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Liesivahti lisää kodin turvallisuutta ja estää liesipalon syttymisen
Liedet aiheuttavat selvästi eniten sähkölaitepaloja kodeissa. Suomen kodeissa syttyy vuosittain yli tuhat
sähkölaitteiden aiheuttamaa paloa, joista noin 30 prosenttia aiheutuu liesistä tai uunista. Liesistä
johtuvia paloja voidaan estää käyttäjien oikealla toiminnalla, teknisillä ratkaisuilla kuten liesivahdilla
sekä tarkoituksenmukaisella keittiön suunnittelulla. Spisec Liesivahtiin ja Suomen Apu‐Tuotteen muihin
tuotteisiin voi tutustua Tampereen Hyvä Ikä –messuilla 27.‐28.9.
Ihmiset haluavat asua kotona yhä pidempään ja he elävät yhä vanhemmiksi. Omatoiminen selviytyminen kodin
päivittäisistä askareista on asukkaille tärkeää. Suomen Apu‐Tuote edistää esteettömän ja turvallisen kotiympäristön
suunnittelua ja toteutusta. Turvallinen koti koostuu mm. toimivasta sisään‐ ja uloskäynnistä, riittävästä valaistuksesta,
toimivasta keittiöstä ja kylpyhuoneesta. Suomen Apu‐Tuotteen palveluihin kuuluvat myös kodeissa tehtävät
esteettömyyskartoitukset.
Liettä, uunia tai mikroaaltouunia ei pidä jättää päälle valvomatta ja erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, että
laitteet on kytketty pois päältä, kun niiden käyttö on lopetettu. Liesivahti on hyvä apulaite esimerkiksi vanhuksille, jos
riskinä on lieden unohtaminen päälle. (lähde: www.sahkoturva.info)
Kotipalvelun työntekijöiden kokemusten mukaan liesien käyttöturvallisuusriskejä vanhustalouksissa olivat pienet
ahtaat tilat, laskutilan puute lieden vieressä ja huono valaistus. Liesitasoa käytetään erilaisten tavaroiden
säilytysalustana. Samoin patalappujen sijoittaminen lieden välittömään läheisyyteen aiheuttaa turvallisuusriskin.
Lapsiperheistä yli kolmasosalle oli sattunut jonkinasteinen vaaratilanne lieden kanssa. Lähes joka viidennessä
taloudessa lapsi oli väännellyt lieden valitsimia. (lähde: www.stek.fi)
Spisec Liesivahti lisää lieden käytön turvallisuutta katkaisemalla virran liedestä, mikäli liesi tai astiat liedellä
kuumenevat liikaa. Mikäli ennalta määrätty maksimissaan kahden tunnin säädettävä käyttöaika ylittyy, lieden virta
katkeaa automaattisesti.
Spisec Liesivahdin ehdoton vahvuus on sen helppokäyttöisyys. Laite hälyttää äänimerkillä tai valomerkillä, jotka
voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa. Magneettiavaimella voidaan estää tarvittaessa liesivahdin toiminta, jolloin liesi
ei saa virtaa ollenkaan. Turvalaite voidaan liittää sekä vanhoihin että uusiin liesiin.
Spisec Liesivahti sopii erinomaisesti vanhuksille, muistihäiriöisille, aistivammaisille ja lapsiperheille. Spisec Liesivahti
asennetaan lieden ja liesituulettimen väliseen seinään ja sen asennuksen saa tehdä sähköasennusluvat omaava
asentaja.
Spisec Liesivahti soveltuu sekä yksityiskoteihin että palvelutaloihin. ”Tilasin muistisairaalle äidilleni liesivahdin, koska
häneltä jäi usein kattila liedelle kiehumaan ja tulipalon vaara oli ilmeinen. Asensimme liesivahdin toimimaan niin, että
puolen tunnin käyttöajan jälkeen liesi sammuu. Liesivahti on ollut toimiva ja helppo käyttää”, kertoo tytär Eeva
Partanen‐Naakka.
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