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Sinä teet suojatien! 
”Ilman sinua suojatie on vain asfalttia ja maalia, jonka yli ajetaan ja kävellään. Sinä teet suojatien 
omilla päätöksilläsi.” - Liikenneturva  
 

Kuljettaja, muista! 
1. Noudata nopeusrajoituksia. Aja koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin. 
2. Anna tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. 
3. Lähesty liikennevaloja sellaisella nopeudella, jolla saat auton pysähtymään ilman hätäjarrutusta 

valojen vaihtuessa keltaiseksi. 
4. Pieni lapsi jää herkästi katveeseen. Seuraa koulujen läheisyydessä ja asuinalueilla tien reunoja ja 

katvealueita. Näin ehdit tekemään havainnot ajoissa. 
5. Vältä auton peruuttamista alueella, jossa on leikkiviä lapsia. (Lähde: Liikenneturva) 

 

Pidä mopo mopona! 

Ajoiko tuo mopo liian lujaa? Kuulostaapas tuo mopo vähän erikoiselta? Pärisee niin kovaakin. Onkohan 
mopo viritetty? Virittämisen ehkäisemisessä vastuu on aikuisilla. Kukaan ei varmasti halua lapsensa 
loukkaantuvan tai pahimmassa tapauksessa menehtyvän viritetyn mopon takia.  
 
Liikenneturva on toteuttanut videosarjan, joka havainnollistaa mopon virittämisen vaikutuksia ja auttaa 
tunnistamaan viritetyn mopon. Videosarja toimii tukena niin vanhemmille kuin sekä aikuisille, jotka tekevät 
töitä nuorten parissa. 

Aikuisella on usein turhankin suuri luottamus nuoren tietoihin sekä liikennekäyttäytymiseen, eikä 
mopoiluasioista välttämättä puhuta tarpeeksi. Jos perheestä löytyy viritetty mopo, on huoltajan ja nuoren 
välinen kommunikointi avainasemassa. Vinkkejä siihen, kuinka vanhempana voi puuttua asiaan löytyy myös 
videolta. Sillä huoltajana sinun on puututtava lapsesi mopon virittämiseen! (Lähde ja lisätieto: Liikenneturva) 

Hyviä tekoja liikenteeseen – ota tapahaaste vastaan 
Iso osa ihmisen päivittäisestä toiminnasta on automatisoituneita tapoja, myös liikenteessä. Huonoista 
tavoista voi kuitenkin päästä eroon ja luoda tilalle parempia. Jos tapoihinsa haluaa saada muutosta, alkaa 
prosessi tunnistamisesta. Kun tapa on tunnistettu, voi miettiä, miksi toimii siinä tilanteessa niin kuin toimii. 
Liikenneturva kannustaa kokeilemaan uutta, positiivista tapaa liikenteessä ainakin 30 päivän ajan. Lisää 
tapahaasteesta voit lukea Liikenneturvan sivuilta. 
 

Muutosmalli pähkinänkuoressa: 

1. tunnista rutiini (”Ajan lievää ylinopeutta jatkuvasti”) 
2. testaa, mikä siinä toimii palkkiona (”Heikko tunne siitä, että pääsen nopeammin perille?”) 
3. eristä toiminnan aloittava vihje (”Kiireen tunne”) 
4. tee suunnitelma muutokselle. (”Lähden viisi minuuttia aiemmin liikkeelle”) 

Mitäpä jos kokeilisit tätä tai jotain muuta uutta tapaa ainakin 30 päivän ajan? Ota #liikenteentapahaaste 
vastaan täällä ja laita hyvä kiertämään. 

https://www.youtube.com/watch?v=fY4S0E6N4e8
https://www.youtube.com/watch?v=JRfzmhFTURo
https://www.youtube.com/watch?v=JRfzmhFTURo
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turvallisuus-ensin-mopoilussakin-11-vaittamaa-virittamisesta
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/liikennevinkki/lisaa-hyvia-tekoja-liikenteeseen-ota-tapahaaste-vastaan
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/liikennevinkki/lisaa-hyvia-tekoja-liikenteeseen-ota-tapahaaste-vastaan
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/naeihminen
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/naeihminen

