VINDSLÄGENHETER
Denna förfarandeanvisning har utarbetats för
smidigare planering, ansökan om tillstånd och
byggande. I anvisningen finns information för
husbolagets företrädare, planerare och andra som
är delaktiga i projektet. När man börjar planera
ett vindsprojekt ska man utöver denna anvisning
också läsa igenom följande två handlingar:
Byggnadsanvisning för vindsbyggande där villkoren för ett regionalt undantagsbeslut förklaras
(godkändes vid byggnadsnämnden 16.9.2014).
Karta över de stadsbildsmässiga zonerna för
vindsbyggande i Helsingfors där bevarandet av
kulturhistoriska och stadsbildsmässiga värden
definieras område för område.
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VINDSPROJEKTETS SKEDEN

SKEDE
1 Projektplanering

2 Förhandsförhandlingar

3 Lämplighetsutredning

4 Tekniska förhandsförhandlingar

5 Ansökan om tillstånd och
beslut

6 Byggplats

PARTER
•
•

bostadsaktiebolaget
byggnadsplaneraren

• bostadsaktiebolaget
• byggnadsplaneraren
• vindsteamets tillståndshandläggare

•
•
•

huvudplaneraren, byggnadsplaneraren
vindsteamets tillståndshandläggare
företrädarna för stadsplaneringen och 		
Helsingfors stadsmuseum

•
•
•
•
•

bostadsaktiebolaget
huvudplaneraren, byggnadsplaneraren
specialplanerarna
tillståndsteamets tillståndshandläggare
tillståndsteamets inspektionsingenjörer

•
•

tillståndshandläggaren, de övriga medlem
marna i vindssteamet
överarkitekten, byggnadsnämnden

•
•
•

tillståndsteamets inspektionsingenjörer
bostadsaktiebolaget, byggaren
planerarna
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1. PRINCIPER FÖR PLANERING MED EXEMPEL
Det regionala undantagsbeslutet för vindsbyggande gäller samtliga
bostadshöghus i Helsingfors. Huruvida fastigheten lämpar sig för
vindsbyggande beror på respektive byggnad och bostadsaktiebolag.
Genom vindsbyggande ökar man antalet nya slags bostadslösningar
som avviker från det vanliga bostadsbeståndet. Vindsbyggande är en
del av kompletteringsbyggandet som stöder målen för hållbar utveckling och energieffektivitet i staden.
Planlösningarna för vindslägenheter samt öppningarna på tak- och
fasadytor bygger på respektive vinds särdrag och yttertakets grundläggande form.
Vad är en vind?

≤45�

≤1600 mm

≤45�

≤1600 mm

Vinden liggen ovanför våningen, mellan övre bjälklaget och yttertaket
och huvudsakligen ovanför fasadytan och yttertakets genomskärningslinje. Som vind tolkas det utrymme som ligger under – den
faktiska eller den imaginära – yttertaksnivån som stiger i högst 45
graders vinkel.
Byggnadens yttertak får stiga i högst 45 graders lutningsvinkel från
fasadytans övre kant mot gatan och gården (s.k. ljusvinkelsregel). Man
kan avvika från detta av med tanke på stadsbilden eller byggnadens
utseende motiverade skäl.
Vindslägenheterna ska huvudsakligen byggas under det befintliga
yttertakets grundläggande form. Stora höjningar av taket på vinden
omvandlar vinden till en ny extra våning. Då handläggs bygglovet inte
med stöd av det regionala undantagsbeslutet.

Målet är innovativa
bostadslösningar av
hög kvalitet.
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Stadsbilden och ändring av taket
Ändringsarbetena planeras taktfullt med beaktande av särdragen i
byggnadens arkitektur och genom att bevara de kulturhistoriska, arkitektoniska och med tanke på landskapskulturen värdefulla värdena.
En av planerarens svåraste uppgifter är att få in tillräckligt med ljus i
lägenheterna och anpassa de nya takfönstren och terrasserna till taklandskapet på ett intressant sätt. Överdimensionerade nya byggnadsdelar dominerar taklandskapet i för stor grad. Målet med en diskret
planering är en lugn och balanserad helhet av nya byggnadsdelar på
taket. Taklyktors, -fönsters och terrassers storlek, formgivning och
placering anpassas till byggnadens arkitektur. De nya byggnadsdelarna får inte sträcka sig till fasadlinjen och en hel takfotslinje får inte
brytas. Även materialen, detaljlösningarna och hantverkarkonsten
påverkar slutresultatet.
Förhållandet till omgivningen och byggnaderna omkring är viktigt och
i synnerhet inom enhetliga områden har ändringar av taket en större
inverkan på stadsbilden.
Det finns två tydliga fasadsidor på byggnaderna i slutna kvarter, en
fasad mot gatan och en annan mot gården. På gårdssidan kan också
finnas separata gårdsflyglar eller -byggnader. Det finns separata principer och mål för avvikande behandlingar av dessa två fasader av olik
karaktär vid vindsbyggande.

Nya vindslägenheter som anpassats
till 1960-talets arkitektur.
Tredje linjen 17, arkitekt Päivi
Jääskeläinen

Baslinjen för yttertakets skägg ska
bevaras hel.

En balkongnisch kan planeras i
förhållande till takfotslinjen så att
den slutna delen av terrassräcket är
minst 700 mm hög.
(Bilderna på sidan) Högbergsgatan 41,
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika
Penttinen Oy
Fotograf: Jussi Tiainen
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a. Taket mot gatan
På takytorna mot gatan kan öppnas nya gatlyktor i enlighet med villkoren och zonindelningen på vindskartan. Taklyktorna planeras i regel
genom att följa modellen för de gamla taklyktorna i byggnaden eller
taklyktor på byggnader från samma tidsperiod. Även fönsterlösningarna på angränsande och närliggande byggnader granskas.

PRINCIPER FÖR TAKFALL MOT
GATAN
• Utgångspunkten respekterar nuläget där
målet är att huvudsakligen hålla sig till den
nuvarande stadsbilden och skydda takfallen
mot stora förändringar.
• Lokala småskaliga höjningar av takfall vid
taklyktor är möjliga.
• Befintliga fönster kan förstoras i ringa mån
och ökas kontrollerat.
• Husets ursprungliga konstruktioner, byggnadsdelar och detaljer, såsom takfotsdetaljer
och torn ska i första hand repareras och bevaras. Endast av tvingande skäl kan de förnyas
genom att bygga dem på nytt enligt den gamla
modellen i samband med vindsbyggande.
• Gamla byggnadsdelar och detaljer ska alltid
dokumenteras med fotografier och anknytande
beskrivningar. Dokumenteringarna bifogas
tillståndsmaterialet.

Svalbobrinken 8 tjänade ursprungligen
som industribyggnad och byggdes först
om till kontor och därefter till bostäder.
Byggnadens ursprungliga användningssyfte och arkitektur motiverar lösningarna som avviker från dessa anvisningar på
gårdssidan.
Arkkitehdit Helander Langenskiöld Oy
Fotograf: Voitto Niemelä

b. Höjning av takfallet mot gården
Fasaderna mot gården har traditionellt sammanställts friare, också på
gamla byggnader. Mot gården kan rimliga höjningar av takfallet samt
stora ljusöppningar och terrasser tillåtas. Dessa ska anpassas till
det varierande taklandskapet kring innergården. I undantagsfall kan
även grönrum och inglasade interiörer tillåtas. De får emellertid inte
sträcka sig närmare takfoten än vad en 45 graders vinkel tillåter (se
sida 2). På gårdens sida kan nya, innovativa och moderna fönsterlösningar tillämpas.
På vissa ställen är även gårdsrum och gårdsfasader av betydande
värde (storkvartersgårdar, öppen detaljplan m.m.) som ska beaktas i
lösningen. Beteckningarna på zonkartan gäller på vissa ställen även
innergårdar.
Se:

Bilaga 1

PRINCIPER FÖR HÖJNING AV
TAKFALL MOT GÅRDEN
• Takfallen mot gården kan höjas på vissa
ställen och på dem kan med eftertanke göras
till och med stora ljusöppningar. På så sätt blir
lägenheterna rymliga och ljusa och dessutom
intressanta.
• Höjningarna kan sträcka sig från en pipa till
en annan. Snöbetäckta och isiga hål, besvärliga detaljer på takplåt samt fragmentariska
helhetsintryck ska undvikas.
• Huvudregeln är att takfotslinjen också ska
bevaras mot gården. Dessutom ska man kunna
urskilja det ursprungliga yttertakets form. Höjning av takfallet kan sträcka sig högst till en 45
graders vinkel mot takfotslinjen så att det nya
byggandet inte skuggar gården. Motiveringen
är bevarande av det mångsidiga taklandskapet
kring de inre delarna av kvarteren.
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c. Höjning av nocken/taket
Höjning av nocken eller hela taket kan tillåtas i undantagsfall. Höjningen motiveras med energieffektivitet, teknisk funktionalitet eller
bevarande av gamla vindskonstruktioner.
I öppna eller halvöppna kvarter är husens fasader likvärdiga. Takytornas enhetlighet och en diskret arkitektur är i regel viktiga värden
enligt denna planläggningsprincip inom områden som byggts på 1940och 1950-talet.
Vissa torg och gatuvyer i staden bildar en harmonisk, arkitektonisk
helhet på en synlig plats. På dessa platser är takändringar förbjudna.
I vissa stadsbildsmässigt och arkitektoniskt värdefulla byggnader är
det inte möjligt att ändra fönster, taket eller delar av taket. Vid dessa
objekt begränsas byggande av separata vindslägenheter. Utbyggnader
av lägenheter på översta våningen till vinden är möjliga.

HÖJNINGAR AV TAKET KAN
TILLÅTAS:
• Vid gårdsflyglar och -byggnader. Vindar i
gårdsbyggnader är i regel lägre än vindar i
gatubyggnader. Höjningar av taket kan tillåtas
om höjningen betydligt förbättrar boendeförhållandena på vinden och om den inte har
någon betydlig inverkan på stadsbilden eller
gårdsmiljön, om den inte skuggar gården eller
försämrar grannarnas boendeförhållanden.
• På vindar med befintlig rak fasadvägg som
dragits in från fasadytan kan taket höjas för
att möjliggöra boende. Höjden i boningsrummen på indragna vindar med platt tak ska vara
minst 2 500 mm. På de indragna vindarna i
byggnader kan göras större fönsteröppningar på ett sätt som går ihop med byggnadens
särdrag och passar in i stadsbilden.
• Förutsatt av en bättre energieffektivitet i
samband med förnyandet av hela yttertaket
endast om de stadsbildsmässiga och arkitektoniska villkoren uppfylls och höjningen är
så ringa att den inte väsentligt ändrar takets
proportioner eller form, dock med bevarande
av takfotslinjen.

(Ovan) Ljuset som
kommer in i lägenheten
genom takfönster av olika
former skapar vackra
återspeglingar i vinds
lägenheter och öppnar
intressanta taklandskap.
Museigatan 30, friman.
laaksonen arkkitehdit Oy
Fotograf: Pekka
Savolainen
(Till vänster och höger
nedan) Skyddet begränsar fönsterstorleken
mot gatan. Interiören
blir ljusare om man förstorar innerfönstret.
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Boende på vinden
Vindsbyggandet är specialbyggande där bostadslösningar med avvikande rumsdisposition, utrustningsnivå, material och ytfinishar är
möjliga. Som bäst är vindslägenheter rymliga med intressanta konstruktioner och material samt överraskande rum av olika storlekar
och med olika höjder. Från utrymmena kan öppna sig överraskande
vyer.
Lägenheter som byggs på vindar är ett alternativ till standardboende.

Tillståndsansökan
omfattar endast
förbättringsåtgärderna i
lägenheter och
husbolaget.

En förutsättning för ett rymligt och vindsliknande slutresultat är ett
minst 3 500 mm högt råutrymme.

2. FÖRBÄTTRING AV BOENDETRIVSELN
I samband med byggandet på vinden görs nödvändiga förbättringar
av invånarnas gemensamma utrymmen och boendetrivsel. Av den
sökande krävs en översiktsplan också om övriga arrangemang och ett
åtagande att de genomförs i samband med vindsbyggandet.
Antalet förbättringsåtgärder ställs i relation till vindsbyggandets
omfattning och förbättringsåtgärderna som redan vidtagits i huset.
Förbättring av boendetrivseln kan vara till exempel iståndsättning
av gårdsområden för invånare, byggande av hissar, reparationer av
trapphus i bostadsaktiebolaget med beaktande av byggnadshistoriska
utgångspunkter samt ordnande av gemensamma utrymmen och
avfallsrum.

Vid planering av vinds
lägenheter ska man se
till en tillräcklig tillgång
till ljus i lägenheterna
och att de är tillräckligt
varierande med olika
utsikter såväl mot gården som mot gatan.
(Till vänster) Kasern
gatan, Roomy Oy
(Till höger) Elisabets
gatan 25, friman.laaksonen arkkitehdit Oy
Fotograf: Jukka
Koskinen
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Förvaringsutrymmen
För lösöresförråd som traditionellt har placerats på vinden ska ordnas
nya utrymmen till exempel i källaren.
Det ska planeras tillräckligt med platser för cyklar såväl på gården
som inne i byggnaden för vinterförvaring.
Man ska se till att det finns tillräckligt många friluftsredskapsförråd,
husförråd och städlokaler i fastigheten.
Gemensamma utrymmen
Behovet av gemensamma utrymmen bedöms i bostadsaktiebolaget
och förbättring av trivseln kan vara till exempel byggande eller iståndsättning av bastur, tvättrum, fritids- eller samlingslokaler eller gym.
Affärslokalerna på bottenvåningen ska bevaras.
Gårdar, avfallsrum och bilplatser
Gårdens användbarhet kan förbättras genom att bygga vistelseområden, plantera träd och buskar och förnya beläggningen på gården.
Avfallsrum och bilplatser som stör användningen ska avlägsnas från
gården. Avfallskärl placeras i främsta rummet inne i byggnader. Om
gårdsplanen tillåter det kan det finnas bilplatser på gården till exempel när det på gården också finns annan trafik till exempel till garage
och om de funktionellt eller visuellt inte stör den egentliga användningen av gården för vistelse. Garage och parkeringshallar som inte
behöver byggas om till gemensamma utrymmen bevaras.
Byggande av hiss
Hissförbindelsen behöver inte sträcka sig ända upp till vinden, men
det är bra att beakta reservationen för byggande av en hiss ända till
upp till vinden vid planeringen.

Husets bastu- och
klubblokaler ska i
första hand placeras
på vinden
eller i anslutning till
gården.

Vid planering av
nya hissar ska
trapphusens
arkitektoniska
värden beaktas.

För gården ska man
lämna in en av en
kompetent planerare
utarbetad plan.
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3. ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Val och godkännande av planerare
Till projektet ska anställas planerare med en nödvändig utbildning och
tillräckligt med erfarenhet av reparationsbyggande och bostadsplanering. Planerarna ska vara behöriga för uppgiften. Behörigheten ska
påvisas genom att man utarbetar en lista över motsvarande planeringsuppgifter.
I fråga om konstruktions- och VVS-planering är svårighetsklassen i
regel krävande.

Byggnads
planeringens (ark)
svårighetsklass
är i regel
exceptionellt
krävande.

Även planeringsbyråernas resurser för genomförande av projektet
behandlas under förhandsförhandlingarna.
Vindsteamet
Ansökningarna om bygglov som bygger på ett regionalt undantagsbeslut för vindsbyggande behandlas av vindsteamet vid byggnadstillsynen med två arkitekter, fyra inspektionsingenjörer och två
byggnadsjurister. Deras ansvarsområden och kontaktuppgifter finns
på stadsmiljösektorns webbplats www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv.
Se:
			
			

Undantagsbeslut för vindsbyggande, NTM
Vindsbyggande, byggnadsanvisning, byggnadstillsynen
Karta över de stadsbildsmässiga zonerna för vindsbyggande

Takfönster förnyas enligt
den ursprungliga modellen. Vindsbyggandet kräver
speciell hantverkarkonst
och noggranna arbets
resultat.
(Till vänster) Köpmans
gatan 4
(Till höger) Museigatan 30,
vindsutrymme
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4. VINDSPROJEKTETS SKEDEN
1. Projektplan
Bostadsaktiebolaget inleder projektplaneringen och tar reda på huruvida vinden kan byggas om till lägenheter. Bostadsaktiebolaget undersöker hur vindsbyggandet påverkar fastigheten och dess invånare och
hurdana ekonomiska effekter vindsbyggandet har. Även miljöeffekterna såväl under byggtiden som efter den ska utredas.
Det är skäl att redan i planeringsskedet anställa en planerare till projektet som bedömer huruvida vindsutrymmet lämpar sig för boende
och kartlägger de gemensamma utrymmena i bostadsaktiebolaget.

Fastigheten
betraktas som
helhet – vinden,
de gemensamma
utrymmena och
gården.

Den egentliga planeringen kan inledas när bostadsaktiebolaget har
fattat beslut om vindsprojektet.
2. Förhandsförhandlingar
Förhandsförhandlingen är det första mötet med byggnadstillsynen.
Under förhandlingarna presenteras basinformationen och målen i
planen samt planutkasten och gås igenom de följande projektskedena.
En tid till tillståndshandläggaren i vindsteamet bokas via tillstånds
sekreteraren. I förhandlingen deltar huvudplaneraren och företrädare
för bostadsaktiebolaget.
3. Lämplighetsutredning
Huruvida planerna kan genomföras bedöms redan i utkastskedet utifrån en av den sökande utarbetad lämplighetsutredning. Utredningen
lämnas in till tillståndshandläggaren och behandlas vid ett möte i
vilket utöver tillståndshanterarna i vindsteamet också företrädare
för stadsplaneringen och stadsmuseet deltar. Den i samråd överenskomna responsen skickas till huvudplaneraren och den sökande,
varefter planeringen fortsätter utifrån kommentarerna.
Utarbetandet av en lämplighetsutredning beställs av en arkitekt. Den
byggnadshistoriska delen görs upp av en expert inom branschen.
Materialet omfattar en utredning och utkastplaner.
Utredning
– Förverkligande av villkoren 1–9 i undantagsbeslutet, se byggnadsanvisningen, bilaga 1.
– Utredning om byggnadens arkitektoniska och historiska särdrag,
med beaktande av bl.a. detaljplanen, generalplanen, Byggda kulturmiljöer av riksintresse, RKY 2009.
– Stadsbildsmässig granskning: fotografier av den nuvarande byggnaden, omgivningen och angränsande byggnader, kartan över de
stadsbildsmässiga zonerna för vindsbyggande i Helsingfors.
– Fastighetens nuläge, antalet lägenheter, storlek, gemensamma
utrymmen och väsentliga tidigare ändringar, användning av markvåningen och gården.

Ett utdrag ur kartan
över de stadsbildsmässiga zonerna för vindsbyggande i Helsingfors.
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Utkast
– Schematiska plan- och sektionsritningar av vindsvåningen: vindsutrymmets omfattning, kommande lägenhetsindelning, utrymmenas
tillräckliga höjd och ett tillräckligt antal öppningar.
– Fasader: ändringar av takets form, fönster och terrasser.
– Trapphusens struktur, trapp- och hissförbindelser.
– De gemensamma utrymmenas tillräcklighet i fastigheten och möjligheter att förbättra boendetrivseln.
– Användning av markvåningen.
– Användning av gården och förbättring av trivseln på gården.
– Situationen med bil- och cykelplatser i fastigheten.
Det är önskvärt att man i lämplighetsutredningen kommer med alternativa lösningar och presenterar modellbilder av lösningarna.
Med tanke på projektets smidighet är det viktigt att vindens mått är
korrekta. Kontrollmätningar av det befintliga utrymmet, kanalgrupper
och andra konstruktioner som begränsar byggandet är basinformation
i lämplighetsutredningen.
Som en del av lämplighetsutredningen för vindsbyggande utarbetas en
kort utredning om objektets byggnadshistoria. I utredningen studeras
fastigheten, dess ursprunglighet och ändringar i den, särskilt vad gäller vinden. Den byggnadshistoriska utredningen hör till basinformationen för planeringen och skapar grund för värderingen av objektet.
Den primära skriftliga källan för den byggnadshistoriska utredningen
är byggnadstillsynens, stadsarkivets och Helsingfors stadsmuseums
material samt annan litteratur kring objektet och dess planerare.
Genom en vindsinventering i samband med arbetet utreds lokaler,
material och konstruktioner vid objektet. Den byggnadshistoriska
utredningen görs upp i form av en illustrerad rapport.
Se:
byggnadstillsynens elektroniska ritningstjänst Arska och
byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY
4. Tekniska förhandsförhandlingar
Specialplanerare ska engageras i projektet i ett tillräckligt tidigt
skede för att de konstruktiva och hustekniska lösningar som påverkar
planeringen ska kunna utredas. Under förhandlingarna behandlas
konstruktions- och VVS-planerarnas kompetens och behörighet.
Tekniska förhandsförhandlingar bokas via stadsdelens tillståndssekreterare när planerarna har förslagen till planeringsprinciperna
klara. I förhandlingarna deltar huvudplaneraren, företrädare för den
som vidtar projektet, konstruktions- och VVS-planerare samt inspektionsingenjörer och tillståndshandläggaren vid byggnadstillsynen.
Basinformationen omfattar bl.a. en kartläggning av kanalerna varav
tillgängliga kanaler jämte rök- och luftkanaler som är i bruk framgår.
Se:

Bilaga 2, Ärendelista för tekniska förhandsförhandlingar

DEN KORTA BYGGNADSHISTORISKA
BESKRIVNINGEN OMFATTAR BL.A.:
• uppgifter om planeraren, när projektet ska
byggas och vid behov en byggnadsbeskrivning,
• beskrivning av objektets arkitektoniska
särdrag,
• beskrivning av de viktigaste ändringarna
under objektet,
• hur byggnaden ansluter till omgivningen,
enhetlig stadsbild, gård m.m.,
• beskrivning av byggnadsmaterialen och
byggtekniken och -sättet,
• beskrivning av byggnadsdelarna, bl.a.
takkonstruktionerna på vinden, detaljerna på
yttertaket, vindens nuvarande/tidigare användning m.m., vid behov trapphusen med detaljer,
samt
• objektets byggnadsskyddsbeteckningar och
deras innehåll; bedömning av byggnadsskyddets aktualitet, vid behov i samarbete med
stadsmuseet.

Exempel på möjligheter till
öppningar på gårdssidan
som anges i lämplighetsutredningen
Arkadiagatan 17, Roomy Oy
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5. Ansökan om tillstånd och beslut
Huvudplaneraren gör upp huvudritningarna och samlar nödvändiga
bilagor för ansökan om tillstånd. Det färdiga tillståndsmaterialet lämnas in till byggnadstillsynen via den elektroniska tjänsten Lupapiste
(www.lupapiste.fi/sv).
Byggnadstillsynen sköter i regel hörandet av grannarna.
Beslutet om tillståndet fattas i regel av tjänsteinnehavaren. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion fattar beslut om sådana
ansökningar som på ett betydande sätt gäller historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader.
För bygglovet för vindsbyggande faktureras enligt gällande taxa. Om
man i takt med att projektet framskrider väsentligt avviker från planerna enligt bygglovet i fråga om våningsyta, fasader, behandling av
takytor, antal lägenheter, gemensamma utrymmen eller boendetrivsel
krävs det ett helt nytt bygglov.
Se:

Bilaga 3, Handlingar som ska bifogas tillståndsansökan

6. Tillsyn över och uppföljning av arbetsplatsen
Under det inledande mötet innan arbetena inleds går man igenom
organisationen för den som vidtar byggprojektet och kommer överens
om inspektionsverksamheten av arbetet. Konstruktions- och husteknikenheterna håller separata inledande möten. Bostadsaktiebolaget
ska ha behörig personal till sitt förfogande. I praktiken ska den som
vidtar projektet utöver planerings- och arbetsplatsorganisationen
också ha separata övervakare för konstruktions- och VVS-tekniken.
Huvudplaneraren engageras som ansvarsperson för genomförandets
tillståndsenlighet och eventuell byggnadsvård. Även för specialplanerare förordnas lämpliga tillsynsuppgifter över byggplatsen.
Myndigheterna ser vid uppföljningsmöten och vid behov vid de syner
som anges i tillståndsvillkoren och som är bundna till olika arbetsskeden till att tillståndet iakttas. Om det på arbetsplatsen uppkommer
brister i fråga om genomförandet av arbetet eller tillsynen, kan byggnadstillsynen förordna om utarbetande av en separat utredning om
kvalitetskontroll antingen för hela projektet eller för en viss delhelhet.
Då ska man i regel engagera en utomstående inspektör i projektet.
Arkitekten vid vindsteamet deltar i ibruktagningssyner. De genomförda lösningarna dokumenteras med fotografier.
Vindsprojektet med konstruktioner förblir bostadsaktiebolagets
egendom. Ansvaret för byggandets kvalitet, anställning av kompetenta
personer, genomförande och tillsyn över genomförandet ankommer
på bostadsaktiebolaget. Det är ändamålsenligast för bostadsaktiebolaget att anställa en egen övervakare av byggarbetena.

Nya inglasade terrasskonstruktioner ska
planeras så att de är så lätta som möjligt till
sina detaljer och gamla träkonstruktioner kan
utnyttjas som en del av interiörerna.
(Ovan) Estnäsgatan 1, Cedercreutz Arkkitehdit
(Nedan) Högbergsgatan 41, Arkkitehdit Kirsi
Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Foto: Jussi Tiainen
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5. BYGGANDE
Tekniskt sett är vindsbyggandet reparationsbyggande. Det är möjligt
att vika från kraven på nybyggnad i den nuvarande lagstiftningen.
Vindsbyggandet är krävande planering också i fråga om konstruktioner, när man ska beakta bl.a. vädring och teknisk funktionalitet.
Konstruktioner
De bärande konstruktionerna får byggas av trä men deras brandsäkerhet ska motsvara kraven på byggnadens brandklass (byggnader på
högst 8 våningar, R60). När det gäller gamla konstruktioner studerar
man alltid närmare golvet på vinden. Det ska tåla den kommande
belastningen och uppfylla brandsäkerhetskraven. Oftast ska denna
konstruktion förstärkas och förbättras.
Värmeisolering
Det är inte nödvändigt att förbättra värmeisoleringen på de gamla
konstruktioner som ska bevaras. Värmeisoleringen av övre bjälklaget
(före detta yttertaket på vinden) genomförs så bra som möjligt. Isoleringen behöver emellertid inte helt och hållet motsvara dagens krav.
Ljud
Byggandet på vinden orsakar ändringar även i ljudvärlden i lägenheterna under vinden. Utgångspunkten är att det nya byggandet inte
orsakar boendehälsoolägenheter för dem. När det gäller ljudisolering
är målet en nivå som motsvarar dagens krav. Oftast anlitar man en
akustiker som hjälp vid planeringen.
Energieffektivitet
Ibruktagandet av en kall vind förbättrar alltid energieffektiviteten i
byggnaden. Till tillståndsansökan ska en energiutredning om reparationen och ändringen bifogas.
Se:
Huvudstadsregionens anvisning; Energiutredning vid reparationer och ändringar i byggnader
Fukthantering och temperaturer
Under det inledande mötet går man igenom hur fukthanteringen
under byggtiden ska genomföras. En utmaning vid vindsbyggandet
är de krävande vindförhållandena och å andra sidan stödjande och
fästning av väderskydd. Därför rekommenderas det att bostadsaktiebolaget tar hänsyn till väderskyddskraven redan vid beräkningen av
entreprenaden. Den säkraste och tillrådigaste lösningen är att utföra
byggnadsarbetena på vinden helt skyddade mot vädret. Arbete som
utförs på vintern kräver temperaturhantering även i lägenheterna
under vinden. Byggandet får inte sänka temperaturen i lägenheterna
i betydlig grad och inte heller orsaka fara för frysning för vattenledningar.

De olika
skedena av ett
vindsprojekt:
– genomförande
– användning
– underhåll

Husbolagets
övervakare gör upp
en utredning om
tillsynen över byggarbetena före det
inledande
mötet.

Fullständig täckning
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Ansvarig arbetsledare
Den som ansöker om att bli den ansvariga arbetsledaren i ett vindsprojekt ska bevisa sin behörighet. Kravnivån fastställs i 122 § i markanvändnings- och bygglagen och i 73 § i markanvändnings- och
byggförordningen. Närmare anvisningar finns i miljöministeriets
anvisning om svårighetsklasser för arbetsledningsuppgifter vid byggande och arbetsledarens behörighet. Den som ansöker om att bli den
ansvariga arbetsledaren ska bevisa att han eller hon resultatrikt har
lett ett reparationsbyggnadsprojekt.
Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för att arbetet framskrider i
enlighet med de av byggnadstillsynen godkända planerna. Huvudplaneraren ansvarar för samordningen av planerna och för att man också
i fråga om små ändringsbehov innan ändringarna genomförs tar kontakt med den inspektionsingenjör vid byggnadstillsynen som utövar
tillsyn över den aktuella arbetsplatsen. Godkännandet av i synnerhet
ändringar som hänför sig till fasader, takytor, utrustningen och apparaterna på taket, gårdar och andra synliga delar övervägs noggrant.
Om man på arbetsplatsen egenmäktigt har genomfört lösningar som
strider mot de godkända planerna och ändringar inte kan godkännas
ska konstruktionen som strider mot tillståndshandlingarna rivas.
Det är viktigt att bostadsaktiebolagets egen övervakare närvarar
under det inledande mötet.
Inledande möte och myndighetstillsyn under byggtiden
Innan arbetena enligt bygglovet kan inledas ska man hålla ett inledande möte. Om tillståndsbestämmelserna förutsätter det ska
tillståndstagaren till det inledande mötet utöver de deltagare som förutsätts i bestämmelserna också kalla en företrädare för stadsmuseet.
Detta gäller till exempel projekt där man gör väsentliga ändringar i
värdefulla trapphus. Kallelsen till det inledande mötet ska lämnas i
god tid före mötet till stadsmuseets enhet för kulturmiljöer antingen
per telefon eller per e-post.
Arbetsplatsplanen föredras under det inledande mötet. I planen fästs
särskild uppmärksamhet vid brandsektionering på arbetsplatsen,
säkerheten och snyggheten i fastigheten samt passager för invånare.
Huvudplaneraren fortsätter att medverka i projektet från början till
ibruktagandet av de nya lägenheterna och slutsynerna. Han eller hon
har som uppgift att samordna projektet och planerna samt se till att
de olika projektparterna får all väsentlig information.
När man funderar på tidsschemat för arbetet och utarbetar en arbetsplatsplan är det viktigt att man beaktar tillståndsbestämmelsen om
skyldigheten att genomföra samtliga arbeten före ibruktagandet. Om
arbetena inomhus färdigställs på vintern kan man vid ibruktagningssynen från fall till fall bevilja mer tid för planteringsarbetena. Då ska
planteringarna göras före slutet av juni följande år.

(Nedan) Museigatan 30, friman.laaksonen arkkitehdit Oy
Fotograf: Pekka Savolainen
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När det gäller rumsdimensionering är det möjligt
att bygga mycket olika och
intressanta vindslägenheter.
(Nedan) Högbergsgatan 41,
Arkkitehdit Kirsi Korhonen
ja Mika Penttinen Oy
Foto: Jussi Tiainen

Inspektionsdokument
I byggnadsarbetet ska ett inspektionsprotokoll föras. Inspektionsprotokollets innehåll ska före det inledande mötet skräddarsys så att
det motsvarar kraven och riskerna för objektet. Protokollet bearbetas
av företrädarna för den som vidtar projektet (övervakare och planerare) tillsammans med byggfirman och den ansvariga arbetsledaren.
I inspektionsprotokollet ska alla väsentliga arbetsskeden som ska
inspekteras samt de särskilda villkoren som införts i bygglovet anges.
Därutöver ska man för dessa ange ansvarspersoner samt vem som
utför respektive inspektion.
En ifylld sammanfattning av inspektionsprotokollet lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsynen.
Det finns ett exempel på ett vindsprojekts inspektionsprotokoll stadens webbplats (www.hel.fi/sv) under Boende och miljö -> Byggande
-> Ansökan om tillstånd -> Blanketter.
Se:
markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och
byggförordningen, Finlands byggbestämmelsesamling, www.kulttuuriymparistomme.fi/sv-FI, Miljöministeriets reparationswebbplats
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6. ANSVARSOMRÅDEN
Tidsbokningar via tillståndssekreterarna per stadsdel, se länken på webbplatsen.
VINDSTEAMET, ÖSTRA
Arkitekt
Inspektionsingenjör
VVS-inspektionsingenjör
Byggnadsjurist
1 Kronohagen
2 Gloet
3 Gardesstaden
7 Ulrikasborg
8 Skatudden
9 Brunnsparken
10 Sörnäs
15 Mejlans
19 Blåbärslandet
31 Drumsö
36 Vik
37 Bocksbacka
38 Malm
39 Staffansby
40 Skomakarböle

41 Storskog
42 Brändö
43 Hertonäs
44 Tammelund
45 Botby
46 Sockenbacka
47 Mellungsby
48 Vårdö
49 Degerö
50 Villinge
51 Sandhamn
52 Sveaborg
53 Utöarna
54 Nordsjö
55 Östersundom

VINDSTEAMET, VÄSTRA
Arkitekt
Inspektionsingenjör
VVS-inspektionsingenjör
Byggnadsjurist
4 Kampen
5 Rödbergen
6 Eira
11 Berghäll
12 Åshöjden
13 Främre Tölö
14 Bakre Tölö
15 Mejlans
16 Brunakärr
17 Böle
18 Dal
20 Västra hamnen
21 Hermanstad
22 Vallgård

23 Majstad
24 Gumtäkt
25 Kottby
26 Forsby
27 Gammelstaden
28 Åggelby
29 Haga
30 Munksnäs
31 Drumsö
32 Kånala
33 Kårböle
34 Baggböle
35 Domarby

Styrning av gårdsplaner; landskapsarkitekt

56 Sundberg
57 Husö
58 Björnsö
59 Ultuna
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(Högst till vänster)
Stora Robertsgatan,
Verstas Arkkitehdit
(Högst till höger) Jani
Prunnila, Roomy Oy
(Nederst) Villagatan 28–
30, friman.laaksonen
arkkitehdit Oy
Fotograf: Jukka
Koskinen
Anvisningen har beretts i samarbete med Helsingfors stadsmuseum, stadsplaneringskontor och byggnadstillsynsverk.
Rättigheterna att använda bilderna tillkommer Helsingfors byggnadstillsynsverk om inte
annat anges. Fotografer: Heli Virkamäki, Marina Fogdell, Elina Järvelä och Kirsi Rontu

Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, augusti 2015
Ersätter anvisningen som publicerades i december 2009.
(HVI)

Helsingfors stad
Byggnadstillsynen
PB 2300, 00099 Helsingfors stad
Broholmsgatan 13, 00530 Helsingfors
tfn (09) 310 2611, fax (09) 310 26206,
rakennusvalvonta@hel.fi
www.hel.fi/sv
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BILAGA 1
Anvisningar för utarbetande av planutkast
Ritningarna i ansökan om förhandsutlåtande behöver inte uppfylla kraven på de officiella huvudritningarna
men de ska innehålla all väsentlig information för bedömning av föreskriftsenlighet.
– Planritningar: Boningsrummens höjder ska anges med punktlinje, h = 1 600 och 2 200. Vid varje rum anges
mängden rumsutrymme som är högre än 2,2 meter. Mängden fönsteryta per rum ska anges i procent. De ovan
nämnda siffrorna per rum kan också anges i en separat ritningsbilaga då de inte stör planritningarnas läsbarhet. Av planritningarna ska ändringarna framgå. Beteckningarna för de användningssyften som avskaffas
och andra väsentliga lösningar kan anges på planunderlag eller också kan det i ritningsserien ingå separata
planritningar över funktioner som avskaffas. Områdena som ska ändras ska anges med punktlinje. Arrangemangen för utrymningsvägarna i lägenheterna ska anges på planritningarna. Av planritningen över markvåningen och källarvåningen borde möjligheten eller omöjligheten att bygga bilplatser framgå. Planritningarna
ska vara i skala 1:100.
– Sektionsritning till vindsvåningen: Vindsvåningens höjddimensionering samt det gamla vindsutrymmets och
det planerade bostadsutrymmets vertikala dimensioner ska anges med entydiga måttlinjer. Konturerna för
den befintliga yttertaksytan och vindsutrymmet anges med punktlinje. Sektionsritningarna till vindsvåningen
ska vara i skala 1:20.
– Fasadritning: Områdena som ska ändras ska anges med punktlinje. VVS-tekniska anordningar som vädringen av konstruktionerna kräver samt all utrustning som hänför sig till byggnadens användningssäkerhet ska
anges. Om byggnaden står tätt intill den angränsande byggnaden ska man på fasadritningen också ange den
angränsande byggnadens fasad. Om byggnaden utgör en del av en längre enhetlig rad av byggnader ska man
till den vanliga fasadritningen bifoga en förenklad gatufasadritning till hela byggnadsraden varav man kan få
en uppfattning om hur ändringarna passar in i omgivningen. Skalan för fasadritningen till enskilda byggnader
ska vara 1:100, för långa enhetliga fasader kan skala 1:200 användas.
– Ritning till yttertaket: Arrangemangen för utrymningsvägarna i lägenheterna ska anges på ritningarna till
yttertaket. Samtliga VVS-tekniska anordningar som vädringen av konstruktionerna kräver på yttertaket samt
utrustningen som hänför sig till byggnadens användningssäkerhet ska anges. Ritningen till yttertaket ska vara
i skala 1:100.
– Detaljritningar till takfönster m.m.: Av takfönster och -terrasser som ska byggas och andra motsvarande konstruktioner på takytor ska man rita en horisontal och en vertikal sektionsritning samt en projektion parallellt
med fasaden. Om det finns takfönster på byggnaden som man använder som utgångspunkt vid planeringen
ska dessa anges på en detaljritning till takfönstret med punktlinje. Skalan för detaljritningarna till takfönster
ska vara 1:5, större taklösningar såsom takterrasser kan anges i skala 1:20.
– Gårdsplan: Användning av de olika delarna av gården, konstruktioner (på gårdsritningen eller som en separat ritning), ytmaterial, planteringar, avfallsarrangemang, cykelställ m.m. ska anges. Oftast är det åskådligt
att ange nuläget. Av fotografierna ska geografiska data om de fotograferade objekten framgå. Planritningen
över markvåningen på samma ritning med gårdsplanen varav gårdens förhållande till interiörerna framgår.
Gårdsplanen ska vara i skala 1:100.
– Föredragningsmaterialet kring byggande av hissar består av planritningar och sektionsritningar i skala 1:50
eller 1:20 samt detaljritningar i skala 1:10 eller 1:5. Dimensioneringen kring utrymningssäkerhet och patienttransporter ska anges. Som bilaga ska det finnas fotografier av trapphuset och dess detaljer.
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BILAGA 2
Frågor som ska behandlas vid tekniska förhandsförhandlingar
Avsikten med förhandsförhandlingen är att erbjuda planerarna
möjlighet att kontrollera tolkningarna kring planeringslösningarnas
föreskriftsenlighet som de stött på under planeringens gång. Det
utarbetas en promemoria om förhandsförhandlingen. Promemorian
utarbetas av en företrädare för den sökande. Listan nedan kan användas som utgångspunkt för promemorians disposition.
Planeringsuppgiftens svårighet och planerarnas behörighet
Strukturella och konstruktiva lösningar
– preliminär riskbedömning av den strukturella säkerheten
– övre bjälklagets konstruktion och ändringar i den
– synliga anordningar för vädringen av övre bjälklagets konstruktioner
– bjälklagskonstruktion och ändringar i den
– ljudisoleringslösningar
– problem med övertemperatur
– regnvattenlösningar
Brandsäkerhetslösningar
– utrymningsvägar, räddningsvägar
– materialet av de bärande konstruktionerna i övre bjälklaget
– värmeisoleringar
– lösningarna för rökventilation i trapphuset
Hustekniska lösningar
– ventilationslösningar i de nya lägenheterna
– utredning om rök- och luftkanaler och ändringar i dessa
– synliga hustekniska anordningar som ska placeras på takytorna
– huruvida uppvärmningssystemets kapacitet i huset är tillräcklig
– energieffektivitet
Arbetsplatsarrangemang
– inspektionsprotokollsförfarande
– säkerhetsarrangemang under byggtiden
– väder- och förhållandeskydd under byggtiden
Eventuella avvikelser från föreskrifterna i byggnadsbestämmelsesamlingen
Ansökan om tillstånd, tidsschema och handlingar.
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BILAGA 3
Tillståndsansökans innehåll

fullmakt
utredning av planerare med bilagor (CV och referensuppgifter om reparationsprojekt)
utredning om besittningsrätt
styrelsens mötesprotokoll
kartmaterial för bygglov
utredning om vindsprojektet med bl.a.
– en byggnadshistorisk utredning
– utredning om åtgärder som förbättrar boendetrivseln
– utredning om bilplatser
byggrättskalkyl per tomt (kan bifogas situationsplanen)
ritningar:
– situationsplan 1:200
– planritning över vindsnivån 1:100
– ritning till yttertaket 1:100
– planritningar över våningar med gemensamma utrymmen 1:100
– översiktliga sektionsritningar 1:100 och genomskärning/-ar på vindsnivån 1:20
– fasadritningar 1:100
– takfönster och andra detaljer 1:5
– gårdsplan 1:100
fukthanteringsutredning
fotografier av nuläget
fotomontage av planen
blanketten för gemensamma utrymmen i bostadshöghus och radhus
preliminär riskbedömning för den strukturella säkerheten
energiutredning för ändrings- och reparationsarbetet
förhandsutlåtanden och promemorior (räddningsverket, tekniskt förhandsmöte)
dokument om hörande av grannar (eller uppgift om att man vill att byggnadstillsynen hör grannarna)
blanketten för utredning om hantering av byggavfall
anmälan om byggprojekt RH1
blanketten för bostadslägenheter RH2
kalkyl över våningsytan som schema
information om ändringsyta
utredning om rök- och luftkanaler
byggnadens brandklass och sektioneringar anges på plan- och sektionsritningar

