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Kohde  

Korvatunturintori sijaitsee Mellunmäen asuntoalueella, Mellunkylän (47.) kaupun-
ginosassa. Torin katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30664/1.  
 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12215 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

Asemakaavamuutoksessa esitetty Korvatunturintori sijaitsee 1960 ja 1970 lukujen 
vaihteessa rakennetun katuaukion paikalla. Katuaukion päällysteitä ja viheralueita 
on uusittu 1980 ja 1990 lukujen vaihteen tienoilla. Asemakaavamuutoksessa on 
esitetty uutta asuntorakentamista Korvatunturintorin eteläpuolisille korttelialueille, 
joilla sijaitsee toimintansa lopettanut liikekeskus. 
 
Suunnitelma mahdollistaa uuden asemakaavamuutoksen mukaisen asuntoraken-
tamisen.  
 
Korvatunturintorin pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Jalkapolulta Korva-
tunturinpolulle sekä torin pohjoispuolelta Siltapolulle johtavalle yhdistetyllä jalan-
kulku- ja pyörätielle on läpikulkuliikennettä. Torilla on myös pelastus- ja huoltoajoa.  
 
Torin nykyisille kirsikkapuille tehtiin kuntotarkastus ja puiden kunto on huono eikä 
niitä voida sellaisenaan säilyttää. Torin kehittämiseksi laadittiin 3 vaihtoehtoista pe-
rusratkaisua. Vaihtoehdot olivat nykytilannetta vastaava, toiminnallinen sekä puis-
tomainen vaihtoehto. Suunnitelma laadittiin vaihtoehtojen pohjalta. 
 

Liikenteellinen ratkaisu 
 Korvatunturintori on jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue. Torin tärkeimmät ja-
lankulun ja pyöräilyn läpikulkureitit sijaitsevat itä- ja pohjoisreunalla. Torialueella ei 
erotella pyöräilyä ja jalankulkua. Torin keskiosaan tulee oleskeluun sopiva alue. 
 
Korvatunturintorin reunoilla on varattu tilaa ympärillä olevien kiinteistöjen pelastus- 
ja huoltoajoreiteille asemakaavamuutoksen mukaisesti. Ajo torialueelle tapahtuu 
asemakaavamuutoksen mukaisesti katualueella Korvatunturintieltä. 
 

Kaupunkiympäristölautakunta



HKR   KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS 
Katu- ja puisto-osasto      
        2(2) 
 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Ajo- ja läpikulkuväylät päällystetään asfaltilla. Koko torin alueelle toteutetaan sau-
vakivillä ruutukuviointi. Torin keskiosa päällystetään betonikivellä.  
 
Reunatukina käytetään luonnonkiveä. Istutuskaukalot matalia puita varten ympä-
röidään korkealla luonnonkivireunatuella.  
 
Keskialueelle tulee yksi iso runkopuu, istuinpenkkejä sekä roska-astia. Nykyiset 
puut poistetaan. Istutuskaukaloihin tulee pienempiä lehtipuita ja matalaa pensasta. 
 

Valaistus 
Torin valaistus uusitaan. 

 
Tasaus ja kuivatus 
 Torin tasaus säilyy Korvatunturintien loppupään läheistä aluetta lukuun ottamatta 

pääosin lähellä nykyistä tasausta.  
 

Hulevedet johdetaan torin itälaidalta Korvatunturintielle toteutettavaan huleve-
siviemäriin. Torin länsirajalla pintavedet johdetaan matalan betonisen kivikourun 
kautta torin nykyiseen hulevesiviemäröintiin. 

  
Esteettömyys 

Korvatunturintorin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetut perusta-
son vaatimukset. 
 

Ylläpitoluokka 
Korvatunturintori kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
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