
Estä huonekalujesi kaatuminen 
 
Lapset ovat uteliaita ja luovia ilman rajoituksia. Ympäristön tutkiminen on tärkeä osa oppimista ja 
kasvamista. Heidän uteliaisuutensa johtaa heitä tutkimaan talon jokaista nurkkaa, huonekalut mukaan 
lukien. Kodin huonekalut voivat vaikuttaa sinusta vaarattomilta. On monia yllättävän vaarallisia paikkoja 
ja esineitä, jotka lapset voivat löytää. Kun lapset leikkivät talossa, on hyvin luonnollista, että he haluavat 
tavoittaa, kiivetä ja vetää itsensä huonekaluille tutkimaan. He käyttävät lipastoja ja hyllyjä usein 
kiipeilyleluina tavoittaakseen ja tarttuakseen haluamaansa. Lasten pienestä painosta huolimatta 
tällainen huonekalu on usein epävakaa. Nämä huonekalut, kodinkoneet ja televisiot voivat helposti 
kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman lapsille. Huonekalujen kaatumisonnettomuuksia 
ei tapahdu vain lapsille, vaan myös aikuiset voivat loukkaantua vakavasti. Tehokkain tapa estää 
onnettomuuksia on kiinnittää kaikki huonekalut, laitteet ja televisiot seinään, joilla on vaara kaatua. 
 

Mitä termi huonekalun kaatuminen tarkoittaa? 
Huonekalujen kaatuminen on termi, joka viittaa onnettomuuksiin, joissa huonekalut kaatuvat 
henkilön päälle aiheuttaen loukkaantumisen tai jopa kuoleman. 
 
Kehen kaatuminen vaikuttaa? 
Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu pienten lasten kanssa. Lapset ovat erityisen haavoittuvia, 
koska he eivät ole tietoisia vaarasta. Kun huonekalut kaatuvat, he eivät ole riittävän nopeita 
reagoimaan ja välttämään putoamista. Kun huonekalut putoavat heidän päälleen, he eivät 
myöskään ole riittävän vahvoja nostamaan huonekaluja päältään. Tällaisten onnettomuuksien 
johtavia uhrit ovat lapset. Joissakin tapauksissa tämä voi tapahtua myös aikuisille ja se on yhtä 
vaarallista heille. 

 
Missä tapahtuu kaatumisonnettomuuksia? 
Kaatumisonnettomuuksia voi tapahtua missä tahansa kotona. Yleisimmät alueet 
kaatumisonnettomuuksille ovat kuitenkin makuuhuoneet, lastenhoitohuoneet, olohuoneet ja 
keittiöt. 

 
Tarvitsevatko myös raskaat huonekalut ankkurointia? 
Ei ole väliä kuinka painava huonekalu on, sillä kaikki huonekalut voivat kaatua. Kun lapset kiipeävät 
tai roikkuvat ovista tai lipastoista, painopiste siirtyy huonekalun pohjan ulkopuolelle, ne kaatuvat ja 
voivat pudota heidän päälleen. Mitä raskaammat huonekalut, sitä vakavammat onnettomuudet. 

 
Tarvitaanko huonekaluihin huoneissa, jossa lapset eivät leiki, myös ankkurointia? 
Onnettomuudet tapahtuvat yleensä helposti ja hyvin nopeasti. Uteliaat lapset rakastavat vaeltaa 
huoneisiin, joita et odota. Joten huonekalujen ankkurointi huoneissa on tärkeää huonekalujen 
kaatumisriskin minimoimiseksi. Varsinkin silloin, kun et odota lapsesi olevan siellä usein. 

 
Korvaavatko lukitut laatikot ja ovet huonekalujen ankkurit? 
Kaapin salvat on suunniteltu estämään pääsy laatikoihin eikä estämään niiden kaatumista. Ne eivät 
korvaa huonekalujen ankkureita. Lapsi, joka kiipeää tai roikkuu lipastoissa ja ovissa, voi silti saada 
sen kaatumaan. Muista, että salvat eivät poista kaatumisvaaraa. 

 
Tarvitsenko huonekalujen ankkurointia myös vanhemmille lapsille? 
Lapset eivät aina muista turvaoppejaan leikkiensä aikana. Kun lapsi haluaa jotain jännittävää 
huonekalujen päältä, hän kiipeää vain päästäkseen siihen käsiksi. He eivät pidä kaappeja asiana, 



jotka voivat vahingoittaa heitä. Vaikka lapsi olisi vanhempi, se ei tarkoita heidän olevan turvassa. 
Lapset voivat altistua vaarallisille onnettomuuksille ilman kaatumisenestolaitetta. 
 
Tarvitaanko ankkurointia myös tunnettujen huonekaluyritysten huonekaluille? 
Kaikkien tunnettujen huonekalujen odotetaan täyttävän turvallisuusstandardit. Laadusta tai 
yrityksen tunnettavuudesta riippumatta, painovoima koskee kuitenkin kaikkea maan päällä. Kaikki 
huonekalut voivat kaatua, kun painopiste siirtyy huonekalun ulkopuolelle. 

 
Edellyttääkö matala lipasto myös ankkurointia? 
Matalammat huonekalut voivat myös kaatua. Erityisesti, kun useita laatikoita on auki 
samanaikaisesti tai kun se on todella täynnä - siirtäen painopisteen lipastopohjan ulkopuolelle. Sama 
tapahtuu, kun lapsi kiipeää sen päälle. Siksi myös matalammat huonekalut on kiinnitettävä seinään. 

 
Kaatumisonnettomuuksien riski näyttää erittäin pieneltä; pitääkö minun edelleen hoitaa se? 
Huonekalujen kaatumisonnettomuudet ovat yleisempiä kuin miltä ne saattavat tuntua. Useimmat 
ihmiset eivät ennakoi huonekalujen kaatumisen vaaroja, koska tällaisista onnettomuuksista tuskin 
ilmoitetaan uutisissa. Huonekalujen kaatumisista johtuvia onnettomuuksia ja jopa 
kuolemantapauksia on kuitenkin enemmän. Ei ole syytä vaarantaa perheesi turvallisuutta, kun 
tällaiset onnettomuudet voidaan välttää helposti kiinnittämällä huonekalut, laitteet ja televisiot 
seiniin. 

 


