
PIHAKADUT 
ANTTILANMÄELLÄ

Ehdotuksen käsittelyvaiheet:

29.6.2011 Asukasyhdistyksen
pihakatualoite kaupungille 
27.3.2012 Tela päätti että
pihakatujen merkitseminen edellyttää
vähintään 80 % alueen/ kadun varren
asukkaiden hyväksymistä. 
11.5.2012 Kaupunki teki
pihakatukyselyn asukkaille:
Pihakatua kannatti 63 %. ja
ehdollisesti 11 %. Kielteisiä
vastauksia tuli 26 %.  60 % vastasi. 
17.6.2014  Tela päätti
pihakatumerkintöjen kokeilusta
kahdella alueella Anttilanmäellä
joilla 80 %;n kannatus täyttyi: 
2017 Kokeilu on vakiintunut
2017 Nettikysely pihakadun
kannatuksesta Anttilanmäkeläiset FB
sivuilla
2018 Kuntalaisaloite
verkossa, 147 kannattajaa, asia
kaupungin käsiteltävänä
2019 Tekninen ja
ympäristötoimi edellyttää nyt että 80
% alueen kiinteistöistä kannattaa
pihakatua



MIKÄ ON PIHAKATU

Pihakatu on jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettu 
katu. Alunperin pihakatujen käyttöalueita ovat olleet 
kaupunkikeskustojen läheiset vanhat asuinalueet, joilla ei ole riittävästi 
yhteisiä oleskelualueita. Pihakatu soveltuu kaduille, joiden 
liikennemäärät jäävät niin vähäisiksi, ettei liikennemuotojen erottelu ole
tarkoituksenmukaista.

Pihakadulle on asetettu erityisvaatimuksia, joilla pyritään siihen, että 
ajoneuvon kuljettaja huomaa liikkuvansa alueella, jossa hänen tulee 
ajaa hitaasti ja väistää jalankulkijoita. 
Kadun muotoilulla ja pysäköintipaikkojen, kalusteiden ja istutusten 
sijoittelulla varmistetaan, että ajonopeudet pysyvät alhaisina. 
Pihakadulla ei käytetä suojateitä eikä jalkakäytäviä. Pihakadulle 
saapumiskohdassa on yleensä viistetty reunakivi tai porttimainen 
kavennus. 

Pihakadun liikennesäännöt

 Pihakadulla ajoneuvon (auto, polkupyörä, mopo) kuljettajan on annettava 
jalankulkijalle esteetön kulku.
 Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa 

ylittää 20 km/h.
 Jalankulkija saa pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa

tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.
Pihakadulta poistuva on väistämisvelvollinen. 
 Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. 

Pihakatu osoitetaan liikennemerkein

Pihakatu toteutetaan liikennemerkkipäätöksellä. Sitä osoittavaa 
asemakaavamerkintää ei tarvita.
Saapumiskohtaa ja poistumiskohtaa osoittavat liikennemerkit 

Sisäasiainministeriö on antanut tarkempia ohjeita pihakaduista kirjeessään 
30.3.1982 ”Pihakaduille asetettuja erityisvaatimuksia.”

Esimerkkejä toteutetuista pihakaduista

Pihakatu Pietarsaaren vanhassa puukaupunginosassa. Alueelle on toteutettu useita 
pihakatuja, jotka risteävät keskenään.



Pihakatu 40-50 luvun asuinalueella Kuopiossa. Liikennemerkki on  jäänyt 
pensasaidan peittoon.

Pietarsaaressa on säilytetty kadun varren jalkakäytävät ja pysäköinti on 
sallittu liikennemerkillä kadun toisella puolella. Pihakatu on sovitettu  
vanhaan ympäristöön olemassa olevan miljöön ehdoilla.

Pihakatujen risteys Kuopion ruutukaavakorttelissa. Risteyksessä tulisi suunnitteluohjeiden 
mukaan olla riittävästi näkemäaluetta, mutta se ei aina ole mahdollista vanhoilla kaduilla.

Pihakaduiksi on voitu osoittaa katuja, vaikka ne eivät täytä asetettuja rakenteellisia 
erityisvaatimuksia näkemäalueista ja erillisistä jalkakäytävistä.



Sopivatko pihakadut Anttilanmäelle ? 

Anttilanmäen kadut ovat perinteisesti olleet asukkaiden tapaamispaikkoja ja 
lasten leikkipaikkoja. Pihakatumerkintä säilyttää alueen perinteisen 
yhteisöllisyyden. Se sopii hyvin vanhoille alueille, joiden liikenneympäristö 
edellyttää alhaista nopeutta, koska jalankulkijat ja autoilijat käyttävät yhteistä 
katualuetta. Alueella ei ole jalkakäytäviä, erillisiä pyöräteitä eikä yhtenäistä 
reunakiveystä. 

Autolla ajavan tulee huomata liikkuvansa jalankululle ja ajoneuvoille yhteisesti
tarkoitetulla alueella. Varovainen ajotapa mahdollistaa viihtyisän, 
persoonallisen ja asukkaiden omakseen tunteman katuympäristön syntymisen.  

Anttilanmäen katualueilla kasvaa yksittäisiä puita, jotka ovat luonnollisia 
hidasteita. Kadut ovat lisäksi vaihtelevan levyisiä. Ne täyttävät pihakadun 
nopeuksia hillitsevät rakenteelliset vaatimukset eikä niitä tarvitse erikseen 
kalustaa. 

.
Riihitiellä kasvaa vanha vaahtera.

Annankatu on kapea ja kookas jalavaryhmä kaventaa sitä entisestään.

Kivenkujalla pitkän rakennuksen sisäänkäynti on suoraan kadulta.



Pihakadulle on asetettu rakenteellisia vaatimuksia

Pihakadun sisääntulokohdan tulee rakenteillaan havahduttaa autoilija 
huomaamaan, että hän on tullut erilaiselle alueelle.

Anttilanmäen sisääntulokohdissa 
on toteutettu pihakadulle tyypillisiä
liikenneympäristön muuttumista 
osoittavia rakenteita. Näitä ovat
Anttilankadun luiska, 
Moisionkadun töyssy ja Kerintien 
liikenneympyrä.

 Reunakiven korotus ja noppakiveys Anttilankadun alussa.

Töyssy ja kavennus Moisionkadun päässä Vihdinkadulle tultaessa.

Reunakiven korotus Kerintien liikenneympyrässä.



Pihakatumerkinnän myönteisiä vaikutuksia Anttilanmäellä

Pihakatu tukee alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön sopivaa rauhallista 
elämäntapaa. Se vahvistaa alueen asukkaiden nykyisen varovaisen 
liikennekäytännön ilman, että mistään tarvitsisi tinkiä. 

Ajonopeuden rajoittaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja 
liikenneturvallisuutta.

Alue on rauhallisuutensa vuoksi lapsiperheiden suosiossa ja kapeat kadut ovat  
myös lasten liikkumisympäristö. Pihakadulla autoilija ja pyöräilijä väistää 
kadulla kulkijaa.

Asukkaiden epäviihtyisiksi kokemia katutiloja voidaan suunnitella viihtyisiksi. 
Vihdinkadun leveä katutila ja sen pysäköintialue sekä kevyen liikenteen väylä 
olisi ratkaistava nopeuksia hillitsevällä pienipiirteisyydellä, joka noudattaa 
pihakatuperiaatteita. 

Rautatieaseman pysäköintialueiden riittämättömyys heijastuu jo ulkopuolisten 
pysäköintinä Anttilanmäellä. Pihakatumerkintään liittyvä pysäköintikielto 
merkitsee, että alueella asuvat tai vierailevat eivät voi jättää autojaan muualle 
kuin merkitylle pysäköintipaikalle. Pihakatumerkintä ehkäisee ulkopuolisten 
lisääntyvän pysäköinnin ja liikenteen alueella.

Pihakatumerkintä ei enää kiellä läpiajamista. Läpiajokielto lisämerkinnällä on 
mahdollisuus kieltää ajaminen Anttilanmäen läpi esim. Renorin suunnitellulta 
kerrostaloalueelta tai Moisionkadulta Kerintielle ja päinvastoin. 
 

 

Vihdinkadun leveä suora katuosuus ei edistä turvallista liikkumista.

Vihdinkadun pysäköintiaukio.
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