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TELTTOJEN OSALTA NOUDATETAAN SEURAAVAA OHJEISTUSTA
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teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. kohta henkilömäärä)
telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL1, DIN4102 B1 tai vastaava)
teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (ks. kohta
poistumisjärjestelyt)
teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumisreittien
merkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella.
Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin
opasteiden vaatimus katsotaan tapauskohtaisesti.)
teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta. (Ohje: Yksittäiset alle 20 m2 teltat sijoitetaan pääsääntöisesti
vähintään 4 metrin päähän rakennuksista. Isompien telttojen sekä telttaryhmien etäisyys rakennuksesta on
pääsääntöisesti vähintään 8 metriä.)
teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumisreitit. Teltta-alueelle
varataan pelastustiet, joiden leveys on vähintään 3,5 metriä.
teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan
teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betonitai vesipainoin.
Ohje: Mikäli käytössä ei ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia ohjeita, enintään 300 m2 telttojen pystyttämiseen
suositellaan seuraavaa:
▪ rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä
▪ teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto. Irtopainoja
käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa on vähintään seuraavat painot:
• 2 x 2 teltta 15 kg/tolppa; 4 x 4 teltta 62 kg/tolppa; 5 x 5 teltta 96 kg/tolppa; ja 6 x 6
teltta 139 kg/tolppa
▪ Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15
m/s. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.
▪ teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden murtolujuus on
vähintään 250 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.
▪ Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa.
Tämän vuoksi rajuilman sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja toimintaohjeita
sekä sääolojen seuraamista.
Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö keskeytetään.
Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut
muita ohjeita, noudatetaan niitä.

