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Hur lotten ska brukas
•  Lotten ska odlas och skötas. Od-

lingen ska inledas innan slutet av 
maj varje år. Obrukade lotter delas 
ut på nytt i början av juni.
•  Om en odlare inte fortsätter på 

en lott, ska hen tömma lotten och 
återlämna den till den förening som 
administrerar området. I annat 
fall har föreningen rätt att ta ut de 
kostnader som tömning av lotten 
föranleder från odlaren.
•  Det är förbjudet att göra upp eld och 

att bränna skräp eller annat avfall. 
•  Det är förbjudet att köra bil fram till 

lotten. 

Växter som får odlas och  
hur de ska skötas
•  Förutom nyttoväxter och blommor 

får man odla bärbuskar som blir 
högst 1,5 meter höga. Bärbuskar 
ska odlas minst 1,2 meter från lott-
gränsen. Övriga vedartade växter, 
såsom träd, hör inte hemma på 
odlingslotterna. 

•  Växterna ska placeras på lotten så 
att de kan skötas för hand och inte 
blir till förfång för andra odlare. 
•  Ogräs ska rensas bort innan blom-

ningen. 
•  Använd enbart naturliga växt-

skydds- och bekämpningsmedel. 
•  Odlarna är skyldiga att rensa upp 

dikesnätet som dränerar odlings-
området och att förhindra att 
växter sprider sig från odlingarna 
till dikena. 
•  Odla inte invasiva främmande 

arter på din lott (se den separata 
bilagan). De försämrar naturens 
mångfald.
•  Odlarna ska bekämpa invasiva 

främmande arter i hela odlingsom-
rådet.

Konstruktioner och  
anläggningar
•  Man får anlägga ett litet kompost-

galler (maximal storlek 90,0 x 90,0 
cm) och en förvaringslåda för sina 
trädgårdsredskap på lotten. 

•  För förodling av plantor kan man 
använda täckväv eller bygga en 
tillfällig odlingstunnel i plast med en 
höjd på maximalt 50 cm. 
•  Fasta konstruktioner, såsom grillar, 

växthus, lekstugor, pergolor, portar, 
stenläggning o.d. får inte byggas på 
lotten. 
•  Man får sätta upp stängsel till 

skydd mot kaniner (maximal höjd 
120,0 cm). I första hand ska man 
använda plastat metallnät med 
tillräckligt stora maskor, men också 
risstaket är tillåtna. 
•  Så kallade pallkragar av trä (maxi-

mal storlek 100,0 x 120,0 cm) är 
tillåtna. 
•  Man får enbart använda portabla 

grillar på lotterna.
•  Föreningen kan på odlarens be-

kostnad avlägsna konstruktioner 
som strider mot de här anvisning-
arna. 
•  Gemensamma bänkar och bord 

placeras på gemensamma ytor.

Renhållning
•  Föreningen kan på egen bekostnad 

skaffa en kompost- eller kemtoa, 
men stadens skriftliga samtycke 
krävs på förhand för utplacering 
och utformning av toan. Föreningen 
ansvarar för renhållning och under-
håll av toaletterna.

Kompostering
•  I första hand ska föreningen ordna 

ett gemensamt system för kompos-
tering. 
•  Om inget sådant skapas, kompos-

teras trädgårdsavfallet separat på 
varje odlingslott. På så sätt får lot-
ten bra material till jordförbättring 

och användningen av köpta gödsel 
minskar.
•  Kompostlådor ska antingen vara 

av trä eller färdiga modeller som 
smälter in i miljön (t.ex. gråa, bruna, 
gröna).
•  Det är förbjudet att kompostera 

hushållsavfall.
•  Invasiva främmande arter får inte 

komposteras på koloniområdet 
utan de ska förstöras i enlighet 
med instruktionerna för invasiva 
arter.
•  Allt icke-nedbrytbart avfall ska for-

slas bort från området, exempelvis 
genom att man hyr in ett lastflak i 
samband med hösttalkot.

Underhåll av gångar, diken och  
allmänna planteringar
•  Staden sörjer för underhåll och 

skötsel av eventuella vägar för 
gång- och cykeltrafik i koloniområ-
det. Man kan kontrollera i webbap-
pen vilka vägar staden ansvarar 
för: kartta.hel.fi > gator och parker 
> registret över allmänna områden 
> teman > grönpartiers skötsel-
klasser
•  Övriga stigar och vägar i koloniom-

rådet ligger på föreningens ansvar. 
•  I fråga om mindre gångar som finns 

i området sköter odlarna om den 
del som finns intill den egna lotten. 
Gången mellan lotterna är 60 cm 
bred och fördelar sig jämnt mellan 
de två lotter den genomskär. 
•  Föreningen ska övervaka att od-

larna sköter om sina gångar och 
håller dem i gott skick. 
•  Odlarna ansvarar också för att slå 

dikesrenar och kanterna till andra 
fåror intill den egna lotten.

Helsingfors stad 
skötselanvisningar  
för odlingslotterna
Välkommen att odla ekologiskt på odlingslotten som 
Helsingfors stad tillhandahåller! Koloniodling främjar 
hälsan och gör staden mångfaldig och intressant. 
Du vet väl att koloniodlingsområdena är allmänna 
rekreationsområden där man får röra sig fritt förutom 
direkt på lotterna. 
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•  Dikena runt om odlingslotterna 
får inte fyllas med växtavfall eller 
bebyggas med broar eller andra 
konstruktioner. 
•  Eventuella buskar som staden plan-

terat runt om området ska skötas 
av respektive odlare på lotterna 
intill. 
•  Staden står för att periodiskt 

rensa upp dikena med maskin. 
För att rensningen av dikena ska 
kunna utföras utan anmälan på 
förhand ska dikesrenarna alltid 
vara frilagda och tomma på 
odlingsredskap. 
•  Staden sörjer för att klippa såväl 

större gräsmattor för allmänt 

bruk som barr- och buskhäckar 
samt för att sköta träden i 
området. 

Övervakning
•  Föreningarna övervakar att de här 

instruktionerna efterlevs och ger 
vid behov odlaren en anmärkning 
och uppmaning att åtgärda försum-
melser och brister. 
•  Om uppmaningen inte iakttas kan 

det leda till att man mister sin 
lott eller till någon annan eventu-
ell sanktion som föreningen ger 
besked om. En odlare kan inte 
permanent överföra sin hyresrätt 
till någon annan.

Helsingfors stadsmiljösektor önskar  
ett gott och givande odlingsår!

www.hel.fi/kaupunkiymparisto
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