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Tuotekehityksen taustalla on yli 20 vuoden kokemus-

asiantuntijuus. Kun markkinoilta ei löytynyt tarpeisiimme 

sopivia tuotteita, päätimme kehittää niitä itse.

”Rehtori vastaa yksikön turvallisuusjohtamisesta ja sen kehittämisestä. Omassa työssäni olen 

pyrkinyt saamaan oppilaitosturvallisuuteen liittyvät asiat kuntoon. Se ei ole ollut yksinkertais-

ta, sillä rehtorin työ vaatii keskittymistä samanaikaisesti moneen arjen asiaan. Koulujen tulee 

kuitenkin huolehtia lakisääteisistä velvoitteista, välineistä, suunnitelmista ja harjoittelemisesta. 

Turvallisuuskulttuuria kehittäessä olemme huomanneet ison käytännön ongelman, jonka 

kanssa emme uskoakseni ole yksin. Mistä välineet löytyvät silloin, kun niitä tarvitaan? Syntyi 

ajatus turvallisuusajatteluun ohjaavasta kalusteesta - Turvakaapista. Sellaista ei löydy mark-

kinoilta, joten päätin kehittää sen itse. Turvakaappiin on koottu tilakohtaiseen varautumiseen 

liittyvät olennaisimmat välineet, ohjeet ja tarvikkeet. Se toimii arjen apuvälineenä rehtorin ja 

turvallisuudesta vastaavan työssä.”

Joel Linna, Rehtori Vesangan päiväkotikoulu, yrittäjä Säppi Oy
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Turvakaappi

Turvakaapin runko on tehty ekologisesta 
ja kestävästä massiivikoivusta. Puupinnan 
viimeistelee vesiohenteinen ja ympäristöys-
tävällinen lakka. Tausta on 12 mm paksua 
valkoista kalustelevyä, josta kaapin saa kiin-
nitettyä tukevasti seinään. Iskunkestävä ovi 
on kirkasta polykarbonaattia, jota kehystää 
valkoiseksi laminoitu puukehys. Vakiona 
oikealle avautuva ovi lukitaan kaapin sivussa 
olevalla painonappilukolla. Hätätilanteita 
varten ovessa on ainutlaatuinen mekanismi, 
joka mahdollistaa lukitun kaapin avaamisen 
ilman avaimia tai työkaluja. Kaapin sisäpuolella 
on polykarbonaatista valmistetut lokerot ensia-
puun ja turvallisuuteen liittyville tarvikkeille.

Kuvan kaappi on esimerkkivarusteltu. Kaapin 
sisältö ja käyttöön liittyvä koulutus toteute-
taan asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeiden ja 
tilatyypin mukaan. Turvakaappi valmistetaan 
Suomessa julkitilakalustukseen erikoistuneen 
Kuopion Woodi Oy:n toimesta. Kaapin varus-
telusta ja turvallisuuskoulutuksesta vastaa 
Säppi Oy.

Turvakaapissa on hätätilanteisiin suunniteltu ainutlaatuinen lukkomekanismi, joka mahdollistaa lukitun 
kaapin avaamisen ilman avaimia tai työkaluja. Hätätilanteessa riko oven pieni muovi-ikkuna ja vedä 
punaista salpaa itseäsi kohti, jolloin oven lukitus vapautuu.

Turvakaapin mitat: 
leveys 550 mm, korkeus 900 mm, syvyys 150 mm.
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1. Ryhmänjohtajan huomioliivi

2. Hätätilanteen toimintaohjeet

3. Tarkastettu / tila tyhjä -ovimerkitsin

4. Otsavalo

5. Paristokäyttöinen tilan LED -valaisin 
(sähkökatkotilanteet)

6. Ensiaputarvikkeet

7. Poistumistiekartta (lisäpalveluna)

8. Säppi turvalukitsemisväline

Turvakaapin esimerkkisisältö
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Esimerkkisisällön lisäksi kaapissa on tilaa myös muille tarvikkeille ja ohjeistukselle. Huomioliivi on mahdollista toteuttaa räätälöidyllä 
painatuksella. Kaapin sisältö ja käyttöön liittyvä koulutus toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeiden ja tilatyypin mukaan.
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”Kun olin 11-vuotias poika, minulla oli ruskeakantinen 

kierrekansio, johon keräsin raportteja keksinnöistäni. 

Värkkäilin kaikenmoisia viritelmiä lankarullista, sähkö-

moottoreista ja puukepeistä. Jos tuo kansio olisi vielä 

tallessa, voisi siihen liittää 40 vuoden jälkeen vielä yhden 

keksinnön. Säppi sai patentin 31.8.2021.”

Joel Linna, yrittäjä Säppi Oy
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Säppi turvalukitsemisväline

Säppi estää pääsyn suojattavaan tilaan

Oppilaitosten sisälle suojautumista ulkoista uhkaa 
vastaan määrittelee Poliisihallituksen ohjeistus.  
Säpin toiminta-ajatus tukee tätä virallista ohjeistusta.  
Säppi on suunniteltu oppilaitosta kohtaavan ulkoisen 
uhkan tilanteisiin, missä estetään pääsy suojattavaan 
luokkatilaan. Säppi toimii yhtä hyvin myös muissa 
julkisissa tiloissa ja yrityksissä.

Säppi turvalukitsemisväline on patentoitu tuote ja 
valmistetaan Suomessa.

Näin Säppi toimii

Säppiä säilytetään lukittuna sitä varten suunnitellussa telineessä tai lukittavassa Turvakaapissa. Näin 
estetään välineen väärinkäyttö. Säpin paikalleen asentaminen kestää vain muutamia sekunteja.

SäS ppi estä

Oppilaitost
vastaan mä
Säpin toimin
Säppi on su
uhkan tilant
luokkatilaa
julkisissa til

Säppi turva
valmistetaa

Näin Säppi toimii

www.sappi.fi 

1. Avataan lukitus 2. Työnnetään Säppi 
 ovenkahvan ympärille

3. Työnnetään lukitustappi
 Säpin reikään



Lisätietoa

Säppi Oy
www.sappi.fi 
info@sappi.fi 

Myynti

Juhana Autio | Säppi Oy
044 241 7131
juhana.autio@sappi.fi 

Joel Linna | Säppi Oy
041 319 5107
joel.linna@sappi.fi 


