
KOTONA TURVALLISESTI 
ARKITEKNOLOGIAN AVULLA



Palovaroittimen paikka on 
katossa, mutta sen paristo voi 
olla paristokotelossa alhaalla, 
jossa pariston vaihto käy 
helposti. Tuote sopii 9 voltin 
neppariparistoille ja mukana 
on 4 metrin johto.

Paristokotelo ja palovaroitin yhdessä 
Hinta: noin 30 € Pelkkä paristokotelo 

Hinta: noin 15 € 
Molempien hankintapaikkoja: Turvatuotteita myyvät liikkeet sekä jotkin 
rautakaupat
Hakusanat: palovaroitin paristokotelolla, palovaroittimen paristokotelo

Liesihälytin varoittaa 
vaaratilanteesta liedellä, 
kun lämpötila nousee liian 
korkeaksi tai liian nopeasti. 
Hälytin ilmoittaa uhasta 
äänimerkillä samalla tavalla 
kuin palovaroitin, jotta 
paikallaolija huomaa tilanteen 
ja sammuttaa lieden. 

Hinta: noin 30 euroa 
Hankintapaikkoja: sähkö- ja kodinkoneliikkeet. 
Hakusana: liesihälytin



Lyhytaika-ajastimen 
avulla voi varmistaa sen, ettei 
esimerkiksi silitysrauta unohdu 
virta päälle. Kun ajastimeen 
asetettu aika on kulunut, 
loppuu virransyöttö myös 
siihen liitetyltä laitteelta.  
Hinta: 10-20 euroa 
Hankintapaikkoja: kodinkone- ja 
sähköliikkeet; tavaratalot; marketit
Hakusanat: lyhytaika-ajastin; ajastin

Ovi- ja ikkunahälytin 
hälyttää oven tai ikkunan 
avaamisesta paikan päällä. 
Laitteen avulla muistisairaan 
henkilön omaishoitaja huomaa 
läheisensä lähtöaikeet. 
Hälytysjärjestelmiin liitetyillä 
hälyttimillä saadaan hälytys 
myös älypuhelimiin tai 
vartiointiliikkeeseen.

Hinta: alkaen noin 13 euroa
Hankintapaikkoja: rautakaupat ja marketit
Hakusanat: ovi– ja ikkunahälytin; magneettihälytin



ARKITEKNOLOGIA

Arkiteknologia tarkoittaa kotona asumista tukevaa, 
edullista pienteknologiaa. Vanhustyön keskusliiton 
korjausneuvojien arkiteknologiasalkku sisältää 
esimerkkejä kotona asumista tukevista välineistä 
sekä tuotteita mm. kuulon ja näön avuksi.

Tästä esitteestä löydät tietoja 
arkiteknologiavälineistä ja niiden hankintapaikoista. 
Useimmissa tapauksissa muitakin vastaavia 
tuotteita löytyy kaupoista.

Kysy rohkeasti neuvoa!
Lisätietoa arkiteknologiatuotteista saat 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilta.

Korjausneuvojien puhelinpalvelu arkisin klo 9-15

p. 09 350 860 13

Vanhustyön keskusliitto
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Vaihde 09 350 8600
info@vtkl.fi   www.vtkl.fi



Digitaalisesta ovisilmän 
näyttöruudusta on helppo 
katsoa, kuka on oven takana. 
Se asennetaan perinteisen 
ovisilmän tilalle tai porataan 
sille oveen asennusaukko. 
Saatavilla on myös erillisellä 
näytöllä, kuvan tallennuksella 
ja puheyhteydellä varustettuja 
malleja sekä matkapuhelimen 
ja tabletin kanssa toimivia 
ovisilmäkameroita.

Yövalo liiketunnistimella 
tuo valoa pimeisiin paikkoihin 
ja kulkureiteille. Valot 
syttyvät hämärän aikaan, 
kun ne tunnistavat liikettä 
lähettyvillään ja palavat 
noin 20 sekuntia. Jotkin 
pienvalaisimet voidaan kytkeä 
palamaan myös jatkuvasti. 

Hinta: noin 60 euroa
Hankintapaikkoja: lukkoliikkeet; rautakaupat; verkkokaupat
Hakusanat: digitaalinen ovisilmä; elektroninen ovisilmä; ovisilmäkamera

Hinta: Verkkovirta- tai paristokäyttöiset yövalot 5–20 euroa.
Hankintapaikkoja: kodintarvikeliikkeet; rautakaupat; sähköliikkeet
Hakusana: yövalo



Matkapuhelin- ja 
hälytyspainikkeella 
voi kutsua helposti apua 
hätätilanteessa sekä kotona 
että kodin ulkopuolella. 
Osan malleista voi yhdistää 
erillisiin kaulassa tai ranteessa 
pidettävään, vedenkestävään 
hälytyspainikkeeseen. 
Arkiteknologiasalkun mallissa 
on myös GPS-paikannus. 

Kommunikaattori 
on helppokäyttöinen  
kuunteluvahvistin, josta on apua 
esimerkiksi keskustelussa, 
tv:n ja musiikin kuuntelussa 
tai yleisötilaisuuksissa. Laite 
soveltuu henkilölle, jonka kuulo 
on heikentynyt, muttei voi tai 
halua käyttää kuulokojetta.

Hinta: Puhelin ja hälytysranneke yhteensä 120–200 €. 
Hankintapaikkoja: matkapuhelimia myyvät liikkeet ja verkkokaupat
Hakusanat: matkapuhelin hälytysrannekkeella; matkapuhelin 
turvarannekkeella

Hinta: 200-400 euroa 
Hankintapaikkoja: kuuloalan liikkeet 
Hakusana: kommunikaattori



Vuoto- ja kosteushälytin 
varoittaa havaitsemastaan 
vuodosta. Vesivuotovahteja 
on saatavan monenlaisia: osa 
hälyttää vain paikan päällä, 
osa ilmoittaa vuodosta myös 
puhelimeen ja jotkin voidaan 
yhdistää kodin turvajärjestelmiin. 
Hankittaessa huomioitava 
kosteusanturin koko ja 
sijoittaminen, jotta se toimii 
kohteessa oikein.

Hinta: halvimpia saa alle 10 eurolla. Arkiteknologiasalkussa oleva malli, 
jossa on 20 cm:n pituinen anturi maksaa noin 50 euroa.
Hankintapaikkoja: rautakaupat, putkiliikkeet
Hakusanat: vesivuotohälytin; vesivuotovahti; kosteusvaroitin

Apuvääntimet helpottavat 
oven ja lukon avaamista. 
Niitä on saatavana erilaisille 
avainmalleille sekä lukon 
vääntönupeille. 
Hinta: 10-30 euroa
Hankintapaikkoja: apuväline- ja 
lukkoliikkeet. 
Hakusanat: avaimen/vääntönupin 
apuväännin; avainpidin; avainapu; 
Abloy-lukon avaaja



Henkilöpaikantimen avulla 
sen käyttäjän liikkumista voi 
seurata älypuhelimella tai 
tietokoneella. Laitteelle voi 
asettaa hälytysrajoja, joiden 
ylittyessä lähtee hälytys 
ennalta asetetuille tahoille. 
Henkilöpaikantimissa on 
yleensä hälytyspainike, jolla 
voi kutsua apua sekä tiedottaa 
sijainnista. Monissa on 
kaksisuuntainen puheyhteys. 

Pitosukat ehkäisevät 
liukastumista kuivilla ja kosteilla 
lattiapinnoilla. Pitosukkia voi 
käyttää paljaissa jaloissa tai 
sukkien päällä. 4 eri kokoa.
Hinta: 22 euroa /2 paria
Hankintapaikkoja: CareCare Oy 
sekä apuvälinealan liikkeet
Hakusana: pitosukka

Kokonaishinta: Hinnat alk. 50 eurosta ja useitsiin satoihin euroihin 
Kokonaiskustannukset koostuvat laitteen hinnasta, teleliittymästä, 
ohjelmiston kuukausi- tai vuosimaksuista, mahdollisista avaus- tai 
ohjelmointikuluista. 
Hakusanat: paikannuslaite; henkilöpaikannin 


