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Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 25.1.2017 luonnoksesta hallituksen
esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
311/03.00.00/2017
Tekninen lautakunta 14.03.2017 § 28
Valmistelija: vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Kalliokoski, puh.
040 653 0524
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää kunnilta lausuntoa
luonnoksesta Hallituksen esitykseksi
eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää arvioimaan erityisesti
esitettyjen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä
lausumaan hallituksen esityksestä ja sääntelytarpeesta ottaen
huomioon hallitusohjelman tavoite normien purkamisesta ja
sääntelyn sujuvoittamisesta.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää yksityistielakiluonnoksesta
lausuntoja 21.3. mennessä. Kunta on pyytänyt lausunnon
jättämiselle jatkoaikaa maaliskuun loppuun.
Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi yksityistielaki. Se korvaisi
vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Samalla
tehtäisiin vähäisiä, lähinnä teknisiä muutoksia kiinteistön
muodostamislakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin, kestävän
metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin, ratalakiin,
ulkoilulakiin, vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista
tilusjärjestelyistä annettuun lakiin, ympäristövahinkojen
korvaamisesta annettuun lakiin, yhteismetsälakiin, kaivoslakiin ja
valtion metsätalousosakeyhtiöstä annettuun lakiin.
Lakiesitys ja saatekirje on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille
sähköisesti 16.2.2017.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kunnan
lausuntona seuraavaa:
Yksityistielain päivittäminen ja selkeyttäminen nykypäivän
olosuhteita vastaavaksi on hyvä asia. Tietoimitusten siirtyminen
maanmittauslaitokselle selkeyttää tilannetta.
Huolestuttavaa on tieosakkaan kannalta tiekunnan päätöksistä
valitusten siirtyminen maaoikeuksiin.
Yksitystieasioissa neuvonta ja opastus tulisi kuitenkin säilyä
vähintäänkin maakuntatasolla.
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Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta hyväksyy päätösehdotuksen ja lausuu lisäksi
huolensa siitä, että tiekuntien kustannukset nousevat ja
lähipalvelujen saatavuus heikkenee. Nousevien kustannusten
kattamiseksi valtionapu yksityisteille tulisi palauttaa lakimuutoksen
yhteydessä.
Lisätiedot: vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Kalliokoski, puh.
040 653 0524.

Kunnanhallitus 27.03.2017 § 51
Valmistelija: hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila, puh. 050 3699 273
Esityslistan ohessa:
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan
päätösehdotuksen ja lautakunnan päätöksessä tehdyn lisäyksen.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa
Laukaa 30.3.2017
Niku Latva-Pukkila
pöytäkirjanpitäjä

