BYGGANDE I
KOLONITRÄDGÅRDAR

ANVISNING

Dessa anvisningar gäller renoveringar och reparationer av gamla
konstruktioner samt nybyggande i alla koloniträdgårdar
i Helsingfors.
BAKGRUND
I samband med allt byggande ska detaljplanen som utarbetats för
området och dess bestämmelser, denna anvisning om byggnadssätt
och eventuella regionala anvisningar om byggnadssätt iakttas. Om
man bygger i en koloniträdgård i enlighet med denna anvisning behöver man inget tillstånd av byggnadstillsynen såvida det inte föreskrivs annat i anvisningen. Vid allt byggande måste man ändå alltid få
skriftligt samtycke av koloniträdgårdsföreningen. Koloniträdgårdsföreningen övervakar också byggandet i trädgården och bokför alla
byggåtgärder för vilka föreningen har beviljat tillstånd.
Koloniträdgårdsområdena i Helsingfors har i generalplanen 2002
märkts ut som kulturhistoriskt, byggnadskonstnärligt och med tanke
på landskapskulturen värdefulla områden, vars särdrag ska bevaras.
Koloniträdgårdsområdena i Tali och Hertonäs och Vallgård har skyddats i detaljplanen.
Tali koloniträdgård har upptagits i Museiverkets förteckning över
nationellt viktiga kulturhistoriska miljöer från 1993. Koloniträdgårdarna i Hertonäs och Gumtäkt har upptagits i den nya förteckningen över
byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009.
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Koloniträdgårdarna bildar säregna och
kulturhistoriskt värdefulla grönområden
mitt i stadsstrukturen.
Gumtäkt
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ALLMÄNT OM BYGGANDE
När fasadreparationer utförs på byggnader och kolonistugor på
området ska ursprungliga material eller material som motsvarar
dem användas. Det huvudsakliga fasadmaterialet för byggnader och
kolonistugor ska vara täckmålad fodring med stående täckribba eller
annan fordring som traditionellt har använts på området. Fönster och
dörrar ska tillverkas av trä och man ska använda för området kännetecknande sirliga bågar och traditionella spröjsverk, listverk och
paneler. När det gäller färgsättningen ska regionala anvisningar om
färg iakttas eller så ska för området traditionella färger användas.
Byggnaderna ska ha sadeltak av takfilt i enlighet med de traditionella
täckningsmaterialen inom området.

Gamla koloniträdgårdsstugor
ska i första hand
renoveras och
repareras.

Kolonistugan ska uppföras i enlighet med den ursprungliga situationsplanen eller parcelleringen med beaktande av principerna för dessa.
Takåsen på nya stugor ska gå i samma riktning som på nuvarande
stugor och stugorna bredvid. Taklutningen ska överensstämma med
typritningarna, takvinkeln får inte skärpas. Byggnader och kolonistugor ska ha öppet takskägg. Detaljerna ska vara finskurna. Kolonistugorna ska stå på öppen sockel.
Planteringarna på gårdsplanerna och trädgårdslotterna ska vara
traditionella och passa in med områdets särdrag. Det ska planteras
åtminstone ett fruktträd på jordlotten. Av kolonilottens yta ska åtminstone 2/3 vara odlad eller planterad. Ytan av stenlagda eller beläggda
områden ska inte utökas. Förbindelseleder och gårdsstigar får inte
överdras med asfalt eller betongsten utan ska i stället beläggas med
för området traditionella material, hit hör t.ex. grus, plattor av natursten eller betongplattor.
Förbindelsevägarnas linjer och placeringen av byggnaderna på kolonilotterna gör miljöerna i de olika trädgårdarna varierande och skänker
dem en egen framtoning. Eftersom områdena fortfarande är en del av
den offentliga grönområdesstrukturen ska allmän gångtrafik tillåtas
under dagen och det ska ges särskilda anvisningar för uppförande
av inhägnader på de olika områdena, om detta inte har fastställts i
detaljplanen.

Förbindelseleder och gårdsstigar får inte
täckas med asfalt eller betongsten utan
ska beläggas med för området traditionella material, t.ex. grus, plattor av natursten
eller gråa betongplattor. Tali.

Av kolonilottens yta ska åtminstone 2/3
vara odlad eller planterad.
Brunakärr.
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FÖRENINGARNAS EGET BYGGANDE
För föreningarnas egna byggnadsåtgärder t.ex. servicebyggnader,
gemensamma lokaler eller liknande ska man ansöka om godkännande hos byggnadskontoret och därefter om byggnadslov hos byggnadstillsynsverket.
Det rekommenderas att det uppförs servicebyggnader på alla områden och att de ansluts till vatten- och avloppsnätet så att problem med
avloppsvatten kan undvikas.

OMRÅDEN FÖR VILKA TYPRITNINGAR HAR GODKÄNTS
För kolonistugor i Hertonäs, Klasasparken, Marudd, Åggelby, Baggböle, Brunakärr, Tali och Vallgård har typritningar godkänts. Stugorna
har godkänts som konstruktioner som används under sommaren.
Det rekommenderas att det uppförs servicebyggnader på alla områden och att de ansluts till vatten- och avloppsnätet så att problem med
avloppsvatten kan undvikas.
När byggnaden uppförs enligt typritningarna förutsätts inte tillstånd
av byggnadstillsynsverket eller byggnadskontorets godkännande av
planerna. När man bygger nya stugor ska man följa de maximiytor,
höjder och material som anges i typritningarna. Sökanden ska vid
följande byggskeden be koloniträdgårdsföreningen granska att stugan
följer planerna:
1) när fundamentet är lagt
2) när takåsens höjd kan mätas
3) när stugan är färdig.
Resultaten av granskningen bokförs av föreningen.
Föreningen kan låta göra nya typritningar eller ändringar i redan gällande typritningar. Typritningarna ska överensstämma med gällande
detaljplan. Byggnadskontoret ska godkänna dem innan man ansöker
om åtgärdstillstånd (modellgodkännande) för dem hos byggnadstillsynsverket.

Gamla stugor i koloniträdgårdarna ska i
främsta hand iståndsättas och repareras.
De gamla stugorna har sirliga detaljer och
man ska sträva efter motsvarande även på
nya stugor. Brunakärr.

TYPRITNINGAR SKA
LÖSAS UT FÖR FÖLJANDE
BYGGNADSÅTGÄRDER:
• uppförande av ny stuga
• ombyggnad av en stuga
• utvidgning av stuga inom tillåtna kvadratmetrar
• byggande av veranda eller skärmtak

För byggåtgärder som avviker från typritningarna (t.ex. utvidgning av
redan uppförd stuga) ska den som hyr parcellen ansöka om föreningens och byggnadskontorets samtycke och därefter på egen bekostnad
ansöka om åtgärdstillstånd hos byggnadstil synsverket. Föreningens
och byggnadskontorets samtycke ska lämnas till byggnadstillsynsverket i samband med tillståndsansökan.

• uppförande av förråd i samband med
stuga
• väsentliga ändringar av fasadens och
takets färg eller material samt på fönster
och dörrar
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OMRÅDEN FÖR VILKA DET INTE FINNS GODKÄNDA
TYPRITNINGAR
För Gumtäkt finns det inte godkända typritningar. Stugor som byggs i
Gumtäkt ska vara av traditionellt slag och lämpa sig för området.
De som hyr parceller i Gumtäkt ska först be om föreningens och därefter byggnadskontorets samtycke för den planerade byggnadsåtgärden och sedan ansöka om åtgärdstillstånd hos byggnadstillsynsverket på det sätt som anges ovan. Föreningens ansvar för tillsyn och
granskning är detsamma som vid byggande efter typritningarna.
Föreningen måste ge sitt samtycke till den planerade byggnadsåtgärden, i fall den inte står i strid mot det byggnadssätt som tillämpas på
området och lämpar sig för området. I oklara fall avgörs åtgärdens
lämplighet för området i samband med behandlingen av ansökan om
åtgärdstillstånd.

ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Ansökan görs i Lupapiste. Följande handlingar ska bifogas ansökan
om tillstånd:
–– fullmakt, ifall hyresgästen inte själv gör ansökan eller ger sitt befullmäktigande i Lupapiste
–– hyresavtalet för jordlotten
–– huvudritningarna som godkänts av föreningen och hyresvärden:
situationsplan, planritning, fasader och skärning
–– karta över områdets kolonilotter (av föreningen)
–– handlingar över hörande av hyresgästerna på grannlotterna (alla
rågrannar, grannar på lotterna mittemot och snett mittemot).

KONSTRUKTIONER OCH ÖVRIGA BYGGÅTGÄRDER PÅ ALLA
KOLONITRÄDGÅRDSOMRÅDEN
Konstruktioner
För konstruktioner har det oftast inte utarbetats typritningar och
det ansöks inte om åtgärdstillstånd för dem. För att få uppföra dem
ska man på förhand be om föreningens samtycke genom en skriftlig
ansökan i vilken konstruktionens mått, utseende och placering anges.
Föreningen bokför de byggåtgärder som den godkänt och kontrollerar
att byggandet har skett enligt planerna.
Konstruktioner ska placeras på lotten så att själva kolonistugan
kvarstår som huvudbyggnad och konstruktionerna är placerade
längs kolonilottens utkanter och underordnade huvudbyggnaden. Vid
placeringen av konstruktioner på kolonilotterna ska alltid grannarna
beaktas så att grannsämjan bevaras (inga rök-, lukt- utsikts- eller
liknande olägenheter).
Konstruktionerna ska vara anpassade till områdets karaktär. De ska
byggas av bräder, förutom växthus, och till färgsättning och materi-

Varje koloniträdgård har en egen säregen
karaktär med karakteristiska gångdragningar, lottindelningar och stugtyper.
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al vara likadana som själva stugorna. Stock ska inte användas som
byggmaterial. Tryckimpregnerat trä rekommenderas inte heller bl.a.
på grund av att impregneringsmedlen löser upp sig i jordmånen.
Det är i regel tillåtet att uppföra en konstruktion på en jordlott. Utanför
trädgårdslottens byggområde får man inom byggzonen intill stugan
bygga en lekstuga eller ett grilltak. Lekstugan får användas som
lusthus, gäststuga eller förråd och man får placera bl.a. en torrtoalett
i den.
LEKSTUGA, grundytan får vara högst 220 cm x 300 cm med veranda
och verandans djup ska vara minst 60 cm. Höjden av stugans takås
får vara högst 220 cm, mätt från övre ytan av fundamentet, som får
varahögst 30 cm högt.
GRILLTAK, öppet, fyrkantigt eller rektangulärt, grundytan får vara
högst 6 m2 (220 cm x 300 cm) och taknockens höjd högst 240 cm mätt
från marken.
Övriga byggåtgärder
Dessutom får det placeras lätta konstruktioner och apparater på
kolonilotten:
VÄXTHUS, grundytan får vara högst 220 cm x 300 cm och höjden till
takåsen högst 220 cm mätt från marken. Växthusets tak och väggar
ska vara av glas eller transparent material. Växthuset ska placeras
inom planteringszonen.
INSYNSSKYDD OCH PLANTERINGSSPALJÉ, inne på kolonilotten får
man uppföra en spaljé för plantering och insynsskydd så att den inte
skuggar grannarna.
TVÄTTAK, öppet, grundytan får vara högst 3 m2 och höjden högst 220
cm mätt från marken.
TERRASS, terrass av bräder högst 3 x 3 meter, högsta höjden mätt
från marken 15–20 cm.
KOJOR AV TÄLTTYG får resas tillfälligt (max. 2 veckor).
SOLPANELER tillåts i de koloniträdgårdar där föreningen godkänner
dem i sina anvisningar om byggsätt. Panelerna ska placeras längs
taksidan eller på väggar så omärkligt som möjligt och i regel så att de
inte syns till huvudgångarna.
LUFVÄRMEPUMPAR. Luftvärmepumpar rekommenderas inte på grund
av ljudet som de orsakar men tillåts i koloniträdgårdar där föreningen
godkänner dem i sina anvisningar om byggsätt. De ska placeras så
att de inte syns till huvudgångarna. Eftersom stugorna ligger nära
varandra kan värmepumpar orsaka störande ljud och den kollektiva
effekten av flera kondensorer kan framhäva ljudet. Koloniträdgårdar-

Man ska inte placera för många konstruktioner på lotten. Konstruktionerna ska
till stilen och materialet passa stugans
karaktär. Man ska inte använda stock som
byggnadsmaterial. Tryckimpregnerat trä
rekommenderas inte heller.
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na är rekreationsområden och den rekommenderade ljudnivån bör
inte överskrida 45 dB vid lottens gränser.
FLAGGSTÅNG, höjd ca två gånger stugans höjd.
GRILL, det är tillåtet att bygga en grill.
BADTUNNOR eller stora fasta SIMBASSÄNGER bör inte byggas bl.a.
på grund av de gråvattenproblem de medför.
STAKET, på den sida där lotten gränsar mot vägen är det tillåtet att
uppföra ett fast högst 70-90 cm högt staket av brädor i sådana koloniträdgårdsområden där staket utgör en del av den nuvarande trädgårdsmiljön. Ifall det finns bestämmelser om konstruktioner, inhägnader
o.d. i detaljplanen ska detaljplanens bestämmelser i första hand
iakttas. Ifall avgränsningen till den sida där vägen går har gjorts med
hjälp av planteringar ska man iaktta det för området kännetecknande
avgränsningssättet. Häcken som anläggs får klippt vara högst 140 cm.
Högre häckar som klipps som en port tillåts på vissa områden. Ett lågt
70-90 cm högt nätstängsel tillåts på insidan av lotten t.ex. för husdjur.
PORT, per lott är det tillåtet att ha en port vars bredd är 70 – 130 cm.
Vad gäller dimensioneringen av staket och portar och val av material
ska detaljplanen iakttas. Ifall detta inte anges i detaljplanen rekommenderas det att föreningen väljer ut de för området traditionella
stakettyper som får användas. Det lönar sig att bifoga dessa till anvisningarna om byggsätt för området.
MELLANGÅNGAR, det ska lämnas en sammanlagt 60 cm bred öppen
gränszon mot lotternas rågångar. Det är inte tillåtet att avgränsa kolonilotterna mot mellanzonerna med häckar.
KOMPOST, trädgårdsavfallskompost med lock. Komposter för hushållsavfall ska anmälas till HRM Avfallshantering.
TORRKLOSETT kan uppföras i ett förråd i anslutning till stugan eller i
en lekstuga som utnyttjas som förråd. Det är inte tillåtet att bygga ett
särskilt förråd för en torrklosett. Det är i regel inte tillåtet att placera
en vatten- eller kemisk toalett på kolonilotten.
I HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN ska anvisningarna som Helsingfors stads miljöcentral utfärdat följas. I dag bärs vattnet till stugorna.
På somrarna dras vatten till hörnet av lotten och enligt typritningarna
har stugorna varken vattenledning, avlopp eller våtrum. Miljöcentralen
ger instruktioner om behandlingen av avfallsvatten avseende gråvatten. För detta behövs inget åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen. Om
föreningen önskar ändra arrangemangen ska den söka ändring av
typritningarna och låta göra alla nödvändiga specialplaner.

Per lott är det tillåtet att ha en port.
Vallgård.
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ELDSTÄDER. Man kan installera en eldstad och en rökkanal i en
stuga i en koloniträdgård, om dessa anges i typritningarna för stugan.
Rökkanalerna ska installeras enligt typritningarna (genomföring upp
genom taket). Innan man vidtar åtgärden ska man skaffa samtycke av
koloniträdgårdsföreningen för byggandet av eldstaden. Eldstaden och
rökkanalen ska uppfylla villkoren i Finlands byggbestämmelsesamling
del E3 (Små skorstenars konstruktion och brandsäkerhet) samt förordningen om byggprodukter (CE-märkning). En brandteknisk expert
(sotare) ska kontrollera att rökkanalen och eldstaden är kompatibla
samt utförandet av genomföringen för rökkanalen i det övre bjälklaget.
Innehavaren av stugan svarar för att eldstaden används enligt bruksanvisningarna.

FÖRENINGARNAS TILLSYN OCH HANDLEDNING
Föreningen ska för varje enskild jordlotts del föra bok över utlösta
ritningar och byggåtgärder som föreningen har gett sitt samtycke till.
Till stöd för styrelsen bör föreningarna bland sina medlemmar välja
2-4 sakkunniga inom byggnadsbranschen till byggnadskommittén som
övervakar och handleder byggandet på området. Föreningen kan också
kräva att den som inleder ett projekt anlitar en utomstående inspektör.
Alla föreningar bör för sitt eget område ta fram anvisningar om byggnadssätt som preciserar den här allmänna anvisningen. I dessa har
föreningarna möjlighet att ge närmare, striktare anvisningar om byggande och vad som är lämpligt i miljön, som kompletterar dessa anvisningar. Det rekommenderas att man tar fram särskilda anvisningar
för de enskilda koloniträdgårdarna, eftersom koloniträdgårdsområden
som har planerats och anlagts vid olika tidpunkter har olika karaktär.
Anvisningarna ska skickas till byggnadstillsynen och hyresvärden vid
byggnadskontoret för godkännande. Byggnadstillsynen begär vid behov
utlåtanden av andra samarbetsaktörer.

TILLÄGGSINFORMATION OCH KÄLLMATERIAL
Helsingfors stads byggnadstillsyn, www.rakvv.hel.fi
Helsingfors stads byggnadskontor, www.hkr.hel.fi
Helsingfors stads miljöcentral, www.hel.fi/ymk
–– Helsingfors stads miljöcentral har utarbetat en instruktion för behandling av avfallsvatten (på finska)
–– Arkiv: Helsingfors stadsarkiv, stadsmuseets bildarkiv, byggnadstillsynens arkiv
–– Helsingfors stadsmuseum, kulturmiljöenheten. Byggnadsinventeringar gällande koloniträdgårdar (s.k. Raku-kort) 2008
–– Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser (1.1.2005)
–– HRM – Avfallshantering www.hsy.fi/Jätehuolto
–– Installering av solfångare, luftvärmepumpar och utomhusenheter för

Gångarna är avgränsade från lotterna med
för området karakteristiska buskplanteringar. Slutresultatet är enhetligt och
stilfullt. Hertonäs.
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kylanordningar, byggnadstillsynens anvisning november 2015
–– Utlåtanden och texter på föredragningslistor: Helsingfors stadsstyrelses, stadsmuséets, stadsplaneringskontorets, byggnadstillsynsverkets
–– och byggnadskontorets texter på föredragningslistor och utlåtanden
om koloniträdgårdar från åren 2000-2007
–– Markanvändnings- och byggförordning (895/1999)
–– Anvisning om hanteringen av avloppsvatten i kolonistugor. Helsingfors stads miljöcentral 15.5.2008 www.hel.fi/ymk (miljöns tillstånd-vatten-avloppsvatten)
–– Den byggda kulturmiljön. Kulturhistoriska miljöer av riksintresse.
Museiverket, byggnadshistoriska avdelningens publikation 16/1993
–– RKY 2009, www.rky.fi En av museiverket uppgjord inventering av
värdefulla kulturhistoriska miljöer av riksintresse.
–– Byggande i koloniträdgårdar. Typritningar för stugor. Helsingfors
stad. Fastighetskontoret. Jord- och skogsbruksavdelningen och
arkitekt Tuula Fleming. 1995
–– Byggande i koloniträdgårdar, byggnadstillsynsverkets och byggnadskontorets anvisning 16.4.1998
–– Detaljplaner för koloniträdgårdsområdena, Stadsplaneringskontoret
–– Koloniträdgårdarna i Helsingfors - gröna oaser invid höghusområdena. Artikel i tidskriften RY (Rakennettu Ympäristö) 3/2007, Heidi
Koponen, Mari Soini, Marjatta Uusitalo
–– Koloniträdgårdar. ”Nyttigt och roligt” för helsingforsare. Forskare
Ulla-Maija Laurila. Artikel i tidskriften Sofia 1/2006
–– Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003)
–– För lediga stunder–koloniträdgårdarna i Helsingfors under tiden
mellan världskrigen”. Ulla-Maija Laurila. Helsingfors stadsmuseums publikation 2008.
–– Miljöskyddslag (86/2000)
Helsingfors stads byggnadstillsyns anvisning, november 2015
Den här anvisningen har utarbetats i samarbete med Helsingfors
stads byggnadskontor och gavs ursprungligen ut 16.4.1998. Anvisningen reviderades 30.5.2008 i samarbete med koloniträdgårdsföreningarna och då hördes även stadsplaneringskontoret och stadsmuseet.
Anvisningen kompletterades 15.4.2014.
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