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Vastaus Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistykselle katujen merkitsemisestä
pihakaduiksi
D/906/08.00.00.06/2012
Perusteluosa

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry jätti aloitteen 25.7.2011
kunnallistekniikalle alueellisesta pihakatujen merkitsemisestä.
Kunnallistekniikka vastasi 26.8.2011 antamassaan lausunnossaan
kieltävästi aloitteeseen. Asukasyhdistys ilmoitti joulukuussa 2011
olevansa tyytymätön harkinnanvaraiseen päätökseen sekä esitti
aloitteen käsittelyä teknisessä lautakunnassa.
Kunnallistekniikka laati tammikuussa 2012 kyselyn muiden
kaupungin käytännöistä pihakatujen merkitsemisestä. Vastaukset
koskivat lähinnä pihakatujen pysäköintiin ja talvihoitoon liittyviä
huomautuksia. Tekninen lautakunta hyväksyi 27.3.2012 § 14
Lahden pihakatujen merkitsemistä koskevat periaatteet sekä uusille
että vanhoille alueille.
Kunnallistekniikka laati Anttilanmäki- Kittelän asukasyhdistyksen
esittämälle aluerajaukselle asukaskyselyn pihakatujen
merkitsemisestä. Kyselylomakkeita lähetettiin 188 kappaletta, yksi
jokaiseen talouteen. Kyselyyn vastanneita oli 117 kappaletta eli 62
prosenttia. Vastauksista hylättiin 6 kappaletta, jotka olivat tyhjiä
vastauslomakkeita tai -kuoria. Kyselyn tulokset on esitetty
seuraavassa taulukossa.
Vastaustulokset
Pihakatuja puoltavat
Pihakatuja vastustavat
Pihakadut ehdollisena
Yhteensä

lukumäärä
70
29
12
111

osuus
63 %
26 %
11 %
100 %

Pihakatujen merkitsemistä vastustavia vastauksia saapui tasaisesti
koko alueelta (Annankatu, Antinkatu, Anttilankatu, Heikinkatu,
Liisankatu, Moisionkuja, Kivenkuja, Kurhilankatu, Nousukatu,
Peltotie, Pyöräkatu, Riihitie, Vihdinkatu ja Vilhonkatu).
Pihakatujen merkitsemistä puoltavia, mikäli pysäköintipaikkoja
voidaan lisätä, saapui Nousukadulta, Anttilankadulta, Vilhonkadulta
ja Kivenkujalta. Yksittäisiä pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan voida
käytännössä merkitä kapeille tonttikaduille muun muassa talvihoidon
vuoksi.
Lautakunnan 27.3.2012 tekemän päätöksen perusteella Lahdessa

2 (2)

Lahden kaupunki
Tekninen lautakunta

Päätöspäivämäärä
19.06.2012
§ 121
pihakatujen merkitseminen edellyttää vanhoilla alueilla vähintään 80
% alueen tai kadun varren asukkaiden hyväksymistä. Asukkaiden 80
% hyväksymiskynnystä voidaan pitää korkeana. Toisaalta se on
perusteltua, koska joillakin rakennetuilla tonteilla on hankala järjestää
pysäköintiä. Pihakaduksi merkitseminen poistaisi myös yksittäiset
pysäköintimahdollisuudet myös kesäaikana. Edellä esitetyillä
perusteilla ei ole tarkoituksenmukaista merkitä Anttilanmäen katuja
pihakaduiksi.

Liitteenä

Liite 1 Asukasyhdistyksen aloite

Esittelijä

Kunnallistekniikan johtaja Jorma Vaskelainen puh. 814 2425, 050
63892

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, ettei Anttilanmäen alueen katuja ole edellä
esitetyn perusteella tarkoituksenmukaista merkitä pihakaduiksi.

Päätös

Esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa lautakunta päätti jättää
asian käsittelemättä.

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Suunnitteluinsinööri Matti Heikkinen puh. 814 2432

Toimenpiteet

Tela: ote Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistykselle, sähköposti;
hanna.vanhanen@aalto.fi

Muutoksenhaku
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