Tulosta värillisenä

Tarkistuslista: Turvallisuus kotona

Tämän listan tarkoituksena on au�aa rakentamaan muis�sairau�a sairastavan henkilön turvallista ja
muis�ystävällistä ko�ympäristöä. Lista au�aa huomioimaan yleisimmät paloturvallisuuteen ja
estee�ömyyteen lii�yvät riskitekijät. Mitä aikaisemmassa vaiheessa muutoksia tehdään, sen
paremmin ja pidempään muis�sairas pärjää kotonaan.

YLEISESTI
Kodikas, turvallisuu�a luova ilmapiiri.
VALAISTUS: Hyvä valaistus, huomioiden myös öinen aika.
KONTRASTIVÄRIT: Värien käy�ö huomiota vaa�vissa
paikoissa esim. valokatkaisimen kehyksissä ja tukikahvoissa.
Kontras�väri ero�uu hyvin taustastaan. Se voi olla punaisen
lisäksi esimerkiksi myös sininen tai keltainen.
APUVÄLINEET: Säännöllinen tarpeen arvioin� ja huolto.
KULKUREITIT: Estee�ömät ja vapaat tavaroista (matot,
kynnykset, sähköjohdot).
PALOTURVALLISUUS: Toimivia palovaroi�mia (1/60 m2) ja
asuinkerros. Asunnossa on normaali määrä tavaraa
(palokuorma).
OVIEN LUKITUS: Poistuminen hätä�lanteessa onnistuu,
mu�a kutsuma�omat vieraat eivät pääse sisään.

PIHAYMPÄRISTÖ
Ko� on helpos� löyde�ävissä eli osoite hyvin näkyvillä ja
talon numero on valaistu.
KUNNOSSAPITO: Piha huolletaan säännöllises� etenkin
talviaikaan.
ESTEETTÖMYYS: Levähdyspenkkejä, sisäänkäynnissä
huomioitu apuvälineiden käy�ö (luiska, kaiteet),
vaaranpaikat merkataan näkyväs� tai korjataan.
C

KOTIKATU

Poikkeus�lanteet

VALAISTUS: Hyvin valaistut kulkuväylät ja ulkorappu.
APUVÄLINEET: GPS-paikannin tuo lisäturvaa ulkona
liikkumiseen.

Miten pääsee sisälle hätä�lanteessa? (vara-avain, yhteyshenkilö)
Ko�vara – millä pärjää kolme vuorokau�a poikkeus�lanteessa: vesi, ruoka, lääkkeet,
sähköstä riippumaton lämmitys ja valaistus. Asukkaan terveys�edot sekä ajankohtainen
lääkelista löytyvät näkyvältä paikalta hätä�lanteessa.

ETEINEN
TURVALLISUUS: Ulko-ovi helpos� ava�avissa,
turvallisuusteknologia tuo lisäturvaa: ovipumppu, ovisilmä
tai ovikamera, ovivah�.
ESTEETTÖMYYS: Eteisessä on tukeva tuoli ja luistamaton,
tukeva ma�o.
VALAISTUS: Hyvä yleisvalaistus ja kohdevalaisimet,
esimerkiksi liiketunnis�mella.
VAATESÄILYTYS: Esillä vain vuodenaikaan sopivat vaa�eet
ja kengät.

KEITTIÖ
TURVALLISUUS: Liesi kiinnite�y seinään, liesivah�,
toimivat ja huolletut sähkölai�eet, sammutuspeite.
SIISTEYS: Lieden alue siis� ja vapaa tavaroista, jääkaapin
säännöllinen tarkistus. Päivi�äiset tavarat on sijoite�u
helpos� saataville.
VALAISTUS: Hyvä valaistus työtasoille sekä ruokapöydälle.

KYLPYHUONE
PALOTURVALLISUUS: Saunaa ei käytetä tavaroiden
säilytykseen eikä pyykkien kuivaukseen. Kiukaan
sulakkeen poisto tarvi�aessa.
TURVALLISUUS: Tukikaiteita/kahvoja suihku�lassa,
saunassa sekä WC:n ja pesualtaan lähe�yvillä.
Oven lukituksen saa ava�ua myös ulkopuolelta.
KULKUREITIT: Liukkauden esto huomioitu suihku�lassa.
Tukevat saunan lauteet.
VALAISTUS: Jatkuva valaistus tai liiketunnis�mella toimiva.

MAKUUHUONE JA OLOHUONE
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APUVÄLINEET: Korotuspalat kalusteisiin, nousutuet
sänkyyn, vuorokausikalenteri.
VALAISTUS: Sängyn vieressä ja kulkureiteillä yövalo,
pimennysverhot ja päivänvalolamppu helpo�amaan
vuorokausirytmiä.
PALOTURVALLISUUS: Led-kyn�lät, tulisijan valvonta ja
toimiva häkävaroi�n, tupakoinnin väl�äminen sisä�loissa.

