
Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi 

 

Ohje 1 (3) 

            

 

Kokoontumistilan luvan hakeminen (kokoontumistilassa 

samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän 

vahvistaminen) 

Kokoontumistilalle tulee hakea lupaa (hyväksymistä), kun tilassa enimmillään 

kokoontuvaa henkilömäärää voidaan pitää merkittävänä ja tilaa käytetään 

kokoontumiseen rakennuksen varsinaisen käyttötarkoituksen ja /tai -ajan ulkopuolella 

myös ulkopuolisten henkilöiden (vieraat, asiakkaat, yleisö) toimesta. Merkittävänä 

henkilömääränä kokoontumistilassa voidaan pitää henkilömäärää, joka ylittää 60 

henkilöä. Enimmäishenkilömäärää koskeva ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle 

paikalle kokoontumistilaan. 

Kokoontumistilassa saa oleskella samanaikaisesti vain sellainen määrä ihmisiä, että 

he pääsevät poistumaan turvallisesti. Hyväksynnän tarvitsemaa kokoontumistilaa 

pidetään omana poistumisalueena, jolta tulee olla vähintään kaksi toisistaan 

riippumatonta uloskäytävää. Tätä ohjetta sovelletaan lähtökohtaisesti paloasetuksen 

5 § Rakennuksen käyttötarkoitus 4) mukaisiin kokoontumistiloihin, liiketiloihin 

tapauskohtaisesti. Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärä määräytyy 

paloasetuksen ja kokoontumistilan istuinpaikkojen lukumäärän perusteella. 

Paloasetus rajoittaa P2- ja P3-paloluokan rakennuksissa suurimman sallitun 

henkilömäärän / paikkaluvun. Ellei kiinteitä istuimia tai kalustusta esitetä, 

henkilömääräksi lasketaan kaksi henkilöä / m2. Enimmäishenkilömäärää on 

pienennettävä, jos henkilöturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen katsotaan rajoittavan 

poistumista tai kokoontumistilan ilmanvaihtoa ei saada riittäväksi. 

Kokoontumistilaksi hyväksymistä tulee hakea rakennus- tai toimenpideluvan 

yhteydessä. Mikäli kyseessä on jo olevan rakennuksen tilan tai tilojen 

kokoontumistilaksi hyväksyminen, haetaan rakennuslupaa ”Muu muutostyö”. 

Lupahakemuksen selostuksessa tuodaan ilmi, mitä tiloja kokoontumistiloiksi halutaan 

hyväksyttävän sekä kunkin kokoontumistilan henkilöiden enimmäismäärä. 

Luvan liitteeksi toimitetaan pääpiirustusten lisäksi kokoontumistilaselvitys, jossa 

esitetään: 

- Pohjapiirustukset kerroksista, joihin kokoontumistiloja esitetään ja  

- Selostusosio. 

Jos kyseessä on oleva tila, jolle hyväksyntää kokoontumistilaksi haetaan, tulee 

liitteeksi toimittaa myös ulkopuolisten asiantuntijoiden (tarkastajien) lausunnot 

rakenteista ja paloturvallisuudesta jäljessä oleva huomioiden. Kokoontumistiloiksi 

tiloja muutettaessa tilanne tulee tarkastella voimassa olevien asetusten 

näkökulmasta. 
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Pohjapiirustuksista tulee selvitä: 

- tilojen käyttötarkoitus. 

- lattioiden korkotiedot, tasoerot ja lattiakaltevuudet. 

- kiinteiden istuinten sijainti / mitat, kulkuteiden leveydet ja istuinalueiden paikkaluvut.  

- pyörätuolipaikat (jos kiinteät istuimet, esteettömien väylien on johdettava usealle 

istumariville). Huom: kokoontumistilassa tulee myös puhujan päästä pitämään 

puheensa esteettömästi. 

- äänentoistojärjestelmä (induktiosilmukka sijainteineen) ja siitä kertovat opasteet. 

- uloskäytävien sijainnit ja leveydet.  

- alkusammutuskaluston sijainti.  

- merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet. 

- kokoontumistilakäytössä olevat wc-tilat, joista osa tulee olla suunniteltu 

liikuntaesteisille. 

Selostusosiossa kerrotaan kuhunkin kokoontumistilaan liittyen: 

- hyväksyttäväksi haettava kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet. 

- vähimmäisuloskäytäväleveys (paloasetus) ja toteutuvien uloskäytävien määrä ja 

yhteiskaistaleveys. 

- kantaviin rakenteisiin sekä kaiteisiin ja suojaseinäminä toimiviin väliseiniin 

kohdistuvat erityiset vaatimukset huomioiden onnettomuusluokka ja tungoskuorma. 

- miten ilmanvaihdon riittävyys ja lämpötilan hallinta tiloissa on huomioitu 

suunnittelussa. 

Kokoontumistiloja koskevia määräyksiä ja määritelmiä 

Maankäyttö- ja rakennuslaki, muutos 812/2017 

117 k § Kokoontumistilat 

 

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta  

927/2020 Ympäristöministeriön asetus paloturvallisuudesta annetun asetuksen 

muuttamisesta 

5 § Rakennuksen tai sen palo-osaston käyttötarkoitus 4), jonka mukaisesti muu paloasetus 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170812
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170812
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170848
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170848
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200927
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200927
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1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 

21 § Kokoontumistilan henkilömäärä 

22 § Kokoontumistilan istuimet 

23 § Katsomo 

24 § Kulkureitti 

 

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 

12 § Kokoontumistilat 

 

477/2014 Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista  

2 § Rakenteiden lujuus ja vakaus 

4 § Seuraamusten vakavuus 

10 § Rakenteiden kantavuus rakennuksen korjaus- ja muutostyössä sekä käyttötarkoituksen 

muutoksessa 

 

4/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja 

rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa 

standardia SFS-EN 1991-1-1 

8 § Kaiteiden ja suojaseinäminä toimivien väliseinien vaakakuormat 

RIL 201-4-2017 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen 

onnettomuustilanteessa  

taulukko 4.2 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170241
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170241
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140477
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/42822
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/42822
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/42822

