
Lastenvaunut
Noin 0-8 kuukautiset tai siihen asti kunnes lapsi istuu kunnolla
Yleensä vastasyntyneelle ostetaan normaalit lastenvaunut tai sitten yhdistelmävaunut 
joissa on mukana turvakaukalo. Vastasyntyneelle on tärkeää ostaa sellaiset vaunut joissa 
lapsi voidaan asentaa täyteen makuuasentoon, sillä lapsi ei tällöin pysty vielä istumaan 
ja hän nukkuu suurimman osan ajasta. Voit valita että haluatko ostaa yhdistelmävaunut 
joihin voi asentaa istuimen ja turvakaukalon vai haluatko ostaa travel system vaunut joihin 
voi näiden lisäksi asentaa vaunukopan. Lastenvaunuissa on yleensä hyvin tilaa, joten nä-
issä on helppo käyttää lisävarusteita, kuten lämpöpussia. 

Lastenrattaat
Noin 8 kuukauden ikäisistä 3-vuotiaisiin
Lastenrattaat ovat lapsille jotka ovat jo oppineet istumaan. Lastenrattaat koostuvat 
rungosta ja istuinosasta. Yleisin ikä on vaihtaa lastenvaunut –rattaisiin  lapsen ollessa noin 
6-8 kuukauden iässä ja käyttää niitä noin kolmeen ikävuoteen asti, riippuen painorajoituk-
sista. Rattaiden käyttöikä siis on yksilöllistä, riippuen lapsen kehittymisestä. Lastenrattaita 
on erimallisia. Osassa rattaissa voit kääntää istuimen menosuuntaa joko kasvot- tai selkä 
eteenpäin. Jotkut lastenratas rungot mahdollistavat istuimelle vain yhden suunnan.
Lastenrattaat ovat usein hyvin samanlaisia kuin matkarattaat. Erona on se että lastenrat-
taat ovat ehkä hieman tilavampia ja matkarattaat taas ketterämpiä.  

Matkarattaat
Matkarattaat ovat tehty myös jo istuville lapsille. Matkarattaat ovat nimensä mukaisesti 
erinomaiset juurikin matkoille, sillä ne ovat kevyet, ketterät, pienemmät, ja helpot taittaa 
kasaan. Osa matkarattaista ovat kevyempiä rungoiltaan, joten niitä ei voi käyttää kuin 
kesällä. Osa matkarattaista taas ovat vahvempia rungoltaan, joten ne soveltuvat ympäri-
vuotiseen käyttöön.

Kaksos- ja sisarusrattaat
Kaksos- ja sisarusrattaat mahdollistavat kahden lapsen istumisen tai makaamisen yhtä 
aikaa samoissa vaunuissa. Kyseisissä vaunuissa on paljon eri mallivaihtoehtoja. Joissain 
malleissa lapset istuvat vierekkäin, osassa peräkkäin ja osassa jopa päällekkäin. Riippuen 
tietenkin mallista minkä ostat, mutta yleensä ainakin toisen istuinosan vaunuista voi kalli-
staa täyteen lepoasentoon, joten myös vastasyntyneet voivat näin matkustaa mukana 
vaivattomasti.

Juoksurattaat
Jos haluat lähteä jouksulenkille raikkaaseen ilmaan ja ottaa lapsen mukaan, on sitä 
varten olemassa erillisiä juoksurattaita. Juoksurattaat ovat usein kolmipyöräsiä, jolloin ne 
soveltuvat paremmin juoksuun. Juoksurattaita voidaan usein käyttää myös eri alustoilla. 
Kyseisissä rattaissa pyörät ovat isommat ja eturengas on jousitettu ja ketterä, joten mat-
kan teko on rattailla tasaisempaa. Juoksurattaissa lapsi istuu yleensä kasvot menosuunta-
an ja niitä voidaan käyttää myös normaaleina lastenrattaina. 

enemmän



Joissain asiayhteyksissä juoksurattaat löytyvät “urheilurattaat” nimikkeen alta. Urheilu rat-
tailla tarkoitetaan juurikin lastenrattaita jotka soveltuvat eri aktiviteetteihin ja eri maastoi-
hin. ska kunna fällas ner i fullt liggläge samt vara kombinerbar med en liggdel, om även 
en nyfödd ska kunna åka i den.

Yhdistelmävaunut
Yhdistelmävaunut ovat erittäin muuntautumiskykyinen kokonaisuus, jotka soveltuvat 
lapselle pitkäksi aikaa. Kyseiset vaunut koostuvat maillsita ja merkistä riippuen vaunurun-
gosta, turvakaukalosta, vaunukopasta ja lastenratasistuinosasta. Yhdistelmävaunut ovat 
ehdottomasti pitkäaikainen vaihtoehto, jotka soveltuvat lapselle vauvasta päiväkoti-ikäi-
seksi. Kun vaunuihin kuuluu myös vaunukoppa, eli siinä on kaikki edellä mainitut osat, niin 
näitä yhdistelmävaunuja voidaan kutsua myös Travel-system kokonaisuuksiksi. 

Yhdistelmävaunut ovat muuntautumiskyvyn ja asennusten helppouden takia loistava 
vaihtoehto. Esimerkiksi jos kerrostalossa ei ole hissiä, niin voit jättää vaunut alas, irroittaa 
turvakaukalon niistä ja kantaa lapsen siinä ylös asuntoon. Yhdistelmävaunut voidaan 
myös taittaa helposti kasaan, jolloin ne kulkevat esimerkiksi auton takakontissa kätevästi 
paikasta toiseen. 

City-rattaat
City-rattaat ovat yksinkertaiset, ketterät ja pienet, joissa on kääntyvät eturenkaat.
Eturenkaiden ansiosta nämä rattaat soveltuvat erittäin hyvin urbaaniin ympäristöön, joissa 
rattailta vaaditaan näppäryyttä ahtaissa tiloissa. 


