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Kohde  
 Korvatunturintie sijaitsee Mellunmäen asuntoalueella, Mellunkylän (47.) kaupun-

ginosassa. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30662/1. 
 
 Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 5812 ja 12215 mukai-

nen. 
 
Lähtökohdat 
 Korvatunturintie on nykyinen asuntokatu, joka päättyy Korvatunturintoriin. Kadun 

varrella sijaitsee kerrostaloja sekä asemakaavamuutoksesta nro 12215 johtuen 
toiminnan lopettava ostoskeskus. Korvatunturintien länsipuolelle on kaavoitettu 
uusia kerrostalotontteja asemakaavassa nro 12215. 
 
Suunnitelma mahdollistaa uuden asemakaavamuutoksen mukaisen asuntoraken-
tamisen. 
 
Korvatunturintien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Jalkapolun ja Korva-
tunturintorin välisellä yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä on myös läpikulkulii-
kennettä. 
 

Liikenteellinen ratkaisu 
 Korvatunturintie on asuntokatu, jonka katualueen leveys vaihtelee suunnittelualu-

eella välillä 11 – 17,75 metriä. Ajoradan leveys on 6,0 metriä. Korvatunturintien 
länsipuolelle rakennettavan uuden jalkakäytävän leveys on 3,5 m ja itäpuolella si-
jaitsevan nykyisen jalkakäytävän leveys on 2,5 m. Korvatunturintien loppuosan py-
säköintialueen pohjoispuolella sijaitsevan nykyisen yhdistetyn jalkakäytävän ja 
pyörätien leveys on 4,5 m.  

  
Jalkapolun kohdalle rakennetaan kääntöpaikka. Katualueen loppuosalle rakenne-
taan pysäköintialue. Pysäköintialueen kautta on kulku Korvatunturintorille. Korva-
tunturintien alkuosaan, kadun itäreunaan toteutetaan taskupysäköintiä.  

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään punaista 
luonnonkiveä. 
 

Kaupunkiympäristölautakunta
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Kääntöpaikan erotuskaistat päällystetään harmaalla betonikivellä. Mellunmäentien 
liittymän ja suojatien kiveykset tehdään harmaalla noppakivellä. 
 
 Kadun reuna-alueet nurmetetaan. 
 

Valaistus 
Katuvalaistus uusitaan Korvatunturintien loppuosan pysäköintialueen osalta. Kor-
vatunturintien alkuosalla säilytetään nykyiset valaisinpylväät ja uusitaan niihin va-
laisimet. 

 
Tasaus ja kuivatus 
 Korvatunturintien alkuosalla ajoradan tasaus säilyy lähes nykyisenä ja Itäpuolisen 

jalkakäytävän tasaus nykyisenä. Länsipuolisen jalkakäytävän tasaus noudattelee 
kadun tasausta. 

 
 Kääntöpaikan ja Korvatunturintorin välillä ajoradan tasaus on nykyistä alempana ja 

Korvatunturintorin päässä n. 35 cm alempana. Pohjoispuolisella tonttirajalla yhdis-
tetyn jalkakäytävän ja pyörätien tasaus säilyy lähes nykyisellään.  

 
 Korvatunturintie kuivatetaan hulevesiviemärillä. Mellunmäentien korotetun liittymän 

lähelle toteutetaan uusia hulevesikaivoja. Kääntöpaikan ja Korvatunturintorin väli-
selle osuudelle toteutetaan uusi hulevesiviemäriosuus joka liitetään nykyiseen 
viemäriin. 

  
 Korvatunturintien tulvavedet ohjataan Mellunmäentielle. 
 
Esteettömyys 

Korvatunturintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetut perusta-
son vaatimukset. 
 

Ylläpitoluokka 
Korvatunturintie kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
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