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Lasten pyöräilyyn vaikuttaa moni
asia

LIIKENNEYM-

PÄRISTÖ = 

INFRASTRUK-

TUURI

LIIKENNE-

KULTTUURI

LAPSEN 

PYÖRÄILY-

TAIDOT

LAPSEN 

LIIKENNE-

TAIDOT

LAPSEN 

PYÖRÄILY-

MAHDOLLI-

SUUDET 



LIIKENNEKÄVELYN/-PYÖRÄILYN TAVOITTEITA: 

• LISÄTÄ (IKÄTASOISESTI) LASTEN 
TIETOISUUTTA ITSESTÄÄN VASTUULLISINA 
LIIKKUJINA 

• ROHKAISTA KASVATTAJIA SALLIMAAN 
LASTEN ITSENÄINEN LIIKKUMINEN

• VAIKUTTAA KOULUJEN LÄHIYMPÄRISTÖN 
LIIKENNEOLOSUHTEISIIN



LAPSI LIIKENTEESSÄ

• Lapsen liikennetaidot kehittyvät, 
kun lapsen kanssa liikutaan 
liikenteessä

• Liikennesäännöt täytyy osata 
teoriassa ja käytännössä

- Oma rooli liikenteessä liikkujana
- Vuorovaikutus muun liikenteen 

kanssa
- Liikenteen arvaamattomuus



LIIKENNEKÄVELY/-PYÖRÄILY KOULUN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

• Tutustutaan lasten kanssa koulun/esikoulun liikenneympäristöön

• Katsotaan tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä; mitä ne kertovat 
liikkujille? Missä on oikea paikka kulkea, kuka väistää ketä?

• Harjoitellaan turvallista kadunylitystä ja siihen liittyviä käytäntöjä: 
pyöräilijän suuntamerkki, liikenteen katseleminen ja kuunteleminen  

• Voit ottaa mukaan myös kuvia liikennemerkeistä, joita koulun 
lähiympäristössä ei ole, ja näyttää niitä lapsille + keskustella niistä
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Liikennekävelyn/liikennepyöräily
n ennakkotehtävät
1 Piirrä koulumatkasi

• Piirrä koulumatkasi niin tarkkaan, kuin osaat. 
Piirrä itsesi kulkemaan koulumatkaa tavalla, 
jolla yleensä tulet kouluun (pyörällä, 
jalkaisin, bussilla jne.) 

• Bonustehtävä: Kuvittele, millainen olisi 
mahdollisimman kiva koulumatka. Piirrä kiva 
koulumatka ja itsesi kulkemaan matkaa 
tavalla, jolla haluaisit kulkea tämän matkan 
kouluun 

2  Tutustu liikennemerkkeihin 

• Tutustukaa tärkeimpiin liikennemerkkeihin ja keskustelkaa 
siitä, mitä ne tarkoittavat. Tehtävässä voi käyttää avuksi 
esimerkiksi Liikenneturvan opasta "Jalan ja pyörällä" , joka 
löytyy Liikenneturvan sivuilta osoitteesta 
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Li
ikenteessa/esitys_jalan_ja_pyoralla.pdf

• Esimerkiksi: Jalkakäytävä; Pyörätie; Yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä; Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain; Suojatie; 
Kävelykatu; Pihakatu; Kärkikolmio; Stop; Ajoneuvolla ajo 
kielletty; Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty; Jalankulku sekä 
polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/esitys_jalan_ja_pyoralla.pdf


OPETTAJILLE POHDITTAVAA: LIIKENNEKULTTUURI TEHDÄÄN YHDESSÄ

Koulumatkat

- Miten kouluun kuljetaan: pyörällä, kävellen, skootilla vai
autolla?

- Minkälaisia eroja on lasten ja aikuisten kulkutavoissa? 

- Rajoitetaanko pyöräilyä? Entä autokyytejä?

- Minkälainen on paikallinen liikennekulttuuri? Noudatetaanko
nopeusrajoituksia ja ajokieltoja?  Hidastavatko autoilijat hyvissä
ajoin ennen suojatietä? Mennäänkö päin punaisia? 

Koulun piha-alue

- Kumpi on lähempänä, pyörien vai autojen pysäköintipaikka?

- Saako koulun pihalla ajaa autolla? Entä pyörällä? 
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Käytännön vinkkejä
• Kävele/pyöräile reitti etukäteen ja katso, 

missä pysähdytte keskustelemaan

• Kerro lapsille etukäteen, miten etenette: 
kävelette/pyöräilette ja pysähdytte 
sovitusti

• Kysele, kuuntele, keskustele

• Puhu konkreettisista tilanteista: 
• miten menet tuohon suuntaan 

kävellen/pyörällä
• mitä teet, kun aiot kääntyä 
• mitä jos joku ajaa tuolta autolla/pyörällä
• onko autoilija joskus ajanut pysähtymättä jne.





Käytännön vinkkejä
• Aikaa voi varata 20-30 min.

• Kävellen matkaksi riittää muutama sata 
metriä, pyörällä pidempi on perusteltu

• Sopiva ryhmäkoko 10-15 lasta (on meillä ollut 
yli 20 )



LIIKENNEPYÖRÄILY
ALAKOULUISSA

• Pyöräillään sovittu reitti yhdessä 
esim. kahden pysähdyksen taktiikalla 
(esim. risteysalue ja koulun pihalle 
saapuvaa liikennettä ohjaavat 
liikennemerkit) : keskustellaan 
matkan varrella keskeisistä 
liikennesäännöistä ja tavanomaisista 
liikennetilanteista

YLÄKOULUISSA

• Pyöräillään ryhmissä

• Kuvataan sovitusti 
liikennemerkkejä/tavanomaisia 
liikennetilanteita

• Keskustellaan kuvista koulun pihalla



Kannustaa pyöräilyyn
- Pyöräily sallittu: koulut eivät saa rajoittaa lasten kulkutapoja
- Pyöräpysäköinti kuntoon
- Yhteiskäyttöpyörät
- Pyöräily osaksi koulupäivää, esim. pyöräretket lähiluontoon, 

museoon, uimahalliin; pyöräilyharjoitukset; pyörän katsastus ja 
kevythuolto 

- Pyöräily oppiaineissa/ilmiönä yli oppiainerajojen
- Pyöräily valinnaisaineeksi
- Pyöräilyn teemapäivät, -viikot, -kuukaudet ja -vuodet
- Pyöräilyn lukuvuosikello

Mahdollistaa pyöräily
- Saattoliikenteen ohjeistus: autojen pysähdyspaikka riittävän 

etäisyyden päähän koulun pihasta
- Kunta: koulun ympäristön rauhoittaminen moottoriliikenteeltä / 

ajoneuvojen nopeusrajoitukset 30 km/h



Annetaan lasten pyöräillä!



Jatketaan keskusteluja!
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