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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi

Kaupunginhallitus 13.3.2017 $ 4l
Liikenne- ja viestintiiministeritj pyytaa yksityistielakiluonnoksesta kunnilta
lausuntoia 2 1.3.201 7 mennessZi.
Liikenne- ja viestintiiministerid pyytiiii arvioimaan erityisesti esitettyjen
muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia sek[ lausumaan hallituksen
esityksestaja siiiintelltarpeesta ottaen huomioon hallitusohjelman tavoite
normien purkamisesta ja seiintelyn sujuvoittamisesta.
Alavuden kaupungin osalta yksityistielain uudistus vaikuttaisi siten, ette tielautakunnan tehtavat siirtvisivat muille viranomaisille'

Alavudella tielautakuntien toimituksia ja katselmuksia on viimeisen l0
vuoden aikana ollut 23 kpl, keskimiiiirin 2-3 kpllv. Tieosakkailta ei ole peritty korvausta suoritetuista toimituksista/katselmuksista, joiden kustannusvaikutus Alavuden kaupungille on ollut n. 600 € vuodessa, lisliksi suunnittelurakennusmestarin toimenkuvaan kuuluu palvelu- ja neuvontaty6 yksityistieasioissa, joihin kuluu ty6ajasta 5-10 9o vuosittain.
Tielautakuntien muutoksenhakutehtiivien siirtyminen maaoikeuksiin ja kiiriijiioikeuksiin lisiiii heidiin tehtiivhtaakkaa, jota pyritiilin estiim?iZin korkeammilla valituskuluilla.
Alavudella valituskynnys tieasioista tielautakunnalle on ollut matala, koska
korvauksia valituksista ei ole peritty'
Tielautakuntien lakkauttamisella on arveltu tieosakkaiden oikeusturvan paranevan, koska tielautakuntien pii?itdksenteon on arvosteltu olevan liian liihellii tieosakkaita ja pienissii kunnissa jiiiiviysongelmat ja ammattitaidon
puute saattavat olla ongelmana.

Lakiin lisittiiisiin kunnille velvollisuus ottaa hoitoonsa asemakaava-alueilla
oleva tai sinne johtava yksityistie hoitoonsa, jos yksityistien liikenne huomattavasti lisZiiintw asemakaavan toteuttamisen seurauksena.
Alavudella asemakaava-alueilla olevat ko. yksityistiet ovatkin jo ennestezin
piiasaiintdisesti kunnan hoidettavina, eli silta osin tilanne ei ole muuttumassa.

Lisiinii kunnille on kuitenkin tulossa velvollisuus antaa arvio asemakaavaalueilla sijaitsevien yksityisteiden tilanteesta viiden vuoden viilein niin vaadittaessa.
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Kuntien avustusmahdollisuuteen ei laissa ole tulossa muutoksia, eli kunnat
voivat harkintansa mukaan avustaa edelleenkin yksitvisteitii harkintansa
mukaan.
Uudistettua yksityistielakia on pyritty tekeme?in selkelimm?iksi ia kansantajuisemmaksi. ok
Paatdsehdotus

Alavuden kaupungilla ei ole huomautettavaa uudesta valmistella olevasta
yksityistielaista. tl

Piutais

Kaupunginhallitus hyviiksyi pii?itdsehdotuksen.

Lisatietoja: suunnittelurakennusmestari Ossi Kulju
p. 0400 668 107, ossi.kulju@alavus.fi
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