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Kokoontumistila on luonteensa puolesta tulkittava MRA 53 §:n Liikkumisesteetön rakentaminen tarkoittamaksi tilaksi, jonne tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä.
Kokoontumistiloja ovat tilat, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai
asiakkaita. Esimerkiksi:
• ravintolat
• koulut ja varhaiskasvatuslaitokset
• urheiluhallit
• näyttelyhallit
• teatterit
• kirkot
• kirjastot
Kokoontumistilaa koskevassa rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa
samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tätä osoittava ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle
paikalle kokoontumistilaan. Jos palo- tai henkilöturvallisuuden kannalta on tarpeen, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi päättää asiasta ja tarvittavista varotoimenpiteistä muutoinkin kuin
rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä.
Kokoontumistilaa koskevat tiedot tallennetaan Lupapiste palveluun (www.lupapiste.fi) joko rakentamiseen
liittyvän hankkeen yhteydessä tai omana hankkeenaan. Alla tarkemmin tarvittavista asiakirjoista.
Laskentaperusteet:
Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden aiottu enimmäismäärä muodostuu
kokoontumishuoneiden yhteenlasketusta henkilömäärästä. Tilan ominaisuuksille rakennusluvassa asetettavat
vaatimukset määräytyvät aiotun henkilömäärän mukaan.
Kokoontumishuoneen enimmäishenkilömäärät yleensä:
• huonetila, jossa on kiinteät istuimet: istuinpaikkojen lukumäärä
• huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia ja jossa kalustus on esitetty: istuinten paikkaluku
• huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia eikä kalustusta ole esitetty: 1 henkilö kullekin neliömetrille
huonealaa.
Laskettaessa henkilömäärää huonealan neliömetriä kohti ei mukaan lueta näyttämö-, puhujakoroke- tms.
tilaa eikä vaatesäilytys-, keittiö-, peseytymis-, wc- ja varastotiloja.
Kokoontumistilan hyväksyntä rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä,
pääpiirustuksissa esitetään tilojen käyttötarkoitus ja aiottu henkilömäärä.
Erillisenä selvityksenä annetaan:
• aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (malli s. 3)
• kalustus, kun henkilöluku halutaan määritellä myös kalustettuun tilaan (pohjapiirustus pienennetyssä
mittakaavassa)
• kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä istuinalueiden
paikkaluvut
• lattiakaltevuudet ja tasoerot
• pyörätuolipaikat
• uloskäytävien sijainnit ja leveydet
• ilmanvaihto
• alkusammutuskaluston sijoitus
• merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.
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Kokoontumistilaluvan hakeminen yksinään
Tarvittavat asiakirjat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

karttaote
pienennetyt pohjapiirustukset selityksineen ja kokoontumistilat rasteroituna
aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (malli s. 3)
kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä istuinalueiden
paikkaluvut
lattiakaltevuudet ja tasoerot
pyörätuolipaikat
uloskäytävien sijainnit ja leveydet
ilmanvaihto
alkusammutuskaluston sijoitus
merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistiloihin liittyviä määräyksiä ja ohjeita on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä Suomen
rakentamismääräyskokoelman osissa E1 ja F2.
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Malli:

Kokoontumistilan aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet
huonetiloittain (liite kokoontumistilalupaan)
TILA

HUONEALA
m2

Sali
Kokoushuone 1
Näyttelytila
yhteensä
Rakennuspaikka

150
60
80
290
Rakennuskohde

HENKILÖMÄÄRÄ
ILMAN
KALUSTUSTA
150
60
80
290

HENKILÖMÄÄRÄ
KALUSTETUSSA
TILASSA (kalusteet
näytetään suunnitelmissa)
80
30
70
180

Laatija ja koulutus

Pohja kopioitavaksi

Kokoontumistilan aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet
huonetiloittain (liite kokoontumistilalupaan)
TILA

HUONEALA
m2

HENKILÖMÄÄRÄ
ILMAN
KALUSTUSTA

HENKILÖMÄÄRÄ
KALUSTETUSSA
TILASSA (kalusteet
näytetään suunnitelmissa)

yhteensä
Rakennuspaikka
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Rakennuskohde
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