ANVISNING

FASADFÄRGER OCH
FÄRGÄNDRINGAR, ANVISNING OM
FÖRFARINGSSÄTT
Denna anvisning gäller fastställande och ändring av
fasadfärger på byggnader och konstruktioner. I slutet
av anvisningen berättas också kort om Helsingfors
färger som används på olika modellgodkända
konstruktioner och anordningar samt på gatumöblerna
i Helsingfors.
UTGÅNGSPUNKTER FÖR FASADFÄRGER

INNEHÅLL

Färgerna och materialen som används på fasader har varierat under
olika tidsperioder. I regel rekommenderas det att man håller sig till
respektive byggnads ursprungliga färger eller motsvarande färger från
samma tidsperiod. Fasadfärgerna ska i regel gå ihop med den tidsperiod då byggnaden i fråga har byggts. Utöver huvudfärgen ska man också
beakta de övriga färgerna i och på byggnaden, såsom färgerna på yttertaket, fönster, dörrar, socklar och lister samt effektfärger. Färgerna ska
inte bytas ut summariskt.
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Fasadernas färger har varierat under
olika tidsperioder. Färgerna på fasaderna
på de rappade jugendbyggnaderna som
byggdes i början av 1900-talet var oftast
ljusa och glada. Fasaderna har ofta livats
upp med ornamentsmotiv. Hagnäs.
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I byggnadstillsynens arkiv finns flera byggnaders ursprungliga färgplaner som det lönar sig att utnyttja när färger fastställs. Nyare färger som
fastställts i bygglov finns tillgängliga förutom i byggnadstillsynens arkiv
även i e-tjänsten ARSKA.
På 1980-talet utarbetade man på Helsingfors byggnadstillsyns uppdrag
ett färgschema för Helsingfors. Schemat digitaliserades och omvandlades till en söktjänst för fasadfärger på stadens webbplats 2012. I
tjänsten kan man bläddra bland typiska färger för olika tidsperioder.

FASADFÄRGERNAS TILLSTÅNDSPLIKTIGHET
Fasadfärger är tillståndspliktiga med några nedan nämnda undantag.
Av tillstånden för nybyggnader ska fasadfärgerna för byggprojektet
framgå entydigt. I regel fastställs fasadfärgerna med färgkoder som
anges på fasadritningarna. En separat färgplan rekommenderas. Planeraren ska före slutsynen kontrollera att färgerna i bygglovet stämmer
överens med de använda färgerna. Om man har använt färger som är
olika jämfört med bygglovet ska de kontrollerade färgerna stämplas
som ändringar på det ursprungliga bygglovet (RAM-stämpling). Stämplingen gäller inte småhus för vilka färgändringarna har befriats i byggnadsordningen på nedan angivet sätt.

Under olika årtionden har man använt färger
bland annat för att framhäva ingångar. Sådana
ornamentsmotiv borde alltid bevaras eller
återställas. Exempel på Torkelsbacken.

Vid reparationsbyggande är ändringar av fasadfärger i regel tillståndspliktiga med några nedan nämnda undantag. I 126 a § i markanvändnings- och bygglagen konstateras: ”Åtgärdstillstånd behövs för...
ändring av en byggnads exteriör enligt följande: ändring av en byggnads
fasad, ändring av takformen, taktäckningsmaterial eller dess färgsättning, ändring av väggbeklädnadens material eller färgsättning ...
(fasadåtgärd)”.
I regel ändras fasadfärgen med stöd av ett åtgärdstillstånd. Ansökan görs elektroniskt i tjänsten Lupapiste. Till ansökan bifogas en
situationsplan och fasadritningar. Fasadfärgerna anges i form av färglagda fasader, med hjälp av färgkoder och färgmodeller i en skannad
pdf-fil. De ursprungliga färgmodellerna med färgkoder lämnas in till
tillståndshandläggaren till påsyn. Därtill behövs ettdera ett befullmäktigande i Lupapiste eller en bifogad fullmakt om den som uppgör ansökan
inte är byggnadens innehavare eller ägare.
Ringa ändringar kan skötas genom elektroniskt utlåtandeförfarande
(stadsbildsmässigt utlåtande).
Undantag från tillståndsplikten
I 22 § i byggnadsordningen för Helsingfors stad befrias åtgärder
på småhustomter från ansökan om tillstånd: ”Fasad- och takfärgen
och takmaterialet får ändras på småhus och på ekonomibyggnader
i anslutning till dessa, med undantag för sådana som är skyddade i
detaljplanen eller med stöd av byggnadsskyddslagen.” (Obs: byggnads
skyddslagen har upphävts och lagen om skyddande av byggnadsarvet

Färgerna på husen längs gatan varierar och
bildar en harmonisk helhet i stadsbilden. Främre
Tölö.
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trädde i kraft den 1 juli 2010.) Därutöver konstateras följande i den aktuella paragrafen i byggnadsordningen: ”Även om åtgärden inte kräver
tillstånd ska bestämmelserna i den gällande detaljplanen följas då den
vidtas, likaså de bestämmelser som har att göra med åtgärden. Det ska
ses till att det som åtgärden gäller är lämpligt med tanke på de kulturhistoriska värdena i omgivningen.”
Bevarande av en byggnads befintliga, nuvarande färg vid ommålning
med samma färg kräver inget tillstånd. Då ska man dock innan åtgärden
vidtas på ett tillförlitligt sätt ta reda på den ursprungliga färgen, göra
upp färgmodeller och konstatera färgnyansens riktighet samt dokumentera utredningen vid husbolaget. Valet av färg ska kunna motiveras
för byggnadstillsynen även i efterhand.
Återställande av en färg som motsvarar den ursprungliga är ofta
önskvärt om den nuvarande färgen inte motsvarar färgen under den
tidsperiod då den aktuella byggnaden har byggts eller är motstridig
i stadsvyn. Det är skäl att för byggnadstillsynen visa upp färgplanen
och färgundersökningen. Då övervägs behovet av åtgärdstillstånd eller
utlåtandeförfarande. Fasadens färg på skyddade och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader ska i regel bytas med stöd av ett åtgärdstillstånd.
Till projektet ska anställas en kompetent byggnadsplanerare (arkitekt)
och färgmodeller göras upp. Man ska ansöka om tillstånd även om man
skulle sträva efter ursprungliga färger, eftersom genomförandet sällan
exakt motsvarar det ursprungliga.

Brutna och jordnära, gulaktiga färger som
är typiska för området ska inte ändras till
exempelvis klargula. Brunakärr.

Konstruktioner
Om gårdskonstruktioner kräver bygglov eller åtgärdstillstånd fastställs
färgerna på samma sätt som vid ansökan om tillstånd till nybyggnad.
Ofta är ringa konstruktioner såsom staket eller avfallstak inte tillståndspliktiga. Då ska husbolaget välja ut harmoniska färger som går ihop
med färgerna i omgivningen. Färgerna på huvudbyggnaden ska i regel
inte användas på hjälpkonstruktioner, såsom staket eller avfallsinhägnader, utan färgerna ska vara diskreta så att sådana konstruktioner inte
framhävs i omgivningen. I kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla
omgivningar ska man dock alltid ta reda på färgsättningsprinciperna

Karakteristiskt för byggnaderna från
1950–60-talet är brutna, jordnära färger. Kottby.
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för konstruktionerna i området även om man inte skulle behöva något
tillstånd. På många områden har använts enhetliga, traditionella färger
som man ska hålla sig till.

PLANERINGSANVISNINGAR OCH ANVISNINGAR OM
FÖRFARINGSSÄTT
Vid nybyggnad presenteras fasadfärgerna i samband med bygglovet.
Vid reparationsbyggnadsprojekt ska man i samband med fasad
renoveringar göra upp en separat plan om fasadfärger och vid behov
ansöka om tillstånd för planen från byggnadstillsynen.
I projektet ska följande beaktas:
1.

Färgundersökning för utredning av den
ursprungliga färgen.

Först ska man ta reda på byggnadens färghistoria. Med det avses
de nuvarande och ursprungliga färgerna samt de färger som använts under åren. Om byggnaden är gammal har man kanske redan
ändrat färgerna flera gånger. Färglagringar kan utredas genom att
undersöka på plats eller genom att studera de ursprungliga ritningarna, gamla fotografier, brandförsäkringshandlingar och annat
arkivmaterial.

2. Färgerna ska alltid utredas på ett tillförlitligt sätt. Endast en okulär
uppskattning är inte tillräcklig eftersom färgerna har kunnat mörkna i stadsmiljön eller nyansen ändras på grund av en annan orsak,
till exempel pigment. Uppgiften ska anförtros en professionell
konservator.
3.

Planen om fasadfärger ska man låta en professionell och kompetent planerare utarbeta (byggnadsprojekterare eller arkitekt). Tillståndshandlingarna ska utarbetas i enlighet med miljöministeriets
förordning och anvisningar.

4. I samband med att planen utarbetas gör man upp tillräckligt stora
färgmodeller på en vägg så att modellerna kan studeras i naturlig
belysning. Godkännandet av fasadfärgerna får inte skjutas upp
till att byggnadsställningarna redan står färdiga eller huset redan
har täckts och färgmodellerna inte kan jämföras med de befintliga
fasadfärgerna eller granskas tillsammans med de angränsande
byggnaderna som en del av gatubilden och en större stadsbild. I
tillståndspliktiga projekt godkänns färgmodellerna i samband med
att tillståndet beviljas.
5. Innan skadade punkter i rappningen lossas eller rappningar avlägsnas eller rappningen eller målningen inleds ska man ha ansökt om
nödvändiga tillstånd och låtit godkänna färgmodellerna.
Om målarfärgens betydelse och valet av färgtyp samt dokumentering
Målarfärgen, rappningen, skyddsämnet m.m. har som uppgift att
skydda byggnaden och byggnadsdelen. Vid sidan om att man väljer

Färgmodellerna målas upp cirka 2 m2 stora på
väggen. Därutöver målas modellerna på plattor
så att färgerna kan jämföras i takt med att
arbetet framskrider.
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rätt nyans på ytan ska man också beakta målarfärgernas och andra
ytbeläggningars tekniska egenskaper. Vid reparationer och val av en
ny ytbehandling ska valet av rätt typ av målarfärg anförtros en expert.
Huruvida färgtypen lämpar sig för till exempel fasadrappning ska kontrolleras; om färgen är för tät kan det göra att fasadrappningen skadas
och lossnar och leda till dyra reparationer.
Det lönar sig för husbolaget att dokumentera färgplanen med färgkoder
och information om färgsystem samt färgtypen och uppgifterna om
tillverkaren av färgen i husbolagets servicebok.

HELSINGFORSFÄRGER
Modellerna för upprepade konstruktioner i stadsrummet såsom
hållplatstak, anordningar för utomhusreklam, transformatorstationer,
basstationer för mobiltelefoner, offentliga toaletter m.m. godkänns vid
byggnadstillsynen. I samband med godkännandet fastställs även anordningarnas färger. Nedan finns en lista över de vanligaste konstruktionerna och anordningarna samt färgerna som används på dem.
Stadsmöblerna som används i Helsingfors fastställs i en av byggnadskontoret utarbetad anvisning om stadsmöbler som också kan läsas
på stadens webbplats. I anvisnignen fastställs även de rekommenderade färgerna på möblerna. Huvudfärgerna i Helsingfors är mörk
Helsingforsgrön, svart samt mörk- och ljusgrå. Därtill använder man
mycket bl.a. rostfritt stål. I vissa områden används även lokala färger.
Modellgodkända anordningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokala insamlingspunkter, mörkgrå RAL 7024 (HRM-Avfallshantering)
Glass- och grillkiosker, rostfritt stål och matt aluminium
Basstationer för mobiltelefoner, mörkgrå RAL 7024.
Master och stolpar för basstationer för mobiltelefoner, ljusgrå RAL
7001 (DNA, Elisa, Telia-Sonera)
Transformatorstationer, bakgrunden svart RAL 9005, nätet rostfritt
stål eller koppar eller trädbeklädnad: vit, mellangrå eller lasyr
behandlad (Helsingfors Energi)
Vind- och regnskydd på hållplatser, grön RAL 6028 (HST).
Vertikala stolpar på stängsel på hållplatser RAL 6021, konduktorer
rostfritt stål och stänkskyddsplattor ljusgrön F7853MAT Ocean
grey
Hållplatstak, hållplatserna vid Jokerlinjen, mörkblå RAL 5010
Anordningar för utomhusreklam, mörk Helsingforsgrön RAL 6012
Offentliga toaletter, mörk Helsingforsgrön RAL 6012

Anvisning om stadsmöbler, stålmöbler
•

Stålmöbler i stadskärnan, mörk Helsingforsgrön, RAL 6012: trafikregleringsanordningar, körhinder, staket, räcken, belysningsstolpar,
avfallskärl, offentliga toaletter (HSB, SPK Trafikplanering, Helsingfors Energi)

Det är viktigt att också dokumentera och bevara
färgerna på den nyare arkitekturen i stadsbilden.
Lillhoplax.
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Stålmöbler i stadskärnan och områdescentra, mörkgrå RAL 7021
(HSB)
Stålmöbler utanför stadskärnan samt antika räcken i hela staden,
ljusgrå RAL 7042 (HSB)

Lyktstolpar och kabelskåp
•
•
•

Kabelskåp, ljusgrå RAL 7042 (Helsingfors Energi, SPK Trafikplanering, DNA, Elisa, Telia-Sonera)
Lyktstolpar, traditionella Y-armaturer, grönaktig grå KY 1 (Helsingfors Energi)
Lyktstolpar, hängarmaturer, basnyanserna på färgkartan i möbelanvisningen mörkgrå RAL 7021, ljusgrå RAL 7042 samt svart RAL 9011
och även ljusgrå RAL 7038 (Helsingfors Energi)

MER INFORMATION OCH KÄLLMATERIAL
Stadens webbplats www.hel.fi/sv
• Rådgivning i frågor kring reparationsbyggande och övrigt byggande, handledning och tillståndspliktighet
• Servicepunkten Tellinki
• Planeringssituation, skyddsplaner
• Anvisning om stadsmöbler
Stadsmuseet, www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/
• Kulturhistoriska och arkitektoniska värden vid reparationsbyggande, konservering
• Gamla fotografier av objektet kan begäras för påseende från stadsmuseets arkiv.
Litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, november 2015
Anvisningen har godkänts i byggnadstillsynsverkets ledningsgrupp den
5.11.2012 varefter man har gjort ringa tekniska rättelser i den.
(MU)
Bilderna i anvisningen av Marjatta Uusitalo 1–5, 8 och Leena Jaskanen 6, 7
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