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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisyhanke

• Järjestöt ja viranomaiset aloittivat yhteisen kampanjoinnin 

kotitapaturmien ehkäisemiseksi vuonna 1993.

• Kotitapaturmien ehkäisykampanjan (”nk. kissakampanja”) 

koordinaatio siirtyi Suomen Punaiselle Ristille vuoden 2015 alusta. 

Kampanjan virallinen nimi vaihtui Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisyhankkeeksi.

• Verkostohanke, jossa tapaturmien ehkäisyä toteutetaan viestinnän, 

ja yhteistyön avulla sekä & SPR:n ja kumppaniorganisaatioiden 

toiminnassa.

• Kaikki materiaalit ilmaiseksi tilattavissa ja käytettävissä tapaturmien 

ehkäisemiseksi http://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/

• Tapaturmapäivä perjantai 13.päivä ja Pysy pystyssä –kampanja 

talvijalankulun turvallisuudesta ovat osa hanketta.

• RAY:n rahoitus 2015-2017. Kumppaniorganisaatioiden 

mahdollisesti myöntämä rahoitus sovitaan erikseen vuosittain.

http://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/


Tilastoja ja taustaa

• Vuonna 2014 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 2476 henkilöä, 

1583 miestä ja 893 naista. 

• Sekä miesten että naisten yleisin kuolemaan johtanut tapaturma 

oli kaatuminen tai putoaminen, joihin kuoli yhteensä 1141 

henkilöä.

• Vuonna 2013 tapaturmaisesti kuoli 2 828 henkilöä, heistä 2 548 

kuoli koti- tai vapaa-ajan tapaturman seurauksena. 

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 258 ja työtapaturmissa 22 

henkilöä.

• Tapaturmatilastoja hallitsevat miehet ja alkoholitapaturmat sekä 

iäkkäille henkilöille sattuvat tapaturmat.

• Kuolemaan johtaneiden tapaturmien lisäksi, suuria ja pieniä 

vamman aiheuttaneita tapaturmia sattuu moninkertaisesti.

• Suomen tapaturmakuolleisuus on EU-maiden 4.korkein. 

(Lähde: Eurostat, Causes of death)
(Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus ja Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt, 
Tieliikenneonnettomuustilasto ja Työtapaturmat)
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”Suomen vaarallisin liikenneväline on villasukka”

Ylen uutinen kuolemaan johtaneista tapaturmista 

1.4.2016
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”Todennäköisyys tukehtua lihapullaan 

on Suomessa samaa luokkaa kuin 

kuolla jäämällä auton alle. Vuonna 

2014 vain viisi ihmistä kuoli 

liukastumalla jää- tai lumikeleillä. 
Samaan aikaan sadat suomalaiset 

liukastuivat kuoliaaksi kotonaan.”

”Saunan ja heikkojen jäiden ero on, 

että suurin osa suomalaisista tietää 
luonnonjäiden oikut. Harva kuitenkaan 

miettii saunaan mennessään, että jos 

en ole tarkkana, voivat nämä löylyt olla 

viimeiset. Tapaturmakuolemille 

tyypillistä onkin yllättävyys. Riskien 
parempi tiedostaminen säästäisi 

satojen suomalaisten hengen joka 

vuosi.”



Tapaturmia ehkäistään ennakoinnilla

• Säännöllinen liikunta, liikunnan turvallinen harrastaminen

• Henkinen hyvinvointi

• Kiireettömyys, stressittömyys

• Riittävä uni, omasta jaksamisesta huolehtiminen

• Riittävä ja monipuolinen ravinto

• Päihteettömyys

• Tarvittaessa sopiva lääkitys

• Kodin vaaranpaikkojen ja lähiympäristön riskien 

tunnistaminen ja muutoksen tekeminen

• Huolellisuus

• Turvatuotteiden käyttö

• Ensiaputaidot päivitetty

• Ensiapuvälineet kotona, autossa, mökillä 

• Työpaikan turvallisuus

• Liikenneturvallisuus
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Tapaturmien ehkäisy: 112-sovellus

(Hätäkeskuslaitos)

• 112 tallennettu tai 112 Suomi -mobiilisovellus

• Sovelluksen voi etsiä sovelluskaupasta nimellä 112 Suomi ja 

ladata sen puhelimeen ohjeita noudattaen.

• Hätätilanteessa hätäpuhelu alkaa iPhone puhelimissa soita 112-

painiketta painamalla.

• Windows ja Android puhelimissa joudut vielä käynnistämään 

puhelun puhelimen omasta soittonäkymästä.

• Sijaintikoordinaatit välittyy automaattisesti 

hätäkeskuspäivystäjälle – vieraassa paikassa, pitkillä maanteillä 

tai ulkona luonnossa omaa sijaintia voi olla vaikea kuvailla 

tarkasti.

• Lisätietoja www.112.fi, myös esite ladattavissa sivuilta.
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Iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä huomioitava lisäksi

• Iän lisääntyessä tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia 

kuin nuorena.

• Tärkeää huolehtia toimintakyvyn ylläpidosta.

• Arkiliikunnan lisäksi iäkkäänä tulisi harjoittaa lihasvoimaa, 

tasapainoa ja notkeutta 3 krt/vko.

• Liikuntaharjoittelussa oman kehon kuuntelu tärkeää, sairaana ei 

saa harjoitella.

• Huolehtiminen ravinnosta, unesta, sopivasta lääkityksestä, 

säännöllisistä näöntarkistuksista, hyvästä mielialasta.

• Valppaus arjen askareissa ja pienetkin turvallisuutta lisäävät 

muutokset kodissa ovat usein riittäviä ehkäisykeinoja.

• Lähipiirin tuki.

• Tarvittavien apuvälineiden käyttäminen.
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Läheisten rooli iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

• Läheiset ovat tärkeässä roolissa iäkkäiden kotitapaturmien 

ehkäisyssä. Läheinen tuntee iäkkään tavat ja ympäristön ja 

pystyy tunnistamaan paikkoja, joissa vaaratilanteita voi 

tapahtua. 

• Läheiselle iäkkään voi olla helpompi puhua esim. kuin lääkärille.

• Kaatumispelko voi joskus pahentaa

kaatumisriskiä.

• Tunnista riskit ja ota puheeksi.

• Lisätietoa Turvallisia vuosia –oppaasta,

tilattavissa SPR:n verkkokaupasta

tai tulostettavissa www.kotitapaturma.fi
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Riskien tunnistamien

• Heikentynyt terveys- ja 

toimintakyky: mm. näkökyky, 

lihasvoima, tasapaino 

• Kiire

• Stressi

• Väsymys, unettomuus

• Päihteiden käyttö 

• Ikääntymisen vaikutus mm. 

päihteiden käyttöön

• Muutokset lääkityksessä

• Kodin ja lähiympäristön 

vaaranpaikat
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Päihteet lisäävät riskiä kaikenlaisten tapaturmien 

syntyyn

• Eniten tapaturmia päihteiden vaikutuksen alaisena sattuu 

nuorille, keski-ikäisille ja miehille, eli niissä ryhmissä, joissa 

alkoholia eniten käytetään. 

• Alkoholi rohkaisee ja poistaa estoja sekä samalla heikentää 

kehon hallintaa lamauttaessaan keskushermoston toimintaa.

• Päihteet aiheuttavat myös myrkytyksiä. 

• Alkoholijuomien riskikulutus ja raju humalahakuinen 

kertakulutus ovat merkittävä palovammojen, palokuolemien ja 

tulipalojen taustatekijä. Palokuoleman uhreista noin 70 

prosenttia on tapahtumahetkellä alkoholin tai muiden päihteiden 

vaikutuksen alaisena.

• Sängyssä ja sohvalla ei saisi tupakoida. Palavan savukkeen voi 

jättää tuhkakuppiin tai palamattomalle alustalle ainoastaan, 

jos sitä valvoo koko ajan. 
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Iäkkäät ja alkoholi

• Ikääntyessä elimistön toiminta muuttuu. Kehon koostumuksen 

muuttuminen vaikuttaa alkoholin sietokykyyn. 

• Eri sairaudet ja lääkitykset voivat voimistaa alkoholin 

vaikutuksia ja lisätä kaatumis- ja tapaturmariskiä.

• Iäkkäällä alkoholin määrä ei tarvitse olla suuri lisätäkseen 

alttiutta tapaturmille.

• Iäkkäiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt sen myötä, kun suuret 

ikäryhmät ikääntyvät. Syitä päihteidenkäyttöön on monia, kuten 

yksinäisyys, masentuneisuuden lievittäminen tai ajankulu.

• Erityisesti iäkkäiden keskuudessa myös lääkinnälliset 

tarkoitukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, unihäiriöiden 

tai vatsavaivojen hoito, voivat olla perusteena päihteiden 

käytölle.
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Kaatumistapaturmien ehkäisy

• Kaatumisia voidaan ehkäistä fyysisen kunnon harjoittamisella ja 

tasapainoharjoittelulla. Hyvä perusterveys on tärkeää. 

• Lääkitys voi vaikuttaa tasapainoon ja siitä on hyvä keskustella 

lääkärin kanssa. 

• Myös näkökyky kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti. 

• Alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä merkittävästi.
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Kotitapaturmien ehkäisy – tunnista vaaranpaikat

• Esteettömyys ja siisteys: ei jatkojohtoja tai 

kompastumis/liukastumisvaaraa aiheuttavia tavaroita lattioilla.

• Liukuesteet matoissa.

• Selvästi havaittavat & erottuvat porrasaskelmat ja 

liukuestetarrat sisäportaissa.

• Kaiteet portaikoissa.

• Riittävä valaistus erityisesti pihalla ja portaikossa, yövalo

tarvittaessa käytössä.

• Tukevat käsinojalliset taloustikkaat – mutta sijoita myös 

useimmin käytetyt tavarat ja ruoka-aineet helposti saataville.

• Kirjahyllyt kiinnitettynä seinään.

• Myrkylliset aineet, terävät esineet, tulitikut yms. säilytettävä 

lasten ulottumattomissa.
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Tapaturmien ehkäisy iäkkään kodissa

• Korkeajalkaiset, tukevat tuolit, 

joista helppo nousta.

• Riittävän korkea sänky, josta 

on helppo nousta (tarvittaessa 

laidat).

• Esteettömyys ja kynnysten 

poistaminen tarvittaessa.

• Poistuminen asunnosta 

tarvittaessa apuvälineen 

kanssa.

• Tarvittavat muutostyöt tehtävä 

yhdessä asukkaiden kanssa.

• Avun saaminen esim. 

verhojen/lampun vaihdossa.
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Tapaturmien ehkäisy pihalla

• Pihan turvallisuutta voi 

parantaa valaistuksella sekä 

pitämällä pihan siistinä.

• Talvella lumen poistaminen ja 

hiekoitus kulkuväylillä.

• Ajotie on pelastustie. 

Pelastustielle ei saa pysäköidä 

autoja, kasata lunta, laittaa 

valaistuspylväitä, istutuksia 

eikä mitään muutakaan 

liikennettä estävää.

• Lasten leikkipaikan 

turvallisuuden tarkistaminen.

• Kylpytynnyrien peittäminen 

käytön jälkeen ja vesiastioiden 

tyhjentäminen.
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Paloturvallisuuden lisääminen kotona

• Tulipaloja voi ehkäistä valvomalla aina avotulen palamista, 

kuten kynttilöitä tai takkaa ja sammuttamalla kynttilät, kun 

poistuu huoneesta.

• Kynttilöitä poltetaan vain palamattomalla alustalla, tarpeeksi 

kaukana esim. verhoista.

• Päihtyneenä kaikenlainen tulen ja kuumennettavien esineiden 

käsittely olisi suotavaa jättää mahdollisimman vähäiseksi.

• Asunnon jokaiseen kerrokseen on laitettava vähintään yksi 

palovaroitin ja jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on 

oltava vähintään yksi palovaroitin. Kiinnitä palovaroitin keskelle 

kattoa yli 50 cm:n päähän seinästä, nurkasta tai kattopalkista.

• Sammutuspeite helposti saatavilla.

• Häkävaroitin tarvittaessa.
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Paloturvallisuuden lisääminen kotona

• Paloturvallisuuden vuoksi asunnoissa tulee välttää 

tarpeettomien tavaroiden varastointia. 

• Sähkölaitteet ovat turvallisia käyttää, jos noudattaa niiden 

käyttö- ja huolto-ohjetta. Huomattavasti useammin 

sähkölaitteesta alkanut palo on ihmisen kuin laitevian 

aiheuttama, mutta viallinen sähkölaite on poistettava käytöstä ja 

vietävä huoltoon

• Sähkölaitetta, paitsi kylmälaitteita, ei kannata jättää toimimaan 

silloin, kun ei ole kotona. 

• Toimiva palovaroitin varoittaa yleensä ajoissa alkavasta 

sähköpalosta.

17



Varaudu tulipaloon

• Kodin pelastautumissuunnitelman voi tehdä esimerkiksi kodin 

pohjapiirrokseen.

• Suunnittele ennakkoon, mitä kautta voi poistua asunnon eri 

huoneista tulipalossa. Merkitse suunnitelmaan, mitä eri reittejä 

kodista pääsee ulos: ovet, ikkunat ja muut mahdolliset reitit. 

Suunnittele, miten toimitte, jos palovaroitin varoittaa tulipalosta.

• Mahdollisuudet selviytyä tulipalosta ovat paremmat, jos on 

etukäteen miettinyt, miten toimisi tulipalon sattuessa. Asunnosta 

tulee olla kaksi erillistä poistumismahdollisuutta. Toisena 

poistumisreittinä hätätilanteessa voidaan käyttää parveketta, tai 

ikkuna-aukkoa.

• Ikääntyneiden, fyysisesti tai psyykkisesti sairaiden ihmisten 

mahdollisuuksiin selvitä tulipalotilanteessa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota.
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Keittiön paloturvallisuus

• Keittiön paloturvallisuutta voi 

parantaa hankkimalla 

turvalieden tai liesiturvalaitteita. 

Ennaltaehkäisevät turvalaitteet 

estävät lieden kytkemisen 

vahingossa ja päälle 

unohtumisen. 

• Keittiössä on valvottava myös 

lapsia ja kotieläimiä, jotta nämä 

eivät saa vahingossa kytkettyä 

levyä päälle. 

• Turvalaitteita ei ole tarkoitettu 

vain iäkkäille ja 

muistihäiriöisille, vaan ne 

parantavat käyttöturvallisuutta 

kaikissa talouksissa.
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Keittiön paloturvallisuus

• Keittiössä syttyvän tulipalon syynä on useimmiten valvomaton 

ruoanlaitto. Ihmisen toiminta on laitevikaa huomattavasti 

suurempi syy sähkölaitteesta alkaneeseen paloon. 

• Lieden lähettyvillä ei saa säilyttää mitään syttyvää, esimerkiksi 

elintarvikkeiden muovisia tai pahvisia pakkauksia.

• Jos astianpesukoneen ohjelma juuttuu kesken pesun tai 

lampusta kuuluu outoa surinaa, on syytä olla huolissaan. Ne 

voivat johtaa tulipaloon. 

• Pöly aiheuttaa palovaaran. Jääkaapin tausta on imuroitava 

säännöllisesti. 

• Turvallisuutta lisää myös jääkaapin sijoittaminen oikeanlaiseen 

paikkaan. Jääkaapin jäähdytys vaatii riittävän ilmatilan ja 

jääkaapin töpselin on oltava irrotettavissa tulipalon varalta.
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Sauno turvallisesti

• Iäkkäiden ei välttämättä kannata saunoa ylälauteilla. 

Kipuaminen aiheuttaa tapaturmavaaran ja myös liian kovia 

löylyjä olisi hyvä välttää. Kovat löylyt voi esimerkiksi heilauttaa 

verenpainetta niin, että alkaa pyörryttää. 

• Nesteen (veden) riittävä nauttiminen saunoessa on tärkeää 

kaikille, mutta erityisesti iäkkäille.

• Lauteita suojaavat kaiteet auttavat liikkumaan lauteilla 

turvallisemmin. Liukastumis- ja horjahtamistilanteissa kaide 

suojaa myös palovammoilta. 

• Saunan kaiteita sijoitettaessa on otettava huomioon kiukaan 

turvaohjeet ja minimietäisyydet. Kaiteen tulee olla vähintään 

puolen metrin päässä kiukaasta. 

• Seinään kiinnitettävä nousukaide puolestaan auttaa 

nousemaan lauteille ja laskeutumaan sieltä turvallisesti. 

• Paloturvallisuuden vuoksi  saunassa ei kannata kuivattaa 

pyykkiä. 21



Kylpyhuoneen turvallisuus

• Lattian kuivaaminen aina 

suihkun jälkeen.

• Kylpyhuoneen lattialla 

liukuestematto.

• Lattian käsitteleminen 

liukastumattomaksi 

tarvittaessa.

• Ensiapuvälineet helposti 

saatavilla.

• Lääkkeiden säilytys lasten 

ulottumattomissa.

• Tarvittaessa tukikahvat ja 

kaiteet sekä suihkutuoli.

• Pesukoneen hana suljettuna, 

kun konetta ei käytetä.
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Liikuntatapaturmat on yleisin tapaturmatyyppi

• Vaikka suuri osa tapaturmista 

sattuu liikunnan parissa, sen 

harrastamisen hyödyt ovat 

kiistattomat.

• Tiedostamalla vaaranpaikat voi 

välttää ison osan vammoista ja 

tapaturmista.

• Tiedosta myös lajin ja harjoitteen 

riskit.

• Huomioi oikea suoritustekniikka.

• Lisää harjoittelua maltillisesti.

• Hanki lajin vaatimat perustaidot ja 

peruskunto.
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Liikuntatapaturmia voidaan ehkäistä

• Paranna lihaskuntoa sekä nivelten liikkuvuutta, verryttele 

lihakset ja nivelet ennen harjoitusta.

• Jäähdyttele harjoituksen jälkeen.

• Pidä riittävä määrä lepotaukoja.

• Huolehdi aikaisempien vammojen hoidosta ja kuntoutuksesta 

ennen lajin pariin palaamista.

• Vältä liikuntaa sairaana sekä alkoholin tai muiden päihteiden 

vaikutuksen alaisena.

• Vältä aggressiivista pelityyliä.

• Valitse sopivat ja iskuja vaimentavat jalkineet.

• Käytä asianmukaisia varusteita ja suojuksia, kuten kypärää ja 

suojalaseja.
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Hukkumistapaturmat

• Suomessa hukkuu vuosittain 150 – 200 ihmistä. Uimataito ja 

hyvät vesiturvallisuustaidot antavat vapauden liikkua vesillä eri 

vuodenaikoina.

• Hukkumiskuolemien merkittävimmät syyt ovat alkoholi, 

puutteellinen varustautuminen, heikko toimintakyky ja uimataito 

sekä lasten valvomatta jättäminen veden äärellä. 

Hukkumistapaturman välttäminen:

• Älä ui yksin.

• Ui aina rannan suuntaisesti ja niin, että jalat ylettyvät pohjaan.

• Varmista ennen hyppäämistä, että pinnan alla ei piile vaaraa.

• Arvioi oma uimataitosi rehellisesti ja ui sen mukaisesti.
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Hukkumisen välttäminen

veneillessä ja jäällä liikuttaessa

• Muista pelastusliivien käyttö: 

liivien on oltava päällä ja 

kiinnitettyinä, jotta niistä on 

hyötyä.

• Tee tilannearviointi ennen kuin 

lähdet vesille – älä anna sään 

yllättää.

• Varusta vene oikein: airot, 

ankkuri, äyskäri ja tulppa, 

moottoroidussa veneissä 

täytyy olla myös hyväksytty 

käsisammutin.

• Huomioi muut vesilläliikkujat.

• Alkoholi ei kuulu vesille.

• Opettele lukemaan jäätä ja 

tunne erityiset vaaranpaikat.

• Vähimmäisvarustus on kaulalla 

käyttövalmiina roikkuvat 

jäänaskalit, metallipäinen 

keppi jään kestävyyden 

kokeilemiseen sekä puhelin 

vesitiiviisti pakattuna.

• Ota kaveri mukaan, joskin 

kannattaa välttää rinnakkain 

kulkemista esimerkiksi 

luistellessa, jottei molemmat 

joudu jään pettäessä 

veden varaan.
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Myrkytystapaturmien ehkäisy

• Säilytä kodin kemikaalit ja lääkkeet lukkojen takana 

alkuperäispakkauksissaan.

• Valitse turvakorkilla varustettuja tuotteita.

• Pidä tupakat ja tupakantumpit lasten ulottumattomissa.

• Perehdy tuotteiden varoitusmerkintöihin ja käyttöohjeisiin.

• Opettele tunnistamaan sienet ja myrkylliset kasvit.

• Tunnistamattomia sieniä ei pidä syödä.

• Pidä myrkylliset sisäkasvit poissa lasten ulottuvilta.

• Tunnista pihapiirin myrkylliset kasvit ja opeta lapsia, ettei 

kaikkea laiteta suuhun.

• Älä käytä lääkkeitä ja alkoholia samanaikaisesti.



Varaudu myrkytystapaturmaan ennalta

• Pidä myrkytysten varalta lääkekaapissa lääkehiiltä (esim. 

Carbomix® 50g pullo).

• Hanki itsellesi riittävät ensiaputaidot.

• Tallenna myrkytystietokeskuksen puhelinnumero kännykkään. 

28

Myrkytystietokeskus
24h/vrk 

puh. 09 471977 tai 09 4711. 

Hätätilanteessa soita aina 112



Toimintaohjeet tukehtumisvaarassa

Jos ruokailuseurueessasi joku alkaa äkillisesti kakoa ja vaikuttaa, 

ettei hän pysty puhumaan tai hengittämään, toimi nopeasti

• Asetu autettavan taakse ja taivuta hänen ylävartalonsa eteen- ja 

alaspäin.

• Lyö napakasti autettavaa lapaluiden väliin 5 kertaa.

• Mikäli lyönnit eivät auta, soita heti hätänumeroon 112.

• Tee seuraavaksi ns. Heimlichin ote: Taivuta autettavaa 

eteenpäin. Aseta kätesi autettavan ympäri pallean kohdalle, 

siten että alempi käsi on nyrkissä ja toinen käsi sen päällä. 

Nykäise voimakkaasti itseesi päin. Toista liike tarvittaessa 5 

kertaa.

• Tarvittaessa voit toistaa vuorotellen 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja 

5 nykäisyä.

• Mikäli autettava menee elottomaksi, aloita elvytys.
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Kiireestä aiheutuu paljon tapaturmia

• Kiire on taustalla suuressa osassa työikäisille sattuvissa 

tapaturmissa kotona, työssä ja liikenteessä.

• Merkittävä osa työtapaturmista sattuu silloin, kun henkilö 

työskentelee kiireessä. (TTL)

• Liikenneturvan kyselyyn vastanneista neljä kymmenestä 

suomalaisesta autoilijasta kertoo kiireen syyksi punaisia päin 

ajoon tai siihen, ettei ole antanut tilaa suojatielle aikovalle 

kävelijälle.   

• Tutkimusprofessori Timo Partonen, THL: ”Kiireessä toimiminen 

vaatii enemmän hyvää huomiokykyä, tarkkaavaisuutta ja 

keskittymiskykyä, jotta tehtävien teko onnistuu toivotulla tavalla. 

Herpaantumiset altistavat virheille ja tapaturmille.” 

• Kiire itsessään voi aiheuttaa stressiä.

• Stressi näkyy herkästi univaikeuksina.
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Tapaturmapäivän teemaana 2016 Hopulle loppu –

kiireen aiheuttamat tapaturmat kotona, töissä, 

liikenteessä

• Hopulle loppu! Kampanjavideot www.tapaturmapäivä.fi

• Kiire aiheutuu usein asioiden ”viime tippaan” jättämisestä.

• Kiireen hallintakeinoina mm. ennakointi, kiireen ja stressin 

kierteen katkaiseminen.
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Liukastumisen ehkäisy – Pystyssä pysymisen 7 askelta
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1. Valitse kengät kelin mukaan

• Kenkien valinnalla on vaikutusta 

pystyssä pysymiseen. Hyvissä 

liukkaan kelin kengissä on matala 

ja leveä kanta, jonka takareuna on 

viisto ja kuvioitu. Tarkista, että 

pohjamateriaali on taipuisa ja 

valmistettu pehmeästä ja 

huokoisesta materiaalista, jolloin se 

ei kovetu pakkasella. Voimakas 

ja ristiin menevä kuviointi antaa 

askelille pitoa. Pohjakuvionnin urien 

tulisi olla avoimia kenkien sivuista 

ja syvyydeltään viidestä 

kahdeksaan millimetriä.



Pystyssä pysymisen seitsemän askelta
www.pysypysytssä.fi

2. Käytä liukuesteitä tai nastakenkiä

• Liukuesteet ehkäisevät liukastumista tehokkaasti. Kun hankit 

liukuesteet, ota mukaan kengät, joiden kanssa aiot käyttää niitä 

ja sovita liukuesteitä kaupassa. Liukuesteiden valinnassa 

kannattaa huomioida, että ne voi tarvittaessa ottaa pois 

mahdollisimman helposti. Kovilla alustoilla, kuten kivilattioilla 

käveltäessä liukuesteet voivat jopa lisätä tapaturmariskiä. 

Nastakengät antavat liukuesteitä paremman pidon, kun 

tienpinnat ovat jäisiä. Liukuesteitä ja erilaisia nastakenkiä 

myyvät mm. suutarit, kenkäkaupat ja monet tavaratalot.

3. Varaa aikaa matkoihin

• Liukkailla keleillä ei kannata kiirehtiä. Varaa aikaa 

matkantekoon enemmän kuin yleensä ja liiku harkiten. 

Vaarallinen tilanne on esimerkiksi bussiin kiirehtiminen, jolloin 

usein unohtaa varoa tienpintojen liukkautta.
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Pystyssä pysymisen seitsemän askelta

www.pysypystyssä.fi

4. Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtöä

Ilmatieteen laitos antaa varoituksia jalankulkusäästä. Tarkista 

varoitukset ennen ulos lähtemistä ja varaudu sen mukaan

5. Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta

Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumen poisto ovat keskeinen 

turvallisuustekijä talvikeleillä. Kulkuväylien riittävä valaistus on 

myös tärkeää. Varmista asuintalosi piha-alueiden riittävä hiekoitus 

ja valaistus.

6. Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi

7. Keskity kävelemiseen
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Lisätietoja 

• Hankkeen verkkosivuilla paljon lisätietoa kodin turvallisuudesta 

ja tapaturmien ehkäisystä: www.kotitapaturma.fi

www.tapaturmapäivä.fi www.pysypystyssä.fi

• Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssit 

https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua

• Tietoa tapaturmista ja kaatumisen ehkäisystä, 

päihdetapaturmista www.thl.fi/tapaturmat

• Tietoa paloturvallisuudesta

www.varaudu.info ja www.pelastustoimi.fi

• Tietoa tuoteturvallisuudesta ja viallisten tuotteiden ilmoittaminen 

www.tukes.fi

• Tietoa hukkumisen ehkäisystä ja uimataidosta www.suh.fi

• Tietoa turvallisesta liikkumisesta www.ukk-instituutti.fi

www.terveurheilija.fi

• Muistiliiton turvallisuustietopankki www.muistiliitto.fi
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