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HALLITUKSEN ESITYS YKSITYISTIELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Gasum Oy (jäljempänä "Gasum") kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä yksityistielaiksi
ja eräistä siihen liittyviksi laeista (lausuntopyyntö LVM082:00/2015). 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.
Gasumin omistama ja ylläpitämä korkeapaineinen maakaasun siirtoverkosto palvelee suomalaista
teollisuuden ja yhdyskuntien energiatarvetta eteläisen Suomen alueella. Maakaasun siirtoputkiston
kokonaispituus on noin 1300 kilometriä. Maakaasun jälleenmyyjien omistaman maakaasun
jakeluputkiston kokonaispituus on noin 2000 kilometriä. Maakaasuputkistoa käytetään myös kotimaassa
tuotetun biokaasun siirtämiseen asiakkaille.
Maakaasun käyttöä säädellään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009)
ja maakaasuputkiston käyttöä ja turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Gasum
Oy:n maakaasuputkisto sijaitsee pääosin haja-asutusalueella. Maakaasuputkiston huoltoon ja ylläpitoon
liittyvä kulkeminen tapahtuu pääosin yksityisteiden kautta. Gasum on osakkaana noin 130 tiekunnassa.
Maakaasuputkiston rakentamisen aikainen tien käyttö hoidetaan lunastuslain nojalla.
Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki. Lakiuudistuksella
pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden
tienpitoon. Lakiesityksen mukaan kunnalliset tielautakunnat lakkautetaan, avustuskriteereitä, rahoitusta
ja hallintoa uudistetaan ja rakentamisen lupamenettelyjä kevennetään. Yksityisteihin liittyvät
toimitustehtävät siirtyvät Maanmittauslaitokselle ja osin mahdollisille kuntien
kiinteistönmuodostamisviranomaiselle. Muutoksenhakutehtävät siirtyivät maaoikeuteen ja
käräjäoikeuteen. Yleiset hallintotehtävät siirtyivät perustettavaan valtion lupa- ja valvontavirastoon.
Samalla kevennetään menettelyjä; tiekunnan perustaminen, jakaminen, yhdistäminen ja lakkauttaminen
olisi mahdollista tehdä ilman toimitusta. Lisäksi avustuskriteereitä, rahoitusta ja hallintoa uudistetaan.
Maakunnille ja kunnille säädetään mahdollisuus perustaa yksityistieasioille sovittelu- ja neuvontaelimiä.
Tieoikeus perustetaan kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien
vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden sijoittamista varten.
Gasum katsoo, että hallituksen esityksessä määritellyt tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja lakiesitys
edistää niiden toteutumista. Esityksellä ei Gasumin kannalta ole olennaisia taloudellisia tai muita
vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna.
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