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Päätös
Helsingin kaupungin pelastuslaitos (myöhemmin pelastuslaitos) kiittää
mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintäministeriön uuden liikenneturvallisuusstrategian luonnosta ja lausuu seuraavaa:
Pelastuslaitos arvostaa, että strategian keskiössä on kokonaisvaltainen
lähestymistapa liikenneturvallisuuteen. Näkemyksemme ja kokemuksemme mukaan on tärkeää, että liikennekuolemien ja onnettomuuksien vähentämiseen pyritään niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Liikennestrategian luonnoksessa olevia linjauksia ja tavoitteita vuosille 2022–2026 voidaan pitää varsin kattavina sekä kokonaisvaltaisina ja siten kannatettavina. Pelastuslaitos kuitenkin esittää, että
seuraava asia huomioitaisiin lopullisessa liikenneturvallisuusstrategiassa.
Liikkumistapojen ja sekä kulku- ja ajoneuvojen nopea kehittyminen.
Viimeisten vuosien aikana liikkuminen etenkin isoissa kaupungeissa on
muuttunut erilaisten sähköisten kevytkulkuneuvojen yleistyessä. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan tämän kaltaisiin kevytkulkuneuvoihin
liittyvä liikenne- ja turvallisuuskulttuuri, erilaiset tilastot (esimerkiksi onnettomuustilastot), ohjeet ja säädökset ovat kehittyneet varsin hitaasti
ja reaktiivisesti suhteessa siihen, kuinka nopeasti ja määrällisesti laajasti ko. liikkumismuodot ovat yleistyneet. Pelastuslaitos esittääkin, että
liikenneturvallisuusstrategian linjauksissa ja tavoitteissa sekä toimenpiteissä konkreettisesti huomioitaisiin proaktiivinen toiminta, jolla pyritään
etupainotteisesti esimerkiksi tunnistamaan liikkumisen uusia trendejä ja
niiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Etupainotteisuutta tarvitaan
myös tilastoinnin kehittämiseen ja ketteryyteen, jotta tarvittavia linjaukPostiosoite
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sia ja päätöksiä pystyttäisiin tekemään tutkitun tiedon perusteella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näkemyksemme mukaan ihmisten
asenteisiin ja käyttäytymismalleihin on helpompi vaikuttaa niiden kehittymisvaiheessa verrattuna esimerkiksi vakiintuneiden käytäntöjen
muuttamiseen.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos sitoutuu myös proaktiivisen liikenneturvallisuuden kehittämiseen, mikäli sitä toivotaan.
Lisätiedot
Vesa Halonen, pelastusjohtaja, puhelin: 310 30100
vesa.halonen(a)hel.fi
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