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TERRASSANVISNINGAR
I HELSINGFORS

Anvisningar om uteterrasser som används för servering utomhus
från och med den 1 januari 2014

Godkänd av nämnden för allmänna arbeten 4.6.2013 § 254
Uppdaterad 15.9.2014
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I Helsingfors ingås avtalen om
användning av allmänna områden för uteservering på
byggnadskontoret.

Staden önskar att terrasserna
ställs upp med så lätta konstruktioner som möjligt och
med möbler som passar in i
stadsbilden.

VÄLKOMMEN TILL ATT UTNYTTJA STADENS
PLATSER FÖR UTESERVERING
På allmänna områden som ägs av Helsingfors stad har kafé- och restauranginnehavare möjlighet att använda områdena framför sina affärslokaler för
uteservering. Innan verksamheten inleds ska innehavaren ingå ett avtal med
staden om användningen av området. Förutsättningen för ett avtal är att
man tryggt och tillgängligt kan röra sig på området, att möblerna som ställs
upp framför affärslokalen passar in i stadsbilden och att användningen av
terrassen inte orsakar buller eller andra störningar i området.

SPECIFIKATION AV EN TERRASS OCH ANVÄNDNING AV DEN
ÅRET OM
Särskilt på sommaren upplivar terrasserna stadslivet och gör det mångsidigare. Med en terrass avses här ett möblerat uteserveringsområde framför ett
kafé, en restaurang eller en annan affärslokal där området står i funktionell
förbindelse med affärslokalen. Staden önskar att terrasserna ställs upp med så
lätta konstruktioner som möjligt och med möbler som passar in i stadsbilden.
Terrassäsongen indelas i en sommarperiod och en vinterperiod. Sommarperioden löper från början av april till slutet av oktober och vinterperioden från
början av november till slutet av mars. Sommar- och vinterterrasserna kan
mycket väl vara olika stora men det tecknas ett gemensamt avtal om dem. I
Helsingfors ingås avtalen om användning av allmänna områden för uteservering på byggnadskontoret.
Obs! Helsingfors stad har separata planeringsanvisningar och förfaringssätt
för inglasade gatuterrasser som är avsedda att användas året om.
http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/lasitettukatuterassiohje.pdf

ALLA SKA FYLLA I AVTALSBLANKETTEN
Alla avtal om uteservering på allmänna områden som ingåtts år 2013 eller
tidigare upphör vid utgången av år 2013.
Alla som använder ett av staden ägt område för uteservering ska ingå ett
nytt avtal med byggnadskontoret. Restaurang- eller kaféinnehavare ska
dessutom när de inleder en ny terrassverksamhet lämna in en anmälan till
miljöcentralen innan verksamheten börjar.
Helsingfors stads miljöcentral ger dig en blankett för anmälan. Anmälan kan
också formuleras fritt. www.hel.fi/ymk
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Man behöver inte ansöka om
ett särskilt byggnads- eller
åtgärdstillstånd om terrassen
ifråga utformas enligt denna
anvisning och utan fasta eller
permanenta konstruktioner.
Terrassernas tillståndsplikt
bygger på 126 § i
markanvändnings- och
bygglagen och på 62 § i
markanvändnings- och
byggförordningen.
Du ska ansöka om
åtgärdstillstånd när du
utrustar serveringsområdet
med följande fasta
konstruktioner:
- över 90 cm höga staket,
- golvförhöjningar (tillåtna
endast på sluttande ytor),
- fasta skyddstak eller
väggar,
- serverings- eller
försäljningsdiskar som är
större än 60 x 180 x 120
cm (bredd x längd x höjd),
- försäljningsutrustning och
reklambärare om deras
sammanlagda storlek
överskrider 60 x 60 cm på
var sida av terrassen
(varumärkesreklam är inte
tillåtna).
Be först att byggnadskontoret godkänner ditt terrassprojekt innan du börjar ansöka
om bygglov för permanenta
konstruktioner av byggnadstillsynsverket.

ANVISNINGAR OCH VILLKOR GÄLLANDE
TERRASSER
Helsingfors stad ställer vissa villkor i syfte att ta hänsyn till trafiken, säkra att
området används tryggt och tillse ett trivsamt allmänintryck. Avsikten med
anvisningen är att informera om vad du kan montera utanför din affärslokal
utan ett separat åtgärdstillstånd. Byggnadstillsynsmyndigheten bedömer i
sista hand om möbler, konstruktioner, parasoll och markiser passar in i
stadsbilden. Miljömyndigheten bedömer sanitära frågor och polisen övervakar allmän säkerhet och ordning.

TERRASSENS DIMENSIONER OCH TILLGÄNGLIGHET
Affärslokalens läge i stadsstrukturen påverkar terrassens dimensioner. Det
har utformats separata, gatuspecifika anvisningar för innerstadens livligaste
gator med stort antal fotgängare och dessa anvisningar ska följas. På byggnadskontorets webbplats finns närmare upplysningar om anvisningarna
gällande specifika gatuutrymmen. Ett terrassområde inklusive utrustning
och anslagsstativ får uppta högst hälften av det berörda fotgängarområdets
bredd. Bredden på den fria gångleden av den berörda fotgängarpassagen ska
ändå alltid vara minst 150 cm.
Specificeringen av det fria området kräver oftast en bedömning från fall till fall
på ort och ställe och dimensioneringen kan då påverkas av faktorer som
mängden fotgängare, belysningsstolpar, gatuträd, trafikskyltar och andra
gatutrustningar, cykelvägar, hållplatser samt utrymmen som behövs för obehindrad framfart för utryckningsfordon.
Det fria utrymmet i höjdriktningen ska alltid vara minst 220 cm. Under markiser och motsvarande konstruktioner som monteras på fasader ska den fria
passagen vara minst 250 cm hög.
Se till att din affärslokals reservutgångar och utrymnings- och räddningsvägar är tillgängliga och uppfyller de myndighetsbestämmelser som ställs på
dem. Framför affärslokalens ytterdörrar ska det finnas ett fritt utrymme som
är minst lika brett som utgångsområdet och når ända fram till gatan.
www.hel.fi/pel
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Planera möbleringen så att den passar för alla – också personer med rörelsehinder. Ingången till terrassområdet ska vara minst 90 cm bred så att man
tillgängligt kan komma in till terrassområdet med en rullstol.

ÖPPETTIDER
Du kan placera ut möbler, det vill säga bord, stolar, parasoller och övriga
utrustningar och konstruktioner som nämns i avtalet, när din restaurang
eller ditt kafé har öppet. I närheten av bostadsfastigheter begränsas på
grund av buller terrassernas öppettid till tiden mellan 07:00 och 22:00. Tidsbegränsningen bestäms utöver av Helsingfors miljöcentral även av fastigheternas egna ordningsregler.
När terrassen stängs ska alla möbler antingen föras bort eller travas så att de
inte kan användas. För att säkra tillgänglighet och trygg framkomst är det
viktigt att du alltid samlar möblerna på samma plats.

Alla möbler, utrustningar och
konstruktioner ska vara av
hög kvalitet i förhållande till
såväl stadsbilden som materialet i dem.

STADSBILDEN – MÖBLER, UTRUSTNINGAR OCH
KONSTRUKTIONER
Möblera området så att det är inbjudande och trivsamt. Håll ordning på stolar och bord så att de inte blir en risk för förbipasserande. Se till att kunderna håller sig inom gränserna för området som specificeras i avtalet.

STOLAR OCH BORD
Välj hållbara stolar och bord som kan travas och passar in i den byggda miljön. Tryckimpregnerade möbler eller kombinationer av bänkar och bord
tillåts inte. Möblerna ska vara hela, snygga och avsedda för utomhusbruk.
Använd möbler i färger som är lämpliga för gatuutrymmet. Vita möbler rekommenderas inte och speciellt så kallade billiga plastmöbler tillåts inte.

Kontraster i färgsättningen – till exempel ljusgråa bord och mörka stolar - gör
möblerna mer synliga för synskadade. Se till att höjden och djupet på åtminstone en del av möblerna också passar dem som använder en rullstol. På möb-
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ler som är lämpliga för personer med rörelsehinder ska bordsbenen vara minst
80 cm från varandra eller bordsskivan kunna skjutas fram minst 60 cm från
ändan. Borden ska ha en höjd på 70–85 cm. En del av stolarna ska ha armstöd
och stolsitsarna bör vara 45–50 cm höga för att en person som använder rullstol ska kunna förflytta sig till en stol.
Gatans öppna karaktär ska
bevaras, kompakta stängsel
tillåts inte.

AVGRÄNSNING AV TERRASSER
Gatans öppna karaktär ska bevaras, kompakta stängsel tillåts inte. Om livlig
trafik eller någon annan orsak kräver att området avgränsas ska detta utföras okonstlat till exempel med blomsterlådor eller öppna metallstängsel.
Räcken ska ha en mörk nyans. Man ska inte använda omålat, tryckimpregnerat trä. Glasräcken rekommenderas inte och man får inte heller hänga
skyddstyger eller banderoller på räcken.
Räcken och blomsterlådor eller andra avgränsande element ska vara minst
60 cm och högst 90 cm höga. Avgränsande element ska placeras på insidan
av terrassområdet som specificeras i avtalet.
Repräcken i gatuområden kan vara farliga med tanke på tillgängligheten och
att synskadade inte upptäcker dem med sin käpp. Det är tillåtet att använda
glas- eller repräcken av motiverade skäl. Motivera användningen i din tillståndsansökan.

TÄCKNING AV TERRASSER

Obs.
Man får inte fästa någonting i
gatan och alla konstruktioner
ska placeras på insidan av
terrassområdets gränser.
Konstruktioner som sticker ut
över fotgängarområdet utgör
en risk för att folk snubblar
på dem.

Använd parasoller eller markiser för att täcka över terrassen. Parasoller och
markiser ska till sin form, färgsättning och konstruktion lämpa sig för
byggnaden och omgivningen.

TERRASSGOLV OCH PERMANENTA KONSTRUKTIONER
Placera terrassmöblerna direkt på gatubeläggningen utan golvförhöjningar
eller mattor. Golvförhöjningar är tillåtna endast på sluttande ytor. Om gatuytan sluttar mycket eller är ojämn och det inte går att placera terrassmöblerna direkt på den, ska detta nämnas i terrassansökan och anges i ritningarna. Permanenta konstruktioner kräver alltid åtgärdstillstånd eller bygglov.

REKLAM
Markanvändnings- och bygglagen och -förordningen innehåller bestämmelser om reklam och dess tillståndsplikt. Utifrån det har man fastställt när en
reklam kräver ett åtgärdstillstånd. Åtgärdstillstånd till reklam beviljas av
byggnadstillsynsverket. http://www.hel.fi/hki/Rakvv/sv/Etusivu
Om alkoholreklam stadgas dessutom i alkohollagen som ändras i början av
2015. Social- och hälsovårdsministeriet ger tillämpningsanvisningar om alkoholreklam hösten 2014.
På ett terrassområde tillåts en meny, en prislista och information om öppettider antingen på ett anslagsstativ eller fastsatta på till exempel räcken. An-
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slagsstativ ska ställas på insidan av det terrassområde som specificeras i avtalet. På vardera sidan om en terrass tillåts en högst 60 cm x 60 cm stor anslagsyta utan tillstånd.

En liten serveringspunkt av
storleken 60 x 180 cm får
placeras på en terrass utan
åtgärdstillstånd. Ange saken
på ansökningsblanketten och
ange punkten ifråga på ritningarna.

SERVERINGSPUNKT
En serveringspunkt kan behövas om terrassen är stor eller om det finns en
gata eller ett fotgängarområde mellan terrassen och affärslokalen. Om du vill
ha en separat serveringspunkt till din terrass, ange saken på ansökningsblanketten och på ritningarna. Serveringspunkten ska övervakas av personalen
och försäljningen ska ske inom serveringsområdet.
Om en serveringspunkt har försäljning ska den också betjäna rullstolsanvändare. Lämplig höjd på en serveringspunkt för rullstolsanvändare är 70–85 cm.
BELYSNING
Vid belysning av terrassen ska man ta hänsyn till den övriga belysningen i
omgivningen. Man får inte använda bländande lampor som stör trafiken.
Ljus eller andra öppna eldar tillåts bara om de är skyddade och placerade så
att de inte utgör en brandfara.
Till exempel ljuslyktor på terrassborden är vackra och förlänar området en
varm stämning när kvällarna börjar skymma och lyser upp vinterterrasserna.
VÄRMELAMPOR OCH FILTAR
Använd helst filtar istället för värmeapparater till uppvärmning under svala
perioder.
Du kan använda elvärmare, men blankledningar tillåts inte på terrassen och
gatuområdet. Notera också att till exempel gasoljelampor inte får finnas
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alltför nära brandfarliga material och att du måste ha tillstånd av brandmyndigheten för att kunna använda dem.

ORDNING OCH UNDERHÅLL
Om eventuella fasta konstruktioner avses bli lämnade
på sin plats över vinterperioden ska detta avtalas separat
med byggnadskontoret. För
ett områdes användning på
vintern tas ut en avtalsenlig
avgift.

Restauranginnehavaren svarar för renhållningen och halkbekämpningen på terras-sen och inom dess närmaste omgivning samt att eventuella avfall förs bort
dagligen när stängningstiden infaller. Alla terrassmöbler bör i främsta hand förvaras inomhus. Det tillåts inte att möbler eller konstruktioner förvaras på terrassområdet över vintern.
Ett tomt och oanvänt terrassområde som är täckt av snö eller löv förskönar inte
stadsbilden.
RENHÅLLNING OCH UNDERHÅLL
Se till att terrassområdet städats och också att snön röjts undan från vinterterrasserna. Skotta bort snön och städa hela trottoaren ända fram till gatan.
Detta gäller också skräp från annanstans än ditt eget kafé eller din egen restaurang - till exempel ris och löv. Alla möbler ska vara hela, rena och välskötta och eventuell graffiti ska avlägsnas från dem.
LUKT OCH BULLER
Terrassverksamheten får inte orsaka omgivningen buller- eller luktolägenheter. Om rökning tillåts på terrassen ska det finnas ett lämpligt uppsamlingskärl för cigarettfimparna. www.hel.fi/ymk

Kunderna ska tydligt kunna
urskilja gränserna för ett utskänkningsområde.

UTSKÄNKNINGSOMRÅDET
Uteserveringsområdet ska placeras så att utskänkningen av alkohol kan
övervakas effektivt och att utskänkningsområdet är tydligt avgränsat. Om
det behövs avgränsande konstruktioner ska de bestå av till exempel blomsterlådor eller flyttbara metallstängsel som placeras längs terrassens sidor.
Ett utskänkningstillstånd som eventuellt beviljats restaurangen gäller inte automatiskt terrassområdet. Utskänkningstillståndet beviljas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland efter ansökan. Utskänkningstillståndet beviljas inte
för en större terrass/fler kundplatser än vad som anges i terrassavtalet.
www.avi.fi
TOALETTER
Se till att antalet toaletter är tillräckligt i relation till antalet kundplatser. Terrassens kundplatser kan eventuellt öka toalettbehovet. Miljöcentralen ger
anvisningar om dimensioneringen av toaletterna. www.hel.fi/ymk

Applicera tillståndskoden
som du fick av byggnadskontoret på fönstret till din affärslokal; detta behövs för
terrasskontrollen.

TILLSYN
Byggnadskontoret kontrollerar att avtalsvillkoren följs. Den allmänna ordningen och säkerheten på utomhusområden övervakas dessutom av polisen, och
restaurangverksamheten av regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) samt miljöcentralen. Applicera
tillståndskoden som du fick av byggnadskontoret på fönstret till din affärslokal; detta behövs för terrasskontrollen. Förvara avtalshandlingarna gällande
din terrass i affärslokalen för tillsynen över terrassen. Handlingarna ska ange
terrassens omfattning, antalet kundplatser, öppettider, eventuella utskänkningstillstånd och andra nödvändiga fakta.
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Man bli tvungen att säga
upp avtalet om
o området inte används
på det sätt som
förutsätts i avtalet.
o möbler, utrustning och
konstruktioner inte
följer avtalet.
o den avtalsenliga avgiften
inte betalas.
o uteserveringsområdet
skapar olägenheter för
fotgängare eller annan
trafik.
o en plats i
uteserveringsområdet
förändras trafikmässigt
eller funktionellt.
o området blir en
byggarbetsplats eller
underkastas andra
tillfälliga förändringar.
Alla betydande förändringar
ifråga om möbler,
utrustning, konstruktioner
eller terrassens storlek ska
anmälas till och godkännas
av byggnadskontoret.
Ett 80 cm brett område som
finns direkt framför
affärslokalen och sitter fast i
fasaden får användas
avgiftsfritt för uteservering.
Förutsättningen är att
terrassen utformas med
lätta konstruktioner och att
denna anvisning följs samt
att det inte finns andra
hinder för användningen av
området.

AVTALSPERIOD
Förpliktelserna i terrassavtalet gäller från det att terrassen byggs tills området återställs i sitt ursprungliga skick. När avtalet upphör ska terrassområdet
återställas i sitt ursprungliga skick såvida inte annat avtalas till exempel då
verksamheten övergår till en ny ägare. När avtalet har upphört ska alla konstruktioner och apparaturer avlägsnas från terrassområdet utan särskild
uppmaning. Alla skador som terrassmöblerna eventuellt har orsakat gatubeläggningen ska repareras på terrassinnehavarens egen bekostnad.

TERRASSOMRÅDENAS INDELNING OCH PRISSÄTTNING
Terrassens läge påverkar avgiften som tas ut för terrassområdet. Gåcentrum
har avskilts till zon 1 för uteserveringar. Resten av Helsingfors hör till zon två
(2). Avgiften för användningen av området ska betalas enligt fakturan som
staden ger. Inom zon ett framhävs de stadsbildsmässiga och funktionella kraven på terrassområdena. Avgiften som tas ut för användningen av området är
där även högre än annanstans i centrumområdet eller utanför innerstan. Se
zonindelningen på den bifogade kartan.
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Bilagor till ansökan:
1. En planritning över terrassen i skalan 1/500
med terrassen inritad på
en baskarta. Planritningen ska ange terrassens läge.
2. En bottenplan av terrassen i skalan 1/50 eller
1/100.
3. Fotografier av gatuområdet och byggnadens/affärslokalens fasad.
4. Fotografier eller teckningar av alla möbler
och konstruktioner som
placeras på terrassen.
5. Bifoga till ansökan ett
handelsregisterutdrag
över det sökande företaget.
6. Bifoga till ansökan fastighetsägarens samtycke
till att det allmänna området framför affärslokalen får användas för uteservering.
7. Övriga bilagor, till exempel en fullmakt för
ett ombud.

Om terrassen ligger på privat mark ska hyresavtalet
tecknas med tomtägaren
och dessa anvisningar följas
till den del de kan tillämpas.

Såväl inom zon 1 som zon 2 får ett 80 cm brett område som finns direkt framför affärslokalen och sitter fast i fasaden användas avgiftsfritt för uteservering. Om terrassens bredd från fasaden är över 80 cm tas en avgift ut för hela
området.

GÖR SÅ HÄR
Läs igenom den här broschyren och fyll i avtalsblanketten som anger ditt namn
och dina kontaktuppgifter. Ange terrassens läge i planritningen i skalan 1/500
och rita terrassen på baskartan. Stadsmätningsavdelningen vid Helsingfors
stads fastighetskontor tillhandahåller baskartor. Rita en skild bottenplan för
vinterterrassen och sommarterrassen. Rita in möbler och utrustningar på bottenplanen. Rita också in passager, ingångar och bredden på gatuområdet som
förblir fritt samt eventuella träd och andra hinder som finns på gatuområdet.
Ange arealerna med en kvadratmeters noggrannhet. Arealen avrundas uppåt
till närmaste hela kvadratmeter. Tumregeln är att en kvadratmeter terrassyta
motsvarar en kundplats.
Området kring terrassen som blir fritt för fotgängare ska anges på planritningen. Bifoga till ansökan även fotografier av byggnadens fasad och illustrerande
bilder av alla möbler och konstruktioner med anknytning till din plan. Avgiften
som tas ut för terrassområdet påverkas av affärslokalens läge, terrassens storlek samt perioden för uteservering. Den elektroniska ansökningsblanketten
finns på adressen: www.hkr.hel.fi/terassit
Be dessutom att fastighetsaktiebolaget ger sitt samtycke ifråga om att fastighetens ägare inte har någonting emot att det allmänna området framför din affärslokal används för uteservering.
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AVTALETS BILAGOR
1. En planritning över terrassen i skalan 1/500 med terrassen inritad på en baskarta. Planritningen ska ange
terrassens läge. Observera att terrassområdet får uppta högst hälften av fotgängarområdets fria bredd.
Bredden på den fria gångleden av den berörda fotgängarpassagen ska ändå alltid vara minst 150 cm. Det
fria utrymmet i höjdriktningen ska alltid vara minst 220 cm.
2. En bottenplan av terrassen i skalan 1/50 eller 1/100. Rita in möbler och utrustningar på bottenplanen. Rita
också in passager, ingångar och bredden på gatuområdet som förblir fritt samt eventuella träd och andra
hinder som finns på gatuområdet.
3. Fotografier av gatuområdet och byggnadens/affärslokalens fasad.
4. Fotografier eller teckningar av alla möbler och konstruktioner som placeras på terrassen.
5. Bifoga till ansökan ett högst 3 månader gammalt handelsregisterutdrag över det sökande företaget. Handelsregisterutdraget ska ange att personen som fyller i ansökan har rätt att agera i det sökande företagets
namn. Handelsregisterutdrag fås från Patent- och registerstyrelsen (www.prh.fi).
6. Bifoga till ansökan fastighetsägarens samtycke till att det allmänna området framför affärslokalen får användas för uteservering. Fastighetsägarens samtycke kan vara fritt formulerat men ändå i skriftlig form
med datering och underskrift.
7. Övriga bilagor, till exempel en fullmakt för ett ombud.
Förutsättningen för att ett avtal ingås är att denna anvisning följs. När du har tecknat det skriftliga avtalet
med staden och uppfyllt alla övriga myndighetsbestämmelser gällande uteserveringen kan du börja använda
terrassområdet.
Adresser och kontaktuppgifter:
Byggnadskontorets kundtjänst finns vid Norra Magasinsgatan 9, 00130 HELSINGFORS
www.hel.fi/static/hkr/luvat/ulkotarjoiluhakemus.pdf
Byggnadstillsynens servicepunkt finns vid Broholmsgatan 13, 00530 HELSINGFORS.
www.hel.fi/hki/Rakvv/fi/Asiakasohjeet/Ohjeet
Miljöcentralens servicepunkt finns vid Viksbågen 2a, 00790 HELSINGFORS
Miljöcentralens rådgivning tfn (09) 310 14000 www.hel.fi/ymk
Kundtjänsten vid fastighetskontorets stadsmätningsavdelning finns vid Viborgsgatan 2, Helsingfors 51
Postadress: PB 2205, 00099 Helsingfors stad
http://www.hel.fi/hki/Kv/fi/Kaupunkimittausosasto
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EXEMPEL PÅ DIMENSIONERING FÖR EN TERASSPLAN
Terrassmöblerna kan flyttas/travas, inga permanenta konstruktioner
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EN STAD FÖR ALLA
Helsingfors byggnadskontor arbetar för ett bättre stadsliv. Vi bygger tillsammans en trivsam, levande och säker stad – för alla! Gatukaféerna och terrasserna upplivar stadslivet särskilt på sommaren och gör det mångsidigare. Helsingfors stad vill att staden ger invånarna anledning till stolthet och
besökare upplevelser.
TILLGÄNGLIGHET
En god stadsmiljö ger rum för såväl rörelsehindrade och synskadade som stadsbor som skjuter på barnvagnar. Helsingfors stad följer de riktlinjer för tillgänglighet enligt projektet HELSINGFORS FÖR ALLA som fastställdes 2012. Även när avtal utformas om terrassområden är syftet en tillgänglig och säker stadsmiljö av
hög kvalitet för alla. Det finns mer information om projektet Helsingfors för alla
på adressen: www.hel.fi/ Helsingfors för alla
HÅLLBAR UTVECKLING
Helsingfors stad har visionen att skapa uteserveringsområden som är stadsutrymmen enligt hållbar utveckling och lockar till att leva ett mångsidigt och unikt
stadsliv. Målet för Helsingfors stads hållbara utveckling är bland annat att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Staden satsar på konsumentrådgivning och samarbete med företagen. Ekokompassi erbjuder företagen ett
verktyg för kontroll av miljöfrågor och med vars hjälp företagen kan påverka sitt
kolfotspår. Klimatinfos ekokompassi erbjuds företagen i huvudstadsregionen.
Det finns mer information på adressen:www.ekokompassi.fi/
I en enklare form kan miljöfrågor beaktas i terrassverksamheten genom att man
använder enbart flergångskärl eller biologiskt nedbrytbara kärl. Skräpkärl ska
förses med lock så att vinden inte för skräp som lämnats på borden ut på gatorna. Man sparar också energi genom att undvika att använda el- eller gasdrivna
värmeapparater och hellre föredra till exempel yllefiltar. Det lönar sig att ta apparaternas energieffektivitet i beaktande när de anskaffas.
MATKULTUR
Helsingfors stads strategi för matkulturen lanserades 2009. Dess syfte är att
göra staden mer smakfull genom att bland annat öka kostens hållbarhet genom
favorisering av naturligt producerade råvaror, säsongmat och särskilt vegetabilier. För strategins verkställande svarar stadens ämbetsverk, i allt större utsträckning i samarbete med läroinrättningar och aktörer inom matbranschen. Staden
spelar en central roll som aktör för att möjliggöra och verkställa matkultur. I enlighet med matstrategin uppmuntrar staden restaurangerna till att servera mat
på sina terrasser. Därmed främjar man även en mer återhållsam kultur kring alkoholbruket, minskar ordningsstörningarna och förbättrar bilden som besökare
får av Helsingfors. Det finns mer information om Helsingfors matstrategi på
webbplatsen HELSINKI FOODISM: www.helsinkifoodism.com/
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ESIMERKKITERASSIN PINTA-ALALASKELMA TALVIKAUDELLA
0,8 x (15 m) = 12,00 m2
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KUN TERASSIN LEVEYS ON 800 MM LIIKETILAN JULKISIVUSTA,
ON TERASSIALUEEN KÄYTTÖ ILMAISTA.
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Exempel på bottenritning
An example of a floor plan
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Exempel på en terrassplan
och förklaringar till noteringarna i planen
Ingångarna till restaurangen/kaféet ska hållas fria
från hinder. Markera ingångarna på ritningen.
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serveringspunkt
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.
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trafikmärke
kantsten

1

2

3

4

5m

körväg

Bredden på den fria gångleden av den berörda
fotgängarpassagen ska ändå alltid vara minst 150 cm.
Specificeringen av det fria området kräver oftast en
bedömning från fall till fall på platsen, varvid
dimensioneringen påverkas av faktorer som till exempel
mängden fotgängare, belysningsstolpar, gatuträd,
trafikskyltar och annan utrustning på gatan, cykelvägar,
hållplatser samt utrymmen som krävs för obehindrad
framfart för utryckningsfordon.

.

Markera terrassområdet på bottenplanen samt
också träd och andra eventuella hinder nära
området och mät bredden på den fria passagen.

.

En serveringspunkt kan behövas om terrassen är
stor eller om det finns en gata eller ett
fotgängarområde mellan terrassen och affärslokalen.
En liten serveringspunkt av storleken 60 x 180 cm får
placeras på terrassen utan åtgärdstillstånd.
Ange möbler och utrustningar på bottenplanen och
namnge dem. Välj hållbara stolar och bord av hög
kvalitet som är avsedda för utomhusbruk och
lämpliga för byggda miljöer.
Blomsterlådor, krukor och motsvarande element ska
vara flyttbara och ha en mörk nyans. Höjden på dem
ska vara minst 60 cm och högst 90 cm.

trafikmärke

Fotgängarområden som ska hållas fria. Även till exempel
områden framför skyddsvägar, hållplatser och obehindrad
framfart för utryckningsfordon kräver fria utrymmen.
Terrassområde under vinterperioden. En 80 cm bred
terrass framför affärslokalen är gratis.

cykelväg

0

.

1960

1800

meny

Ange trottoarens och terrassområdets dimensioner
på ritningen. Ett terrassområde inklusive utrustning
och anslagsstativ får uppta högst hälften av det
berörda fotgängarområdets bredd. Om terrassen är
indelad i två delar kan den hopräknade bredden av
dem vara högst hälften av fotgängarområdets bredd.

På terrassområdet tillåts en meny, en prislista och
information om öppettider antingen på ett
anslagsstativ eller fastsatta på till exempel räcken. På
vardera sidan om en terrass tillåts en högst 60 cm x
60 cm stor anslagsyta utan tillstånd. Anslagsstativ
ska ställas på insidan av det terrassområde som
specificeras i avtalet.
.

8 200

.

.

1 500

1500

.

2300

2300

Affärslokal

Se till att din affärslokals reservutgångar och
utrymnings- och räddningsvägar är tillgängliga och
uppfyller de myndighetsbestämmelserna som ställs
på dem. Framför affärslokalens ytterdörrar ska det
hela vägen fram till gatan finnas ett fritt utrymme som
är minst lika brett som utgångsområdet.

.
Utvidgad
terrass under sommarperioden. Det tas ut
en användningsavgift för hela området.
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