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Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien
muuttamisesta (Korjauspaketti)
Yleiset huomiot esitysluonnoksesta
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Käsillä oleva luonnos on väylälainsäädännön "korjauspaketti", jossa esitetyt muutokset ovat suurelta
osin teknisiä. Väylävirasto esittää kannanottonsa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja
ratalain osalta.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

LjMTL 27 § Suunnitelmien nähtäville asettaminen ja muistutusten tekeminen
Väylävirasto suhtautuu myönteisesti siihen, että nähtävillä olevasta suunnitelmasta kuuluttaminen
ja aineiston nähtävillä pito tulisi tiehankkeen suunnittelusta vastaavan viranomaisen (ELY-keskus tai
Väylävirasto) tehtäväksi ja pääsääntöiseksi tiedotuskanavaksi tulisi yleinen tietoverkko.
Suunnitelmaprosessissa pyritään siirtymään mahdollisimman laajalti sähköisiin aineistoihin sekä
tiedottamisessa että viranomaisten välisessä aineistojen siirrossa. Tällöin sähköisen aineiston
nähtäville asettaminen on mahdollista tietoverkossa, eikä aineiston nähtävillä pitämiseksi
paperimuodossa olevaa aineistoa enää tarvitsisi toimittaa kuntiin. Sähköisen aineiston hallinnoinnin
kannalta on tarkoituksenmukaista, että kuuluttamisesta ja nähtävillä pidosta huolehtii suunnitelman
laatimisesta vastaava viranomainen.
Väylävirasto katsoo, että kunnassa julkaistava ilmoitus täydentää tiedottamista ja palvelee hankkeen
sijoittumisalueen yleisön tiedonsaantia. Sähköinen aineisto voidaan linkittää suoraan siihen. Kunnan
ilmoituksen olisi hyvä olla nähtävillä vastaavan ajan kuin kuulutuskin on.
Väylävirasto katsoo, että muutos on perusteltu myös siitä näkökohdasta, että sekä kuntien että
valtion viranomaisten toiminnassa ollaan laajalti siirrytty ja siirtymässä sähköiseen tiedottamiseen.
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Muutos ei kuitenkaan estä sitä, että tarvittaessa myös paperiaineisto voidaan toimittaa yleisön
nähtäville, jos se katsotaan yleisön tiedonsaannin kannalta tarpeelliseksi.

Väylävirasto esittää harkittavaksi siirtymäsäännökseksi, että sähköiseen tiedottamiseen siirtyminen
ei olisi pakollista sellaisten suunnitelmien osalta, joista ehdotetun lain voimaantullessa on jo tehty
hyväksymispäätös (suunnitelman määräajan jatkamis- ja muutossuunnitelmat). Näiden
suunnitelmien asiakirjat ovat usein hankalasti muunnettavissa sähköiseen muotoon, eikä se
päätöksen luonne huomioon ottaen ole useinkaan tarkoituksenmukaista.

Väylävirasto katsoo, että suunnitelma-alueen kiinteistön omistajien ja haltijoiden tiedottaminen
tavallisella tiedoksiannolla suunnitelman nähtäville asettamisesta edistää tiedonsaantia niiden
asianosaisten kohdalla, joihin suunnitelmalla on erityisiä vaikutuksia. Ilmaisua "suunnitelman
vaikutusalueen" tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan täsmentää tulkintaepäselvyyksien
välttämiseksi. Tiedoksianto voisi välittömien vaikutusten perusteella esimerkiksi kohdistua niihin
tahoihin, joilta a) lunastetaan omaisuutta, b) joiden kiinteistölle perustetaan suunnitelmalla tie- tai
muu oikeus, c) tahoihin, joiden alueelle muodostuu maantien suoja- tai näkemäalue ja d)
tiealueeseen rajoittuviin kiinteistöihin. Voimassa olevan lain mukaisesti tiedoksianto tulisi rajata
tahoihin, joiden yhteystieto (postiosoite tai sähköisen tiedottamisen osoite) on saatavilla.

LjMTL 27 a § Lausunnot ja kunnan vastine muistutuksiin
Väyläviraston tai ELY-keskuksen vastatessa suunnitelman nähtävillä pidosta on luontevaa, että
muistutukset suunnitelmasta osoitetaan tälle taholle. Uusi säännös kunnan lausunnosta on siten
perusteltu.

LjMTL 27 d § Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys
Väylävirasto ehdottaa säännöksen 4 momentin muotoilun "kirjallisessa ja mahdollisuuksien mukaan
sähköisessä muodossa" muuttamista muotoon "kirjallisessa tai sähköisessä muodossa" riittävän
joustavuuden takaamiseksi viranomaisten välisessä tiedonsiirrossa.

LjMTL 42 § 4 mom
Väylävirasto ehdottaa kohdasta 4 poistettavaksi sanat "palvelusopimuksessa sovitun mukaisesti"
tarpeettomina.

LjMTL 103 § Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti
LjMTL 104 § Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille
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Väylävirasto katsoo, että ehdotetun 27 §:n tavoin siirtyminen sähköiseen tiedoksiantoon on
kannatettavaa viranomaisten toimintatapojen muuttuessa muutoinkin tähän suuntaan. LjMTL 104
§:n mukaisen ilmoittamisen tulisi lähtökohtaisesti olla sen tahon tehtävä, joka antaa
hyväksymispäätöksen tiedoksi LjMTL 103 §:n nojalla.

LjMTL 108 § Kuuluttaminen
Säännöksen muuttaminen viittaamaan hallintolain 62 a §:n yleiseen julkista kuuluttamista koskevaan
säännökseen on perusteltua.

Ratalaki

RataL 22 § Vuorovaikutus
Kuten LjMTL 27 §. Valtion rataverkkoa koskevan ratasuunnitelman voi ratalaissa säädetyissä
tilanteissa laatia myös ELY-keskus, joka vastaisi kuuluttamisesta ja suunnitelman nähtävillä pidosta
tältä osin.

RataL 22 a § Lausunnot ja kunnan vastine muistutuksiin
Kuten LjMTL 27 a §.

RataL 22 d § Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksymisesitys
Väylävirasto ehdottaa säännöksen 4 momentin muotoilun "kirjallisessa ja mahdollisuuksien mukaan
sähköisessä muodossa" muuttamista muotoon "kirjallisessa tai sähköisessä muodossa" riittävän
joustavuuden takaamiseksi viranomaisten välisessä tiedonsiirrossa.

RataL 90 § Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti
RataL 91 § Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille
Kuten LjMTL 103 §/104 §.

RataL 95 §
Kuten LjMTL 108 §.
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