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LIIKUNTAPAIKKOJEN KATSOMOT 

Tässä ohjekortissa käsitellään liikuntapaikkojen katsomoiden 
suunnittelua ja mitoitusta. Ohjeessa käsitellään suunnittelun 
lähtökohtia, erilaisia katsomotyyppejä, katsomoiden suunnittelua ja 
käyttökohteita. Ohje on tarkoitettu katsomoiden tilaajien ja 
suunnittelijoiden, erityisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden tueksi. 
Ohje käsittelee pääasiassa alle 5000 henkilön liikuntapaikkojen 
katsomoiden suunnittelua, mutta soveltuvin osin sitä voidaan käyttää 
myös muiden katsomoiden suunnitteluun. 
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1 JOHDANTO 

Katsomoiden keskeisenä tarkoituksena on auttaa katsojia näkemään peli, 
ottelu, suoritus, esitys tms. mahdollisimman hyvin ja esteettä huomioiden 
katsomoiden eri käyttäjäryhmät. Suunnittelulla vaikutetaan 
katsomokokemukseen niin toiminnallisuuden, turvallisuuden kuin 
esteettisyydenkin kautta. AV-suunnittelu ja akustiikka ovat myös tärkeä 
osa katsomoiden toimivuutta. Katsomoiden suunnittelussa tulee muistaa, 
että katsojaturvallisuus on yksi suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista.  

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 

Katsomoiden laajuus- ja laatuvaatimukset selvitetään rakennushankkeen 
tarveselvitysvaiheessa ja määritetään riittävällä tarkkuudella jo 
hankesuunnitelmassa. 

Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista hankitaan oleelliset 
lähtötiedot suunnittelulle: 

 määritellyn liikuntalajin tai -lajien vaatimukset katsomoille 
halutuilla sarjatasoilla 

 monitoimihalleissa kaikkien määriteltyjen tapahtumien 
vaatimukset katsomoille 

 tapahtumien vaatimat suojaetäisyydet ja mahdolliset 
suojarakenteet 

 katsomotyypit: esim. väliaikaiskatsomo, teleskooppikatsomo 
(kiinteästi asennettu/siirrettävä) vai kiinteä katsomo 

 olosuhteiden huomioonottaminen katsomoissa käytettävissä 
materiaaleissa esim. ulkokatsomot, uimahalli, jäähalli, jne. 

 onko ulkokatsomo katettu vai kattamaton 

 katsojapaikkamäärä: istuma- ja seisomapaikat sekä esteettömät 
katsojapaikat avustajineen 

 istuin-/penkkityypit – materiaalit, selkänojat, muut varusteet 
 mahdolliset tarjoilukatsomopaikat – ravintolapaikat 

 mahdolliset median katsomopaikat 

 mahdollinen selostamo 

 mahdolliset kamerakuvauspaikat katsomossa 

 sallitaanko katsomoon pilareita tai muita rakenteita 
näkymäalueelle 

 käytetäänkö katsomon portaita joissain käyttötilanteissa myös 
liikuntatilan permantotason poistumisreittinä 

 auringonvalon määrän ja tulosuunnan huomioon ottaminen 
 painotetaanko suunnittelussa suurta katsomopaikkatehokkuutta 

vai joustavaa toimivuutta taukojen aikana 

 onko muutettava tai laajennettava katsomo suojelukohde 

 onko tehtävä meluselvitys suunnitelluista tapahtumakäytöistä 
(ulkokatsomot) 

 mahdolliset tarpeet määräyksistä poikkeamiseen ja niihin 
tarvittavat luvat 

 AV-tekniikka ja akustiset vaatimukset 

 katsomon kautta tapahtuva ilmanvaihto/lämmitys 
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3 MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET 

Liikuntapaikkojen katsomoiden suunnitelmat on laadittava noudattaen 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän 
rakennustavan vaatimuksia. Katsomoiden suunnittelussa ja mitoituksessa 
noudatetaan mm. ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta, ympäristöministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta sekä valtioneuvoston asetusta rakennuksen 
esteettömyydestä. 

Peruskorjattavissa ja -parannettavissa katsomoissa on neuvoteltava 
paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa, miten nykyiset 
asetukset tulee huomioida korjattavien katsomoiden kohdalla.   

Katsomoiden suunnittelua koskien on julkaistu useita standardeja. 
Standardit ovat luonteeltaan suosituksia ja niiden noudattaminen on 
vapaaehtoista, muilta kuin rakennustuoteasetuksen määritysten osalta.  

Katsomoiden suunnittelussa huomioidaan myös urheilun lajiliittojen 
asettamat vaatimukset katsomoille. 

 

Katsomon henkilömäärän ja poistumisreittien mitoitus 

Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden 
enimmäismäärä muodostuu yleensä kokoontumishuoneiden 
yhteenlasketusta henkilöömäärästä. Liikuntapaikkojen katsomoiden ja 
niitä palvelevien aputilojen kuten ravintoloiden tilakohtaisissa 
henkilömäärissä on yleensä kyse samoista ihmisistä, joiden sijainti 
vaihtelee tapahtuman aikana.     

Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärä lasketaan siten, että kiintein 
istuimin varustetun huonetilan henkilömäärä määräytyy istuinpaikkojen 
lukumäärän perusteella. Myös ravintolatiloissa ja väliaikaisessa 
permantokatsomossa, joissa ei ole kiinteitä istuimia, mutta tilan kalustus 
on esitetty hyväksytetyissä suunnitelmissa, henkilöiden enimmäismäärä 
määräytyy istuinpaikkojen määrän mukaisesti. 

Katsomon kulkureittien, kuten portaiden, leveyden mitoituksessa 
noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta. Enintään 60 henkilön katsomolohkon kulkureitin 
leveyden on oltava vähintään 900 mm. Yli 60 henkilön katsomolohkossa 
kulkureitin leveyden on oltava vähintään 1 200 mm. Henkilömäärän 
ylittäessä 120 leveys lasketaan lisäämällä 1 200 millimetriin 400 
millimetriä kutakin seuraavaa 60 henkilöä (kts kappale 7 Katsomon 
porrastus). 

Katsomolohkojen poistumisreittien leveydet mitoitetaan 
katsojapaikkamäärään perustuen tai rakennusvalvonnan hyväksymän 
simulointiohjelman avulla. Katsomot, joissa on jatkuvarakenteiset 
selkänojattomat penkit tai matalaselkänojalliset erillisistuimet, lisäävät 
henkilöturvallisuutta, sillä paniikkitilanteessa voidaan poistua myös 
penkkirivien yli.  

Kulkureitin enimmäispituus katsomolohkosta lähimpään uloskäytävään on 
yleensä 45 metriä. Matkaa voidaan oleellisesti pidentää, mikäli 
poistumisalue on varustettu savunilmaisuun perustuvalla paloilmoittimella 
ja/tai automaattisella sammutuslaitteistolla. Ylipitkiä kulkureittejä voidaan 
perustella myös automaattisella savunpoistolla, avoimen hallitilan hyvällä 

Katsomoita koskevia 
standardeja: 

SFS-EN 13200-1:2019 Katsomot 
ja niitä ympäröivät alueet. Osa 1 
Katsomoiden yleiset 
ominaisuudet. 

SFS-EN 13200-3:2018 Katsomot 
ja niitä ympäröivät alueet. Osa 3 
Osastoivien rakenteiden 
vaatimukset. 

SFS-EN 13200-4 Katsomot ja 
niitä ympäröivät alueet. Osa 4 
Istuimien tuoteominaisuudet. 

SFS-EN 13200-5 Katsomot ja 
niitä ympäröivät alueet. Osa 5 
Teleskooppikatsomot. 

SFS-EN 13200-6:2020 Katsomot 
ja niitä ympäröivät alueet. Osa 6 
Siirrettävät katsomot. 

SFS-EN 13200-7 Katsomot ja 
niitä ympäröivät alueet. Osa 7 
Sisääntulo- ja poistumisrakenteet 
ja -reitit. 
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hahmotettavuudella ja korkeudella, joka mahdollistaa savupatjan 
nousemisen kulkureittejä korkeammalle. Katsomoportaiden osalta 
poistumismatkan pituus lasketaan kaavasta 4 x portaan korkeus + 1 x 
portaan etenemä (ympäristöministeriön Ympäristöopas 39). Tontilla olevia 
korkeuseroja tulee suunnittelussa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan 
siten, että poistumisportaita voidaan korvata suorilla uloskäynneillä maan 
tasoon.  

 

Katsomorivit ja -portaat 

Istuinalueen tai seisomakatsomon kulkureitille on oltava pääsy suoraan 
kunkin rivin päästä.  

Ympäristöministeriön antaman rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevan 
asetuksen mukaan kokoontumistiloissa porrasaskelman nousu voi olla 
enintään 160 mm ja etenemän on oltava vähintään 300 mm. Tämä 
määrittää katsomon suurimman sallitun nousukulman, jota jyrkemmille 
katsomoille on rakennusluvassa haettava poikkeamista asetuksesta. 
Poikkeamisen hakeminen on yleensä perusteltua, kun tarvitaan jyrkempi 
katsomo, jotta katsomopaikoilta saadaan hyvä näkyvyys koko 
katselualueelle.  

Uloskäytävässä portaan askelman nousu voi olla enintään 180 mm ja 
etenemän on oltava vähintään 270 mm. Uloskäytävässä, jota ei samalla 
käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, portaan 
nousu voi olla enintään 200 mm. Portaan käytön luokittelu on epäselvissä 
tapauksissa käsiteltävä rakennusvalvonnan kanssa. 

Katsomoon johtavien kulkuväylien ja katsomoaukkojen vähimmäiskorkeus 
on 2100 mm. 

Seisomakatsomon on oltava porrastettu siten, että rivillä liikkuminen on 
turvallista. Katsomon seisomarivin syvyyden on oltava vähintään puoli 
metriä. Istumakatsomoiden rivisyvyys määräytyy tuolityypin, rivipituuksien 
ja vapaan kulkutilan leveyden mukaan.   

Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 
300 mm, ja nousu voi olla enintään 160 mm. Kattamattomien ja 
lämmittämättömien ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 390 mm, 
ja nousu voi olla enintään 130 mm. Nämä määrittävät ulkokatsomon 
suurimman sallitun nousukulman, jota jyrkemmille katsomoille on 
rakennusluvassa haettava poikkeamista asetuksesta. 

Mikäli katsomossa on 3 porrasnousua riviä kohti, tulisi katsomoiden 
tuolien sijainnit määrittää mieluiten siten, että kulku riville olisi rivin 
tasossa olevalta porrasaskelmalta kts. kuva 2. Yhtenäiseksi portaaksi 
toiminnallisesti hahmotettavassa kulkureitissä etenemän ja nousun tulee 
pysyä mahdollisimman vakiona.  

Kts. RT 103027 Portaat ja 
luiskat 
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Kuva 2. Kulku riville samassa tasossa olevalta porrasaskelmalta 

 

Katsomokaiteet 

Katsomossa on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä. 
Kaide voi olla suojakaide tai avokaide. Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 
m tasoeroissa. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 m 
korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla 
vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. 
Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joissa ei ole putoamisvaaraa. 

Kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava yksi metri, kun putoamiskorkeus on 
enintään kuusi metriä. Tätä korkeammalla kaiteen kokonaiskorkeuden on 
oltava 1,2 m. Nousevan katsomoparven alimman penkkirivin edessä oleva 
kaide voi olla 0,7 m korkea suojakaide, jossa on putoamiselta suojaava 
levitys, kun penkkirivin ja kaiteen välistä on kulku vain kyseiselle 
penkkiriville.  

 

Kuva 3. Kaiteen levitys 

Kts. RT 103344 Kaiteet ja 
käsijohteet 
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Yksittäisen istumarivin ja pyörätuolipaikan edessä oleva suojakaide 
suunnitellaan yleensä alle 1 m:n korkuisena, jotta se ei muodostaisi 
näkemäestettä, mutta tämä vaatii rakennusvalvonnan hyväksynnän. 
Seisomakatsomon rivien suuntaiset kaatumisia rajoittavat avokaiteet 
tehdään yleensä 1,1…1,2 m korkeiksi. 

Kaiteiden tulee kestää niille asetetut vaaka- ja tungoskuormat. Lasikaiteet 
on tehtävä turvalasista ja ne on merkittävä havaitsemisen helpottamiseksi. 

 

Katsomoistuimet 

Istuinten on oltava alustaan kiinnitettyjä, jos istuinalueen lattia on kalteva 
tai istuinrivien lattioiden välillä on tasoeroja.  Vaakasuoralla lattialla 
istuimet voivat olla irrallisia. Jos tilassa on yli 60 tuolia, ne on kytkettävä 
toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei tuoleja ole sijoitettu pöytien 
ympärille kuten tarjoilukatsomoissa. Väliaikaisissa permantokatsomoissa 
kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on järjestettävä istuinriveinä 
istuinalueiksi, joiden sivulla on kulkureitti. 

 

Teleskooppikatsomot 

Koneellisesti liikuteltavien katsomoiden hallintalaitteille pääsyn on oltava 
estetty asiattomilta. Käyttäjällä on oltava näköyhteys katsomoon liikuttelun 
aikana ja varmistettava, ettei katsomon läheisyyteen pääse henkilöitä. 
Turvallisuutta voidaan parantaa lisävarustein kuten hätäpysäytysköysin tai 
äänimerkein ja vilkkuvaloin katsomoa liikuteltaessa. 

Teleskooppikatsomostandardin määrittelyt poikkeavat joiltain osin 
rakennusten käyttöturvallisuusasetuksesta.   

4 KATSOMOTYYPIT 

Kiinteä katsomo 

 Suunnitellaan ja rakennetaan pysyväksi 

 Voi olla betoni-, metalli- tai puurakenteinen 

 Sopii tilanteisiin, kun katsomoa ei ole toiminnallisista syistä 
tarpeellista tehdä siirrettävänä katsomona 

 Kiinteän katsomon alle voidaan yleensä suunnitella huonetiloja 

Parvikatsomo 

 Kiinteä katsomo, joka sijaitsee areenatasoa tai alakatsomoa 
ylemmissä kerroksissa  

 Katsojapaikkamäärä on yleensä melko pieni  

 Harjoitushalleissa parvikatsomona voi toimia hallitilassa sijaitseva 
yläkäytävä, jonne on sijoitettu seisomakatsomo (kts kuva 4) 

 Pienet parvikatsomot voidaan suunnitella korkealle jyrkin 
katsomokulmin, eivätkä ne välttämättä kasvata hallitilan kokoa 
sijoittuessaan matalampien aputilojen ja käytävien päälle 

 

 

Ulkotilojen maavalli- ja 
rinnekatsomoita on 
käsitelty ohjekortissa 
RT 97-11169 
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Kuva 4. Harjoitusjäähallin parvikatsomo, josta näkymät kahdelle jääkentälle  

Seisomakatsomo 

 Katsomo, jossa ei ole istuimia tai penkkejä 

 Seisomakatsomoiden katsojapaikkamäärä huonealaan 
suhteutettuna on lähes kaksinkertainen istumakatsomoon 
verrattuna 

 Porrastettuihin seisomakatsomoihin mitoitetaan enintään 47 
hlö/10m2 (katsomoportaita ei lasketa pinta-alaan) 

 Kilpajäähalleihin suunnitellaan yleensä erilliset seisomakatsomot 
joukkueiden aktiivikannattajille (ns. fanikatsomot) 

 

 
Kuva 5. Leikkauskuva seisomakatsomosta                                 Kuva 6. Seisomakatsomo ylhäältä  
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Aitiokatsomo 

 Kilpailuhalleihin ja monitoimihalleihin suunnitellaan usein muista 
katsomoista erillisiä aitiokatsomoita, jotka ovat usein 2-3 rivisiä 
parvikatsomoita.  

 Istumapaikoille kuljetaan taustalla olevan aitiotilan kautta. Myös 
aitiotilasta on yleensä näkymä areenalle. Osa aitioista 
suunnitellaan esteettömiksi.  

 

 

 
Kuva 7. Aitio ja siihen liittyvä parvikatsomo.            Kuva 8. Kulku aitiotilasta katsomoon 

 

Väliaikaiskatsomo 

 Ei suunnitella tai rakenneta pysyväksi 

 Esimerkiksi pyörien päällä siirrettävät metallirunkoiset 
katsomoelementit (kuva 9) tai valmisosista koottavat katsomot 
(kuva10) 

 Liikuntarakennus tai -paikka voidaan suunnitella siten, että 
harvoin pidettäviin suurtapahtumiin lisätään katsomokapasiteettia 
väliaikaiskatsomoin. Erikoisjärjestelyistä tehdään 
rakennuslupavaiheessa hyväksytettävät suunnitelmat, joissa 
huomioidaan mm. riittävät poistumisreitit, rakenteiden 
palokuormat ja rakenteelliset sekä talotekniset varaukset     

 

Kuva 9. Siirrettävä väliaikaiskatsomo 
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Kuva 10. Rakenteilla oleva väliaikaiskatsomo 

Teleskooppikatsomo  

 Katsomo, joka avautuu ja sulkeutuu pyörien, rullien tai 
ilmanpaineen avulla muodostaen porrastetun katsomon tasaiselle 
lattia-alueelle 

 Voi olla kiinteä tai siirrettävä 

 Pienet teleskooppikatsomot ovat yleensä käsikäyttöisiä ja 
suuremmat sähkökäyttöisiä 

 Areenaa ja katsomoa voidaan muuntaa nopeasti eri tarpeisiin 
 Teleskooppikatsomoiden suunnittelusta on eurooppalaisia SFS-

EN-standardeja, mutta katsomosuunnitelma tulee hyväksyttää 
rakennusvalvonnassa 

 Teleskooppikatsomoiden suunnittelua on käsitelty tarkemmin 
kappaleessa 6 Katsomolohkojen suunnittelu 

 

 
Kuva 11. Teleskooppikatsomot suljettuina.           Kuva 12. Teleskooppikatsomot avattuina. 
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Kokoontaitettava katsomo 
 Seinälle ylös nostettava ja vähän tilaa vievä katsomotyyppi 

 Yleensä 1–5-rivisiä. 

 Käytölle on haettava rakennusvalvonnan hyväksyntä 
tapauskohtaisesti 

 Yleensä kaasujousikäyttöisiä, suurimmat sähkökäyttöisiä 

 

 
Kuva 13. Kokoontaitettava katsomo avattuna. 

 
Kuva 14. Kokoontaitettava katsomo seinälle nostettuna. 
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Erikoiskatsomot 
 Pyörätuolikatsojapaikat tulisi suunnitella siten, että näkymät 

eivät peity, vaikka katsojat edessä nousevat seisomaan. 
Pyörätuolipaikan viereen sijoitetaan avustajan istuinpaikka 

 Tarjoilukatsomopaikat ovat yksinkertaisimmillaan kaiteeseen 
sijoitettuja kapeita pöytätasoja. Ne voivat olla myös ravintolan 
pöytäpaikkoja, joista avautuu näkymät areenatasolle 

 Median katsomopaikkojen määrä ja sijoittelu vaihtelee 
huomattavasti liikuntalajien ja sarjatasojen mukaan, joten tarpeet 
on selvitettävä tapauskohtaisesti. Lehdistön istumapaikoilla tulee 
olla pieni työtaso, pistorasia ja Internet-yhteys. Yleensä paikat 
sijoitetaan katsomon keskialueelle, josta suunnitellaan sujuva 
yhteys medialle osoitettuun työtilaan   

 TV- ja radioselostamot sijoitetaan yleensä pääkatsomoon 
keskeisesti areenaan nähden, mutta joissain lajeissa esimerkiksi 
maalilinjan kohdalle. Selostamoista on oltava esteetön näkyvyys 
koko tapahtuma-alueelle 

 Kamerapisteet sijoitetaan yleensä samalle puolelle kuin 
selostamot ja niiden tarvitsemat lajikohtaiset tilavaraukset tulee 
huomioida katsomoiden suunnittelussa 

 

 
       Kuva 17. Selostamo  

 
      Kuva 19. Kamerapiste katsomossa 

 

 

 

Kuva 18. Merkityt paikat 
pyörätuolikatsojalle ja avustajalle 

Kuva 20. Lehdistön istumapaikka, 
jossa ylös käännettävät työtasot 

Kuva 16. Näkymä esteettömältä 
katsojapaikalta 
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Permantokatsomot 
 Permantokatsomot ovat yleensä liikuntahallin lattiatasolle 

sijoitettavia väliaikaisia katsomoita, joilla laajennetaan 
rakennuksen käyttötarkoitusta. 

 Seisomapaikkojen standardin mukainen suositeltava määrä 
tasaisella alustalla on 35 hlö/10m2 

 Rakennusluvassa määritellään permantoalueen suurin sallittu 
katsojapaikkamäärä sekä esitetään vähintään yksi 
katsojapaikkajärjestely hyväksyttävin uloskäynnein 

 Vaakasuoralla lattialla istuimet voivat olla irrallisia. Jos tilassa on 
yli 60 tuolia, ne on kytkettävä toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, 
jollei tuoleja ole sijoitettu pöytien ympärille. 

 Väliaikaisissa permantokatsomoissa toisiinsa kytketyt istuimet on 
järjestettävä istuinriveinä istuinalueiksi, joiden sivulla on 
asetuksen mukainen poistumisreitti 

 Usein väliaikaisen permantokatsomon katsojapaikkamäärää 
rajoittaa rakennuksen uloskäyntien rajallisuus ja suuren 
henkilömäärän aiheuttamat lisävaatimukset talotekniikalle 

Kuva 21. Areenataso muutettu permantokatsomoksi. 

5 TOIMINNALLISUUS 

Yleistä 

Katsomoiden suunnittelun lähtökohtana on, että katsojilla on esteetön 
näkymä kaikilta katsomopaikoilta koko kenttäalueelle. Poikkeuksena on 
esim. jääkiekko, jossa kaukalon reunarakenteen aiheuttamien 
katvealueiden vuoksi näkemäpisteet kentälle on määritelty erikseen ks. 
RT 103449 Jäähallien suunnittelu. 

Oleellista on huomioida myös katsojien sujuva siirtyminen katsomoihin 
sekä poistuminen niistä niin normaalitilanteessa kuin hätätilanteessa. 

Vaatimukset suuria kilpailuja varten suunnitelluille katsomoille poikkeavat 
huomattavasti harjoituspaikkojen pienistä ja yksinkertaisesti toteutetuista 
katsomoista. Myös eri liikuntalajien suorituspaikkojen laajuus vaihtelee 
pistemäisestä kohteesta laaja-alaiseksi kentäksi, jolloin katsomon sisäiset 
kaiderakenteetkin saattavat aiheuttaa näkemäesteitä. 
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Suunnittelussa tulee selvittää kaikkien tilaan määriteltyjen toimintojen 
vaatimukset katsomoille. Yleensä liikuntarakennuksille on määritelty jokin 
liikuntalaji pääkäyttäjäksi, jonka lajikohtaisten vaatimusten mukaan 
suorituspaikat ja niiden turva-alueet katsomoihin määritellään. 
Teleskooppikatsomoita käyttämällä tilan soveltuvuutta eri toimintoihin 
voidaan oleellisesti monipuolistaa. 

Ulkokatsomoille asetettavat vaatimukset poikkeavat oleellisesti 
sisäliikuntatilojen katsomoille asetetuista. Myös joidenkin 
liikuntarakennusten katsomoiden suunnittelussa on huomioitava 
poikkeuksellisen rasittavat olosuhteet rakenteille. Tällaisia ovat 
esimerkiksi uimahallit ja jäähallit.            

 

Esteettömyys 

Väestön ikääntyessä katsomoiden esteettömyyteen tulee kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Katsomoon tulee suunnitella pyörätuolipaikkoja 
liikkumis- ja toimimisesteisille katsojille. Esteettömien sisääntuloreittien on 
johdettava useammalle kuin yhdelle istuinriville katsomopaikan valinnan 
mahdollistamiseksi. Pyörätuolipaikkoja tulee suunnitella myös 
katsomoiden keskivaiheille, eikä ainoastaan reuna-alueille. 

Katsomon pyörätuolipaikkojen suositeltava määrä on kaksi paikkaa 60 
ensimmäistä istumapaikkaa kohti. Tämän jälkeen aina yksi 
pyörätuolipaikka lisää jokaista alkavaa 60 istumapaikkaa kohti. 
Katsomoissa osa pyörätuolipaikoista voidaan toteuttaa siten, että 
istumapaikkoja voidaan helposti muuntaa pyörätuolia käyttäville 
soveltuviksi silloin, kun niille on tarvetta. Tällaisia ovat esim. katsomon 
taustakäytävän lattiatasoon asennetut, poistettavissa olevat istuimet ks. 
kuva 22. Jos kiinteiden istuinrivien reunimmaiset istuimet varustetaan 
kääntyvin käsinojin, liikkumisesteinen henkilö voi toimintakykynsä mukaan 
siirtyä pyörätuolista istuimelle. 

 

 
Kuva 22. Pyörälliset siirrettävät katsomopenkit.  

Pyörätuolipaikkaan tarvitaan leveyttä 900 mm ja syvyyttä vähintään 1 400 
mm sekä pyörätuolilla ohitukseen lisäksi vähintään 900 mm ks. kuva 3.  
Tasanteille ja esteettömille paikoille voidaan pyörätuolien lisäksi sijoittaa 
irtotuoleja samaan seurueeseen kuuluville henkilöille sekä avustajille. 

LAUSUNTOVERSIO



RTS vv:jnro  OHJE-EHDOTUS - 14 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

Esteettömät pyörätuolipaikat varustetaan pistorasioin, joita tarvitaan 
sähköisten apuvälineiden käyttöön. 

Oman istumapaikan löytäminen voi olla vaikeaa näkörajoitteiselle 
henkilölle. Paikka- ja rivimerkinnän tulee erottua selkeänä 
tummuuskontrastina ja mielellään olla havaittavissa myös tuntoaistilla. 
Pimennettävässä salissa merkinnät tulee valaista. Myös 
katsomoportaiden askelmien reunojen tulee erotuttua selkeästi 
tummuuskontrastina. 

Esteettömyysasetuksen mukaan äänentoistojärjestelmällä varustetussa 
katsomossa on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava 
äänensiirtojärjestelmä kuulorajoitteisia varten. 

6 KATSOMOLOHKOJEN SUUNNITTELU 

Suuret katsomot jaetaan portailla ja kaiteilla katsomolohkoiksi, joiden 
katsomopaikoilta järjestetään turvallinen poistuminen kaikissa tilanteissa. 
Poistumisreittien leveydet ja pituudet määritellään taulukkomitoituksen tai 
simuloinnin avulla.  

Liikuntarakennusten katsomot pyritään suunnittelemaan siten, että ne 
palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikissa salitilalle määritellyissä 
käyttötilanteissa. Liikuntarakennuksen yleisimmät käyttötilanteet ovat 
arkinen harjoituskäyttö ja säännöllinen kilpailukäyttö yhdessä tai 
useammassa liikuntalajissa. Monitoimihalleissa tapahtumien valikoima ja 
katsomoilta vaadittavat ominaisuudet lisääntyvät, jolloin niihin 
suunnitellaan kiinteiden katsomoiden lisäksi kokoontyönnettäviä 
katsomoita sekä tilapäisiä permantokatsomoita.   

Poistumisreiteistä turvalliselle alueelle pyritään suunnittelemaan selkeitä 
ja lyhyitä. Tontilla olevia korkeuseroja tulee hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaan siten, että poistumisportaita voidaan korvata suorilla 
uloskäynneillä maan tasoon. 
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Kuva 23. Monitoimihallin erilaisia katsomojärjestelyjä. 

Katsomolohkojen yleiset poistumistiejärjestelyt, joista voidaan tehdään eri 
yhdistelmiä: 

 poistuminen katsomon etureunan kautta 
 poistuminen katsomon takareunan kautta 

 poistuminen katsomon välikäytävän kautta 

 poistuminen katsomoaukkojen kautta 

 

 

LAUSUNTOVERSIO



RTS vv:jnro  OHJE-EHDOTUS - 16 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

 

Kuva 24. Katsomoportaiden leveyden / istumapaikkojen määrän optimointi 

Katsomoissa suositaan usein järjestelyjä, joissa kulku katsomolohkoihin 
tapahtuu pääosin toisessa kerroksessa sijaitsevan taustakäytävän kautta. 
Tällöin tapahtuman aikainen liikkuminen katsomossa aiheuttaa vähiten 
häiriötä, eikä yleisöliikenne ja areenatason käyttäjäliikenne sekoitu 
toisiinsa. Osa katsomon hätäpoistumisesta voidaan suunnittelukohteesta 
riippuen ohjata kulkemaan areenatason kautta, jolloin katsomoportaiden 
välityskyky poistumisreittinä jakaantuu kahteen suuntaan, kts kuva 24. 
Areenatason kautta kulkevat hätäpoistumisreitit voivat tarvittaessa olla 
normaalikäytön aikana suljettuina helposti avattavin kaideportein.  

Katsomoaukkojen suunnittelussa on huomioitava, että aukon sivuilta alas 
johtaviin portaisiin on suunniteltava asetusten mukaiset tasot 
kääntymiselle. Suunnitteluratkaisut, joissa sivuttaissiirtyminen tehdään 
kapeilla porrasaskelmilla eivät ole turvallisia varsinkaan 
hätäpoistumistilanteissa. Poistumisreiteiksi suositeltavat 
katsomoaukkoratkaisut esitetty kuvassa 25.  
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Kuva 25. Kiinteiden katsomoiden poistumistiejärjestelyjä, joissa portaisiin on suunniteltu kääntymistasot. 

Mikäli ala- ja yläkatsomon väliin tehdään käytävä, niin yläkatsomon alinta 
katsomoriviä ei pidä suunnitella välikäytävän tasoon, sillä paikoista tulee 
tällöin näkymäesteellisiä. Välikäytävää ei myöskään saa kaventaa 
risteävillä portailla, joihin voi törmätä. Poistumisreiteiksi suositeltavat 
välikäytäväratkaisut esitetty kuvassa 26.  

 

 

Kuva 26. Poistuminen välikäytävän ja katsomoaukon kautta välitasolle 

 

LAUSUNTOVERSIO



RTS vv:jnro  OHJE-EHDOTUS - 18 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

Yli 60 henkilön katsomossa portaan tulee olla vähintään 1 200 mm leveä, 
joka riittää 120 henkilön hätäpoistumiseen. Rinnakkaisten 
katsomolohkojen katsojapaikkojen määrän voi optimoida esimerkiksi 
suunnittelemalla kahden portaan väliin noin 120 katsomopaikkaa. Mikäli 
katsomossa on vain yksi katsomolohko, jonka molemmissa päissä on 
vastaavat portaat, lohkoon voidaan sijoittaa 240 katsomopaikkaa. 

Liikuntarakennukset, joihin tarvitaan laajat katsomot kilpailutoiminnan 
tarpeisiin, suunnitellaan usein niin, että huomattava osa katsomoista on 
tilapäisiä tai siirtokatsomoita. Tällöin areena-alue voi olla 
harjoituskäytössä laajempi, joka mahdollistaa esim. useamman 
poikittaisen harjoituskentän. Siirtokatsomoista saattaa eri tapahtumissa 
olla auki ajettuna vain yläosa tai alaosa, jolloin poistumisreittien 
mitoituksessa on huomioitava, että määräykset täyttyvät kaikissa 
käyttötilanteissa. 

 

 

Kuva 27. Teleskooppikatsomoiden poistumistiejärjestelyjä sekä teleskooppikatsomo varastoituna  
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Kuva 28. Siirtokatsomoiden poistumistiejärjestelyjä 

Teleskooppikatsomot 

Kuva 29.  

Teleskooppikatsomot rakentuvat lohkoista, joiden maksimileveys on 
yleensä enintään kuusi metriä. Lohkojen välissä on käsikäyttöisissä 
katsomoissa pieni rako, mutta sähkökäyttöisissä rakoa ei ole, jos lohkot 
on kytketty kiinni toisiinsa. 

Syvyyssuunnassa katsomo rakentuu riveistä. Valmistajien 
vakiorivisyvyydet ovat yleensä välillä 750…1000 mm, joka on samalla 
elementin etenemä. Vakiorivinousu on yleensä välillä 300...480mm. 
Askelman nousukorkeuden ja etenemän suhde tulee olla sellainen, että 
porrasta on luonteva kulkea. Rivisyvyyden ja -korkeuden valintaan 
vaikuttaa oleellisesti, montako porrasaskelmaa elementtiin on mitoitettava 
sekä istuinrivien vapaan kulkuleveyden tarve. Myös haluttu istuintyyppi 
vaikuttaa mitoitukseen. 

Teleskooppikatsomot voidaan ajaa kokoon sekä eteen että taaksepäin ja 
ne voidaan suunnitella myös siirrettäviksi. Siirto tapahtuu esimerkiksi 
trukilla, pumppuvaunulla, hydraulisella pyöräsiirtolaitteella tai isojen 
katsomoiden tapauksissa ilmatyynyin. Kokoonajetun katsomon etuseinä 
suunnitellaan sellaiseksi, etteivät esimerkiksi pallot pääse sisälle 
katsomorakenteisiin. 
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Teleskooppikatsomo voidaan toteuttaa myös siten, että yhdessä 
sisääntyöntyvässä osiossa on kaksi katsomoriviä, jotka voidaan 
tarvittaessa avata vain yhden rivin osalta, jolloin katsomon porrastus 
jyrkkenee ja katsomopaikkamäärä puolittuu. 

Teleskooppikatsomoiden alin rivi voidaan toteuttaa myös siten, että osa 
rivistä on mahdollista jättää aukaisematta pyörätuolisyvennystä varten.  

 

 

Kuva 30. Teleskooppikatsomomosta osa on jätetty avaamatta pyörätuolisyvennystä varten 

 

 

 

Kuva 31. Teleskooppikatsomo kootaan yleensä useammasta lohkosta. 

 

Kokoontyöntyvien katsomoiden katsojapaikat ovat yksinkertaisimmillaan 
jatkuvarakenteisia penkkejä tai selkänojattomia erillisistuimia. Muita yleisiä 
ratkaisuja ovat kiinteät istuinosat, joissa on alas kääntyvät selkänojaosat, 
sekä kokonaan alastaittuvat katsomotuolit. Katsomorivien nousukorkeus 
ja etenemä ratkaisevat sen, mitkä istumapaikkaratkaisut ovat 
toiminnallisesti mahdollisia. Mikäli salitilassa on sekä kiinteitä katsomoita, 
että siirtokatsomoita, niin istuimet yleensä valitaan siten, että mallisto 
soveltuu molempiin käyttötarkoituksiin.  
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Kuva 32. Esimerkkejä teleskooppikatsomon istuinratkaisuista. 

Teleskooppikatsomon kaiteet voivat olla kiinteitä tai irrotettavia ja 
varastointipaikkaan siirrettäviä. Kokoontyöntyvien katsomoiden käytävien 
ja portaiden pinnoitteet voidaan suunnitella yksilöllisesti. 
Valmistustekniikka mahdollistaa yleensä myös yksilöllisen toteutuksen 
ilmastoinnin ja akustoinnin sekä vakioista poikkeavien katsomopaikkojen 
suhteen esimerkiksi lehdistölle ja liikkumisesteisille.    

7 KATSOMON PORRASTUS 

Katsomoista tulee olla esteetön näkyvyys suorituspaikalle tai 
esiintymisalueelle sekä tulostaululle / mediakuutiolle. Hyvän näkyyyden 
saavuttamiseksi katsomorivit porrastetaan. Katsomoiden jyrkkyys riippuu 
katselualueen laajuudesta ja mahdollisista näkemäesteistä, jollainen on 
esimerkiksi jääkiekkokaukalon reunarakenne. Katsomon ensimmäisen 
rivin tulee tarvittaessa olla niin korkealla, että sieltä pystyy näkemään 
mahdollisten aitausten, mainostaulujen ja laitarakenteiden ylitse. 
Esimerkiksi jääkiekossa katvealue kaukalon laitarakenteen takana saa 
olla pitkillä sivuilla enintään 4 m ja päätyalueilla enintään 3 m syvä, joten 
jäähallien katsomoista on suunniteltava suhteellisen jyrkkiä. 

Istumakatsomoiden porrastuksen mitoitus tapahtuu kuvassa 33 esitetyn 
laskentakaavan mukaisesti huomioiden lajikohtaiset vaatimukset.  

 

Kuva 33. Katsomonäkyvyyden laskentakaava ja käsitteitä 
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Kuva 34. Katselukorkeuden mitoitusohjeita  

Optimitilanteessa katsomoporrastus suurenisi joka rivillä taaksepäin 
mentäessä, jotta näkyvyys edessä istuvan yli pysyisi vakiona. Varsinkin 
yläkatsomoissa laskentakaava johtaa liian nopeasti jyrkkenevään 
katsomoon, jolloin katsomoportaita ei voida toteuttaa asetuksen 
mukaisina. Urheilurakennusten katsomot tehdään yleensä rakenteita 
yksinkertaistaen siten, että yksittäisessä katsomolohkossa porrastus ei 
muutu, vaan areenasta kauempana ja korkeammalla olevat 
katsomolohkot suunnitellaan etukatsomoa jyrkemmällä porrastuksella. kts. 
Kuva 35. 
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Kuva 35. Katsomolohkoissa jyrkkyys muuttuu jyrkemmäksi, mitä kauempana ja korkeammalla areenasta ollaan. 

Istuinrivien kulkuvälin vapaan leveyden on oltava rakennusten 
käyttöturvallisuusasetuksen (taulukko 1) mukaisessa suhteessa kulkuväliä 
käyttävien henkilöiden määrään ja istuimien laatuun sekä siihen, onko 
kulkureitti istuinrivin molemmissa vai vain toisessa päässä. Pitkillä 
rivipituuksilla katsomoon saadaan yleensä huonealaan suhteutettuna 
enemmän katsomopaikkoja, mutta katsojaliikenteen toimivuus vastaavasti 
huononee. Mikäli katsojille on tarjolla paljon tilaisuuden aikaisia 
oheispalveluja, suositellaan lyhyitä rivipituuksia. Toiminnan kannalta paras 
suunnitteluratkaisu sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Taulukko 1. Istuinrivin kulkuvälin leveys suhteessa paikkalukuun (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
käyttöturvallisuudesta.) 
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Kuva 36. Katsomorivimitoituksen vaihtoehtoja käytettäessä ylösnousevaa istuinosaa 

 

Kuva 37. Katsomorivimitoituksen vaihtoehtoja käytettäessä kiinteää kuppi-istuinta 
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Katsomolohkon istumarivien syvyyden valintaan vaikuttavat useat tekijät. 
Hyvien näkymien saavuttaminen määrittää katsomoon vaadittavan 
nousukulman ja sen montako porrasnousua rivisyvyteen on mahduttava.  
Jyrkissä katsomoissa porrasnousuja on oltava kolme, jolloin asetuksen 
mukainen rivisyvyys on vähintään 900 mm. Katsomorivin vapaan 
kulkuvälin leveys määrittää suurimman sallitun rivipituuden. Vapaata 
kulkuväliä voidaan leventää ja vastaavasti rivisyvyyttä kaventaa 
käyttämällä kiinteiden istuimien sijaan tuoleja, joissa istuinosa nousee 
käyttämättömänä automaattisesti pystyyn, jolloin niiden vaatima tila 
syvyyssuunnassa voi olla jopa alle 200 mm. Kiinteiden istuimien syvyys 
on yleensä 400…450 mm. Standardin mukaan kiinteän istuimen 
vähimmäissyvyys on 350 mm ja asetuksen mukaisen kulkureitin vapaan 
välin vähimmäisleveys on 400 mm, jolloin pienin rivisyvyys 
istumakatsomoissa on 750 mm. 

Jyrkimmän yleisesti käytetyn istumakatsomon mitoitus perustuu siihen, 
että yhden istumarivin etenemä olisi vähintään 810 mm, joka vastaa 
kolmea porrasaskelman 270 mm:n minimi etenemää. Katsomorivien 
tasoero saa ilman kaiteita tai erikoisselkänojallisia penkkejä olla 
korkeintaan 500 mm, joka vastaa kolmea 167 mm:n porrasnousua. Tämä 
mitoitus vaatii vähäisen poikkeamisen hakemista asetuksesta 
rakennuslupavaiheessa. 

8 KATSOMON KALUSTEET JA VARUSTEET 

Istuimien ja penkkien valinnassa huomioitava: 

 Istuinkorkeus on 420-460 mm (yleensä 440mm) 

 Istuimien asennusväli on yleensä yli 500 mm (standardeissa 
minimi k/k 450 mm) 

 Istuimien ja penkkien olosuhdevaatimukset sisätiloissa ja 
ulkotiloissa on tarkistettava kohdekohtaisesti 

 Jatkuvarakenteiset selkänojattomat istuinpenkit ovat edullisia, 
käytön kannalta joustavia sekä helpompia huoltaa ja pitää 
puhtaana 

 Kestomuoviset kuppi-istuimet kiinteästi asennettuina ovat 
liikuntarakennusten katsomoissa yleisimmin käytettyjä etenkin 
ulkotiloissa. Selkänojattomia istuimia ei suositella, mutta niitä 
käytetään esimerkiksi, kun tarvitaan matalia numeroituja 
erillisistuimia loivissa teleskooppikatsomoissa  

 Akustoivat kangaspäällysteiset istuimet, joissa on 
käyttämättömänä automaattisesti pystyyn nouseva istuinosa (tip-
up) ovat suositeltavia monitoimihalleihin, mutta vaativat enemmän 
huoltotoimenpiteitä 

 Katsomoistuimen ja takana olevan kulkutason pystyseinän väli 
tulisi olla alle 50 mm, jotta kenenkään jalka ei mahdu rakoon 

 Väliaikaiskatsomoiden kytkettävät irtotuolit / -penkit tarvitsevat 
varastointitilaa sekä tuolivaunut (yleensä väliaikaisia 
permantokatsomoja) 
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Kuva 38. Penkin mitoitus. 

                 
Kuva 39. Katsomoistuimia. 

           
Kuva 40. Katsomoistuimen ja takana olevan kulkutason pystyseinän väli  

 

Katsomoportaiden kaide 

Katsomoportaisiin suunnitellaan istuimien kohdille tukikaiteet, joiden 
välistä kuljetaan katsomoriveille. Kapeissa katsomoportaissa tukikaiteet 
tai käsijohde voidaan suunnitella asennettavaksi vain toiselle sivulle. Yli 
2,4 m leveät katsomoportaat on jaettava osiin avokaiteella. 
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Kuva 41. Katsomoportaan kaide.     Kuva 42. Katsomon etureunan lasikaide. 

Istumakatsomon etureunan kaide 

Lasikaide aiheuttaa vähiten näköesteitä kentälle päin. Lasikaide voidaan 
tehdä myös ilman pystyputkia. Yläjohteen tulee olla dimensioiltaan 
mahdollisimman pieni. Kaiteen yläreunassa vaakaan asennettu 
lattateräs aiheuttaa vähemmän näköestettä kuin esimerkiksi 
pyöröputki.     Kaiteen suunnittelussa otetaan huomioon vaaka- ja 
tungoskuormat – varmistetaan rakennusvalvonnasta. 

Nousevan katsomoparven alimman penkkirivin edessä oleva kaide 
voi olla 0,7 m korkea suojakaide, jossa on putoamiselta suojaava 
levitys, kun penkkirivin ja kaiteen välistä on kulku vain kyseiselle 
penkkiriville kts kuva 3.  

 

Seisomakatsomon tukikaiteet 

Seisomakatsomorivien etureunoihin asennetaan turvallisuutta 
lisääviä avokaiteita, jotka estävät yksittäisen ihmisen kaatumisen 
aiheuttamia joukkokaatumisia. Kaiteet suositellaan asennettavaksi 
muutaman rivin välein ja limitellen. Suositeltava kaidekorkeus on 
1100 mm.  

 

Esteettömien katsomopaikkojen kaide 

Jos pyörätuolipaikan edessä olevien istuimien selkänoja ei muodosta 
riittävän korkeaa suojakaidetta, suunnitellaan siihen kohti kiinteä kaide. 
Kaiteen alaosaan suunnitellaan pyörätuolin pyörät pysäyttävä korotus. 

     
 

 

 

kuva 44. Seisomakatsomon kaide 

Kuva 45. Esteettömän 
katsomopaikan kaide 
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Tarjoilupaikkojen kaide 

Katsomoa palvelevien myyntipisteiden läheisyydessä käytetään usein 
kaiderakenteita, joihin on liitetty kapea tiskitaso ja suojalasi.  

 

Etureunan kaiteen portti 

Parvitasojen ja -katsomoiden etureunan kaiteeseen tehtävät 
kulkuportit siirtokatsomoiden portaille tehdään siten, että 
putoamisvaaraa ei synny missään käyttötilanteessa. Porttien tulee olla 
lukittavia. Putoamissuuntaan aukeavia saranaportteja ei tulisi käyttää. 
Usein portit ovat liukuportteja tai liuku-uriin asennettuja ja varastoon 
siirrettäviä kaide-elementtejä. Porteissa voidaan käyttää sähkölukkoja, 
jolloin niiden toiminta yhdistetään teleskooppikatsomoon siten, että 
porttien aukaiseminen estetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi 
silloin, kun teleskooppikatsomo on auki. Mikäli teleskooppikatsomo on 
sähkökäyttöinen, saadaan tieto sähkölukolle teleskooppikatsomon 
käyttöasennosta teleskooppikatsomon sähkökeskukselta. 

Taustapoistuttavien katsomoiden portaat jatkuvat yleensä alimman 
katsomorivin kaidelinjaan asti. Tällöin etureunan suojakaiteeseen on 
tehtävä korotusosa koko portaan leveydeltä. 

 

Kuva 48 Katsomon etureunan kaiteen korotus portaan kohdalla  

9 ULKOKATSOMON KATTAMINEN 

Katsomon kattamisen tarpeellisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti. 
Katoksella on suuri  visuaalinen vaikutus ympäröivään alueeseen. 

Katsomon sijoituksessa huomioidaan auringonvalon häikäisyn 
aiheuttamat haittavaikutukset. Ulkokatsomo pyritään suunnittelemaan 
siten, että se antaa mahdollisimman paljon suojaa katsojille tuulelta ja 
sateelta. Katsomon rakenteet tulisi suunnitella niin, että ne eivät aiheuta 
näkemäesteitä kentälle, suorituspaikalle tms. 

Katoksen sadevedet kannattaa johtaa katsomon takaosaa kohti, jolloin 
syöksytorvet eivät muodosta näkemäesteitä. Katos ulotetaan ohi 
katsomon alimmaisen rivin, jotta suora sade ei kastele katsomoa. 
Korkealla oleva katos ei kuitenkaan suojaa katsomon alimpia rivejä 
tuulisen sään viistosateelta. Katsomokatosta jatketaan myös ohi ylimmän 
katsomorivin takareunan tai vaihtoehtoisesti takaseinän tulee muodostaa 

Kuva 46. Tarjoilupaikkojen kaide 

Kuva 47. Katsomon etureunan kaiteen 
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täysi sadesuoja. Katsomon takaseinä suunnitellaan osittain 
tuultaläpäiseväksi, jotta saadaan vähennettyä tuulenpyörteitä 
katsomossa. 

10 PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS 

Katsomojärjestelyjen suunnitelman on täytettävä ympäristöministeriön 
asetuksen mukaiset määräykset rakennusten paloturvallisuudesta sekä 
pelastusturvallisuuteen liittyvät määräykset ja suositukset. Katsomoiden 
turvallisuus tulee varmistaa niin normaalissa käyttötilanteessa kuin 
hätätilanteessa. Katsomosta on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, 
tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika 
rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä. Henkilöturvallisuuden 
kannalta vaativiin kohteisiin rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää 
tehtäväksi poistumisaikalaskelman. 

Katsomot suunnitellaan siten, että niiden rakenteet ja varusteet 
muodostavat mahdollisimman pienen palokuorman, eivätkä ole helposti 
syttyviä tai paloa levittäviä. Katsomon alapuoliset tilat on aina palo-
osastoitava, mikäli niiden käyttötapa aiheuttaa palovaaraa, kuten 
esimerkiksi varastokäyttö.   

Kattilamaisissa areenakatsomoissa, joissa poistutaan pääosin ylimmän 
katsomorivin kautta on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei palotilanteessa 
hallin yläosiin nouseva savupatja sulje poistumisreittejä. Liikuntalaitosten 
ylimmät katsomo-osat ovat usein myös niin lähellä yläpohjarakenteita, että 
niiden palonsuojaus on tehtävä muuta halliosaa paremmin.  

11 ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELU JA AKUSTIIKKA 

Katsomoiden akustisen suunnittelun tavoitteena on luoda katsojille 
olosuhteet, joissa urheilusuoritusta tai esitystä kykenee seuraamaan 
hyvin, eikä muualta tulevat äänet häiritse tapahtuman seuraamista. 

Katsomoissa, joissa käytetään äänentoistolaitteita, katsojien takana tulee 
olla ääntä vaimentavia pintoja, jotta taustaseinien heijastukset eivät 
heikennä puheen ymmärrettävyyttä. Myös hallitilan muut seinäpinnat ja 
sisäkatto tulee akustoida mahdollisuuksien mukaan, jotta jälkikaiunta-aika 
saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Kangasverhoiltuja istuimia käyttäen 
katsomon ääntä vaimentava vaikutus ei juurikaan muutu, oli katsomo täysi 
tai tyhjä katsojista. 

Teleskooppikatsomon kulkutason alapintaan voidaan sisähalleissa 
asentaa ääntä absorboivaa materiaalia, joka vaimentaa esim. kenkien 
kopinaa katsomon ollessa auki. Tällä on merkitystä enemmän, jos halli on 
muussakin kuin liikuntakäytössä. Toisaalta katsomon ollessa kiinni 
materiaali auttaa vaimentamaan liikuntahallin melua ja tärykaikua, kunhan 
katsomon etureunassa on riittävästi aukkoa tai etulevyissä rei’itystä. 

12 TALOTEKNIIKKA 

Ilmanvaihto suunnitellaan siten, että sen tehokkuutta voidaan säätää tai 
se säätyy yleisömäärän mukaan. 

Jäähalleissa ja uimahalleissa on muista liikuntarakennuksista poikkeavat 
lämpö- ja kosteusolosuhteet, jotka voivat tehdä katsojakokemuksen 
epämiellyttäviksi. Laadukkaasti suunnitellulla ilmanvaihdolla voidaan 
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parantaa katsomo-olosuhteita. Uimahalleissa parhaisiin olosuhteisiin 
päästään, kun tuloilman jako katsomoon tapahtuu penkkien alta, jolloin 
allastilan lämmintä ja kosteaa ilmaa ei sekoitu katsomoon. Jäähalleissa 
ilmanjako toteutetaan yleensä siten, että kentälle tuodaan kylmää ilmaa ja 
katsomoon sekä ulkoseinustoille tuodaan lämmintä ilmaa. 

Suuremmissa kilpahalleissa katsomot ja areena varustetaan omilla IV-
koneillaan, jolloin kummankin alueen olosuhteita voidaan hallita erikseen. 

Monitoimihalleissa, joissa areena on ympäröity siirtokatsomoin, voidaan 
katsomoon ja areenalle tuoda ilmaa teleskooppikatsomoiden läpi. Tällöin 
tulee huolehtia erityisesti siitä, että katsomot pidetään puhtaina ja 
pölyttöminä. 

 

 

Kuva 49. Areenaan ja katsomoon tuodaan ilmaa teleskooppikatsomon rei’itettyjen etulevyjen läpi. 

Esteettömyysasetuksen mukaan äänentoistojärjestelmällä varustetussa 
katsomossa on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava 
äänensiirtojärjestelmä kuulorajoitteisia varten, mikä täytyy huomioida 
talotekniikkaa suunniteltaessa.  

Suunnittelussa tulee myös huomioida, että esteettömät pyörätuolipaikat 
varustetaan pistorasioin, koska pistorasioita tarvitaan sähköisten 
apuvälineiden käyttöön ja lataamiseen.  

Lisäksi ulkokatsomoiden ja esim. VIP-katsomoiden istuimissa tulee 
huomioida penkkien lämmityksen tarve.  

13 OPASTEET 

Opastuksen selkeys ja katkeamattomuus pääsisäänkäynniltä katsomoon 
omalle istumapaikalle on tärkeää, jotta katsoja löytää sinne omatoimisesti. 
Opasteissa huomioidaan kaikki käyttäjäryhmät ja erityisesti liikkumis- ja 
toimimisesteiset henkilöt. Esteettömien katsomopaikkojen sijainti ja reitti 

Kts.  RT 91-11282 
Kiinteistön opasteet. 
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katsomopaikoille opastetaan selkeästi. Kuulorajoitteisille induktiosilmukoin 
varustetut katsomo-osat merkitään opastein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 50. Vasemmalla pyörätuolisymboli eli ISA-symboli (International Symbol of Access). Induktiosilmukalla varustetut tilat 
merkitään SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla (oikealla) 

Opastus katsomon istumapaikalle tapahtuu pääsisäänkäynnin yhteydessä 
olevan opaskartan, eri katsomoihin ja katsomolohkoihin johdattavien 
suuntaopasteiden sekä rivi- ja katsomopaikkanumeroiden avulla. 
Opasteita tarvitaan kaikissa paikoissa, joissa käyttäjät joutuvat 
valitsemaan reitin, kuten risteyskohdissa ja tasaisin välimatkoin reitin 
varrella. Opasteiden sijoittelussa tulee huomioida, etteivät ne peity 
tapahtumissa ihmismassojen taakse.    

Opasteen selkeät tummuuskontrastit ja riittävä koko lukuetäisyyteen 
nähden tekee niistä helposti havaittavia ja luettavia. Opasteissa käytetään 
lyhyitä ja yksinkertaisia sanoja, mutta mieluiten symboleja, jos 
mahdollista. Monitoimihalleissa, joissa pidetään myös konsertteja, 
suositellaan käytettäväksi tuntoaistin avulla luettavia kohokirjaimisia rivi- ja 
istuinpaikkanumeroita. 

Katsomoiden poistumistieopasteet suunnitellaan valaistuina 
viranomaismääräysten mukaisesti. 

Katsomoiden suurin sallittu henkilömäärä ilmoitetaan seinäkyltein. 

 

 

Kuva 51 ja 52. Katsomo-opasteita 
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14 KATSOMON KÄYTTÖ JA HUOLTO 

Katsomosta laaditaan huolto- ja ylläpitosuunnitelma, jolla huolehditaan 
katsomon toimivuus ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen 
jälkeen. 

Katsomon kaikkien rakennusosien huoltoa ja mahdollisia korjauksia tulee 
tehdä säännöllisesti ympäri toimintakauden. Varsinkin istuinosiltaan 
ylösnousevien tuolien mekanismien toimivuus vaikuttaa 
poistumisturvallisuuteen. 

Teleskooppikatsomot tarkastetaan rakenteeltaan ja mekaniikaltaan 
vähintään kerran vuodessa toimikauden alussa valmistajan huolto-ohjeen 
mukaisesti. Lisäksi tehdään silmämääräinen tarkastus aina ennen käyttöä 
ja käytettäessä. Katsomon rakenteet saattavat kerätä roskia, jotka 
vaikuttavat mekanismien toimintaan. 

Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota katsomon siivottavuuteen. Siihen 
vaikuttaa huomattavasti lattioiden, istuimien ja kaiderakenteiden 
materiaalivalinnat, jotka tulee suunnitella mahdollisimman huoltovapaiksi. 
Istuimien kiinnitykset kannattaa suunnitella tehtäväksi 
katsomoporrastusten pystypintoihin, jolloin lattiapinta on esteettömästi 
siivottavissa. Rakennusosien detaljoinneissa pyritään välttämään koloja ja 
rakoja, joihin kerääntyisi roskia. 

Jos katsomo on käytössä myös talvisin, tulee materiaalien kestää esim. 
sulanapapitoon käytettäviä kemikaaleja ja hiekoitusta. Myös alueet lumien 
läjitykselle tulee huomioida suunnittelussa.  
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