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Taustaa	  
koulupolulle	  	  	  

	   	   	  On	  tärkeää	  lasten	  kehitykselle,	  e@ä	  he	  voivat	  liikkua	  turval-‐
lisesE	   omassa	   lähiympäristössään	   ja	   kulkea	   kouluun	  
ilman	  pelkoa	  vaarallisesta	  liikenteestä.	  Yksi	  tapa	  suojata	  
lapsia	   liikenteen	   vaaroilta	   on	   suunnitella	   liikenne-‐
ympäristö	   heille	   turvalliseksi	   sekä	   huolehEa	   lasten	  
turvalai@eiden	   käytöstä.	   Lisäksi	   täytyy	   kiinni@ää	  
huomio-‐ta	   lasten	   liikennekasvatukseen	   sekä	   Eedo@aa	  
kaiki l le	   Eenkäy@äji l le	   lasten	   ominaisuuksista	  
liikenteessä.	   Liiken-‐neonne@omuudet	   aiheu@avat	  
vuosi@ain	  eniten	  lasten	  tapaturmaisia	  kuolemia.	  
	  

	   	   	   	   Lapsille	   vakavat	   onne@omuudet	   sa@uvat	   useimmiten	  
silloin,	   kun	   he	   ovat	   yli@ämässä	   katua	   tai	   Eetä.	   Tästä	  
syystä	   juuri	   näihin	   kohEin	   on	   kiinnite@ävä	   huomiota,	  
kun	  suunni-‐tellaan	  lapsille	  turvallista	  liikenneympäristöä.	  
Yleensä	  onne@omuudet	  sa@uvat	  lähiympäristössä.	  

Lähde:	  www.liikenneturva.fi	  
	  

	  	  
Eri	   ikäiset	   lapset	   liikkuvat	   liikenteessä	   eri	   tavoin.	   Alle	   15-‐

vuoEailla	   tavallisimpia	   ovat	   kevyen	   liikenteen	   onnet-‐
tomuudet.	   Pää@äjien	   tarvitsee	   nyt	   todella	   mie.ä	  
keinoja	  vähentää	  lasten	  tapaturmia	  liikenteessä.	  Jo@a	  
tässä	   saavute@aisiin	   tuloksia,	   se	   vaaEi	   panostusta	  
useilta	   eri	   sektoreilta	   ja	   monien	   erilaisten	   toiminta-‐
tapojen	   hyödyntämistä.	   Lapsille	   ja	   nuorille	   	   pitää	  
tarjota	   heille	   sopivaa	   liikennekasvatusta,	   liikenne-‐
ympäristöjen	   turvallisuu@a	   pitää	   parantaa	   ja	   turva-‐
välineiden	   käy@ö	   täytyy	   saada	   aiempaa	   akEivisem-‐
maksi.	   Myös	   lainsäädännön	   kehi@äminen	   ja	   sen	  
toimeenpanon	   varmistaminen	   luovat	   yhdessä	   turval-‐
lisempaa	  liikennekul@uuria.	  	  

	  
Terveyden	   ja	   Hyvinvoinnin	   Laitoksen	   tavoi@eena	   on	  

vähentää	   lasten	   ja	   nuorten	   tapaturmia	   mm.	   kehit-‐
tämällä	   kevyen	   liikenteen	   turvallisuu@a,	   pyrkimällä	  
varmistamaan	   kevyen	   liikenteen	   väylien	   ja	   risteysten	  
turvallisuus	   sekä	   rii@ävä	   valaistus,	   tukemalla	   heijas-‐
Emen,	  pyöräilykypärän,	   turvaistuinten	   ja	   turvavöiden	  
käy@öä	   liikenteessä	   sekä	   tehostamalla	   liikenne-‐
turvallisuuskasvatusta	  neuvoloissa,	  päivähoidossa,	  pe-‐
ruskouluissa.	  

Lähde:	  www.thl.fi	  



Tavoi@eet	  koulupolulle	  
	  	  

	   Liikkuvan	  Arjen	  Design	  –projekEin	  lii@yvässä	  InnovaEoprojekEssa	  tavoi@eenamme	  oli	  selvi@ää,	  millainen	  olisi	  lapsille	  
turvallinen	  koulupolku.	  AloiEmme	  selvi@ämällä,	  mitä	  pelkoja	  ja	  toiveita	  lapsilla	  itsellään	  on	  liikenteeseen	  lii@yen,	  silloin	  kun	  he	  
kulkevat	  kouluun	  polkupyörällä	  tai	  jalkaisin.	  Yhtenä	  tärkeänä	  asiana	  turvalliseen	  koulupolkuun	  lii@yen	  oli	  o@aa	  myös	  selville,	  
miten	  lapset	  käy@äytyvät	  liikenteessä	  ja	  kuinka	  paljon	  he	  käy@ävät	  erilaisia	  turvavälineitä,	  kuten	  pyöräilykypäriä	  ja	  heijasEmia.	  
Näiden	  selvitystöiden	  perusteella	  olemme	  luoneet	  turvallisen	  koulupolun	  elemenEt,	  joita	  voidaan	  soveltaa	  aina	  kuhunkin	  
Elanteeseen	  ja	  tarpeeseen	  sopivalla	  tavalla.	  Koulupolku-‐konsepEssa	  on	  pyri@y	  huomioimaan	  koulupolun	  näkyminen	  
autoilijoilla	  ja	  muille	  Eenkäy@äjille	  sekä	  koulupolun	  ja	  siihen	  lii@yvien	  asioiden	  merkitseminen	  lapsille.	  

Metodi	  
Selvi@ääksemme	  lasten	  pelkoja	  toiveita	  liikenteeseen	  (erityisesE	  koulumatkoihin	  lii@yen)	  	  käyEmme	  metodina	  
tea@erityöpajoja.	  Tea@erityöpajat	  ovat	  eräänlaisia	  ryhmätyöpajoja,	  joissa	  osallistujat	  ilmaisevat	  tuntemuksiaan	  erilaisten	  
leikkien	  ja	  pienten	  näytelmien	  avulla	  eläytymällä	  Ee@yihin	  rooleihin.	  Tea@erityöpajat	  tutkimusmetodina	  rentou@avat	  
tutkimusElanne@a	  ja	  parantavat	  tutkijan	  ja	  tutkimusryhmän	  välistä	  vuorovaikutusta.	  ErityisesE	  kun	  tutkimus	  kohdistuu	  lapsiin	  
ja	  nuoriin,	  tea@erityöpajat	  voivat	  tarjota	  hyviä	  tuloksia,	  sillä	  leikkiminen	  on	  luontaista	  lapsille	  ja	  nuorille.	  Tea@erityöpajojen	  
avulla	  voidaan	  päästä	  sellaisiin	  tuloksiin,	  jotka	  eivät	  ole	  edes	  odote@uja	  ja	  joita	  ei	  ole	  osa@u	  huomioida	  aiemmin,	  sillä	  tällä	  
metodilla	  voidaan	  paljastaa	  alitajuisia	  asioita,	  joita	  ei	  väl@ämä@ä	  esimerkiksi	  haasta@elemalla	  saataisi	  selville.	  
	  
Tätä	  koulupolkuprojekEa	  varten	  osallistuimme	  Vantaan	  Kivistön	  koululla	  kolmen	  eri	  ryhmän	  tea@erityöpajojen	  seuraamiseen.	  
Oppilaat	  olivat	  5-‐6	  luokkalaisia	  ty@öjä	  ja	  poikia.	  Lisäksi	  olemme	  tutustuneet	  Suvi	  Ahon	  aiemmin	  samasta	  aiheesta	  kirjoi@amaan	  
rapor.in	  ”Lasten	  liikkuminen	  kaupungissa:	  Kokemuksellisen	  Eedon	  kerääminen	  tea@erityöpajan	  menetelmillä”,	  jossa	  
käsitelEin	  vastaavia	  asioita	  Espoonlahden	  ja	  Tapiolan	  kouluissa.	  
	  



Käy@äjäprofiili:	  Lapset	  liikenteessä	  
	  Jyväskylän	  Yliopistossa	  tehdyn	  tutkimuksen	  mukaan*	  tokaluokkalaiset	  lapset	  käy@äytyvät	  varoma@omasE	  ja	  	  leikkivät	  
samanaikaisesE	  kun	  he	  	  kulkevat	  liikenteessä,	  joten	  he	  eivät	  pysty	  keski@ymään	  muuhun	  liikenteeseen.	  Mikäli	  lapset	  
liikkuvat	  liikenteessä	  ystäviensä	  tai	  aikuisten	  kanssa,	  he	  keski@yvät	  liikenteeseen	  jopa	  vähemmän	  kuin	  yksin	  ollessaan.	  
Lasten	  liikenneasenteet	  olivat	  myönteisiä	  ja	  heillä	  oli	  hyvät	  Eedot	  liikennesäännöistä.	  	  

	  
	  Tutkimuksen	  mukaan	  lasten	  liikennekäy@äytymiseen	  lii@yen	  oli	  havai@avissa	  neljä	  erilaista	  käy@äytymistyyppiä:	  	  
	  Liisa	  Ihmemaassa,	  joka	  eläytyy	  mielikuvitusmaailmaansa,	  kun	  taas	  Risto	  Reipas	  käy@äytyy	  hyvin	  aikuismaisesE	  
liikenteessä.	  Touho	  Ankka	  leikkii	  liikenteessä	  ja	  uhmaa	  liikennesääntöjä	  ja	  Hessu	  Hopolle	  taas	  on	  tyypillistä	  tahaton	  ja	  
tahallinen	  huolima@omuus.	  Huomioimalla	  nämä	  erilaiset	  liikennekäy@äytymistyypit	  voidaan	  jossain	  määrin	  ennakoida	  
lasten	  liikennekäy@äymistä	  ja	  	  suunnitella	  liikennekasvatusta.	  

	  

*	  Heinämäki,	  Ulla	  ja	  Juntunen,	  Sanna:	  Toisluokkalainen	  lapsi	  liikenteessä.	  1999	  Jyväskylän	  yliopisto	  



Kahden	  lapsen	  kuvi@eellinen	  koulumatka	  

•  Tähän	  Eijan	  kirjoi@amat	  tarinat	  



Huomioita	  ja	  tuloksia	  tea@erityöpajoista	  

	  Pyöräilykypärän	  käy@ö	  ei	  ollut	  kovin	  yleistä.	  Sitä	  käyte.in	  useimmin,	  mikäli	  lähipiirissä	  oli	  joku,	  joka	  oli	  ollut	  
onne@omuudessa	  ja	  pyöräilykypärä	  oli	  pelastanut	  vakavammilta	  vammoilta.	  Monet	  mainitsivat	  e@ä	  käy@äisivät	  kypärää,	  
mikäli	  se	  näy@äisi	  kivemmalta	  ja	  joku	  oli	  lai@anut	  kypäräänsä	  tarroja,	  jolloin	  siitä	  tuli	  paremman	  näköinen.	  

	  
	  HeijasEmia	  käyte.in	  pimeään	  aikaan,	  mu@a	  pääasiassa	  vain	  silloin	  jos	  ne	  olivat	  kiinnite@yinä	  reppuun	  ja	  vaa@eisiin	  siten,	  
e@ei	  niitä	  saanut	  irE.	  Roikkuvia	  heijasEmia	  ei	  halu@u	  käy@ää.	  

	  
	  Oppilaat	  mielsivät	  oman	  koulurei.nsä	  melko	  turvalliseksi;	  lähes	  kaikki	  pystyivät	  tulemaan	  kouluun	  jalkakäytävää	  pitkin,	  
eivätkä	  siis	  joutuneet	  käy@ämään	  ajoEetä.	  Tässä	  korostuu	  Kivistön	  koulun	  sijainE	  lähiöalueella,	  muualla	  esim.	  vilkkaammin	  
liikennöidyssä	  keskusta-‐alueella	  vastaukset	  olisivat	  saa@aneet	  olla	  päinvastaisia,	  jossa	  esimerkiksi	  risteysalueet	  ja	  kohdat	  
joissa	  joutuisii	  yli@ämään	  Een,	  saate@aisiin	  kokea	  vaarallisiksi.	  KouluEe	  koe.in	  turvalliseksi	  Kivistössä,	  koska	  se	  oli	  niin	  tu@u	  
ja	  sen	  oli	  kulkenut	  ”jotain	  viissataa	  kertaa”.	  

	  
	  Monet	  oppilaat	  tykkäsivät	  tulla	  kouluun	  pyörillä	  ja	  lähes	  kaikki	  olisivat	  halunneet	  tulla	  pyörällä	  kouluun,	  mu@a	  he	  asuivat	  
liian	  kaukana	  tai	  matkan	  varrella	  oli	  liian	  isoja	  mäkiä,	  joita	  he	  eivät	  jaksaneet	  polkea.	  Kysy@äessä	  pelkäsivätkö	  lapset	  tulla	  
pyörällä	  kouluun,	  jotkut	  vastasivat,	  e@ä	  he	  ovat	  niin	  hyviä	  pyöräilijöitä	  e@ei	  heille	  voi	  käydä	  mitään	  eli	  ei	  ymmärre@y	  sitä,	  
e@ä	  muut	  Eelläliikkujat	  voivat	  aiheu@aa	  vaaraElanteita	  vaikka	  itse	  osaisikin	  kulkea	  hyvin	  liikenteessä.	  Kukaan	  ei	  tullut	  
pyörällä	  kouluun	  talvella,	  sillä	  Eet	  ovat	  usein	  auraama@omia	  ja	  liukkaita.	  

	  
	  Oppilaat	  tunsivat	  hyvin	  perusliikennesäännöt	  ja	  he	  Eesivät	  mitä	  tulee	  tehdä	  katua	  ylite@äessä,	  missä	  heidän	  tulee	  kulkea	  
liikkuessaan	  pyörällä	  tai	  kävellen.	  Kysy@äessä	  millainen	  olisi	  turvallinen	  kouluEe,	  he	  vastasivat,	  e@ä	  siinä	  olisi	  erillinen	  
jalkakäytävä/pyöräEe,	  suojateitä	  Een	  ylityskohdissa,	  	  kouluEellä	  ei	  kulkisi	  lainkaan	  autoja	  eikä	  siinä	  olisi	  risteyksiä.	  

	  
	  Kivistön	  koulun	  tea@erityöpajoissa	  ei	  tullut	  mainintoja	  alikulkutunneleista,	  mu@a	  Ahon	  aiemmassa	  tutkimuksessa	  ne	  oli	  
koe@u	  välillä	  pelo@aviksi,	  sillä	  ne	  olivat	  usein	  pimeitä	  ja	  niissä	  saa@oi	  lymyillä	  lasten	  mielestä	  hämäriä	  tyyppejä.	  

	  
	  Näiden	  havaintojen,	  Ahon	  aiemman	  raporEn	  sekä	  omien	  kokemustemme	  perusteella	  olemme	  suunnitellet	  Koulupolku-‐
konsepEn,	  joka	  esitellään	  seuraavaksi.	  

	  



Turvallisen	  koulupolun	  elemenEt	  

Seuraavaksi	  käydään	  läpi	  eri	  elemen@ejä,	  joilla	  koulupolusta	  saadaan	  lapsille	  mahdollisimman	  turvallinen:	  
	  
•  Miten	  koulupolku	  merkitään	  lapsille,	  jo@a	  he	  tunnistavat	  turvallisen	  reiEn.	  Koulupolkutunnus,	  koulupolku-‐koodivärin	  käy@ö	  
	  
•  Risteysalueen	  ja	  Een	  ylityskohEen	  huomioiminen:	  	  töyssyt,	  vilkkuvat	  varoitusvalot	  Een	  ylityskohEin	  ja	  suojateille	  autoilijoita	  

ja	  muita	  Eelläliikkujia	  varten,	  ylikulkusillat,	  alikulkutunnelit	  

•  Turvavälineiden	  käy@ö	  ja	  niiden	  tuunaus	  lapsille	  mieleisiksi	  (Kypärät,	  liivit,	  heijasEmet,	  valot,	  pinnaheijasEmet)	  

•  Liikennekasvatuspäivät	  kouluihin	  joka	  syksy	  

•  Koulupolku-‐tutorit	  



Koulupolkumerkinnät	  

	  Koulupolku	  merkitään	  lapsia	  varten	  omalla	  Koulupolkutunnuksella,	  jo@a	  he	  tunnistavat	  mistä	  turvallinen	  rei.	  kouluun	  
kulkee.	  Autoilijoita	  ja	  muita	  Eelläliikkujia	  varten	  käytetään	  jo	  olemassa	  olevia	  tunne@uja	  liikennemerkkejä	  varoi@amaan	  
liikkuvista	  lapsista	  koulujen	  lähistöllä.	  Koulupolkutunnus	  on	  kolmion	  mallinen,	  jossa	  on	  kuva	  polkupyörästä,	  jonka	  eturengas	  
on	  hieman	  tönäissyt	  kolmion	  yhtä	  sivua.	  Tunnuksessa	  on	  käyte@y	  värityksenä	  mustaa	  ja	  valkoista	  sekä	  turkoosia,	  joka	  on	  
Koulupolun	  tunnusväri.	  

	  
Tähän	  kuva	  merkistä	  



Koulupolkumerkinnät	  

	  Jalkakäytäville	  ja	  pyöräteille,	  jotka	  kuuluvat	  Koulupolkuun,	  maalataan	  ”oma	  kaista”	  koulupolulle.	  Näin	  oppilaat	  pystyvät	  
tunnistamaan,	  e@ä	  tässä	  kulkee	  heidän	  koulupolkunsa.	  Kaistan	  väritys	  jatkuu	  risteysalueiden	  yli,	  jolloin	  myös	  autoilijat	  
ymmärtävät,	  e@ä	  kyseessä	  on	  Koulupolkuun	  lii@yvä	  risteys	  ja	  sen	  lähistöllä	  on	  noudate@ava	  erityistä	  varovaisuu@a.	  

	  
Esimerkkejä	  kaistamerkinnöistä:	  
	  
	  
	  



Koulupolkumerkinnät	  

Koulupolku	  merkitään	  polun	  varrella	  oleviin	  valaistuspylväisiin	  turkoosin	  tunnusvärin	  mukaisella	  tarralla.	  
	  
Kuva	  
	  
	  
	  
Koululla	  maahan	  on	  maala@u	  turkoosilla	  tunnusvärillä	  pyöräparkkialue,	  johon	  kaikki	  pyörällä	  tulevat	  oppilaat	  voivat	  turvallisesE	  

jä@ää	  pyöränsä	  luki@uina.	  Pyörätelineiden	  tulee	  olla	  sellaiset,	  jo@a	  pienenkin	  lapsen	  on	  helppo	  lukita	  pyöränsä	  siihen.	  
	  
	  
Kuva	  
	  
	  
Joskus	  vanhemmat	  tuovat	  lapsen	  kouluun	  autolla	  samalla	  kun	  menevät	  itse	  töihin.	  Tämä	  autoilu	  aiheu@aa	  vaaraElanteita	  

koulujen	  lähistöllä,	  kun	  vanhemmat	  haluavat	  jä@ää	  lapsensa	  mahdollisimman	  lähelle	  koulun	  ovea.	  Koulujen	  läheisyyteen	  
tuleekin	  perustaa	  ns.	  ”jä@öparkki”	  hieman	  kauemmas	  koulusta	  ja	  vanhempia	  on	  kehote@ava	  jä@ämään	  lapsi	  siinä	  kyydistä	  
pois,	  jo@a	  muiden	  lasten	  turvallisuus	  aamuisesta	  autorallista	  johtuen	  ei	  vaarannu.	  

	  
Kuva	  



Risteysalue	  ja	  muut	  Eenylityskohdat	  

Koulupolun	  varrella	  sijoi@uvat	  risteysalueet	  ja	  muut	  vaarallisiksi	  koe@avat	  Eenylityskohdat	  on	  varuste@ava	  töyssyin	  ja	  
varoitusvaloin.	  Tässä	  esimerkkejä	  mahdollisista	  käyte@ävistä	  lai@eista:	  

	  
SIGNFLASH	  
-‐	  Valo	  alkaa	  vilkkua	  kun	  jalankulkija	  tai	  kävelijä	  lähestyy	  sitä	  

LEVELITE	  
-‐ 	  Valot	  voivat	  olla	  kiinteitä	  tai	  vilkkuvia	  
-‐ 	  Voidaan	  käy@ää	  yhdessä	  Signflashin	  kanssa	  

TÖYSSYT	  
-‐	  Varoitusvalojen	  lisäksi	  risteysalueet	  ja	  Een	  ylityskohdat	  tulee	  
varustaa	  töyssyillä,	  jotka	  automaa.sesE	  hidastavat	  autojen	  vauhEa	  



Ylikulkusillat	  ja	  alikulkutunnelit	  

Mikäli	  risteysalue	  tai	  muu	  Een	  ylityspaikka	  koetaan	  todella	  vaaralliseksi,	  siihen	  pitäisi	  mahdollisuuksien	  pui@eissa	  rakentaa	  
ylikulkusilta	  tai	  alikulkutunneli.	  Ylikulkusilta	  on	  suunniteltu	  pelkästään	  kevyenliikenteen	  käy@äjille,	  joten	  se	  on	  
kevytrakenteinen	  ja	  sitä	  kau@a	  ei	  myöskään	  ole	  liian	  kallis	  toteute@avaksi.	  Silta	  voisi	  olla	  myös	  mielenkiintoisen	  ja	  kivan	  
näköinen,	  esimerkkejä	  silloista:	  

	  
	  



Ylikulkusillat	  ja	  alikulkutunnelit	  

	  Varsinkin	  koulun	  lähistöllä	  olemassa	  olevat	  alikulkutunnelit	  tulisi	  käydä	  läpi	  ja	  mie.ä	  niiden	  turvallisuus	  ja	  käyte@ävyys	  
lasten	  näkökulmasta	  ja	  erityisesE	  pimeänä	  aikana.	  Tunnelien	  valaistus	  tulee	  olla	  eri@äin	  hyvä,	  jo@a	  lapset	  kokevat	  ne	  
turvallisiksi	  käy@ää	  ja	  niiden	  viihtyvyy@ä	  voidaan	  tarpeen	  vaaEessa	  myös	  mie.ä.	  Lapsilla	  voisi	  olla	  mahdollisuus	  myös	  itse	  
maalata/piirtää	  tunneliin	  kuvitusta,	  jonka	  he	  kokevat	  hauskaksi	  ja	  joka	  saisi	  heidät	  käy@ämään	  alikulkutunnelia.	  Esimerkkejä	  
maailmalta	  (ehkä	  näin	  runsaaseen	  kuvitukseen	  ei	  ole	  syytä	  mennä,	  mu@a	  ideana	  toimiva	  esimerkki):	  

	  

Tunnelissa	  voidaan	  
käy@ää	  myös	  pelkästään	  
esim.	  koulupolun	  
tunnusväriä,	  turkoosia.	  



Turvavälineiden	  käytön	  lisääminen	  tuunaamalla	  

	  Tutkimusten	  mukaan	  turvavälineiden	  (mm.	  pyöräilykypärät,	  heijasEmet,	  valot,	  turvaliivit)	  käy@ö	  ei	  ole	  kovin	  suosi@ua	  lasten	  
ja	  nuorten	  keskuudessa.	  Monet	  eivät	  käytä	  niitä,	  koska	  ne	  eivät	  näytä	  hyviltä	  tai	  he	  itse	  eivät	  näytä	  hyvältä	  käy@äessään	  
niitä.	  Ratkaisuna	  tähän,	  ehdotamme	  kouluissa	  järjeste@ävän	  esimerkiksi	  kuvaamataidon	  tai	  käsityön	  tunneilla	  
”turvavälineiden	  tuunausta”.	  	  Tuunaus	  voi	  tapahtua	  myös	  koulujen	  jälkeen	  järjeste@ävissä	  iltapäiväkerhoissa.	  

	  
	  Kouluun	  hankitaan	  erilaisia	  heijastavia	  tai	  heijastama@omia	  teippejä,	  joilla	  voi	  koristella	  omaa	  pyöräilykypäräänsä	  
paremman	  näköiseksi.	  	  Myös	  polkupyörää	  voi	  koristella	  näillä	  teipeillä.	  Lisäksi	  hankitaan	  heijastavaa	  kangasta,	  jota	  voi	  
ommella	  kiinni	  turvaliiveihin.	  

	  
	  PyöräheijasEmia	  ja	  –valoja	  on	  monenlaisia	  ja	  niitä	  voitaisiin	  myös	  hankkia	  kouluun	  ja”	  tuunaustunnilla”	  varuste@aisiin	  
kaikkien	  pyörät	  näillä.	  Kun	  kaikki	  käy@ävät,	  niin	  kenenkään	  ei	  tarvitse	  kokea	  itseään	  erilaiseksi.	  Lisäksi	  esim.	  
pinnaheijasEmet	  näy@ävät	  hauskoilta	  pimeässä,	  sen	  lisäksi	  e@ä	  ne	  lisäävät	  näkyvyy@ä	  ja	  sitä	  kau@a	  lasten	  turvallisuu@a.	  

	  
	  	  Esimerkkejä	  

pyöräilykypäristä,	  
joista	  voi	  o@aa	  mallia	  
”tuunaustunneilla”:	  

PinnaheijasEmien	  vaikutus	  näkyvyyteen:	  



Liikennekasvatuspäivät	  -‐tapahtuma	  

	  Kouluissa	  otetaan	  tavaksi	  järjestää	  liikennekasvatuspäivä	  joka	  syksy	  heE	  koulujen	  ale@ua.	  Tapahtumassa	  on	  läsnä	  poliisi,	  
joka	  kertoo	  oppilaille	  (ja	  mahdollisesE	  myös	  tapahtumaan	  osallistuville	  vanhemmille),	  miten	  liikenteessä	  käy@äydytään,	  
mitkä	  ovat	  liikennesäännöt	  ja	  miksi	  turvavälineitä	  pitäisi	  käy@ää.	  Näitä	  käydään	  läpi	  erilaisten	  liikenteeseen	  lii@yvien	  
tehtävien	  avulla,	  joissa	  oppilaat	  joutuvat	  ratkomaan	  ongelmaElanteita.	  

	  
	  Tapahtumassa	  on	  myös	  mahdollista	  huoltaa	  	  omia	  polkupyöriään,	  sillä	  tapahtumaan	  osallistuu	  myös	  lähistöllä	  oleva	  
polkupyörän	  huoltoliike.	  

	  
	  Lisäksi	  tapahtumassa	  voi	  tuunata	  omia	  pyöräkypäriä,	  lai@aa	  pyörään	  heijasEmia	  ja	  paikalliset	  yritykset	  voivat	  lahjoi@aa	  
tapahtumassa	  jae@avaksi	  heijasEmia.	  

	  
	  



Koulupolkututorit	  

	  Vanhimmat	  oppilaat	  koulussa	  (5.	  ja	  6.	  luokkalaiset)	  voivat	  toimia	  pienempien	  oppilaiden	  tutoreina	  koulupolulla.	  Kartoitetaan	  
ensin,	  mistä	  suunnalta	  oppilaat	  tulevat	  kouluun	  ja	  määritetään	  tutorit	  samalta	  alueelta.	  Syksyisin	  koulun	  alkaessa	  
vanhemmat	  oppilaat	  odo@avat	  nuorempia	  jossain	  sovitussa	  paikassa	  aamuisin	  ja	  johda@avat	  nuoremmat	  oppilaat	  kouluun.	  	  

	  



Kuvia	  pienoismallista	  



Mahdolliset	  yhteistyötahot	  

	  Olemme	  keränneet	  tähän	  loppuun	  mahdollisia	  yhteistyötahoja,	  joihin	  koulujen	  tai	  muiden	  tahojen,	  jotka	  lähtevät	  
esimerkiksi	  tekemään	  pilo.a	  Koulupolusta,	  kanna@aa	  olla	  yhteydessä.	  Yhteistyötahoilla	  tarkoitamme	  tässä	  mm.	  yrityksiä,	  
jotka	  valmistavat/maahantuovat	  turvalai@eita	  tai	  turvavälineitä,	  teippifirmoja	  joilla	  olisi	  sopivat	  teipit	  tuunaukseen.	  
Tapahtumiin	  lii@yen	  kanna@aa	  olla	  yhteydessä	  paikallisiin	  pyörähuoltoliikkeisiin,	  he	  varmasE	  ymmärtävät	  tapahtuman	  heille	  
tuovat	  edun:	  lisäEetoisuus	  pyörän	  huollosta	  ja	  yrityksen	  olemassaolosta	  tuo	  lisää	  asiakkaita.	  

	  
Kypärät/maahantuon7:	  	  
	  	  
Cycleurope	  Finland	  Oy	  
SarkaEe	  1	  A	  
01720	  Vantaa	  
Puh:	  09-‐849	  2055	  
SähköposE:	  info@cycleurope.fi	  
	  	  
Shimano	  Nordic	  Cycle	  
MarEnkylänEe	  53	  
01720	  Vantaa	  
Puh:	  020	  155	  0800	  

Teipit	  ja	  heijas7met:	  
Heijastava	  teippi:	  
Clas	  Ohlson:	  
h@p://www.clasohlson.com/fi/
HeijasEnteippi-‐Stokvis/Pr340198003	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
Heijastava	  tarrakalvo:	  
h@p://www.teippikauppa.fi/index.php?route=product/
product&product_id=668	  
Teippikauppa.fi	  
KihniönEe	  55	  
39820	  Kihniö	  
asiakaspalvelu@teippikauppa.fi	  
Puh:	  
040	  -‐	  775	  151	  
	  	  

PinnaheijasEmet:	  
	  3M	  Scotchlite	  TM	  Heijastavat	  materiaalit	  
Suomen	  3M	  Oy	  
Lars	  Sonckin	  kaari	  6,	  02600	  ESPOO	  	  
Puh:09	  52	  521	  	  
h@p://www.3M.fi	  
	  

Muut	  teipit:	  
Esim.	  Sinelli	  Askartelukauppa	  
Sinelli	  Oy	  
MarEnkylänEe	  63	  
01720,	  Vantaa	  Finland	  
Puh:	  020	  7780	  620	  
E-‐mail:	  asiakaspalvelu@sinelli.fi	  
	  


