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Ohjeistus kuljetusyrityksille liikenneturvallisuuspäivän 
järjestämiseen:
• Sovi yhteistyöstä ja liikenneturvallisuustapahtumasta koulun/esikoulun tai päiväkodin kanssa. Sopikaa 

ajankohta. 
• Pyydä halutessasi mukaan kumppaneita, kuten SKALin alueyhdistyksen vetäjää, paikallisyhdistystä, 

Liikenneturvan aluetoimiston tai Rahtareiden alueväkeä.
• Pohtikaa sopivaa ohjelmaa lasten ikätason ja ryhmäkoon mukaisesti
• Varaa kalusto mielellään vähintään 2 tunniksi. Jos kanssasi lähtee lisäkuljettaja, sen parempi! Lapsia on 

hyvä opastaa ohjaamossa istuen, ja aikuisen on hyvä varmistaa turvallinen kipuaminen ohjaamoon ja 
sieltä pois.

• Pohtikaa opettajien kanssa tarkka paikka, sisäänajo sekä poistumistie kuorma-autolle
• Varmistakaa mahdolliset luvat, jos kohteena on yleinen pallokenttä, puistoaukio tms.
• Suunnittele kuorma-autoon lasten turvallinen kulku ja poistuminen, laske tarvittava aika etukäteen: 

Montako lasta kerrallaan - jos useampia kuin yksi, poistuminen pelkääjän paikalta vai ohjaajan puolelta? 
• Lapsille on elämyksellisintä päästä kokemaan kuorma-auton ohjaamosta käsin, miltä maailma näyttää. 

Varaa aikaa ajoneuvoon tutustumiseen. 
• Kun ohjelma on vuorovaikutteinen, asiat jäävät paremmin mieleen
• Muista suojata ajoneuvon penkit kurakelillä ja poistaa irtotavara ohjaamosta. Poista avain virtalukosta.
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https://www.liikenneturva.fi/liikenneturva/yhteystiedot/
http://rahtarit.fi/osastot


Tee aikataulu ja sitouta aikuiset osallistujat

• Päivä alkaa mukavasti esimerkiksi koulun johtajan ja kuljetusyrittäjän sekä muiden järjestäjien lyhyellä tervehdyksellä –
miksi lasten liikenneturvallisuustapahtuma on tärkeä?

– Avaus voi tapahtua sisällä tai ulkona
– Sisätiloissa on hyvä pitää puheet ja esimerkiksi heijastinsimulaatio (ks. dia 4), ulkotiloissa ajoneuvoon tutustuminen 

ja ”kuolleiden kulmien” testaus
– Varaa aikaa vuorovaikutteisuudelle, kuten kysymyksille ja vastauksille

• Ajoneuvoon tutustuminen
– Lapset kiipeävät ohjaamoon ja pois mieluiten aikuisen avustamana, korkeintaan 2-3 lasta kerrallaan. 
– Ohjaamossa on hyvä olla aikuinen, joka opastaa lapsia katsomaan oletettua suojatietä ja kulkijoita. 
– Kullekin ryhmälle kannattaa varata aikaa noin 3 min siirtymineen. 
– Vuoroaan odottelevat lapset asetellaan esimerkiksi kuorma-auton sivustoille ja eteen näkyviin alueisiin ja 

katvealueisiin.
– Lapset kipuavat ohjaamon keskikorokkeen yli ja heidät autetaan pois ”pelkääjän paikan” puolelta, laskeutuminen 

selkä menosuuntaan.
• Kun ajoneuvo on tullut tutuksi, lasten kanssa on mukavaa kerrata koettua ja puhua siitä, mitä oppia saatiin 

vaikkapa koulutietä ajatellen
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Etukäteistehtäviä /4-7 -vuotiaat

Kotona toteutettavaksi, jos aikaa ja mahdollisuuksia löytyy:
• Pukekaa lapselle välikausi / -talviulkoiluvaatteet ja menkää yhdessä ulos, ottakaa taskulamppu mukaan. Testatkaa 

lapsen vaatetuksen heijastavuus taskulampun avulla 1) 5 metrin päästä 2) 10 metrin päästä 3) 100 metrin päästä tai 
jopa kauempaa.

• Jos vaatteen heijastavat ominaisuudet eivät ole riittävät, hankkikaa heijastimia, heijastavaa tarranauhaa tai heijastavia 
pukineita (liivit / hihat tms.), ja liittäkää ulkoiluvarustukseen.

• Huolehtikaa myös perheen aikuisten heijastimista.
Eskarissa/koulussa tehtäväksi:
• Suunnitelkaa yhdessä liikenneturvallisuusviikko. Mitä lapset haluavat tehdä ja kokea, mistä lapset haluavat tietää? 

Ottakaa lapset mukaan ideoimaan.
• Kuorma-auto on tulossa käymään  muistakaa turvallisuus! 
• Pohtikaa omaa päivittäistä reittiä kouluun/eskariin/kauppaan tai leikkipuistoon. Missä on vaarallisia paikkoja. Mitä 

liikenteessä ei saisi tehdä?
• Heijastinhuone: piilottajaa heijastimilla varustettuja pehmoleluja pimeään huoneeseen. Lapset taskulamppujen kanssa 

heijastin-aarteenetsintään
• Ideoita isoille ja pienille: ks: http://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
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Näkyvyys tärkeälle asialle on hyvästä

Liikenneturvallisuustapahtumasta kannattaa kertoa – kutsukaa mediaa 
mukaan!
• Sopikaa opettajien ja mahdollisesti vanhempien edustajien kanssa, voidaanko toimittajia 

kutsua mukaan
• Hankkikaa kuvausluvat lasten vanhemmilta hyvissä ajoin – kuvia lapsista ei saa julkaista 

ilman vanhempien lupaa
– Kuvauslupa on kirjallinen

• Juttu paikallismediassa korostaa liikenneturvallisuustyön tärkeyttä
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Kuljetusyritykset liikenneturvallisuusasialla
Liikenne on yhteispeliä

Kuva Porvoon 
liikenneturvallisuuspäivästä/ 
BB Kuljetus Oy



Kuorma-autoja ajavat mukavat, tavalliset 
ihmiset, joilla on omiakin lapsia
• Kuorma-auton kuljettajat ovat liikenteen 

ammattilaisia. 
• Kuljettajissa on sekä miehiä että naisia. He tekevät 

työtään tiellä, liikenteen keskellä.
• Kuorma-autoja liikkuu teillämme kymmeniä tuhansia 

joka päivä ja yö. 
• Kuorma-autot kuljettavat tavarat kauppoihin, 

kouluihin, kirjastoihin, sairaaloihin, uimahalleihin, 
tehtaisiin ja ihan joka paikkaan – myös koteihin.

Katso ympärillesi ja pohdi: kuinka moni 
asia on tuotu paikalle kuorma- tai 
pakettiautolla?
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Autot ja kuljetusala

• Suomen teillä ajelee runsaat 90 000 kuorma-autoa.
– Niistä 34 000 toimii luvanvaraisessa tavaraliikenteessä 

eli niiden päätehtävä on kuljettaa tavaraa asiakkaille. 
– Pakettiautoja on tavaraliikenteessä 8 000.

• Yhteensä tieliikenteen kuljetusammateissa 
(logistiikka) työskentelee noin 100 000 ihmistä, joista 
noin 9 500 on yrittäjiä
– Kuljetusyrittäjät omistavat kuorma-autoja. Suuri osa 

heistä myös ajaa itse autojaan.
– Osa kuljetusalan ihmistä tekee työtä toimistoissa ja 

varastoissa eri tehtävissä.
• Kuljetusammattilaisia ja -autoja tarvitaan kuljettamaan 

tavarat kauppoihin, tehtaisiin, maatiloille ja koteihin. 
• Myös verkkokaupan tavarat kuljetetaan 

jakelupisteisiin ja koteihin kuorma- ja pakettiautoilla.
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Kuorma-autoja ei tarvitse pelätä, mutta 
niitä kannattaa kunnioittaa. Miksi?

• Rekka on iso auto ja korkealta 
ohjaamosta on vaikea havaita 
lasta

• Rekan kuljettajan on huomioitava 
koko liikenne: jalankulkijat, 
pyöräilijät, koirat, toiset autot, 
opasteet, tolpat sekä kaiteet ja 
vaihtuvat valot

• Rekan ympäristössä on kohtia, 
joita kuljettaja ei näe suoraan eikä 
peileistä

• Niitä kutsutaan kuolleiksi kulmiksi
• Tutustukaa kuolleisiin kulmiin 

yhdessä

6-VUOTIAS

~1,5 m
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Pimeällä on pidettävä heijastinta, jotta sinut voidaan nähdä 
ajoneuvoista
• Ilman heijastinta sinua on 

vaikea nähdä liikenteessä, 
jos on hämärää

• Heijastimen on oltava näkyvällä paikalla, 
esimerkiksi kiinni olkapäässä

• Heijastin on hyvä olla kummallakin puolella
• Heijastimen on päästävä heilumaan
• Myös pyörässä tarvitaan heijastimet ja pimeällä 

lisäksi valaisin
• Heijastinliivi on varsinkin pienillä lapsilla paras

Kuva: Liikenneturva

Taskulamppu käy auton ajovaloista. Osoittakaa taskulampulla ja 
kokeilkaa, kuinka kaukaa näette hämärässä lapsen ilman heijastinta. 
Entä heijastimen kanssa?

Tiesitkö, että 
heijastin on 

suomalainen 
keksintö?
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Mitä on huomioitava tietä ylittäessä?

• Olet ylittämässä tietä suojatietä pitkin, jos 
mahdollista

• Liikennevalo on vihreä
• Autoja ei tule (katse vasen-oikea-vasen)
• Polkupyörä tai mopokaan ei ole tulossa
• Autoja ei ole tulossa myöskään suojatielle 

kääntyvältä tieltä
• Jos auto on pysähtynyt suojatien eteen, sen 

kuljettaja on varmasti huomannut sinut (tärkeää: 
katsekontakti kuljettajan kanssa)

Jos auto antaa sinulle tietä, keskity turvalliseen 
tien ylitykseen. Voit kiittää kuljettajaa 
heilauttamalla lyhyesti kättä, älä jää heiluttamaan.© SKALSKAL liikenneturvallisuustyö11



Millaiset asiat vievät 
huomiota liikenteessä?
• Kännykkä tai peli
• Tiellä leikkiminen ja juoksentelu
• Keskittyminen kavereiden kanssa jutteluun
• Pyörällä tai skuutilla temppuilu
• … keksitkö lisää harhauttavia asioita?

Autotien läheisyydessä tärkein tehtäväsi on pysyä 
turvassa – pysy jalankulkuväylällä ja jätä 
harhautukset syrjään!
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Kysymyksiä

• Miksi heijastin on tärkeä? Mihin heijastin kiinnitetään?
• Mitä kuorma-autot tekevät?
• Mitä tämä auto voisi kuljettaa? (kuva tai havainto)
• Montako ihmistä tavarakuljetukset työllistävät? 
• Montako kuorma-autoa Suomessa on?
• Mitä sinun tulee varmistaa, ennen kuin ylität tien? 
• Mistä tiedät, että ajoneuvon kuljettaja näkee sinut?
• Oletko tutustunut aikuisen kanssa päiväkoti- tai koulutiehesi? 
• Mitä harhauttavia asioita sinun päiväkoti/koulumatkallasi voi olla?

© SKAL13 SKAL liikenneturvallisuustyö



Liikenneturvallisuustapahtuman yhteyshenkilöt

Jäsenyrityksen nimi

Kuljetusyrittäjä 
Etunimi Sukunimi

Kuljettaja 
Etunimi Sukunimi

(Nimi) PUHNUMERO
Etunimi.sukunimi@nettiosoite

Yrityksen osoite
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Yhdistyksen 
yhteyshenkilö

Titteli
Etunimi Sukunimi

Titteli
Etunimi Sukunimi

(Nimi) PUHNUMERO
Etunimi.sukunimi@net
tiosoite

Osoite

Koulun/esikoulun ja 
opetusryhmän nimi

Yhteyshenkilö
Etunimi Sukunimi

Sähköposti
PUHNUMERO
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Tehdään yhdessä liikenteestä 
turvallisempi isoille ja pienille!

toivottavat kuljetusalan ammattilaiset
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Kuva Porvoon 
liikenneturvallisuuspäivästä/ 
BB Kuljetus Oy

SKAL liikenneturvallisuustyö



Lisädioja



Näetkö tässä vaaratilanteen?
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Lapsi rekan edessä
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