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Hätäpoistumistikkaat 1½ kerroksisista rakennuksista 
 

Etelä-Pohjanmaalla on vuoden 2010 aikana 11 henkilöä meneh-
tynyt tulipaloissa. Osassa kohteissa ei muistettu hätäpoistumistik-
kaiden olemassa oloa, on hypätty ikkunasta suoraan ulos louk-
kaantuen vakavasti. Lisäksi on ollut kohde, jossa tikkaita ei ollut 
ollenkaan ja seuraukset olivat sen mukaiset kaksi henkilöä meneh-
tyi ja kaksi loukkaantui vakavasti.  

Hätäpoistumistikkaiden kehittämisen ajatuksena on vähentää 
henkilömenetyksiä ja loukkaantumisia, sekä helpottaa ja nopeuttaa 
asukkaiden turvallista poistumista asunnosta tulipalon syttyessä 
kohteessa. 
Tämä hätäpoistumistikasmalli soveltuu myös teollisuuden, maatilan 
muiden rakennuksien ja viljankuivaajien hätäpoistumistikkaiksi. 



Tulipalotilanteessa on oltava toimivat 
helppokäyttöiset hätäpoistumistikkaat. 
Asukkaiden on osattava käyttää hätä-
poistumistikkaita. 



Nykyisin käytössä 
olevia hätäpoistumis-
tikkaita. 
 
Yhdistetty siirtoputket 
ja tikkaat. 

Yleensä hätäpoistumis-
tikkaat alkavat suoraan 
ikkunan alta. 
 
Näihin tikkaisiin on vai-
kea päästä, kun no-
peutta pitää olla tulipa-
lotilanteessa turvalli-
seen poistumiseen.  



Rakennuksessa ei ollut hätäpoistumis-
tikkaita vaan ne olivat nurmikolla. 
Kohteessa menehtyi kaksi henkilö ja kaksi 
henkilöä loukkaantui vakavasti. 



Yhteistyökumppaniksi sain 
johtaja Heikki Savelan, 
Savelan Metalli Oy:ä 
 
Hätäpoistumistikkaiden 
proton valmisti Savelan 
Metalli Oy. 
 
Protosta tuli heti sellainen, 
kun oli ajateltukin. 
 
Proto on esitelty tiedotus-
välineille ja viranomaisille. 



  
 
 
 
 
 
 Oheinen ilmoitus tuotti Kurikassa lähes kolmekymmentä 
 yhteydenottoa, tarvittava tikasmäärä oli 40. 
 Ilmoitus herätti ihmiset ajattelemaan perheittensä turvalli-
 suutta, pelastautumista tulipalotilanteessa. 
 Otanta oli yhdeltä paikkakunnalta, mikä on todellinen 
 määrä puuttuvista hätäpoistumistikkaista maassamme. 
 

Harjoituskohde oli Heli ja Vesa Sillan-
pään kiinteistö Kurikassa Luovan-
kylässä. 



Etsintäkuulutuksen vuoksi yhteydenottoja 
kertyi runsaasti. 
Tikkaita pitää valmistaa 40 kpl. 
Moneen kohteeseen pitää asentaa kah-
det tikkaat. 
 





 Kerrostaloista puuttuu 
myös hätäpoistumis- 
tikkaita



Hätäpoistumistikkaiden asennus on alkamassa.
Asennustehtävässä Savelan Metalli Oy:ä 
toimitusjohtaja Heikki Savela ja suunnittelija Kai 
Huhtaviita. 



Hätäpoistumistikkaat on 
asennettu. 
Yläkerran ikkuna avau-
tuu sisäänpäin. 
Tikkaat kääntyvät sei-
nään nähden 90° se 
helpottaa poistumista 
kohteesta tulipalotilan-
teessa. 
 



Hätäpoistumistikkaiden asennuksessa on 
huomioitava kunnon kiinnitys seinään. 
Ikkunan avaussuunta, ulospäin saranan 
puoli, sisäänpäin vai onko kiinteä ikkuna-
paketti. Kiinteän ikkunapaketin ollessa ky-
symyksessä ikkunaa rikottaessa muista 
turvallisuus ikkunaa rikottaessa ja pois-
tuessa 
Hätäpoistumistikkaiden ohjeet laminoi-
daan ikkunan läheisyyteen. 
Hätäpoistumistikkaiden toimintaohjeet 
opastetaan talossa asuville sekä yöpymis-
vieraille. 



 

Hätäpoistumistikkaiden I testaus 
14.9.2010 

Testaajana Jukka Svärd 



 





Heli 
Sillanpää 



Samuel Svärd 6 vuotta 



Vesa Sillanpää ja Patrik 4 vuotta 



Hätäpoistumistikkaiden esittely viran-
omaisille ja tiedotusvälineille 16.9.2010 

Tiedotustilaisuus Luovan koululla, isäntänä 
toimi Kurikan kaupunki. 



Harjoitus alkaa V. Sillanpään kiinteistössä 

Projektipäällikkö Reijo Ravila Kurikan kaupunki, Kai Huhtaviita 
suunnittelija, Heikki Savela toimitusjohtaja Savelan Metalli Oy ja 
Juha Turkulainen palomestari Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos.  



Neljä henkilöä pelastui noin 3 
minuutissa palovaroittimen 
ilmoittaessa tulipalosta. 
 
Henkilöt olivat maassa turvas-
sa.. 



 

112 

Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika 
 
Tulipalo syttyy    00.00 min 
 
Palo havaitaan palovaroitin  02.00 / 2 min 
 
 
Pelastaminen välittömästä  
vaarasta    05.00 / 3 min 
 
Hätäilmoitus    06.00 / 1 min 
 
Hätäkeskus hälyttää  
pelastuslaitoksen ym.   07.00 / 1 min 
 
Pelastuslaitoksen valmiusaika  12.00 / 5 min 
Alkusammutus käsisammuttimet 
 
Ajomatka kohteeseen 8 km   20.00 / 8 min 
 
Talon asukkailla on aikaa toimia ennen 
pelastusyksiköiden saapumista noin 15-20 
minuuttia. 





Lasten pelastaminen tulipalo-
tilanteessa 1-2 vuotta 

 
 

• Yläkerrassa on oltava valmiudessa  
kantokassi tai lasten kiikun istuin 
johon 1 -2 vuotias lapsi mahtuu. 

    (malli M.O.) 
• Kantokassissa on oltava riittävän 

pitkä naru kiinnitettynä, joka ulottuu 
toisesta kerroksesta maahan asti. 

• Lapsi lasketaan maahan kantokas-
silla tms. jonka jälkeen aikuinen 
laskeutuu hätäpoistumistikkaita. 



Lasten pelastaminen tulipalo- 
tilanteessa iältään 2-10 vuotta 
• Helikopterin pintapelastajan Efa-

lenkistä tehdään tulipalotilanteeseen 
soveltuva lasten pelastamiseen 
tarkoitettu pelastusväline.  

• Lenkin toinen pää laitetaan 
pelastajan kaulan ympärille. 

• Toinen lenkki lapsen kainaloiden alle.
• Lapsen on pidettävä kädet sivulla 

alhaalla, jottei putoa lenkistä. 
• Lenkkiin tehdään lukitus, joka varmis-

taa, että lapsi pysyy alas laskeutumi-
sen ajan lenkissä turvallisesti. 

Merestä pelastettu Efa-
lenkissä. 



Ikkunoiden avautuminen 
• Ikkunoiden avaamiseen tarkoitetut kahvat on 

pidettävä paikoillaan. 
• Ikkunoiden avaussuunta ratkaisee hätäpoistu-

mistikkaiden paikan. 
• Ikkunat avautuvat sisälle, tikkaat on helppo 

asentaa ikkunan viereen. 
• Jos ikkunoiden saranat on ”väärällä” puolella, 

vaihdetaan saranat toiselle puolelle, niin saa-              
daan asentaa tikkaat ikkunan viereen. 

• Uusien talojen ikkunoiden osalta tulisi määri-
tellä ikkuna joka soveltuu hätäpoistumisreitiksi 
sekä hätäpoistumistikkaiden sijainti. 

 
Kurikka 16.9.2010 
 
Matti Peurala 
Puolukkapolku 3 
61300 Kurikka 
06 4501 610 
 
 
 
 
 



HÄTÄPOISTUMISTIKKAAT / palotarkastaja / 
nuohooja 
Asukkaiden valmiudet käyttää hätäpoistumistikkaita 
Aika: 
 

testaaja: 

Allekirjoitus  
Nimi: __________________________________________________________________ 
Osoite:_________________________________________________________________ 
Asukkaita:______________________________________________________________ 
Ikäjakautuma:___________________________________________________________ 
Liikuntarajoitteisia:_____________________________________ 
Hätäpoistumisreitti-tikkaat____________________________________________ 
Avattava ikkuna:___________________________________________________ 
Kahvat:__________________________________________________________ 
 
Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika kohteeseen: Lähtövalmiusaika 5 
min + ajomatka noin 1 km/min. Ajomatka ko. kohteeseen on ___       
minuuttia = aika kohteen asukkailla toimia ennen pelastuslaitoksen 
saapumista.  
Hätäpoistumistikkaiden testauksessa todettiin seuraavaa: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 


