
1 LED-yövalo hämärätunnistimella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syttyy ja sammuu automaattisesti valon määrän mukaan, joten yövaloa ei 
tarvitse muistaa irrottaa pistorasiasta. Yövalo toimii led-lampuilla, jotka 
kuluttavat 85 % vähemmän energiaa ja kestävät 20 kertaa pidempään kuin 
hehkulamput. 
 
Tuotetiedot 

• Vain sisäkäyttöön. 

• Tuote on CE-merkitty. 

• Sisäänrakennetut led-lamput. 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Mörkrädd/IKEA, vastaavia tuotteita saa 
myös isoista tavarataloista (esim. Prisma) 

Hinta-arvio 5,99€/2 kpl 
 

  



2 LED-valaisin liiketunnistimella 

 

 
 

 

Kätevä paristokäyttöinen ja johdoton valaisin on helppo sijoittaa. 
Liiketunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun se havaitsee liikettä. 
Valaisin sammuu automaattisesti hetken kuluttua. 
Sopii hyvin esim. vaatehuoneeseen, portaisiin ja muihin pienempiin tiloihin. 
Erinomainen myös makuuhuoneen yövalona, eteisessä ja WC:ssä. Helppo 
ruuvata paikalleen tai kiinnittää kaksipuolisella teipillä (ei sisälly 
pakkaukseen). Valaisimen takana on tuki, jonka avulla valaisimen voi pitää 
pystyasennossa.  

Tuotetiedot 

• virtalähde paristot 3 x AAA/LR03 (eivät sisälly pakkaukseen) 

• mitat: leveys 70 mm, korkeus 70 mm, paksuus 25 mm 

• syttyy 25 sekunniksi havaitessaan liikettä 
 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Clas Ohlson 
  

Hinta-arvio 9,99€ 
 

  



3 Liukuesteteippi, 5 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parantaa kodin portaiden turvallisuutta. Liimataan joka askelmalle. 
Kiinnitysteipistä saattaa jäädä jälkiä, kun tuote poistetaan. 
Materiaali polyeteenimuovia.  
Pituus 5 m, leveys 2,5 cm. 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Patrull/IKEA, vastaavia tuotteita saa myös 
isoista tavarataloista (esim. Motonet, 
Biltema, K-rauta) 
  

Hinta-arvio 2,99€-7,99€ 
 

  



4 Pistorasian suojus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähentää riskiä työntää sormia tai esineitä pistorasioihin. Soveltuvat sekä 
maadoitettuihin että maadoittamattomiin pistorasioihin. 
Suojukset on helppo irrottaa pakkauksessa olevalla punaisella "avaimella". 
Pakkauksessa 12 kpl. 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Patrull/IKEA, vastaavia tuotteita saa myös 
isoista tavarataloista (esim. Clas Ohlson, 
Biltema, Motonet) 
  

Hinta-arvio 2,99€-4,99€ 
 

  



5 Lonkkasuojahousut 

 

 

 

 

Lonkkasuojahousut on varustettu sisätaskussa olevilla suojakilvillä. Erittäin 
joustava ja pehmeä materiaali. Paksu vyötärönauha ja saumaton rakenne 
vähentää ihorasitusta. Koot S-XXXL. 

Taskusta irrotettavat suojakilvet ovat ohuet ja huomaamattomat, mutta 
antavat silti hyvän suojan. Kovan iskupinnan alla on pehmeä vaimennusosa. 
Suojakilvet on muotoiltu ergonomisesti ja ne soveltuvat sekä miehille että 
naisille. Suojakilvet voidaan pestä käsin 40 asteessa normaaleilla 
pesuaineilla.  

 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Suprima 
Maahantuoja Apukauppa.fi 
(Vastaavia tuotteita saa myös esim. 
Apuvälinekauppa.fi ja Respecta)  

Hinta-arvio 49,50€ 
 

  



6 Taitettava tartuntapihti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kevyt, mutta vankkarakenteinen tartuntapihti. Soveltuu 
hyvin matkakäyttöön, koska on helposti taitettavissa keskeltä. Hammastettu 
ja kumioitu otepinta, jonka päässä on vahva magneetti pienien 
metallitavaroiden nostoon.  
 
Tuotetiedot 

• Pituus 53 cm ja taitettuna vain 33 cm.  

• Paino 70 grammaa.  

• Tuotteella on kolmen vuoden takuu. 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

The Helping Hand Company 
Maahantuoja Apukauppa.fi 

Hinta-arvio 29€ 
 

  



7 Pikatartuntakahva 29 cm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pikatukitanko soveltuu hyvin matkakäyttöön ja muuttuviin 
tukitankotarpeisiin. Tukitartuntakahva soveltuu aputangoksi, eikä se kestä 
koko henkilön painoa. Tangossa on turvailmaisin, mikä ilmoittaa vihreällä 
värillä, milloin imukuppi on kunnolla tarttunut.  
Mitat 295x90x80 mm.  Etäisyys seinästä 40 mm ja kahvan paksuus 35 mm.  
 
Kiinnittyy pysyvästi vain sileään kaakeli- tai lasipintaan. 
Kts. myös erillinen ohje. 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Ideaworks 
Maahantuoja Apukauppa.fi, Bauhaus 

Hinta-arvio 7,90€-35,80€ 
 

  



8 Liukuestematto 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estää liukastumista suihkussa, kylpyammeessa jne. Perinteinen kylpytilojen 
liukuestematto, jonka lukuisat imukupit kiinnittävät maton tiukasti 
alustaansa. Koko 70 x 38 cm. 
 
Huom.! 
Liukuestemattoa käytetään tasaisilla lattiapinnoilla imukupit alaspäin. 
Varmista, että imukupit kiinnittyvät kosteaan pintaan ennen kuin mattoa 
käytetään liukuestemattona. Matto toimii parhaiten, kun irrotat maton 
käytön jälkeen ja puhdistat imukupit. 

 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Clas Ohlson, vastaavia tuotteita saa myös 
muista isoista tavarataloista 

Hinta-arvio 2,95€-8,50€ 
  
 

  



9 Lilaki Kids/Senior -liukkaudenpoistaja 

 

 
 

 

 

 

LILAKI® on tuote kylpyhuoneen lattian mikrokarhennukseen 
(liukkaudenpoistoon). Käsittely on turvallinen ja helppo. Se ei vaurioita 
laattaa tai kiveä eikä aiheuta haittaa putkistoille, viemäreille, silikoneille tai 
saumoille. Se ei myöskään jätä ikävää tahmeaa pintaa. Lisäksi se on 
ympäristöystävällinen ja täysin veteen hajoava. Se on huuhtelun jälkeen heti 
käyttövalmis ja pintaan ei jää mitään kemikaaleja imeytymään jalkapohjiin. Se 
mikä muuttuu, on lattian pitävyys jalan alla, myös veden ja saippuan kanssa. 
Valmistajan kokemukseen perustuen käsittely kestää kotioloissa noin 2 
vuotta. 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

lilaki.fi 

 Slip Safety Finland Oy 
Hinta-arvio 76,50 € (laukussa mukana pieni 

tuotenäyte) 
 

  



10 Yleislukko laatikoihin, kaappeihin ja oviin 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lukko estää laatikoiden, kaappien ja ovien avaamisen. 

•  Avaamiseen tarvitaan molempia käsiä, mikä tekee avaamisesta vaikeaa 
lapsille. 

•  Läpinäkyvä - sulautuu sisustukseen huonekalujen ja sisustuksen väristä 
riippumatta. 

 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Clas Ohlson, vastaavia tuotteita saa myös 
muista isoista tavarataloista 

Hinta-arvio 5,99€ 
 

  



11 Liesisuoja (säätimiin) 

 

 
 
 
 
 
 
Estää lapsia kääntämästä lieden ja uunin säätimiä. Lieden säätimiä pääsee 
kääntämään vasta kun suojan kansi avataan. Helppo asentaa ja sopii 
useimpiin liesiin. Valmistettu lämmönkestävästä polykarbonaattimuovista. 
 
Asennus: 
1. Poista varovaisesti yksi uunin/lieden säätimistä. 
2. Avaa suoja painamalla napsautuslukkoa ja aseta suoja säätimen 
kiinnikkeen päälle. 
3. Aseta säädin takaisin paikalleen ja sulje suoja. 
 
Huom.! Testaa suojan toiminta asennuksen jälkeen. Suojan on pyörittävä 
lieden säätimen ympärillä vapaasti siten, että säädin ei pyöri mukana. 
Varmista myös, ettei suoja ota kiinni viereisiin suojiin tai säätimiin. Tuote 
pienentää onnettomuusriskiä, mutta ei korvaa aikuisen läsnäoloa. 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Clas Ohlson 

Hinta-arvio 3,99 €/kpl 
 

  



12 Palovaroitin 
 

 
 

Nano-palovaroitin on pieni, turvallinen ja helppokäyttöinen. Siihen ei 
vaihdeta pattereita ja toiminta on helppo testata, koska suurin osa 
varoittimen pinnasta toimii testipainikkeena. Testinapin painaminen myös 
hiljentää hälytyksen, jolloin hälytintä ei joudu irrottamaan katosta. 
 
Tuotetiedot 

• 10 vuoden sisäänrakennettu litium-paristo 
• Sopii hyvin myös pieniin tiloihin kuten asuntoautoihin, veneisiin, 

mökkeihin jne. 
• Paino n. 54 g, mitat 42,5 x halkaisija 50,8 mm 
• Nopea asennus 2-puoleisella 3M teipillä tai ruuveilla 
• Hälytysäänen voimakkuus >85dB (3 metrin päässä) 
• Laite on standardin EN14604:2005 mukainen 
• Käyttöohjeet suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Nano/Punaisenristinkauppa.fi, vastaavia 
tuotteita saa myös isoista tavarataloista 

Hinta-arvio 29 € 
 

  



13 Häkävaroitin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Häkävaroitin havaitsee puu -ja kaasulämmityksessä syntyvän hajuttoman, 
näkymättömän, mauttoman ja vaarallisen hiilimonoksidin. Voit seurata 
huoneilman häkäpitoisuutta varoittimen digitaalinäytöltä. Asenna 
häkävaroitin kattoon vähintään 0,5 m päähän seinästä, tai seinälle vähintään 
1,8 metrin korkeudelle. Paras ratkaisu on asentaa kaksi häkävaroitinta, yksi 
kattoon ja toinen seinälle. 
 
Tuotetiedot 

• Suomenkieliset opastetekstit tuotteessa 
• Toimintaperiaate: elektrokemiallinen 
• Voimakas hälytysääni 
• Toiminnan merkkivalo 
• Testauspainike 
• EN ja Bsi Kitemark hyväksyntä 
• Paristo ja asennustarvikkeet mukana 
• Takuu 7 vuotta 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Kidde/Punaisenristinkauppa.fi, tuotetta 
saa myös isoista tavarataloista 
  

Hinta-arvio 38,50 € 
 

  



14 Sammutuspeite 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammutuspeite tukahduttaa tulen, kun se levitetään palavan kohteen päälle 
mahdollisimman ilmatiiviisti. Sopii niin kotiin, työpaikalle kuin mökillekin. 
Sammutuspeite on kertakäyttöinen. 

Tuotetiedot 

• Koko 120 x 180 cm 
• Vastaa EN1869:1997 standardia 

 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi, tuotetta saa 
myös isoista tavarataloista  

Hinta-arvio 20 € 
 

  



15 Metallipurkin avaaja 
 

 
 
 
Metallipurkin avaaja on tehty helpottamaan pika-avattavilla kansilla 
varustettujen peltipurkkien avaamista. Laita avaajan terävä kärki kannen 
vetorenkaan alle ja käännä varresta kevyesti ja avaaja poistaa kannen erittäin 
helposti ilman turhaa voimankäyttöä. Sopii kaikenikäisille käyttäjille. 
 
Tuotetiedot     

• Koko 15 x 9 x 1,5 cm 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

CanKey/Punaisenristinkauppa.fi, 
vastaavia tuotteita saa myös isoista 
tavarataloista  

Hinta-arvio 5,90 € 
 

  



16 Purkinkannenavaaja 
 

 
 

 

 

 

Nosta purkinavaajalla varovasti kannen reunaa, kunnes kuuluu sihahdus. Kun 
tyhjiö laukeaa, kannen keskiosa poksahtaa ylös. Sen jälkeen voit avata kannen 
helposti kiertämällä. Purkinavaaja auttaa kaikenikäisiä.  

 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi, vastaavia 
tuotteita saa myös isoista tavarataloista  

Hinta-arvio 5,90 € 
 

  



17 Suurennuslasi led-valolla 
 

 
 

 

 

 

Tuotetiedot 

• 3 x suurennus 
• koko 11x4 cm, lasin koko 4x3,7 cm 
• Sisältää pariston 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi, vastaavia 
tuotteita saa myös isoista tavarataloista 
(esim. Biltema)  

Hinta-arvio 12,90€ 
 

  



18 Turvaleikkuri 

 

 
 

 

Turvaleikkurilla katkaiset juuttuneen turvavyön hätätilanteessa. Turvaleikkuri 
kannattaa kiinnittää kuljettajan ulottuville esimerkiksi kuminauhalla, jotta se 
ei esimerkiksi kolaritilanteessa sinkoile saavuttamattomiin. Kotioloissa 
turvaleikkuria voi käyttää esimerkiksi kirjeiden avaamiseen. 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi 
  

Hinta-arvio 3 € 
 

  



19 Matkahälytin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tuotetiedot 

• Koko: 9 x 3,5 cm 

• Tuote toimii: 

-savunilmaisimena 

-liiketunnistimena esim. ovessa: hälyttää kun ovi avataan 

-henkilökohtaisena hälyttimenä. 

• Savuilmaisintoiminto voi olla käytössä yhtäaikaisesti liiketunnistimen 

kanssa.  

• Pakkaus sisältää 

-hälyttimen 

-käyttöohjeen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

-karabiinikiinnikkeen 

-AA-patterin 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Cavius/Punaisenristinkauppa.fi 
 

Hinta-arvio 42,50 € 
 

  



20 Heijastinliivi 
 

 
 

 

 

 

Tuotetiedot 

• Kaksi 5 cm:n levyistä heijastinnauhaa 
• Koot L/XL ja XXL 
• EN 471 –standardin mukainen 

 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi, vastaavia 
tuotteita saa myös isoista tavarataloista 
(esim. Prisma, Biltema)  

Hinta-arvio 7,90 € 
 

  



21 Liukuesteet kenkiin 

 
 
Devisys-liukuesteissä on kestävä TR -kumiseos ja kovametalliset nastat, jotka 
kestävät hyvin kulutusta. Takaosassa on heijastava pinta. Koon valinnassa 
tulee ottaa huomioon myös jalkinetyyppi: esim. maastokenkään tarvitaan 
isompi koko kuin kävelykenkään. CE-merkitty. 
 
Tuotetiedot 

• Tarrakiinnitys 
• Koot S (32-36), M (37-39), L (40-44) ja XL (45-50) 
• Kotimainen tuote 
• Kantaremmissä heijastin 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Devisys/Punaisenristinkauppa.fi, vastaavia 
tuotteita saa myös isoimmista 
tavarataloista, urheiluliikkeistä ja 
kenkäkaupoista (esim. Prisma, Biltema, 
XXL)  

Hinta-arvio 25 € 
 

  



22 Taskulamppu led-valolla 
 

 
 

 

 

Tuotetiedot 

• Pituus 9 cm 

• Valossa 9 led-lamppua 

• Kantohihna 

• Pakattu peltirasiaan 

• Mukana 3 kpl AAA-paristoja 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi, vastaavia 
tuotteita saa myös isoista tavarataloista 
  

Hinta-arvio 10 € 
 

  



23 Sos-kortti 
 

 
 

 

 

 

SOS-kortista on hätätilanteessa paljon apua. Voit merkitä korttiin omat ja 
läheistesi yhteystiedot, veriryhmän, sairaudet, allergiat ja lääkityksen. Sopiva 
lompakkoon. 

Tuotetiedot 

• Painettu vedenkestävälle paperille 

• Kolmikielinen: suomi, ruotsi, englanti 
 
 
Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi 
  

Hinta-arvio 3,50 € 
 

  



24 Matkailijan ensiapulaukku 

 
 

Matkailijan ensiapulaukku mahtuu hyvin reppuun tai retkikassiin ja sisältää 
kaiken tarvittavan nopeaan hätäensiapuun. Laukun sisällön ovat suunnitelleet 
ja hyväksyneet Suomen Punaisen Ristin ensiavun asiantuntijat. 

Laukun mitat 12,60 x 18,50 x 8 cm. 

Sisältö (kpl): 

Sidetarvikepakkaus (M1)        

1 joustoside 8 cm x 4 m        

1 joustoside 10 cm x 4 m        

6 sideharsotaitos 7,5 x 7,5 cm, steriili (3 kpl)        

6 sideharsotaitos 10 x 10 cm, steriili (3 kpl)        

1 ihoteippi, kuitukangas 1,25 cm x 9 m        

1 kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 

cm        

1 ensiside        

1 hätäensiapuohjeet        

 

Haavanhoitoon (M2)        

6 laastari 19 x 72 mm        

2 laastari 6 x 10 cm        

4 haavapyyhe        

            

Puhdistus ja Elvytys (M3)        

4 suojakäsine, kertakäyttöinen (2 kpl)        

1 elvytyssuoja        

2 haavapyyhe 

 Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi 
  

Hinta-arvio 23 € 
 

  



25 Hätäensiapuohjeet 

 

 
 

Hätäensiapuohjeissa on värikuvin ja selkein ohjein kerrottu kuinka toimia, jos 
kohtaa heräämättömän henkilön. Esitteessä on ohjeet elvyttämiseen, 
verenvuodon tyrehdyttämiseen sekä tajuttoman ja tukehtumassa olevan 
auttamiseen. Lisäksi esitteessä on ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen. 

Tuotetiedot 

• 8 sivua (kaksikielinen FI ja SVE) 
• 6 sivua (englanninkielinen) 
• Ohjeet värikuvin ja selkein tekstein 
• Julkaistu 2014 

Tavarantoimittajan nimi tai 
tavaramerkki 

Punaisenristinkauppa.fi 
  

Hinta-arvio 2,50 € 
 

 

 



26 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien materiaali 
 

 
 
Tapaturmien ehkäisyverkosto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa 
tapaturmien ehkäisemisestä. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, mutta 
lähde on mainittava. Painetut materiaalit voi tilata ilmaiseksi Suomen 
Punaisen Ristin verkkokaupasta tai materiaaleja voi ladata ja tulostaa itselle.  
https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/ 
 

Materiaali Vuosi kielet 
Turvallisia vuosia -opas 2020 suomi, ruotsi 

Tarkistuslista alle 1-vuotiaat 2019 suomi, ruotsi, englanti, arabia, somali 

Tarkistuslista 1-3-vuotiaat 2019 suomi, ruotsi, englanti, arabia, somali 

Tarkistuslista 4-6-vuotiaat 2019 suomi, ruotsi, englanti, arabia, somali 

Tarkistuslista iäkkäät 2019 suomi, ruotsi, englanti, venäjä 

Turvallisesti kotona -juliste 2019 suomi, ruotsi 

Pysy pystyssä kampanjamateriaali 2019 suomi, ruotsi 

Tapaturmapäivä kampanjamateriaali 2019 suomi, ruotsi, englanti 

 
SPEK Turvakortit 
Voit ladata Turvakortit itsellesi teemoittain. Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti, viro, ranska, venäjä, 
espanja, tigrinya, somali, arabia, somali, farsi. 
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Erityisryhmille/Turvakortit 
 

https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Erityisryhmille/Turvakortit


 


