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Kaustisella ja Vetelissä ylinopeudet aiheuttavat vaaratilanteita liikenteessä
Kaustisella ja Vetelissä kuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia alueen liikenneturvallisuustilanteesta selvitettiin keväällä 2020 kyselyllä, johon vastasi 367 henkilöä. Kyselyyn
vastanneista lähes kaksi kolmasosaa kertoi joutuneensa viime vuosina onnettomuuteen
tai vaaratilanteeseen Kaustisen ja Vetelin alueella. Tyypillisimpänä liikennerikkomuksena
pidettiin autoilijoiden ylinopeuksia.
Kaustisen ja Vetelin liikenneturvallisuuskyselyyn vastaamalla kuntalaisten oli mahdollista vaikuttaa oman kuntansa liikenneturvallisuuteen. Kyselyn vastausten perusteella Kaustisen asukkaista noin 21 % ja Vetelin asukkaista noin 17 % ja pitivät liikenneturvallisuuden tilaa kunnassaan hyvänä tai melko hyvänä. Kuntalaiset ovat huolissaan erityisesti jalkakäytävien ja pyöräteiden puutteesta, koulumatkansa kävellen tai pyörällä kulkevien heikosta liikenneturvallisuustilanteesta sekä autoilijoiden ylinopeuksista.
Kuntien liikenneolosuhteista kyselyn vastaajat olivat eniten tyytyväisiä lähipalveluiden saavutettavuuteen kävellen ja pyörällä sekä etenkin autojen pysäköintijärjestelyihin kuntien alueella. Parannusta puolestaan toivotaan etenkin teiden ja katujen kuntoon ja talvikunnossapitoon, kävelyreittien ja pyöräilyväylien määrään ja verkon kattavuuteen sekä risteysjärjestelyihin ja tienylitysten turvallisuuteen.
Yli puolet vastaajista piti ylinopeutta yleisimpänä ja vakavimpana liikennerikkomuksena kuntien
alueella. Myös heijastimen käyttämättömyyden pimeällä liikuttaessa ja matkapuhelimen käyttö
autolla ajaessa arvioitiin olevan tyypillisiä liikennerikkomuksia. Yleisimmiksi syiksi rikkomuksiin
nähtiin välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus sekä kiire ja stressi. Kyselyyn vastanneet tunnustivat syyllistyvänsä itse välillä liikennerikkomuksiin. Ylinopeutta ainakin silloin tällöin tunnusti
ajaneensa 65 % vastanneista ja noin 57% vastanneista kertoi käyttäneensä matkapuhelinta
ajon aikana.
Kaustisella ja Vetelissä loukkaantuu vuosittain keskimäärin yhteensä 12 ihmistä tieliikenteessä
Tieliikenneonnettomuustilastojen perusteella viimeisten viiden vuoden aikana (2015–2019)
Kaustisella tapahtui 22 ja Vetelissä 20 poliisin tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta, jotka johtivat henkilövahinkoon. Vetelissä kuoli 3 henkilöä ja loukkaantui 32 henkilöä tieliikenteessä.
Kaustisella ei tapahtunut yhtään kuolemaa tieliikenteessä, mutta tieliikenneonnettomuuksissa
loukkaantui 29 henkilöä. Kaustisen ja Vetelin alueella tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista
aiheutui laskennallisesti yhteensä noin 2,7 miljoonan euron vuosittaiset kokonaiskustannukset
yhteiskunnalle.
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Koko maan keskiarvoon verrattuna Kaustisella ja Vetelissä tapahtui keskimääräistä vähemmän
onnettomuuksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille, kun taas henkilöauton kuljettajien tai matkustajien
osuus henkilövahinko-onnettomuuksiin joutuneista oli keskimääräistä suurempi. Ikääntyneiden
henkilöiden (yli 65-vuotiaat) osuus tieliikenneonnettomuuksien uhreista oli Kaustisella ja Vetelissä hieman suurempi kuin koko Suomessa keskimäärin. Kaustisella 91 % ja Vetelissä 95 %
henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui maanteillä. Henkilövahinko-onnettomuuksien yleisimpiä tapahtumapaikkoja ovat kuntien halki kulkevat valtatie 13 ja kantatie 63.
Kaustisen ja Vetelin liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisesta vastaavat yhteistyössä kunnat ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Syksyn aikana molemmissa kunnissa järjestettiin maastokäynnit ja esteettömyyskävelyt, joissa tarkasteltiin turvallista ja esteetöntä liikkumista taajamien ydinalueilla. Syksyn aikana määritetään liikenneympäristön parannustoimenpiteitä asiantuntija-arvioiden sekä asukaskyselyn kautta saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi kaupungin eri hallintokunnat työstävät liikenneturvallisuustyön toimintaohjelmaa. Suunnitelma valmistuu
keväällä 2021.
Suunnitelmatyön aineistoihin voi tutustua osoitteissa:
http://www.veteli.fi/tekninen/toimi/kadut-ja-liikenne/
http://www.kaustinen.fi/images/Kaustisen_nykytila-analyysi.pdf
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