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TYÖRYHMÄ



Joka päivä yli 530 000 
peruskouluikäistä lasta kulkevat
kouluun. 
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TAVOITTEET

Projektimme tavoite on informoida
kouluja, lapsia ja vanhempia
koulupolusta.



MENETELMÄ

Suunnittelimme tiedottamisen välineiksi
• Nettisivun
• Esitteen

Tausta työ:
• Yhteistyö toisen koulupolku

ryhmän kanssa
• Lasten

liikennekäyttäytymiseen
tutustuminen

• Lasten koulumatkan
havainnointi



II
NETTISIVUT

Koulupolku.fi

Koulupolku

Lapset

Vanhemmat

Koulut



KOULUPOLKU.FI

Sivun takoitus on 
- Koulupolusta tiedottaminen
- Tehdä koulumatkasta mahdollisimman

turvallinen
- Helpoittaa tiedon löytämistä -> kaikki

tieto yhdessä paikassa

Sivua ylläpitää Vantaan kaupunki. Koulujen
sivuja ylläpitää koulut itse.

http://monicacot0.wix.com/schoolpath#!home/mainPage



Nettisivut on jaettu neljään osaan:
• Oppilaat
• Vanhemmat
• Koulut
• Koulupolku Sivut ovat selkeät ja värikkäät. Kuvituksena on 

käytetty kouluikäisten lasten liikenneaiheisia 
kuvia.



Koulupolku sivustolla on ylesitä
tietoa koulupolusta

• Jokaisella koulupolulla on 
oma sivunsa, jossa erityistä
tietoa juuri siitä
koulupolusta:

– Kuvia alueesta
– Tietyöt
– Kävelevät ja pyöräilevät

koulubussit
– Keskustelupalsta

KOULUPOLKU



PYÖRÄILEVÄT KOULUBUSSIT

Tarkista missä on pyöräilevät 
koulubussipysäkit. Perusta koulubussi tai 
liity jo olemassa olevaan ryhmään.

PYSÄHDYSPAIKKAT

Vähennä koulujen lähistöllä autoilua
jättämällä lapsesi koulupolun varteen. 
Lapsi saa samalla liikuntaa



LAPSET Sivusto on suunniteltu 
lapsiystävälliseksi.

Interaktiivinen

Sivustolla on:
• Videoita
• Pelejä
• Printattavaa materiaalia
• Opettavaa materiaalia
• Linkkejä muille nettisivuille



VISUAALINEN ILME Lasten sivun navigointi tapahtuu liitutaululla 
olevan kartan kautta. 



VIDEOT

• Liikenneturvallisuus videoita 
• Ehdottaisimme koulupolku filmin 

tekoa, jossa esitellään koulupolkua 
ja opetetaan lapsia kulkemaan 
siinä turvallisesti.

VALISTUS 

• Tietoa liikennemerkeistä ja 
liikennesäännöistä

• Linkit muille sivustoille
• Tarkoitus ei ole tuottaa uutta 

materiaalia, vaan kerätä 
materiaali yhteen paikkaan

KOULUPOLKU

• Linkki koulupolusivulle

GALLERIA

• Lasten liikenneaiheistet piirustukset 



TURVALLISUUS

Turvallisuus sivuilla on tietoa:
• Heijastimista ja pyöräilykypäristä
• Polkupyörien ja potkulautojen 

hoidosta 
• Tietoa turvallisuudesta
• Askarteluideoita

PELIT 

• Lapset oppivat leikin ja pelien 
kautta

• Sivustolla on pelejä ja linkkejä 
hyviin peleihin

• Huomasimme, että pelit ovat 
lähinnä pienille lapsille

• Kehitimme muutaman 
pelikonseptin



Sivuille on kerätty hyödyllistä 
tietoa yhteen paikkaan

VANHEMMAT

• Tietoa lapsista liikenteessä
• Neuvoja kuinka pitää 

lapsesi turvassa
• Printattavia listoja
• LAD projekti
• Linkkejä muihin sivuihin ja 

tutkimuksiin



• Liikennekasvatusmateriaalia
• Ideoita liikennekasvatus-

päiville
• Linkkejä

KOULUT



III
ESITE

Tarkoitus

3D-Esite

QR-koodi



TARKOITUS

Esitteen tarkoitus on tiedottaa koulupolku 
nettisivusta

Suunnattu kouluille ja kouluikäisille lapsille

Jaetaan kouluissa ja tapahtumissa

Voidaan pystyttää pöydille



3D-ESITE

Esitteessä on nettiosoitteen 
lisäksi:
• Koulupolku –kartta
• Tieto 

liikenneturvallisuudesta  



QR-KOODIT

Esitteen kartassa on QR-
koodeja

Skannaamalla koodin 
pääset nettisivulle.

Tarkoitus on lisätä lasten 
mielenkiintoa tekemällä 
interaktiivinen esite.



Kartassa on QR-koodeja, joita skannaamalla pääset
katsomaan ja lukemaan alueesta.
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