ASUMISTURVALLISUUSTESTI
Testin avulla on tarkoitus kartoittaa asumisympäristö. Voit tehdä sen itse tai toisen
puolesta. Taustatietoihin laitetaan ne tiedot kenen asunnosta testi tehdään. Testi kerää
postinumerotietoa, jotta saadaan kokonaiskuvaa alueiden asumisturvallisuuden tasoista.
Jos sinulla on huoli testin perusteella tai muuten omasta tai läheisesi turvallisuudesta,
ota yhteyttä Etelä-Karjalan alueella Eksote/ensineuvo
PUH. 053522370 MA-PE 9-15, isoapu.palvelukeskus@eksote.fi

Arvioitavan asukkaan taustatiedot
Postinumero:
Sukupuoli:

Asumismuoto:
Nainen

Mies

Omakotitalo

Kerrostalo

Rivitalo

Asukas asuu asunnossa yksin:

Ikä:

Vastaaja:
Rooli:
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ROOLITAVARAN MÄÄRÄ ASUNNON ULKOPUOLELLA

Onko asunnon ulkopuolella herkästi syttyvää materiaalia?

Tulipalo alkaa usein rakennuksen ulkopuolelta. Herkästi syttyvä materiaali muodostaa paloriskin ja siksi sen säilyttäminen on
kiellettyä asunnon läheisyydessä. Herkästi syttyvää materiaalia ovat esimerkiksi halkopinot, veneet ja rakennusmateriaalit.

Asunnon läheisyydessä ei ole herkästi
syttyvää materiaalia.
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Asunnon läheisyydessä on jonkin
verran herkästi syttyvää materiaalia.

Asunnon läheisyydessä on paljon
herkästi syttyvää materiaalia.

LIIKKUMINEN PIHA-ALUEELLA

Onko piha-alue turvallinen ja helppo kulkea kaikkina vuodenaikoina?

Piha-alueen liukkaat tai esteiset kulkuväylät aiheuttavat kaatumis- ja onnettomuusriskin. Turvallisessa pihapiirissä kulkuväylät
ovat helppokulkuiset ja ne hiekoitetaan talvisin. Valaistus on riittävää. Tarvittaessa käytetään nastakenkiä.

Mielestäni asia on kunnossa.

Piha-alueella on pieniä korjattavia asioita.

Piha-alueella on paljon korjattavia asioita.
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POISTUMISTURVALLISUUS

Onko asunnon poistumisturvallisuus kunnossa?

Asunnon kaikista tiloista on päästävä poistumaan joka hetki esteettä. Poistuminen tulee olla mahdollista myös pimeässä ja ilman avaimen
käyttämistä. Poistumisreittejä tulee olla vähintään kaksi omakoti- ja rivitaloissa. Kerrostaloissa toisena poistumisreittinä hyväksytään parveke.
Tulipalossa poistumiseen on aikaa vain muutama minuutti. Esteettömän poistumisen varmistaminen pelastaa ihmishenkiä ja pienentää
loukkaantumisriskiä.

Mielestäni asia
on kunnossa.
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Poistumisturvallisuudessa on
pieniä korjattavia asioita.

Poistumisturvallisuus ei ole kunnossa.
Asiassa on paljon korjattavaa.

TAVARAN MÄÄRÄ ASUNNOSSA

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa?

Asunnossa oleva suuri tavaramäärä lisää tulipalon syttymisen sekä kaatumistapaturmien ja liukastumisen riskiä. Erityisen vaarallista
on herkästi syttyvän materiaalin kasaantuminen kotiin (esimerkiksi pahvit, sanomalehdet, vaatteet, patjat ja tyynyt).
Tarkista huone kerrallaan asuntoon kuuluvat tilat, esimerkiksi:
• keittiö
• sauna
• olohuone
• Pannuhuone/tekninen tila
• makuuhuone

Mielestäni asia
on kunnossa.

Poistumisturvallisuudessa on
pieniä korjattavia asioita.

• Varasto
• Muut tilat

Poistumisturvallisuus ei ole kunnossa.
Asiassa on paljon korjattavaa.

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa? - Olohuone

Mielestäni asia on kunnossa.
Tavaran määrä on sopiva ja
asunto on siisti.

Asunnossa on
jonkin verran
liikaa tavaraa.

Asunnossa on merkittävästi liikaa
tavaraa. Tavaran joukossa on myös
herkästi syttyvää materiaalia.

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa? - Makuuhuone

Mielestäni asia on kunnossa.
Tavaran määrä on sopiva
ja asunto on siisti.

Asunnossa on
jonkin verran
liikaa tavaraa.

Asunnossa on merkittävästi liikaa
tavaraa. Tavaran joukossa on myös
herkästi syttyvää materiaalia.

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa? - Sauna

Mielestäni asia on kunnossa.
Tavaran määrä on sopiva
ja asunto on siisti.

Asunnossa on
jonkin verran
liikaa tavaraa.

Asunnossa on merkittävästi liikaa
tavaraa. Tavaran joukossa on myös
herkästi syttyvää materiaalia.

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa? - Pannuhuone/tekninen tila

Mielestäni asia on kunnossa.
Tavaran määrä on sopiva
ja asunto on siisti.

Asunnossa on
jonkin verran
liikaa tavaraa.

Asunnossa on merkittävästi liikaa
tavaraa. Tavaran joukossa on myös
herkästi syttyvää materiaalia.

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa? - Varasto

Mielestäni asia on kunnossa.
Tavaran määrä on sopiva
ja asunto on siisti.

Asunnossa on
jonkin verran
liikaa tavaraa.

Asunnossa on merkittävästi liikaa
tavaraa. Tavaran joukossa on myös
herkästi syttyvää materiaalia.

Säilytetäänkö asunnossa liikaa tavaraa? - Parveke

Mielestäni asia on kunnossa.
Tavaran määrä on sopiva
ja asunto on siisti.
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Asunnossa on
jonkin verran
liikaa tavaraa.

Asunnossa on merkittävästi liikaa
tavaraa. Tavaran joukossa on myös
herkästi syttyvää materiaalia.

TULEN KÄSITTELY

Tupakoidaanko asunnossa sisällä? Poltetaanko kynttilöitä tai käytetäänkö tulisijaa varomattomasti?
Onko asunnossa palon aiheuttamia jälkiä? Ovatko keittiöaskareet turvallisia?

Suurin osa asuntopaloista liittyy avotulen, tulisijojen ja sähkölaitteiden käyttövirheisiin, huolimattomaan tupakointiin,
runsaaseen alkoholin käyttöön tai keittiöaskareisiin.
Mielestäni asia on kunnossa. Tulen
käsittely asunnossa on hallittua
ja turvallista.

6

Asunnossa tai asukkaan toimintatavoissa
on merkkejä varomattomasta
tulen käsittelystä.

Tulen käsittely asunnossa on
varomatonta ja muodostaa suuren
riskin turvallisuudelle.

SÄHKÖLAITTEIDEN TOIMIVUUS JA KÄYTTÄMINEN

Onko asunnossa vanhoja tai viallisia sähkölaitteita? Ovatko sähkölaitteiden sijainti, huoltaminen ja
käyttötavat turvallisia? Onko asunnossa merkkejä sähkölaitteiden epätavallisesta toiminnasta?

Suomessa syttyy vuosittain yli tuhat rakennuspaloa, joiden aiheuttajana on sähkö. Yleensä sähköpalo oireilee ennakkoon ja kytee jonkin aikaa
ennen syttymistään. Tulipaloa voi edeltää sähkölaitteen epätavallinen toiminta (esimerkiksi pesukoneen ohjelman toistuva keskeytyminen,
valaisimesta kuuluva hurina, laitteesta kuuluvat epämääräiset äänet, tummentumat tai paha haju.) Myös valojen vilkkuminen tai himmeneminen
ovat merkkejä siitä, että sähkölaitteiston toiminnassa kaikki ei ole kunnossa.
Mielestäni asia on kunnossa.
Sähkölaitteet toimivat hyvin ja
niitä käytetään turvallisest
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Sähkölaitteiden turvallisuudessa
ja/ tai niiden käyttämisessä on
pieniä korjattavia asioita.

Asunnossa on suuri tarve
korjata sähkölaitteisiin
liittyviä asioita.

Ovatko sähkölaitteet puhtaat? Tarkistetaanko ja puhdistetaanko niiden taustat säännöllisesti?

Sähkölaitteeseen joutunut vierasesine, pöly tai kosteus voivat aiheuttaa tulipalon. Sähkölaitteet (esimerkiksi jääkaappi, pakastin ja pesukoneet)
sekä niiden taustat tulee tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti.
Sähkölaitteet ovat puhtaat ja
ne tarkistetaan ja puhdistetaan
säännöllisesti.

Sähkölaitteita ei ole tarkistettu ja puhdistettu säännöllisesti. Sähkölaitteissa on pölyä,
kosteutta tai vierasesineitä.

Sähkölaitteissa on paljon pölyä, kosteutta
tai vierasesineitä. Niiden puhdistamiseen
tarvitaan apua.
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MUUT TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT ASIAT

Onko asunnossa riittävä määrä palovaroittimia?
Tarkistetaanko palovaroittimien toiminta säännöllisesti?

Asunnossa tulee olla vähintään yksi toimintakuntoinen palovaroitin jokaisen asuinkerroksen alkavaa 60m² kohti.
Paras turvallisuus saavutetaan, kun palovaroitin on asennettu keskelle kattoa kodin jokaiseen huoneeseen
(paitsi keittiöön ja pesutiloihin). Varoittimen sijoituksessa noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.
Palovaroitin tarkastetaan painamalla varoittimen kannessa olevaa testinappia noin viiden sekunnin ajan. Toimiva palovaroitin antaa tällöin
hälytysäänen. Hälytysääni loppuu, kun testinappi vapautetaan. Kun hankit varoittimen, merkitse esimerkiksi tussilla varoittimen taakse
hankintapäivä. Mikäli palovaroitin on yli 10 v vanha, se suositellaan korvattavaksi uudella. Varmista, että asukas kuulee palovaroittimen äänen.
Asia on mielestäni kunnossa. Asunnossa on
riittävä määrä palovaroittimia, ne toimivat
ja testataan säännöllisesti. Asukas kuulee
palovaroittimen äänen.
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Asunnosta löytyy riittävä määrä palovaroittimia. Palovaroittimien toiminnassa on
puutteita tai niiden toimintaa ei pystytä
testaamaan.

Asunnosta puuttuu
palovaroitin tai asukas ei
kuule palovaroittimen ääntä.

Onko talon ja asuntojen numerointi selkeästi näkyvillä, myös pimeällä?

Puutteellinen tai huonosti näkyvä talon numerointi voi hätätilanteessa hidastaa merkittävästi avun (esimerkiksi ambulanssin tai paloautojen)
perille pääsyä. Talon numerointi tulee olla selvästi näkyvissä myös pimeällä. Myös asuntojen numerot tulee olla selvästi nähtävissä.

Numerointi on selkeästi esillä ja
näkyy myös pimeällä.
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Numerointi on melko
selkeäasti esillä.

Numerointi ei ole näkyvillä tai
se puuttuu kokonaan.

Ovatko turvalaitteet ja muuta apuvälineet ajan tasalla?
Voisiko asukas hyötyä jostain turvalaitteesta tai apuvälineestä?

Turvalaitteita ja muita apuvälineitä suositellaan otettavaksi käyttöön silloin, kun päivittäisissä toiminnoissa tarvitaan tukea.
Turvalaitteita ovat esimerkiksi
• turvapuhelin tai turvaranneke, jonka kautta saa hälytettyä apua
• liesivahti, joka pitää huolen siitä että hellan levyt eivät
jää tarpeettomasti päälle
Turvavälineet eivät ole tällä
hetkellä tarpeellisia.

• muistuttava lääkeannostelija
• ajastettu kahvinkeitin, joka sammuttaa automaattisesti keittimen
tietyn ajan kuluessa ja

Jokin turvalaite voisi olla tarpeellinen
edistämään arjen turvallisuutta.

Turvalaitteen / turvalaitteiden hankinta
parantaisi arjen turvallisuutta merkittävästi.
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Onnistuuko avun hälyttäminen puhelimen tai turvalaitteen
(esimerkiksi turvapuhelimen tai – rannekkeen) avulla?

Muistisairaudet ja toimintakyvyn puutteet voivat vaikeuttaa avun hälyttämistä. Avun hälyttäminen edellyttää yleensä sitä, että puhelin on
saatavilla ja sitä osaa käyttää. Puhelimen lisäksi tukena voi olla myös muita turvalaitteita, kuten turvapuhelimia ja – rannekkeita.
Asukas pystyy käyttämään puhelinta /
turvapuhelinta avun hälyttämiseen tai
käytössä on turvaranneke, jonka käyttäminen onnistuu. Laitteiden toimintaa ja
asukkaan toimintakykyä testataan säännöllisesti. Laitteiden lataus muistetaan ja se
onnistuu. Naapurit ovat lähellä ja asukkaan liikuntakyky on niin hyvä, että myös
naapurista avun hakeminen on mahdollista.
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Avun hälyttämisessä voi olla välillä
haasteita. Puhelimen käyttö voi tuottaa
ajoittain ongelmia, esimerkiksi näppäinlukon poistaminen ei aina onnistu.
Turvaranneke voi unohtua joskus vaikka
yöpöydälle. Naapurit ovat paljon pois tai
avun hakeminen heidän luotaan ei muista
syistä aina onnistu.

Käytössä on puhelin, mutta sen käyttö ei
enää onnistu. Soittaminen on vaikeaa ja
akku on usein tyhjä kun sen lataaminen ei
muistu mieleen. Turvarannekkeen käyttö
on vastenmielistä tai unohtuu usein. Aina ei
myöskään muistu mieleen, mikä
turvaranneke on ja miten sitä käytetään.
Asukas asuu yksin ja avun hakeminen
naapurista ei onnistu.

Arvioi, pystyykö asukas poistumaan asunnosta alle kolmessa minuutissa hätätilanteessa?

Asunnon kaikista tiloista on päästävä poistumaan joka hetki esteettä. Poistuminen tulee olla mahdollista myös pimeässä ja ilman avaimen
käyttämistä. Poistumiseen vaikuttaa myös asukkaan toimintakyky.
Kyllä. Poistuminen onnistuu
hätätilanteessa alle kolmessa minuutissa.
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Ei. Poistuminen asunnosta alle
kolmessa minuutissa ei onnistu.

Arvio asukkaan riippuvuudesta palveluihin

Lähiympäristön tuki ja erilaiset palvelut voivat olla merkittävässä osassa arjen selviytymisessä ja turvallisuudessa.
Kenen kaikkien käynneistä asukkaan turvallisuus ja hyvinvointi on riippuvainen? Keitä kotona käy huolehtimassa tai tuottamassa palveluita, joiden avulla kotona asuminen mahdollistuu? Ovatko tukiverkosto ja palvelut riittäviä?
Esimerkiksi
• Omaiset
• Eksote (kotihoito)

• Yksityinen palvelutuottaja (esimerkiksi siivouspalvelu, taksipalvelu, hoivapalvelu…)
• Järjestö
Kyllä. Tuki- ja palveluverkosto on
tällä hetkellä riittävä.
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• Seurakunta
• Naapurit tai muut läheiset
• Muu toimija

Ei. Asukas tarvitsee lisää tukea ja uusia
palveluita turvalliseen kotona asumiseen.

Arvioi, miten riippuvainen asukas on päivittäisistä palveluistaan seuraavien aikamäärien sisällä:

Asukkaan arjen pärjääminen ja turvallisuus voivat heikentyä merkittävästi häiriötilanteessa, esimerkiksi laajan sähkökatkon tai myrskyn seurauksena. Häiriötilanteessa arjen palvelut saattavat myöhästyä tai jäävät kokonaan puuttumaan.
Asukas selviää tarvittaessa yli 24 tuntia
itsenäisesti ilman palveluita

Asukas tarvitsee palveluita / muuta apua
6-24 tunnin välein selvitäkseen arjesta

Asukas tarvitsee palveluita / muuta apua
2-6 tunnin välein selvitäkseen arjesta
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ASUMISTERVEYS

Onko asunnossa toimiva ja turvallinen mahdollisuus käyttää wc:tä / käymälää?

Asumisterveyteen kuuluvat wc- ja käymäläasiat. Näiden hoitaminen voi vaikeutua, kun arki ei enää suju totutulla tavalla. Hyvät wc- ja
käymäläolosuhteet mahdollistavat arjen toimivuuden ja turvallisuuden.
Asia on kunnossa. Asunnossa on wc/
käymälä, joka on turvallinen ja toimii. Jos
asunnossa on ulkohuussi, sitä on helppo
käyttää, asukas pääsee sinne turvallisesti ja
se hoidetaan asianmukaisesti.
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Asiassa on korjattavaa (esimerkiksi vuotava
wc, ulkohuussin tyhjennys, ahtaus ja
hankalat kulkureitit).

Asia ei ole kunnossa. Esimerkiksi wc ei toimi
tai ulkohuussiin kulku on vaikeaa.

Onko asukkaalla mahdollisuus turvalliseen, toimivaan ja säännölliseen peseytymiseen?

Asumisterveyteen kuuluvat myös hyvät ja turvalliset peseytymismahdollisuudet.
Asunnossa on hyvät ja
toimivat peseytymismahdollisuudet
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Asunnon peseytymispaikassa tai sen
sijainnissa on korjattavaa tai puutteita
(esimerkiksi ahtaus, lämpimän veden
saatavuus, puuttuvat kahvat, liukkaus tai
vaikea kulkureitti).

Peseytymismahdollisuuksissa on paljon
korjattavaa. Peseytymistilaan ei pääse tai
peseytymismahdollisuudet eivät ole
turvalliset ja riittävät.

Onko asukkaalla käytettävissä puhdasta ruoka- ja juomavettä verkostosta, kaivosta tai kotiin tuotuna
(pullovesi)? Onko veden väri ja haju aistinvaraisesti arvioituna hyvä ja normaali?

Myös puhdas talousvesi on osa asumisterveyttä. Puhdasta ja terveellistä vettä tulee olla helposti saatavilla juomiseen ja mahdolliseen ruoanlaittoon.
Asukkaan käytettävissä on hyvää
ja puhdasta ruoka- ja juomavettä.
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Asunnon talousvesitilanne herättää huolta
(esimerkiksi tilanne vaihtelee vuodenaikojen
mukaan tai veden väri tai haju ei vaikuta
normaalilta).

Asunnossa ei ole käytettävissä
puhdasta ruoka- ja juomavettä.

Onko asunto siisti ja viihtyisä? Siivotaanko asunto säännöllisesti?
Onko asunnossa havaittavissa likaa tai pölyä?

Asunnon siivous vaikuttaa sekä turvallisuuteen että viihtyvyyteen. Siistissä asunnossa kulkeminen on helppoa ja
onnettomuus- ja terveysriskit pienenevät. Siistissä asunnossa myös mieli pysyy virkeänä.
Asunto on mielestäni siisti, puhdas,
viihtyisä ja terveellinen. Siivous on
säännöllistä ja toimivaa.
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Asunto on hieman epäsiisti. Tavaraa
tai likaa on kertynyt liikaa
ja siivoamiseen tarvitaan apua.

Siivoustarve on iso. Asunnossa on paljon
tavaraa ja likaa. Asunto ei ole asukkaalle
viihtyisä, turvallinen ja terveellinen.

Onko asunto riittävän lämmin? Onko asunnon lämmittäminen asukkaalle helppoa ja turvallista?

Hyvään ja turvalliseen asumiseen kuuluu riittävän lämmin asunto. Jos käytössä on puulämmitys, puiden kantaminen ja
asunnon lämmittäminen tulee onnistua turvallisesti.
Asunto on lämmin ja lämmitysasiat
ovat kunnossa.

Asunto on hieman viileä. Sähkölämmitys
tuntuu ehkä liian kalliilta, puiden kantaminen
tuottaa ajoittain haasteita tai lämmitysjärjestelmä vaatii huoltoa

Asunto on liian kylmä.
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Onko asunnossa vain sähkölämmitys?
Ei
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Kyllä. Asunnon pelkkä sähkölämmitys
voi lisätä ongelmia mm.
sähkökatkosten aikana.

Onko asukas kaatunut viimeisen 12 kuukauden aikana??
Ei ole

On kaatunut kerran, mutta kaatuminen
ei aiheuttanut yhteydenottoa
terveydenhuoltoon

Yhteispisteet:_____________________________

On kaatunut useammin ja/tai kaatumisen
seurauksena asukas on käynyt lääkärissä
tai muun terveydenhuollon
ammattilaisen luona.

Päiväys:_____________________________

PISTEYTYS:
Testi sisältää 27 kysymystä, joiden vastaukset pisteytetään seuraavasti:
VIHREÄ 		
=0p
KELTAINEN
=1p
PUNAINEN
=2p

PALAUTE ASUMISEN TURVALLISUUDESTA:
0 – 12
13-24
25-54

Riskit vähäisiä
Riskit kasvaneet – tarvitaan seurantaa ja tarvittaessa kehittämistoimenpiteitä, jotta turvallisuus paranee
Riskit suuria – tarvitaan välittömiä korjaavia toimenpiteitä ja tilanteen seurantaa, jotta turvallisuus paranee

LISÄKSI testin kohdat 1, 3, 8 ovat pelastuslain (379/2011) perusteella sellaisia, joiden osoittama kohta asumisturvallisuudessa on saatettava välittömästi kuntoon vastauksen ollessa punainen ja vastauksen ollessa keltainen on
huolehdittava, että riskiä vähennetään seurannalla ja tarvittaessa korjaavilla toimenpiteillä.
Kohta 12: Tavoitteena on että on asukas pystyy poistumaan omatoimisesti asunnosta 3 minuutin sisällä, joka on
kriittinen aika suhteessa tulipalon kehitykseen ja olosuhteiden muuttumiseen henkilöturvallisuutta vaarantaviksi.
Mikäli asukas ei toimintakykynsä vuoksi pysty poistumaan asunnosta 3 minuutin aikana, on kiinnitettävä erityistä
huomiota ja huolehdittava käytännön toimin syttymien ja tulipalojen tehokkaasta ennaltaehkäisystä.

www.kotonaasumisenturvallisuus.fi

