


Utdver denna allmdnna anvisning kan de enskilda kolonitriidgArdsomrAdena ha
egna noggrannare anvisningar, vilka ocks6 ska f6ljas. Dessa kan bestA av till
exempel anvisningar och rekommendationer som antecknats i skyddsplanen for
omr6det, av sk6tsel- och utvecklingsplaner eller utredningar samt av de lokala
kolonitrtidgArdsfdreningarnas egna regler.

Styrelsen for kolonitriidgArdsfdreningen dvervakar att anvisningen iakttas pA de
enskilda trtidgArdslottema, och ger instruktioner for hur detta ska goras.

Varf6r anvisningar beh6vs

KolonitrdidgArdarna dr vdrdefulla inslag i landskapet och deras betydelse som
rekreations- och gronomrAden dr obestridlig. Fdrutom de kulturhistoriska vdr-
dena dr det viktigt att bevara omrddenas sdrdrag ndr det gtiller byggnadskonst
och landskapskultur.

M6let med denna anvisning dr att bevara den ursprungliga kolonitrtidgdrdstan-
ken, vdrna om och uppdatera stugtraditionen for v6r tid samt att frdimja grann-
siimja. Fdr att kolonitrEidgArdsomrAdenas karaktdr och helhetsintryck ska beva-
ras, m6ste ocksd de enskilda lotternas framtoning fdrbli enhetlig.

Allmdnna principer

s4 Minst 213 av ytan ska vara odlad eller ha planterade trdd, buskar eller
blomvdxter. Htilften av denna gronyta kan vara grds.

& En del av det som inte 6r grdnyta kan vara belagd med sten eller trd.
Asfalt eller andra fastgjutna beldiggningar dr inte tillAtna.

s4 Markytans naturliga hdjd fir inte dndras, inte heller fdr man bygga
hojdskillnader pA lotten.

5g Yt- eller regnvaften frdn loften fdr inte ledas till granntomten eller vdgen.



s4 En av lottodlarens skyldigheter dr att hAlla gdngkanterna framfor lotten
fria frAn ogriis p6 lottens hela bredd och fram tillvaigens mitt. Om det
inte finns ndgon lott pA andra sidan g6ngen, ska hela g6ngen framfOr
lotten hAllas frifrin ogrds.

Inhdgnader

.* LottomrAdet ska avgrdnsas med en klippt hdck mot gAngen. Hdcken
ska vara hdgst 140 cm hog och ha en rekommenderad bredd p6
hogst 60 cm. Hdcken f6r inte gora g6ngen smalare. Ett alternativ dr
att ha ett trdstaket pA hogst 90 cm mot g6ngen. Staketet ska vara av
godkeind modell.

g Pe utsidan av staketet eller hdcken, mot g6ngen, ska inga vdxter plan-
teras. PA insidan av inhdgnaden kan man ha planteringar, men de f6r
inte sprida sig till 96ngen.

Jg Vid porten kan man lAta hdcken dvergA i eft smalt valv som vdxer
sig hogre dn hdcken. Valvets bredd ska vara klart mindre dn dess
hojd.

s4 Lotten fdr 6ret runt skyddas mot kaniner och andra skadedjur med ett
liitt ndtstaingsel (hdgst 90 cm hogt). sttingstet ska sta innanfor lottens
grdnser, sA att gAngen inte blir smalare.

sc Nditstiingslet kan ocksd placeras pd insidan av hdcken, t.ex. som skydd
for sdllskapsdjur. Material och fiirg ska vara sA diskreta som m6jligt,
sA att stringslet smdlter in i omgivningen.

s( Servicegingens fria bredd mellan lotterna ska vara minst 60 cm.
Grannarna ska gemensamt hSlla servicegangen fri fran hinder s6 att
man obehindrat kan rora sig pa den. G6ngen ska ocksa hallas frifr6n
ogrds. Man f6r inte ens tillfrilligt fdrvara ndgot pA servicegAngen.



Konstrukt ioner pi  t r i idgirdslotten

.s9 Om man vill bygga fasta konstruktioner pd lotten, t.ex. ett vtixthus, tak
eller en lekstuga, ska man folja kolonitriidg6rdsforeningens, byggnads-
kontorets och byggnadstillsynsverkets anvisnin gar.

s9 Ytan pd en patio eller annan vistelseplats av trd fdr inte hoja sig 6ver
den omgivande markytan med mer iin 15 cm.

-s4 Stenbeliiggningar ska monteras i nivA med markytan.

Viixter pi lotten

s( Det ska flnnas minst ett frukttriid pd varje lott.

s3 Trdiden ska planteras pA tillrdickligt avstAnd frAn lottens kanter. SAdana
inhemska vilt vdxande trdd eller prydnadstrdd som har rotter som spri-
der sig utanfor lotten fir inte odlas pA lotten.

s3 Triiden f6r vara hdgst 4,5 meter hoga.

s3 Den hogsta tillAtna hdjden for buskartad vtixtlighet iir 170 cm pA andra
stdllen dn gAngkanten. En hallonhdck och enskilda buskar f6r vara
hogst 250 cm hoga.

* Triid och buskar fAr inte skugga grannlotterna pA ett orimligt siitt.
Vdxtligheten fAr inte sprida sig utanfdr lotten. Lottodlaren ska hAlla vdxt-
ligheten i onskad hojd och form genom att klippa den regelbundet.

sC Triid och buskar som vuxit sig for h6ga ska litet i taget klippas till 6ns-
kad hojd, inom 3-5 Ar.

.s4 Hdckarna ska klippas senast til l midsommar. Klippningen ska fornyas
vid behov.

s3 Grdsmattan ska hAllas ph4-12 cm hdjd under hela vdixtperioden och
klippas regelbundet.

s3 Ogrtis som sprider sig kraftigt ska rensas eller slAs innan det blommar.

s3 Lottinnehavaren komposterar sitt gronavfall i lottens egna komposter.

KolonitrtidgArdarna i Helsingfors dr vdrdefulla grona oaser med fina traditioner.
Om alla foljer de gemensamma spelreglerna bevarar omrAdena ocks6 i framti-
den sin position som rekreationsomriden for stadsborna.
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