yleisötapahtumien
telttaturvallisuusohje
Yleistä
Porin kaupungissa on useita alueita, joilla järjestetään erilaisia tapahtumia. Lähes poikkeuksetta tapahtumien
myyntipalvelut sekä ohjelma- ja palvelutuotanto toteutetaan tapahtumaa varten pystytetyistä teltoista.
Telttojen ja muiden tapahtumakohtaisten väliaikaisten rakenteiden pystyttämisessä on noudatettava
vastuuviranomaisen määräyksiä ja ohjeita.

Alueet, joita tämä turvallisuusohje koskee
Tämä turvallisuusohje koskee kaikkia Porin kaupungin alueella toteutettavia yleisötapahtumia.
Viranomaislupien tarve on selvitettävä tapauskohtaisesti. Tämä ohje on sovellettavissa myös yksityisiin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotka osallistujamääränsä perusteella eivät vaadi viranomaislupia.

Tilapäisten rakennelmien /
telttojen rakentamisvaatimukset
Tilapäisten rakennelmien pystyttämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita:
• Telttojen rungon osat on oltava kytkettynä toisiinsa lukittavilla liitoselimillä, kitkaliitoksia ei sallita.
• Teltat kiinnitetään alustaansa pääsääntöisesti maa-ankkureilla, mikäli se ei ole mahdollista teltat
vakavoidaan irtopainoilla.
• Irtopainoja käytettäessä on pienen telttojen jokaisessa kulmassa oltava vähintään seuraavan listan
mukaiset irtopainot:
2 x 2 teltta 15 kg/tolppa
5 x 5 teltta 96 kg/tolppa
3 x 4 teltta 46 kg/tolppa

3 x 5 teltta 35 kg/tolppa
6 x 6 teltta 139 kg/tolppa
3 x 5 teltta 58 kg/tolppa

4 x 4 teltta 62 kg/tolppa
2 x 3 teltta 23 kg/tolppa
4 x 5 teltta 77 kg/tolppa

Esitetyt minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15m/s.
Voimakkaammalla tuulella on kattopressu poistettava tai lisättävä painoja.
• Teltat on kiinnitettävä maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg,
narut tai vastaavat eivät ole sallittuja.
• Telttoihin menevät kaapelit ja letkut on suojattava kompastumisen varalta siten, että esteetön kulku on mahdollista.
• Näiden ohjeiden noudattamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen.

Telttojen ja myyntipaikkojen muut ohjeet
• Teltat ja muut myyntipaikat pystytetään aluehaltijan osoittamaan paikkaan, joka tarvittaessa vahvistetaan
viranomaismenettelyssä.
• Myyntialueella tulee varata pelastusväylät, joiden leveys vähintään 4 m.
• Autojen pysäköinti myyntialueella kielletty.
• Myyntipaikkojen alituskorkeus on oltava vähintään 2 m.
• Myyntialuetta ei saa ylittää.
• Sähköjohdot tulee suojata ja kiinnittää asianmukaisesti teltan ympäristöön.
• Mikäli teltassa käytetään nestekaasua tai avotulta, on teltassa oltava vaadittava.
• Alkusammutusvälineistö (peite tai sammutin käyttötarpeen mukaan).
• Suurimmissa yleisötapahtumissa järjestäjä velvoitetaan laatimaan pelastussuunnitelma, joka esitetään
pelastusviranomaiselle.
Lisätietoja tästä turvallisuusohjeesta antaa:
Rakennusvalvonta / Ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala
Infra / Tekninen toimiala
Lounais-Suomen poliisilaitos
Satakunnan pelastuslaitos
Porikorttelit / Porin kaupunkikeskusta ry
Visit Pori Oy

