa hävittämättä. Tämä vaatii suunnittelijoilta ky-
kyä tunnistaa alueiden sekä niiden prosessien kvalitatiivisia ominaisuuksia, ja 
suunnittelutyö vaatii myös kykyä arvioida alueen tulevia kehityssuuntia, joilla 
voi olla laajojakin kumuloituvia vaikutuksia.86

Jo kaupungin määritelmän liittyessä oleellisesti alueen tiiviyteen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen maksimoitumiseen toimintojen keskittyessä alueellisesti, 
mikäli kaupunkirakennetta lähdetään tiivistämään entisestään, tulee suunnit-
teluprosessissa huomioida eri toimintojen ja vuorovaikutusten verkottuminen 
osaksi jo kompleksia rakennetta, jonka uudistavan korjausrakentamisen ja lisä-
asuinrakentamisen myötä voidaan nähdä kuormittuvan entisestään. Jos tiivis-
tämiseen liittyvän lisärakentamisen haluaa nähdä kaupunkirakenteen fyysisen 
rakenteen muutoksena, on muutos nähtävissä jossain vaiheessa toimintojen ja 
virtojen dynamiikassa ja sen muuttumisena.87

Toisaalta, pienipiirteisen kattorakentamisen sijoittuessa jo rakennettuihin ker-
rostaloihin valmiiksi asuinvaltaisille alueille, voi kaupunkitoimintoihin liittyvät 
muutokset olettaa mielestäni pääsääntöisesti vähäisiksi. Toisaalta on kuitenkin 
totta, että myös tällaiset resurssitehokkuutta parantavavat lisärakentamisen 
muodot vaikuttavat koko systeemiin ja sen verkostotasoihin aina palvelutar-
jonnasta liikenteen eri muotoihin.88 Vaikutukset voivat olla sekä suotuisia ja 
epäsuotuisia, yleensä kuitenkin yhdistelmä molempia; toisaalta tiivistävällä 
kaupunkirakentamisella voidaan saada aikaan esimerkiksi monipuolisempaa 
asunto- sekä asukaskantaa, jotka vaikuttavat esimerkiksi lähipalveluiden kan-
nattavuuteen suotuisasti. Olevan infrastruktuurin hyödyntäminen voi lisäksi 
tehostaa kunnallisverkostojen, joukkoliikenteen sekä muiden olevien infra-
struktuurin hyödyntämistä.89 Toisaalta liiallinen maankäytön tehostaminen voi 
näyttäytyä myös esimerkiksi käytännön ongelmina joidenkin palvelujen tai mi-
toitusvaatimusten, kuten autopaikoituksen suhteen.

86 WHOLE loppuraportti, Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus,  
2017 s. 20

87 WHOLE loppuraportti, Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus,  
2017 s. 20-21

88 WHOLE loppuraportti, Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus,  
2017 s. 20-21

89 YM: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta, 2011 s. 11

Mahdollisuudet
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Lisärakentamisella voidaan kuitenkin myös suoraan vaikuttaa asuinalueen 
väestörakenteeseen ja asukaskohtaamisiin esimerkiksi asuntojakauman pe-
rusteella; jos esimerkiksi alueen ikäjakaumaa halutaan nuorentaa, voi yhtenä 
ratkaisuna toimia pienipiirteinen kattorakentaminen, jossa uudistavan lisära-
kentamisen puitteissa toteutetaan pienempiä asuntoja, jotka voivat esimer-
kiksi suurimpien kaupunkien tapauksessa houkutella taloyhtiöihin opiskelijoita 
tai muita nuoria yksinasuvia henkilöitä. Toisaalta asuntojakaumassa voi huomi-
oida esimerkiksi perheet, jos kerrostalo käsittää jo riittävästi pieniä asuntoja. 
Pienipiirteisellä kattorakentamisella kannattaa siis pyrkiä ratkomaan myös asui-
nalueiden sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia, jolloin tavoitteeksi 
muodostuu pyrkimys luoda asukasjakaumaltaan heterogeenista ympäristöä. 

Toisaalta vasta-argumenttina tälle pyrkimykselle voi esittää huolen kattoraken-
tamisen yleisestä kalleudesta, jolloin asukasjakauma ei välttämättä kehity so-
sioekonomisesti tasa-arvoisella tavalla, sillä mahdollisesti kalliit asunnot ovat 
vain tietyn tuloluokan omaavien saavutettavissa. Kuitenkin myös asuntoja-
kauman monipuolistaminen laatulähtöisesti voi vaikuttaa alueen väestöraken-
teen heterogeenisuuteen suotuisasti toki alueen lähtötilanteesta riippuen; yli 
satavuotiaan suojellun arvokiinteistön ullakkorakentamishankkeen yhteydessä 
näin tuskin käy, mutta tilanne voi olla erilainen esimerkiksi korjausvelkaa kar-
tuttaneen 70-luvulla rakennetun vuokra-asukaspainotteisen elementtitalon 
korotusrakentamisen yhteydessä. 

Asuntojen neliöhinnasta huolimatta lisärakentaminen tarjoaa taloyhtiölle 
mahdollisuuden vaikuttaa asukasjakaumaansa sitä monipuolistaen. Vaikkei 
asukaskanta muuttuisi esimerkiksi ikäjakauman suhteen heterogeenisempaan 
suuntaan, vähintäänkin kattorakentaminen lisää talon asukkaiden keskuudessa 
tapahtuvia kohtaamisia kasvaneen asukasmäärän myötä. Uudet kasvot taloyh-
tiön toiminnoissa voivat olla virkistävä lisäys niin vapaa-ajan virkistäytymisessä 
kuin esimerkiksi taloyhtiön päätöksenteossa. 

3.2 Arkkitehtoninen näkökulma

3.2.1 Kaupunkikuvalliset vaikutukset

Kattorakentamisella on aina esteettiset vaikutuksensa ympäröivään kaupun-
kirakenteeseen, sillä jopa pienipiirteisimmissä kattorakentamisen muodoissa 
kuten olevalle ullakolle sijoittuvassa rakentamisessa kaupunkimiljöö muut-
tuu vähintään lisäaukotuksen seurauksena. Rakennusten ullakoille ja katolle 
sijoittuvan lisärakentamisen kaavoitus- ja luvitusvaiheessa kiinnitetäänkin 
vääjäämättä huomiota rakentamisen kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin, sillä es-
teettisesti riittämättömästi suunniteltu kohde voi johtaa kaupunkikuvallisiin 
ristiriitoihin. 

Koen, että pienipiirteisen kattorakentamisen ei tarvitse kuitenkaan olla kau-
punkikuvassa huomaamatonta, sillä kaupunkikuvan kerroksellisuus tekee ym-
päristöstämme mielenkiintoista ja luettavaa; historiallisten rakennusten onkin 
luonnehdittu olevan näkyviä merkkejä sekä ajan kulumisesta, että todisteita 
tästä hetkestä ajan ollessa yksi arkkitehtuurin ulottuvuuksista.90 Kaupunkiku-
van kerrokset auttavat havainnoitsijaa ymmärtämään rakennetun ympäristön 
ajallisia kerroksia, joita syntyy sekä tarkoituksellisesti, että spontaanisti. 

Vaikka pienipiirteiseen kattorakentamiseen soveltuvien kohteiden säilyminen 
ei pääsääntöisesti ole uhan alla niiden ollessa jo valmiiksi asuttuja, voi näiden-
kin rakennusten tapauksessa mielestäni hyödyntää perustelluissa määrin res-
tauroinnin ja rakennusten historiallisen arvottamisen käytänteitä rakennuksen 
tulevan käytön optimoimiseksi. Vaikka rakennuksen säilyminen ei tässä het-
kessä olisikaan suoranaisesti vaakalaudalla, voivat esimerkiksi peruskorjausten 
kalleus ja tehokkaan uudisrakentamisen taloudelliset kannustimet häilyä tu-
levaisuuden uhkina, mikäli kerrostalon kunto heikkenee. Täten rakennuksen 
kehittäminen uudistavan korjausrakentamisen keinoin voi olla mielestäni pe-
rusteltua, vaikka sillä olisi kaupunkikuvallisestikin merkittäviä vaikutuksia. 

Arkkitehtisuunnittelussa on nykyään yhä yleisempää ja oleellisempaa miettiä 
vanhoille rakennuksille uusia käyttötarkoituksia ja toteuttaa ne käytännössä. 
Tällöin ammattitaitoinen uudistava korjausrakentaminen vaatii arkkitehdilta 
kykyä arvioida, miten rakennuksen muutoksen toteuttaminen onnistuu sitä 
tärvelemättä sekä kestävästi, että kauniisti.91 Kuten restauroinnin tapauksessa, 
käyttötarkoituksen muutos vaatii suunnittelijalta myös sekä rakennushistori-
allista inventointi- ja selvitystyötä teknisen kartoituksen lisäksi.92 Suojeltujen 

90 M. Perkkiö: Utilitas restauroinnissa, 2007 s. 7
91 M. Perkkiö: Utilitas restauroinnissa, 2007 s. 7
92 M. Perkkiö: Utilitas restauroinnissa, 2007 s. 45
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rakennusten tapauksessa tämä prosessi käydään läpi automaattisesti, sillä ra-
kennusten suojelutoimenpiteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja 
käytännön tasolla kaavoitukseen, jossa prosessin osallistujina ovat kunnat, vi-
ranomaiset ja kansalaiset sekä mahdollisesti erilaiset yhdistykset ja järjestöt.93

Kaupunkimiljöössä rakennukset voidaan mieltää visuaalisesti yhteiseksi omai-
suudeksi ja jos kyseessä on esimerkiksi historiallinen kohde, muutoksia vastus-
tetaan. Kaupungeissa muutos on kuitenkin usein olennainen osa niiden identi-
teettiä, sillä etenkin historiallisissa kaupungeissa kaupunkikuvassa havaittavat 
muutokset liittyvät usein laaja-alaisiin kaupunkistruktuurin ja sosiaalisten ra-
kenteiden tasoille yltäviin muutoksiin, jotka heijastuvat yksittäisten rakennus-
ten tasolta aina laajempiin kaupunkikuvallisiin kokonaisuuksiin. Kaupungeissa 
muutosta edesauttaa tiiveys, sillä kun jo valmiiksi rakennettuun ympäristöön 
tarvitaan lisää toimintoja, ei uudisrakentamiselle ole välttämättä tilaa, mikä 
johtaa olevan kaupunkitilan muokkaustarpeeseen. Mikäli muutokset toteute-
taan hallitusti yhteisön elämän muuttumistarpeita tukien, muutosprosessi voi 
itse asiassa edesauttaa olevan rakennuskannan säilymistä. Mikäli muutoskoh-
teena on historiallinen rakennus, on rakennuksen kontekstin ymmärtäminen 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää ja arvio rakennuksesta ja sen merkityksestä 
tulee heijastaa myös sen ympäristön ja käyttöhistorian tasolle, joihin muutos-
suunnitelmia tulee peilata.94

Vaikka rakennusta ei olisi suojeltu, tulee korjaustapoja valittaessa muistaa, että 
jokaisella rakennuksella on oma kulttuurihistoriallinen arvonsa. Arkkitehdilla 
on kuitenkin tässä tapauksessa vapaammat kädet, mutta vapaus tuo muka-
naan myös vastuun valjastaa ammattitaito laadukkaaksi lopputulokseksi. Mi-
käli rakennus on kuitenkin suojeltu, esimerkiksi energiatehokkuusparannusten 
vaatimukset heijastuvat myös tietyin poikkeuksin suojeltuihin rakennuksiin. 
Tällaisten korjausten yhteydessä uudistavan korjausrakentamisen tulee olla 
hyvin perusteltua, eikä suojeltuun rakennukseen välttämättä myönnetä raken-
nuslupaa pienipiirteisen kattorakentamisen mahdollistamiseksi. Kulttuurihis-
toriallisten kohteiden energiatehokkuuskorjaukset ovat haastavia hankkeita, 
sillä onnistunut lopputulos edellyttää monialaista asiantuntijuutta. Haastavuus 
heijastuu myös kustannuksiin ja hankkeen kestoon niitä kasvattavasti.95 

93 Museovirasto, Maankäytön suunnittelu ja kulttuuriympäristöt -verkkosivu, noudet 
tu osoitteesta https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kult  
tuuriymparisto/maankayton-suunnittelu-ja-kulttuuriymparistot 22.4.2022

94 M. Perkkiö: Utilitas restauroinnissa, 2007 s. 45 
95 YM: Purkaa vai korjata? 2021 s. 82-83

3.2.2 Asuntolaadun köyhtyminen

Sen lisäksi, että uudistavan korjausrakentamisen ja lisärakentamisen myötä on 
mahdollista vaikuttaa asuntojen määrään, voidaan tällaisissa hankkeissa vai-
kuttaa myös asuntojen laadulliseen tarjontaan. Koska korjausrakentamisessa 
ja täten myös uudistavassa korjausrakentamisessa muodostuvan tilan raja-ar-
vot ovat täysin erilaiset kuin uudiskohteissa, mahdollistavat ainutlaatuiset 
lähtökohdat yhdistettynä maisemallisiin erityisarvoihin usein mahdollisuuden 
mielenkiintoisen ja arkkitehtonisesti laadukkaan tilan luomiseen.

Koska rakentamista on viime vuosikymmeninä suurimmissa kasvukeskuksis-
sa ohjaillut maankäytön tehostaminen, on rakentaminen muuttunut alati te-
hokkaammaksi; vuosien 2005-2020 rakennuskannalle tehdyn tutkimuksen 
mukaan kerrostalot ovat kasvaneet korkeutta lisäkerrosten myötä asuntojen 
pienentyessä 10-30% asuinhuoneiden lukumäärällä määritettyjen huoneis-
totyyppien kontekstissa. Jopa asuntotyyppien määritelmät ovat muuttuneet 
vuosien kuluessa, sillä esimerkiksi aiemmin kaksio tarkoitti kahta asuinhuonet-
ta ja keittiön sisältävää asuntoa (2h+k), kun taas nykyinen kaksio käsittää kaksi 
huonetta, joista toiseen on integroitu keittiötila kt (2h+kt).96 Asuntojen varus-
tetason ja asuttavuuden on kyllä tunnistettu pysyvän muutoksista huolimatta 
ennallaan, mutta ongelmakohdiksi on tunnistettu esimerkiksi makuuhuonei-
den niukka mitoitus, joka heikentää asuntojen elinkaarijoustavuutta.97 

96 YM: Asuntotuotannon laatumuutokset 2005-2020, 2021 s. 69
97 YM: Asuntotuotannon laatumuutokset 2005-2020, 2021 s.5

Kuva 20: Kerrostalojen kokonaiskerrosalan kasvu on selkeä trendi. (YM: Asuntotuotannon 
laatumuutokset 2005-2020, 2021 s. 20)
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Kuva 21: Kerrostalojen kokonaiskerrosalan kasvu ei näy kuitenkaan huoneistoaloissa, jois-
sa trendi on selvästi laskeva. (YM: Asuntotuotannon laatumuutokset 2005-2020, 2021 s. 20)

Vaikka positiivisia muutoksia asumisen laadussa on saavutettu esimerkiksi il-
mastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeän energiatehokkuuden osalta, on 
viime vuosikymmenten rakentamisessa tunnistettu myös asukkaiden kannalta 
arveluttavia kehityssuuntia. Huolestuttavana kehityssuuntana näyttäytyy esi-
merkiksi asuntojen toiminnallisen laadun muutokset, vaikkakin niiden toden-
taminen tutkimuksissa on haastavaa, sillä ne peilautuvat loppukädessä esimer-
kiksi erilaistuviin asukastoiveisiin ja maankäytön tehostamisen vaikutuksiin.98

Mielenkiintoinen näkökulma uudisasuntojen laatuun avautuu myös tutkittaes-
sa tyytyväisyyttä sekä sijoittaja-asiakas-, että omistaja-asiakasnäkökulmista. Ky-
selytutkimuksissa on muun muassa havaittu, että sijoittaja-asiakkaat ovat asun-
tojen laatuun keskimäärin hieman tyytyväisempiä kuin niissä todella asustavat. 
Omistaja-asiakkaiden tapauksessa tyytyväisyyteen kasvattavasti vaikuttavat 
mahdollisuudet vaikuttaa omaan asuntoonsa lisä- ja muutostyömahdollisuuk-
silla. Arvioitaessa asuntojen tärkeimpiä ominaisuuksia, niistä tärkeimmäksi 
tunnistettiin pohjaratkaisun toimivuus. Vantaan kaupungin toteuttamassa uu-
siin asuntoihin muuttaneille kohdennetussa kyselystä (sis. omistaja-asiakkaat 
ja vuokralla asuvat) ilmeni puolestaan, että tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä oli-
vat etenkin asunnon valoisuus, pohjaratkaisu sekä pintamateriaalit. Turun ja 
Tampereen yliopistojen asukkaille kohdennetussa asuntotoivekyselyssä ilme-
ni puolestaan toive sopusuhtaisista huoneista ja useampaan ilmansuuntaan 
avautuvista asunnoista todellisen tarjonnan koostuessa enemmän pitkistä ja 
kapeista yhteen ilmansuuntaan avautuvista asunnoista. Muita toiveita olivat 
esimerkiksi luonnonvalo, ikkunatuuletusmahdollisuus sekä mahdollisuus pii-
lottaa tiskipöytä katseilta. Esimerkiksi toiveet luonnonvalosta ja keittiötason 
erottamisesta oleskelutiloista eivät toteudu nykyään yleistyneessä syvässä 
yksiötyypissä.99 Mikäli asuntoa päädytään kuitenkin lopulta vaihtamaan, Pel-

98 YM: Asuntotuotannon laatumuutokset 2005-2020, 2021 s. 8
99 YM: Asuntotuotannon laatumuutokset 2005-2020, 2021 s. 14

lervon taloustutkimuksen raportin mukaan tälle yleisimpiä syitä ovat asunnon 
koko, asumisen kustannukset, koulu- sekä työmatkojen sujuvuus, asunnon hal-
lintamuoto ja talotyyppi.100

Asuntotuotannon laadun kehittämisen ollessa vielä avoin ja haastava tutki-
muskohde, on huoli nykyasumisen laadusta noussut esiin asiantuntijoiden 
keskuudessa ja aihe toistuu myös uutisotsikoissa aina aika ajoin. Esimerkiksi 
Helsingin Sanomien vuonna 2021 julkaiseman artikkelin mukaan pienten asun-
tojen massarakentamista perustellaan yleensä sillä tosiasialla, että noin joka 
toinen maassamme asuu yksin. Yksinasuvat ovat kuitenkin reippaaseen 20 ne-
liön yksiöön tyytyviä heterogeenisempi joukko, sillä artikkelin tutkimuslähteen 
mukaan vain joka kymmenes yksinasuvista todellisuudessa pitää alle 40 neliö-
metrin suuruista kotia itselleen sopivana ja neliöitä toivotaan pääsääntöisesti 
lisää. Tieto on ristiriidassa toteutuvan asuntotuotannon kanssa, mutta toisaal-
ta riittävän kova kysyntä takaa, että asunnot menevät kaupaksi laatupuutteis-
taan huolimatta; varsinkin sijoittajavetoisilla markkinoilla.101 Siksi koenkin, että 
asuntotuotantoa tulee ohjailla laadullisesti, jotta tarjonta vastaisi kysyntää pa-
remmin. Mielenkiintoiset ja lähtökohdiltaan erilaiset kattorakentamishankkeet 
voivat olla osaltaan palvelemassa tätä murrosta. 

100 PPT: Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit - Miten ja missä kaupunki- 
laiset haluavat asua? 2019 s. 69

101 HS pääkirjoitustoimitus, Rakentamisen tehokkuus on ohittanut asumisen laadun,  
12.7.2021

4m

4,5m

Kuva 22: Yleinen nykyään rakennettu yksiötyyppi on putkimainen rakennusten kasvaneen 
runkosyvyyden, kasvaneen porraskäytävän syöttötehokkuuden sekä keskikäytävätyypin 
vuoksi. Tämä voi johtaa riittämättömään ikkuna-alaan ja luonnonvalon vähäisyyteen. 
Asunnon muoto tuo haasteita myös kalustettavuuteen kalustusvaihtoehtojen vähetessä. 
Myös toimintojen sekoittuminen on ongelmallista, sillä kukapa haluaisi esimerkiksi nukkua 
keittiössä? Kuvan yksiön koko on noin 28m2 – myös tätä pienempiä yksiöitä rakennetaan.
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3.2.3 Uudistavan korjausrakentamisen ainutlaatuiset ra-
ja-arvot

Tampereen Yliopistolla toteutettiin vastikään tutkimus, jossa verrattiin viime 
vuosina valmistuneita asuntoja jo rakennettuun asuntokantaan. Kun esimer-
kiksi vasta rakennettuja kaksioita vertaa 1950-luvulla rakennettuihin kaksio-
huoneistoihin, on huomattu, että asuntojen muodostumisen reuna-arvot syn-
tyvät jo porrashuoneiden syöttötehokkuuksista ja tonttitehokkuustavoitteista, 
jotka ohjaavat uudisasuntotuotannon arkkitehtuuria huoneistojen pituuden 
kasvaessa leveyden kustannuksella julkisivuun nähden. Uusille asunnoille tyy-
pillistä on myös sisäänkäynnin sijoittuminen asunnon nurkkaan siten, että osa 
asunnon pinta-alasta jää varsin kauas ikkunaseinästä, jolloin osa asunnon ti-
loista jää varsin hämäriksi. Asunnon mittasuhteet ja läpikuljettavuus rajoitta-
vat vääjäämättä sen kalustettavuutta ja toiminnallisuutta, vaikkakin perustoi-
minnot täyttyvät edelleen.102 Koen kuitenkin, että asuntojen mittasuhteet ja 
muoto suhteessa pienenevään huoneistoalaan köyhdyttävät asunnon toimin-
nallisuutta ja tila-arkkitehtuuria esimerkiksi läpikulkutilojen määrän kasvaessa. 
Näen myös haastavalla kalustettavuudella sekä sen suppeilla vaihtoehdoilla 
olevan negatiivinen vaikutus asumisen laatuun.  

Koska uudistavan korjausrakentamisen kautta toteutettu pienipiirteinen kat-
torakentaminen toteutetaan oleviin rakennuksiin, jotka voivat erota uudisra-
kennustuotannon kohteista oleellisesti esimerkiksi porrashuoneiden syöttö-
tehokkuuden ja tonttitehokkuuksien osalta, ovat asuntotuotannon raja-arvot 
täysin erilaiset jo pienessä mittakaavassa puhumattakaan varsinaisista kohde-
kohtaisista rakenteellisista raja-arvoista, joissa variaatiota on paljon erilaisten 
rakenneratkaisujen vuoksi. Tämä muuttaa suunnittelun lähtökohdat täysin uu-
disrakennussuunnitteluun verrattuna, jossa rakennuksia toteutetaan usein ns. 
saman kaavan mukaan.

Vaikka massatuotanto ja elementtirakentaminen tuovat rakentamiseen valta-
via etuja esimerkiksi taloudellisesta ja ajankäytöllisestä näkökulmasta, koen 
uudistavassa korjausrakentamisessa mielenkiintoiseksi lähtökohdaksi kohde-
kohtaisuuden, jossa rakentamisen raja-arvot määrittyvät tarkkaan rakennuk-
sen yksilöllisten erityispiirteiden perusteella, jolloin rakennusteollisuuden 
standardilähestymistapoja ei voi välttämättä käyttää. Tämä johtaa paikalliseen 
ongelmanratkaisuun, jonka tuloksena syntyy parhaimmillaan tarkkaan harkit-
tua ja kohteen erityispiirteet huomioivaa arkkitehtuuria, joka ilmenee mielen-
kiintoisina ja rakennukseen sovitettuina tiloina. 

Vaikka uudistava korjausrakentaminen ei automaattisesti poista erilaisia nyky-
asuntorakentamisen ongelmakohtia, mahdollistavat tilojen suunnittelun erilai-
set raja-arvot usein myös nykynormista poikkeavia ratkaisuja. Kun lähtökohtina 

102 YM: Asuntotuotannon laatumuutokset 2005-2020, 2021 s. 14

ovat erilaiset syöttötehokkuudet ja jopa asuinkerrostalon erilainen runkosy-
vyys, voidaan suunnittelussa parhaimmillaan yhdistellä sekä rakentamisvuo-
sikymmenen, että nykyasuntotuotannon parhaita piirteitä, jolloin lopputulos 
on yksilöllisempi ratkaisujen ollessa kohdekohtaisempia. Esimerkiksi kuvassa 
22 esitetynkaltaisia putkimaisia yksiöitä voidaan mahdollisesti välttää jo raken-
nuksen runkosyvyyden ja porraskäytävätyypin erotessa nykyisellään yleisty-
neestä kerrostalojen keskikäytävätyypistä. Myös uudistavan korjaussuunnitte-
lun haasteet voidaan kääntää taitavan suunnittelijan käsissä mahdollisuuksiksi, 
jolloin esimerkiksi hormien ja matalien tilojen tuomia haasteita voidaan hyö-
dyntää mielenkiintoisen tilan luomisessa.

Vaikka uudistavan korjausrakentamisen raja-arvot mahdollistavat täysin uu-
denlaisen ratkaisupaletin käyttämisen asuntosuunnittelussa, ei tämä poista sitä 
tosiasiaa, että kattorakentamiskohteet ovat poikkeuksellisen haasteellisia koh-
teita myös asuntosuunnittelun näkökulmasta, sillä asunnot suunnitellaan vii-
mekädessä olevan rakennuksen ehdoilla. Mitä tiiviimmin uudisasuntotuotan-
to toteutetaan olevan rakennuksen raja-arvoja mukaillen, sitä rajatumpi on 
asuntosuunnittelijan ratkaisupaletti. Erityisen haastavia kohteita asuntosuun-

Kuva 23: Kattorakentamisen ainutlaatuiset raja-arvot ovat sekä haasteita, että mahdolli-
suuksia. Esimerkiksi ullakkorakentamisessa tilojen korkeuseroja voi hyödyntää toiminto-
jen sijoittamisessa.
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nittelun kannalta ovat olevan vesikaton sisään toteutettavat ullakkorakenta-
miskohteet, joissa uudisasunnot tulee toteuttaa yleensä ikääntyneen talon 
talotekniikan ehdoilla vaihtelevan huonekorkeuden puitteissa. Tällaisissa koh-
teissa asuntojen pohjat ovat jo kokoluokaltaan usein epätaloudellisia ja huo-
nekoot minimiä kookkaampia. Ongelmana ovat myös erilaisiin läpikulkutiloihin 
”tuhlaantuvat” neliöt.103 Uudisasuntotuotantoon verrattuna lähtökohdat kuu-
lostavat varsin epätaloudellisilta, mutta toisaalta ullakoille ja katoille rakenta-
misen ei mielestäni tarvitsekaan laadullisesti tai välttämättä taloudellisestikaan 
noudattaa uudisasuntotuotannolle yleisiä tiukkoja vaatimuksia, joiden ensisi-
jaisena tavoitteena on saavuttaa rakennusliikkeelle voittoa. Kattorakentamisen 
ollessa kannattavinta tiheimmillä keskusta-alueilla, ainutlaatuiset ullakkokoh-
teet voivat kompensoida rakentamiskustannuksia rariteettiarvoillaan kuten ai-
nutlaatuisilla näkymillä ja normista eroavalla tila-arkkitehtuurilla.

103 Tomminen, ullakkotilat, 1990 s. 50

Kuva 24: Epäkäytännöllinen vai kiehtova? Kattorakentamisen ja etenkin ullakkorakentami-
sen ratkaisujen löytäminen vaatii asuntosuunnittelijalta ja asukkaaltakin luovuutta.
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4.1 Kattojen lyhyt historia

1880-1920 1920-1940 1950 1960 1970-1980
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Kattojen lyhyt historia

Lähtötilannetarkastelussa oleellisin lähtökohta liittyy juuri rakennuksen kat-
tomuotoon ja mahdollisen ullakkotilan korkeuteen, joilla on yleensä yhteys 
rakentamisvuosikymmeneen. Kerrostalot 1880-2000 julkaisun mallityyppien 
mukaan eri vuosikymmeninä rakennettujen kerrostalojen rakentamiselle ja 
katoille tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

1880-1920: Aikakauden kerrostaloista löytyy pääsääntöisesti ullakko, jossa 
vesikatto on vankkojen puisten kattotuolien kannattama. Aikakauden raken-
nusjärjestys edellytti ikkunoiden ja paloluukkujen sijoittamista ullakolle, joskin 
aukotusten pinta-ala oli yhä vähäinen. Vielä 1800-luvulla teräspelti oli vesikat-
tojen yleisin materiaali, joka maalattiin säänkestäväksi. Vuosisadan vaihteessa 
osa kerrostaloista sai myös tiilikatteen.104 Suomen ensimmäisten kerrostalojen 
kattomaailma on polveileva ja perinteisempien harjakattojen ja niiden sovel-
lusten lisäksi runsaimmat katot muodostavat varsin monimuotoista kattomai-
semaa, joka kuroo yhteen jopa torneja, erkkereitä ja muita ulokkeita. Vuo-
sikymmenten kerrostaloista voi löytyä myös varsin korkeaa ullakkotilaa, joka 
muovautuisi uusiksi asunnoiksi ilman suuria muutoksia rakennuksen massaan.

1920-1940: Maailmansotien välissä taloudelliset syyt vaikuttivat kerrostalora-
kentamiseen yksinkertaistavasti, ja materiaalipula johti muun muassa kerros-
korkeuden laskuun. Tässä vaiheessa kattomuodoista yleisimpiä olivat harja- ja 
aumakatto, jonka alta löytyi pääsääntöiesti kylmää varasto- ja pyykinkuivaus-
tilaa. Kuitenkin jo 1920-luvun alussa asuinhuoneita rakennettiin myös suo-
raan ullakoille, mutta tällaisissa kohteissa kattomuotona oli useimmiten jyrkkä 
mansardikatto. Vesikaton materiaali oli yleensä joko teräspelti tai joissain koh-
teissa savikattotiili. 1920-lukua luonnehditaan lähteen mukaan ullakkoraken-
tamisen kannalta taitekohdaksi, sillä asunnoiksi kelpaavia korkeita ullakkotilo-
ja löytyy usein vain 1920-luvulla tai tätä aiemmin rakennetuista kerrostaloista, 
jos vaikutukset vesikattoon pyritään minimoimaan.105

1940-1960: Toisen maailmansodan varjossa ja jälleenrakennusajan erityiso-
loissa rakennettiin vilkkaasti, vaikkakin rakentamisen pääpaino oli maaseudul-
la. Pula-aika näkyi myös kerrostalotuotannossa vuoteen 1952 asti, joka ilmeni 
muun muassa niukkana mitoituksena. Asuntopula vaikutti myös kohteiden 
rahoittamiseen ja rakennuttajatahoihin ja kerrostaloja rakennettiin yksityisten 
tahojen lisäksi myös kuntien sekä aattellisten tahojen toimesta, jotka vakiin-
tuivat myöhemmin esimerkiksi SATO-järjestöksi, Asuntosäätiöksi sekä valtion 
perustamaksi Aravaksi, joista etenkin jälkimmäinen ohjasi rakentamista lai-
nanmyöntäjänä varsin tarkasti. 50-luvulla rakentaminen alkoi standardoitua 
ja esimerkiksi elementit muuttivat pikkuhiljaa kerrostalorakentamisen täysin. 
Kattomuodoista yleisimpiä olivat harja- ja aumakatot, joiden materiaali oli 
yleensä kattotiiltä tai peltiä. 1950-luvulle tultaessa harjakaton perusmuotoa 

104 Neuvonen, Petri: Kerrostalot 1880–2000, 2006, s. 28
105 Neuvonen, Petri s. 52, s. 62

muunneltiin kuitenkin enemmän eimerkiksi kattokulman muutoksilla, taitteil-
la ja pulpettiosilla ja aina 1950-luvun loppuun asti vesikaton alta löytyi vielä 
säilytys- ja pyykinkuivaustilana palveleva käyttöullakko. Peltikatot olivat vielä 
pula-aikana harvinaisia. Kattotiilen käyttö katemateriaalina johti mahdollisesti 
jyrkemmän kattokulman käyttöön materiaalin ominaisuuksista johtuen.106 

1960-1975: Vuosikymmenien kerrostalorakentamisen kontekstissa avain-
sanaksi nousee lähiöityminen kaupungistumisen paineessa. Rakentamisen 
standardointi viritettiin ajan teknologian puitteissa äärimmilleen ja esimer-
kiksi kaikkien aikojen ennätys asuntotuotannossa saavutettiin vuonna 1974 
rakennetun 46 200 uuden kerrostaloasunnon myötä, mikä kuvaa hyvin ajan 
määrällisiä tavoitteita, jotka ajoivat usein laadun ohi.  Vielä 1960-luvun alku-
puolella taloissa esiintyi vaihtelevia kattomuotoja aiempien vuosikymmenten 
mukaisesti; esimerkiksi loivat harjakatot sekä erilaiset porrastettujen harja- ja 
pulpettikattojen muunnelmat olivat yleisiä. Vesikaton alta löytyi tässä vaihees-
sa yleensä tuuletettu yläpohjaontelo, ja käyttöullakot olivat pääsääntöisesti 
jääneet unholaan. 1960-luvun loppupuolella vallitsevaksi kattomuodoksi alkoi 
vakiintua tasakatto, joka toteutettiin usein suoraan lämmöneristeen päälle tai 
joissain tapauksissa erillisellä puisella alusrakenteella.107 Ullakon hyödyntämi-
nen kattorakentamisessa muodostuu siis tässä vaiheessa käytännössä mah-
dottomaksi.

1975-2000: 1970-luvun huippuvuoden jälkeen kerrostalorakentaminen alkoi 
hiipua painopisteen siirtyessä muihin asuinrakennusmuotoihin. Rakentami-
seen vaikuttivat myös yhteiskunnalliset ja taloudelliset tuulet; 1980-luvul-
la eletyn korkeasuhdanteen jälkeen seurasi 1990-luvun lamakausi ja asun-
totuotanto siirtyi taas Arava-vetoisemmaksi. Myös kerrostaloarkkitehtuuri 
muuttui vuosien aikana, sillä 1970-luvun betonilaatikkotuotannon vastustus 
johti kerrostaloarkkitehtuurin arvojen uudelleenmäärittelyyn ja määrällis-
ten tavoitteiden lisäksi myös laadulla alkoi olla merkitystä, vaikkakin moni 
1980-luvun kohde on toteutettu vielä vanhalla reseptiikalla. 1970-luvun jälki-
puoliskon kattomaailma oli varsin tasakattopainotteinen, mutta 1990-luvulla 
kaupunkikuvassa esiintyi myös pulpetti- ja harjakattoja. Tässä vaiheessa ylei-
sin kattomateriaali oli pelti, vaikkakin myös kattotiiltä esiintyy jonkin verran.108 
Käyttöullakot vaikuttavat kuitenkin jääneen historiaan.

106 Neuvonen, Petri s. 84, s. 107
107 Neuvonen, Petri 2. 142, s. 176
108 Neuvonen, Petri s. 210, s. 224
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4.2 Kattorakentamisen toteuttaminen ja 
edistäminen

Kerrostalojen kattorakentamisen tavat riippuvat ensisijaisesti rakennuksen 
olevasta kattomuodosta ja ullakkotilan käytettävyydestä, jotka luovat raja-ar-
vot mahdolliselle kattorakentamiselle. Kattomuoto ja ullakkotilan käytettävyys 
ovat toki kohdekohtaisia rakennuksen ominaispiirteitä, mutta koen, että ker-
rostalojen eri aikakaudet korreloivat jossain määrin kattorakentamisen mah-
dollisten toteuttamistapojen kanssa, sillä kerrostaloissa on eri aikakausina pää-
dytty keskimäärin erilaisiin kattorakenneratkaisuihin vaikkakin myös hajontaa 
on havaittavissa. Näiden eri ratkaisutyyppien luokittelu ja tutkiminen osana 
kaupunkirakennetta voivat auttaa hahmottamaan kattorakentamishankkeiden 
järkevyyttä ja sopivuutta erilaisiin kaupunkikonteksteihin.

Koen Suomessa kattorakentamisen lähestymiskulmien olevan vielä toistaiseksi 
melko suppeita; usein kattorakentamista lähestytään joko ullakkorakentami-
sen näkökulmasta tai toisaalta kovien tiivistämistavoitelasien läpi tarkasteltu-
na, jolloin vaakakupissa painaa yleensä joko kattorakentamishankkeen mah-
dollisimman helppo toteuttaminen olevan vesikattorakenteen uumenissa tai 
osana lähiöiden elvyttämishankkeita, joissa arkkitehtuurin lisäksi ratkotaan 
huutavia yhdyskuntarakenteen ongelmia, jotka kytkeytyvät alueiden sosioe-
konomisiin tekijöihin ja mahdolliseen segregaatioon. Nämä lähestymiskulmat 
ovat toki valtavan merkityksellisiä, mutta mielestäni kattorakentamisen mah-
dollisuuksia on hedelmällistä tarkastella myös vähemmän ”optimaalisissa” tai 
tiivistämisen kannalta vähemmän merkittävissä kohteissa, sillä jo rakennuste-
ollisuuden päästötason ja ilmastotavoitteiden yhteensovittaminen kaupungis-
tumistrendiin yhdistettynä pakottaa luovuuteen tulevaisuuden asuntotuotan-
non ratkaisuja pohdittaessa. 

Jotta ilmastotavoitteisiin voidaan yltää, kuluttamistottumukset vaativat länsi-
maissa totaalista remonttia, ja tämä pätee myös ”asumiskuluttamiseen”, jos-
sa  ratkaisuja tulee etsiä myös olevien rakennusten potentiaalia kasvattamalla, 
esimerkiksi niitä energiatehokkaammiksi korjaamalla tai vaikkapa katolle to-
teutettavan lisärakentamisen keinoin. Koska pienet purot muodostavat suuria 
virtoja, tulee kokonaisvaltaisten ympäristövaikutukset huomioivien kulutta-
misen periaatteiden integroitua myös rakentamisen ja asumisen tasolle, jos-
sa tulee kääntää jokainen kivi ja kartoittaa jokainen mahdollinen tapa tuottaa 
asumisen ratkaisuja, jotka ovat sekä ekologisesti, sosiaalisesti, että arkkiteh-
tonisesti kestäviä. Parhaimmillaan kattorakentaminen tarjoaa uudistuotantoa 
ekologisesti kestävämpiä asuntoja olevien infrastruktuurien varrella alueiden 
sosiaalista asukasjakaumaa monipuolistamalla ja kaupunkikuvaa elävöittämäl-
lä uusien kerrosten myötä – sekä uusien asuinkerrosten että kaupunkikuvan 

uusien kerrostumien kontekstissa.

Jotta kattorakentaminen vakiinnuttaisi asemansa tiivistämisrakentamisen 
keinona kaupunkisuunnittelussa, vaatii tämä ennen kaikkea kattorakentami-
sen näkyvyyttä — käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aiheesta tulee pitää 
meteliä, jotta hankkeisiin todella ryhdyttäisiin. Etenkin julkisen sektorin kan-
nanotoilla on merkitystä. Kaupungit voivat brändätä tiivistämisrakentamisen 
keinoja kuten kattorakentamista tekemällä sen näkyväksi erilaisin selvityksin 
ja prosesseja helpottamalla; tämä on suora viesti rakennuttajille kaupunkien 
halukkuudesta monipuolistaa kaupunkikuvaansa myös ylöspäin rakentamalla. 
Tietoisuuden lisäämisellä asunto-osakeyhtiöt voivat puntaroida kattorakenta-
mishankkeita mahdollisena asuinkerrostalojen kehittämis- ja rahoitusvaihtoeh-
tona. Hankkeisiin on helpompi ryhtyä, kun konsensuksena on, että kaupungilla 
on valmiudet neuvoa haastavassa hankkeessa asiantuntevien viranomaisten 
ohjauksessa. Myös erilaiset julkiset kattorakentamisen selvitykset ja ohjeet 
kertovat hakijaosapuolelle, että hankkeen toteuttamiselle on valmiuksia. Toki 
myös jo toteutuneilla ja toteutettavilla kohteilla on suuri merkitys, sillä mielen-
kiintoisten toteutuneiden kohteiden havaitseminen kaupunkikuvassa lisännee 
kiinnostusta kattorakentamista kohtaan. 

Kuva 25: Ote kaupungin kerroksia tutkivasta havainnekuvasta.
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Korkea ullakkotila

Madaltuva ullakkotila

Tasakatto

Kattorakentamisen haastepaletti

Kaupunkikuva Rakennuttaminen

Asunto-osake-
yhtiöt

Kustannukset

1

2

3

4.2.1 Milloin kattorakentamisen mahdollisuuksia kannat-
taa kartoittaa?

Mielestäni kynnys kattorakentamisen mahdollisuuksien tutkimiselle tulisi olla 
matalampi. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä kattoraken-
tamisen lähestymiskulmat ovat kokemukseni mukaan Suomessa vielä varsin 
suppeita, sillä hankkeet eivät houkuttele asuntoyhtiöitä tai rakennusliikkeitä 
niiden monista haasteista johtuen. Osa haasteista heijastuu kattorakentami-
sen vakiintumattomuuteen, jolloin hankkeeseen on hankala tarttua niin ra-
kennuttajan näkökulmasta, kuin rakentajanäkökulmasta. Muita haasteita ovat 
esimerkiksi rahoitus, hankkeiden kalleus sekä kustannusarvioiden laatimisen 
vaikeus, Suomen haastavat rakentamisolosuhteet sekä lupaprosessien ja mah-
dollisen asemakaavoituksen hitaus. Kattorakentamisen edistämiseksi tärkeää 
on siis syventyä kattorakentamista hidastaviin tekijöihin, sillä vain niihin liittyviä 
ongelmia ratkomalla voimme selvittää, mikä kattorakentamisen todellinen po-
tentiaali kaupunkirakennetta tiivistävänä rakennustapana on. 

Käsitykseni mukaan kattorakentaminen on kuitenkin aina teoriassa mahdol-
lista, vaikkei käytännön toteuttaminen olisikaan aina järkevää. Tämän vuoksi 
kattorakentamiseen soveltuvia kohteita tulisi tarkastella laajemmin, ja tarkas-
telussa voi käyttää apuna esimerkiksi laatimaani kaaviomallia, jossa kattotyy-
pille järkevin kattorakentamistapa määräytyy olevan kattomuodon perusteella, 
joka  usein jossain määrin korreloi kokemukseni mukaan rakentamisvuosikym-
menen kanssa.

Kaupungin tahtotila

Käsittelyprosessien 
hitaus

Kattorakentamisselvitys-
ten ja toimenpiadeke-
vennysten puuttuminen

Rakennusten suojeluti-
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ja muutosvastaisuus
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arvioitavuus

Kohdekohtaisuus

Korkea variaatio

Sopivan rakennusliikkeen 
löytyminen

Asiantuntijatiimin kokoa-
minen ja projektiyhteis-
työ

Kokemattomuus vas-
taavista kohteista sekä 
rakentaja- että rakennut-
tajaosapuolilla

Rakenneratkaisujen 
vakiintumattomuus

Haastava ilmasto ja sen 
aiheuttamat riskit raken-
tamisvaiheessa

Rahoitus 

Enemmistötahtotilan 
saavuttaminen
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4.3 Erilaiset ratkaisut kattomuotoihin suhteutettuna

Mielestäni hedelmällisin lähestymiskulma kattorakentamiseen soveltuvien 
kohteiden tekniseen tarkasteluun riippuu rakennuksen olevasta kattomuo-
dosta, joka korreloi jossain määrin rakentamisvuosikymmenen kanssa. Oleva 
kattomuoto sekä mahdollisen ullakon käytettävyys ovat kattorakentamisen 
kannalta varsin merkittäviä lähtötekijöitä ja kertovat paljon siitä, minkä laajui-
nen mahdollinen kattoraketamishanke olisi ja onko rakentamisen painopiste 
uudistavassa korjaamisessa vaiko katolle tapahtuvassa uudisrakentamisessa.

1

2

3

Erilaiset ulokkeet ja 
lyhdyt

Kattomuodon jyrkennys

Seinien korotus katto-
muoto säilyttäen

Kattomuodon muutta-
minen

Korotuskerros

Korkea ullakkotila

Madaltuva ullakkotila

Tasakatto tai 
purettava ullakkokerros

Mahdollisten kattorakentamistapojen tarkastelu olevan kattomuodon konteks-
tissa on hedelmällistä myös kaupunkikuvallisten vaikutusten arvoinnissa, sillä 
esimerkiksi olevan ullakkotilan hyödyntämismahdollisuudet vaikuttavat oleel-
lisesti siihen, kuinka paljon rakennuksen ulkomuoto muuttuu – laajamittaisilla 
muutoksilla voi nimittäin olla suuria vaikutuksia myös kaupunkikuvaan. Toisaal-
ta muutosta ei tule ajatella lähtökohtaisesti negatiivisena asiana, vaan myös 
mahdollisuutena elävöittää ympäristöämme ajallisilla kerroksilla.
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4.3.1 Korkea ullakkotila1

Korkean ullakkotilan hyödyntäminen kattorakentamisessa on nikseistä vanhin; 
ullakkoja on muutettu asuinkäyttöön niin kauan kuin ullakkoja on rakennettu-
kin. Suomalaisissa kerrostaloissa ullakkotila voi olla riittävän korkea lisäasuinra-
kentamiseen olevan vesikaton alla pääsääntöisesti 1920-luvulle asti109.

Vaikka olevan vesikaton sisälle toteutettavan ullakkorakentamisen voisi ku-
vitella olevan kaupunkikuvallisesti vaivattomampaa, näin ei välttämättä ole. 
Korkeiden ullakoiden ollessa yleisimpiä vanhassa kerrostalorakennuskannassa, 
voi jossain tapauksissa esimerkiksi rakennusten katto olla niin merkittävä osa 
rakennuksen arkkitehtuuria ja myös kaupunkikuvaa, että sen muuttaminen ei 
ole kaupunkikuvallisesti kestävää. 

Vaikka ullakolle tapahtuva rakentaminen jättää pääsääntöisesti pienemmän jäl-
jen julkisivuun kuin esimerkiksi vanhaa korvaava kattorakentaminen, muuttaa 
myös ullakkorakentaminen vääjäämättä kaupunkikuvaa vähintäänkin lisään-
tyvän aukotuksen myötä. Myös aukotuksen toteutuksella on suuri merkitys; 
esimerkiksi katon tasossa toteutetun lapeikkunan ja erilaisten kattolyhtyjen 
kaupunkikuvalliset vaikutukset voivat olla varsin erilaiset. Myös aukotuksen 
suuntaamisella on suuri merkitys; pääsääntöisesti pihapuolen julkisivu kestää 
suurempia muutoksia kuin kadunpuoleinen julkisivu, johon uuden aukotuksen 
avaamista voidaan haluta minimoida kaupunkimiljööstä riippuen. Vapaamman 
aukotuksen lisäksi sisäpihalle voi joissain tapauksissa mahdollistua myös par-
vekkeiden ja kattoterassien avaaminen.

Ullakkorakentamisen kaupunkikuvallisia vaikutuksia on tutkittu verrattaen pal-
jon, ja suurimmilta kaupungeilta löytyi käsitykseni mukaan vähintäänkin ullak-
korakentamisohje, ellei myös kaupunkikuvallisia selvityksiä aiheesta. Lisäksi 

109 Neuvonen, Petri (toim.): Kerrostalot 1880–2000, 2006, s. 62

Kuva 26: Verstas arkkitehdit -toimiston toteuttama ullakon käyttötarkoitusmuutos asuinti-
laksi Helsingissä. Katutasolle havainnoituna ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset muu-
tokset voivat olla hyvinkin vähäisiä. (Verstas arkkitehdit: Iso-Roobertinkatu loft aparments, 
noudettu osoitteesta https://verstasarkkitehdit.fi/projects/iso-roobertinkatu-lofts/ 22.4.2022, 
valokuvaaja: Tuomas Uusheimo.)

ullakkorakentamisesta on toteutettu useita opinnäytetöitä. Täten kaupungeilla 
on yleensä melko hyvä valmius ohjata ullakkorakentamishankkeita sekä arvioi-
da niiden kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Ullakkorakentamisen kaupunkikuval-
listen vaikutusten arvioinnin kannalta edullista on myös se, että ullakkoraken-
nuskohteita on myös toteutettu maassamme jonkin verran.
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4.3.2 Madaltuva ullakkotila2

Erilaiset ulokkeet ja 
lyhdyt

Kattomuodon jyrkennys

Seinien korotus katto-
muoto säilyttäen

Kattomuodon muutta-
minen

Madaltuva ullakkotila

Ullakkotilojen madalluttua kattorakentamisen ratkaisupaletti laajeni huomat-
tavasti myös lähtökohtien ollessa haastavampia; ullakkokorkeuden laskiessa li-
säkorkeutta oli saatava tavalla tai toisella, joko koko kattokorkeutta nostamalla, 
tai luomalla korkeampaa tilaa paikoitellen. Olen tunnistanut neljä tapaa korot-
taa liian matalaa ullakkotilaa asuntorakentamisen mahdollistamiseksi:

1 Erilaiset ulokkeet ja lyhdyt
Erilaiset ulokkeet ja lyhdyt ovat tuttu juttu jo korkean ullakkotilan 
rakentamisen tapauksessa, sillä ullakkotiloihin kaivataan usein 
myös täysin vertikaalista valoa pelkkien lappeiden suuntaisten 
valoaukkojen lisäksi. Matalan ullakkotilan tapauksessa rakennet-
tavat ulokkeet ja lyhdyt voivat olla kuitenkin kooltaan suurempia, 
jolloin korkean tilan määrää saadaan kasvatettua harjan alaisen 
korkean tilan lisäksi. Asuntoihin jää tällöin toki myös matalampaa 
tilaa, jota voidaan kuitenkin hyödyntää edelleen laadukkaalla ark-
kitehtisuunnittelulla.

Kattomuodon jyrkennys
Laajamittaisten peruskorjausten yhteydessä voi ajoittain olla pe-
rusteltua muuttaa myös vesikaton perusmuotoa, mikäli ullakko-
tila aiotaan ottaa käyttöön. Kattomuodon jyrkentäminen tulee 
kuitenkin olla perusteltavissa kaupunkikuvassa, ja toiset kohteet 
sopivat tähän tarkoitukseen toisia kohteita paremmin. Oleellista 
on, miten jyrkennetty katto istuu ympäröivien rakennusten kes-
kuuteen.

2

3 Seinien korotus kattomuoto säilyttäen
Joissakin kaupunkiympäristöissä katon muoto voi olla merkittävä 
säilytettävä elementti alueen yhtenäisyyden turvaamiseksi. Mikä-
li rakennusmassat kuitenkin sijoittuvat toisiinsa nähden väljästi, 
esimerkiksi metrin korkeuseroa rakennusmassoissa voi olla lähes 
mahdoton havaita katutasolta kattomuotojen ja  -jyrkkyyksien ol-
lessa yhteneväisiä. Ulkoseinien jatkaminen voi kuitenkin olla tek-
nisesti haastava toteuttaa, mutta kuitenkin teoriassa mahdollista 
esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä.  

Kattomuodon muuttaminen
Joskus koko katon purkaminen ja sen muodon muuttaminen 
täysin erilaiseksi huonetilan kasvattamiseksi voi olla myös kau-
punkikuvallisesti perusteltua. Tämä ratkaisumalli muuttaa toki 
oleellisesti rakennuksen massaa, mutta toisaalta voi myös hyvin 
toteutettuna parantaa rakennuksen ilmettä ja tuoda kaupunkiku-
vaan uuden mielenkiintoisen kerroksen. 

4
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4.3.3 Lisäkerrosrakentaminen3

Korotuskerros

Tasakatto tai 
purettava ullakkokerros

Mikäli kerrostalossa ei ole hyödynnettävää ullakkoa tai ullakko päädytään pur-
kamaan, kohteeseen voidaan toteuttaa täysin uudisrakenteinen lisärakennus-
kerros joko olevan vesikaton päälle tai purkamalla olevaa rakennetta aina be-
toniholmiin asti. Tasakatolle toteutettava kattorakentaminen käsittää etunsa, 
sillä uudisrakentaminen tarjoaa laajemman paletin teknisiä ratkaisumalleja 
ja mahdollisuuksia, kuin esimerkiksi usein ullakkorakentamisen tapauksessa. 
Tasakatto tarjoaa myös mahdollisuuden kattoterassien ja  -pihojen suunnitte-
luun, mikä on paljon haastavampaa ullakkorakentamiskohteissa. 

Vaikka korotuskerroksen konsepti on kohteissa aina sama (lisäkerroksen raken-
taminen tasaiselle kattopinnalle), voi lisäkerroksen toteuttaa kuitenkin monilla 
eri tavoilla, kuten kaupunkikuvallisesti pienipiirteisillä julkisivusta sisäänvedoil-
la tai vaihtoehtoisesti näkyvänä arkkitehtonisena osana, lähes statement-tyyp-
pisenä lisäyksenä rakennusmassaan ja sen ympäristöön. Laajan julkisivukor-
jauksen yhteydessä suunnittelija voi myös häivyttää lisäkerroksen täysin niin 
halutessaan. 

Lisäkerrosrakentamisen ollessa vanhan kiinteistön päälle toteutettavaa uudis-
rakentamista, ovat tällaisten hankkeiden kaupunkikuvalliset vaikutukset po-
tentiaalisesti hyvin merkittäviä. Hankkeita edeltävässä kaupunkikuva-analyy-
sissä tulee kiinnittää huomiota uuden ja vanhan liittymään sekä rakennuksen 
itsensä kontekstissa, että koko kaupunkimiljöössä.

Kuva 27: Kahden kerroksen korotusosa on häivytetty osana julkisivujen laadullista kohotusta 1970-luvun 
betonielementtitalossa. (Kilpailuehdotus, Bea Walta ja Maija Simoska, Julkisivuyhdistys r.y:n kerrostalon 
korjauksen ideakilpailussa vuonna 2020)

Kuva 28: Tasakatolle rakennetut lisäkerrokset tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia kattoterassi-
rakentamiseen. Kattojen ollessa näkymien puolesta kerrostalojen paraatipaikkoja, niihin tulisi sijoittaa 
myös yleisiä tiloja. (Kilpailuehdotus, Bea Walta ja Maija Simoska, Julkisivuyhdistys r.y:n kerrostalon kor-
jauksen ideakilpailussa vuonna 2020)
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Korotuskerros Korotuskerros sisäänvedettynä
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4.4 Kaupunkikuvatarkastelu

Arvioitaessa asuinkerrostalon soveltuvuutta kattorakentamiseen, on olevan 
kiinteistön tarkastelun lisäksi vähintään yhtä tärkeää tarkastella mahdollisen 
kattorakentamishankkeen vaikutuksia kaupunkikuvaan sen erityispiirteet huo-
mioiden. Koska kaupunkikuvatarkastelun lähtökohdat ovat aina varsin yksi-
lölliset kulloinkin tarkasteltavasta alueesta riippuen, vaatii mahdollisten kat-
torakentamiskohteiden ympäristön kartoittaminen arkkitehtiosaamista sekä 
kaupunkisuunnittelun, että rakennetun ympäristön arvottamisen saroilta. 

Koska kaupunkiympäristöt ovat uniikkeja kokonaisuuksia, on kaupunkikuvatar-
kastelulle hankala luoda mitään yksiselitteistä kriteeristöä, jonka perusteella 
kohteen sopivuutta kattorakentamiseen arvioidaan. Osa kaupungeista on kui-
tenkin tunnistanut esimerkiksi tiettyjä kaupunkitiloja, joissa ullakko- ja kattora-
kentaminen voivat vaikuttaa kaupunkikuvaan hyvin merkittävästi. Esimerkiksi 
Tampereen keskusta-alueen ullakkorakentamisselvityksen mukaan ullakko- ja 
kattorakentaminen voisivat vaikuttaa kaupunkikuvaan merkittävästi alueilla ku-
ten;

Avoimet kaupunkitilat reuna-alueineen
Keskeiset katutilat sekä saapumisväylät
Avoimet korttelityypit
Kaupungin reunavyöhykkeet110 

Alueellisen kaupunkikuvatarkastelun jälkeen seuraava tarkastelutaso on pai-
kallinen; paikallisen kaupunkikuvatarkastelun puitteissa asiantuntijoiden tulee 
selvittää kattorakentamisen vaikutukset välittömään kaupunkiympäristöön 
kattorakentamiskohteen vaikutuspiirissä. Rakennuksen muuttuvalla ilmeel-
lä esimerkiksi aukotuksesta tai räystäslinjasta johtuen on merkittävä vaikutus 
kaupunkikuvaan ja lähinäkymiin. Vasta tämän jälkeen tarkastelun mittakaava 
kasvaa yksittäisen muutoksen kohteena olevan rakennuksen tasolle, jossa sel-
vitetään rakennuksen soveltuvuus kattorakentamiseen esimerkiksi sen suoje-
lutilanteen, arvojen tai rakenteellisten rajoitteiden kantilta. 

Arkkitehti Adolf Loos’n sanojen mukaan ”Muutos, joka ei ole parannus, on huo-
nonnus”.111 Lausahdus saa arkkitehdin pohtimaan ammattietiikkaansa; milloin 
muutos on perusteltua ja milloin kerrokselliseen aikojen saatossa syntynee-
seen rakennuskantaan ei sittenkään kannattaisi kajota? Katot ovat etenkin 
Suomessa varsin neitseellistä rakentamisen aluetta, ja kaupunkiemme katot 

110 Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, loppuraportin tiivistelmä,  
 2013 s. 10
111 Tomminen, ullakkotilat, 1990 s. 51

kohoavat keskimäärin monotonisena rintamana osaksi kaupunkimiljöitämme.  
Ovatko muutokset perusteltuja? Tämä vaatii jälleen kerran kohdekohtaista tar-
kastelua ilman ennalta laadittuja sabluunoita kattorakentamisen laadukkaan 
toteuttamisen takaamiseksi. Toisaalta, keskimäärin suomalaisten kaupunkien 
katot ovat unohdettu osa arkkitehtuuria, jonka potentiaali ei ole välttämättä 
koskaan toteutunut kattojen arkkitehtuurin lähtökohtien ollessa pitkälti käy-
tännöllisiä. Toisaalta keskimäärin koskemattoman kattomaailman voi nähdä 
selkeänä ja rauhallisena, jolloin arkkitehdin tulee pystyä perustelemaan yh-
tenäisyyden rikkova muutos. Paljon riippuu myös tarkastelukulmasta; selkeä 
ja rauhallinen vaiko monotinen ja tylsä?112 Sama tarkastelukulmien merkitys 
kiteytyy myös muutostilanteissa, joissa kattomaailmaa muuttavan rakentami-
sen voi nähdä mielenkiintoisena vaihteluna tai vaihtoehtoisesti yhtenäisyyttä 
hajottavana ja paikkaansa sopimattomana. 

Kattorakentamisen suunnittelu vaatii siis laaja-alaista kaupunkikuvatarkaste-
lua, jolla varmistetaan, että muuttava rakentaminen ei ainakaan köyhdytä kau-
punkikuvaa vaan toisi siihen jotakin uutta ja jännitävää vanhaa rakennuskantaa 
ja näkymiä kunnioittaen. Kaupunkikuvaa oleellisesti muuttava rakentaminen ei 
kuitenkaan ole mikään uusi ilmiö, ja kaupungeista löytyykin yleensä arkkiteh-
tonisesti merkittävien muutosten analysoimiseen erikoistunut asiantuntijaelin, 
kaupunkikuvatyöryhmä. 

Huolellinen kaupunkikuva-analyysi ei ole kuitenkaan synonyymi muutosvas-
taisuudelle ja muutoksen pelolle, vaan kaupunkikuvallisen puntaroinnin myö-
tä varmistetaan kaupunkikuvan laadun säilymisen lisäksi sen parantaminen. 
Kattorakentamishankkeet on helpointa perustella silloin, kun ne tuovat ympä-
ristöönsä jotakin uutta ja jännittävää. Usein kattorakentamiskohteiden vaiku-
tukset kertautuvat kaupunkiympäristön laatuun myös kattotason ulkopuolelle, 
sillä asuntoyhtiöiden lisärakentamishankkeiden tuoma rahoitus on osaltaan 
käytettävissä esimerkiksi julkisivukohennuksiin. 

112 Tomminen, ullakkotilat, 1990 s. 51
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5 KauPuNKiKuVa- Ja 
KohdeaNalYYsi

Olen diplomityössäni rajannut kaupunkikuvallisen 
kohdetarkastelun kotikaupunkiini Ouluun, jonka kat-
torakentamiseen lähdin tutustumaan kaupunkikuvaa 
lukemalla kaupunkiympäristötarkastelujen aikana. Tu-
len tässä osiossa esittelemään kaupunkikuvasta mie-
lenkiintoisia nostoja juuri asumiseen osoitetun kat-
torakentamisen saralta. Koska nostot on toteutettu 
kaupunkikuvahavainnoinnin ja haastattelujen perus-
teella, on mahdollista, että kaikkia aihepiirin kannal-
ta relevantteja kohteita ei ole nostettu osiossa esille. 
Aiheen tarkastelun kannalta huomattavaa on myös 
Oulun asuinkerrostaloarkkitehtuurin raja-arvojen, ku-
ten ikäjakauman vaikutus kohteiden laatuun; Oulun 
kattorakentamisen keinot ja kohde-esimerkit ovat 
vääjäämättä rajallisempia kuin kaupungeissa, joiden 
kerrostalorakennuskanta on esimerkiksi ikänsä tai 
arkkitehtuurin tyylikausien puolesta monipuolisempi. 
Oulussa esimerkiksi varsinaisia ullakkorakentamiseen 
soveltuvia kohteita on kerrostalojen rakennuskannan 
nuoresta iästä johtuen melko vähän esimerkiksi pää-
kaupunkiimme verrattuna ja kaupunkikuvassa koros-
tuvat etenkin erilaiset korotusratkaisut pääsääntöises-
ti tasakatoille toteutettuina. 
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5.1 1880-1920
5.1.1 Gibraltar, Pakkahuoneenkatu 19

Oulun kerrostalorakennuskannasta varsin vähäinen osa on rakennettu vuosisa-
dan vaihteessa, mutta kaupungista löytyy kuitenkin yksi varsin mielenkiintoinen 
kattorakentamiskohde, joka tunnetaan nimillä Oulun järjestötalo, Kansan Tah-
don Talo sekä Oulun Gibraltar. Vuonna 1913 valmistunut suojeltu jugend-ra-
kennus on lääninarkkitehti Harald Andersinin suunnittelema ja rakennuksessa 
sijaitsi alunperin toimintoja kuten kirjapaino, Kansan Tahdon toimitus, kirja-
kauppa sekä asuntoja. Kyseessä on yksi Oulun harvoista kansallisromanttisista 
rakennuksista, ja rakennus on luettu kaupungin 1900-luvun arkkitehtuurin ar-
vokohteiden joukkoon.113

Mittava hanke mahdollistui Oulun Järjestöyhdistyksen myydessä kiinteistön 
Lehto Groupin tytäryhtiö Rakennuskartio Oy:lle, sillä Järjestöyhdistyksen kal-
taisen toimijan riskinottokyky näin laajan mittaluokan hankkeessa on riittämä-
tön. Hankkeen mittavuudesta kertonee myös se, että sitä on suunniteltu jo 
vuodesta 1987.114

113 LUO arkkitehdit https://luoarkkitehdit.fi/projektit/gibraltar/ , noudettu 1.4.2022
114 Kansan Tahto, T. Kaikko, Oulun Järjestötalo myydään ja remontoidaan – Kansan   
Tahto ja kumppanit evakkoon, 20.2.2017. Kuva 30: Gibraltar ennen restaurointi- ja rakennushanketta 50-luvulla tulipalon jälkimai-

ningeissa toteutetussa kattoilmeessään. Kuva on vuodelta 2006. (Kuvan ottaja tuntematon, 
noudettu lähteestä https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansan_Tahto 23.4.2022)

Rakennus on poikkeuksellisen mielenkiintoinen kattorakentamiskohde kau-
punkikuvallisen tarkastelun kontekstissa siksi, että siihen vuosina 2016-2019 
toteutetun käyttötarkoituksenmuutoksen ja uudisosan rakentamisen yhtey-
dessä rakennukseen toteutettiin viidennen lisäkerroksen rakentaminen raken-
nuksen alkuperäisen ilmeen palauttamiseksi, sillä alkuperäinen katto purettiin 
1950-luvulla tulipalovaurioiden vuoksi.115 Ääritapauksissa kattorakentaminen 
voi siis olla jopa kaupunkikuvan jo menetettyjä kerroksia palauttavaa. Sen li-
säksi, että kaupunkimiljöö on tämän hankkeen yhteydessä saanut historiallisen 
kerroksensa takaisin, lisäkerros palvelee myös mielenkiintoisina kattoasuntoi-
na, jotka monipuolistavat alueen asuntotarjontaa varsin ainutlaatuisella taval-
la. 

Koen, että kyseessä on kaupunkikuvallisesti varsin onnistunut hanke, jossa 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus on ennallistettu kertomaan his-
toriaansa osana muuten nykyaikaista miljöötä. Gibraltar keskiössä toteutettu 
laajahko asuinrakentamishanke onkin varsin erinomainen lähestymistapa to-
teuttaa keskustaraketamista.

115 LUO arkkitehdit https://luoarkkitehdit.fi/projektit/gibraltar/ , noudettu 1.4.2022

Kuva 29: Uuteen loistoon restautoitu Oulun järjestötalo, jolle palautettiin viides kerros laa-
jassa lisärakentamishankkeessa.
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Kuvat 31-33 käsittävät Oulun Gibraltarin Pakkahuoneenkadun puoleiset jul-
kisivut alkumetreiltä nykypäivään; ne kertovat samalla sekä rakennuksen 
kattomaailman eri vaiheista, että rakennuksen historiasta tulipaloineen ja 
muutoksineen. Katon ennallistamista ei ole toteutettu replikoimalla alkupe-
räistä kattoa, vaan palauttamalla rakennuksen julkisivun alkuperäinen henki 
muuttamalla katon päämassaa ja detaljeja alkuperäiseen suuntaan.

(Kuva 31: Kaupunginarkisto, alkuperäiset rakennuspiirustukset)
(Kuva 32: Kaupunginarkisto, muutospiirustukset 1956)
(Kuva 33: Kaupunginarkisto, uudisosan rakennuspiirustukset LUO arkkitehdit)
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5.2 1930-1950
5.2.1 Valkealinna, Hallituskatu 13-17

Keskustassa sijaitseva Valkealinna on vuonna 1941 valmistunut funktionalis-
mia edustava asuinkerrostalo, joka oli aikanaan varsin vallankumouksellinen 
kohde korkeutensa ja laajuutensa vuoksi.116 Alunperin seitsemään kerrokseen 
rakennettu kerrostalo on kasvanut sittemmin vuonna 1994 suunnitellulla117 
katolle rakennetulla korotuskerroksella, jolla korvattiin katolla sijainnut julki-
sivusta reippaasti sisäänvedetty ullakko, joka palveli aiemmin pääsääntöisesti 
säilytystilana ja sitä ympäröivä tila kattoparvekkeena.118 

Valtavaan rakennusmassaan verrattuna ilmeeltään kevyt ja sisäänvedetty li-
säkerros istuu rakennuksen katolle hyvin tekemättä itsestään liian suurta nu-
meroa kaupunkikuvassa osana Oulun ydinkeskustaa. Tätä edesauttaa varmasti 
rakennuksen suhteellinen korkeus ja jo aiemmin rakennuksen katolla sijainnut 
ullakkokerros, jolloin lisäasuinrakentaminen ei ole aiheuttanut valtavia muu-
toksia ympäristöön.

116 Oulun kaupunki: Maalais kau pungista uudistuvaksi pohjoisen Suomen pääkaupun 
 giksi, https://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/historiaa, noudettu 28.3.2022
117 Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 1994
118 Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1941

Kuva 34 sivulla 92: Kaupunkikuvassa Valkealinnan lisäkerros on niin maltillinen, että se voisi 
olla lähes alkuperäinen.
Kuva 35 alla vasemmalla: Ullakkokerros alkuperäisessä kuosissaan. 
Kuva 36 alla oikealla: Vaikka kattorakentamisen volyymi on jossain määrin muuttunut, kau-
punkikuvallisesti eroa ei juurikaan huomaa.
Kuva 37 alla: Valkealinna Hotelli Tervahovin aikaan; sisäänvedettynä ullakkokerros oli katu-
tasolta tarkasteltuna varsin huomaamaton nykyiseen lisäkerrokseen verrattuna.
(Kuva 35: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1941)
(Kuva 36: Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 1994)
Kuva 37:  Kuvan ottaja tuntematon, noudettu lähteestä https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkealin-
na_(Oulu)#/media/Tiedosto:Hotelli_Tervahovi_Oulu_19430406. jpg )
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Kuvat 38-39: Massiivisessa Valkealinnassa hienovaraiset muutokset hukkuvat valtavaan 
massaan. Muutos on katutasolta havainnoituna vielä pienempi, sillä rakennuspiirustuk-
set ovat aina suora projektio rakennuksen julkisivusta ilman perspektiivivaikutusta.
(Kuva 38: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1941)
(Kuva 39: Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 1994)
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5.3 1950-1960

Kattorakentamista on toteutettu myös korkeiden ullakkotilojen vuosikymmen-
ten jälkeen ja Oulussa tällaisia kohteita on rakennettu jonkin verran etenkin 
jälleenrakentamisen aikaisiin 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa valmistuneisiin 
kerrostaloihin. Vuosikymmenten kohteet ovat mielenkiintoisia niiden erilaisten 
ratkaisutyyppien vuoksi, sillä kattorakentamista on toteutettu niin alkuperäis-
tä ullakkotilaa jossain määrin hyödyntämällä, kuin kokonaisten lisäkerrosten 
myötä. Valittu toteuttamistapa riippuu oleellisesti rakennusten alkuperäisestä 
kattomuodosta, joissa variaatiota ilmenee jo sen vuoksi, että harjakattojen li-
säksi kaupunkikuvassa oli havaittavissa myös tasakattoja. 

5.3.1 VR:n talot, Heikinkatu 

1948 rakennetut VR:n talot ovat Arava-taloja, jotka on rakennettu alunperin 
palvelemaan VR:n työntekijöiden asuntoina. Asuntoja on vuokrattu pitkään 
keskitetysti ilman yksityisten asuntosijoittajien panosta.119 Osaan taloista on 
toteutettu ullakkoasuntoja 1990-luvun alussa ullakkokohteiden ollessa kau-
pungin ensimmäisiä kyseisen mittakaavan ullakkomuutoskohteita.120  Ullak-
koasunnot ovat luettavissa kaupunkikuvassa katolle lisättyjen ikkunalyhtyjen 

119 Kaleva: VR:n ara va-asun not VVO:lle https://www.kaleva.fi/vrn-arava-asunnot-vvol 
 le/2309420 3.1.2002, noudettu 28.3.2022
120 Kaupungin arkisto, alueen rakennuspiirustukset

muodossa. Vaikutus kaupunkikuvaan on maltillinen, mitä edesauttaa myös 
kattolyhtyjen varsin perinteinen muotokieli, joka istuu 50-luvun rakennuksiin 
vähäeleisesti.

5.3.2 Kenttätien kerrostalot

Samankaltainen kohde löytyy myös Intiön Kenttätieltä, jonka 1950-luvun lo-
pussa rakennettuihin nelikerroksisiin asuinkerroistaloihin on toteutettu laa-
jamittaisessa usean kerrostalon mittakaavassa ullakkohuoneistoja vuosien 
2003-2004 peruskorjausten yhteydessä.121  Alunperin varuskunnan asuntoina 
toimineiden talojen ullakkojen rakentamisen yhteydessä taloihin toteutettiin 
kokonaisvaltainen perusparannus aina kellarista vesikattoon, ja lisäksi taloihin 
jälkiasennettiin hissit. Asuntojen toteuttaminen ei onnistunut täysin olevan 
vesikaton sisällä, vaan rakennusten harjakorkeutta tuli korottaa metrillä122; laa-
jamittainen korjaushanke on siis mitä otollisin hetki toteuttaa uudistavaa kor-

121 Etuovi: Kenttätie 22 A, Intiö, OULU, https://www.etuovi.com/kohde/s74829, nou- 
 dettu 28.3.2022
122 Kaleva: Hietala, Va rus kun nan talot luovat nah kan sa, 13.04.2004, noudettu osoittees 
 ta https://www.kaleva.fi/varuskunnan-talot-luovat-nahkansa/2062016 14.4.2022 
Kuva 40  vasemmalla: Heikinkadun VR:n talon ikkunalyhdyt kertovat ullakon muuttamises-
ta asuinkäyttöön 90-luvulla.
Kuva 41 alla: Kenttätiellä ikkunalyhtyjen funktiona on toimia myös harjakattoa korkeam-
pana huonetilana.



98 99

jausrakentamista kuten kattorakentamista, mikäli rakenteita on määrä tehdä 
uusiksi joka tapauksessa. Kenttätiellä kattolyhdyt ovat huomattavasti VR:n 
talojen lyhtyjä kookkaampia, sillä valoaukkojen lisäksi lyhtyjen funktiona on 
toimia korkeana tilana. Kaupunkikuvasta tarkasteltuna vaikutus ympäristöön 
on kuitenkin vähäinen lyhtyjen ja katon yhteneväisestä materiaalipaletista 
johtuen.

Rakenneleikkaus VR:n talojen ullakkomuutoksesta kertoo yhden vaihto-
ehtoisen ratkaisumallin ullakon rakentamiselle. Erityisen mielenkiintoista 
leikkauksessa on aukotus ja sen muutokset; ullakkorakentaminen vaikuttaa 
aina julkisivuun vähintään uusina aukkoina, mutta joskus myös vanhan au-

kotuksen paikkoja tulee muuttaa. Mielenkiintoista leikkauksessa on myös 
vanhojen rakenteiden kuten (käpälä- ja jalasorren, käpälän, selkäpuun ja 
kurjenjalan muodostaman) vesikattoa osaltaan kantavan rakenteen säilyt-
tämisen suhde huonetilaan, kun matalin ja epäkäytännöllisin kattolappeen 
ja ulkoseinän välinen tila jää entiselleen koteloidun huonetilan ulkopuolelle. 
Rakenneleikkauksesta ei valitettavasti käy ilmi se, vaatiko ullakkorakentami-
nen muutoksia vesikaton korkeuteen tai muotoon. 50-luvun kerrostalon ul-
lakkoasunnolle 2,6 metrin huonekorkeus on poikkeuksellisen hulppea, kun 
sen yläpuolelle jää vielä tuulettuva asennustila.123

123 Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 1993

Kuva 42: Rakenneleikkaus VR:n talosta kertoo aukotussuunnittelun merkityksestä ullak-
korakentamiskohteissa. (Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 1993).
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5.3.3 As Oy Oulun Kirjokulma, Saaristonkatu 12

Ensimmäisten rakennuspiirustusten perusteella 1956 suunniteltu Asunto-osa-
keyhtiö Kirjokulma on Oulun keskustassa sijaitseva kulmatalo, joka käsitti alun-
perin kaksi erikorkuista massaa124, joista toinen on saanut kaupunkikuvasta 
luettuna kahden kerroksen korkuisen lisärakennusosan 2010-luvulla. Vaikkei 
lisäkerrosta ole rakennettu kattoasunnoiksi, vaan jonkinlaiseksi korkeaksi sali-
tilaksi,125 ilmentää kohde mielenkiintoisella tavalla Oulussa hieman poikkeavaa 
kattorakentamista, jossa korotusosa on toteutettu muuttamalla kattomuotoa 
varsin radikaalisti ilmeisesti viereisen vuonna 1916 valmistuneen126 rakennuk-
sen tyyliin sopivaksi. 

Aiemmasta rakennusmassasta ja kattomuodosta rohkeasti poikkeava korotus-
osa ei ole kuitenkaan ainoa kerrostaloon toteutettu kattorakentamishanke; 
rakennuksen korkeimpaan osaan on nimittäin suunniteltu varsin mielenkiintoi-
sella tavalla asunnon laajentaminen ylimmästä asuinkerroksesta ullakkokerrok-
seen.127 Käsitykseni mukaan tällaiset ylöspäin mahdollisesti puolilämpimään 

124 Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1956
125 Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2012
126 Arkkitehtitoimisto Teppo, As Oy Kirjokulma, noudettu osoitteesta https://www.  
 jteppo.fi/portfolio/as-oy-kirjokulma/ 15.4.2022
127 Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2001

tilaan toteutettavat laajennukset eivät ole kerrostaloissa kovinkaan yleisiä 
hankkeita niiden haastavuuden vuoksi. Asunnon laajentaminen ylöspäin aina 
vesikatolle asti tarjoaa paljon etuja, kuten kattoterassiyhteyden mielenkiin-
toisen asuntoarkkitehtuurin lisäksi. Parhaimmillaan useammassa kerroksessa 
asuminen kerrostalon katolla yhdistää townhouse-tyyppisen asumisen ja hulp-
peat maisemat aivan keskustan ytimessä. 

Kuva 43: Aivan Oulun ydinkeskustassa sijaitseva 50-luvun kulmatalo on pessyt kasvonsa 
täysin siihen toteutetun julkisivuremontin, uuden parvekevyöhykkeen ja korotusosan 
seurauksena.

Kuva 44, yllä: Ullakolle laajennetun asunnon leikkauskuva havainnollistaa mielenkiintoista 
asuntoarkkitehtuuria ullakkotilan vaihtelevista korkeuksista huolimatta.
(Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2001)
Kuva 45, alla: Mielenkiintoinen ylöspäin laajennettu asunto ei erotu julkisivuarkitehtuuris-
ta juuri laisinkaan.
(Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2011)
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Kuvat 46-47: Rakennusten massat suhteessa toisiinsa ovat muuttuneet oleellisesti kattorakenta-
misen seurauksena. Suurin muutos on toteutettu rakennuksen nelikerroksista osaa korottamal-
la, rakennuksen sisäistä ylöspäin laajentamista puolestaan tuskin huomaa julkisivusta.
(Kuva 46: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1956)
(Kuva 47: Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2011)

Oulun Kirjokulman tapauksessa kattorakentamisella on ollut huomattava vaikutus 
kaupunkikuvaan; rakennuksen massa on muuttunut huomattavasti, kun sen ma-
talammaksi porrastettu osa on kasvanut kaupunkikuvallisesti kahdella kerroksella, 
jonka ilme ei ole 50-luvun rakennukselle tyypillisin, vaikkakin uudisosa toimii kau-
punkikuvallisesti mielestäni melko hyvin. Toisen, ylöspäin tapahtuneen asunnon 
laajentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ovat olleet toisaalta lähes huomaamat-
tomat ja näiden kanden samaan rakennukseen toteutuneen kattorakentamistyypin 
kontrasti on varsin huomattava, mutta mielenkiintoinen. 
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5.3.4 Kauppurienkatu 5

Kauppurienkadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä sijaitseva vuonna 1956 ra-
kennettu kerrostalo128 on saanut lisäkerroksensa vuonna 2010129. Lisäkerros on 
toteutettu purkamalla rakennuksen ullakko täysin ja rakentamalla tilalle uusi 
kattomuodoltaan alkuperäisestä poikkeava lisäkerros. Rakennuksessa oli alun-
perin rakentamisvuosikymmenelle tyypillisempi aumakatto, jonka alla sijaitsi  
matalaa ullakkotilaa.130 Korotuskerroksensa myötä rakennus on saanut uuden, 
rakennusmassasta selkeästi modernimpana erottuvan osan, joka kuitenkin su-
lautuu maltillisesti kaupunkikuvaan. Uudisosa on siis selkeästi luettavissa ra-
kennuksen julkisivuista.

Talon lisäkerroksen suunnitelmassa on huomioitu mielestäni mielenkiintoisella 
tavalla kattorakentamisen erityispiirteitä, kuten paraatinäkymät, mahdollisuus  
tulisijojen sijoittamiseen suoran vesikattoyhteyden mahdollistamana sekä ylä-
kerroksen sisäänvedon mahdollistamat kattoterassit. Rakennus ilmentää hie-
man radikaalimpaa kattorakentamisen toteutustapaa, sillä lisäkerroksen myö-
tä rakennuksen vesikaton muoto ja siten massa on muuttunut kokonaan.131 
Lisäkerroksen sisäänvedot julkisivutasosta luovat uuden ja vanhan yhtymäkoh-
dasta kuitenkin maltillisemman.

128 Oikotie: https://asunnot.oikotie.fi/talo/kauppurienkatu-5-oulu/309153 noudettu   
 26.3.2022
129 Habita: https://www.habita.com/property/fi/635981 noudettu 26.3.2021
130 Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1956
131 Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 2008

Kuva 48 vasemmalla: Uuden ja vanhan yhteenliittymä.
Kuvat 49-50: Leikkauspiirustukset kertovat rakennuksen 
kattomuodon muutoksesta, kun aumakatto vaihtui metal-
lipintaiseen uudiskerrokseen.
(Kuva 49: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirus-
tukset 1956)
(Kuva 50: Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muu-
tospiirustukset 2008)
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Kuvat 51-52: Rakennuksen kadunpuoleinen julkisivu ilmentää 50-luvun lopun rationalistista julkisi-
vusommitelmaa, joka on saanut ylleen vielä modernin lisäyksen aavistuksen sisäänvedettynä. Raken-
nuspiirustusten tasolla muutos vaikuttaa suurelta, mutta kadun tasolta tarkasteltuna vaikutelma on 
maltillisempi korotuskerroksen sisäänvedosta johtuen. Keskustan kattoarkkitehtuuriin muutostyö on 
kuitenkin vaikuttanut kohteen lisättyä siihen 2010-luvun kerroksensa niin kirjaimellisesti, kuin kuvain-
nollisesti.
(Kuva 51: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1956)
(Kuva 52: Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 2008)

Kuvat 53-54: Pihajulkisivu edustaa hieman pehmeämpää 50-lukua. Kontrasti uudisosaan on tällä puo-
lella suurempi, vaikkakin yleisen kattorakentamisen konsensuksen mukaan pihajulkisivut kestävät muu-
toksia paremmin kaupunkikuvallisesta näkökulmasta.
(Kuva 53: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1956)
(Kuva 54: Kaupungin arkisto: lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 2008)
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5.3.5 Torikatu 12

Torikadulla aivan keskustan vilskeessä sijaitsee vuonna 1960 rakennettu beto-
nielementtitalo, johon on suunniteltu korotuskerros vuoden 2005 jälkeen laa-
jennuksen rakennuspiirustusten mukaan.132 Aiemmin kuusi kerrosta ja pulpet-
tikattoisen matalan julkisivusta sisäänvedetyn ullakon käsittänyt rakennus133 
on saanut laajennuksen myötä lähes koko kattopinta-alan käsittävän lisäker-
roksen, joka käsittää myös pienialaisia kattoterasseja. 

Vaikka uudiskerros on toteutettu pääsääntöisesti lähes rakennuksen julkisi-
vun tasossa ilman merkittäviä sisäänvetoja lasitettuja kattoterasseja lukuun 
ottamatta myös lisäkerroksen materiaalipaletin erotessa alkuperäisestä mas-
sasta, lisäkerros sulautuu kaupunkikuvaan hyvin. Tätä edesauttaa luultavasti 
rakennuksen suhteellinen korkeus ja sen itsenäinen asema muuhun rakennus-
kantaan verrattuna; rakennuksen ympäröivän rakennuskannan ollessa huo-
mattavasti matalampaa, ei korotusrakentamisessa ole tarvinnut huomioida 
esimerkiksi ympäröivien rakennusten räystäslinjoja. 

132 Kaupunginarkisto: lisäkerroksen rakennuspiirustukset 2005
133 Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1960

Rakennuksen korotusosan hienovaraisuuteen vaikuttaa myös se, että raken-
nuksessa on jo aiemmin sijainnut ullakkokerros, vaikkakin se oli toteutettu 
sisäävedettynä myös sen korkeuden ollessa maltillisempi. Muutoksia katto-
miljööseen on kuitenkin helpompi perustella, mikäli muutos ei muuta raken-
nuksen massaa kovinkaan huomattavasti, kuten tämän toteutuksen tapaukses-
sa. Kaiken kaikkiaan korotuskerros istuu rakennusmassaan hyvin, eikä missään 
nimessä riitele ympäristönsä kanssa rakennuksen itsenäisestä asemasta joh-
tuen; mielestäni kyseessä on melko ideaali kattorakentamiskohde vähäisten 
kaupunkikuvallisten vaikutusten johdosta.

Kuva 55 vasemmalla: Rakennuksen korkeudesta johtuen korotuskerroksen huomaa vasta 
sopivalta etäisyydeltä.
Kuva 56 alla: Korotuskerros on sisäänvedetty terassivyöhykkeen osalta. Terassien lasitus 
häivyttää kuitenkin sisäänvedon vaikutusta.
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Kuvat 57-58: Ullakon korvaaminen korotuskerroksella — muutos on varsin 
maltillinen, vaikka rakennus on saanut lisää korkeutta.
(Kuva 57: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1960)
(Kuva 58: Kaupunginarkisto: lisäkerroksen rakennuspiirustukset 2005)

Kuvat 59-60: Korotuskerroksen julkisivun sommittelun erotessa päämassasta, yleisilme säilyy kuitenkin 
rationaalisena.
(Kuva 59: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1960)
(Kuva 60: Kaupunginarkisto: lisäkerroksen rakennuspiirustukset 2005)
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5.4 1970 eteenpäin
5.4.1 Hallituskatu 25

Vuonna 1969 rakennettu134 kerrostalo edustaa aikakaudelleen tyypillistä katto-
rakentamista, jossa lisärakennuskerros on toteutettu tasakatolle sisäänvedet-
tynä, joka mahdollistaa kattoterassivyöhykkeen ylimmän kerroksen sisäänve-
don osalta. Kaupungin arkiston rakennuspiirustusten perusteella laajennustyö 
katolle on suunniteltu jo vuonna 1996. Katolla on sijainnut jo aiemmin pää-
julkisivulinjasta sisäänvedetty ullakkokerros, joten muutostyöllä ei ole ollut 
kaupunkikuvallisesti kovinkaan suuria vaikutuksia rakennuksen korkeuden ja 
massan pysyessä suhteellisen samankaltaisina.135

Katolle toteutettu lisärakentaminen istuu tässä kohteessa poikkeuksellisen 
hyvin ympäristöönsä vierekkäisten rakennusten suhteellisen yhteneväisten 
räystäslinjojen sekä ylimmän kerroksen sisäänvedon ja yhteneväisen materi-
aalipaletin vuoksi, sillä metallilevyin päällystetty kattokerros istuu lähes sau-
mattomasti julksivun alumiinilevypalettiin. Vaikutelma on niin saumaton, että 
muutos voi jäädä jopa huomaamatta.

134 Oikotie, Hallituskatu 25 talotietosivu, noudettu osoitteesta https://asunnot.oikotie. 
 fi/talo/hallituskatu-25-oulu/309588 20.4.2022
135 Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1958

Kuva 61 vasemmalla: Rakennus istuu kaupunkimiljööseen korotuskerroksestaan huolimat-
ta varsin hyvin, sillä jopa korotuskerroksen kattolinja jatkaa varsin luontevasti viereisen 
rakennuksen ullakon linjaa.

Kuva 62 yllä: Korotuskerroksen yhteneväinen materiaalipaletti julkisivun kanssa tekee uu-
den ja vanhan liitoksesta lähes saumattoman. 
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Kuvat 63-64: Katon massan muodon muuttuessa merkittävästi, muutos on yhä maltilli-
nen. Muutosta pehmentää etenkin uudisosan sisäänveto pääjulkisivun linjasta.
(Kuva 63: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1958)
(Kuva 64: Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 1996)

Kuva 65-66: Yllä katupuolen julkisivu ennen korotusta ja sisäpihajulkisivu korotuskerroksella. 
Muutos pidemmillä julkisivuilla on maltillinen aiempaan pulpettikattoiseen ullakkoon verrattuna.
(Kuva 65: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1958)
(Kuva 66: Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 1996)
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5.4.2 Kirkkokatu 63-65

Vuonna 1970 rakennettu Kirkkokadulla sijaitseva kerrostalo käsittää niin ikään 
tasakatolle toteutetun korotuskerroksen. Kohteen katto on ollut kuitenkin 
aiemmin täysin rakentamaton, jolloin korotusosan muutokset kaupunkikuvas-
sa ovat huomattavammat kuin kohteissa, joissa katto on ollut jo jossain määrin 
rakennettu.136

Kerrostalon kattolaajennusosa on suunniteltu vuonna 2003137 ja kohteen kat-
torakentaminen on mielenkiintoista etenkin siksi, että se on toteutettu roh-
kealla tavalla, jolloin korotusosa on selkeästi luettavissa kaupunkiympäristöstä 
esimerkiksi viereisten rakennusten aiemmin yhtenevien räystäslinjojen muut-
tuessa. Toisaalta lisärakennuskerros on tuonut talon arkkitehtuurille paljon, 
sillä esimerkiksi rohkea alueen tasakattovaltaisesta kattomaailmasta eroava  
hieman viistetty kattomuoto erottuu ympäristöstään mielenkiintoisena detal-
jina. Kohdetta ei ole lähdetty toteuttamaan myöskään hienovaraisen sisäänve-
dettynä, sillä sekä vesikatto, että kattoterassien lasitukset ovat samassa linjassa 
julkisivun kanssa. 

136 Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1970
137 Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2003

Korotuskerros ei ole suinkaan ainoa rakennuksen ilmettä kohottava seikka, sillä 
talon ilmettä on pyritty ehostamaan kokonaisvaltaisesti esimerkiksi laajamittai-
sen julkisivuremontin myötä, jossa talo on saanut ylleen elementtisaumat kät-
kevän rappauksen. Kohde todella erottuu edukseen Heinäpään alueella, jossa 
huomattava osa rakennuskannasta on 1970-1980-lukujen aikana rakennettua 
myös rakennusten julkisivujen ollessa usein viimeistelemättömiä näkyvine 
elementtisaumoineen. Kohde on mielenkiintoinen myös siksi, että se sijait-
see kaupungin tunnistamalla Heinäpään täydennysrakentamisalueella, josta 
on toteutettu myös Heinäpään täyden nys ra ken tamisen toteutus selvitys, joka 
tunnistaa yhdeksi alueen tiivistämistavaksi korotuskerrokset.138  Selvitys on to-
teutettu toki huomattavasti lisäkerrosrakentamista myöhemmin, mutta yhden 
esimerkkikohteen löytyminen jo omasta takaa ei liene tiivistämistavoitteiden 
kannalta lainkaan huono asia. 

138 Oulu: Heinäpään täyden nys ra ken tamisen toteutus selvitys, 2018, noudettu 20.4.2022  
 osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/heinapaa

Kuva 67 vasemmalla: Rakennuksen korotuskerros on Oulun mittapuulla rohkeasti toteu-
tettu.
Kuvat 68-69 yllä: Rakennuksen korotuskerros on lähes futuristinen lisäys verrattuna aiem-
paan elementtisaumaiseen julkisivuun, jossa ei ollut detaljeja edes aukotuksen vertaa. 

(Kuva 68: Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 2003)
(Kuva 69: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennuspiirustukset 1970)
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Kuvat 70-71: Kattorakentaminen on kohottanut koko 
kerrostalon julkisivun ilmettä; rakennus on lisäraken-
tamisen yhteydessä saanut täysin uuden identiteetin 
– aiemmin sitä tuskin oli lainkaan kaupunkikuvasta 
tarkasteltuna.

(Kuva 70: Kaupungin arkisto: alkuperäiset rakennus-
piirustukset 1970)
(Kuva 71: Kaupungin arkisto: muutospiirustukset 
2009)
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YhteeNVeto
Ilmastonmuutos on kriisi, jonka vaikutuksia tulee kaikin keinoin hidastaa. Ra-
kennusteollisuudella on tässä taistelussa suuri merkitys, sillä sektorin päästöt 
ovat kasvihuonepäästöjen kokonaistarkastelussa varsin mittavat. Aihetta on 
onneksi tutkittu paljon, ja suomalainen lainsäädäntötyö ja selvitykset ohjaavat 
yhteiskuntaamme kohti hiilineutraalia suuntaa, vaikkakin työsarkaa on edel-
leen paljon. 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse loppujen lopuksi kansainvälisten ta-
voitteiden ja lainsäädännön valumisesta käytännön tasolle; hiilineutraaliuseta-
pit muuttuvat matkan varrella esimerkiksi kohdennetuksi verotukseksi ja aluei-
den- ja maankäytön tehostamiseksi kaavoituksessa. Halusin omalta osaltani 
olla edistämässä käytännön sovellusten toteuttamista tämän kattorakentamis-
selvityksen myötä, sillä mielestäni eri kaupunkirakenteen tiivistämiskeinojen 
tarkastelu on hedelmällistä, jotta tukeudumme tulevaisuuden maankäytössä 
ympäristön kannalta kestävämpiin tapoihin rakentaa ja luoda mielenkiintoista 
ja arkkitehtonisesti korkeatasoista kaupunkiympäristöä.

Koska suomalainen kerrostalorakennuskanta ikääntyy vuosi vuodelta raken-
nusten poistuman ollessa suhteessa kokonaisrakennuskantaan vähäinen ja 
purkavan tiivistämisrakentamisen ollessa päästötarkastelussa korjaavaa uudis-
rakentamista selkeästi huonompi vaihtoehto uudisrakentamisen hiilipiikin nä-
kökulmasta, tulee kaupunkirakenteen tiivistämistä lähestyä mielestäni olevan 
rakennuskannan potentiaalia hyödyntämällä, sillä potentiaalia todella on, run-
saasti. Kattorakentaminen on vanha, mutta toimiva keino tuottaa asuinneliöitä 
maamme kysytyimmille alueille; rakennuksia on laajennettu ylöspäin aina, oli 
kyseessä sitten rintamamiestalon kylmän ullakon muuttaminen asuinkäyttöön 
tai sotavuosina pommituksissa vaurioituneen kerrostalon ullakon uudelleenra-
kentaminen asuinhuoneiksi. Tällaisen paikallisen ongelmanratkaisukyvyn toi-
voisi yleistyvän nykypäivänä myös kaupunkien keskustoja rakennettaessa, sillä 
yhteiskunnallamme on käytössä tietotaitoa ja tekniikkaa, joita ilmankin katto-
rakentamista on toteutettu jo pitkään. 

Kattorakentaminen käsittää haasteensa, mutta jokaista haastetta kohti löytyy 
myös mahdollisuuksia, joilla voimme luoda kaupunkiemme arvostetuimmille 
alueille arkkitehtonisesti jännittäviä asumisratkaisuja, joita voimme lukea kau-
punkikuvastamme uusina kerroksina. Käsitykseni mukaan kattorakentamisen 
mahdollisuuksia voi tutkia aina, rakentamisvuosikymmenestä tai kattomuo-
dosta riippumatta. Kattorakentamishankkeet eivät ole välttämättä aina kannat-
tavia tai kaupunkikuvallisesti sallitavissa, mutta kannattavien kohteiden kartoit-
taminen ja selvittäminen olisi tarpeen. 

Kattorakentamista onkin onneksi selvitetty maamme suurimmissa kaupungeis-
sa, vaikkakin lähestymiskulma on usein joko hyvin ullakko- tai korotusrakenta-
miskeskeinen; todellisuudessa korkean ullakkotilan ja korotuskerrosten väliin 
jää mahdollisuuksia erilaisten hybridimuotojen toteuttamiseen, vaikkei lähtö-
tilanne olisikaan täysin ideaali. Haastavampien lähtökohtien kohteita on myös 
toteutettu; kattoharjoja on jyrkennetty ja esimerkiksi ikkunalyhdyn voi raken-
taa hyvin monella eri tavalla, pelkkänä valoaukkona tai hulppeana korotusosa-
na harjakattoiselle ullakolle. Valitettavasti ammattitaitoisen rakennusliikkeen 
löytyminen voi olla hankalaa, sillä kattorakentamiskohteissa kokemusta kartut-
taneista palveluntarjoajista on pulaa.

Kattorakentaminen on harvoin rakentamistapana taloudellisesti optimaalisin-
ta, sillä uudistavan korjausrakentamisen menetelmin on hankala päästä sa-
maan tuotantovolyymiin kuin uudisrakentamalla suurella rakennusoikeudella. 
Toisaalta taloyhtiönäkökulmasta hanke voi olla vaivan väärti laajojen peruskor-
jausten häilyessä lähitulevaisuudessa. Tässä  ilmastotilanteessa ja jo tiiviisti ra-
kennettujen kaupunkikeskustojen tapauksessa taloudellinen optimointi ei saa 
olla kuitenkaan ainoa rakentamista ohjaava tekijä — valmistuvana arkkitehtina 
haluan vedota yksilöllisiin kohdekohtaisiin ratkaisumalleihin, joissa tuloksena 
syntyy laadukasta ja yllätyksellistäkin arkkitehtuuria, joka ilahduttaa sekä tilo-
jen käyttäjiä, että kaupunkiympäristön havainnoijaa.

Kattorakentamiskohteita on toteutettu lähes niin kauan, kun on ollut kattojakin 
ja tätä diplomityötä työstäessäni huomasin, miten jo Oulun kokoisessa kaupun-
gissa on päädytty monenlaisiin eri ratkaisumalleihin. Tästä huolimatta yleinen 
mielipideilmasto kattorakentamista kohtaan vaikuttaa perusteettoman nega-
tiiviselta, oli vasta-argumenttina sitten kalleus, rakennusvaiheen sääsuojaus tai 
rakennusliikkeen puuttuminen. Toivonkin, että diplomityöni toimii muistutuk-
sena siitä, että kattoja ja ullakoita on rakennettu aina ja että kaupunkiemme 
keskustojen kattomaailma käsittää rutkasti mielenkiintoisia tiivistämisraken-
tamisen mahdollisuuksia. Toivon näkeväni kaupunkikuvassa tulevaisuudessa 
yhä enemmän kattojen hyödynnettyä potentiaalia ja törmääväni asuntoväli-
tyssivustoilla useammin jännittäviin kattoasuntoihin, joiden pohjaratkaisut ja 
tila-arkkitehtuuri eroavat homogeenisesta valtavirrasta. Ennen kaikkea toivon, 
että kaupunkien tiivistämisrakentamista toteutetaan ilmastopäästöt keskiössä 
ja että jalansijaa saavat myös pienemmät hankkeet, sillä diplomityöni kantava-
na ajatuksena on loppujen lopuksi se, että

pienistä puroista syntyy suuri joki. 
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Valkealinna:
Lisäkerrosrakentamisen muutospiirustukset 1994
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