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48/2017
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA
HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YKSITYISTIELAIKSI JA ERÄIKSI
SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Liikenne‐ ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Lausuntopyyntö on jo lähetetty osaan kunnista (ja myös Pienten kuntien
neuvottelukunnalle), mutta luonnollisesti kaikkien niiden kuntien kannattaa
lausua, joilla on lakiluonnoksesta sanottavaa.
Esityksen pääasiallinen sisältö:
”Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi yksityistielaki. Se korvaisi vuonna
1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Samalla tehtäisiin vähäisiä,
lähinnä teknisiä muutoksia kiinteistönmuodostamislakiin, 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.
Esitetyn lain tavoitteena olisi antaa edellytykset yksityistieverkon
kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa
kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutoksen sekä toisaalta
luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet. Yksityisteitä koskeva
lainsäädäntöä selkeytettäisiin ja modernisoitaisiin niin kirjoitustavaltaan kuin
sisällöltään. Tarpeettomat, vanhentuneet ja muun lainsäädännön kanssa
päällekkäiset säännökset poistettaisiin.
Lupamenettelyiden keventämiseksi ja selkeyttämiseksi tieoikeuden
määritelmää laajennettaisiin, niin että tieoikeus perustettaisiin jatkossa
kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien
vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden, rakennelmien ja
laitteiden sijoittamista varten. Jatkossa tiekunta voisi antaa luvan johtojen
sijoittamiseen yksityistien tiealueelle.
Kuntien tielautakuntia koskevista säännöksistä luovuttaisiin, ja niille aiemmin
kuuluneet tehtävät siirrettäisiin muille viranomaisille. Yksityisteiden
avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereitä ja
siirtämällä valtion nykyisten valtionavustusten jakaminen vuonna 2019
toimintansa aloittavien maakuntien tehtäväksi.
Esitettävällä lailla olisi tarkoitus selkiyttää eri osapuolten vastuita
yksityisteiden rakentamisen, ylläpitämisen sekä liikkumisen suhteen.
Selkeytettäisiin sitä, että ulkopuolisten on lähtökohtaisesti saatava lupa
yksityistien käytölle ja että tällaisesta käytöstä voidaan periä maksu. Lupaa
tien käyttämiseen ei kuitenkaan jatkossakaan tarvittaisi toimintaan, joka ei
selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Mahdollistettaisiin kuntien,
maakuntien tai valtion tuleminen tieosakkaaksi tapauksissa, jossa ne ohjaavat
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julkista liikennettä yksityisteille. Sellaisten asemakaava-alueilla sijaitsevien
yksityisteiden, joiden liikennettä välittämään on asemakaavaan merkitty katu,
asemaa selkeytettäisiin. Lisäksi lisättäisiin kunnille velvollisuus ottaa
hoitoonsa asemakaava-alueella oleva tai sinne johtava yksityistie hoitoonsa,
jos yksityistien liikenne huomattavasti lisääntyy asemakaavan toteuttamisen
seurauksena.
Esitetyllä lailla pyrittäisiin myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymiseen
ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Tiekuntien
perustaminen ja yhdistyminen mahdollistettaisiin myös tieosakkaiden omilla
päätöksillä ilman yksityistietoimitusta. Tiekunnat voisivat jatkossa vahvistaa
itselleen säännöt, joissa voitaisiin sopia erikseen määritellyistä kysymyksistä
myös toisin kuin laissa säädetään. Mahdollistettaisiin lisäksi tienpidon
ulkoistaminen ulkopuoliselle taholle.
Yksityistielaki ja siihen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2018.”
Valmistelu: maaseutusihteeri
Päätösesitys (kja):
Ähtärin kaupunki antaa lausuntonaan seuraavan:
Yksityistielain uudistaminen vastaamaan nykypäivää on ehdottoman tärkeää.
Lakiluonnos selkeyttää eri lakien sisältöjä ja antaa paremmat toimintamallit
yksityisteiden toimintaan. Tiekuntien toimintamallit selkiytyvät ja toimintojen
päällekkäisyyksiä poistuu.
Tiekuntien kustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan nykyisiin
verrattuna. On kuitenkin todettava, että maakuntauudistuksen myötä
yksityisteiden toiminta tulee joka tapauksessa muuttumaan mm.
yksityistietoimitusten ja valtionavustusten jaon osalta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
--Merkittiin pöytäkirjaan, että asia käsiteltiin §:n 72 jälkeen järjestyksessä
seuraavana.
________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Ähtärin Kaupunginhallitus on 13.3.2017 pidetyssä kokouksessa tehnyt oheisen päätöksen.
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat:
 yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §), pykälä 67.
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §), pykälä
 etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (EtuostoL 21 §), pykälä
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