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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/


Käytä joukkoliikennettä 



Edullista 

• Auton hankkiminen ja ylläpito maksavat paljon: 

• auton hinnasta, tyypistä ja ajokilometreistä riippuen 350–1 400 euroa 

kuukaudessa (esim. bensa-auto, ajokilometrejä 20 000 vuodessa, noin 

700–800 euroa/kk, lähde Autoliitto) 

 

• Matkakortille ladattu joukkoliikenteen 

kausilippu, jolla voi matkustaa Helsingin 

sisäisessä liikenteessä, maksaa noin 50 

euroa kuukaudessa, seutuliikenteessä 

kelpaava lippu noin 100 euroa ja koko 

HSL-alueella kelpaava noin 140 euroa. 



Huoletonta 

• Käyttämällä joukkoliikennettä säästyt  auton 

huoltamisen ja pysäköinnin vaivalta 

• Sinun ei tarvitse myöskään hermoilla ratin 

takana ruuhkissa eikä keskittyä ajamiseen 

silloinkin, kun olet väsynyt. 

 • Joukkoliikenteessä käytetyn ajan voit käyttää 

esim. lukien tai nukkuen ammattikuljettajan 

viedessä sinut turvallisesti perille. 

  

• Pidemmät joukkoliikennematkat voi käyttää 

työnantajan suostumuksella myös töitä 

tekemällä, jolloin työaika alkaa jo esim. 

junassa, eikä työpäivästä työmatkoineen tule 

niin pitkä. 



Yhdellä kortilla runsas tarjonta 

• Matkakortilla voi matkustaa kaikilla joukko-

liikennevälineillä kortille ladatun lipputyypin 

kelpoisuusalueella. Lipputyyppejä löytyy 

erilaisiin tarpeisiin, lisätietoa saat HSL:n 

nettisivuilta. (Lippuasioissa palvelevat myös HSL:n 

palvelupisteet Rautatientorin ja Itäkeskuksen metroasemilla ja 

Pasilassa sekä kuntien omat palvelupisteet.) 

• Tietoa reiteistä ja aikatauluista löydät 

kätevästi Reittioppaasta. Apua saat myös 

Asiakaspalvelusta, puh. 09 4766 4000 
(ma−pe 7−19, la−su 9−17)  

• HSL-alueen eli Helsingin, Espoon, 

Kauniaisten, Vantaan, Keravan, 

Kirkkonummen ja Sipoon 

joukkoliikenteessä on käytössä 

yhteinen lippujärjestelmä.  

https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat
https://www.hsl.fi/myyntipaikkahaku
http://www.hsl.fi/FI/liputjahinnat/myyntijapalvelupisteet/Sivut/palvelupisteet.aspx
http://www.reittiopas.fi/


Tietoa joukkoliikenteestä ja 
liikennejärjestelmästä 

• www.hsl.fi 

• www.hsl.fi/hlj (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma) 

• www.vr.fi 

• www.pllry.fi (Paikallisliikenneliitto) 

• www.uitp.org (kansainvälinen joukkoliikennejärjestö, englanniksi) 

• www.liikennevirasto.fi (vastaa Suomen tiestöstä, rautateistä ja 

vesiväylistä, osallistuu liikennejärjestelmän kehittämiseen) 

• www.lvm.fi (Liikenne- ja viestintäministeriö) 

http://www.hsl.fi/
http://www.hsl.fi/hlj
http://www.vr.fi/
http://www.pllry.fi/
http://www.uitp.org/
http://www.liikennevirasto.fi/
http://www.lvm.fi/



