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KANNANOTTO PIHLAJALAAKSON PYSÄKÖINTIONGELMASTA 

 

Itä-Puijon asukasyhdistys on saanut palautetta ja kommentteja Pihlajalaakson asukkailta 
riittämättömistä pysäköintipaikoista asuinalueellaan. Palautteet ovat koskeneet pääasiassa 
vieraspaikkojen ja tavallisien, asukkaiden käytössä olevien paikkojen puutteita. Niissä on 
noussut esille myös Antikkalan parkkialueen hyödyntäminen tulevaisuudessa, sillä 
Antikkalan toiminnan laajentuessa sitäkään ei voi enää lisäpaikoiksi hyödyntää. Nämä 
seikat johtavat paikkojen riittämättömyyteen ja suoranaiseen parkkipaikkapulaan. 

Kaavoituksella asiaan on aikanaan vaikutettu ja nyt alamme nähdä sen tuloksia. Toisaalta 
myös markkinoinnilla on vaikutettu kohderyhmään. Voidaankin kysyä, onko huoneistojen 
markkinointi onnistunut kokonaisuudessaan? Pihlajalaaksoon oli suunniteltu asuntoja 
enimmäkseen yksinasuville, mutta mm. perheitä on nähtävästi tullut suunniteltua 
enemmän, mikä vaikuttaa alueen autotilanteeseen.  

Taloyhtiöiden (1,1 autopaikkaa/asunto) ja katualueiden pysäköintipaikat ovat 
käyttäjämääriin nähden riittämättömät.  Kaavoituksessa on otettu huomioon se, että 
Pihlajalaakso on osa joukkoliikennekaupunkia ja näin ollen ihmiset käyttäisit julkista 
liikennettä hyväkseen. Julkisten kulkuvälineiden hyödyntämiseen tosin vaikuttavat suuresti 
riittävät linjavuorot. Voikin kysyä, onko linjavuoroja tarpeeksi?  

Pihlajalaakson pysäköintiin lisäsäväyksen tuo Antikkalan parkkipaikka, jota asukkaat ovat 
tällä hetkellä pakotettuja käyttämään riittämättömien muiden paikkojen vuoksi. 
Parkkipaikka on tosiasiassa tarkoitettu urheilualueen käyttäjille, mutta minne muuallekaan 
asukkaat autonsa voisivat sijoittaa. Tässä näemmekin asukasyhdistyksessä yhden 
kehittämiskohteen. Kun Antikkalan toiminta alkaa kasvaa, sinne tarvitaan myös lisää 
pysäköintitilaa. Asukasyhdistys ehdottaakin, että parkkitilaa, jota voisivat hyödyntää myös 
asukkaat, rakennettaisiin nykyisen alueen viereen lisää (karttakuva liitteenä). Näin 
asukkaat saavat lisää pysäköintipaikkoja, jolloin ongelma helpottaa hiukan, mutta ei 
kokonaan. 

Pihlajalaaksossa on muutama, tarkalleen ottaen yhdeksän, pysäköintipaikkaa 
Ruutikellarinkadun varressa. Näissä on kolmen tunnin rajoitettu pysäköintiaika. Onko 
pysäköintiaikaa mahdollista pidentää tai muuten kehittää? Nykyinen aika tuntuu 
mielestämme turhan lyhyeltä. 
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Kuopion kaupungin suunnittelijoiden olisi hyvä pohtia myös tulevaisuuden näkymiä. 
Asukkailla tulee mahdollisesti olemaan entistä enemmän niin sanottuja kakkosautoja, 
jolloin tilan tarve lisääntyy. Yleisesti ottaen autoja tulee olemaa paljon enemmän. Tätä 
silmällä pitäen olisikin aiheellista ottaa asukkaiden ääni kuuluviin suunnittelussa ja 
kommenttien pohjalta miettiä pysäköintipaikkojen tarvetta. 

Asukasyhdistys on kiinnostunut kuulemaan kaupungin näkemyksen pysäköintipaikka-
aiheesta. Haluaisimme myös tietää, kuinka paljon paikkoja on tulossa Pihlajalaakson kohta 
valmistuvalle, Poukamankadun puoleiselle osalle. Onko sinne tulossa riittävästi paikkoja? 
Entä millainen on uuden, vielä rakentamattoman puiston parkkipaikkatilanne? On otettava 
huomioon, että puiston käyttäjiä voi tulla myös kauempaakin, jolloin muutama paikka olisi 
tarpeellinen. 
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