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Liikutaan fiksusti

Liikenne on suurimpia energiankuluttajia ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia Suomessa. Tieliiken-
teen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on Suomessa lähes 90 %. Omaa liikkumistaan järke-
vöittämällä jokainen voi omalta osaltaan vähentää liikenteen päästöjä ja muita haittavaikutuksia.

Energiansäästöviikon vinkit kestävään liikkumiseen

Jätä auto kotiin. Tavallisin suomalaisen autolla kulkema matka on 1–3 kilometriä. Erityisesti lyhyillä
matkoilla voimme helposti valita myös terveellisemmän, halvemman ja päästöttömän tavan liikkua ja
siirtyä paikasta toiseen kävellen tai pyöräillen. Pidemmillä matkoilla voimme valita julkisen liikenteen.
Liikkujan viikon laskuri havainnollistaa arjen liikkumisen kustannuksia autoilun, julkisen liikenteen, pyö-
räilyn ja kävelyn osalta.

Pyöräile. Arkipyöräily on harvinaisen tehokas tapa parantaa omaa terveyttä ja elämänlaatua sen li-
säksi, että se on täysin päästötön ja äänetön liikennemuoto. Pyöräily parantaa kuntoa ja auttaa pai-
nonhallinnassa samalla kun ulkona ja erityisesti luonnossa liikkuminen edistää henkistä hyvinvointia ja
stressin hallintaa.

Pidä etätyöpäivä. Tietotekniikan ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittyessä yhä useampi työteh-
tävä voidaan suorittaa etänä. Kotiin jäävä työntekijä on pois liikenteestä pahimpaan ruuhka-aikaan
säästäen aikaa ja energiaa.

Aja taloudellisesti. Taloudellinen ajotapa säästää polttoainetta ja vähentää autoilun hiilidioksidipääs-
töjä, ja sen niksit ovat jokaisen kuljettajan hyödynnettävissä auton iästä riippumatta. Henkilöautoilija
säästää taloudellisen ajotavan opettelemalla yleensä 5–15 % polttoainekustannuksissa. Motiva on
tuottanut taloudellisen ajotavan oppaan, josta löytyy lukuisia neuvoja fiksumpaan autoiluun.

Lohjan kaupunki kehittää pyörätieverkostoaan

Lohjalla on kevyen liikenteen väyliä tällä hetkellä noin 140 kilometriä, ja verkosto kehittyy jatkuvasti.
Esimerkiksi Kisakalliontien 2,5 kilometriä pitkä pyörätie valmistui juuri. Kun Routiolle valmistuu ensi
vuonna pyörätie Ratsutilantien ja Hossantien väliselle osuudelle, Lohjan keskustasta pääsee yhte-
näistä pyörätietä Kisakalliolle asti. Toinen esimerkki merkittävästä pyörätiehankkeesta on Nummen
keskustaan valmistuva, kauan toivottu kevyen liikenteen väylä. Ensi vuonna täyden pituutensa saa-
vutettuaan se kulkee Oilaantietä Nummen koko keskustan läpi. Lohjan keskustassa taas pyöräilyolo-
suhteet paranevat merkittävästi, kun Suurlohjankadulle valmistuu lähivuosina kevyen liikenteen
väylä uuden kauppakeskuksen rakentamisen yhteydessä.

https://storage.googleapis.com/apps.myzef.com/resources/motivaoy/foinoj/index.html
https://www.motiva.fi/files/2130/Taloudellinen_ajaminen_-_alykas_ajotapa.pdf
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