
Perinteinen lastenistuin on kevein ja helpoin tapa 
kuljettaa yhtä lasta ja pieniä ostoksia polkupyörällä. 
Lastenistuin kannattaa asentaa tukevaan pyörään, ja 
kori helpottaa ruokaostosten kuljettamista. Tukeva 
kaksihaarainen seisontatuki helpottaa pyörän lastaa-
mista.

Perävaunussa matkustavat lapset ovat suojassa sa-
teelta ja tuulelta. Sen kyydissä 1–2 lasta kulkevat näp-
pärästi pidemmäkin tarhamatkan vaikkapa vuoden 
ympäri. Perävaunu sopii hyvin myös pyöräretkeilyyn. 
Joitakin perävaunuja voi käyttää myös työntörattaina.

Pitkäpyörässä on tavallista pidempi ja tukevampi 
tarakka, jolla kulkee satakin kiloa tavaraa.  Se on yhtä 
helppo ajaa kuin tavallinen polkupyörä. Pitkäpyörään 
saa kiinni kaksi lastenistuinta peräkkäin, ja suuriin 
laukkuihin mahtuu jopa kuusi kassillista ostoksia. Tuke-
valla pyörällä voi kuljettaa isompiakin lapsia.

Peräpyörä tekee ihan tavallisesta fillarista perhetan-
demin. Sen avulla voi tehdä pidempiäkin pyöräretkiä 
ja uskaltautua seikkailemaan paikkoihin, joihin pientä 
pyöräilijää ei tohdi päästää pyöräilemään yksin. 

Laatikkopyörässä on edessä suuri vanerinen laatikko, jossa pienet matkustajat ja viikon ostokset ovat kuljettajan 
valvovan silmän alla. Lasten kanssa voi rupatella polkemisen lomassa, eikä tavaratilasta ole pulaa. Jopa sadan kilon 
ja kahdeksan hengen kuljettamiseen tarkoitettu kolmipyöräinen “maitokärrypyörä” on mukavan vakaa hitaassa 
ajossa. Kaksipyöräinen “kottikärrypyörä” sopii parin lapsen ja muutaman ruokaostoskassin kanssa vauhdikkaam-
paankin menoon.



Lisää vinkkejä lasten kanssa pyöräilyyn löydät lapsi-
perheiden hyötypyöräilysivustosta
Tavarafillari.fistä. Se on voittoa tavoittelematon sivus-
to, jolla arkiasioitaan pyörällä hoitavat lapsiperheet 
tarjoavat toisilleen vertaistukea.

Sivustolta löydät tuotearvioita lasten kuljetukseen so-
pivista polkupyöristä, peräkärryistä ja lastenistuimista,  
vinkkejä niiden käytöstä ja ohjeita turvalliseen pyöräi-
lyyn.

Tavarafillari.fi
Lapsiperheiden hyötypyöräilysivusto

Kööpenhaminassa joka kol-
mas kuusivuotias kulkee esi-
kouluun isän tai äidin kyydissä 
tavarankuljetuspyörällä tai 
polkupyörän perävaunussa. 

Polkupyörä on hyvä, näppärä ja monipuolinen kulku-
väline lapsiperheiden arkeen. Se on helppo, nopea ja 
tyylikäs tapa käydä kyläilemässä, kaupassa, päiväko-
dissa ja töissä – ja sopivalla pyörällä kulkee jopa neljä 
lasta ja viikon ruokaostokset.

Millainen pyörä sopisi teille? 
Tämä opas auttaa alkuun 
perhepyörän valinnassa.

Pieni
perhepyöräily-
opas
Vinkkejä lapsiperheiden arkipyöräilyyn
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