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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/


Pyörällä tai kävellen 



Viisas liikkuminen parantaa terveyttä 

Jo puoli tuntia reipasta kävelyä tai pyöräilyä 

päivässä, myös 15 minuutin jaksoissa 

• pienentää sydän- ja verisuonisairauksien, 

diabeteksen ja korkean verenpaineen riskiä 

• auttaa veren rasvakoostumuksen ja 

painonhallinnassa. 

 

Joukkoliikenteen käyttäjä liikkuu noin 2 000 

askelta päivässä enemmän kuin autoilija                                 

(hyötyliikuntasuositus on vähintään 10 000 askelta päivässä). 



Pyöräily ja joukkoliikenne 

• Työmatkan taittaminen polkupyörällä on 

erinomaista hyötyliikuntaa. Jos koko matka on 

liian pitkä poljettavaksi, pyörän voi jättää 

liityntäpyöräpysäköintipaikalle ja jatkaa lopun 

matkasta joukkoliikenteellä. 

Pyöräpysäköintipaikkoja on esim. metro- ja 

juna-asemilla. 

• Polkupyöriä saa kuljettaa HSL-alueen 

lähijunissa ja metrossa. Metrossa kuljetus on 

sallittua aina, jos tilaa on, mutta lähijunissa 

pyörää saa kuljettaa vain ruuhka-aikojen     

(ma–pe klo 7–9 ja klo 15–18) ulkopuolella, jos 

junassa on tilaa. Busseissa ja raitiovaunuissa 

polkupyörien kuljetus on kielletty. 

http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/liityntapysakointi/Sivut/default.aspx


Lisää pyöräilystä 

• Pyöräilykuntien verkosto www.poljin.fi (runsaasti tietoa pyöräilystä) 

• pk.hsl.fi (pyöräilyn ja kävelyn reittiopas) 

• Lisää pyöräilystä HSL:n nettisivuilla 

• Kaupungit edistävät pyöräilyä (esim. Helsinki, Espoo, Vantaa) 

http://www.poljin.fi/
pk.hsl.fi
https://www.hsl.fi/pyöräily
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pyoraily-ja-kavely/pyorailyn-edistaminen/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Kavely_ja_pyoraily
http://www.vantaa.fi/fi/kadut_ja_liikenne/liikenne_/pyoraily_ja_jalankulku



