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TIIVISTELMÄ  

Levin lomamatkailualueella  maankäytön kasvu  on  ollut erittäin nopeaa.  Lo-
mamatkailun vuodepaikat  ovat kasvaneet  3000  paikasta  (v. 1985) 8500  paik-
kaan  (v. 1996).  Ennusteen mukaan alueella  on  vuonna  2005  noin  15.000 lo-
mamatkailun vuodepaikkaa.  Alueen yleiskaavojen mitoitus  on  noin  22.000 
lomamatkailun vuodepaikkaa. Yleiska.avojen  ja  sitä tukevien rakennuskaavo-
jen mukainen maankäyttörakenne liittää uudet  loma-asuntoalueet  jo  rakennet-
tuun tieverkkoon. Maankäyttösuunnitelmissa palvelut  on  keskitetty lähes yk-
sinomaan  Levin  keskusta-alueelle. 

Maankäytön kehittyminen lisää erittäin nopeasti henkilöautoliikennettä eten-
kin keskustassa. Kasvava autoliikenne aiheuttaa yhä enemmän liittymien 
ruuhkautumisia, lisää estevaikutuksia, liikenteen ympäristöön kohdistuvia 
haittoja  ja  etenkin keskustassa pysäköintialueiden rakentamistarvetta. Kes-
kustaa sivuavan kantatien  79  toimivuus ei ole turvattu pääsiäisliikenteen 
aikana. 

Tämän selvityksen mukaan liikenteen kasvua  Levin  alueella voidaan selkeim-
min hillitä kandella tavalla. 

Ensinmäiseksi  tulee kehittää maankäyttöäja kulkuyhteyksiä keskustan lähei-
syydessä noin  1,5 km kävelyetäisyyden rajaamalla  alueella.  Jos  tämän vyö-
hykkeen  loma-asutusmäärää lisätäin  riittävästi, voidaan liikenteen kasvuun 
vaikuttaa kaikkein parhaiten. Liikennelaskentoihin perustuen arvioidaan, että 

 alle  1,5 km  etäisyydellä keskustasta oleva  loma-asutus synnyttää  vain  noin 
puolet siitä liikenteestä, jonka yli  2,5 km  etäisyydellä keskustasta oleva  loma-
asutusalue  synnyttää. 

Toinen merkittävä liikenteen kasvua hillitsevä tekijä  on  tehokas joukkoliiken-
ne.  Levin  matkailu tukeutuu voimakkaasti lentoliikenteeseen, jolloin toimiva 
joukkoliikenne alueella  on  välttämätön. Joukkoliikenteen osuus päivittäisistä 
alueen sisäisistä matkoista tulisi kuitenkin olla noin  30  %,  jotta  sen  vaikutus 
olisi merkittävä liikennemäärien vähentäjänä. Riittävän palvelutason omaa-
van joukkoliikenteen  kehittäminen edellyttää kuitenkin kunnan  ja  alueen yrit-
täj ien yhteistoimintaa. 

Muita kehittämistoimenpiteitä ovat kevyenliikenteen väylien  ja  reittien yhdis-
tävyyden, turvallisuuden sekä jatkuvuuden parantaminen. Tällöin luodaan 
edellytyksiä kevyen liikenteen käyttäjämäiirien kasvulle  ja 
kulkumuotomuutoksille. 

Kantatien  79  parantaminen  Levin  keskustan kohdalla  on  koko  alueen liiken-
teen toimivuuden kannalta tärkeää. Kantatien  ja Hissitien liittymän  muuttami-
nen kiertoliittymäksi turvaa toimivuuden myös ruuhka-aikoina  ja  luo keskus-
ta-alueelle liikenteellisen solmukohdan. Kevyen liikenteen väylien  ja  reittien 
vieminen kantatien, Hissitien  ja  uuden Myllyntien alitse parantaa 



Nyckelord trafik, markanvändning, trafiksystem  

turvallisuutta  ja palvelutasoa. Kantatielle tehtävillä  toimenpiteillä sopeutetaan 
 tie  paremmin osaksi keskustarakennetta  ja  parannetaan merkittävästi 

taaj amakuvaa.  

SAMMANDRAG 

Markanvändningen har ökat synnerligen snabbt  på Levi semester- 
turistområde. Bäddplatserna för semesterturismen har stigit från  3000  platser 

 (1985) till 8500  platser  (1996).  Enligt  en  prognos kommer det  år 2005  att 
finnas cirka  15.000  bäddplatser fr semesterturismen  på  området. 
Dimensioneringen i generalplanerna  fir  området  är  cirka  22.000  bäddplatser. 
Enligt generaiplanerna och  de  stödande byggnadspianerna ansluter 
markanvändningsstrukturen  de  nya semesterbostadsområdena  till  det byggda 
vägnätet.  I  planerna ft5r markanvändningen har servicen koncentrerats nästan 
helt och hållet  till Levi  centrumområde. 

Utvecklingen av markanvändningen ökar personbilstrafiken synnerligen 
snabbt framför allt i centrum.  Den  ökande biltrafiken förorsakar allt kraftigare 
trängsel vid anslutningarna, ökande  hinder  för framfart, större olägenheter av 
trafiken fr miljön och ett behov av att bygga ut parkeringsområden framför 
allt i centrum. Funktionsdugligheten hos stamväg  79 är  inte säkerställd fOr 
trafiken  under  påsken. 

Enligt denna utredning kan ökningen av trafiken i  Levi-regionen enklast 
bromsas  på  två sätt. 

För det första måste markanvändningen och trafikfcSrbindelserna utvecklas i 
närheten av centrum inom ett område  på  cirka  1,5 kilometers 

 promenadavstånd.  Om semesterboendet  ökas tillräckligt mycket inom denna 
zon går det att inverka  på  trafiktillväxten  på  bästa möjliga sätt.  På  basen av 
trafikräkningar uppskattas att semesterbosättningen  på  mindre  än 1,5 
kilometers  avstånd från centrum endast ger upphov  till  cirka hälften av  den 

 trafik som semesterbosättningen  på  över  2,5 kilometers  avstånd från centrum 
åstadkommer.  

En  annan betydande faktor som bromsar trafiktillväxten  är  effektiv 
kollektivtrafik, Turismen i  Levi  bygger kraftigt  på  flygtrafik och  då  måste det 
finnas fungerande kollektivtrafik inom regionen. Kollektivtrafikens andel av 

 de  dagliga resorna inom regionen bör  dock  uppgå  till  cirka  30  procent för att 
dess minskande effekt  på  trafikmängderna skall  ha  betydelse. Att utveckla  en 

 tillräcklig servicenivå inom kollektivtrafiken förutsätter  dock  samverkan 
mellan kommunen och företagarna i regionen. 

Andra utvecklingsåtgärder  ät  att förbättra anslutningarna, säkerheten och 
kontinuiteten för  de  lätta trafikiederna och -rutterna.  Då  kan förutsättningar 
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skapas fOr att öka antalet som utnyttjar  de  lätta trafikiederna och för att ändra 
sätten att ta sig fram. 

Att förbättra stamväg  79  vid  Levi  centrum  är  viktigt för funktionsdugligheten 
för trafiken i hela regionen.  En  ändring av stamvägens anslutning  till Hissitie 
till en rondellanslutning  säkerställer funktionsdugligheten även  under 

 rusningstid och ger trafiken  till  centrumområdet  en trafikmässig  knutpunkt. 
 En  dragning av lederna och rutterna för  den  lätta trafiken  under  stamväggen, 

Hissitie och  den  nya Myllyntie förbättrar säkerheten och servicenivån. Med 
åtgärder som utförs  på  stamvägen anpassas vägen bättre  till en del  av 
centrumstrukturen samtidigt som tätortsbilden förbättras betydligt.  

SUMMARY 

Land use has expanded very rapidly in the Levi tourist region. The number of 
bed in tourist accommodations has increased from 3000 (in 1985) to 8500 (in 
1996). The number of beds is expected to reach 15.000 by 2005. The region's 
master plans have reservations for 22.000 beds. Land use structure defined by 
the master plans and supported by building plans links areas of new vacation 
dwellings to the existing road network. The land use plans concentrate 
services almost entirely in the village center near Levi. 

Land use development is very quickly increasing passenger car traffic 
volume, especially in the village center. Growing car traffic volume is 
causing more and more congestion at intersections, more obstruction, harmful 
effects on traffic surroundings and a need to build parking areas, particularly 
in the village center. The functionality of trunk road 79, which runs tangent to 
the village center, is not guaranteed during Easter traffic. 

According to this study, growth in traffic volume in the Levi region may be 
slowed most effectively in two ways. 

First, land use and travel connections should be developed within a 1.5 km 
walking distance from the village center. A sufficient increase in the number 
of vacation dwellings within this area would have the greatest influence on 
traffic volume growth. It has been estimated on the basis of traffic counts that 
vacation dwellings within 1.5 km of the village center create half as much 
traffic as vacation dwellings located more than 2.5 km away. 

Efficient public transport is another significant factor that would slow the 
growth in traffic volume. Levi's tourism is heavily dependent on air traffic, so 
functional public transport in the region is absolutely necessary. However, 
public transport should account for about 30 % of the region's daily local 
travel before it would significantly reduce traffic volume. But, development 



of public transport with a sufficient level of service requires cooperation 
between the municipality and the region's entrepreneurs. 

Other development measures include improvements in the accessibility, 
safety and continuity of pedestrian and bicycle paths and routes. This would 
create the preconditions for growth in light traffic and changes in traffic 
modes. 

Improvement of trunk road 79 in Levi's village center is important from the 
standpoint of traffic functionality in the entire region. Converting the junction 
between the trunk road and Hissitie to a traffic circle would ensure 
functionality even during busy times, and it would become the traffic hub of 
the village center area. Safety and the level of service would be increased by 
building underpasses for light traffic paths and routes crossing the trunk road, 
Hissitie and the new Myllytie. Improvements made to the trunk road would 
adapt it better to the village center structure and significantly increase the 
appearance of the built-up area. 
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11 
TAVOITTEET  

1  TAVOITTEET  

Levin  liikennejärjesteimäsuunnitelmalle  sekä sii-
hen  liittyvälle kantatien  79  yleissuunnitelmalle 

 Levin  keskustan kohdalle  on  asetettu  liikenteelli -
sia,  ympäristöllisiä  ja  taloudellisia tavoitteita.  Lii-
kennejärjestelmän  tavoitteissa pääpaino kohdis-
tuu autolla  liikkumistarpeen  pienentämiseen  ja 

 sitä kautta  ympäristähaittojen  vähentämiseen. 
 Kantatien järjestelyiden  tavoitteiden pääpaino  on 

 kantatien  sopeuttaminen osaksi  taajamaraken-
netta  sekä liikenteen turvaaminen  ja  liikennetur-
vallisuuden parantaminen.  

Tavoiteasettelu  on  tehty yhteistyössä  Lapin  tiepii-
rin,  tielaitoksen  keskushallinnon, Kittilän kunnan 

 ja  alueen yrittäjien edustajien kesken.  

Lilkennejarjestelman  tavoitteet  

:i  Vähentää autolla liikkumisen tarvetta  ja  liiken-

teen ympäristöhaittoja. 

Hoitaa tarpeellinen liikenne mandollisimman 

tehokkaasti, taloudellisesti  ja  vähin haittavaiku-

tuksin. 

Turvata tasapuoliset liikkumismandollisuudet 

sekä ajoneuvo- että kevyelle liikenteelle. 

Mandollistaa ulkoilureittien  ja  liikuntapaikkojen 
 turvallinen  ja  ympäristöllisesti  korkealuokkainen 

käyttö. 

Rauhoittaa  loma-asuntoalueita tarpeettomilta 

liikennehäiriöiltä.  

Suunnitella joustavat matkaketjut vaihtopaikkoi-

neen  ja  pysäköintijärjestelyineen.  

Sopeuttaa lilkennejärjestelyt alueen ympäris-

töön ottaen huomioon luonnonympäristön säi-
lyttäminen  ja  taajamakuva.  

Toteutettavissa järjestelyissä pyritään kor-
kealuokkaiseen laatutasoon. 

Kantatien  79  tavoitteet 

Turvata kantatien joustava liikenne. 

Sopeuttaa kantatien  I  iiken nejärjestelyt  osaksi 

taajamaympäristöä  ja  korostaa keskusta-alueen 

sijaintia. 

Sovittaa kantatiejärjestelyt yhteen muiden liiken-

neväylien kanssa (kevyen liikenteen väylät, la-

dut, moottorikelkkareitit, ulkoilureitit) 

Parantaa kevyen liikenteen  ja  ajoneuvoliikenteen 

liikenneturvallisuutta. 

Kantatien mitoitusnopeus  on 50 km/h  keskustan 

kohdalla. 

Suunnittelul  le  asetetut tavoitteet 

Löytää ratkaisut  Levin  alueen käsittävän järjes-

telmän kehittämiseen. 

Luoda malli arktisen taajaman / matkailukeskuk-

sen liikennejärjestelmän suunnittelemiksi palve-

lemaan pienten taajamien  ja  matkailukeskusten 

liikennejärjestelmien  suunnittelua.  

Kuva  1 	Levin  alue  



%Seppijarvi  
Levin lähialue etäisyyksineen  

Rova  n  iem  

Kuva  3 
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2  LEVI TÄNÄÄN  

2.1 Levin  sijainti  ja  saavutettavuus  

Luoteis - Lappiin sijoittuva  Levin  lomakeskus si-
jaitsee Kittilän kunnassa Rovaniemeltä Muonioon 
johtavan kantatien  79  varrella noin  18 km  Kittilän 
kirkonkylästä pohjoiseen. 

Markkinoinnissa  Levin  lomakeskus  on  liitetty kä-
sitteeseen Tunturi-Lappi, johon kuuluvat  Levin 

 lisäksi Ylläksen, Pallaksen  ja Oloksen lomakoh-
teet. 

Leville  on  matkaa 

Helsingistä 	1020 km  

Oulusta 	 400 km  

Rovaniemeltä 	170 km  

Kuva  2 
	

Levin  sijainti  

Levin  lähimmät rautatieasemat sijaitsevat  85 km 
 päässä Kolarissa  ja  170 km  päässä Rovaniemel-

lä. Junaliikennettä Helsingistä Kolariin  on  lähes 
yksinomaan kevätlomakauden aikana. Helsingin 

 ja  Rovaniemen välillä  on  ympärivuotinen junalii-
kenne, jossa liikkuu päivittäin vähintään  5  edes- 
takaista vuoroa. Sekä Kolariin että Rovaniemelle 
liikennöivissä junissa  on autonkuljetusvaunut. 

Kaukoliikenteen  linja-autovuorot Rovaniemeltä 
Muonioon  ja Enontekiölle  kulkevat  Levin  kautta. 
Vuoroja  on 5  päivittäin  ja  ne liittyvät aikataululli-
sesti Rovaniemen  ja  Helsingin  välisen  junaliiken-
teen aikatauluihin. 

Lähin lentoasema  on  Kittilässä  15 km  päässä 
Leviltä. Lentoliikenne Helsingin  ja  Kittilän välillä 

 on  kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. 

Leville  pääsee julkisilla kulkuneuvoilla  loma-aikana 

autonkuljetusjunalla  ja  henkiläautolla  kandesti 

päivässä (juna -auto -juna) 

junalla  ja  linja-autolla neljästi päivässä 

lentokoneella  ja  linja-autolla kandesti päivässä  
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2.2  Kehitys  ja  nykyiset palvelut  

Levi on  edelleen suurimmaksi osaksi talvimatkai-
lun kohde. Sekä joulun ajan että kevätloma-ajan 
aikana  Levin majoituskapasiteetti on  lähes koko-
naisuudessaan käytössä. Pääsiäisen aikana  ma-
joituspaikkojen  kysyntä  on  selvästi suurempi kuin 
tarjonta.  

Levin kesämatkailu  ja  etenkin syksyn  ruska-ajan 
matkailu  on  lisääntynyt  ja  siten eri vuodenaiko-
jen keskinäiset matkailijamääräsuhteet ovat jon-
kin verran tasoittuneet. Arvioidaan, että  Levin 

 talvi-  ja kesämatkailijamäärien  ero  on  pienempi 
kuin muissa vastaavissa lomakohteissa  Lapin 

 alueella. 

Levillä  on  tällä hetkellä lomamatkailulle noin 
 8.500 vuodepaikkaa.  Viimeisen kymmenen vuo-

den aikana vuodepaikkamäärän kasvu  on  ollut 
voimakasta. Allaolevan kaavion vuodepaikkake-
hitys  ja  -ennuste perustuu alueen kehittämisessä 
mukana olleiden henkilöiden arvioihin. Eri vuosi-
en vuodepaikkamääriä ei ole virallisesti tilastoitu. 

Lähimmän kymmenen vuoden aikana ennustettu 
vuodepaikkamäärän kasvu perustuu erillisessä 

 Levin kehittämisprojektissa (Levi-projekti  Il)  esi-
tettyihin tavoitteisiin vuodepaikkamäärästä  ja  toi-
menpiteistä  sen  saavuttamiseksi.  

120000 

;1000O0 a 
80000 

60000 

40000 

20000  

1987 1990 	1995 	2000  

Matkustajaliikenteen  kehitys 

Toteutunut 
Ennuste  

Levin matkailualueen  kasvua kuvaa sekä alueen 
vuodepaikkamäärien kehitys että Kittilän lento-
aseman matkustajamäärien kehitys, joka  on  ollut 
erittäin voimakasta heti lentokentän käyttöönotta-
misen jälkeen.  

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Kuva  5 	Kittilän lentoaseman matkustajaliikenteen 

kehitys  1987-1995  ja  ennuste vuodelle  2000 

Levin  keskustassa  on  kolme hotellia ravintoloi-
neen, kylpylä urheilusaleineen, päivittäistavara-
kaupat sekä ohjelmapalveluyrityksiä. Vuoden 

 1996  lopussa Levillä oli ravintoloissa  ja  hotelleis-
sa noin  3260  istumapaikkaa. 

Keskustan pohjoispuolelle sijoittuvat Sirkan ala- 
aste  ja  päiväkoti. Ylä-aste  ja  lukio ovat Kittilän 
kirkonkylässä noin  18 km  päässä Leviltä. 

Ympärivuotisia työpaikkoja alueella  on  noin  500. 
Lomakausien  aikana työpaikkojen määrä kasvaa 

 700  paikkaan. Pysyvän asutuksen määrä  on Le-
vin  alueella noin  300  asukasta.  

Levin  tiikuntapalvelut 

 36  taskettelurinnettä  

u 16  hissiä  

230 km  hoidettuja tatuja  

600 km  moottorikelkkareittejä  

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000  
>  

4000 

2000  

Kuva  4 	Levin vuodepaikkakehitys  ja  lähiajan ennuste 	i  kylpylä urheilusaleineen  
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2.3  Nykyinen  maankäyttö  ja  maan
-käyttösuunnitelmat  

Levin  alueen kehittäminen pohjautuu  laadittuihin 
Levitunturin  30.11.92  vahvistettuun  osayleiskaa

-vaan  ja Kätkätu ntu rin osayleiskaavaluon nokseen 
 vuodelta  1995. Levin  alue  on  lähes kokonaisuu-

dessaan  rakennuskaavoitettu. Yleiskaavojen  mu-
kainen  loma-asuntojen  vuodepaikkamäärän mi-
toitus  on  noin  22000  vuodepaikkaa.  Pysyvän 
asutuksen määräksi arvioidaan  mitoitustilantees

-sa  900  asukasta. 

Kittilän kunnan tavoitteena  on  kehittää  Levin 
 alueelle vuodelle  2005  noin  15000  lomamatkai

-Pun  vuodepaikkaa.  Suurin  osa  yleiskaavaan esi-
tetyistä  loma-asuntoalueiden  varauksista  sijoittuu 

 kantatien  itäpuolelle  Levitunturin  läheisyyteen.  

Kantatien  länsipuolella olevalle  Kätkätunturin  alu-
eelle  on  esitetty noin  2.000  loma-asunnon vuode- 
paikkaa. Suurin  osa  alueesta  on  esitetty käytettä-
vän eri tyyppisiin virkistys-  ja luontoalueisiin.  

Loma-alueiden rakentaminen  on  edennyt  vaiheit
-tam  keskustan suunnasta reuna-alueille päin. 

Poikkeuksena tähän  on  Ounasjoen rantaan ra-
kenteilla oleva  Taalon  alue, joka sijaitsee maan

-käyttäalueista  kaikkein kauimpana keskustasta. 

Pysyvän asutuksen  rakentamisalueet  painottuvat 
Sirkan kylän alueelle välittömästi  Levin  keskus-
tan pohjoispuolelle. 

Pääosa nykyisistä palveluista sijaitsee  Levin  kes-
kustassa  ja  Sirkan kylässä. 

Nykytilanne  

______  Pysyvä asutus 	 Loma-asutus  

Patvetut  

Suunniteltu  

Suunn.  asutus  

Suunn. patvetut 

Suunn.  oma-asutus  

— — — Hiihtohissi  varaus  

T  
eqOm 	12km 	8km  

1:00 000  

Kuva  6 
	

Nykyinen maankäyttörakenne  ja  tioverkko 
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2.5  Tieverkko  ja liikennemäärät  

Tieverkko  

Levin  keskustan vieritse kulkeva kantatie  79  Ro-
vaniemeltä Muonloon välittää etelä-pohjoissuun-
taista liikennettä Luoteis -Lapin  alueella.  Levin 

 alueen ajoneuvoliikenne tukeutuu merkittävästi 
kantatiehen.  Tie  toimii alueen sisääntulotienä 
sekä etelästä että pohjoisesta  ja  välittää huomat-
tavissa määrin paikallista liikennettä eri  loma-alu-
eiden välillä. Myös  osa loma-alueista  on  saavu-
tettavissa  vain kantatien  kautta liikennöiden. 

Muita tärkeitä yhteyksiä alueella ovat kantaties
-tä  lähtevä Sirkka -  Hetta  maantie  956 Könkään 

 ja Tepaston  kylien kautta Enontekiön Hettaan 
sekä  em. maantiestä erkaneva Hossan paikallis-
tie  ja sen  jatke Levitunturin ympäri sekä Rakka-
vaarantie. 

Liikennemäärät  ja  niiden kehitys  

Kantatien liikennemäärä  Levin  keskustan kohdal-
la  on  kasvanut vuodesta  1980  vuoteen  1994  
mennessä kolminkertaiseksi vuodepaikkamääri

-en  kasvun myötä. Kevään  1996 laskentojen 
 mukaan kantatien keskimääräinen vuorokausilii-

kenne  Levin  keskustan kohdalla  on 2070  ajoneu-
voa vuorokaudessa  ja  Levin  eteläpuolella noin 

 1640  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Teiden liikennemäärissä  on  suuret kausivaihtelut. 
Kevään lomakauden aikana  ja  etenkin pääsiäise-
nä kantatien vuorokausiliikenteen määrät ovat 

 Levin  keskustan kohdalla noin nelinkertaiset ver-
rattuna vuoden keskimääräiseen vuorokausilii-
kenteeseen. Kuvassa  10 on  esitetty kantatien 
liikennemäärien muutos suhteessa vuodepaikka-
määrien kasvuun. 

Nykyiset verkot  

Kantatie  

Maantie 

Paikallistie  

Tärkeä  kaavatie 

Hiihtoh  lasi  / Iaskettelur,nne 

- - - - Hiihtohissi  varaus 

Pysäkömtia1ue 

Pysäkökitialue  varaus - - - - Moottoralkkarsäft __ Hilhtoreith  

kevyenIkenteen  väylä  

I]  Vuoden 
keskivuorokausililkenne 

Ounasjoki  

- - - 

I 	 4.5 	 ITh4fl-.. 	- - - -- - - -- - - I  tl  

Kuva  9 
	

Levin  tieverkko  ja  liikennemäärät  vuonna  1996  
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2.6  Reittiverkot  

Kevyen liikenteen reitit  

Levin  alueella kevyen liikenteen väylät sijaitsevat 
pääosin yleisten teiden varsilla kantatiellä  79 Le-
vin  eteläpuolella  ja  maantiellä  956 Levin  keskus-
tan  ja  Sirkan koulun välillä. Lisäksi kevyen liiken-
teen väyliä  on Levikeskuksen kaavateiden  varsil-
la  ja Rakkavaarantiellä.  

Kevyen liikenteen suurimmat puutteetltarpeet 

Väylän jatkaminen kantatien varressa Koutala-

entielle saakka. 

Väylä Koutalaentielie. 

Väylä Levisalmenhielle  ja  maantielie  956  välille 

Rakkavaarantie - Hossan paikallistie. 

*  Väylä  Hossan paikallistien varteen. 

* Risteämiset eritasossa kantatien  kanssa. 

Kuva  14 	Kevyen liikenteen  reittipuutteet 

Latureitit  

Latureitistö Levillä  on  mittava. Keväällä  1996 Le- 
vin  alueella oli  230  kilometriä hoidettuja latuja.  

Yksi tärkeimmistä latureiteistä kiertää  mm. Levi - 
tunturin. Lisäksi latureiteillä yhdistyy  Levi Ylläk-
selle  ja Känkään  kylään. 

Latureitit risteävät  teitä sekä tasossa että eri- 
tasossa.  Osa  tasossa risteävistä reittikohdista 

 on tieylitykseltään  vaarallisia. 

Latureittien  suurimmat puutteet/tarpeet 

Tasoristeämiset  ajoneuvoliikenteen kanssa 
kantatiellä  ja  Hossan paikailistieliä. 

* Levitunturin  ja  Kätkätunturin latureittien yhdis- 
tämien  toisiinsa  Levin  keskustan alueella. 

Moottorikelkkareitit  

Kittilän kunnan alueella  on  merkittyjä  ja  hoidettuja 
kelkkareittejä noin  600  kilometriä. Leviltä  on  yh-
teydet moottorikelkkareittejä pitkin Enontekiölle, 
Rovaniemelle, Sodankylään, Kolariin, Ylläkselle 

 ja Muonioon.  Lisäksi alueella  on  sisäisiä kelkka-
reittejä. 

Moottorikelkkareittien puutteet/tarpeet 

* Tasoristeämiset kantatien  kanssa. 

Pysäkäintialueet  Levin  ulkopuolelta tulleille  kel-
ko  ilie.  

Yhteydet poittoainejakeluun. 

* Yhdysreitit  suurimmista  loma-asuntokohteista 

 reiteille. 

Muut reitit  

Levin  alueella  on  lisäksi yksittäisiä reittejä koira-
vaijakoille  ja porosafareille.  Lisäksi hiihto-  ja 
moottorikelkkareitit  toimivat kesäisin osana 
maastopyörä-  ja vaellusreittejä. 
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2.7  Paikallisliikenne 	 2.9  Kyselytutkimukset  

Lomakauden aikana hissiyhtiä hoitaa alueen pai-
kallisliikennettä. Bussireitit yhdistävät osan suu-
rimmista  loma-asuntoalueista hissien  ala-ase-
miin. Käyttöaste paikallisliikenteellä  on  ollut erit-
täin hyvä. 

Paikallistukenteen  puutteet 

Linjaston  kattavuus  ei ole  riittava  (verkko  vuo 
romaarat automaarat) 

*  Lomakauden ulkopuolella ei ole paikallisliiken-

nettä.  

Lainsaadanto estaa  suksien  kuijettamisen  bus 

sin  ulkopuolisissa  telineissa  

2.8  Liikenneturvallisuus  

Levin  alueen yleisillä teillä  on  liikenneonnetto-
muuksia tapahtunut viiden vuoden tarkastelujak

-son 1990-1 994  aikana yhteensä  11,  kaikki  kanta- 
tiellä  79.  Onnettomuuksista henkilövahinkoihin 
johtaneita oli  9.  Onnettomuudet  on  esitetty ku-
vassa  32.  

Onnettomuudet ovat keskittynyt kantatien  ja 
Koutalaentien  (4  onnettomuutta) sekä kantatien 

 ja  entisen Könkääntien  (3  onnettomuutta) liitty
-mun.  Näiden liittymien parantaminen lisäisi sel-

västi alueen liikenneturvallisuutta. 

Koululaisille suunnatussa kyselytutkimuksessa 
tuli esille kevyen liikenteen reiteissä puutteita  ja 
vaarallisiksi  koettuja tien ylityksiä. Näiden osalla 
toimenpiteet  on  esitetty kehittämisosassa. 

Maastokäyntien  perusteella  on  määritelty liiken-
neturvallisuuden parantamistoimenpiteitä sekä 
tieosille että erillisille kohteille. Toimenpiteet  on 

 esitetty kehittämisosassa  7. 

Kevättalvella  1996  tehtiin alueella yrittäjille  ja 
 matkailijoille kyselytutkimuksia. Lisäksi matkaili-

joita haastateltiin satunnaisotannalla. 

Kittilän kunnanvaltuutetuille tehtiin kirjallinen ky -
selytutkimus  Levin  kehittämisen suuntaviivojen 
kartoittamiseksi. 

Seuraavassa  on  esitetty yhteenveto tutkimuksilla 
saaduista alueen kehittämisehdotuksista. 

Luottamushenkilöt  

o  Luontomatkailun  ja  ulkoilureittien  kehittäminen 

sekä luonnonmukaisten  retkeilyalueiden  säilyt-

täminen.  

o  Kevyen liikenteen väylien  ja  tien  risteysten  tur-

vallisuuden lisääminen.  

0  Asuinalueiden rauhoittaminen  moottoriketkkai
-luita.  

o  Viihtyisyyden lisääminen yleisillä alueilla. 

Matkailijat  

*  Lisää linja-autovuoroja  Kittilään, lisää suksi

-bussivuoroja  myös iltaisin.  

*  Linja-autoaikataulut  myös  pysäkeille. 

*  Rinne-  ja  latuopastuksen  parantaminen.  

o  Intopisteessä  ajankohtaisen tiedon lisääminen. 

Yrittäjät  

0  Ympäristön viihtyisyyden parantaminen. 

Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.  

*  Keskustaan hiihto-  ja  kelkkareittejä  sekä eri

-tasojärjestelyjä. 
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2.10  Yhteenveto  kehittämistarpeista  

Tavoitteiden mukaan  liikennejärjestelmän kehit-
tämistarpeissa  pääpaino kohdistuu autoliikenteen 
kasvun hillitsemiseen. 

Keinoja ovat paikallisen  joukkoliikenteen  kehittä-
minen riittävän hyvän palvelutason  omaavaksi 
kulkumuotovaihtoehdoksi,  maankäytön tehosta-
minen keskustan läheisyydessä sekä suorien 
kevyen liikenteen reittien lisääminen  loma-asun

-toalueilta  keskustaan. Myös eri  kulkumuotojen 
yhteensovittamisella  ja  tasapuolisella kehittämi-
sellä saavutetaan autoliikenteen kasvun hillitse-
minen. 

Lisäksi  on  parannettava alueen liikenneturvalli-
suutta, sopeutettava väylät ympäristöön sekä 
vähennettävä liikenteen haittavaikutuksia. Tällöin 
parannetaan kevyen liikenteen  käyttöolosuhteita 

 turvallisemmaksi  ja  miellyttävämmäksi  ja  siten 
lisätään hyvän ympäristön viihtyisyyttä  ja 
edesautetaan  kevyen liikenteen määrien kasvua.  

Kantatielle  79  keskustan kohdalle tehtävät toi-
menpiteet vaikuttavat merkittävästi  Levin  koko 

 alueen  liikennöimiseen.  Lisäksi  kantatie  on  mer-
kittävä  osa  alueen  kyläkuvaa  ja  siten  kantatielle 

 tehtävien toimenpiteiden yhtenä peruslähtökohta
-na  on  kantatien sovittaminen  osaksi  keskustara

-ken  netta. 

Kantatiellä kehittämistarpeet  kohdistuvat pääosin 
 liikenneympäristön  ja taajamakuvan  parantami-

seen sekä kevyen liikenteen  ja  reittiliikenteen 
joustavuuteen  ja  turvallisuuteen. Myös ajoneuvo-
liikenteen sujuvuuden turvaaminen myös ruuhka

-liikennetilanteessa  on  keskeinen  kehittämistavoi
-te. 

KEHITTÄMISTARPEET  JA-  MENETELMÄT 

Autolflkennmäärn kasvun hillitseminen 

Lisåtsn toma-asutusta kävelyetäisyydeIL 

	

! 	keskustasta olevflla alueilla. 

	

: 	LSithn edeHytyksi  jotta joukkolkenteeHa 
tehtyen  matkojen  osuus alueen sisälsissa 
matkoissa kasvaa. 

Kehitefin pakaUisliikenteen Iinja-autoka  

	

P 	lustoa matkailukeskusten tarpelslln.  

Rakennetaan kevyelle llikenteelle suoria  ja 
 autotitkennettä iyhyempiä  reittejä  loma

-asuntoaluellta  keskustaan. 

Rakennetaan  reittfliikenteelle t.erminaalipaik

-koja.  

Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Toteutetaan yhtenäinen kevyen liikenteen 
reittiverkko, 

Alennetaan ajonopeuksia  Levin  keskustan 

alueella. 

Rakennetaan kevyen liikenteen sekä reittilii-

kenteen risteämiset ajoneuvohikenteen 
kanssa pääreittien osalla eritasossa. 

Parannetaan kevyen liikenteen tasoylitysten 

turvallisuutta keskustan kohdalla. 

Ympäristön  ja  taajamakuvan  parantaminen 

Vähennetaan  liikenteen aiheuttamaa melua 
 ja  päästöjä kehittämällä joukkoliikennettä  ja 

 alentamalla ajonopeuksia. 

Parannetaan kantatietä  79  vastaamaan sitä 
tasoa, joka edellytetään sisääntulotieltä  ja 

 keskustan läpi kulkevalta päätieltä. 

Parannetaan toteutettavilla toimenpiteillä 
rakennetun ympäristön tasoa  ja  säilytetään 
mandollisuuksien mukaan nykyistä luon-

nonympäristöä. 



1000  ajoniv  

1000  ajonJvfl  

0- 3000  ajon  ./vrk  

0-2000  ajon  Jvrk  

0-1500  ajonivric  

0-1000  ajon./vrk  

500  ajonfvrk  

L  
eqon  

Kuva  15  Perusennuste  P  vuodelle  2010  kevään keskimääräinen  vuorokausililkenne  ajon  /  d  

Levin  liikennejärjestelmä 
	

21 
LIIKENNE-ENNUSTEET  

3  LIIKENNE-ENNUSTEET  

3.1  Perusteet 

Liikenne-ennuste  on  tehty Ilikennetietojen  ja  tutki-
musten, matkailijakyselyn  ja  maankäyttösuunni-
telmien  mukaisten aluemitoitusten perusteella. 

Maankäytöstä  aiheutuva liikenne  on  oletettu ole-
van riippuvainen alueen etäisyydestä keskustaan 

 ja  alueen vuodepaikka-  tai asukasmäärästä.  Käy-
tetty etäisyysfunktio  on  esitetty kuvassa  13.  

Ennuste  on  laadittu yleiskaavojen mukaisille 
maankäytön rakentumiselle  ja  matkailijoiden ny-
kyisille liikkumistottumuksille. 

Ulkosyntyisen  liikenteen kasvuksi oletetaan kak-
sinkertaista nykyli  i  kenteeseen  verrattuna.  Matko-
jen  suuntautuminen  on määritetty matkailijahaas-
tattelujen  avulla, joskin ennustetilanteessa  mat-
kojen  jakautumisen oletetaan jonkin verran muut-
tuvan nykyisestään keskustan liikealueen kehitty-
essä  ja  kaikkien hissien ala-asemien toteuduttua. 

Kohdealueet  myös synnyttävät  matkoja  yhtä pal-
jon kuin ne ottavat vastaan asuinalueiden  matko-
ja.  Tällöin matkaketjussa  on  keskimäärin kaksi 
matkaa. 

Liikenne-ennuste  on kalibroitu  nykytilanteen 
maankäyttö-  ja  liikennetietojen  perusteella. Lii-
ken nemäärän  kasvu nykyti lanteeseen verrattuna 

 on  esimerkiksi kantatiellä  79  jopa yli  2,5-kertai-
nen. 
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3.2  Vaihtoehdot  

Perusennuste  P  
Nykyiset liikkumistottumukset 

Perustilanteen ennusteessa (= perusennuste)  ei 
ole huomioitu kulkumuotojakaumassa tapahtuvia 
muutoksia. Mikäli pysäkäintiä, palveluja  ja  rinteitä 
keskitetään, voidaan  osa  ajoneuvoliikenteen mat-
koista korvata kevyen liikenteen matkoilla. 

Kuvassa  15 on  esitetty perusennuste vuodelle  
2010.  

Kuvassa  19 on  esitetty  matkojen  lukumäärä läh-
töpisteen eri etäisyyksillä keskustasta nykytilan-
teessa  ja ennustevaihtoehdoissa  P  ja  J. 

Ennustevai htoehto 
Joukkoliikenne-ennuste  J  
Automatkoista  30  %siirtyy busseihin 

Nykyisille liikkumistottumuksille  on  etsitty vaih-
toehtoja lisäämällä joukkoliikenteen osuutta  mat-
kojen  tekemisessä. Liikenne-ennustevaihtoehto

-ja  laadittiin tilanteille, joissa alueen sisäiset  auto- 
matkat tehdään joukkoliikenteellä, jonka osuus 
matkoista  on  vaihtoehtoisesti  10 %, 20 %  ja  30 
%. Joukkoliikenteen  osuutta matkoissa ei kasva-
tettu läpikulkuliikenteen osalta eikä Känkään 
suunnasta tulevien  matkojen  osalta. 

Kuvassa  16 on  esitetty vuodelle  2010  liikenne- 
ennuste, jossa alueen sisäisistä automatkoista 
tehdään  30 % joukkoliikenteellä.  

yli  5000  ajonivrlc  

yli  3000  ajon./vrk  

2000  -  3000  ajon.Mlc 

 1500- 2000  ajonfvrk 

 1000- 1500  ajon./vrk 

 500  -  1000  ajonfrk 

 alle  500  ajonivrk  

9 	eqom 	1,2km 	1,8km  

1:0 000  

Kuva  16 
	

Joukkoliikenne-ennuste  J  vuodelle  2010  kevään keskimääräinen vuorokausiliikenne ajon  id 
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Liikenne-ennuste  Levin  keskustassa 

Perusennusteen  P  ja joukkoliikenne -ennusteen  J 
 mukaiset keskimääräiset vuorokausiliikenteen 

määrät  Levin  keskustassa ovat seuraavat:  

Matkalähdön  etäisyys keskustasta 

Allaolevassa kaaviossa  on  esitetty nykyisten  mat-
kojen ja perusennusteen  mukaisten vuorokauden 
aikana tehtävien  matkojen lähtöpisteen  sijainti 
keskustaan nähden. 

Keskustamatkojen  kasvu johtuu lähes  kaiken 
liikerakentamisen  keskittymisestä keskusta- 

EnnusteJ 	alueelle. Myös yli  2 km  etäisyydellä keskustasta 
ajon/d 	 sijoittuvien  alueiden rakentuminen lisää kaukana  

7300 	keskustasta sijaitsevien matkalähtöjen osuutta.  

6250 	Etäisyydelle  1 -3 km  keskustasta ei nykyisessä  
4400 	yleiskaavassa toteuteta uusia  loma-asuntoaluei - 

2500 	ta,  joten tämän vyöhykkeen alueella ei  matkojen 
lähtöpisteiden  määrä juurikaan kasva. 

Tie 	 Ennuste  P  
ajon  /  d 

Kantatie  79 
	 8800 

Hissitie 
	 8000 

Levisalmentie 
	 5100 

Rakkavaarantie 
	3370  

Voidaan kuitenkin sanoa, että  Levin  yleiskaavo-
jen maankäyttörakenne  on  hyvä, koska suurin 

 osa  matkoista tehdään keskustaan.  

i1  

Kuva  17 

Kuva  18  

yli  5000  ajon ./yrk 

yli  3000  ajon.ivrk  

2000  .  3000  ajonJvrl  

1000 -lSOOajonIvrk 

—  1500  -  2000  oj  on  .ivrk 

 500- 1000  ajon./vr$ 

 allo  500  ajonJvrk  

Ennusteen  P  liikennemäärä  t  keskustassa 

il  5000  ajonIvrk  

fil  3000  ajon./vrk 

 2000  -  3000  ajonivrk 

 1500-2000  ajonivrk 

 1000- 1500  ajonJvrc  

500 .1000 ajorJvrk  

allo  500  ajonlvrk  

Ennusteen  J  liikennemäärät  keskustassa  

0-0,5 km 1-1,5 km 	2-3 km 	yli  5  kn  
etäisyys keskustasta  

•  v 1996  NYKYTILANNE  • 
•  v 2010  ENNUSTE  J  

Nykytilanteen  ja perusennusteen  mukaisten 

 matkojen lähtöpisteen  etäisyys keskustasta 

12000 
10000 

8000 

6000 

E 4000 
2000 

0  

Kuva  19 
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Vaihtoehtojen vaikutukset  ja  vertailu  

Joukkoliikenteen  osuuden kasvaessa saavute-
taan henkilöautoliikenteessä ajokustannussääs-
töjä. Säästöjen  on  arvioitu kohdistuvan  vain  puo-
len vuoden liikenteeseen,  sillä joukkoliikenteen 

 käyttäjät  ja liikennevuorot  eivät jakaudu tasaisesti 
 koko  vuoden ajalle. Pelkät ajoneuvokustannus-

säästöt ovat  alle  puolet ajokustannussäästöistä. 

Ajokustannussäästöjen  lisäksi syntyy säästöjä 
myös pysäköintipaikkojen rakennuskustannuksis-
sa, koska  osa  matkoista tehdään joukkoliiken-
teellä henkilöauton sijaan. Kaikki vuorokauden 
aikana tehtävät matkat vähentävät pysäköinti-
paikkatarvetta etenkin keskusta-alueella  ja  lisä-
ten  viihtyisyyttä. 

Arvioissa ei ole otettu huomioon mandollisen 
maankäytön  ja pysäköinnin keskittämisestä  saa-
vutettavia kustannussäästöjä. 

Joukkoliikenteen 	Ajokus- Pysäkäinti - 
osuus  perus- 	 tannus-  alueiden  

ennusteesta 	 säästät / rakentamis - 
vuosi säästöt  

10%joukkoliikenne 	1,9  Mmk  2,9  Mmk  

20 %joukkoliikenne 	3,8  Mmk  5,8  Mmk  

30%joukkoliikenne 	7,OMmk 10,OMmk  

Arvioitaessa autojen vuosittaista ajoki lometrimää
-rää  eri ennusteilla, perusteena  on  käytetty jouk-

koliikenteen vuosittaisen määrän arvioinneissa 
esitettyjä kausittaisia vaihteluja. 

Joukkoliikenteen 	Vuosittainen  ajokulomet  
osuus  perus 	 rimaara 

ennusteesta  

10 %joukkoliikenne 	28,0  milj ajokilometriä  

20 % joukkoliikenne 	26,5  milj ajokilometriä  

30 % joukkoliikenne 	23,9  milj ajokilometriä  

Perusennuste 	 29,4  milj ajokilometriä  

Kuvassa  20 on  esitetty liikennemäärien vä-
heneminen perusennusteeseen verrattuna eri 
väylillä vuoden  2010  tilanteessa,  jos  30 %  alueen 
sisäisistä automatkoista siirtyy joukkoliikentee

-seen.  

Kevään keskimääräisten vuorokausiliikenteen 
määrien vähenemä vaihtelee keskustan eri teillä 

 ja kantatiellä  noin  11 .20 %  välillä. Suurimmat 
liikennemäärävähenemät ovat Rakkavaarantiellä 
noin  22...25 %.  

Kuva  20 	Vuorokausiliikenteen  väheneminen perusen- 

nusteeseen  verrattuna,  jos  joukkoliikenteen 

 osuus  on 30  %  alueen sisäisistä automatkois

-ta  

Yhteenveto vaihtoehdoista 

Mikäli automatkoista  10%... 20%  siirtyy joukko- 
liikenteeseen , ei liikennemäärien vähentyminen 
ole riittävää. Keskustassa säilyy ruuhkaliikenneti-
anne  ja pysäköintipaikkatarve  on  edelleen suuri. 
Myös hyvän joukkoliikenteen palvelutason saa-
vuttaminen näillä matkustajamäärillä  on  vaikeaa. 

Jatkosuunnittelussa joukkoliikennetarkasteluissa 
 on  lähdetty siitä, että joukkolilkenteen osuus  on 

 alueella tehtävistä matkoista vähintään  30 %  ny-
kyisiin liikuntatottumuksiin verrattuna. 
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4  LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA  

4.1 Tavoiteverkko  

Autoliikenteen tavoiteverkko pohjautuu yleiskaa-
voissa esitettyihin tieverkkoihin. Pääväylien osal-
ta alueen tieverkko  on  lähes kokonaisuudessaan 

 jo  rakennettu.  Loma-asuntoalueiden ajoneuvolli-
kenne tukeutuu pääosin edelleen kantatien  ja 

 alueiden vieritse kulkevien kokoojateiden käyt-
töön. 

Ainoa uusi yhteys  on  maankäytön kehittymisen 
myötä rakennettava Uuseläntie, joka yhdistää 
Levitunturin länsipuolella kantatien suuntaisesti 
Vielman alueen Levitunturin ympärystiehen.  Tie 

 vähentää myös jonkin verran kantatien käyttää 
alueen sisäisessä liikenteessä. 

Keskustan kohdalla tieverkkoa kehitetään eten-
kin kantatiehen liittyvien teiden osalta. Kantatien 
länsipuolella pääosin lomamajoitukseen tarkoite-
tut maankäyttöalueet liitetään nykyistä paremmin 
kantatien itäpuolella sijaitseviin palvelu-  ja  liike- 
alueisiin sekä rinnepalveluihin. 

Nykyisille tieyhteyksille tehdään parantamistoi-
menpiteitä, jotka lisäävät etenkin liikenneturvalli-
suutta. Tällaisia ovat  mm.  Hossantie  parantami-
nen sekä Koutalaentien liittyminen kantatiehen. 

Kevyen  hikenteen 4teys 

Pysknliue  

9 	lqorn 	,3km 	km 

1:65000 

Kuva  21 
	

Levin tavoiteverkko 
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4.2  Kevyen liikenteen tavoiteverkko 

Nykyistä kevyen liikenteen reitistöä täydentävät 
tärkeimmät uudet yhteydet ovat seuraavat: 

Kevyenhiikenteen tavoiteverkko 

Kantatien  kevyen liikenteen järjestelyt keskus-

tan kohdalla. 

Väylä  Levisalmentien  varressa  Rakkavaarantiel - 

tä  maantielle  956  ja  maantielle  956  itäpuolella 

 Levisalmentieltä Hossan paikallistielle.  

Nykyisen kevyen liikenteen väylän jatkaminen 

 kantatien  varressa  Levin  ympärystielle. 

*  Väylä  Koutalaentien  varressa  ja  suorat kevyen 

liikenteen yhteydet keskustaan  Levisalmelta  ja 
 Hossasta.  

4.3  Muiden reittien tavoiteverkko 

Reittiverkot  ovat pääosin yleiskaavan mukaisia. 
Pääpaino kehittämisessä  on  moottorikeikkareit

-tien osalla reittiristeämisten turvallisuuden pa-
rantamisessa. Moottorikelkka-  ja hiihtoreittien ta-
soristeämiset kantatien  kanssa edellyttävät nii-
den muuttamista eritasoon liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi. 

Moottorikelkkojen polttoainehuolto  ja  mandollinen 
korjauspalvelu edellyttää turvallisen reitin raken-
tamista tulevaisuudessa alueelle rakennettavalle 
huoltoasemalle  tai  huoltoaseman sijoittamista 
olemassa olevien moottorikelkkareittien läheisyy-
teen. 

0,  
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\  
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Kuva  22 	Muiden reittien  tavoiteverkko  
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4.4  Joukkoliikenne  

Paikallisliikenne 

Paikallisen joukkoliikenteen tarkemmassa tarkas-
telussa  on  tavoitteena ollut henkilöautoliikenteen 
vähentäminen  30 %:lla  tehokkaalla linja-autolii-
kenteellä. 

Kuvassa  23 on  esitetty vähentämistavoitetta 
vastaavaa kysyntää mandollisimman hyvin palve-
levat linjat. Alustavan tarkastelun perusteella 
linjoilla liikennöi yhteensä  20  autoa. 

Könkään  alueen liikennettä ei ole tarkasteltu, 
koska  sen  synnyttämiä  matkoja  on  vähän  ja  ne 
voidaan hoitaa osin esim. kaukoliikenteen  auto-
jen  avulla. 

Menomatkoista  70 % on  oletettu tapahtuvan 
kolmen  tunnin  aikana  ja paluumatkoista  samoin 

 70 %  kolmen  tunnin  aikana. Paikallisliikenne  on 
 mitoitettu tämän huippuliikenteen mukaan.  Mat-

kojen  keskittyminen tiettyyn päivittäiseen ajanjak
-soon  alentaa joukkoliikenteen kannattavuutta  ja 

 vaikeuttaa tasaisen palvelutason saavuttamista. 

Linjojen palvelutasoa etenkin kauempana olevien 
alueiden osalta voidaan parantaa yhdistämällä  tai 

 jatkamalla linjoja. Tällöin  on  kuitenkin huomioita-
va ajoajan piteneminen. Palvelutason optimointi 
vaatii erillisen selvityksen.  

Osa  linjoista kulkee päällekkäin samoja reittejä, 
joten reitin varrella asuvilla matkailijoilla  on  mah-
dollisuus käyttää useampien linjojen palveluja. 
Linjojen kapasiteetti  on  kuitenkin alustavassa 
tarkastelussa mitoitettu tarkasti, joten linja-autot 
saattavat täyttyä  jo  vuoron lähtöpäässä etenkin, 

 jos  liikenne keskittyy oletettua mitoitusta voimak-
kaammin aamu-  ja iltahuippuun.  

Linjojen vuotuiset ylläpitokustannukset  on  arvioitu 
siten, että kustannukset kohdistuvat täysimääräi-
sinä  vain  puolen vuoden ajan. Neljännesvuoden 
ajan aika-  ja kilometrikohtaisista ajoneuvokustan- 

nuksista  on  mukana  vain 50 %  ja loppuajalta nel-
jännesvuodelta  vain 25 %  täysimääräisistä kus-
tannuksista. Pääomakustannukset tarkastelussa 

 on  kohdistettu  koko  vuodelle. 

Alueen mitoitus, vuodepaikkaa  20.000  
Linjojen lukumäärä  8  kpl  
Linjojen keskimääräinen pituus  9,5 km 

(8-lo km)  
Autoja yhteensä  20  kpl  

Matka-aika keskimäärin  26 min 
(15-31 min)  

Kokonaisajoaika  31 min  

Vuotuiset kustannukset ylläesite-  14  Mmk 
tyn joukkoliikennepalvelun  mu- 
kaan 

Mikäli matkustajilta perittäisiin  10 mklmatka,  olisi-
vat paikallisliikenteen tulot  12  Mmk vuodessa. 
Tulot  on  laskettu siten, että puoli vuotta linjasto 

 on tavoitekysynnän  (kevään) mukaisessa käytös-
sä, kolmen kuukauden ajan matkustajia  on  puo-
let kevään määristä  ja  kolmen kuukauden ajan 
neljäsosa. 

Jotta vuotuiset kustannukset  14  Mmk voidaan 
peittää matkustajamaksuilla, tulee maksun olla 
noin  12  markkaa.  

Kuva  23 	Joukkoliikenteen  kysyntä kevään keskimää- 
räisen huipputunnin aikana 
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Kaukoliikenne 

Kaukoliikenteen  reitti  on  keskustan kohdalla  alla- 
esitetyn kuvan mukainen. Tällöin etenkin keskus-
ta  on  hyvin palvelun piirissä  ja  kuitenkaan reitille 
ei tule suurta poikkeamaa alempiasteiselle tiever-
kolle  

I_ I I  

Kuva  24 	Kaukoliikenteen re/if/ia joukkoliikenteen  mat- 

kakeskuksen  sijoitus keskustassa  

Matkakeskukset  

Paikallisliikenteen selkeä solmupiste sijoittuu ny-
kyisen keskustassa olevan tuoteisrinteen ala- 
aseman alueelle. Tällöin alueelle toteutettavan 
joukkoliikenteen matkakeskuksen kautta voidaan 
ohjata sekä paikallisliikenteen että kaukoliiken

-teen  reitit. Matkakeskus toimii myös hyvänä  mat
-kaketjun vaihtopisteenä  sekä hiihtoreiteille että 

lasketteluun.  

Levin  ulkopuolelta tulevan moottorikelkkareitin 
päätepiste sijoittuu kantatien itäpuolelle tien  ja 
Levisalmentien  väliin. Päätepisteeseen esitetään 
toteutettavaksi  Levin  alueen opastuskeskus, joka 
toimii samalla  Levin  ulkopuolelta saapuvien 
moottorikelkkailijoiden palvelupisteenä.  

Kuva  25 	Paikallislllkenteen  reitit  tavoitetilanteessa 
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4.5  Maankäytän  kehittäminen  

Levin  keskustan maankäyttösuunnitelmat  on  laa-
dittu vastaamaan alueelle edellytettävää keskus-
tarakennetta, joten suunnitelmien tarkistaminen 

 tai  muuttaminen ei ole perusrakenteen osalta 
tarpeellista. 

Enintään  1,5 km  etäisyydellä keskustasta oleval-
la lomamajoituksella  on  kauempana olevaa  ma

-joitusta  selkeästi parempi kysyntä  ja  sitä myöten 
myös käyttöaste kaikkina hintakausina. Lisäksi 
enintään  1,5 km  etäisyydelle keskustasta majoit-
tuneen matkailijan kävely majoituksesta keskus-
taan  on  todennäköisempää  kuin kauempana 
asuvan matkailijan. 

Kuvassa  26 on  esitetty ne alueet, joiden maan- 
käyttö tulisi ottaa tarkastelun kohteeksi. Näiden 
alueiden maankäytön tehokkuus voisi olla tehok-
kaampaa kuin perinteisen  ja  kauempana sijaitse-
van  loma-asuntoalueen. Keskustan läheisyydes-
sä olevien  loma-asuntoalueiden maankäytön te-
hostamisella voidaan parhaiten vaikuttaa autolii-
kenteen kasvun hillitsemiseen. 

Keskustan lähiympäristön maankäytön tehosta-
misella voidaan muuttaa kauempana sijaitsevia 
rakentamattomia  loma-asuntoalueita  rakentami-
sen reservialueiksi, jotka otetaan käyttöön, kun 
muut lähempänä sijaitsevat alueet  on  toteutettu.  

Kuva  26 	Maankä  ytan  mandolliset muut  osalueet 
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4.6  Nopeusrajoitukset  

Levin  asuntoalueiden aluerajoitukseksi esitetään 
 40 km/h.  Asuntoalueita yhdistävillä kokoojateillä 

 nopeusrajoitus  on  joko  50 tai 60 km/h.  

Pääteillä  nopeusrajoitus  on  tiestä  ja  sijainnista 
riippuen  100 km/h 80 km/h, 60 km/h tai 50 km/h.  

Kantatien nopeusrajoitukset  noudattavat pääosin 
nykyisiä nopeusrajoituksia. 

Eri nopeusrajoitusalueille tehtävien parantamis-
toimenpiteiden tulee tukea kohdalla olevaa  no

-peusrajoitusta. 

4.7  Parannettavat liittymät  

Nykyisiä liittymiä tulee parantaa joko kapasiteetin 
lisäämisen  tai  huonon liikenneturvallisuuden 
vuoksi. Kevyen liikenteen turvallisuutta paranne-
taan suojatiesaarekkeilla  mm  Levisalmentiellä  ja 
Rakkavaarantiellä. 

Parannottavat liittymät 

Kantatie  I  Hissitie 	Kapasiteetti  ja  
turvallisuus  

Kantatie / Koutalaentie  ja 	Turvallisuus  
Kantatie  /Levin  ympärys - 

tie  

Maantie  956/  Hossan  Pt 	Turvallisuus  

40  km/ti 

 50  km/ti 

 60  km/ti 

 80/100 km/h  

Pamnnettava liittyma 

/  
/0  

/ 
/  

L 
9 	tOUm 	1/ km 	It ki 

1:60000  

Kuva  27 
	

Nopeusrajoitukset  ja  parannetta  vat liittymät 
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4.8 Pysäkäinti 

Pysäköintitarve  keskittyy sekä keskustaan että 
Levitunturin eri puolilla  jo  oleviin  ja  myöhemmin 
toteutettaviin hiihtohissien ala-asemien läheisyy-
teen. 

Keskustassa pysäköinti  on  maankäyttösuunnitel
-missa  esitetty sijoittuvan kortteleiden sisäpihoille. 

Suunnitelmia esitetään tarkistettavan siten, että 
 osa pysäköinnistä  sijoitetaan rakennusten kellari- 

kerroksiin  ja osa  keskustan pääteiden varsille 
varsinaisen keskustan ulkopuolelle. 

Keskustan ala-aseman yhteydessä olevat pysä-
köintialueet poistuvat osittain matkakeskuksen 
sijoittamisen takia. Myös joukkoliikenteen suju-
vuuden turvaaminen edellyttää, että henkilöauto- 
liikennettä vähennetään Hissitieltä ala-aseman 
kohdalla. 

4.9  Opastus  

Levin  nykyinen alueopastus perustuu suuraluei
-den  ja  niiden  osa-alueiden nimeämiseen. Suur- 

alueet  on  viitoitettu sisääntuloteiltä  saakka,  osa- 
alueet  on  taas viitoitettu suuralueen sisällä  ko-
koojateiden  varsilla. Nykyinen viitoitusjärjestelmä 
mandollistaa alueen kasvamisen ilman järjestel-
män muuttamista. 

Lomamajoituksen opastukseen  on  sovellettu  b - 
tyypin suunnitustauluja, jotka sallivat tehtävän 
muutoksia esitetyissä viitotuskohteissa. Viitoitus-
kohteiksi valitaan jatkossakin ainoastaan hotellit 

 ja  suuret lomamajakeskukset.  

Hissien pysäköintialueille  järjestetään tulevaisuu-
dessa opastus muuttuvilla opasteilla, joissa ilmoi-
tetaan alueen käyttöasteesta (tilaa / täynnä) 
Tällöin vähennetään pysäköintipaikan etsimiseen 
kuluvaa turhaa ajoa. 

 

I7 KLR  
Kuva  29 	Esimerkki nykyisestä alueopastusjärjestel- 

mästä  

  

Kuva  28 

 

Keskustan uusien pysäköintialueiden 

mandollinen sijoittuminen 

Kuva  30 	Suurimpien lomamajoituskohteiden opastus  
on  jatkuvana kantatieltä kohteeseen saakka 
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5 Kantatie 79 Levin  keskustassa  

5.1  Nykytilanne 

Tieverkko  ja  liikennemäärät  

Rovaniemeltä Muonioon menevä kantatie  79  si-
vuaa  Levin  keskustaa noin  500  metrin matkalla. 
Tällä osuudella kantatiehen liittyvät alueen tär-
keimmät kaavatiet Hissitie  ja  entinen Könkääntie. 
Hissitien kautta tapahtuu sisääntulo  Levin 

 keskusta-alueelle  ja  keskustan itäpuolisille  loma-
asutusalueille.  Myös  Levin  länsipuolella olevalle 
Myllyn  ja Kätkätunturin  alueille liikennöidään kes-
kustan kohdalta lähtevien kaavateiden kautta. 

Kantatiellä  on  oikealla puolella erillinen kevyenlii-
kenteen väylä Immeljärven eteläpäästä Sirkka- 
Hetta -  maantien liittymään.  Tien  vasemmalla 
puolella kevyenliikenteen väylä  on  keskusta-alu-
een kohdalla.  Tien  alitse  on  keskustassa kevyel-
le liikenteelle  ja  hiihtäjille alikulkukäytävä. 

Nykyiset  ja ennustetut liikennemäärät  (ennuste 
 J) on  esitetty kuvassa  31.  Suurimmat nykyiset 

vuorokautiset liikennemäärät ovat keskusta-alu-
eella noin  2070  ajon/d.  Ennusteen mukaan vas-
taava liikennemäärä kasvaa  7300  ajon/d  maan-
käytön kehittymisen myötä. 

Liikenneonnettomuudet 

Kantatiellä  liikenneonnettomuudet painottuvat 
liittymiin. Näistä onnettomuusalteimpia ovat  Levi - 
tunturin huipulle johtava Koutalaentien liittymä  ja 

 keskustassa hotelli Sirkantähden lähellä oleva 
entinen Könkääntien liittymä. Molempien liittymi

-en  liikenneturvallisuutta tulee parantaa. Keskus-
tan kohdalla kantatiellä  on  nopeusrajoitus  60 
km/h. 

vuosina  1990  -  1994 
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Poikkileikkaus 

Kantatien ajoradan  leveys  on 8  metriä  ja maalat-
tujen kaistojen leveydet  3,5  metriä. Pientareiden 
leveys  on 0,5  metriä. 

Suurimmaksi osaksi erillisinä olevat  ja  noin  4.. .6 
 metrin välikaistan erottamat kevyen liikenteen 

väylät ovat leveydeltään noin  3  metriä. Immeljär
-yen  kohdalla kevyen liikenteen väylä  on  tehty 

korotettuna tilanpuutteen takia.  

Levin  kohdalla tiellä  on  valaistus Koutalaentien 
liittymästä maantien  956  liittymään  3,5  kilometrin 
matkalla. Valaistus  on  toteutettu puupylväillä, 
ilmajohdoilla  ja suurpainenatrium-valaisimilla.  

Tien  rakenteellinen kunto  on  hyvä  ja  tiellä ei 
esiinny haitallisia routanousuja  ja routavaurioita. 

Kuva  33 	Kantatie 79 Immeljärven  kohdalla  

Kuva  34 
	

Kantatie 79 Levin  keskustan kohdalla  
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5.2 Tieympäristän  jaksot  

Kantatie  79  muodostaa  Levin  alueen sisääntulon 
sekä etelän että pohjoisen suunnasta. Molem-
mista suunnista lähestymisjaksolla  on  tien  taus-
tamaisemana Levitunturi. 

Kantatien yleissuunnittelun  perustaksi  on  otettu 
 Levin  alueen nykyinen tiejaksottelu. Alueelle  on 

muodostettavissa  selkeät jaksot, joissa liikennäi-
misolosuhteet vastaavat kyseisen kohdan liiken-
neympäristöä. 

I  

Keskusta-alue 

Reunavyöhyke 

Lähestym isvyöhyke 

JIJ III  liii Immeljärven  maisema-alue  

Kuva  35 	Tieympäristön  jaksotus 

Tieymparistön  jaksot 

Pohjoinen Kantatiellä  Levin  alueen pohjoinen 

lähesty-  portti sijoittuu maalaisympäris- 

mis  töön,  josta  on taustamaisemana  

vyöhyke Levitunturi laskettelurinteineen.  

Maantiellä  956 lähestymisvyöhyke  

alkaa jonkin verran Levijärven 

pohjoispuolelta. Kohdasta  on taus- 

tamaisemana Levitunturi.  

Pohjoinen Kantatiellä  keskustan reunavyöhy- 

reuna- ke  alkaa maantien  956 liittymän  

vyöhyke kohdalta, josta alkaa myös  kanta- 
tien varren maankäyttö. Maantiellä  

956  keskustan reunavyöhyke  ja  
tien varren maankäyttä alkaa  Levi- 

järven eteläpuolelta  ja  jatkuu  kan- 

tatien  liittymään saakka 

Keskusta Keskusta rajautuu selkeästi lyhyel- 

le  matkalle  Immeljärven  pohjois- 

päästä Levisalmentien liittymään 

noin  0,8 km  matkalle.  Tie  sivuaa 

keskustan maankäyttöä  ja  siten 

osuuden liikenneympäristö vastaa 

keskustalta edellytettävää  tasoa. 

Eteläinen Tienvarren maankäyttö  ja  keskus- 

reuna-  tan reunavyöhyke  rajautuvat  Levi- 

vyöhyke tunturin huipulle johtavan tien  ja  
Immeljärven pohjoispään  välille. 

Immeljärven  kohdalla tiellä  on  mer- 

kittävä maisemaosuus 

Eteläinen  Levin  eteläinen portti sijoittuu Uu- 

lähesty-  selän kallioleikkauksen kohdalle, 

mis-  johon  on  esitetty tehtävän reittisilta 

vyöhyke kantatien  yli. Lähestymisvyöhyk- 

keen  varrella ei ole maankäyttöä 



Kantatien  79  ympäristö  on  analysoitu maastossa 
keskustajakson osalla sekä talvi- että kesäolo-
suhteissa. Nykyinen keskustaa rajaava eteläinen 
porttikohta  on  välittömästi Immeljärven pohjois-
puolella ennen tien välittömässä läheisyydessä 
olevia rakennuksia.  
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Kuva  36 
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5.3  Kantatien  nykyinen tieympäristä keskustan kohdalla 

Pohjoispuolen porttikohta  sijaitsee kantatien  ja 
Levisalmentien  liittymässä Hotelli Sirkantähden 
pohjoispuolelle. 

Keskustan eteläpuolella kantatie rajautuu tien 
länsipuolella metsän reunaan. Tietila  on rajauk-
seltaan  hyvä  ja sen  säilyttäminen  ja  mandollinen 
tiivistärninen edellyttää rakentamisen tapahtuvan 
suojametsävyöhykkeen takana. 

Keskustan kohdalla  ja sen  pohjoispuolella tien 
länsipuoleisen metsävyöhykkeen rajaus  on  epä-
määräinen. Rakentaminen  on  aiheuttanut avoi-
men tietilan etenkin keskustan kohdalle.  

Koko keskustajaksolla  tien Levitunturin puoleisel-
la reunalla eli tien itäpuolella tietilan rajaus  on 

 epämääräinen  ja  voimakkaasti vaihteleva. Rajaa - 
vina  tekijöinä ovat puusto, rakennukset, poltto-
ainejakelukenttä  ja aukeat pihatilat.  

Nykyinen keskustan sisääntuloliittymä (kantatien 
 ja Hissitien  liittymä)  on havaittavuudeltaan  huo-

no. Keskustan sisääntulokohdalta edellytetään 
parempaa havaittavuutta  ja korkeampitasoisia 
liikennejärjestelyjä,  joten kohdan parantamistarve 

 on  ilmeinen. Hissitien liittymän pohjoispuolella 
rakennusten  ja  niiden pihojen sijoittuminen sel-
västi tienpinnan alapuolelle heikentää tietilan  ra-
jausta  tien alistaessa rakennuskantaa. 

Keskusta-alueella Levisalmentie  on tietilan  ra-
jaukseltaan  epäselvä, joka johtuu alueen maan-
käytön toteuttamisen keskeneräisyydestä. Tei-
den päätteet Rakkavaarantiellä  ja Levisalmentiel

-lä  edellyttävät toimenpiteitä tien päättymisen ko-
rostamisessa  ja tietilan päättämisessä. 

Kantatien  ja sen  varrella olevien kevyen liiken-
teen väylin välissä olevat avoimet  ja syvät si-
vuojat  ovat ympäristöllisesti keskustaan sopimat-
tornia. 
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5.4  Parantamistarpeet 

Ajoneuvoliikenne 

Kantatie  toimii  Levin  alueella merkittävänä maan- 
käytöstä aiheutuvan paikallisen liikenteen välittä

-jana.  

Keskustan kohdalla  on  liikenteen pääsuunta  kan
-tatien  etelän suunnan (Kittilän suunnan)  ja  Hissi- 

tien välillä. Maankäytön kasvaessa  ja  etenkin 
keskusta-alueen kehittyessä liittymän toiminta 
heikkenee  ja  vaikeuttaa pääsuunnan läpiajavan 
liikenteen sujuvuutta.  

Tällä hetkellä liittymän toimivuusongelmia esiin-
tyy pääsiäisen aikoina sekä kevätlomakauden 
huipputuntiliikenteen aikoina. 

Kantatien  länsipuolisen alueen maankäytön ke-
hittymisen myötä kantatien poikittaisen  ja  liittyvän 
liikenteen määrä kasvaa  ja  toimivuusongelmat 

 lisääntyvät. Liikenneturvallisuudessa tapahtuu 
heikkenemistä etenkin poikittaisen liikenteen 
osalla.  

Kevyt liikenne  ja  reittiliikenne  

Kevyen liikenteen reiteissä  on  seuraavia  paranta
-mistarpeita: 

-  reittien tulee olla jatkuvia 
- tasoylitykset kantatien  ja  pääkaavateiden  kans-

sa mandollisuuksien mukaan eritasoon 
- tasoylitykset pääteiden  kanssa turvallisimmiksi 

Hiihto-  ja  moottorikeikkareittien  tulee keskusta- 
alueella olla pääteiden kanssa eritasossa  ja  nii-
den  on  muodostettava selkeä yhtenäinen reitis-
tönsä. 

Erityisesti hiihtoreitin tulee olla jatkuva kantatien 
itäpuolelta Hissitien varressa  hissin  ala-asemalle 
saakka. Tällöin yhdistyvät Levitunturin  ja  Kätkä

-tunturin hiihtoreitit keskustan kohdalla toisiinsa 
parantaen palvelutasoa  ja  vähentäen kantatien 

 toiselle puolelle siirtymiseen tarvittavaa 
ajoneuvoliikennettä. 

Ympäristö 

Nykyisen kantatien tieympäristö edellyttää paran-
tamista. Selkeitä parantamistarpeita  ja  -kohteita 
ovat: 
-  keskustan porttikohtien korostaminen 
-  tien sovittaminen nykyistä paremmin keskus-

taympäristöön syvien sivuojien poistamisella  ja 
 kasvillisuuden lisäämisellä 

-  keskustan sisääntulokohdan havaittavuuden 
parantaminen 

- tietilan rajauksen  parantaminen 

Kantatielle  tehtävien toimenpiteiden tulee sopeu-
tua ympäristöön  ja  korostaa  Levin  omia erityis-
piirteitä. 
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5.5  Liittymien toimivuustarkastelut 

Kantatien  79  ja Hissitien  liittymä  on  alueen kuor-
mittunein liittymä. Liittymän kautta kuljetaan sekä 
keskustaan että keskustan itäpuolella oleville 

 loma-asuntoalueille. Liittymän toimivuutta  on  tut-
kittu  v. 2010  kevään keskimääräisen liikenteen  ja 

 ajankohdan huipputuntiliikenteen mukaan. 

Kantatien  ja  Hissitien liittymän  toimivuus  v 2010 

3- tai 4 - 	Liittyrnän  toimivuus  on  epävarmaa. 
haarallit- 	Jo 15 %  kasvu huipputuntillikentee- 
tymä ka- 	seen (=  lo O/  osuus kevään keski- 
navoi 	maarausesta vuorokausuluikenteesta)  
mattorna-  aiheuttaa liittymän tukkeentumisen. 
na 	 Liittymän tukkeutumisen myötä  jo - 

nopituudet  yltävät viereisiin kaava- 
tieliittymiin tukkien  myös niiden lii- 
kenteen. 

* 	3- tai 4  - Liittymän  toimivuus ei parane riittä- 
haaraliit- västi varustamalla  liittymä  pää-  ja  
tyma  paa  sivusuunnussa 	kaantyrniskaistoulla 
suunnas- Hissitien  I  Levisalmentien 	lyhyt  hit- 
sa kana-  tymäväli  estää riittävän pitkien kään- 
voituna tymiskaistojen  rakentamisen. 	Kan- 
(käänty- tatien 	kääntymiskaistat  jopa 	hei- 
miskais- kentävät hiittymän  toimivuutta lisä- 
tat) tessään hiittymän  laajuutta  ja  poikit- 

taisen liikenteen yhitysmatkaa. 

Kierto- 	Kiertoliittymä toimii selvästi parem- 
liittymä 	min  kuin tasoliittymä. 	Mitoittava 
nelihaa- 	huipputuntihiikenne  voi kasvaa noin 
raisena 	60-1 00 %, ennekuin hiittymässä  ilme- 

nee toimivuudessa puutteita. Kierto- 
liittymä tukee liittymässä hiikennevir

-ran  pääsuuntaa eteläsuunnan  ja 
 keskustan välillä. Lisäksi kiertoliitty

-mä  poistaa kantatien estevaikutusta 
poikittaiselta liikenteeltä. Ongelma-
na  on Hissitien / Levisalmentien hit-
tymän  läheisyys kiertoliittymään 
nähden , jolloin toirnivuus heikke

-flee. 

Kiertoliittymä  soveltuu hyvin  Levin 
taajamaympäristöön.  

5.6  Mitoitusperusteet  

Teiden mitoitusnopeudet ovat seuraavat: 

- kantatie  79  keskusta-alueella  50 km/h 
- kantatie  79 reunavyöhykkeellä 60 km/h 
- kaavatiet  keskusta-alueella  40 km/h 

Kantatien poikkileikkauksessa ajoradan  koko-
naisleveys  on 8,0  metriä. Päällysteen leveys  on 
7,5  metriä. 

Saarekkeiden  kohdilla tien kokonaisleveys  on 
saarekkeen reunatuesta  tien utkoreunaan  4,5 

 metriä. Saarekkeiden vähimmäisleveys  on  suo-
jatien kohdalla  2,0  metriä. 

Alikulkukäytävien alikulkukorkeus  on 3,2  metriä 
 ja  leveyden tulee olla vähintään  5 m.  Tällöin  huh-

toreittien kunnossapidossa latukoneet  voivat kul-
kea alikulkukäytävän kautta reiteille. 

Kevyen liikenteen väylien kokonaisleveydet ovat 
 3,5  metriä. Hiihtoreittien  ja moottorikeikkareittien 

leveydet  keskusta-alueella ovat  3  metriä. Tilan 
salliessa keskustan reunoilla reittien leveydet 
ovat noin  5.. .6  metriä.  

0 	
dJUF4W jpptie 

_________ 	 7.00 	1.J:0.50 	3.50 
8.00  

Kuva  38 	Kantatien poikkileikkaus  keskustan kohdalla  
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5.7  Kantatielle  79  tehtävät toimenpiteet  

Tie-  ja  reitti järjestelyt  

Kantatien  parantamisen yhteydessä muutetaan 
myös alueen liittymäjärjestelyjä sekä kevyen lii-
kenteen yhteyksiä. 

Hissitien  liittymää kantatielle siirretään noin  30 
 metriä etelään  ja  samaan liittymään liitetään  kan

-tatien länsipuoleiselta  alueelta toteutettava uusi 
yhteys. Liittymä rakennetaan kiertoliittymänä. 

Nykyinen Myllyntien liittymä poistetaan  ja  korvaa-
vana  yhteytenä  on  uuden kiertoliittymän kautta 
tehtävä uusi länsipuoleinen tieyhteys. 

Immeljärven pohjoispäässä  nykyinen yksityis-
tieliittymä kantatielle poistetaan  ja  korvataan kaa-
vatieyhteydellä. 

Hiihto-  ja  moottorikeikkareitit  muutetaan keskus-
tassa  ja sen  lähialueella soveltumaan kantatielle 

 tehtäviin tiejärjestelyihin. Tällöin reiteistä voidaan 
tehdä jatkuvia, turvallisia  ja  niiden palvelutaso  on 

 käyttäjälle korkea. 

Kiertoliittymän  alueella kevyt liikenne  ja  reittilii-
kenne  johdetaan kaikkien neljän tulohaaran poik-
ki eritasossa. Tällöin varmistetaan riittävän turval-
listen yhteyksien toteuttaminen  Levin liikenteelli-
sesti  tärkeimpään solmukohtaan. Kantatielle  lm-
meljärven  eteläpuolelle tehtävä hiihtoreitin alikul-
kukäytävä sisältyy hankkeeseen. 

Liikennejärjestelyt edellyttävät keskusta-alueella 
rakennuskaavan muuttamista liikennejärjestelyi

-den  toteuttamista varten.  

Kuva  39 	Yleiskartta  tie-  reittijärjestelyistä 
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Teiden  ja  väylien korkeusasemat 

Kantatien korkeusasema  säilyy  koko  matkalla 
nykyisellään. Myös nykyisten kaavateiden liitty

-mät kantatiehen  ovat nykyisellä korkeudellaan. 

Uusi kaavatieyhteys kiertoliittymästä Myllyn 
alueelle  on  noin  1,5  metrin  pen kereellä  maan-
pinnasta. 

Kantatien suuntaiset  kevyen liikenteen väylät 
ovat kiertoliittymäaluetta lukuun ottamatta  kan-
tatien  kanssa samassa tasossa nykyisessä  kor-
keusasemassaan.  Tien  ja kevyenhi ikenteen  väy-
lien välissä oleva nykyinen sivuoja täytetään  ja 

 kuivatus järjestetään sadevesiviemäröinnillä. 
Kiertohiittymän alueella kantatien suuntaiset että 

 sen  poikki menevät kevyenhiikenteen väylät ovat 
noin  4  metriä kantatietä alempana. 

KANTAT1E  79  

MMNPINTA / NEN  

PP-TIE 

Kuva  40 	Leikkaus  A,  kantatie kiertoliittymän  eteläpuolella 

KIERTOLIIIrYMAN 
KESKISUREKE 

LU1TMASMREKE LIITTYMASMREKE  

79 KANTATIE  79 
UYLLYJOENT1E 	 A.IO'JSTA 	 HISSITIE 

- - - 
- INEN 

	

	 - - 	 - - MMNPINTA  
KEVYEN LIIKENTEEN 
	

KEWEN UIKENTEEN 

ALIKULKUKAYTAVA 
	

ALIKULKUKAYTAVA  

Kuva  41 	Leikkaus  B,  kantatie kiertoliittymän  kohdalla 

NYKYINEN MMNPINTA 

KANTATIE  79 	 - 

JK+PP EHT  

Kuva  42 	Leikkaus  C,  kantatie kiertolllttymän  pohjoispuolella 
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Kuva  44  
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Keskustan sisääntuloportit 

Kantatielle  tehdään selkeät keskustaan saapu-
mista ilmaisevat saarekkeet eteläosassa Immel-
järven pohjoispuolelle  ja  pohjoispuolelle entisen 
kantatien/Känkääntien  I littymään. 

Saarekkeet  muotoillaan siten, että ne toimivat 
ajonopeuden hidastimina keskustan saapumi-
sessa  ja  lisäksi kevyen liikenteen tienylityksen 
suojatiesaarekkeina  ko liittymän  kohdalla. 

____ 

Etelainen 	 Pohjoinen  

Kuva  43 	Keskustan reunan sisääntulohidasteet  

Kiertoliittymä 

Kantatien/H issitien/Myl lytien  liittymään toteutetta-
van kiertoliittymän keskisaarekkeen halkaisija  on 
30  metriä. Tulosuunnan taivutukset tehdään 
kantatien suunnista. 

Kiertoliittymän  kohdalla olevien alikulkukäytävien 
kaiteena käytetään kuvassa  46  esitettyä tuisku- 
kaiteen muunnosta. Kaiteen väritys vastaa muita 
kiertoliittymän alueelle tehtäviä kalusteiden väri-
tyksiä. Saarekkeet pääl lystetään kenttäkiveyksel

-lä, reunatuet  ovat luonnonreunatukeja kestävyy-
den varmistamiseksi. 

Suojatiesaarekkeet  

Hotellien Levitunturi ja Sirkantähti kohdille  teh-
dään kantatielle suojatiesaarekkeet kevyen lii-
kenteen tasoylitysten turvallisuuden parantami-
seksi. 

Saarekkeet  toimivat myös samalla kiertoliittymän 
läheisyydessä ajonopeutta alentavina hidastimi-
na, jolloin auton ajonopeus kiertoliittymään saa-
vuttaessa  on  riittävän alhainen. Saarekkeiden 
leveys  on 2  metriä.  

Kevyen liikenteen väylät 

Keskustan osuudelle kantatielle toteutetaan ke-
vyen liikenteen väylät  koko  matkalla tien molem-
mille puolille. Keskustan ulkopuolella kantatien 
kevyen liikenteen väylät ovat nykytilanteen mu-
kaisesti  vain  tien toisella puolella. 

Nykyiset kevyen liikenteen väylät parannetaan 
lähes  koko  keskustan osuudella. Kantatien var-
teen uusia väyliä tehdään keskustan reunalla. 
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Kaavateiden  yhteyteen tehdään uusia väyliä enti-
sen Könkääntien varteen, Hissitielle tien molem-
mille puolille kiertoliittymän läheisyydessä sekä 
uusi suora yhteys Myllyjoentieltä kiertoliittymän 
alueella oleville muille kevyen liikenteen väylille. 

Hiihto-  ja  moottorikelkkareitit 

Hiihtoreitti kantatien länsipuoliselta  alueelta  alit-
taa Myllyjoentien  uuden alikulkukäytävän kautta 

 ja  liittyy kiertoliittymän eteläpuolella kantatien  alit-
tavaan  kevyen liikenteen väylään. 

Hiihtoreitillä kantatien alitus  tapahtuu yhteisesti 
kevyen liikenteen alituksen kanssa. Alituksen 
jälkeen hiihtoreitti ulotetaan omana väylänään 
Hissitien vartta myöten ala-aseman kautta  Levin  
itäpuoliselle reitistölle. Hissien  ala-aseman alu-
eelle voidaan toteuttaa keskustan hiihtoterminaali 
hiihtäjille suunnattuine palveluineen.  

Levin  keskustaan johtava moottorikeikkareitti  alit-
taa kantatien  kevyen liikenteen väylän alikulku- 
käytävän kautta. Reitillä  on  moottorikelkoille  va-
rattu pysäköintialue Levisalmentien vieressä. Py-
säköintialue liittyy alueelle mandollisesti myö-
hemmin toteutettavaan  Levin  opastuskesku  k- 
seen.  

Hiihto-  ja moottorikelkkareitit  toimivat kesäaikana 
 mm.  maastopyörä-  ja kävelyreitteinä.  

Ali  kulku käytävät 

Alikulkukäytävien alikulkukorkeus  on 3,2  metriä 
 ja  vapaa-aukon leveys  5  metriä. Tällöin latujen 

ku nnossapidossa käytetyt latutampparit voivat 
käyttää alikulkukäytäviä reiteille mennessään. 

Alikulkukäytävät  esitetään toteutettavan puolikaa
-ren  muotoisina, jolloin käytävien muoto vastaa 

muita vastaavia  Levin  aluelle  toteutettuja.  Si -
säänkulun  kohdalla käytävissä  on  kaareva  katos 
suojaamassa käyttäjää  lumen  ja  jään tippumisel

-ta  yläpuolelta olevalta ajoradalta.  

Kuva  45 	Alikulkukäytävät  

Kasvillisuus 

Kantatien  varrella oleva nykyinen kasvillisuus  on 
 pyritty säilyttämään mandollisuuksien mukaan. 

Myllyn alueen uudet tiet, kevyen liikenteen väylät 
 ja  reitit kiertollittymän alueelle  on  sijoitettu mah-

dollisuuksien mukaan kasvillisuudessa oleviin 
aukkoihin. Hissitien sijainnin muutoksen takia 
joudutaan nykyistä kasvillisuutta osin poista-
maan  ja  korvaamaan  se  uusilla istutuksilla. 

Uusilla istutuksilla tuetaan nykyistä tietilaa eten-
kin tien länsireunassa.  Tien  itäpuolella istutukset 
rajaavat nykyistä avointa tietilaa osalla matka 
kapeammaksi. Kuitenkaan nykyistä avointa tieti-
laa ei suljeta kokonaan,  sillä kantatien ete-
läsuunnasta  saavuttaessa avoin näkymä kes-
kustaan  on  tärkeä säilyttää keskustan sijainnin 
korostamisessa. 

Uusien istutuksien lajeina ovat alueella luontai-
sestikin olevat mänty, koivu  ja  pihlaja. Pensaita 
alueen istutuksissa ei käytetä. 

Välikaistat  ja  muut verhoiltavat luiskat rakenne-
taan heinikoiksi.  Osa jyrkistä luiskista  edellyttää 
turvettamista. 
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Ympäristörakenteet  ja  valaistus 

Ympäristörakentaminen  keskittyy lähes koko-
naisuudessaan kiertoliittymän yhteyteen. 

Kiertoliittymän  keskiosan verhous tehdään kent-
täkiveyksellä. Keskiosaan istutetaan suurena 
runkopuuistutuksena iso koivu keskipisteeseen 
nähden epäkeskeisesti. Koivun viereen asenne-
taan  1 . . . 2  metriä korkeita kivipaaseja siten, että 
ne muodostavat sisäpuolelleen jokaisesta  tu-
losuunnasta  rajatun alueen. 

Kiertoliittymän  keskiosan kehälle asennetaan 
noin  1  metrin korkuiset graniittiset kivipollarit, joi-
den päissä  on  pallon muotoiset sinistä valoa an-
tavat valaisinkuvut. Kiertoliittymän keskellä olevi-
en kivipaasien keskelle asennetaan valonheitti

-met  valaisemaan  kivet taustavalaistuksena. 

Valaistus  ja kivet  asennetaan siten, että häikäisy 
liittymään saapuvalle  on  estetty. 

Kantatiellä keskustajaksolla  käytetään valaistuk
-sena  mustaa kaksivartista  Cupola-valaistusta tien 

ulkokaarteen reunalle asennettuna. Valaistus  on 
 vastaava, mitä  on  rakennettu  Levin  keskusta-alu-

eelle. 

Kovina pintamateriaaleina  ovat kenttäkiveykset. 
Betonikiveyksiä  tai laatoitu ksia  käytetään ainoas-
taan kevyen liikenteen väylään rajoittuvan uuden 
opastuskeskuksen edustalla. Erikoiskuljetukset 
tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon käyttä-
mällä madallettuja reunatukia  ja noppa- ja  kenttä-
kiveyksiä kulku-unen kohdilla.  
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Kuva  46 	Ympäristörakenteet 
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Kuva  47 	Ha  vaintoku  va  kantatiestä  79 Levin  keskustan kohdalla 
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VAIKUTUKSET  

6  Vaikutukset 	 6.2  Liikenteelliset  vaikutukset  

61  Yleistä  

Levin  alueen henkilöautoliikenteen kasvun mer-
kittävä hillitseminen edellyttää sekä keskustan 
lähialueiden maankäytön tehostamista, että riittä-
vän laajan  ja  tiheän paikallisliikenneverkon to-
teuttamista. 

Joukkoliikenteen  osuuden ollessa  20.30 % 
 päivittäin tehtävistä paikallismatkoista  on liiken-

nemäärien  kasvun pieneminen merkittävää eten-
kin  Levin  keskusta-alueella. Ennustettujen liiken-
nemäärien vähentyminen  on 15.25 %  verrattu-
na nykytilanteeseen perustuvaan liikenne-ennus-
teeseen. 

Tehostamalla maankäyttöä  1,5 km kävelyetäisyy-
dellä  keskustasta vaikutetaan merkittävästi  hen-
kilöautoliikenteen  määrään. Tällöin vähennetään 

 30.. .50 %  alueen aiheuttamista automatkoista 
verrattuna vastaavaan alueeseen yli  5 km  etäi-
syydellä keskustasta. 

Kantatien  parantamisella vaikutetaan erityisesti 
liikenneturvallisuuteen  ja taajamakuvaan. 

Ajonopeuksien  alentamisella  ja  järjestämällä 
kevyen liikenteen pääreitit eritasoon pääteiden 
kanssa parannetaan erityisesti kevyen liikenteen 
turvallisuutta  ja  toimivuutta. 

Muuttamalla kantatien  ja  tärkeimmän keskustaan 
johtavan kaavatien eli Hissitien liittymä kiertoliit-
tymäksi turvataan liittymän toiminta ennustetilan

-teen  mukaisessa ruuhkatilanteissa. Sivusuun-
nasta liittyminen kantatiehen paranee oleellisesti. 

Koska kantatiellä ei ole tarkastelujakson aikana 
tapahtunut henkilövahinko-onnettomuuksia, ei 
niiden vähenemää voida määritellä.  Koko  alueel-
la henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 

 on  noin  0,5  onnettomuutta vuodessa.  

Joukkoliikenteen  kehittäminen, osuus  30 % 

 päivittäisistä paikallisista matkoista 

Vähentää  5,5  miljoonaa auton ajokilometriä vuo-

dessa, ajokustannussäästöt  7  Mmk vuodessa. 

Pysäkäintialueiden rakentamissäästöt  10  Mmk. 

Liikenteen kasvun aiheuttamat melu-  ja 
 päästähaitat  pienenevät. 

Keskustateiden liikenteellinen  toimivuus para-

nee kevätlomakauden ruuhkatilanteessa. 

Kevyen liikenteen  ja  reittiliikenteen 

verkkojen parantaminen 

Yhtenäiset reittiverkot lisäävät väylien  ja  reit-

tien käyttöä. 

Suorat yhteydet  loma-asuntoalueilta  keskustaan 

lisäävät kevyttä liikennettä vähentäen siten  au-

toliikennettä. 

Liikenneturvallisuus  paranee pääreittien  ja  pää- 

teiden ristetessä eritasossa. Henkilävahinko-

onnettomuudet vähenevät noin  0,5  onnetto-

muutta vuodessa. 

Kantatien  79  parantaminen 

 Levin  keskustassa 

Korostaa keskustan merkitystä  ja  parantaa taa-

jamaku vaa. 

Toimivuus  on  turvattu myös kevätlomakauden 

ruuhkatilanteessa. 

Kevyen liikenteen väylät sekä hiihto-  ja  mootto-

rikeikkareitit  muodostavat yhtenäisen verkon 

myös keskusta-alueella. 

Liikenneturvallisuus  paranee ajonopeuksien 

alentuessa  ja  pääteiden  ja  pääreittien ristetessä 

 toisiaan eritasossa. 

Kantatien estevaikutus  kevyelle Ilikenteelle  ja 
 reittiliikenteelle  pienenee 
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6.3  Ympäriställiset  vaikutukset 

Kävelyetäisyydellä  1,5 km  keskustasta olevien alu- 

eiden maankäytön tehostaminen 

*  Lisää kevyttä liikennettä  ja  siten vähentää  auto- 

liikennettä etenkin keskustassa. 

Vähentää pysäköintialueiden rakentamistarvetta 

keskustassa, vapautuva alue voidaan hyödyntää 

muihin käyttätarkoituksiin  tai  viheralueeksi  si-

ten lisäten viihtyisyyttä. 

Lisää  loma-majoitustarjontaa  juuri  sillä  alueella, 

jossa  on  suurin kysyntä. 

Autoliikenteen kasvun hillitseminen 

eri menetelmin 

Liikenteen kasvusta aiheutuvien melu-  ja  päästä- 

haittojen kasvu pienenee. 

Pääteiden estevaikutus  kevyelle liikeriteelle  ja 

reuttiltikenteelle  pienenee 

Joukkoliikenteen  olosuhteiden parantaminen 

edellyttaa etenkin keskusta alueella maankaytto 

 ja luikennesuunnitelmuen  tarkistamista 

6.4  Taloudelliset vaikutukset 

Joukkoliikenteen  kehittäminen hyvän palvelutason 

omaavaksi kulkumuotovaihtoehdoksi 

Edellyttää kunnan  ja  yritysten sitoutumista  ko-

konaisjärjestelmän  kehittämiseen 

Toiminta edellyttää rahoitustukea, tuen määrä 

 on  riippuvainen joukkoliikenteen laajuudesta  ja 

käyttämaksujen hinnoittelusta  

Tie-  ja reittiverkkojen  kehittäminen 

Ensimmäisessä toteutusvaiheessa edellytetään 

keskustan ulkopuolisiin kohteisiin seuraavia 

rahoituksia: 

-  tie-  ja  kevyen liikenteen järjestelyt 	2,1  Mmk 

-  hiihto-  ja moottorikelkkareitit 	3,0  Mmk 

Kantatien  79  parantaminen 

 Levin  keskustassa 
Kantatien  79  parantaminen 

 Levin  keskustassa 

Kantatielle rajautuu selkea  keskustaa sivuava 

osuus jossa luikennejarjestelyt tukevat ymparus 

tön maankäyttöä  ja  ilmettä. 

Kantatuen tueymparisto  paranee vastaamaan  sita 

 tasoa joka edellytetaan sisaantulotuelta  ja kes 

kustan pääväylältä 

Kiertoliittymä  muodostaa  Levin  alueille liikenteel

-lisen  keskipisteen  ja  luo keskustalle oman identi-

teetin.  

Rakennuskustannukset noin  5,5  Mmk 
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7  KEHITTÄMISOHJELMA  

7.1 Levin  alueen  liikennestrategia  

Le fir  ahicen 	Kvincn I vkk'- 	vcc' l; kL tc n 	' tcn 	ta 	a 

ttten ctc:.'t yK'stcn 	 tcs'a 	te  tydet ta.etad. 	a n aky' 

Lde yttae:  a Fak?  L9  ;ct; py. 	 t; 	cst  kr'  caaon tku  chin p hual' r1ia 

t1oayti)r;t.)n 	y13•  

Likn tt d'n 	raaflh  .n 	,'sabn k' k slsrnisli t nun ntt9stJ. 	'en h;k 

? , itC'JJ 	ua aSUd( ahu  illa  k.,ktLiu 	tai'  jf 	n ie:'t vi 	la I  ia 	tan. Mv' 

	

yyv'n buuk'ir'r  a k uliii,ten  ja  ink it-u  ja  prz qc'it e?J  m tvk  'i  tI 	. 	kVyc 

kLutecu  :iä citit  ja  ulkiiurciht tutIutaan pcdc 

skuata-iueeHa  para  tan istoin'npitN h  lur  .ittan  I 	I ke teen t mvuus nVO$  inmaka  den 	a- 

ia. 

a'ii: 	'y,ãoiitii prtdai 	wir  rknu5h'-n 	tejtCn nil rn k tn. jn 

äiirnia s.aau,. pkc intini  t r ieltuja a'a eic ,kclu  ja  ye jeik 	Kckt;,a 	keskus  
tu'  aa  •r 	husy  :i_';  pvacc diaka-  a-t'.aan a okui' ti L  utrtan uak uHs :ki 

Levin  alueen  maankäyttörakennetta kehtetään siten että lomaautusta lisataän keskustan lähialueella 

Kehittäminen tehdään ottamalla rakentamattomia alueita lomarakentamiseen p1mm  mukaan  ja  tehostamalla 

nykv  sten  rakonnettlijen  alueiden tehokkuutta 

Kaukana kesust  i;  olevat rakentamattomat  loma-asunroa3uet muutntaan lomaasutuksen roservialueiksi 

oIk ct€  ar  k;i 	n  lahempäna sIjaitsevien  alueiden rk  tan  sn  lalkeon. 

Lrv - e h e.'n henkiloautulikenteen ha3vu pyritäan  hidasta  d'  lehckkaaUa joukkolikenteella.  Tavoitteena 

	

ilta joukkolikefficelle  me k!ttava oaa 	een jokapaivaies fflkkumsessa Kekustaan tehtävillä 

t'--n 	pteila 3o.laan  joukko ikeii  nn ketuttainist hyv n trImivu a''n  ja  pr lvelutasrn  saavuttamiseksi 

vIa  inri  iuk;i 	oLkflnka  in  kalitna 	utetaan peruniri oveitivnks talvimatkailukeskuksen 

tir1i'iSi'fl  

Rahoituksen painopistealuelta muutetaan  ja  rajallisia taloudellisia voimavaroja suunnataan ympäristön 

parantamiseen. reittiverkostojen kehittämiseen  ja  ylläpitoon sekä joukkoliikenteen järjestämiseen. 

Hyvät reittiverkostot  ja  riittävä joukkoliikenteen palvelutaso vähentävät henkilöauton!iikenteen kasvua  ja 
 siitä aiheutuvia liikenteellisiä  ja  ympäristöllisiä ongelmia. Tällöin henkiläautoliikenteen hoitamiseen tarvit 

tavia määrärahoja voidaan pienentää. 
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72 Toimenpideohjelma 

I HNKP  

Thfeuttarnisryhma 

Pituus Kustannus Toteuttaja 

Kn:ien  ;parantaminen  Levin  keskustan kohoaa  
ja  latureitin eritasoristeäminen  Kt 79:n  kanssa Immeljärven eteläpuolella  

1.5 km .. 	vin. 

C. 	M'r 

Trelaitos  
KuntaTrel 

Moottorikelkkareitin eritasoristeäminen  Kt 79:n  kanssa Sätkänävaarassa  1 kpl j":-'  Kunta  / pitaja 

Moottorikelkkareitin eritasoristeäminen  Kt 79:n  kanssa Vielmanvuoman kohdalla  1 kpl ' 	'  Kunta 	pitaja 

Moottorikelkkareitin eritasoristeäminen  Kt 79:n  kanssa Levijoen kohdalla  1 kpl 3  Kunta 'pitäjä 

Moottorikeikkareitin eritasoristeäminen  Mt 956:n  kanssa Sirkan kylän pohjoispuolella  1 kpl ' 	 .  M'  Kunta  /  pitäjä 

Latureitin eritasoristeäminen Hossan  paikallistien kanssa  1 kpl U 	M'.i-'  Kunta  /  pitäjä 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Levijärveltä Rakkavaaraan  1.0 km 0 ( ' V. ' 	:  Kunta 

Kätkän  alueen kokoojatien rakentaminen  1.0 km  i 	'1:<  Kunta 

Moottorikelkkareitistön  kehittäminen Kunta 	pitajä 

Latureitistön  kehittäminen Kunta 	pitala 

Muun reitistön kehittäminen Kunta 	pitäjä 

,'jkk, 	ljktç  ii 	krU'r' 	n 	i, 	 i  Kunta  

2. Toteutt.rnsryhm 

- Paäsuunnan kanavoinnin  rakentaminen  Kt 79:n, Koutalaentien ltttymäan 0.8 kn-i  ' Tielartos  

O Paäsuunnan kanavoinnin  rakentaminen  Kt 79:n  ja  Ympärystien  liittymään  0.8 km I 	..' 	ii's Trelatos  

11  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Levisalmentielle  ja  Mt 956:lIe  välillä Hossan 
 paikallistie - Rakkavaarantie  ja  suojatiesaarekkeet  4 kpl 

1.6 km .2 MmK  Kunta  ja 

 Tielaitos  

12  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  Kt 79:lle  välille Atrintie - Koutalaentie  0.6 km . 	mk Tielaitos  

13  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koutalaentielle  2.0 km  i 	 '-' 	r:.  Kunta  

14 Immeltien  parantaminen  1.2 km  Kunta 

Hossan paikatlistien  19880  parantaminen  ja  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2.5 km ' 	'i  Tielaitos 

raken 4 arnrnen RakkavaarantiIIe  4 kpl ''.'-.  Kunta 

Toteuttamisryhmä 

-  Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen Hossasta Rakkavaaraan  1.2 km  i - 	'  Kunta 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Metsärakasta Rakkavaaraan  1.0 km . 	7-'.  Kunta 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  Kt 79:lle  välille Koutalaentie 	Ympärystie  3.0 km 1 	M'irk Tielaitos  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kittilä-Ympärystio 10km Tielaitos  

i  Uuseläntien  ja  siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2.2 km .1 	Mn-.  Kunta 

Vielmanvuoman pysäkäintialueen  rakentaminen  C  Kunta 

Taalovaaran  pysäköintialueen rakentaminen " 	''- 	 .  Kunta 

.' Utsuvaaran  pysäköintialueen rakentaminen  1 	' 	'A 	-'  Kunta 
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SELITYKSET  

Tien  rakentaminen  tai  parantaminen  

	

• 	Liittymän  parantaminen  

	

• 	Alikulun  rakentaminen  

	

Kuva  48 	Hankkeiden toteuttamisohjelma 

• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 Toteutusryhmä  I 

* 	Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 	 Toteutusryhmä  2 

Pysäkäintialueen  rakentaminen 	 Toteutusrmä  3 
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