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Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta 
liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta 
liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yleiset huomiot esityksestä

Maanmittauslaitoksen keskushallinto lausuu hallituksen esityksestä eduskunnalle 
maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi seuraavan.

Maanmittauslaitos toteaa, että sen ja tulevan Väyläviraston maantietoimituksia koskevaan 
yhteistyöhön liittyen maakuntauudistus on toteutumassa kuten sanotussa VäyläMaa -
yhteistyötryhmässä on ymmärretty ja kuten tulevaa yhteistyötä on suunniteltu. (ks. myös 
lausuntopyynnön mukana esitetty dia 16) Muutos on Väylänpitäjän ja MML:n yhteistyön kannalta 
tältä osin erittäin hyvä, koska väylien omistamiseen liittyvät tehtävät (mm. maantietoimitukset, 
korvausten maksamiset, jne.) tulevat valtakunnallisiksi. ELYjen

”maanhankinta ja korvaustenmaksamistoimi” on de facto jo usean vuoden ajan toiminut 
valtakunnallisena prosessina ELYjen yhteistyöhön ja ELYjen yhteiseen KEHA -keskukseen perustuen. 
Maanmittauslaitos olettaa, että vastaisuudessa nämä toiminnot ovat osana Väylävirastoa, mitä 
tilannetta on pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Maanmittauslaitos pitää lisäksi tarkoituksenmukaisena muuttaa ja lyhentää yksityistien nimeke 
yksityisestä tiestä yksityistieksi. Maakuntien ja ns. Luova-viraston mahdollinen perustaminen 
vastaisuudessa vaikuttaa melko vähän Maanmittauslaitoksen yksityisteihin liittyviin toimintoihin, 
joten Maanmittauslaitos ei tältä osin lausu enempää.

Yleisperustelut

-

Yksityiskohtaiset perustelut
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Yksityistien tiekunnan vahvistamien sääntöjen toimittamisesta Maanmittauslaitokseen

tehty lain muutos on kannatettava (51 §). Samoin yksityistielain 65 §:n muutos siitä, että 
maaoikeusinsinööri osallistuu tiekunnan kokouksen päätöksestä tehdyn moitekanteen käsittelyyn, 
vahvistaa Maanmittauslaitoksessa kannatettavana pidettävällä tavalla maaoikeusinsinöörien asemaa 
maaoikeuksissa.

Ns. maantielain 108 a §:ssä tarkoitettua maantierekisteriä olisi Maanmittauslaitoksen näkemyksen 
mukaan tarpeellista kehittää yhteiskäyttöiseksi kiinteistötietojärjestelmän kanssa. Maanteiden 
omistusyksiköiden liittäminen teknisen rajapinnan kautta osaksi 108 a §:ssä tarkoitettua rekisteriä 
olisi tarkoituksenmukaista. Vastaavanlaista kehittämistarvetta liittyy myös Maanmittauslaitoksen 
ylläpitämään tiekuntien hallinnoimia teitä koskevaan yksityistierekisteriin.

Maanmittauslaitoksen näkökulmasta sähköisen viestinnän palveluja koskevan lain muuttamista 
koskevan lain 234 §:n 3 momenttia olisi laajennettava koskemaan myös 
kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettuja rasitealueita, yksityistielaissa tarkoitettuja yksityisteitä ja 
vastaavia käyttöoikeusyksikköjä. Tämä muutos ei kuitenkaan tarkoittaisi tiekunnan tai 
rasiteoikeuden haltijakiinteistön kuulemisvelvoitteen poistamista taikka kiinteistön tai 
käyttöoikeusyksikön puolesta annetun suostumuksen saamisen ensisijaisuutta

maan hankinnassa telekaapelia varten.

Lakiehdotukset

Lakiehdotuksessa Väylävirastosta annetun lain muuttamisesta tulisi kaiketi

Väylävirasto kirjoittaa isolla alkukirjaimella.
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