Liikenneturvallisuuden visio
ja tavoitteet
Kauhavan liikenneturvallisuussuunnitelma 2020

Valtakunnallinen ja ELY:n visio
– Kenenkään ei tarvitse kuolla tai
loukkaantua vakavasti liikenteessä
ELY:n painopisteet
– Liikenneturvallisuustyö on aktiivista ja
koordinoitua
– Riskikäyttäytyminen liikenteessä
vähenee
– Kestävien kulkutapojen osuus kasvaa
Kauhavan visio ja tavoitteet
– Tryykää tarkasti ja havaatte toisekki.
Kenenkään ei tarvitse kuolla tai
loukkaantua liikenteessä Kauhavalla
– Tavoite vähentää loukkaantuneiden
määrää puolella vuoteen 2025
mennessä
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Liikenneturvallisuustyön tavoitteet

1. Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu.
2. Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.
3. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa.
4. Päättäjien liikenneturvallisuustietous lisääntyy ja päättäjät ovat
vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet (1/4)
ƒ

Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu.
• Lisätään koululaisten tietoja ja taitoja toimia liikenteessä
turvallisuushakuisesti kaikilla kulkutavoilla.
• Kehitetään koulujen ja niiden lähiympäristöjen liikennejärjestelyitä.
• Edistetään moottoriajoneuvolla liikkuvien nuorten turvallisuutta (mm.
mopot, moottoripyörät, autot).
• Huolehditaan lasten turvallisesta kuljettamisesta autolla liikuttaessa.
• Vaikutetaan muiden liikkujien liikennekäyttäytymiseen erityisesti koulujen
läheisyydessä ja koulureiteillä (ajonopeuksiin vaikuttaminen, päihtyneenä
ajamisen nollatoleranssi).
⇓ Lapsille ja nuorille turvallinen liikenne on turvallinen myös muille
liikkujille.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet (2/4)

ƒ

Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.
• Kannustetaan liikkumaan liikkujan kuntoon ja edellytyksiin
sopivimmalla kulkutavalla.
• Edistetään asianmukaisten turvavarusteiden käyttöä.
• Varmistetaan turvalliset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ja ylitykset
(pienet liikenneturvallisuustoimet).
• Edistetään liikenneympäristön selkeyttä.
• Varmistetaan, että kaikkien liikkujien ajonopeudet ovat turvallisella
tasolla.
⇓ Ikäihmisille turvallinen liikenne on turvallinen myös muille
liikkujille.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet (3/4)

ƒ

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa.
• Kannustetaan erityisesti lyhyiden matkojen tekemiseen kävellen ja
pyörällä.
• Edistetään turvavarusteiden oikeaoppista käyttöä.
• Varmistetaan turvalliset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ja ylitykset
(pienet liikenneturvallisuustoimet).
• Edistetään kävelyn ja pyöräilyn huomioimista jo
kaavoitusvaiheessa.
• Edistetään seudullisesti tärkeimpiä jalankulku- ja
pyöräväylähankkeita.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet (4/4)

ƒ

Päättäjien liikenneturvallisuustietous lisääntyy ja päättäjät ovat
vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä.
• Tehdään kaupungin liikenneturvallisuusryhmästä näkyvä ja
asiantunteva taho kunnassa.
• Varmistetaan, että päättäjät saavat ajankohtaista tietoa Kauhavan
liikenneturvallisuuden tilasta ja parantamistarpeista.
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