
Vältige mööbli ümberkukkumist 
 
Lapsed on uudishimulikud ja loovad ning neil puuduvad igasugused piirangud. Oma keskkonna tundma 
õppimine on oluline osa õppimisest ja kasvamisest. Nende uudishimu tekitab neis soovi tutvuda maja iga 
nurga, sealhulgas mööbliga. Kodus olev mööbel võib teile tunduda ohutu. Teid võib aga üllatada, kui 
palju ohtlike kohti ja esemeid kodus on, mille otsa lapsed sattuda võivad. Kui lapsed majas mängivad, on 
väga loomulik, et nad tahavad uurida, ronida ja end mööblile tõmmata. Sageli kasutavad nad riidekappe 
ja riiuleid ronimismänguasjadena, et soovitud asjadeni jõuda.  Vaatamata laste väikesele kaalule on 
selline mööbel sageli ebastabiilne. Need mööbliesemed, seadmed ja televiisorid võivad kergesti ümber 
minna ja põhjustada lastele tõsiseid vigastusi või isegi surma. Mööbli ümberminekuga seotud õnnetusi ei 
juhtu mitte ainult lastega, vaid ka täiskasvanud võivad tõsiselt viga saada. Kõige tõhusam viis õnnetuste 
ärahoidmiseks on kinnitada kogu mööbel, seadmed ja telerid, millel on oht kukkuda, seina külge. 
 

Mida tähendab mööbel ümberminek? 
Mööbli ümberminek on mõiste, mis viitab õnnetustele, mille korral mööbel kukub inimesele peale, 
põhjustades vigastusi või isegi surma. 
 
Keda ümberminek mõjutab? 
Enamik õnnetustest juhtub väikeste lastega. Lapsed on eriti haavatavad, kuna nad pole ohust 
teadlikud. Mööbli ümbermineku korral ei suuda nad piisavalt kiirelt reageerida ja kukkumist vältida. 
Kui mööbel kukub nende peale, pole nad ka piisavalt tugevad, et mööblieset ise maha tõsta. Selliste 
õnnetuste peamised ohvrid on lapsed. Mõnikord võib see juhtuda ka täiskasvanutega ja on sama 
ohtlik ka neile. 

 
Kus ümberminekuõnnetused juhtuvad? 
Ümberminekuõnnetused võivad juhtuda igas maja osas. Kõige sagedamini juhtuvad mööbli 
ümbermineku õnnetused aga magamistoas, lastetoas, elutoas ja köögis. 

 
Kas raske mööbel vajab samuti kinnitamist? 
Pole tähtis, kui raske mööbel on, iga mööbliese võib ümber kukkuda. Kui lapsed ronivad uksele või 
kummutile või nende küljes ripuvad, nihkub raskuskese väljapoole mööblieseme alust, see kukub 
ümber ja võib lastele peale kukkuda. Mida raskem mööbliese, seda tõsisemad on õnnetused. 

 
Kas nende ruumide mööbliesemed, kus lapsed ei mängi, tuleb samuti kinnitada? 
Õnnetused juhtuvad tavaliselt kergelt ja väga kiiresti. Uudishimulikud lapsed armastavad uudistada 
ka ruume, kust te neid leida ei oota. Seega tuleb mööbel kinnitada kõigis tubades, et minimeerida 
mööbli ümbermineku ohtu. Eriti neis, kus lapsed eeldatavasti tihti ei käi. 

 
Kas sahtlite ja uste kinnitamine asendab mööbliankruid? 
Kapi riivid on mõeldud sahtlitele juurdepääsu takistamiseks, mitte nende ümbermineku 
takistamiseks. Need ei asenda mööbliankruid. Kummutil ja ustel roniv või rippuv laps saab kapi 
ikkagi kummuli pöörata. Pidage meeles, et riivid ei välista ümbermineku ohtu. 

 
Kas pean mööbli kinnitama ka siis, kui mu lapsed on vanemad? 
Lapsed ei mäleta mängides alati, et peavad mõtlema oma turvalisusele. Kui laps soovib mööbli pealt 
midagi põnevat, ronib ta selleni jõudmiseks lihtsalt mööbliesemele peale. Nad ei arva, et kapid 
võiksid neile viga teha. Isegi kui laps on vanem, ei tähenda see, et temaga midagi juhtuda ei saa. 
Ümbermineku ennetamisega saab lapsi ohu eest kaitsta. 



Kas ka tuntud mööbliettevõtte mööbel tuleb kinnitada? 
Eeldatakse, et iga tuntud mööbel vastab ohutusstandarditele. Sõltumata kvaliteedist või sellest, kui 
tuntud ettevõte on, kehtib gravitatsioonijõud kõigele. Kui raskuskese nihkub mööblist väljaspool, 
võib iga mööbliese ümber minna. 

 
Kas madal kummut nõuab ka ankurdamist? 
Madalam mööbliese võib samuti ümber minna. Eriti kui mitu sahtlit on korraga avatud või kui see on 
raskete esemetega täidetud, nihkub raskuskese väljaspool kummuti alust. Sama efekt ilmneb siis, kui 
laps sellele ronib. Seega tuleb ka madalam mööbel seina külge kinnitada. 

 
Oht, et mööbel ümber kukub, näib väga väike. Miks ma sellest hoolima peaksin? 
Mööbli ümberminekuga seotud õnnetused on tavalisemad kui nad võivad tunduda. Enamik inimesi 
ei näe mööbli ümbermineku ohtusid ette, sest sellistest õnnetustest ei räägita uudistes. Mööbli 
ümberminek põhjustab aga oodatust rohkem vigastusi ja isegi surmajuhtumeid. Pole põhjust oma 
pere turvalisusega riskida, kui mööblit, seadmeid ja telereid seina külge kinnitades saab selliseid 
õnnetusi hõlpsasti ära hoida. 

 


