
Lista erilaisista liikennerasteista alakouluille 
 

Rekkakatveet 

Rahtarit tai paikallinen kuljetusyrittäjä tuo kuorma-auton tai rekan koulun pihaan, minkä 

jälkeen keiloilla tms. merkitään ne alueet, jotka ovat kuljettajalle näkymättömissä. 

 

Poliisiauto, paloauto tai ambulanssi 

Poliisi, pelastuslaitos tai sairaala tuo ajoneuvon paikalle. Lapsille esitetään ajoneuvoa ja sen 

varusteita. Samalla voidaan kertoa viranomaisten työnkuvasta liikenneonnettomuuksissa. 

Mukana voi olla myös muita viranomaistahoja paikasta riippuen. 

 

Heijastintesti (syksyn tapahtumat) 

Näytetään lapsille pimeässä huoneessa tai heijastinseinän avulla heijastimen toimivuus. 

Ohjeistusta Liikenneturvalta: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/opettajat_alakoulu_

mika_pimeassa_valkahtaa.pdf  

 

Heijastimien askartelupiste (syksyn tapahtuma) 

Toiminnallinen rasti, jossa lapset askartelevat heijastinnauhasta ym. muusta materiaalista 

itselleen heijastimet. 

 

Pyörän ajotaitorata 

Rakennetaan rata, jota ajetaan pyörillä läpi. Ohjeistus ajotaitoradan rakentamiseen löytyy 

Liikenneturvalta: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/taidatko_taitoajon_2

015.pdf  

 

Liikennemerkkien tunnistus 

Esitellään lapsille tärkeimmät liikennemerkit ja niiden merkitys. Voi liittää esim. muistipeliä, 

tietovisaa jne. 

 

Tienylitys 

Käydään läpi turvallisen tien ylityksen periaatteet, tunnistetaan suojatiet ja vaaranpaikat, 

autetaan muuta liikennettä ennakoimaan omaa toimintaa. 

 

Piirrä, askartele tai kirjoita, suojatiestä tai tien ylityksestä 

Toiminnallinen rasti, jossa lapsia pyydetään piirtämään, askartelemaan ja/tai kirjoittamaan 

vapaasti aiheesta tai esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta: 

 Millaisia suojateitä koulumatkallasi tai kotisi läheisyydessä on? 

 Millaisia kokemuksia sinulla on suojatiestä? Onko tietä ylittäessä joskus tapahtunut 

jotakin erikoista tai yllättävää? 

 Onko tien ylittäminen helppoa vai vaikeaa? Miksi? ”Tien ylittäminen on vaikeaa, 

koska…” tai 

 ”Tien ylittäminen on helppoa jos/kun…” 
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Tapahtuman jälkeen piirustukset voi koota näyttelyksi ja esitellä kuvia ja tarinoita 

vanhempainilloissa. 

 

Tämä rasti voi seurata ”tienylitys” rastia, jossa käydään läpi tienylitykset perussääntöjä. 

 

Rautatien ylitys 

Käydään läpi tasoristeysten varoituslaitteet, oikea radan ylitystapa ja muut tärkeimmät asiat, 

kuten rata-alueella oleskelu tai ratasähköön liittyvä hengenvaara. Lisätietoa ja ohjeistusta 

Trafilta: 

http://www.rautatieturvallisuus.fi/kasvattajille/ammattikasvattajille/kasvattajan_faktapaket

ti  

 

Oman suojatiejulisteen suunnittelu 

Piirustuksista, selfie‐kuvista tai vapaasti valittavasta materiaalista voi tehdä oman 

suojatiejulisteen käyttämällä Liikenneturvan julistekonetta: 

http://extrat.liikenneturva.fi/kampanjakone/ 

 

Julistekone on erittäin helppokäyttöinen ja julisteista voi koota esim. koululle tai kuntaan 

oman näyttelyn. Tapahtuman jälkeen julisteita voi pitää esillä myös vanhempainilloissa. 

 

Pyöräretki 

Opetellaan ensin pyörällä liikkumista jonossa, minkä jälkeen tehdään lyhyt tunnustelukierros 

liikenteessä. Myöhemmin voidaan tehdä pidempi lenkki. Ohjeistus Liikenneturvalta: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/luokan_pyoraretkiop

as.doc.pdf  

 

Bussirasti 

Paikallinen liikennöitsijä tuo linja-auton koululle, jossa käydään läpi bussin pysäyttäminen 

pysäkiltä ja siihen nouseminen, kuljettajan tervehtiminen, bussikortin käyttö, bussissa 

käyttäytyminen, bussin pysäyttäminen auton sisällä ja siitä poistuminen. Voidaan toteuttaa 

soveltuvin osin myös koulukuljetuskyytien kanssa. Ohjeistusta Liikenneturvalta: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/Turvallisesti_joukkolii

kenteessa_ja_koulukuljetuksissa.pdf  

 

Ensiaputoiminta 

Terveydenhoitaja, Punaisen Ristin työntekijä tai muu sopiva taho opastaa yksinkertaisia 

toimintatapoja onnettomuustilanteessa.  
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Hyödyllisiä tahoja, jotka voivat osallistua rastien pitämiseen tai taustatukena 

(esim. heijastinten lahjoitus) 
 

Kunta/kaupunki 

 liikennesuunnittelija, yhdyskuntasuunnittelija, muu teknisen viraston henkilöstö 

 liikunnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja 

 opettaja, rehtori 

 terveydenhoitaja, lääkäri 

 kunnanvaltuutettu, luottamushenkilö, poliittinen aktiivi 

Yhdistykset, järjestöt 

 Liikenneturva 

 Rahtarit, Autoliitto, SKAL 

 pyöräilyseura, urheiluseura 

 autoharrastus- tai moottoriurheiluseura 

 Punainen Risti, vapaapalokunta 

 Vanhempainliitto, vanhempainyhdistys 

 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 4H-järjestö, Lions Club 

 seurakunta, muu uskonnollinen yhdyskunta 

 ympäristöyhdistys, metsästysseura 

 asukasyhdistys, kyläyhdistys, aluetoimikunta 

 poliittinen puoluejärjestö, muu etujärjestö 

Viranomaiset 

 poliisi 

 pelastuslaitos 

 sairaala 

 puolustusvoimat, rajavartiolaitos, merivartiosto, tulli 

 valtion virastot: ELY-keskus, Liikennevirasto, Trafi, maakunnan liitto [huomioi aluehallintouudistus] 

Yritykset 

 pyöräliike, urheiluliike 

 autokoulu, katsastusyritys 

 liikennöitsijä, kuljetusliike, taksiyrittäjä 

 muu paikallinen yritys kuten vakuutusyhtiö, pankki, rakennusliike jne. 

 muu merkittävä yritys 

 


