
ANVISNING

UTESERVERINGSOMRÅDEN 
ELLER TERRASSER
Den här anvisningen gäller uteserveringsområden, 
det vill säga terrasser, som placeras i anslutning till 
restauranger och caféer, och fastställer när man för 
dem ska ansöka om tillstånd från byggnadstillsynen.

ALLMÄNT

Med uteserveringsområde avses ett serveringsställe eller -område 
utanför byggnaden. Det kan omfatta en serveringspunkt samt andra för 
verksamheten nödvändiga konstruktioner. Uteserveringsområdet ska 
funktionellt anknyta till en befintlig livsmedelslokal, såsom en restau-
rang eller ett café. Det får finnas högst en gata mellan uteserverings-
området och den aktuella livsmedelslokalen. Uteserveringsområdet ska 
i första hand skötas från fastigheten.

Uteserveringsområdet får inte störa användningen av det offentliga 
stadsrummet, fotgängare, tillträdet till fastigheten, tillgängligheten eller 
trafiksäkerheten.

PLANERINGSANVISNINGAR

Uteserveringsområdena ska genomföras med så få konstruktioner 
som möjligt. Om en lokal avgränsning är nödvändig, ska uteserverings-
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Uteserveringsområdet har avgränsats från det 
övriga fotgängarområdet med blomsterlådor. 
Som sol- och regnskydd används parasoll. 
Slutresultatet är snyggt och trivsamt.
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området avgränsas från den övriga gatan med till exempel lätta re-
präcken eller med öppna räcken av stål. Räckena får vara högst 90 cm 
höga och ståldelarna ska målas mörka. Möblerna ska placeras direkt 
på gatubeläggningen utan golvförhöjningar. Möblerna ska passa in i 
omgivningen och vara av hög kvalitet. Det får inte byggas några skydds-
tak eller väggar utan gatans öppna karaktär ska bevaras. Som sol- och 
regnskydd kan till exempel parasoll eller markiser användas. På dessa 
är företagets namn, men ingen varumärkesreklam tillåten, och de ska 
till sin form, färgsättning och konstruktion lämpa sig för byggnaden 
och omgivningen. Markiser får inte stödas från marken. På sidorna av 
de räcken som avgränsar området är det tillåtet att fästa restaurang-
ens namn samt uppgifter om menyn och öppettiderna på en anslags-
yta på högst 60 x 60 cm. På serveringsområdet får placeras en liten 
serverings disk under nedan nämnda förutsättningar.  

Uteserveringsområdet ska vara tillgängligt och planeras så att det läm-
par sig för personer med funktionsnedsättning.

Om man på uteserveringsområdet placerar konstruktioner som avviker 
från de ovan nämnda anvisningarna ska man ansöka om åtgärds-
tillstånd för dessa. Åtgärdstillståndet behandlas närmare under 
punkten ”Tillståndsförfarande som byggnadsåtgärderna förutsätter vid 
byggnadstillsynen”.

Företagaren ska alltid först teckna ett hyresavtal om terrassen med 
ägaren av området. Om byggnadstillsynens åtgärdstillstånd behövs 
sker ansökan via tjänsten Lupapiste.fi.

TILLSTÅNDSFÖRFARANDE SOM BYGGNADSÅTGÄRDERNA 
FÖRUTSÄTTER VID BYGGNADSTILLSYNEN

Tillståndsplikt

Uteserveringsområdenas tillståndsplikt bygger på 126 och 126 a § i mar-
kanvändnings- och bygglagen: Åtgärdstillstånd behövs ”för byggande 
eller ändring av skyddstak, skjul, kiosker, toaletter, scener eller motsva-
rande konstruktioner (konstruktion), montering av en markis som på-
verkar gatubilden (fasadåtgärd), uppsättning av andra konstruktioner, 
texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte 
än sådana som anges i 52 § i landsvägslagen eller täckande av fönster 
med reklam permanent eller för lång tid (reklamåtgärd), eller för andra 
arrangemang och ändringar som märkbart och för en lång tid påverkar 
stads- eller miljöbilden (stadsbildsarrangemang).”

Åtgärdstillstånd ska sökas när serveringsområdet utrustas med följan-
de fasta konstruktioner:

• över 90 cm höga staket
• golvförhöjningar (golvförhöjningar är tillåtna endast på sluttande 

ytor)
• fasta skyddstak eller väggar
• erverings- eller försäljningsdiskar om dessa är större än 60 x 180 x 

120 cm (bredd x längd x höjd)

Möblerna har placerats direkt på gatubeläggningen 
utan golvförhöjningar och gatans öppna karaktär 
har bevarats.

Uteserveringsområdet har avgränsats med öppna 
räcken av stål som är under 90 cm höga. Tillträdet 
till fastigheten har beaktats.
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• försäljningsutrustning och reklamanordningar om deras totala 
storlek överskrider 60 x 60 cm på vardera sidan av terrassen (va-
rumärkesreklam är inte tillåten).

Montering av försäljningsutrustning eller reklamanordningar, med un-
dantag av restaurangens namn, sedvanliga prislistor och uppgifter om 
öppettider, kräver åtgärdstillstånd. Montering av en markis som påver-
kar gatubilden kräver likaså åtgärdstillstånd förutom om man använder 
raka markiser som fästs på väggen och som enligt byggförordningen 
har befriats från tillståndsplikt. Inglasning av terrasser kräver alltid 
åtgärdstillstånd.

Uteserveringsområdena ska hållas snygga. Det är förbjudet att lagra 
eller förvara varor på terrasserna och alla konstruktioner och möbler 
ska avlägsnas om terrassen inte används under vintersäsongen.

Även om uteserveringsområdet inte skulle kräva byggnadstillsynens 
åtgärdstillstånd eller utlåtande, ska området vara lämpligt med tanke 
på miljön och stadsbilden samt uppfylla säkerhets- och hälsokraven 
samt följa denna byggnadsanvisning. Det kan krävas att uteserverings-
området ändras eller rivs om det har uppförts i strid mot det beviljade 
åtgärdstillståndet eller denna anvisning.

Ansökan om åtgärdstillstånd

Om åtgärdstillstånd behövs ska det sökas i tjänsten Lupapiste.fi. För 
handläggningen av tillståndet tas ut en avgift enligt den gällande bygg-
nadstillsynstaxan.

Till ansökan ska man bifoga hyresavtalet eller annan utredning som 
bekräftar besittningsrätten samt arkiveringsdugliga ritningar som utar-
betats av en kompetent planerare och varav byggplatsen och åtgärden 
entydigt ska framgå.

En fullmakt eller samtycke av tomtens eller fastighetens ägare eller 
innehavare är nödvändigt om serveringsområdet finns på en tomt eller 
om konstruktionerna avgränsas mot eller fästs på fastighetens vägg.

Ansökningsritningarna ska omfatta en situationsplan, i regel i skala 
1:500 eller 1:200, varav uteserveringsområdets läge jämte dimensione-
ringsuppgifter samt hyresområdets gränser tydligt framgår. Dessutom 
behövs plan- och fasadritningar i skala 1:100, varav eventuella fasta 
möbler, skyddstak, väggar m.m. framgår, samt vid behov detaljritningar 
varav konstruktioner, hur de anknyter till omgivande konstruktioner 
samt vilka material och färger som används framgår. Utöver ritningarna 
ska man visa upp fotografier av uteserveringsområdet.

När terrasser placeras inom stadsägda områden ska man ansöka om 
rätt att använda området från Stadsmiljösektorns enhet för användning 
och bevakning av områden.

På raka markiser eller parasoll får restaurangens 
namn anges.

Serveringsområdet kan genom prövning från fall 
till fall beviljas tillstånd för en serveringsdisk med 
åtgärdstillstånd.
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HYRNING AV OMRÅDE

Uteserveringsområdena finns i regel på gatuområden eller allmänna 
områden som ägs av staden. Då är hyresvärden oftast Helsingfors 
stadsmiljösektors enhet för användning och bevakning av områden. 
Hyresvärden kan också vara en privat aktör eller någon av stadens 
övriga enheter eller ett affärsverk såsom Partitorget, Kultur- och fritids-
sektorns idrottsservice eller Helsingfors Hamn.

För uteservering hyrs inte ut områden som till följd av att de används i 
ovan nämnda syfte orsakar buller eller andra miljöolägenheter för när-
liggande bostadslägenheter. Om uteserveringsområdet finns i anslut-
ning till en bostadsfastighet eller om det finns bostadslägenheter i dess 
omedelbara närhet, får uteserveringsverksamhet bedrivas högst till  
kl. 22.00, om tillståndsmyndigheten (regionförvaltningsverket) inte 
annat beslutar.

I hyresavtalet fastställs uteserveringsområdets läge och storlek, antalet 
kundplatser, bredderna på fria gångleder samt möbler och konstruktio-
ner.

Mer information om terrasser på gatu- och torgområden fås från 
Stadsmiljösektorns enhet för användning och bevakning av områden.

ANMÄLNINGSFÖRFARANDET TILL MILJÖTJÄNSTERNA SOM 
LIVSMEDELSLAGEN FÖRUTSÄTTER

Enligt livsmedelslagen ska en livsmedelsföretagare göra en skriftlig 
anmälan om en livsmedelslokal, såsom en restaurang eller ett café jäm-
te uteserveringsområden, till miljötjänsterna senast fyra veckor innan 
verksamheten inleds eller betydande ändringar i verksamheten görs. 
Anmälan kan göras via stadens e-tjänster.

Planeringsanvisningar

Uteserveringsområdena ska placeras så att användningen av dessa 
inte orsakar hälsoolägenheter såsom lukt, os, sot eller överflödigt buller 
för omgivningen.

Om det inom uteserveringsområdet finns en byggnad eller en konstruk-
tion där man förvarar eller lagar eller varifrån man serverar eller säljer 
mat, förutsätts följande från fall till fall:

• Byggmaterialen på byggnadens eller konstruktionens inre ytor 
ska vara fasta och lätta att hållas rena. Om matlagningen sker i 
liten skala ger ett skyddstak och tre sidoväggar tillräckligt skydd. 
Matlagningspunkten bör finnas nära restaurangens fasta kök så att 
till exempel transport av råvaror, arbetsredskap och serverings-
kärl samt det övriga underhållet av matlagningspunkten kan ske 
snabbt och enkelt. När en matlagningspunkt placeras på terrassen 
ska man också beakta hur den eventuella matdoften sprider sig i 
omgivningen.

Samtliga blomsterlådor och stand ska placeras 
inom hyresområdet. Den största tillåtna storleken 
på stand är 60 x 120 cm.

En osnygg terrass: det är inte tillåtet att täcka 
terrassens staket med reklamer. På sidorna av de 
räcken som avgränsar området är det tillåtet att 
utan åtgärdstillstånd fästa restaurangens namn 
samt uppgifter om menyn och öppettiderna på en 
anslagsyta på högst 60 x 60 cm.
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• Det ska finnas tillräckligt med rinnande varmt och kallt vatten till 
förfogande, ett behörigt diskställe och ett behörigt avloppssystem 
(avlopp, septiktank eller annan godtagbar lösning)

• Ett separat handtvättställe
• Ett separat förvaringsrum för städredskap
• Personalutrymmen i byggnaden eller i anslutning till livsmedelslo-

kalen
• Ändamålsenlig avfallshantering

Enligt lagstiftningen ska det i en livsmedelslokal med fler än sex kund-
platser finnas tillräckligt med ändamålsenligt utrustade toaletter för 
kunderna. Vid dimensioneringen av antalet toaletter på restauranger 
iakttas rekommendationerna i den bifogade tabellen lättade så att man 
endast räknar med hälften av kundplatserna på uteserveringsområdet. 
Om antalet kundplatser på uteserveringsområdet överskrider antalet 
serveringsplatser inomhus, fattas beslut om dimensioneringen från fall 
till fall. Så här kan man också gå tillväga av andra skäl.

För mer information kontakta Helsingfors stads miljötjänster. 

SERVERING AV ALKOHOL PÅ UTESERVERINGSOMRÅDEN

Servering av alkohol är tillåten endast på ett serveringsområde som 
regionförvaltningsverket i Södra Finland har godkänt och som fastställs 
i serveringstillståndet och i de beslutsbrev som kompletterar detta. 
Uteserveringsområdet ska placeras så att serveringen av alkohol kan 
övervakas effektivt och att serveringsområdet är tydligt avgränsat.

Serveringstillstånd för uteserveringsområden beviljas på ansökan av 
regionförvaltningsverket i Södra Finland.

ÖVERVAKNING AV UTESERVERINGSOMRÅDEN

Helsingfors polisinrättning övervakar den allmänna ordningen och 
säkerheten i staden.

Regionförvaltningsverket och polisen är ansvariga för övervakningen av 
restauranger. Därutöver övervakar räddnings- samt livsmedelstillsyns- 
och hälsoskyddsmyndigheterna iakttagandet av bestämmelserna inom 
sina branscher även i restauranger. Servering av alkohol och mellanöl 
övervakas av regionförvaltningsverket i Södra Finland, tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) samt polisen.

För övervakningen av uteserveringsområdena ska de handlingar varav 
bland annat uteserveringsområdets läge och omfattning, antal kund-
platser, öppettider, serveringstillstånd och andra nödvändiga faktorer 
framgår finnas framlagda på restauranger och caféer.

Som hyresvärd övervakar stadsmiljösektorns enhet för användning och 
bevakning av områden för egen del de terrassområden de hyr ut.

REKOMMENDATION OM 
MINIMIANTALET TOALETTER 
FÖR KUNDER PÅ CAFÉER OCH 
RESTAURANGER

Kundplatser

över 6, men under 25 
25 - 50 
51 - 100 
101-150 
151-200 
201-250 
251-300 
301-400 
över 400

Tillgängliga toaletter har räknats med i 
rekommendationerna i tabellen.

WC/män

en gemensam toalett 
1 
1+1 (urinal) 
1+2 
2+2 (eller 1+3) 
2+3 
2+4 (eller 3+3) 
3+4 
från fall till fall

 
1 
3 
4 
4 
5 
5 
6 

WC/kvinnor

Det är förbjudet att utan åtgärdstillstånd placera 
stora stand på över 60 x 120 cm på gatuområdet 
eller kringgärda serveringsområdet med höga 
slutna konstruktioner. Antalet tillåtna stand är 1 
st./affärslokal.
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KÄLLOR OCH MER INFORMATION

• Markanvändnings- och bygglag (132/1999)
• Livsmedelslag (23/2006)
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedels-

hygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011)
• Byggnadsordning för Helsingfors stad, Helsingfors 2010 
• Reklamanordningar på byggnader, byggnadsanvisning, 2015
• Grundande av en restaurang eller ett café, byggnadsanvisning, 2019
 
 
Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, augusti 2019 
Den ursprungliga anvisningen utarbetades 14.2.1994. Anvisningen 
har förnyats 2002 i en arbetsgrupp på bred bas i samarbete mellan 
Helsing fors stads stadsplaneringskontor, byggnadstillsynsverk, bygg-
nadskontor, miljöcentral, Helsingfors polisinrättning och regional-
förvaltningsverket i Södra Finland samt genom att höra bland annat 
Finlands hotell- och restaurangförbund. I anvisningen har samlats 
principer för avgörande som gäller uteserveringsområden samt kraven 
som bygger på lagstiftningen. Anvisningen har uppdaterats 2013 och 
2014 i samarbete med nämnda aktörer och genom att höra Turism- och 
Restaurangförbund MaRa rf. 2017 ja 2019 gjordes ändringar gällande 
ansökningssätt och stadens nya organisation. 
(VVA)

Bilder Marjatta Uusitalo, byggnadstillsynen

Om möblerna inte används, ska de placeras så att 
de inte stör tillgängligheten eller fotgängartrafiken.

Helsingfors stad 
Byggnadstillsynen
tfn 09 310 2611
rakennusvalvonta@hel.fi 
www.hel.fi/rava
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