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Valitse viisaasti liikenteessä
Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Säästät
rahaa

Ylläpidät
terveyttäsi

Saastutat
vähemmän

Parannat
asuinympäristösi
viihtyisyyttä

Arjen liikkumisvalintoja
en

kyllä
Omistatko
auton ?

Onko matka
välttämätön?

kyllä
Oletko suunnitellut
päivän liikkumisesi
etukäteen?

Voitko tehdä
matkan muulla
tavoin kuin autolla?

Ajatko taloudellisen
ajotavan mukaisesti?

kyllä

en

ei

Voitko mennä
jalkaisin tai
pyörällä?

kyllä

Voitko mennä
joukkoliikenteellä?

Ketjuttamalla matkoja
säästät polttoainetta, rahaa,
aikaa ja vaivaa – ja tuotat
vähemmän päästöjä
Taloudellinen ajotapa
vähentää polttoaineen
kulutusta jopa 12 %.
Kävely ja pyöräily ovat
erinomaista hyötyliikuntaa
ja lyhyillä matkoilla usein
myös nopein tapa päästä
perille. Tarkista reittisi
pk.hsl.fi.

kyllä

en

Asian voi hoitaa esim.
puhelimitse tai netin kautta
tai sen voi siirtää
myöhemmäksi.

kyllä
Joukkoliikenteen reitit ja
aikataulut löydät HSL:n
Reittioppaasta.

en
Voitko mennä
kimppakyydillä tai
yhteiskäyttöautolla?

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.

Autoile fiksusti

Miksi yksityisautoilua kannattaa välttää?
•

Auton hankinta, käyttö ja ylläpito
maksavat paljon: auton hankinta on
huono sijoitus, sillä auton arvo
puolittuu noin neljässä vuodessa.

•

Auton omistaminen ja käyttö eivät
ole vaivatonta: on huolehdittava
vakuutuksista, huolloista, renkaiden
vaihdoista, tankkauksesta,
pysäköinnistä, lumesta ja jäästä
puhtaana pitämisestä jne.

•

Autoilu vähentää hyötyliikunnan määrää.

•

Mitä enemmän autoja liikenteessä on, sitä enemmän lähiympäristöön
syntyy ruuhkia, päästöjä ja melua. Lisäksi autot vievät paljon tilaa mm.
asumiselta ja viheralueilta.

Taloudellinen ajotapa
•

Suunnittele ajosi (matkojen ketjutus,
reitin ja ajankohdan valinta)

•

Vaihda vähäpäästöiseen autoon
(CO2-päästöluokka alle 110 g/km)

•

Huollata auto säännöllisesti

•

Esilämmitä moottori kylmällä ilmalla
(alle + 5 C°)

•

Tarkista rengaspaineet (väärät
paineet lisäävät polttoaineen
kulutusta, kuluttavat rengasta ja
lisäävät onnettomuuden riskiä)

• Älä kuljeta ylimääräisiä kuormia
(esim. tarpeetonta suksiboksia tai
lunta katolla)
• Vaihda kevyttä kaasua käyttäen
ripeästi isommille vaihteille
• Ennakoi ja aja joustavasti, käytä
moottorijarrutusta
• Vältä tyhjäkäyntiä

 Polttoaineen kulutus vähenee jopa 12 %
Lisätietoja Autoliiton sivuilta

Liityntäpysäköinti
•

Kätevä tapa yhdistää henkilöauton ja
joukkoliikenteen käyttö: jos esim. kodin
ja työpaikan väliset joukkoliikenneyhteydet eivät ole toimivat tai
niitä ei ole, aja autolla parempien
yhteyksien varrelle ja jatka matkaa
joukkoliikenteellä.

•

Helsingin seudulla on runsaasti
liityntäpysäköintipaikkoja, etenkin
juna- ja metroradan varrella.

•

Tarkista lähin liityntäpysäköintipaikka
HSL:n nettisivulta.

Yhteiskäyttöautoilu
•

Yksinkertaisimmillaan auton yhteiskäyttö tarkoittaa sitä, että joukko
toisistaan riippumattomia ihmisiä
käyttää yhtä tai useampaa autoa
yhteisten pelisääntöjen ja käyttökorvausten mukaisesti. Tällaisen
yhteiskäyttöautopoolin voisi muodostaa
periaatteessa mikä tahansa ryhmä,
esim. ystäväpiiri, naapurusto,
asuntoyhtiö tai työpaikka.

•

Jos yksityinen ihminen antaa oman
autonsa yhteiskäyttöön, sitä kutsutaan
vertaisyhteiskäyttöautoksi. Katso lisää:
Kortteliauto

Kimppakyydit
•

Automatkan jakaminen esim. työkaverin
kanssa lisää oman auton käytön tehokkuutta ja vähentää päästöjä, jos matka
taittuu kahden auton sijasta yhdellä.

•

Kimppakyytiringin voi perustaa esim.
ystävien, naapurien tai työkavereiden
kanssa. Lasten kuljetukset harrastuksiin
helpottuvat, kun yhdellä autolla viedään
useamman perheen lapset kyytivuoroa
vaihdellen.

• Työpaikalle voidaan perustaa oma kimppakyytirinki, joka hyödyttää
samalla suunnalla asuvia.
• Kimppakyytejä varten on netissä useampiakin palveluita, esim.
www.greenriders.fi

Yhteiskäyttöautoilu
•

•

•
•

•

Yhteiskäyttöautopalveluyritys tarjoaa erilaisia
automalleja asiakkaidensa käyttöön läheltä
kotia tai työpaikkaa.
Auton voi varata vaikka vain muutamaksi
tunniksi, eikä jokaiselle vuokrauskerralle tehdä
erillistä sopimusta.
Soveltuu hyvin työasiointimatkoille.
Yhteiskäyttöautopalvelu tulee omaa autoa ja
taksinkäyttöä edullisemmaksi, jos
ajokilometrejä kertyy alle 10 000 km vuodessa.
Helsingin seudulla yhteiskäyttöautopalveluita
tarjoavat mm. City Car Club, 24Rent ja
EkoRent

Lisää autoilusta
•

www.motiva.fi/liikenne/jarkeva_autoilu

•

Taloudellisen ajon sivusto (Autoliitto)

•

Vanhan auton päästötiedot
(Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin palvelu)

•

Autoilun kustannukset (Autoliitto)

