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TIIVISTELMÄ 

Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus (ERÄS) –hanke 

 

Erityisryhmillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan paloturvallisuuteensa.  Eri tavoin 
liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kohdalla ovat tärkeitä esteettömästi saavutettavat tilat 
ja informaatio, erityisesti moniaistisesti tiedon vastaanottamisen mahdollistavat ja havaitsemista 
tukevat opastusratkaisut. Tällaisia ovat esimerkiksi ääni, vilkkuvalo ja värinähälytyksellä varustetut 
palohälyttimet, äänimajakoin varustetut poistumisovet ja valaistut hätäpoistumisopasteet ovilla. 
      Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) –hankkeen tavoitteena oli edistää tilapäisesti tai 
pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa 
Suomessa luomalla malli poistumisturvallisuuden kehittämiseksi. Projektissa tarkasteltiin yhtäältä 
sitä, miten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointiin laaditut eurooppalaiset 
suositukset, Evacuation of people with disabilities European Guideline (CFPA-E Guideline No 33: 
2015 F), toteutuvat tällä hetkellä rakennusten julkisten tilojen poistumisturvallisuusohjeissa ja 
opasteratkaisuissa. Toisaalta tarkasteltiin myös sitä, millaisia kehittämistarpeita ja moniaistista 
havaitsemista tukevia ratkaisumahdollisuuksia on kartoituksen ja pilotoinnin perusteella 
havaittavissa. 
      ERÄS-hanke muodostui useammasta kokonaisuudesta, jotka niveltyivät vaiheittain toisiinsa. 
Ensimmäinen kokonaisuus muodostui eurooppalaisia käytäntöjä yhdentävän CFPA-E oppaan ja 
suositusten kääntämisestä suomeksi. Opas kuvaa toimenpiteet suosituksina, jotka tulisi ottaa 
huomioon suunniteltaessa rakennuksia, joiden julkisiin tiloihin kaikilla on pääsy. Suomennettu 
opas julkaistiin hankkeessa SPEKin julkaisusarjassa nimellä Liikkumis- ja toimimisesteisten 
henkilöiden evakuointi CFPA-E No 33:2015F. Käännöstyön prosessia tarkastellaan HAMKn 
Unlimited julkaisusarjassa Jarmo Majamaan ja Tuula Kekin artikkelissa CFPA-E No 33:2015 F 
oppaan suomennos. 
      Hankkeen toisessa vaiheessa kartoitimme kahdenkymmenen kohteen julkisissa tiloissa 
liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden poistumisturvallisuutta analysoimalla ja vertaamalla 
nykyisiä poistumisturvallisuuskäytäntöjä CFPA-E No 33:2015 F oppaassa esitettyihin suosituksiin. 
Kartoitusta ohjaavana tutkimuskysymyksenä oli, millä tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten 
henkilöiden poistumisturvallisuus ja -opastusratkaisut on huomioitu julkisissa tiloissa 
tulipalotilanteen varalta? Erityisenä tarkastelun kohteena olivat moniaistisen tiedon 
vastaanottamisen mahdollistavat hätäpoistumisen opastusratkaisut julkisissa tiloissa. Tulokset 
julkaistaan Merja Saarelan artikkelissa Kartoitus liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden 
huomioimisesta poistumisturvallisuusratkaisuissa HAMKn Unlimited julkaisusarjassa. 
 



      Kolmas hankkeen kokonaisuus muodostui CFPA-E suositusten mukaisten 
hätäpoistumisratkaisujen testaamisesta ja mobiiliteknologiaan perustuvien uusien ratkaisujen 
kehittämisestä sekä testaamisesta. Ensisijainen pilotointikohde oli Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valterin Ruskiksen koulu, jonka kolmanteen kerrokseen rakennettiin kokeilu- ja testausympäristö. 
Ruskiksen koulun pilotointikohteessa ympäristöön asennettiin moniaistisen havaitsemisen 
mahdollistava ja mobiiliteknologiaan perustuva digitaalinen katkeamaton poistumisopastus, joka 
synkronoitiin osaksi koulun poistumisturvallisuuskokonaisuutta. Moniaistisuutta tukevien 
poistumisratkaisujen testaamis- ja kehittämisprosessia sekä mallia tarkastellaan Marjo Kiven, Ilkka 
Pirttimaan ja Merja Saarelan artikkelissa Malli moniaististen ratkaisujen kehittämisestä (HAMKn 
Unlimited julkaisusarja). 
      Neljäs ERÄS-hankkeen kokonaisuus muodostui kolmannessa vaiheessa luotujen ja testattujen 
poistumisratkaisujen vaikutusten simuloimisesta Pathfinder-simulointityökalulla ja riskien 
arvioimisesta FRAME (Fire Risk Assessment Method for Engineering) – menetelmällä. Oikeanlaisen 
ratkaisun tarjoaminen tietylle liikkumis- tai toimimisesteisten henkilöiden ryhmälle vaatii 
käyttäjien profilointia. Hankkeessa simuloitiin erilaisten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden 
poistumista, jotta uusien kehitettyjen poistumisopastusten vaikutuksia poistumiseen olisi 
mahdollista arvioida. Simulointiprosessin toteutus on kuvattu Olli Ilveskosken artikkelissa 
Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden poistumisen simulointi (HAMKn Unlimited 
julkaisusarja). 
      ERÄS-hanke toteutettiin ajalla 1.9.2016-31.10.2017.Toteutuksesta vastasi konsortio, johon 
kuuluivat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), 
Avaava Oy ja MIPSoft Oy. Hankkeen hallinnoijana toimi HAMK, Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö, 
Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC) –tutkimusryhmä. Hanketta rahoitti 
Palosuojelurahasto. HAMKn Unlimited julkaisusarjan artikkelit on saatavana tammikuun lopussa 
2018.  
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