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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjeisto wc -tiloista

1. Vaatimukset elintarvikehuoneiston WC-tiloista

Maa- ja metsätalousministeriön eräistä elintarvikehuoneistoista antaman asetuksen
mukaan elintarvikehuoneistossa on oltava henkilöstölle riittävästä
käsienpesumahdollisuuksilla varustettuja käymälöitä, jotka eivät saa avautua suoraan
tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Työntekijöiden wc-mitoitus suhteessa
työtekijämäärään perustuu työsuojelusäädöksiin. Wc-tilat tulee olla erikseen mies- ja
naispuolisille työntekijöille.

1.1 Asiakkaiden wc-tilat

Asiakkaiden wc-istuinten määrä on mitoitettava asiakaspaikkojen mukaan. Lisäksi on
selvitettävä liikuntaesteisten käyttöön soveltuvia wc-tiloja koskevat vaatimukset
(lisätietoja rakennusvalvonnasta). Wc- tiloissa tulee olla käsienpesupiste, joka tulee
varustaa pesuaineannostelijalla ja käsienkuivausmahdollisuudella.

Wc-kalusteidenmäärä

Miehet Naiset

< 25 yksi yhteinen*

25 – 50 1 1

51 - 100 1+1 urinaali 2

101 – 150 1+2 urinaalia 3

151 – 200 2+2 urinaalia 3

201 – 250 2+3 urinaalia 4

251 – 300 2+4 urinaalia 4

301 – 400 3+4 urinaalia 5

> 400 tapauskohtaisesti

* Jos huoneistossa tarjoillaan pääasiassa alkoholijuomia, tulee aina olla
erilliset wc-tilat naisille ja miehille riippumatta asiakaspaikkojen määrästä.
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Wc-tiloja mitoitettaessa tulee huomioida myös ulkotarjoilupaikat esim. terassilla.
Ulkotarjoilupaikat lasketaan täysimääräisinä mukaan asiakaspaikkoihin.

Työpaikan yhteydessä olevan henkilökuntaruokalaan ei edellytetä erillisiä wc-tiloja
asiakkaille silloin, kun työpaikan muissa tiloissa on riittävät wc-tilat. Suositeltavaa olisi että
henkilökuntaruokaloiden yhteyteen järjestetään asiakkaille wc-tilat. Esim.
kauppakeskuksissa voi useammalla ravitsemusliikkeellä (kahvilat yms.) olla yhteiset wc-
tilat. Tällöinkin wc-tilojen mitoituksessa käytetään edellä olevaa taulukkoa.

Elintarvikehuoneistoon ei tarvitse varata asiakkaille wc-tiloja, jos asiakaspaikkoja on
enintään 6 kappaletta. Tässäkin tapauksessa henkilökunnalle tulee kuitenkin varata wc-
tila, joka ei avaudu suoraan tiloihin, jossa käsitellään elintarvikkeita.

2 Yleisötilaisuuksien käymälät
Yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden
on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta ja käyttäjien on oltava
asianmukaisten näköesteiden suojassa. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden
sijainnista. Käymälässä on oltava käsienpesumahdollisuus ja hygieeninen käsien
kuivausmahdollisuus.

Käymälät suuressa yleisötilaisuudessa

Osallistujamäärä Naisille Miehille näistä liikuntaesteisille

< 50 * 1 1 1

51 – 250 * 2 2 1

251 – 500 * 3 3 1

501 – 750 5 4 1

751 - 1000 6 5 1

yli 1000 osallistujaa,
jokaista 250
osallistujaa kohden

+1 +1 1/1000 osallistujaa

*ohjeellinen

Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita. 50 cm
kourua vastaa 1 wc-paikkaa. Jos käymälöitä on käytettävissä muissa tiloissa, tapahtuma
on lyhyt tai on muu erityinen syy, voidaan em. ohjeista poiketa tapahtumakohtaisesti.
Asiasta on sovittava ympäristövalvonnan kanssa.

Kun on kyseessä tilaisuus, joka kestää yli 5 tuntia, tai jos tilaisuudessa anniskellaan
alkoholia, on käymälöiden määrää lisättävä.


