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Valitse viisaasti liikenteessä 
 
Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä 

Säästät  

rahaa 

Ylläpidät 

terveyttäsi 

Saastutat 

vähemmän 

Parannat 

asuinympäristösi 

viihtyisyyttä 



Arjen liikkumisvalintoja 

Omistatko 

auton ? 

Voitko tehdä 

matkan muulla 

tavoin kuin autolla? 

Voitko mennä 

jalkaisin tai 

pyörällä? 

Kävely ja pyöräily ovat 

erinomaista hyötyliikuntaa 

ja lyhyillä matkoilla usein 

myös nopein tapa päästä 

perille. Tarkista reittisi 

pk.hsl.fi. 

Ajatko taloudellisen 

ajotavan mukaisesti? 

Oletko suunnitellut 

päivän liikkumisesi 

etukäteen? 

Joukkoliikenteen reitit ja 

aikataulut löydät HSL:n 

Reittioppaasta. 

Ketjuttamalla matkoja 

säästät polttoainetta, rahaa, 

aikaa ja vaivaa – ja tuotat 

vähemmän päästöjä 

Voitko mennä 

joukkoliikenteellä? 

kyllä 

en 

Taloudellinen ajotapa 

vähentää polttoaineen 

kulutusta jopa 12 %. 

en 

kyllä 

kyllä 

Voitko mennä 

kimppakyydillä tai 

yhteiskäyttöautolla? 

en 

kyllä 

en 

Jos et saa kyytiä tuttavalta, 

voit etsiä sitä myös 

nettipalvelusta. Lisätietoa 

yhteiskäyttöautopalvelusta. 

Ota taksi/(oma auto) tai jätä 

matka tekemättä, jos se on 

mahdollista. 

en 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

Onko matka 

välttämätön? 

Asian voi hoitaa esim. 

puhelimitse tai netin kautta 

tai sen voi siirtää 

myöhemmäksi. 
ei 

http://pk.hsl.fi/
http://www.reittiopas.fi/
http://www.greenriders.com/
http://www.citycarclub.fi/


Viisas liikkuminen 
 – Mitä liikkumisen ohjaus on? 



Mitä liikkumisen ohjaus on? 

• Ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamista tiedollisen 

ohjauksen, kuten tiedottamisen ja markkinoinnin, avulla. 

• Kestävien kulkumuotojen houkuttelevuuden lisäämistä. 

• Tavoitteena on vähentää yksityisautoilua ja sitä kautta 

pienentää päästöjen ja ruuhkien määrää sekä sujuvoittaa 

liikennettä.  

• Ihmisten liikkumisvalintoihin pyritään vaikuttamaan niin, 

että 

• matkustustarve pienenisi  

• liikkuminen olisi entistä viisaampaa eli kuljettaisiin 
yksityisauton sijasta enemmän joukkoliikenteellä, 
pyörällä, kävellen ja muilla kestävillä kulkumuodoilla, 
kuten yhteiskäyttöautoilla ja kimppakyydeillä. 

 



Liikkumisen ohjaus = 

• Kestävän/viisaan liikkumisen edistämistä 
• neuvonnalla 

• markkinoinnilla 

• liikkumisen suunnittelulla 

• kestävän liikkumisen palveluiden koordinoinnilla ja 
kehittämisellä 

 

 

 

 

► Yksityisautoilua voidaan vähentää 10−30 %. 



Säästät  

rahaa 

Ylläpidät 

terveyttäsi 

Saastutat 

vähemmän 

Viisas liikkuminen = 

• Terveellinen 

• Taloudellinen 

• Turvallinen 

• Ympäristöystävällinen 

kävely pyöräily 

joukkoliikenne 

kimppakyyti 

yhteiskäyttöautoilu 

liityntäpysäköinti 

taloudellinen ajotapa 



Liikkumisen ohjauksen visio 

Liikkumisen ohjaus edistää 

kestävää liikkumista kannustamalla 

järkeviin liikkumisvalintoihin.            

Yhä useampi valitsee Helsingin 

seudulla liikkuessaan kulkutavak-

seen muun kuin henkilöauton, 

koska autoton liikkuminen on 

taloudellista, terveellistä, turval-

lista, ympäristöystävällistä ja 

helppoa. 



HLJ tekee seudulle hyvää 

 

 

 

 



HLJ 2015 -linjaukset 



Liikkumisen ohjauksen vastuutahot 

• HSL on seudullinen liikkumisen ohjauksen toimija: sen kohdealueena 

on ensisijaisesti HSL-alue, huomioiden HLJ (Helsingin seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelma) ja koko työssäkäyntialue  

• Valtakunnallisella tasolla LVM (Liikenne- ja viestintäministeriö) vastaa 

liikkumisen ohjauksen strategisesta ohjauksesta ja Liikennevirasto 

käytännön toimenpiteistä. Motiva Oy toimii liikkumisen ohjauksen 

valtakunnallisena koordinaattorina Liikenneviraston tilauksesta. 

Yhteyshenkilöt: 

• Saara Jääskeläinen, LVM 

• Tytti Viinikainen, Liikennevirasto 

• Sara Lukkarinen, Motiva 



Mitä HSL tekee? 

• Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmä-

suunnitelman laatimisesta (HLJ) 

• Suunnittelee ja järjestää toimialueensa 

joukkoliikenteen ja edistää sen 

toimintaedellytyksiä 

• Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja 

lähijunaliikennepalvelut 

• Hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja 

lippujärjestelmän sekä joukkoliikenteen taksat 

• Vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja 

matkustajainformaatiosta 

• Järjestää lippujen myynnin ja vastaa 

matkalippujen tarkastuksesta 

 



Yhteyshenkilöitä HSL:ssä 

• Liikkumisen ohjaus, koordinointi 

 Tarja Jääskeläinen, 09 4766 4341 

• Työnantajayhteistyö 

 Anna Ruskovaara, 09 4766 4372 

• Lapset ja nuoret 

 Mirva Ilmoniemi, 09 4766 4339 

• Asiakaspalvelut 

Eija Jalo, 09 4766 4001 

• Sähköiset palvelut 

 Kerkko Vanhanen, 09 4766 4379 

• Kutsuplus 

 Leena Rautanen-Saari, 09 4766 4317 

 

• Viestintä- ja markkinointipalvelut 

 Mari Flink, 09 4766 4310 

• Joukkoliikenteen luotettavuuden 

kehittäminen 

 Marko Suni, 09 4766 4240 

• Joukkoliikennelinjastot, infra  ja 

maankäyttö 

 Arto Siitonen, 09 4766 4374 

• Joukkoliikenneinfran hoito 

 Ville Uusi-Rauva, 09 4766 4418 

• Liikkumisen ohjaus 

liikennejärjestelmätasolla 

 Sini Puntanen, 09 4766 4260 

 Johanna Vilkuna 09 4766 4267 



Liikenteen vastuutahoja Helsingin 
seudulla 

• Pysäkit: HKL (raitiovaunu), Rakennusvirasto (bussi) 

• Asemat: HKL (metro), Liikennevirasto (juna) 

• Kadut: Kaupunkisuunnitteluvirasto (suunnittelu), 

Rakennusvirasto (ylläpito) 

• Liikennesuunnittelu: Kaupunkisuunnitteluvirasto 

• Joukkoliikennesuunnittelu ja -palvelut: HSL 

• Junaliikenne: VR 




