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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 27. 3. 2017 § 43 päättänytyksimielisesti
antaa seuraavan lausunnon:

Yksityistiet ovat merkittävä osa Varsinais-Suomen liikenneverkkoa. Lakiuudistus tukee paitsi

maaseudun asutusta yksityisteiden varsilla, myös entistä paremmin maakunnan liikenneverkon
kehittämistä kokonaisuutena,

maaseudun elinkeinoelämän

kehittämismahdollisuuksia

sekä

maakunnanmahdollisuuksiaretkeilyalueiden kehittämisessä.
Varsinais-Suomen liitto näkee hyvänä, että yksityisteihin liittyvä rahoitus erotetaan yksityisten
lauttapaikkojen rahoituksesta, jonka avustuksesta on suunniteltu tehtävän päätökset myös
maakunnissa, mutta osanasaaristoliikenteensuunnitteluaja järjestämistä.
Lakiuudistus tuo uusia mahdollisuuksia yksityisteiden rahoitukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.
Lakiuudistusottaa maanomistajien lisäksiparemmin huomioon myösteiden käyttäjät.Nykytilanteessä ongelmia ilmenee esimerkiksi ulkoilu- ja retkeilyreittien kehittämisessä,jotka sijaitsevat
monesti yksityisteiden varsilla. Reiteistäjohtuvaa liikennemäärääon vaikeaa määritellä,ja tiehoitokunnanjyvityksistääänestettäessäulkoilureittejäylläpitävätahojääpoikkeuksettahäviölle.
Päätöksetrajoittavattai pahimmillaanestävätkokonaan hyvin laajaa käyttäjäkuntaapalvelevan
käytön ja heikentävät välillisesti myös paikallistaloutta, joka hyötyisi ulkoilu- ja retkeilyreittien
sekävirkistysalueiden käytöstä.
Liiton näkemyksen mukaan yksityistielaissa tulisi ottaa vahvemmin huomioon ulkoilureiteille ja

yleisessä käytössäoleviin virkistyskohteisiin suuntautuvan liikenteen tarpeet, esimerkiksi siten,
että kyseisille reiteille suuntautuva liikenne kompensoidaan tulevan maakunnallisen yksityis-

tieavustuksen muodossa sellaisille yksityistieosuuksille, joille kyseistä liikennettä kohdistuu.
Vastaavasti laissa tulee samassa yhteydessä selkeästi todeta, että ulkoilureitteihin suuntautu-

valle liikenteelle ei voi enäätuen lisäksi määrittäätieyksikköihinja käyttömääräarvioihinperustuvaa kustannusta tiehoitokunnan puolesta.

Maaseudun elinkeinoelämänja aluekehityksen kannalta kevyemmät lupamenettelyt rakennelmien, johtojen ja laitteiden sijoittamisestayksityisteille nähdäänhyvänäasiana. Esitystukee tietoliikenneyhteyksien kehittämistämaaseutumaisilla alueilla nykyistäjoustavammin ja nopeammin. Lakimuutoksenmahdollistamaelinkeinoelämäntarpeiden huomioiminenyksityistieavus
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tuksissa tukee etenkin maatalouden sekä biotalouden toimintaedellytyksiä maaseudulla. Toisaalta lakimuutos mahdollistaa laajemman rahoituspohjan yksityisteiden ylläpitoon, kun myös
elinkeinoelämäntoimijoiltavoidaan periämaksujayksityisteidenkäytöstä.
Liitto näkee hyvänä asiana, että maakunnille annetaan mahdollisuus perustaa kuntien ja maakunnan yhteinen sovittelu- ja neuvotteluelin, jotka korvaisivat kuntakohtaiset tielautakunnat. Uusien tehtävien hoito vaatii kuitenkin maakuntiin lisäresursseja, jotka tulee huomioida osana
maakuntauudistuksen valmistelua.
Va/Sinais-Suomen liitto

;ari Häkämies

Markku Roto

laakuntajohtaja

hallintojohtaja,
maakuntahallituksen sihteeri

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

VRSINAIS-SUOME»LIITTO
EGENT116*fl»U«DSFÖRBUND
REGIONAlCOUNCILOFSOUTHWESIFINLAND
PL 273 (Ratapihankatu 36) | 20101 Turku
+358 2 2100 9001 kirjaamo@>varsinais-suomj. fi
www. varsinais-suomi. fi Y - 0922305-9

