
   
  

 

 

 

 

 

 

Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain ( / )  2 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

2 § 

Viraston tehtävät 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa seuraa-
via tehtäviä:  

1) edistää liikenteen ja viestinnän turvalli-
suutta sekä alan teknistä kehitystä ja häiriöttö-
myyttä; 

2) huolehtii liikenteen ja sähköisen viestin-
nän sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- ja 
valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja tut-
kintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toi-
mialansa tilastoinnista; 

3) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

4) vastaa merikartoituksen järjestämisestä; 
5) kehittää ja edistää liikenteen ja viestinnän 

palveluita ja niiden tarjontaa sekä liikenteen ja 
viestinnän markkinoiden toimivuutta ja huo-
lehtii käyttäjien ja matkustajien oikeuksiin 
liittyvistä tehtävistä; 

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä nii-
den markkinoiden digitalisaatiota ja automati-
saatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja 
viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja 
innovaatiot; 

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tava-
raliikenteen ja logistiikan toimintaedellytyk-
siä; 

8) vastaa saariston liikenne- ja kuljetuspal-
veluiden erillisrahoituksesta valtion talousar-
vion puitteissa; 

9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, 
edistää radioviestinnän teknistä toteutusta, 

2 § 

Viraston tehtävät 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa seuraa-
via tehtäviä:  

1) edistää liikenteen ja viestinnän turvalli-
suutta sekä alan teknistä kehitystä ja häiriöttö-
myyttä; 

2) huolehtii liikenteen ja sähköisen viestin-
nän sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- ja 
valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja tut-
kintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toi-
mialansa tilastoinnista; 

3) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

4) vastaa merikartoituksen järjestämisestä; 
5) kehittää ja edistää liikenteen ja viestinnän 

palveluita ja niiden tarjontaa sekä liikenteen ja 
viestinnän markkinoiden toimivuutta ja huo-
lehtii käyttäjien ja matkustajien oikeuksiin 
liittyvistä tehtävistä; 

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä nii-
den markkinoiden digitalisaatiota ja automati-
saatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja 
viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja 
innovaatiot; 

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tava-
raliikenteen ja logistiikan toimintaedellytyk-
siä; 

8) vastaa saariston liikenne- ja kuljetuspal-
veluiden erillisrahoituksesta valtion talousar-
vion puitteissa; 

9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, 
edistää radioviestinnän teknistä toteutusta, 



   
  

 

 2  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

selvittää ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, 
huolehtii radiolaitteiden markkinavalvon-
nasta, valvoo verkkotoimilupien ehtojen nou-
dattamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä 
muuta taajuushallintoa; 

10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä 
ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvonta-teh-
täviä; 

11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustusteh-
täviä sekä liikenteen verotustehtäviä; 

12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimi-
valtaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuottaa 
ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puo-
lustus- ja turvallisuusviranomaisille aluslii-
kennepalvelun tarjoajan avustamana; sekä 

13) huolehtii oman toimintansa varautumi-
sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin, edistää ja valvoo liikennejärjes-
telmän ja sähköisen viestinnän toimintavar-
muutta sekä tukee toimialallaan yhteiskunnan 
yleistä varautumista normaaliolojen häiriöti-
lanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja 
valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa 
sekä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason 
strategisia ohjelmia, toimenpidekokonaisuuk-
sia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimi-
joille. Virasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun 
liikenteen palveluiden, markkinoiden toimi-
vuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation 
edistämisen asiantuntijana. Virasto osallistuu 
myös alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnit-
teluun maakuntien liittojen, kuntien, kaupun-
kiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lisäksi virasto: 
1) antaa toimialaansa koskevia teknisiä 

määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa 
puitteissa; 

2) osallistuu toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön; ja 

3) tekee valtuuksiensa puitteissa kansainvä-
lisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät 
koske lainsäädännön alaa. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa viranomaistehtävistä, 
jotka sille erikseen säädetään. 

selvittää ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, 
huolehtii radiolaitteiden markkinavalvon-
nasta, valvoo verkkotoimilupien ehtojen nou-
dattamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä 
muuta taajuushallintoa; 

10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä 
ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvontatehtä-
viä; 

11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustusteh-
täviä sekä liikenteen verotustehtäviä; 

12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimi-
valtaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuottaa 
ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puo-
lustus- ja turvallisuusviranomaisille aluslii-
kennepalvelun tarjoajan avustamana; sekä 

13) huolehtii oman toimintansa varautumi-
sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin, edistää ja valvoo liikennejärjes-
telmän ja sähköisen viestinnän toimintavar-
muutta sekä tukee toimialallaan yhteiskunnan 
yleistä varautumista normaaliolojen häiriöti-
lanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja 
valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa 
sekä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason 
strategisia ohjelmia, toimenpidekokonaisuuk-
sia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimi-
joille. Virasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun 
liikenteen palveluiden, markkinoiden toimi-
vuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation 
edistämisen asiantuntijana. Virasto osallistuu 
myös maakunnallisten liikennejärjestelmä-
suunnitelmien laatimiseen maakuntien, kun-
tien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden 
kanssa.  

Lisäksi virasto: 
1) antaa toimialaansa koskevia teknisiä 

määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa 
puitteissa; 

2) osallistuu toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön; ja 

3) tekee valtuuksiensa puitteissa kansainvä-
lisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät 
koske lainsäädännön alaa. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa viranomaistehtävistä, 
jotka sille erikseen säädetään. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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2. 

Laki 

väylävirastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Väylävirastosta annetun lain (862/2009) 2 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat laissa ( / ), 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

2 § 

Viraston tehtävät 

Väylävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä: 
1) vastaa hallinnoimistaan valtion tie- ja ra-

taverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehittä-
misestä sekä niihin kohdistuvien toimien yh-
teensovittamisesta koko maassa; 

2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

3) vastaa liikenteenohjauksen järjestämi-
sestä; 

4) edistää liikenteen palveluiden ja liikenne-
järjestelmän digitalisaatiota ja automatisaa-
tiota; 

5) vastaa maanteiden kunnossapidosta ja 
palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden ra-
kentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista 
tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnit-
telusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja 
palvelutasosta; 

6) vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten toiminnallisesta ohjauksesta toi-
mialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta 
sanotuissa keskuksissa; 

7) vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tieto-
varantoja, huolehtii toimialansa tilastoinnista 
sekä liikenne- ja väylätietoa koskevasta yh-
teistyöstä; 

8) turvaa talvimerenkulun edellytykset; 
9) edistää väylänpidon markkinoiden toimi-

vuutta;  
10) huolehtii oman toimintansa varautumi-

sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin sekä edistää toimialallaan yhteis-
kunnan varautumista normaaliolojen häiriöti-
lanteisiin ja poikkeusoloihin; sekä 

2 § 

Viraston tehtävät 

Väylävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä: 
1) vastaa hallinnoimistaan valtion tie- ja ra-

taverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehittä-
misestä sekä niihin kohdistuvien toimien yh-
teensovittamisesta koko maassa; 

2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

3) vastaa liikenteenohjauksen järjestämi-
sestä; 

4) edistää liikenteen palveluiden ja liikenne-
järjestelmän digitalisaatiota ja automatisaa-
tiota; 

5) vastaa maanteiden kunnossapidosta ja 
palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden ra-
kentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista 
tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnit-
telusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja 
palvelutasosta; 

6) vastaa tienpidon ohjauksesta, yhteis-
työstä ja sopimusjärjestelyistä maakuntien ja 
tienpitoalueiden kanssa; 

7) vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tieto-
varantoja, huolehtii toimialansa tilastoinnista 
sekä liikenne- ja väylätietoa koskevasta yh-
teistyöstä ja sopimusjärjestelyistä maakuntien 
kanssa; 

8) turvaa talvimerenkulun edellytykset; 
9) edistää väylänpidon markkinoiden toimi-

vuutta;  
10) huolehtii oman toimintansa varautumi-

sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin sekä edistää toimialallaan yhteis-
kunnan varautumista normaaliolojen häiriöti-
lanteisiin ja poikkeusoloihin; sekä 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

11) vaalii ja hoitaa hallinnassaan olevia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistö-
kohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuu-
riomaisuutta. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpi-
teiden valmisteluun sekä maankäytön yhteis-
työhön väylänpidon asiantuntijana ja väy-
läomaisuuden haltijana. Virasto osallistuu 
myös liikenteen ja maankäytön yhteensovitta-
miseen sekä valtakunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelman laatimiseen ja alueellisen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun maakuntien 
liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden 
toimijoiden kanssa. 

Lisäksi virasto voi: 
1) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvä-

lisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka eivät 
koske lainsäädännön alaa; ja 

2) osallistua toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erik-
seen säädetään. 
 

11) vaalii ja hoitaa hallinnassaan olevia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistö-
kohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuu-
riomaisuutta. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpi-
teiden valmisteluun sekä maankäytön yhteis-
työhön väylänpidon asiantuntijana ja väy-
läomaisuuden haltijana. Virasto osallistuu 
myös liikenteen ja maankäytön yhteensovitta-
miseen sekä valtakunnallisen ja maakuntien 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen 
maakuntien, kuntien, kaupunkiseutujen ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

 
Lisäksi virasto voi: 
1) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvä-

lisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka eivät 
koske lainsäädännön alaa; ja 

2) osallistua toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erik-
seen säädetään. 

6 § 

Eräiden tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää yksityiselle tai jul-
kiselle palveluntarjoajalle asiakirjapalvelu-
tehtäviä, neuvontatehtäviä, hallintopalvelu-
tehtäviä, avustavia maastotehtäviä sekä maan-
hankintaan ja lunastukseen liittyviä tehtäviä, 
joihin ei sisälly päätöksentekovallan käyttöä.  

(Uusi 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Uusi 3 mom.) 
 
 

6 § 

Eräiden tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää yksityiselle tai jul-
kiselle palveluntarjoajalle asiakirjapalvelu-
tehtäviä, neuvontatehtäviä, hallintopalvelu-
tehtäviä, avustavia maastotehtäviä sekä maan-
hankintaan ja lunastukseen liittyviä tehtäviä, 
joihin ei sisälly päätöksentekovallan käyttöä.  

Väylävirasto voi sopia maakunnan kanssa 
tienpidon lupatehtävien siirtämisestä asian-
omaiselle maakunnalle tai tienpitoalueelle, 
jos lupa-asia koskee:  

1) työskentelyä tiealueella; 
2) tiealueen tai sillä olevien rakenteiden, ra-

kennelmien ja laitteiden käyttämistä muihin 
kuin maantietarkoituksiin; 

3) liittymälupia; 
4) tienvarsimainonnan lupia; 
5) myyntitoimintaa maantien varrella; tai 
6) kelirikkoajan poikkeuslupaa maanteille. 
Väylävirasto voi antaa maakunnalle hoidet-

tavaksi tai ottaa maakunnalta hoidettavak-
seen julkisia tehtäviä siten kuin ajoneuvojen 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

 
 
Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-

set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. 
Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä 
tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvauksesta 
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) 
säädetään. 

Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-
set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. 
Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä 
tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvauksesta 
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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3. 

Laki 

ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 4–7 ja 14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 739/2018, 5 § laeissa 729/2011 ja 1508/2011, 6 § 

osaksi laissa 1508/2011 sekä 14 § laissa ( / ), seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

4 § 

Velvollisuus siirtää ajoneuvo onnettomuus-
paikalta 

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja 
ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kah-
den vuorokauden kuluessa liikenneonnetto-
muudesta siirtämään ajoneuvon pois onnetto-
muuspaikalta.  

Jos ajoneuvoa ei ole siirretty 1 momentissa 
säädetyn ajan kuluessa, tienpitoviranomainen 
on velvollinen suorittamaan varastosiirron. 
Yksityisellä tiellä tapahtuneen liikennevahin-
gon osalta kunta suorittaa varastosiirron yksi-
tyisen tien tienpitäjän perustellusta pyyn-
nöstä. 

Jos ajoneuvon sijainnista aiheutuu vaaraa 
liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvollinen 
viipymättä siirtämään ajoneuvon. 

4 §   

Velvollisuus siirtää ajoneuvo onnettomuus-
paikalta  

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja 
ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kah-
den vuorokauden kuluessa liikenneonnetto-
muudesta siirtämään ajoneuvon pois onnetto-
muuspaikalta.  

Jos ajoneuvoa ei ole siirretty 1 momentissa 
säädetyn ajan kuluessa, maantien tienpitäjä 
tai kunta on velvollinen suorittamaan varasto-
siirron. Yksityistiellä tapahtuneen liikenneva-
hingon osalta kunta suorittaa varastosiirron 
yksityistienpitäjän perustellusta pyynnöstä.  

 
Jos ajoneuvon sijainnista aiheutuu vaaraa 

liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvollinen 
viipymättä siirtämään ajoneuvon.   

 
5 § 

Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen pe-
rusteella 

Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä 
koskevan säännöksen vastaisesti tielle, tienpi-
toviranomainen tai kunnallinen pysäköinnin-
valvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron ai-
kaisintaan kahden vuorokauden kuluttua sään-
nöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta. 

 
Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä 

koskevan säännöksen vastaisesti yksityiselle 
alueelle tai maastoon, kunta tai kunnallinen 

5 §   

Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen pe-
rusteella  

Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä 
koskevan säännöksen vastaisesti tielle, maan-
tien tienpitäjä tai kunta taikka kunnallinen py-
säköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varas-
tosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden 
kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin al-
kamisesta.  

Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä 
koskevan säännöksen vastaisesti yksityiselle 
alueelle tai maastoon, kunta tai kunnallinen 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

pysäköinninvalvoja suorittaa lähi- tai varasto-
siirron kahden vuorokauden kuluttua alueen 
omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, ajoneuvo saadaan kuitenkin siirtää vii-
pymättä, jos samalla ajoneuvolla tehdystä py-
säköintiä koskevan säännöksen vastaisesta 
menettelystä on määrätty viidestä eri teosta 
pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksa-
matta ja joihin ei voi hakea muutosta. 

Jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaa-
raa liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvol-
linen viipymättä siirtämään ajoneuvon. Jos 
pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien 
käytölle, poliisi, tienpitoviranomainen tai 
kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa 
lähi- tai varastosiirron viipymättä. 

Jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain 
(379/2011) 11 §:n 2 momentin vastaisesti pe-
lastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköin-
ninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai 
varastosiirron viipymättä. 

pysäköinninvalvoja suorittaa lähi- tai varasto-
siirron kahden vuorokauden kuluttua alueen 
omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.  

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, ajoneuvo saadaan kuitenkin siirtää vii-
pymättä, jos samalla ajoneuvolla tehdystä py-
säköintiä koskevan säännöksen vastaisesta 
menettelystä on määrätty viidestä eri teosta 
pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksa-
matta ja joihin ei voi hakea muutosta.  

Jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaa-
raa liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvol-
linen viipymättä siirtämään ajoneuvon. Jos 
pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien 
käytölle, poliisi, maantien tienpitäjä tai kunta 
taikka kunnallinen pysäköinninvalvoja voi 
toimittaa lähi- tai varastosiirron viipymättä.  

Jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain 
(379/2011) 11 §:n 2 momentin vastaisesti pe-
lastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköin-
ninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai 
varastosiirron viipymättä.  

 
6 § 

Siirto tiealueella tehtävän työn tai järjestettä-
vän tapahtuman perusteella 

Jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu hait-
taa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puh-
taanapidolle taikka korjaus- tai rakennus-
työlle, tienpitoviranomainen voi toimittaa ajo-
neuvon lähisiirron. Sama koskee tiealueella 
tienpitäjän luvalla järjestettävää tapahtumaa. 
Yksityisellä tiellä kunta toimittaa lähisiirron 
yksityisen tien tienpitäjän perustellusta pyyn-
nöstä. 

Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella teh-
tävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta 
on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoite-
tuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta 
vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Poik-
keuksellisissa tilanteissa tai viranomaisen har-
kinnan perusteella siirtoon voidaan ryhtyä tie-
alueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoitta-
matta.  

Jos ajoneuvolle ei voida liikenteen, tilan 
puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi 
suorittaa lähisiirtoa, sille voidaan suorittaa va-
rastosiirto. 

6 §   

Siirto tiealueella tehtävän työn tai järjestettä-
vän tapahtuman perusteella  

Jos pysäköidystä ajoneuvosto aiheutuu hait-
taa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puh-
taanapidolle taikka korjaus- tai rakennus-
työlle, maantien tienpitäjä voi toimittaa ajo-
neuvon lähisiirron. Sama koskee tiealueella 
tienpitäjän luvalla järjestettävää tapahtumaa. 
Yksityistiellä kunta toimittaa lähisiirron yksi-
tyisen tien tienpitäjän perustellusta pyynnöstä.  

 
Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella teh-

tävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta 
on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoite-
tuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta 
vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Poik-
keuksellisissa tilanteissa tai viranomaisen har-
kinnan perusteella siirtoon voidaan ryhtyä tie-
alueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoitta-
matta.  

Jos ajoneuvolle ei voida liikenteen, tilan 
puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi 
suorittaa lähisiirtoa, sille voidaan suorittaa va-
rastosiirto.  
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

 
7 § 

Hylätyn ajoneuvon siirto 

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ul-
koisesti havaittavien seikkojen perusteella on 
ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajo-
neuvo on hylätty, tienpitoviranomainen on 
velvollinen alueellaan suorittamaan varasto-
siirron. Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle 
hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varasto-
siirron yksityisen tien tienpitäjän tai alueen 
haltijan perustellusta pyynnöstä. Mitä tässä 
pykälässä säädetään, koskee myös poliisin 
haltuun jääneen hylätyn ajoneuvon siirtämistä 
poliisin pyynnöstä. 

7 §   

Hylätyn ajoneuvon siirto   

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ul-
koisesti havaittavien seikkojen perusteella on 
ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajo-
neuvo on hylätty, maantien tienpitäjä on vel-
vollinen alueellaan suorittamaan varastosiir-
ron. Yksityistiellä tai alueella olevalle hylä-
tylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiir-
ron yksityistienpitäjän tai alueen haltijan pe-
rustellusta pyynnöstä. Mitä tässä pykälässä 
säädetään, koskee myös poliisin haltuun jää-
neen hylätyn ajoneuvon siirtämistä poliisin 
pyynnöstä.  

 
14 § 

Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tässä 
laissa säädettyjen tehtävien valtakunnallisesta 
ohjauksesta. 

Väylävirasto voi sopimuksen nojalla antaa 
kunnalle hoidettavaksi virastolle tämän lain 
mukaan kuuluvia julkisia tehtäviä tai ottaa 
hoidettavakseen tämän lain mukaan kunnalle 
kuuluvia julkisia tehtäviä. 
 

14 § 

Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tässä 
laissa säädettyjen tehtävien valtakunnallisesta 
ohjauksesta. 

Väylävirasto voi sopimuksen nojalla antaa 
maakunnalle hoidettavaksi virastolle tämän 
lain mukaan kuuluvia julkisia tehtäviä tai ot-
taa hoidettavakseen tämän lain mukaan maa-
kunnalle kuuluvia julkisia tehtäviä. 
 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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4. 

Laki 

ilmailulain 76 ja 80 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ilmailulain (864/2014) 76 ja 80 §, sellaisena kuin niistä on 76 § laissa ( / ),seuraa-

vasti:  
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

76 § 

Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa käyttää vain lentopaikkaa tai 2 mo-
mentissa tarkoitettua aluetta. Kielto muiden 
alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannetta, 
pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia ta-
pauksia, ei myöskään lentoonlähtöä ja laskeu-
tumista miehittämättömällä ilma-aluksella tai 
sotilashelikopterilla, muulla valtion helikop-
terilla eikä etsintä- ja pelastustoimintaan käy-
tettävällä helikopterilla pelastus-, virka-apu- 
ja operatiivisilla lennoilla. Aluksella olevan 
laskeutumisalueen käyttämisestä helikopterin 
lentoonlähtöön ja laskeutumiseen säädetään 
erikseen. 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa tilapäisesti käyttää avointa vesialu-
etta sekä alueen omistajan tai haltijan suostu-
muksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka 
aluetta ei ole sellaiseen tarkoitukseen erityi-
sesti järjestetty. Liikenne- ja viestintävirasto 
antaa tarvittaessa ilmailun turvallisuuden kan-
nalta tarpeellisia määräyksiä: 

1) maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä; 
2) ilma-alusten käyttämän alueen mitoituk-

sesta ja pinnan ominaisuuksista; 
3) lentoesterajoituksista; 
4) muista lentoonlähdön ja laskeutumisen 

turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun toimin-

taan tarvittavan maa- tai vesialueen omistajan 
tai haltijan luvan edellyttämästä yhteisen maa- 
tai vesialueen osakaskunnan suostumuksesta 
säädetään yhteisaluelaissa (758/1989). 

76 § 

Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa käyttää vain lentopaikkaa tai 2 mo-
mentissa tarkoitettua aluetta. Kielto muiden 
alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannetta, 
pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia ta-
pauksia, ei myöskään lentoonlähtöä ja laskeu-
tumista miehittämättömällä ilma-aluksella tai 
sotilashelikopterilla, muulla valtion helikop-
terilla eikä etsintä- ja pelastustoimintaan käy-
tettävällä helikopterilla pelastus-, virka-apu- 
ja operatiivisilla lennoilla. Aluksella olevan 
laskeutumisalueen käyttämisestä helikopterin 
lentoonlähtöön ja laskeutumiseen säädetään 
erikseen. 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa tilapäisesti käyttää avointa vesialu-
etta sekä alueen omistajan tai haltijan suostu-
muksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka 
aluetta ei ole sellaiseen tarkoitukseen erityi-
sesti järjestetty. Liikenne- ja viestintävirasto 
antaa tarvittaessa ilmailun turvallisuuden kan-
nalta tarpeellisia määräyksiä: 

1) maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä; 
2) ilma-alusten käyttämän alueen mitoituk-

sesta ja pinnan ominaisuuksista; 
3) lentoesterajoituksista; 
4) muista lentoonlähdön ja laskeutumisen 

turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun toimin-

taan tarvittavan maa- tai vesialueen omistajan 
tai haltijan luvan edellyttämästä yhteisen maa- 
tai vesialueen osakaskunnan suostumuksesta 
säädetään yhteisaluelaissa (758/1989).  
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, 
maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon har-
joittaminen tai haitallisten ympäristövaikutus-
ten ehkäisy niin vaativat, Liikenne- ja viestin-
tävirasto voi kieltää muun kuin lentopaikan 
käytön tai rajoittaa 2 momentissa tarkoitetun 
alueen käyttöä ilma-alusten lentoonlähtöön ja 
laskeutumiseen. Liikenne- ja viestintäviraston 
on kuultava asianomaista elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusta sekä tarpeen mukaan 
muita viranomaisia, jos kiellon tai rajoituksen 
syy on muu kuin lentoturvallisuus tai liiken-
teen sujuvuus. 

 (Uusi 5 mom.) 
 

Jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, 
maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon har-
joittaminen tai haitallisten ympäristövaikutus-
ten ehkäisy niin vaativat, Liikenne- ja viestin-
tävirasto voi kieltää muun kuin lentopaikan 
käytön tai rajoittaa 2 momentissa tarkoitetun 
alueen käyttöä ilma-alusten lentoonlähtöön ja 
laskeutumiseen. Liikenne- ja viestintäviraston 
on kuultava asianomaista maakuntaa sekä 
tarpeen mukaan muita viranomaisia, jos kiel-
lon tai rajoituksen syy on muu kuin lentotur-
vallisuus tai liikenteen sujuvuus. 

 
Maakunta voi vuosittain myöntää avustusta 

valtion lentoasemaverkkoyhtiön ulkopuolisten 
lentoasemien ja -paikkojen toiminta-, yllä-
pito- ja investointimenoihin. Avustus voidaan 
myöntää Euroopan unionin lentoasemia ja 
lentoyhtiöitä koskevien valtiontukisuuntavii-
vojen (EUVL 2014/C 99/03) mukaisesti sekä 
EU-komission asetuksen 651/2014 tiettyjen 
tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille 
soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 ar-
tiklan mukaisesti siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. Avustusmäärärahan riittävyys-
arviointi tehdään maakunnissa valtuustokau-
sittain. Arvioinnissa tarkastellaan lentoase-
mien ja -paikkojen valtionavustusten tarvetta, 
avustuksilla saavutettuja vaikutuksia, arvioi-
tua tulevaa kehitystä sekä näiden suhdetta jul-
kisen talouden kehitykseen. 
 

80 § 

Rakentamislupa-asian käsittelyyn liittyvä 
kuulemismenettely 

Ennen lentopaikan rakentamisluvan myön-
tämistä on asianomaiselle kunnalle sekä asian 
laadun mukaan puolustusministeriölle, ympä-
ristöministeriölle, elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle ja maakunnan liitolle va-
rattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta. 

Jos rakentamislupa haetaan muun ilmailua 
palvelevan alueen kuin lentopaikan tai sen ra-
kennelmien ja laitteiden rakentamiseen tai nii-
den 79 §:n mukaista muuttamiseen, asian-
omaiselle kunnalle sekä asian laadun mukaan 
muulle asianomaiselle viranomaiselle ja naa-

80 § 

Rakentamislupa-asian käsittelyyn liittyvä 
kuulemismenettely 

Ennen lentopaikan rakentamisluvan myön-
tämistä on asianomaiselle maakunnalle ja 
kunnalle sekä asian laadun mukaan puolustus-
ministeriölle, ympäristöministeriölle ja Val-
tion lupa- ja valvontavirastolle varattava tilai-
suus antaa lausuntonsa asiasta. 

Jos rakentamislupa haetaan muun ilmailua 
palvelevan alueen kuin lentopaikan tai sen ra-
kennelmien ja laitteiden rakentamiseen tai nii-
den 79 §:n mukaiseen muuttamiseen, asian-
omaiselle kunnalle ja maakunnalle sekä asian 
laadun mukaan muulle asianomaiselle viran-



   
  

 

 12  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

pureille on ennen rakentamisluvan myöntä-
mistä varattava tilaisuus antaa lausuntonsa 
asiasta. 

omaiselle ja naapureille on ennen rakentamis-
luvan myöntämistä varattava tilaisuus antaa 
lausuntonsa asiasta. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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5. 

Laki 

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 

15 b–15 h, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30–32, 34–36, 37, 38, 39, 40, 43, 42, 42 a, 44, 45, 48, 
49, 51, 52, 52 b, 54, 56, 56 a, 57, 62, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 
95 a, 99, 100, 100 b, 101, 101 a, 102–105, 107, 108 ja 108 a §,  

sellaisina kuin niistä ovat 2, 8, 15 b–15 h, 16, 17, 19, 22, 24, 30, 34–36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 
45, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 56 a, 57, 62, 69, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 95 a, 
100 b, 101, 101 a, 102, 104, 105, 107 ja 108 § laissa 572/2018, 3, 6, 11, 15 d, 27, 31, 32, 42, 42 
a, 52 b, 99, 100, 103 ja 108 a § laissa ( / ), 23 ja 84 § laissa 566/2016 ja 73 § osaksi laissa 
566/2016, 
lisätään lakiin uusi 1 b luku ja 15 g–15 q §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kaikki liikennemuo-
dot ja kulkutavat kattavasta valtakunnallisesta 
liikennejärjestelmäsuunnittelusta. 

 
Tässä laissa säädetään myös maanteistä ja 

niiden palvelutasosta ja tienpidosta sekä valti-
olle ja muille viranomaisille kuuluvista oi-
keuksista ja velvollisuuksista samoin kuin 
kiinteistön omistajien ja muiden asianosaisten 
oikeusasemasta. 

2 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kaikki liikennemuo-
dot ja kulkutavat kattavasta valtakunnallisesta 
ja maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuun-
nittelusta. 

Tässä laissa säädetään myös maanteistä ja 
niiden palvelutasosta ja tienpidosta ja sen jär-
jestämiseen liittyvästä tehtävien järjestämi-
sestä ja siihen liittyvistä sopimuksista, ohjauk-
sesta ja muista järjestelyistä sekä valtiolle, 
maakunnille ja muille viranomaisille kuulu-
vista oikeuksista ja velvollisuuksista samoin 
kuin kiinteistön omistajien ja muiden asian-
osaisten oikeusasemasta. 

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) liikennejärjestelmällä kaikki liikenne-

muodot kattavasta henkilö- ja tavaraliiken-
teestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, 
viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) liikennejärjestelmällä kaikki liikenne-

muodot kattavasta henkilö- ja tavaraliiken-
teestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, 
viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoi-
tetuista palveluista, liikennevälineistä ja lii-
kennettä ohjaavista järjestelmistä muodostu-
vaa kokonaisuutta;  

2) tienpidolla maantien suunnittelua, raken-
tamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallin-taa 
sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuotta-
mista ja ylläpitoa;  

3) rakentamisella uuden tien tekemistä ja 
tien parantamista;  

4) kunnossapidolla tien hoitoa ja korjausta;  
5) tienpitäjällä Väylävirastoa. 

 

palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoi-
tetuista palveluista, liikennevälineistä ja lii-
kennettä ohjaavista järjestelmistä muodostu-
vaa kokonaisuutta;  

2) tienpidolla maantien suunnittelua, raken-
tamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallintaa 
sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuotta-
mista ja ylläpitoa;  

3) rakentamisella uuden tien tekemistä ja 
tien parantamista;  

4) kunnossapidolla tien hoitoa ja korjausta;  
5) tienpitäjällä Väylävirastoa; 
6) tienpitoalueella maakuntien välisellä yh-

teistyösopimuksella muodostettavaa aluetta, 
jolla hoidetaan alueen maakuntien vastuulla 
olevat tienpidon tehtävät yhteistyösopimuksen 
mukaisesti; 

7) tienpidon sopimuksella tienpitäjän ja 
maakuntien välillä tienpidon järjestämiseksi 
laadittavaa sopimusta. 

 
6 § 

Maantielautat 

Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja 
laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai sitä 
korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hy-
väksymän muun laitteiston ohjaama lautta 
(lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta 
(lautta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, 
mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja tur-
vallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 
§:ssä tarkoitetuista ro-ro-matkustaja-aluksesta 
säädetään ja määrätään. 

Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen pal-
velujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljet-
taja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään kyke-
nevä. Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuot-
taja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on pereh-
tynyt lossin koneistoon, rakenteeseen ja käyt-
töön sekä kansainvälisistä säännöistä yhteen-
törmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 
1972 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 
30/1977) ja yhteentörmäämisen ehkäisemi-
sestä sisäisillä kulkuvesillä annetussa asetuk-
sessa (Sisävesisäännöt 1978) (252/1978) an-
nettuihin sääntöihin ja tuntee 4 momentin no-
jalla annettujen säännösten sisällön. Lossin 

6 § 

Maantielautat 

Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja 
laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai sitä 
korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hy-
väksymän muun laitteiston ohjaama lautta 
(lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta 
(lautta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, 
mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja tur-
vallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 
§:ssä tarkoitetuista ro-ro-matkustaja-aluksesta 
säädetään ja määrätään. 

Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen pal-
velujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljet-
taja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään kyke-
nevä. Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuot-
taja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on pereh-
tynyt lossin koneistoon, rakenteeseen ja käyt-
töön sekä kansainvälisistä säännöistä yhteen-
törmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 
1972 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 
30/1977) ja yhteentörmäämisen ehkäisemi-
sestä sisäisillä kulkuvesillä annetussa asetuk-
sessa (Sisävesisäännöt 1978) (252/1978) an-
nettuihin sääntöihin ja tuntee 4 momentin no-
jalla annettujen säännösten sisällön. Lossin 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

kuljettajalla on oltava riittävä terveys lossin 
kuljettamiseksi. Hänellä on myös oltava riit-
tävä kielitaito, jotta hän voi antaa hätätilanne-
ohjeet matkustajille. Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä lossien 
katsastuksesta ja varusteista. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus päättää lossin mie-
hityksestä. 

Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman ai-
kataulua. Liikenteellisistä syistä voi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää, 
että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. 
Päätöksen tulee samalla sisältää aikataulun 
määräämisen perusteet. Ennen asian ratkaise-
mista on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen varattava niille, joita lauttaliikenne vä-
littömästi koskee, mahdollisuus lausua mieli-
piteensä asiassa sekä hankittava asianomaisen 
kunnan ja tarvittaessa muunkin viranomaisen 
lausunto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tulee kuuluttaa päätöksestä, ja aika-
taulu on asetettava nähtäville lauttapaikan vä-
littömään läheisyyteen. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin lauttojen valvonnasta, 
kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista 
kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, lossin 
kuljettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, 
lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän risteämi-
sen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin kuljet-
tajalta vaadittavasta lääkärintodistuksesta ja 
lauttalaiturin varusteista. 
 

kuljettajalla on oltava riittävä terveys lossin 
kuljettamiseksi. Hänellä on myös oltava riit-
tävä kielitaito, jotta hän voi antaa hätätilanne-
ohjeet matkustajille. Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä lossien 
katsastuksesta ja varusteista. Tienpitäjä päät-
tää lossin miehityksestä. 

Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman ai-
kataulua. Liikenteellisistä syistä taikka maa-
kunnan, kunnan, muun viranomaisen tai muun 
toimijan hakemuksesta voi tienpitäjä päättää, 
että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. 
Päätökseen on samalla sisällytettävä aikatau-
lun määräämisen perusteet. Ennen asian rat-
kaisemista on tienpitäjän varattava niille, joita 
lauttaliikenne välittömästi koskee, mahdolli-
suus lausua mielipiteensä asiassa sekä hankit-
tava asianomaisen kunnan ja tarvittaessa 
muunkin viranomaisen lausunto. Tienpitäjän 
on kuulutettava päätöksestä, ja aikataulu on 
asetettava nähtäville lauttapaikan välittömään 
läheisyyteen. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin lauttojen valvonnasta, 
kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista 
kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, lossin 
kuljettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, 
lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän risteämi-
sen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin kuljet-
tajalta vaadittavasta lääkärintodistuksesta ja 
lauttalaiturin varusteista. 

8 § 

Maantiehen kuuluvat palvelualueet 

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuille py-
säköintialueille saadaan sijoittaa laitteita, ra-
kennelmia ja rakennuksia kioskimyymälää 
varten sekä levähdysalueille myös kahvilaa, 
ravintolaa, polttoaineenjakelua, moottoriajo-
neuvojen huoltoa ja muuta tienkäyttäjien pal-
velua varten. Sen lisäksi, mitä maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) säädetään, vaadi-
taan laitteiden, rakennelmien ja rakennusten 
sijoittamiseen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen suostumus. 

Maantiehen kuuluville palvelualueille tule-
vien laitteiden, rakennelmien ja rakennusten 

8 § 

Maantiehen kuuluvat palvelualueet 

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuille py-
säköintialueille saadaan sijoittaa laitteita, ra-
kennelmia ja rakennuksia kioskimyymälää 
varten sekä levähdysalueille myös kahvilaa, 
ravintolaa, polttoaineenjakelua, moottoriajo-
neuvojen huoltoa ja muuta tienkäyttäjien pal-
velua varten. Sen lisäksi, mitä maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) säädetään, vaadi-
taan laitteiden, rakennelmien ja rakennusten 
sijoittamiseen tienpitäjän suostumus. 

 
Maantiehen kuuluville palvelualueille tule-

vien laitteiden, rakennelmien ja rakennusten 
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sijoittamiseksi on elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen tehtävä tarvittaessa sopimus 
alueen käyttämisestä, rakentamisesta, tiedon 
tuottamisesta, liiketoiminnan harjoittamisesta 
ja valtiolle mahdollisesti tulevasta korvauk-
sesta. Sopimuksen tekemiseksi on elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen pyydettävä 
tarjouksia luotettavilta, vakavaraisilta ja am-
mattitaitoisilta yrittäjiltä. Sopimus on tehtävä 
sen yrittäjän kanssa, joka asetetussa määrä-
ajassa on antanut liikenteen ja matkailun vaa-
timukset sekä alueen käyttötarkoituksen edel-
lyttämä palvelutaso huomioon ottaen koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. 
Sopimusta ei saa siirtää toiselle ilman elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suos-
tumusta. 

 

sijoittamiseksi on tienpitäjän tehtävä tarvitta-
essa sopimus alueen käyttämisestä, rakenta-
misesta, tiedon tuottamisesta, liiketoiminnan 
harjoittamisesta ja valtiolle mahdollisesti tule-
vasta korvauksesta. Sopimuksen tekemiseksi 
on tienpitäjän pyydettävä tarjouksia luotetta-
vilta, vakavaraisilta ja ammattitaitoisilta yrit-
täjiltä. Sopimus on tehtävä sen yrittäjän 
kanssa, joka asetetussa määräajassa on anta-
nut liikenteen ja matkailun vaatimukset sekä 
alueen käyttötarkoituksen edellyttämä palve-
lutaso huomioon ottaen kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen. Sopimusta ei 
saa siirtää toiselle ilman tienpitäjän suostu-
musta. 

 

11 § 

Tienpidosta vastaavat viranomaiset 

Väylävirasto vastaa maantieverkon omista-
jan tehtävistä ja muista tienpidon tehtävistä si-
ten kuin tässä laissa erikseen säädetään. Väy-
lävirasto myös ohjaa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia tienpidon tehtävien hoita-
misessa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoita-
misesta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti. 
Väylävirasto vastaa kuitenkin merkittävien 
hankkeiden rakentamisesta. 

 
Väylävirasto on tieinfrastruktuurin turvalli-

suuden hallinnasta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 2 
artiklassa tarkoitettu toimivaltainen organi-
saatio. Liikenne- ja viestintävirasto on Euroo-
pan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli-
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/54/EY 4 artiklassa tarkoitettu 
hallintoviranomainen. 

11 § 

Tienpidosta vastaavat viranomaiset 

Väylävirasto vastaa maantieverkon omista-
jan tehtävistä sekä tienpidon valtakunnalli-
sista tehtävistä. Väylävirasto myös ohjaa 
maakuntia tienpidon tehtävien hoitamisessa. 

 
 
Maakunnat vastaavat alueensa tienpidon 

tehtävien hoitamisesta tienpidon sopimuksen 
ja Väyläviraston ohjauksen mukaisesti enin-
tään yhdeksällä tienpitoalueella. Väylävirasto 
vastaa kuitenkin merkittävien hankkeiden ra-
kentamisesta. 

Väylävirasto on tieinfrastruktuurin turvalli-
suuden hallinnasta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 2 
artiklassa tarkoitettu toimivaltainen organi-
saatio. Liikenne- ja viestintävirasto on Euroo-
pan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli-
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/54/EY 4 artiklassa tarkoitettu 
hallintoviranomainen. 

14 § 

Yksityisen tien muuttaminen maantieksi ja 
asemakaava-alueiden maantiet 

14 § 

Yksityistien muuttaminen maantieksi ja ase-
makaava-alueiden maantiet 
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Yksityinen tie muutetaan maantieksi 13 §:n 
1 momentin mukaisten uuden maantien teke-
misen edellytysten sitä vaatiessa. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa 
säädetään, millaisia maanteitä varten voidaan 
asemakaava-alueella osoittaa liikennealue. 

Yksityisen tien tai kadun muuttuessa maan-
tieksi syntyy tienpitäjälle 57 §:n 2 momentin 
tai 58 §:n 3 momentin mukainen oikeus yksi-
tyisen tien alueeseen tai katualueeseen. 

Yksityistie muutetaan maantieksi 13 §:n 1 
momentin mukaisten uuden maantien tekemi-
sen edellytysten sitä vaatiessa. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 83 §:n 4 momentissa säädetään, 
millaisia maanteitä varten voidaan asema-
kaava-alueella osoittaa liikennealue. 

Yksityistien tai kadun muuttuessa maan-
tieksi syntyy tienpitäjälle 57 §:n 2 momentin 
tai 58 §:n 3 momentin mukainen oikeus yksi-
tyistien alueeseen tai katualueeseen. 

 
15 § 

Kiinteistöt ja yksityiset tiet 

Mitä tässä laissa ja sen nojalla säädetään 
kiinteistöstä, sovelletaan myös määräalaan ja 
kiinteistöjen yhteiseen alueeseen. 

Yksityisellä tiellä tarkoitetaan tässä laissa 
myös sellaista yksityiseen tiehen verrattavaa 
tietä tai liittymää, johon yksityisistä teistä an-
nettua lakia (358/1962) ei sovelleta. 

15 § 

Kiinteistöt ja yksityistiet 

Mitä tässä laissa ja sen nojalla säädetään 
kiinteistöstä, sovelletaan myös määräalaan ja 
kiinteistöjen yhteiseen alueeseen. 

Yksityistiellä tarkoitetaan tässä laissa myös 
sellaista yksityistiehen verrattavaa tietä tai 
liittymää, johon yksityistielakia (560/2018) ei 
sovelleta. 

 
1 a luku 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

1 a luku 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

15 b §  

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunni-
telma 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa val-
takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man valmistelusta, ja sen hyväksyy valtioneu-
vosto. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuun-
nitelmassa esitetään liikennejärjestelmän ny-
kytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva 
arvio, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet 
sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaan on sisällytettävä 12 vuodeksi laadit-
tava ohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien 
toimenpiteitä. Ohjelman tulee lisäksi sisältää 
liikennejärjestelmää koskeva valtion rahoitus-
ohjelma. Ohjelma voidaan tarkistaa tarvitta-
essa. 

 

15 b § 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunni-
telma 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa val-
takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man valmistelusta, ja sen hyväksyy valtioneu-
vosto. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuun-
nitelmassa esitetään liikennejärjestelmän ny-
kytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva 
arvio, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet 
sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.  

Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaan on sisällytettävä 12 vuodeksi laadit-
tava ohjelma, joka sisältää valtion, maakun-
tien ja kuntien toimenpiteitä. Ohjelmaan on li-
säksi sisällytettävä liikennejärjestelmää kos-
keva valtion rahoitusohjelma. Ohjelma voi-
daan tarkistaa tarvittaessa. 
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Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaan on sisällytettävä viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista annetun lain (200/2005) 
mukainen ympäristövaikutusten arviointi. 

Kunkin hallituskauden alussa liikennejär-
jestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan 
yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa 
sekä tarvittaessa tarkistetaan julkisen talouden 
suunnitelman muuttuessa. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön on varmistettava valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteen-
sovittaminen muihin valtakunnallisiin suunni-
telmiin. 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaan on sisällytettävä viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista annetun lain (200/2005) 
mukainen ympäristövaikutusten arviointi. 

Kunkin hallituskauden alussa liikennejär-
jestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan 
yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa 
sekä tarvittaessa tarkistetaan julkisen talouden 
suunnitelman muuttuessa. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön on varmistettava valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteen-
sovittaminen muihin valtakunnallisiin suunni-
telmiin. 

 
15 c §  

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelu 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain 
(7/2014) 17 §:n 1 momentin 6 kohdassa sää-
detään maakunnan liiton tehtävästä koskien 
maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelua. 

15 c § 

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Maakunnan on valtakunnallisessa liikenne-
järjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi ja siinä esitettyjen toi-
mien täytäntöönpanon edistämiseksi laadit-
tava toimialueelleen monivuotinen maakun-
nan liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Maakunnan lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmassa voidaan 
esittää myös maakunnan oloista johtuvia 
maakunnallisia tavoitteita ja toimia liikkumi-
sen ja liikennejärjestelmän toimivuuden, tur-
vallisuuden ja kestävyyden edistämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa esitetään maakunnan alueen liikenne-
järjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaym-
päristöä koskeva arvio sekä tavoitteet ja toi-
menpide-ehdotukset tavoitteiden saavutta-
miseksi. Suunnitelmassa on esitettävä arvio 
suunnitelman toteutettavuudesta käytössä ole-
vien taloudellisten resurssien puitteissa, to-
teutusaikataulusta sekä suunnitelman muista 
vaikutuksista. Maakunnan on arvioitava lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmansa toteutumista 
ja vaikuttavuutta vähintään kerran valtuusto-
kaudessa sekä tarvittaessa tarkistettava suun-
nitelma. 

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 
on yhteensovitettava maakunnan muun suun-
nittelun, maakuntakaavan sekä sen alueeseen 
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rajoittuvien muiden maakuntien liikennejär-
jestelmäsuunnitelmien kanssa. Maakunta voi 
laatia liikennejärjestelmäsuunnitelman myös 
yhdessä toisen tai useamman maakunnan 
kanssa. Suunnitelmassa on myös kiinnitettävä 
huomiota maakunnan alueella olevien kuntien 
ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää kos-
kevaan suunnitteluun. Suunnitelma voidaan 
laatia osana muuta maakunnan strategista 
suunnittelua. 

Maakunnan alueella toimivien viranomais-
ten on toiminnassaan kiinnitettävä huomiota 
maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan. 

 
15 d § 

Menettely suunnitelmia valmisteltaessa 

Liikenne- ja viestintäministeriön on valmis-
teltava valtakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma yhteistyössä suunnitelman kan-
nalta keskeisten ministeriöiden, viranomais-
ten ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitel-
maluonnoksesta on pyydettävä lausunto niiltä 
ministeriöiltä, viranomaisilta, maakuntien lii-
toilta ja muilta toimijoilta, joiden toimialaan 
tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy.  

 
(Uusi 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviras-
ton on osallistuttava valtakunnalliseen liiken-
nejärjestelmäsuunnitteluun siten kuin laissa 
erikseen säädetään. Liikenne- ja viestintävi-
rasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitte-
luun ja toimenpiteiden suunnitteluun liiken-
teen palveluiden, markkinoiden toimivuuden, 
tiedon hyödyntämisen ja automaation edistä-
misen asiantuntijana. Väylävirasto osallistuu 

15 d § 

Menettely suunnitelmia valmisteltaessa 

Liikenne- ja viestintäministeriön on valmis-
teltava valtakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma yhteistyössä kaikkien maakun-
tien sekä suunnitelman kannalta keskeisten 
ministeriöiden, viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta 
on pyydettävä lausunto niiltä ministeriöiltä, 
viranomaisilta ja muilta toimijoilta, joiden toi-
mialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti 
liittyy.  

Maakunnan on valmisteltava maakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä 
valtion liikennehallinnon, alueen kuntien, 
muiden maakuntien sekä viranomaisten ja 
muiden toimijoiden kanssa, joiden toimialaan 
liikennejärjestelmäsuunnitelma voi olennai-
sesti liittyä. Maakunnan on pyydettävä suun-
nitelmaluonnoksesta lausunto alueen kunnilta 
ja niiltä ministeriöiltä, viranomaisilta, muilta 
maakunnilta sekä muilta tahoilta, joiden toi-
mialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti 
liittyy.  

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviras-
ton on osallistuttava valtakunnallisen ja maa-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatimiseen siten kuin laissa erikseen sääde-
tään. Liikenne- ja viestintävirasto osallistuu 
liikennejärjestelmäsuunniteluun ja toimenpi-
teiden suunnitteluun liikenteen palveluiden, 
markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntä-



   
  

 

 20  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenne-
verkkojen toimenpiteiden valmisteluun sekä 
maankäytön yhteistyöhön väylänpidon asian-
tuntijana ja väyläomaisuuden haltijana. 

 
Suunnitelman valmistelusta vastaavan on 

varattava muillekin kuin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuille tahoille mahdollisuus tutustua 
mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin suun-
nitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipi-
teensä. Mahdollisuus varataan julkaisemalla 
kuulutus 108 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Vas-
taavalla tavalla on julkaistava kuulutus hyväk-
sytystä suunnitelmasta perusteluineen sekä 
siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on otettu 
huomioon. 

 

misen ja automaation edistämisen asiantunti-
jana. Väylävirasto osallistuu liikennejärjestel-
mäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimen-
piteiden valmisteluun sekä maankäytön yh-
teistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja väy-
läomaisuuden haltijana. 

Suunnitelman valmistelusta vastaavan on 
varattava muillekin kuin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuille tahoille mahdollisuus tutustua 
mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin suun-
nitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipi-
teensä. Mahdollisuus varataan julkaisemalla 
kuulutus 108 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Vas-
taavalla tavalla on julkaistava kuulutus hyväk-
sytystä suunnitelmasta perusteluineen sekä 
siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on otettu 
huomioon. 

15 e § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman laadintamenette-
lyistä ja seurannasta. 

15 e § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman ja maakunnan lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman laadintame-
nettelyistä, seurannasta ja varautumisesta 
normaaliolojen häiriötilanteisiin. 

 
(Uusi luku) 1 b luku 

Tienpidon järjestäminen 

(Uusi pykälä) 15 f § 

Tienpitoalueet 

Maakuntien on sovittava niille tämän lain 
mukaan kuuluvien tienpidon tehtävien hoita-
misesta yhteistoiminnassa enintään yhdek-
sällä tienpitoalueella maakuntalain ( / ) 8 lu-
vussa säädetyllä tavalla. Yhteistyösopimuk-
sessa on sovittava tienpidon tehtävien järjes-
tämisestä sekä tienpitoalueen maakuntien toi-
mivallan ja vastuiden jakautumisesta. 

Yhteistyösopimuksella on varmistettava: 
1) kustannustehokas, yhtenäinen, asiantun-

teva ja pitkäjänteinen tienpito; 
2) tämän lain mukaisen palvelutason toteu-

tuminen ja työssäkäyntialueiden asiakastar-
peiden huomioon ottaminen; sekä 
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3) maantieteellisesti, kooltaan ja muutoin-
kin tarkoituksenmukaisten tienpitoalueiden 
muodostuminen. 

Jos maakunta kykenee yksin järjestämään 
tienpitotehtävät 2 momentin vaatimukset täyt-
tävällä tavalla, se voi muodostaa tienpitoalu-
een yksin edellyttäen, että tienpitoalueiden yh-
teismäärä ei ylitä yhdeksää. 

 
(Uusi pykälä) 15 g § 

Tienpitoalueista sopiminen 

Tienpitoaluetta koskeva yhteistyösopimus 
on laadittava toistaiseksi voimassa olevana. 
Yhteistyösopimus tulee voimaan sen laati-
mista seuraavan kalenterivuoden alusta.  

Maakunnat valmistelevat ja hyväksyvät yh-
teistyösopimuksen ja toimittavat ensimmäisen 
hyväksytyn sopimuksen tiedoksi liikenne- ja 
viestintäministeriölle ja Väylävirastolle vii-
meistään 29 päivänä helmikuuta 2020. Sen 
jälkeen laadittavat joko uudet tai muutetut yh-
teistyösopimukset on toimitettava tiedoksi lii-
kenne- ja viestintäministeriölle ja Väyläviras-
tolle viimeistään 30 päivänä elokuuta kysei-
sen yhteistyösopimuksen voimaantuloa edel-
tävänä vuonna. 

Maakunnat varaavat liikenne- ja viestintä-
ministeriölle ja tienpitäjälle tilaisuuden lau-
sua maakuntien välisestä yhteistyösopimuk-
sesta viimeistään kahdeksan viikkoa ennen 
yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Jos lii-
kenne- ja viestintäministeriö katsoo, että yh-
teistyösopimus ei täytä 15 f §:n 2 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia, ministeriön ja maa-
kuntien on neuvoteltava asiasta. 

 
(Uusi pykälä) 15 h § 

Maakuntien yhteistyösopimuksen korvaami-
nen valtioneuvoston päätöksellä 

Jos maakunnat eivät pääse 15 f §:ssä tarkoi-
tettuun sopimukseen tai 15 g §:n 3 momen-
tissa tarkoitetuissa neuvotteluissa ei päästä 
yhteisymmärrykseen, valtioneuvosto tekee lii-
kenne- ja viestintäministeriön esittelystä pää-
töksen tienpidon tehtävien hoitamisesta maa-
kuntien yhteistoiminnassa. 



   
  

 

 22  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Valtioneuvosto voi määrätä: 
1) tienpitoalueista; 
2) tehtävien hoitamisesta maakuntalain 48 

§:ssä tarkoitetun yhteisen toimielimen avulla; 
3) maakunnasta, joka toimii maakuntalain 

48 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vas-
tuumaakuntana sekä mainitun lain 49 §:n 1–3 
kohdassa tarkoitetuista yhteistä toimielintä 
koskevista seikoista; 

4) muista yhteistoiminnan järjestämistä kos-
kevista seikoista, jotka ovat tarpeen 15 f §:n 2 
momentissa tarkoitettujen vaatimusten täyttä-
miseksi. 

Valtioneuvoston on samalla määrättävä me-
nettelystä, jolla sen päätös voidaan korvata 
maakuntien 15 f §:n mukaisella yhteistyösopi-
muksella. Valtioneuvoston päätös on voi-
massa sen kalenterivuoden loppuun, jonka ai-
kana maakunnat pääsevät yhteistyösopimuk-
seen. 

Valtioneuvoston tässä pykälässä tarkoitettu 
päätös valmistellaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä. Ministeriön on valmistelussa 
kuultava niitä maakuntia, joita päätös koskee, 
sekä muita ministeriöitä ja viranomaisia. 

 
(Uusi pykälä) 15 i § 

Tienpitoalueita koskevat muutokset 

Tienpitoaluetta koskevaa yhteistyösopi-
musta voidaan muuttaa tai se voidaan irtisa-
noa uuden sopimuksen laatimiseksi enintään 
kerran maakunnan valtuustokaudessa, jos toi-
mintaympäristössä on tapahtunut tienpitoalu-
een toimintaan vaikuttava olennainen muutos 
tai jos muutoksella tai irtisanomisella ja uu-
den sopimuksen laatimisella voidaan paran-
taa 15 f §:n 2 momentissa tarkoitettujen vaa-
timusten toteutumista.  

Yhteistyösopimuksen muuttamiseen ja uu-
den yhteistyösopimuksen laatimiseen sovelle-
taan, mitä 15 g ja 15 h §:ssä säädetään yhteis-
työsopimuksesta ja sen korvaamisesta valtio-
neuvoston päätöksellä. 

 
 

(Uusi pykälä) 15 j § 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Tienpidon rahoitus 

Maakuntien tienpidon rahoitus eritellään 
maakunnittain tieverkon ja liikenteen ominai-
suuksiin sekä muihin olosuhteisiin perustuen 
niin, että varmistetaan maantieverkon ja sen 
kunnon yhtenäisyys sekä 13, 13 a ja 33 §:ssä 
säädettyjen vaatimusten toteutuminen. Tien-
pitäjä kohdentaa rahoituksen jokaiselle maa-
kunnalle ja tekee rahoitusvaraukset tienpito-
alueen maakuntien käyttöön tienpidon sopi-
muksen perusteella. 

Tienpitäjä varaa osan perusväylänpidon 
tienpidon talousarviomäärärahasta kohdis-
tettavaksi tienpidon valtakunnallisiin tehtä-
viin, teemaohjelmiin ja äkillisiin tai ennakoi-
mattomiin korjaustarpeisiin. 

 
 

(Uusi pykälä) 15 k § 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 

Jokaiselle maakunnalle on laadittava val-
tuustokausittain vuosittain tarkistettava tien-
pidon ja liikenteen suunnitelma, jossa käsitel-
lään asiakastarpeita, teiden kunnossapitoa, 
alueellisia investointeja ja niiden rahoitusta, 
suunnitelman vaikutuksia sekä muita maakun-
nan tienpitoon liittyviä kysymyksiä. Suunnitel-
maan voidaan sisällyttää myös muita maa-
kunnan vastuulla olevia liikennetehtäviä kos-
kevia asioita. 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelman val-
mistelee maakunta tai se valmistellaan tienpi-
toalueella maakuntien välisen yhteistyösopi-
muksen mukaisesti. Alueen kunnille on varat-
tava mahdollisuus antaa lausunto suunnitel-
maluonnoksesta. Suunnitelman hyväksymi-
sestä päättää se maakunta, jota suunnitelma 
koskee. 

 
 

(Uusi pykälä) 15 l § 

Tienpidon sopimus 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Tienpitäjä ja tienpitoalueen maakunnat val-
mistelevat tienpitotehtävistä nelivuotisen tien-
pidon sopimuksen, joka tarkistetaan vuosit-
tain. 

Tienpidon sopimuksessa on sovittava tämän 
lain mukaan tienpitoalueen maakunnille kuu-
luvien tehtävien hoitamiseksi käytettävissä 
olevasta rahoituksesta ja sen suuntaamisesta, 
maanteiden kuulumisesta kunnossapitoluok-
kiin, tienpitoa koskevista tavoitteista ja toi-
mintatavoista, varautumiseen liittyvistä toi-
menpiteistä, tienpidon omavalvonnan järjes-
tämisestä, toimintaa ja taloutta koskevista ta-
voitteista sekä raportoinnista ja muista tar-
peellisista maakunnan tienpitoa koskevista 
asioista. Sopimuksessa on sovittava tienpito-
alueen maakuntien käyttöön tulevista rahoi-
tusvarauksista. Sopimus voi sisältää jokaista 
tienpitoalueen maakuntaa koskevan erillisen 
osan. 

 
(Uusi pykälä) 15 m § 

Tienpidon sopimusta koskeva menettely 

Tienpitoalueella on laadittava tienpidon ja 
liikenteen suunnitelmat tai suunnitelmaluon-
nokset ennen tienpitäjän kanssa käytäviä tien-
pidon sopimusta koskevia neuvotteluita. Tien-
pitoalueen maakuntien tienpidon ja liikenteen 
suunnitelmat toimivat neuvotteluiden lähtö-
kohtana. 

Sopimusneuvottelut käydään vuosittain syk-
syllä. Sopimuksessa sovitaan 15 l §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuista asioista ensimmäisen 
vuoden osalta täsmällisesti ja seuraavien vuo-
sien osalta väljemmin.  Sopimus tarkistetaan 
neuvotteluissa vuosittain ja tarvittaessa toi-
mintaympäristön muuttuessa. 

Neuvotteluissa on oltava läsnä tienpitäjän 
ja tienpitoalueen edustajat tienpitoalueen 
maakuntien välisen sopimuksen mukaisesti. 
Sopimuksen allekirjoittavat tienpitäjän edus-
taja ja tienpitoalueen maakuntien edustajat. 

Jos tienpitäjän ja tienpitoalueen välisissä 
sopimusneuvotteluissa ei päästä sopimuk-
seen, liikenne- ja viestintäministeriön, tienpi-
täjän ja tienpitoalueen edustajien on neuvo-
teltava asiasta. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

(Uusi pykälä) 15 n § 

Tienpidon sopimuksen korvaaminen valtio-
neuvoston päätöksellä 

Jos tienpitäjä ja tienpitoalueeseen kuuluvat 
maakunnat eivät pääse 15 l §:ssä tarkoitet-
tuun sopimukseen tai 15 m §:ssä tarkoite-
tuissa neuvotteluissa ei päästä yhteisymmär-
rykseen, valtioneuvosto tekee liikenne- ja vies-
tintäministeriön esittelystä päätöksen tienpi-
don sopimuksella 15 l §:n 2 momentissa rat-
kaistavaksi säädetyistä asioista. 

Valtioneuvoston on samalla määrättävä me-
nettelystä, jolla valtioneuvoston päätös voi-
daan korvata tienpitäjän ja tiepitoalueeseen 
kuuluvien maakuntien 15 l §:n mukaisesti te-
kemällä tienpidon sopimuksella. Valtioneu-
voston päätös on voimassa sen kalenterivuo-
den loppuun, jonka aikana tienpitäjä ja tien-
pitoalue pääsevät sopimukseen.   

Valtioneuvoston tässä pykälässä tarkoitettu 
päätös valmistellaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä. Ministeriön on valmistelussa 
kuultava niitä maakuntia, joita päätös koskee, 
tienpitäjää sekä muita ministeriöitä ja viran-
omaisia, joiden toimialaan tienpito voi olen-
naisesti liittyä. 

 
2 luku 

Maantien suunnittelu 

2 luku 

Maantien suunnittelu 

15 f § 

Maantien suunnittelun tehtävät 

Maantien suunnitteluun kuuluvat yleissuun-
nitelma ja tiesuunnitelma sekä näitä koskevat 
15 g §:ssä tarkoitettu hankearviointi ja 15 h 
§:ssä tarkoitetut suunnitteluperusteet. 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

vastaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman 
laatimisesta. 

 
Tienpitäjä voi kuitenkin ottaa vastattavak-

seen merkittävää hanketta koskevan yleis-
suunnitelman tai tiesuunnitelman laatimisen 
siihen kuuluvine tehtävineen. Se, mitä tässä 

15 o § 

Maantien suunnittelun tehtävät 

Maantien suunnitteluun kuuluvat yleissuun-
nitelma ja tiesuunnitelma sekä näitä koskevat 
15 p §:ssä tarkoitettu hankearviointi ja 15 q 
§:ssä tarkoitetut suunnitteluperusteet. 

Maakunta vastaa yleissuunnitelman ja tie-
suunnitelman laatimisesta tienpitoaluetta kos-
kevassa yhteistyösopimuksessa sovitun mu-
kaisesti.  

Tienpitäjä voi kuitenkin ottaa vastattavak-
seen merkittävää hanketta koskevan yleis-
suunnitelman tai tiesuunnitelman laatimisen 
siihen kuuluvine tehtävineen. Se, mitä tässä 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

laissa säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksesta yleissuunnitelman, tiesuun-
nitelman, hankearvioinnin, suunnitteluperus-
teiden ja jälkiarvioinnin laatijana, koskee 
myös tienpitäjää sen vastatessa mainituista 
tehtävistä. 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus toimii yhteistyössä alueen kuntien ja 
muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun 
on perustuttava maantien kehittämisen tarpei-
siin, valtakunnalliseen liikennejärjestelmä-
suunnitelmaan ja alueelliseen liikennejärjes-
telmäsuunnitteluun, yleissuunnittelua ja tie-
suunnittelua koskeviin suunnitteluperusteisiin 
sekä alueiden käytön suunnitteluun. 

 

laissa säädetään maakunnasta yleissuunnitel-
man, tiesuunnitelman, hankearvioinnin, suun-
nitteluperusteiden ja jälkiarvioinnin laatijana, 
koskee myös tienpitäjää sen vastatessa maini-
tuista tehtävistä. 

 
Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-

dittaessa maakunta toimii yhteistyössä alueen 
kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. 
Suunnittelun on perustuttava maantien kehit-
tämisen tarpeisiin, valtakunnalliseen ja maa-
kunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan, yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua 
koskeviin suunnitteluperusteisiin sekä aluei-
den käytön suunnitteluun. 

15 g §  

Hankearviointi 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on laadittava merkittävää tiehanketta koske-
vasta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta 
hankearviointi. Hankearviointi on laadittava 
myös merkittävää tiehanketta koskevista tie-
suunnitelman vaiheittain toteutettavista rat-
kaisuista. 

Hankearvioinnissa on esitettävä hankkeen 
lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten ku-
vaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuus-
laskelma sekä toteutettavuuden arviointi ja 
päätelmät. Lisäksi hankearvioinnin osana on 
esitettävä suunnitelma hankkeen seurannan ja 
jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä. 

15 p § 

Hankearviointi 

Maakunnan on laadittava merkittävää tie-
hanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja 
tiesuunnitelmasta hankearviointi. Hankearvi-
ointi on laadittava myös merkittävää tiehan-
ketta koskevista tiesuunnitelman vaiheittain 
toteutettavista ratkaisuista. 

 
Hankearvioinnissa on esitettävä hankkeen 

lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten ku-
vaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuus-
laskelma sekä toteutettavuuden arviointi ja 
päätelmät. Lisäksi hankearvioinnin osana on 
esitettävä suunnitelma hankkeen seurannan ja 
jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä. 

 
15 h §  

Yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koskevat 
suunnitteluperusteet 

Ennen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman 
laatimisen aloittamista voidaan laatia suunni-
telman kohteena olevan tiehankkeen palvelu-
tasoa, maantien teknisiä ominaisuuksia sekä 
maantien rakentamisen ja liikenteen haitallis-
ten vaikutusten poistamista tai vähentämistä 
koskevat yleiset tavoitteet (suunnitteluperus-
teet). Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa 

15 q § 

Yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koskevat 
suunnitteluperusteet 

Ennen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman 
laatimisen aloittamista voidaan laatia suunni-
telman kohteena olevan tiehankkeen palvelu-
tasoa, maantien teknisiä ominaisuuksia sekä 
maantien rakentamisen ja liikenteen haitallis-
ten vaikutusten poistamista tai vähentämistä 
koskevat yleiset tavoitteet (suunnitteluperus-
teet). Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

laadittaessa on otettava suunnitteluperusteet 
huomioon ja edistettävä niiden toteutumista. 

Valtatietä, kantatietä tai vilkasliikenteistä 
seututietä koskevaa yleissuunnitelmaa ja tie-
suunnitelmaa koskevien suunnitteluperustei-
den laatimisesta päättää tienpitäjä. Muuta 
maantietä koskevien suunnitteluperusteiden 
laatimisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 

Suunnitteluperusteiden valmistelusta vastaa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yh-
teistyössä tienpitäjän sekä muiden viran-
omaisten kanssa, joita asia koskee. 

Tienpitäjä hyväksyy valtatietä, kantatietä 
sekä vilkasliikenteistä seututietä koskevat 
suunnitteluperusteet. Muuta maantietä koske-
vat suunnitteluperusteet hyväksyy elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

laadittaessa on otettava suunnitteluperusteet 
huomioon ja edistettävä niiden toteutumista. 

Valtatietä, kantatietä tai vilkasliikenteistä 
seututietä koskevaa yleissuunnitelmaa ja tie-
suunnitelmaa koskevien suunnitteluperustei-
den laatimisesta päättää tienpitäjä. Muuta 
maantietä koskevien suunnitteluperusteiden 
laatimisesta päättää maakunta. 

 
Suunnitteluperusteiden valmistelusta vastaa 

maakunta yhteistyössä tienpitäjän sekä mui-
den viranomaisten kanssa, joita asia koskee.  

 
Tienpitäjä hyväksyy valtatietä, kantatietä 

sekä vilkasliikenteistä seututietä koskevat 
suunnitteluperusteet. Muuta maantietä koske-
vat suunnitteluperusteet hyväksyy maakunta. 

 

16 § 

Tutkimusoikeus 

Kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on päättänyt aloittaa yleissuunnitelman tai 
tiesuunnitelman laatimisen, on kiinteistöllä 
sallittava tutkimustöiden suorittaminen. Tässä 
tarkoituksessa saadaan kiinteistöllä suorittaa 
mittaus, maastoon merkitseminen, kartoitus, 
maaperän tutkimus ja muu valmistava toimen-
pide. Tutkimustyössä ei toisen oikeuteen saa 
puuttua enempää kuin tutkimuksen tuloksen 
saavuttamiseksi on välttämätöntä eikä omista-
jalle tai oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tar-
peetonta häiriötä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on ilmoitettava yleissuunnitelman ja tiesuun-
nitelman laatimisen sekä näihin liittyvien tut-
kimusten aloittamisesta kunnalle ja tienpitä-
jälle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi 
katsottavalla tavalla 27 §:n 1 momentissa mai-
nituille henkilöille, ja näillä on oikeus olla tut-
kimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä 
asiassa. 

16 § 

Tutkimusoikeus 

Kun maakunta on päättänyt aloittaa yleis-
suunnitelman tai tiesuunnitelman laatimisen, 
on kiinteistöllä sallittava tutkimustöiden suo-
rittaminen. Tässä tarkoituksessa saadaan kiin-
teistöllä suorittaa mittaus, maastoon merkitse-
minen, kartoitus, maaperän tutkimus ja muu 
valmistava toimenpide. Tutkimustyössä ei toi-
sen oikeuteen saa puuttua enempää kuin tutki-
muksen tuloksen saavuttamiseksi on välttä-
mätöntä eikä omistajalle tai oikeudenhaltijalle 
saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä. 

 
Maakunnan on ilmoitettava yleissuunnitel-

man ja tiesuunnitelman laatimisen sekä näihin 
liittyvien tutkimusten aloittamisesta kunnalle 
ja tienpitäjälle sekä kuuluttamalla tai muulla 
sopivaksi katsottavalla tavalla 27 §:n 1 mo-
mentissa mainituille henkilöille, ja näillä on 
oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua 
mielipiteensä asiassa. 

 
17 §  

Tien suunnittelu ja alueiden käytön suunnit-
telu 

17 § 

Tien suunnittelu ja alueiden käytön suunnit-
telu 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee 
perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
seen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa 
maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden 
käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laa-
dittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen 
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan 
tavoitteisiin perustuvan yleissuunnitelman tai 
tiesuunnitelman laatimiseksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava 
huomioon siten kuin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetään. Yleissuunnitelmaa tai tie-
suunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maa-
kuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vas-
toin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta 
sitä puoltaa. Tiesuunnitelma voidaan hyväk-
syä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos 
kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuk-
sesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin 
poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puolta-
vat. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voidaan maantie suunnitella, jos tien 
luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde 
muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaa-
vaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kun-
nan ja maakunnan liiton kanssa. 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa on otettava huomioon, mitä luonnon-
suojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla sää-
detään. 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman on 
perustuttava maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa 
maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden 
käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laa-
dittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen 
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan 
tavoitteisiin perustuvan yleissuunnitelman tai 
tiesuunnitelman laatimiseksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava 
huomioon siten kuin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetään. Yleissuunnitelmaa tai tie-
suunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maa-
kuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vas-
toin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta 
sitä puoltaa. Tiesuunnitelma voidaan hyväk-
syä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos 
kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuk-
sesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin 
poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puolta-
vat.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voidaan maantie suunnitella, jos tien 
luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde 
muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaa-
vaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kun-
nan ja maakunnan kanssa.  

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa on otettava huomioon, mitä luonnon-
suojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla sää-
detään. 

 
19 § 

Yleissuunnitelman sisältö 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaih-
toehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset pe-
rusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä 
tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset 
tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuu-
teen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa tulee 
esittää myös mahdollisuudet haitallisten vai-
kutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi 
sekä alustava kustannusarvio. 

19 § 

Yleissuunnitelman sisältö 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaih-
toehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset pe-
rusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä 
tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset 
tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuu-
teen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa on 
esitettävä myös mahdollisuudet haitallisten 
vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi 
sekä alustava kustannusarvio. 
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Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon valta-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
tavoitteet. Yleissuunnitelman tulee sisältää 
myös 15 g §:ssä tarkoitettu hankearviointi 
sekä 15 h §:ssä tarkoitetut suunnitteluperus-
teet. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon valta-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman tavoitteet. Yleissuunnitelmaan on si-
sällytettävä myös 15 p §:ssä tarkoitettu han-
kearviointi sekä 15 q §:ssä tarkoitetut suunnit-
teluperusteet. 

 
22 § 

Tiesuunnitelman sisältö 

Maantien rakentamista koskevassa tiesuun-
nitelmassa on osoitettava tien sijainti ja kor-
keusasema sekä poikkileikkaus niin, että tie-
alue voidaan merkitä maastoon. Suunnitel-
maan on liitettävä arvio tien vaikutuksista ja 
suunnitelmassa on esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tien rakentamisen tai liiken-
teen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
vähentämiseksi. Suunnitelmassa on otettava 
mahdollisuuksien mukaan huomioon maan-
omistusolot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi 
tien 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut suoja-alu-
eet ja 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut näke-
mäalueet sekä se, varataanko aluetta tien myö-
hempää leventämistä varten. Suunnitelmaan 
on liitettävä arvio tien rakentamisen kustan-
nuksista. 

Jos maantie sitä parannettaessa saa uuden 
suunnan ja tie vanhan suunnan osalta jää edel-
leen maantieksi taikka käytettäväksi muihin 
tietarkoituksiin, on siitä määrättävä tiesuunni-
telmassa. Jos tie on tarkoitettu moottoritieksi, 
moottoriliikennetieksi tai muutoin vain tietyn-
laista liikennettä varten taikka jos liikennettä 
muuten pysyvästi rajoitetaan, on siitä määrät-
tävä tiesuunnitelmassa. 

Tiesuunnitelmassa voidaan 45 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu näkemäalue osoittaa tie-
alueeksi, jos liikenneturvallisuuden katsotaan 
sitä merkittävästi vaativan. 

Tiesuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon valta-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
tavoitteet. Selvitys ei kuitenkaan ole tarpeen, 
jos tiesuunnitelma perustuu lainvoimaiseen 

22 § 

Tiesuunnitelman sisältö 

Maantien rakentamista koskevassa tiesuun-
nitelmassa on osoitettava tien sijainti ja kor-
keusasema sekä poikkileikkaus niin, että tie-
alue voidaan merkitä maastoon. Suunnitel-
maan on liitettävä arvio tien vaikutuksista ja 
suunnitelmassa on esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tien rakentamisen tai liiken-
teen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
vähentämiseksi. Suunnitelmassa on otettava 
mahdollisuuksien mukaan huomioon maan-
omistusolot. Suunnitelmasta on käytävä ilmi 
tien 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut suoja-alu-
eet ja 45 §:n 1 momentissa tarkoitetuttu näke-
mäalueet sekä se, varataanko aluetta tien myö-
hempää leventämistä varten. Suunnitelmaan 
on liitettävä arvio tien rakentamisen kustan-
nuksista. 

Jos maantie sitä parannettaessa saa uuden 
suunnan ja tie vanhan suunnan osalta jää edel-
leen maantieksi taikka käytettäväksi muihin 
tietarkoituksiin, on siitä määrättävä tiesuunni-
telmassa. Jos tie on tarkoitettu moottoritieksi, 
moottoriliikennetieksi tai muutoin vain tietyn-
laista liikennettä varten taikka jos liikennettä 
muuten pysyvästi rajoitetaan, on siitä määrät-
tävä tiesuunnitelmassa. 

Tiesuunnitelmassa voidaan 45 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu näkemäalue osoittaa tie-
alueeksi, jos liikenneturvallisuuden katsotaan 
sitä merkittävästi vaativan. 

Tiesuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon valta-
kunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnittelun tavoitteet. Selvitys ei kui-
tenkaan ole tarpeen, jos tiesuunnitelma perus-
tuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, jossa 
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yleissuunnitelmaan, jossa valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteiden 
huomioon ottamista koskeva selvitys on riittä-
vällä tavalla tehty. Tiesuunnitelman tulee si-
sältää myös 15 g §:ssä tarkoitettu hankearvi-
ointi sekä 15 h §:ssä tarkoitetut suunnittelupe-
rusteet. 

valtakunnallisen ja maakunnallisen liikenne-
järjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liiken-
nejärjestelmäsuunnittelun tavoitteiden huomi-
oon ottamista koskeva selvitys on riittävällä 
tavalla tehty. Tiesuunnitelmaan on sisällytet-
tävä myös 15 p §:ssä tarkoitettu hankearvi-
ointi sekä 15 q §:ssä tarkoitetut suunnittelupe-
rusteet. 

 
23 § 

Liitännäisalueet ja tietyötä varten tarvittavat 
erityiset oikeudet 

Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi liitän-
näisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat 
tieyhteydet. 

Jos maantien rakentamisen ajaksi on tarpeen 
tietyötä varten perustaa oikeus tienpitoaineen 
ottamiseen rajoitettuun määrään, tietyössä ir-
rotettavien maa-ainesten pysyvään tai tilapäi-
seen sijoittamiseen taikka alueen käyttämi-
seen tilapäisenä kulkutienä, varasto- tai 
muuna sellaisena alueena taikka oikeus työssä 
tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemi-
seen, voidaan tästä määrätä tiesuunnitelmassa, 
jossa on osoitettava tarkoitukseen tarvittava 
alue tai tie. 

23 § 

Liitännäisalueet ja tietyötä varten tarvittavat 
erityiset oikeudet 

Tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi liitän-
näisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat 
tieyhteydet. 

Jos maantien rakentamisen ajaksi on tarpeen 
tietyötä varten perustaa oikeus tienpitoaineen 
ottamiseen rajoitettuun määrään, tietyössä ir-
rotettavien maa-ainesten pysyvään tai tilapäi-
seen sijoittamiseen taikka alueen käyttämi-
seen tilapäisenä kulkutienä, varasto- tai 
muuna sellaisena alueena taikka oikeus työssä 
tarvittavan yksityistien käyttöön tai tekemi-
seen, voidaan tästä määrätä tiesuunnitelmassa, 
jossa on osoitettava tarkoitukseen tarvittava 
alue tai tie. 

 
24 § 

Yksityisten teiden liittymät ja maatalousliit-
tymät sekä laskuojat tiesuunnitelmassa 

Maantien liikenneturvallisuuden ja välitys-
kyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitel-
massa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten 
teiden liittämisestä maantiehen sekä sille joh-
tavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoi-
tettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa 
myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yk-
sinomaan maa- tai metsätalousajoon (maata-
lousliittymä). 

Jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttä-
mästä ennestään olevaa yksityisen tien liitty-
mää tai maatalousliittymää, on uuden kulku-
yhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuun-
nitelmassa, jolloin voidaan määrätä elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen kustannuk-
sella tehtäväksi tarpeen mukaan yksityinen tie 

24 § 

Yksityisteiden liittymät ja maatalousliitty-
mät sekä laskuojat tiesuunnitelmassa 

Maantien liikenneturvallisuuden ja välitys-
kyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitel-
massa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityis-
teiden liittämisestä maantiehen sekä sille joh-
tavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoi-
tettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa 
myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yk-
sinomaan maa- tai metsätalousajoon (maata-
lousliittymä). 

Jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttä-
mästä ennestään olevaa yksityistien liittymää 
tai maatalousliittymää, on uuden kulkuyhtey-
den järjestämisestä määrättävä tiesuunnitel-
massa, jolloin voidaan määrätä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kustannuksella 
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tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus en-
nestään olevaan yksityiseen tiehen taikka 
maantienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen 
tai tienosaan. 

Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi 
on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pitämi-
seen toisen maalla tai oikeus johtaa kuivatus-
vettä toisen ojaan tai puroon, on tästä määrät-
tävä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava 
laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojaan sovel-
letaan muutoin, mitä vesilaissa (587/2011) 
säädetään ojituksesta. 

tehtäväksi tarpeen mukaan yksityistie tai liit-
tymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään 
olevaan yksityistiehen taikka maantienä lak-
kautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tienosaan. 

Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi 
on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pitämi-
seen toisen maalla tai oikeus johtaa kuivatus-
vettä toisen ojaan tai puroon, on tästä määrät-
tävä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava 
laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojaan sovel-
letaan muutoin, mitä vesilaissa (587/2011) 
säädetään ojituksesta. 

 
 

25 § 

Tiesuunnitelma erityistapauksissa 

Tiesuunnitelma on laadittava ja hyväksyt-
tävä, kun yksityinen tie tai katu muutetaan 
maantieksi taikka kun maantie lakkautetaan 
muulloin kuin maantien rakentamisen yhtey-
dessä. 

Tiesuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä 
myös vain tiealueen määrittämiseksi, liitän-
näisalueen perustamiseksi, maantiehen liitty-
viä yksityisiä teitä ja liittymiä koskevaksi tai 
liikenteen pysyväksi rajoittamiseksi. 

 
25 § 

Tiesuunnitelma erityistapauksissa 

Tiesuunnitelma on laadittava ja hyväksyt-
tävä, kun yksityistie tai katu muutetaan maan-
tieksi taikka kun maantie lakkautetaan muul-
loin kuin maantien rakentamisen yhteydessä. 

 
Tiesuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä 

myös vain tiealueen määrittämiseksi, liitän-
näisalueen perustamiseksi, maantiehen liitty-
viä yksityisteitä ja liittymiä koskevaksi tai lii-
kenteen pysyväksi rajoittamiseksi. 

 
27 § 

Vuorovaikutus 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen on varattava kunnalle, kiinteistön 
omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdolli-
suus osallistua suunnitelman valmisteluun, ar-
vioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kir-
jallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on va-
rattava 1 momentissa tarkoitetuille tahoille ti-
laisuus muistutuksen tekemiseen suunnitel-
masta. Tässä tarkoituksessa tulee kunnan pi-
tää yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ylei-
sesti nähtävänä yhtäjaksoisesti 30 päivän ajan. 

27 § 

Vuorovaikutus  

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa maakunnan on varattava kiinteistön 
omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdolli-
suus osallistua suunnitelman valmisteluun, ar-
vioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kir-
jallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 

 
Ennen suunnitelman hyväksymistä maakun-

nan on varattava 1 momentissa tarkoitetuille 
tahoille tilaisuus muistutuksen tekemiseen 
suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa maakun-
nan on pidettävä yleissuunnitelma ja tiesuun-
nitelma yleisesti nähtävänä yhtäjaksoisesti 30 
päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vas-



   
  

 

 32  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Muistutukset suunnitelmaa vastaan on toimi-
tettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päät-
tymistä.  Kunnan tulee toimittaa lausuntonsa 
nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vas-
taan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt 
muistutuskirjelmät elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle. Suunnitelman nähtäväksi 
asettamisesta sekä muistutusten tekemista-
vasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin 
kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa 
kunnassa julkaistaan. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on lähetettävä kirjallinen 
ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettami-
sesta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, joiden 
asuinpaikka on toisessa kunnassa ja on asia-
kirjoissa mainittu tai muuten tunnettu. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunni-
telmaa vastaan tehdyistä muistutuksista. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on il-
moitettava kannanottonsa alueen kunnille 
sekä niille muistutuksen tehneille, jotka ovat 
sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoitta-
neet osoitteensa. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen perusteltu kannanotto ilmoi-
tetaan Liikenne- ja viestintäviraston suunni-
telmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä 
maakuntien liitoilta ja kunnilta, joiden alu-
eelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella 
suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on pyydettävä lausunto muultakin viranomai-
selta, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunni-
telmasta annettuihin lausuntoihin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitel-
maa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaiku-
tukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudat-
taa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 
momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

taan on toimitettava maakunnalle ennen näh-
tävänäoloajan päättymistä. Maakunnan on va-
rattava niille kunnille, joiden alueelle suunni-
telma sijoittuu mahdollisuus lausua muistu-
tuksista. Maakunnan on kuulutettava suunni-
telman nähtäväksi asettamisesta sekä muistu-
tusten tekemistavasta ja -ajasta. Maakunnan 
on lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitel-
man nähtäväksi asettamisesta sellaisille suun-
nitelman vaikutusalueen kiinteistöjen omista-
jille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toi-
sessa maakunnassa ja on asiakirjoissa mai-
nittu tai muuten tunnettu. 

 
 
 
 
Maakunnan on esitettävä perusteltu kannan-

ottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä muis-
tutuksista. Maakunnan on ilmoitettava kan-
nanottonsa alueen kunnille sekä niille muistu-
tuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 
Maakunnan perusteltu kannanotto ilmoitetaan 
Liikenne- ja viestintäviraston suunnitelmaa 
koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

 
 
Maakunnan on pyydettävä suunnitelmasta 

lausunto niiltä muilta maakunnilta ja kunnilta, 
joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden 
alueella suunnitelman vaikutukset muutoin il-
menevät, sekä Valtion lupa- ja valvontaviras-
tolta. Maakunnan on pyydettävä lausunto 
muultakin viranomaiselta, jos se on päätöshar-
kinnassa tarpeen. Maakunnan on esitettävä 
perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta an-
nettuihin lausuntoihin. 

 
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitel-

maa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaiku-
tukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudat-
taa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 
momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

27 a § 27 a § 
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Ennakkoneuvottelu 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laati-
misen aikana ennen suunnitelman toimitta-
mista hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintä-
viraston on elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tai muun viranomaisen pyynnöstä 
järjestettävä ennakkoneuvottelu. Virasto voi 
järjestää ennakkoneuvottelun myös omasta 
aloitteestaan. Ennakkoneuvottelu on järjestet-
tävä kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämi-
sestä. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on 
edistää suunnitelman vaatimien selvitys- ja ar-
viointimenettelyjen hallintaa sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja muiden vi-
ranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä paran-
taa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytet-
tävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 
 

Ennakkoneuvottelu 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laati-
misen aikana ennen suunnitelman toimitta-
mista hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintä-
viraston on maakunnan, Väyläviraston tai 
muun viranomaisen pyynnöstä järjestettävä 
ennakkoneuvottelu. Virasto voi järjestää en-
nakkoneuvottelun myös omasta aloitteestaan. 
Ennakkoneuvottelu on järjestettävä kohtuulli-
sessa ajassa pyynnön esittämisestä. Ennakko-
neuvottelun tavoitteena on edistää suunnitel-
man vaatimien selvitys- ja arviointimenettely-
jen hallintaa sekä maakunnan, Väyläviraston 
ja muiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa 
sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua 
ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 

27 b § 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
symisesitys 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus te-
kee yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta 
hyväksymisesityksen Liikenne- ja viestintävi-
rastolle. 

 
 
Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-

sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 g, 15 h, 16, 17, 19, 27, 29 ja 43 b 
§:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakir-
jat. 

Tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-
sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 g, 15 h, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 43 b, 44 ja 45 §:ssä tarkoitetut tiedot ja sel-
vitykset. 

Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva 
suunnitelma-aineisto on toimitettava Lii-
kenne- ja viestintävirastolle kirjallisesti sekä 
mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Viras-
ton on pyydettävä Väylävirastolta lausunto 
suunnitelmasta, ellei se ole ilmeisen tarpee-
tonta. 

27 b § 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
symisesitys 

Maakunta tekee yleissuunnitelmasta ja tie-
suunnitelmasta hyväksymisesityksen Lii-
kenne- ja viestintävirastolle. Maakunnan on 
viivytyksettä ilmoitettava tienpitäjälle suunni-
telman toimittamisesta Liikenne- ja viestintä-
virastolle hyväksyttäväksi. 

Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-
sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 o, 15 p, 16, 17, 19, 27, 29 ja 43 b  
§:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakir-
jat. 

Tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-
sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 o, 15 p, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 43 b, 44 ja 45 §:ssä tarkoitetut tiedot ja sel-
vitykset. 

Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva 
suunnitelma-aineisto on toimitettava Lii-
kenne- ja viestintävirastolle kirjallisesti sekä 
mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Viras-
ton on pyydettävä Väylävirastolta lausunto 
suunnitelmasta, ellei se ole ilmeisen tarpee-
tonta. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymisesityksen tarkemmasta sisällöstä ja 
toimittamisesta voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymisesityksen tarkemmasta sisällöstä ja 
toimittamisesta voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

30 § 

Suunnitelmien muuttaminen ja vähäinen 
poikkeaminen 

Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa tai tie-
suunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään 
siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään 
uudesta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitel-
masta. 

Hyväksytystä tiesuunnitelmasta voidaan 
poiketa sitä muuttamatta, jos poikkeus on vai-
kutuksiltaan vähäinen ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus harkitsee poikkeamisen 
suunnitelman toteuttamisen yhteydessä tar-
peelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. 

30 § 

Suunnitelmien muuttaminen ja vähäinen 
poikkeaminen 

Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa tai tie-
suunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään 
siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään 
uudesta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitel-
masta. 

Hyväksytystä tiesuunnitelmasta voidaan 
poiketa sitä muuttamatta, jos poikkeus on vai-
kutuksiltaan vähäinen ja maakunta harkitsee 
poikkeamisen suunnitelman toteuttamisen yh-
teydessä tarpeelliseksi ja tarkoituksenmu-
kaiseksi. 

31 § 

Suunnitelmien voimassaoloaika 

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava 
kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päät-
tymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuun-
nitelma on saanut lainvoiman. Muuten yleis-
suunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi pidentää yleis-
suunnitelman voimassaoloaikaa enintään nel-
jällä vuodella, jos 17 ja 19 §:ssä säädetyt edel-
lytykset edelleen täyttyvät. Tiesuunnitelman 
laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on il-
moitettu 16 §:n 2 momentissa säädetyllä ta-
valla. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös rau-
keaa myös siltä osin kuin sen perusteella laa-
dittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväk-
symispäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä rau-
keaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitettu 
ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden 
päättymisestä, jona tiesuunnitelma on saanut 
lainvoiman. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
pidentää määräaikaa enintään neljällä vuo-
della ja erityisistä syistä sen lisäksi yhdellä 
enintään neljän vuoden ajanjaksolla. Määräai-
kaa voidaan pidentää vain, jos tiesuunnitelma 

31 § 

Suunnitelmien voimassaoloaika 

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava 
kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päät-
tymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuun-
nitelma on saanut lainvoiman. Muuten yleis-
suunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta 
tai omasta aloitteestaan pidentää yleissuunni-
telman voimassaoloaikaa enintään neljällä 
vuodella, jos 17 ja 19 §:ssä säädetyt edellytyk-
set edelleen täyttyvät. Tiesuunnitelman laati-
misen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoi-
tettu 16 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 

 
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös rau-

keaa myös siltä osin kuin sen perusteella laa-
dittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväk-
symispäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä rau-
keaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitettu 
ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden 
päättymisestä, jona tiesuunnitelma on saanut 
lainvoiman. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
hakemuksesta tai omasta aloitteestaan piden-
tää määräaikaa enintään neljällä vuodella ja 
erityisistä syistä sen lisäksi yhdellä enintään 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

edelleen täyttää 17 ja 22 §:ssä säädetyt edelly-
tykset. Tietyö katsotaan alkaneeksi, kun 
tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tien-
pitäjän haltuun 56 §:n mukaisesti. 
 

neljän vuoden ajanjaksolla. Määräaikaa voi-
daan pidentää vain, jos tiesuunnitelma edel-
leen täyttää 17 ja 22 §:ssä säädetyt edellytyk-
set. Tietyö katsotaan alkaneeksi, kun tietar-
koituksiin tarvittava alue on otettu tienpitäjän 
haltuun 56 §:n mukaisesti. 

32 § 

Seuranta ja jälkiarviointi 

Väyläviraston on järjestelmällisesti seurat-
tava, miten tiehankkeen arvioidut ja muut vai-
kutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi 
seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvi-
oinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. 

Väylävirasto voi erityisestä syystä päättää, 
että 15 g §:n 1 momentissa tarkoitetuista tie-
hankkeista, joista on tehty hankearviointi, on 
tehtävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin 
laatimisesta vastaa elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus yhteistyössä tienpitäjän kanssa. 
Jälkiarvioinnissa on esitettävä selvitys tie-
hankkeen toteutuksen aikana tiesuunnitel-
masta tehdyistä teknistaloudellisista poik-
keuksista, liikenteen kehittymisestä sekä tie-
hankkeen kannattavuuden ja vaikuttavuuden 
kannalta merkittävien vaikutusten toteutumi-
sesta. 
 

32 § 

Seuranta ja jälkiarviointi 

Väyläviraston on järjestelmällisesti seurat-
tava, miten tiehankkeen arvioidut ja muut vai-
kutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi 
seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvi-
oinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. 

Väylävirasto voi erityisestä syystä päättää, 
että 15 p §:n 1 momentissa tarkoitetuista tie-
hankkeista, joista on tehty hankearviointi, on 
tehtävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin 
laatimisesta vastaa maakunta yhteistyössä 
tienpitäjän kanssa. Jälkiarvioinnissa on esitet-
tävä selvitys tiehankkeen toteutuksen aikana 
tiesuunnitelmasta tehdyistä teknistaloudelli-
sista poikkeuksista, liikenteen kehittymisestä 
sekä tiehankkeen kannattavuuden ja vaikutta-
vuuden kannalta merkittävien vaikutusten to-
teutumisesta. 

3 luku 

Maantien kunnossapito, väliaikaiset lii-
kennejärjestelyt sekä liittymät ja maan-
tiehen kohdistuvat muut toimenpiteet 

3 luku 

Maantien kunnossapito, väliaikaiset lii-
kennejärjestelyt sekä liittymät ja maan-
tiehen kohdistuvat muut toimenpiteet 

34 §  

Rajoitettu kunnossapito 

Erityisestä syystä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi päättää, että jotain maan-
tietä tai maantienosaa ei pidetä 33 §:ssä tar-
koitetussa kunnossa. Tällainen tie tai tienosa 
on suljettava yleiseltä liikenteeltä. Tien tai 
tienosan sulkeminen on osoitettava liikenne-
merkillä ja tallettamalla siitä tieto tienpitäjän 
osoittamaan rekisteriin tai tietojärjestelmään. 
Tien tai tienosan sulkemisesta on ilmoitettava 
poliisille ja pelastusviranomaisille, jos sulke-
misella voi olla merkitystä niiden kiireellisten 

34 § 

Rajoitettu kunnossapito 

Erityisestä syystä tienpitäjä voi maakunnan 
esityksestä päättää, että jotain maantietä tai 
maantienosaa ei pidetä 33 §:ssä tarkoitetussa 
kunnossa. Tällainen tie tai tienosa on suljet-
tava yleiseltä liikenteeltä. Tien tai tien osan 
sulkeminen on osoitettava liikennemerkillä ja 
tallettamalla siitä tieto tienpitäjän osoittamaan 
rekisteriin tai tietojärjestelmään. Tien tai tien 
osan sulkemisesta on ilmoitettava poliisille ja 
pelastusviranomaisille, jos sulkemisella voi 
olla merkitystä niiden kiireellisten tehtävien 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

tehtävien hoitamisen kannalta eikä tieto ole 
saatavissa ajantasaisena tienpitäjän osoitta-
masta rekisteristä tai tietojärjestelmästä. Tar-
vittaessa tien tai tienosan sulkemisesta on il-
moitettava kuuluttamalla. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
päättää, että osa määrätystä maantiehen kuu-
luvasta jalkakäytävästä tai pyörätiestä taikka 
yhdistetystä tai rinnakkaisesta pyörätiestä ja 
jalkakäytävästä pidetään kunnossa ilman liuk-
kauden torjuntaa. 

hoitamisen kannalta, eikä tieto ole saatavissa 
ajantasaisena tienpitäjän osoittamasta rekiste-
ristä tai tietojärjestelmästä. Tarvittaessa tien 
tai tienosan sulkemisesta on ilmoitettava kuu-
luttamalla. 

Maakunta voi päättää, että osa määrätystä 
maantiehen kuuluvasta jalkakäytävästä tai 
pyörätiestä taikka yhdistetystä tai rinnakkai-
sesta pyörätiestä ja jalkakäytävästä pidetään 
kunnossa ilman liukkauden torjuntaa. 

35 §  

Liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoitta-
minen 

Jos ajoneuvoliikenne saattaa vaurioittaa 
maantietä, joka roudan sulamisen tai sateen 
takia taikka muusta tällaisesta syystä on ra-
kenteeltaan heikentynyt, voi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus kieltää toistaiseksi 
tai määräajaksi liikenteen tiellä tai sen osalla 
taikka rajoittaa liikennettä. 

Erityisistä syistä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi myöntää tilapäisen poik-
keuksen 1 momentissa tarkoitetuista kielloista 
tai rajoituksesta, jos se harkitsee, että liiken-
neturvallisuus ei vaarannu eikä maantie vauri-
oidu. Poikkeuslupaan voidaan liittää tarpeelli-
sia ehtoja. Yhteiskunnan toiminnan kannalta 
välttämättömät kuljetukset eivät tarvitse poik-
keuslupaa. 

Tieto 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta ja 
rajoituksesta on osoitettava liikennemerkillä 
ja tallettamalla tieto tienpitäjän osoittamaan 
rekisteriin tai tietojärjestelmään. 

35 § 

Liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoitta-
minen 

Jos ajoneuvoliikenne saattaa vaurioittaa 
maantietä, joka roudan sulamisen tai sateen 
takia taikka muusta tällaisesta syystä on ra-
kenteeltaan heikentynyt, voi maakunta kieltää 
toistaiseksi tai määräajaksi liikenteen tiellä tai 
sen osalla taikka rajoittaa liikennettä. 

 
Erityisistä syistä maakunta voi myöntää ti-

lapäisen poikkeuksen 1 momentissa tarkoite-
tuista kielloista tai rajoituksesta, jos se harkit-
see, että liikenneturvallisuus ei vaarannu eikä 
maantie vaurioidu. Poikkeuslupaan voidaan 
liittää tarpeellisia ehtoja. Yhteiskunnan toi-
minnan kannalta välttämättömät kuljetukset 
eivät tarvitse poikkeuslupaa.  

 
Tieto 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta ja 

rajoituksesta on osoitettava liikennemerkillä 
ja tallettamalla tieto tienpitäjän osoittamaan 
rekisteriin tai tietojärjestelmään. 

 
36 §  

Tilapäinen kulkutie 

Jos maantien tai siihen kuuluvan rakennel-
man sortumisen tai sortumisen vaaran vuoksi 
taikka poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden 
johdosta liikenne tiellä estyy tai sitä joudutaan 
rajoittamaan taikka jos tietyö sitä erityisestä 
syystä edellyttää, elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus järjestää toisen 
maalle tilapäinen kulkutie esteen tai rajoituk-

36 § 

Tilapäinen kulkutie 

Jos maantien tai siihen kuuluvan rakennel-
man sortumisen tai sortumisen vaaran vuoksi 
taikka poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden 
johdosta liikenne tiellä estyy tai sitä joudutaan 
rajoittamaan taikka jos tietyö sitä erityisestä 
syystä edellyttää, maakunnalla on oikeus jär-
jestää toisen maalle tilapäinen kulkutie esteen 
tai rajoituksen poistamisen ajaksi. Ennen kul-
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

sen poistamisen ajaksi. Ennen kulkutien jär-
jestämistä on asianomaisen kiinteistön omis-
tajalle tai haltijalle, jos mahdollista, varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi yksityisistä 
teistä annetussa laissa tarkoitetulle tiekun-
nalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos 
mahdollista, jos yksityinen tie sijaitsee kysei-
sellä kiinteistöllä tai rajoittuu siihen. Tässä 
momentissa tarkoitetun kulkutien kunnossapi-
toon sovelletaan, mitä 33 §:ssä säädetään. 

Liikenneonnettomuuden tai muun vastaa-
van syyn estäessä maantien liikenteen voi tie-
liikennelain (267/1981) 49 §:ssä tarkoitettu 
liikenteen ohjaaja järjestää toisen maalle tila-
päisen kulkutien esteen poistamisen ajaksi. 

Tieto tilapäisestä kiellosta ja rajoituksesta 
on osoitettava liikennemerkillä ja tallettamalla 
siitä tieto tienpitäjän osoittamaan rekisteriin 
tai tietojärjestelmään. 

kutien järjestämistä on asianomaisen kiinteis-
tön omistajalle tai haltijalle, jos mahdollista, 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi yk-
sityistielaissa tarkoitetulle tiekunnalle on va-
rattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos mahdol-
lista, jos yksityistie sijaitsee kyseisellä kiin-
teistöllä tai rajoittuu siihen. Tässä momentissa 
tarkoitetun kulkutien kunnossapitoon sovelle-
taan, mitä 33 §:ssä säädetään.  

 
Liikenneonnettomuuden tai muun vastaa-

van syyn estäessä maantien liikenteen voi tie-
liikennelain (729/2018) 65 §:ssä tarkoitettu 
liikenteen ohjaaja järjestää toisen maalle tila-
päisen kulkutien esteen poistamisen ajaksi. 

Tieto tilapäisestä kiellosta ja rajoituksesta 
on osoitettava liikennemerkillä ja tallettamalla 
siitä tieto tienpitäjän osoittamaan rekisteriin 
tai tietojärjestelmään. 

 
37 § 

Liittyminen maantiehen 

Edellä 24 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiel-
lon tai määräyksen estämättä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi antaa luvan yk-
sityisen tien liittämiseen kiellon alaiseen 
maantiehen taikka kielletyn liittymän käyttä-
miseen tai liittymän käyttötarkoituksen muut-
tamiseen, jos kiinteistön tarkoituksenmukai-
nen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä ja sen 
käyttämisestä aiheudu vaaraa liikenneturvalli-
suudelle. Jos kiinteistölle on tarpeen maata-
lousliittymä, on lupa sen tekemiseksi tässä 
momentissa tarkoitettuun tiehen myönnet-
tävä, jos liittymä ja sen sijainti ovat sellaiset, 
ettei liikenneturvallisuus sen takia vaarannu. 
Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 

Lupa yksityisen tien liittämiseksi muuhun 
kuin 1 momentissa tarkoitettuun maantiehen 
on myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kiin-
teistön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen si-
jainti ovat sellaiset, ettei liikenneturvallisuus 
liittymän eikä sen käyttämisen takia vaarannu. 
Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 
Tässä momentissa tarkoitettuun tiehen saa 
tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen ohjeiden mukaan maatalousliittymän, 

 
37 § 

Liittyminen maantiehen 

Edellä 24 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiel-
lon tai määräyksen estämättä Väylävirasto voi 
antaa luvan yksityistien liittämiseen kiellon 
alaiseen maantiehen taikka kielletyn liittymän 
käyttämiseen tai liittymän käyttötarkoituksen 
muuttamiseen, jos kiinteistön tarkoituksen-
mukainen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä ja 
sen käyttämisestä aiheudu vaaraa liikennetur-
vallisuudelle. Jos kiinteistölle on tarpeen maa-
talousliittymä, on lupa sen tekemiseksi tässä 
momentissa tarkoitettuun tiehen myönnet-
tävä, jos liittymä ja sen sijainti ovat sellaiset, 
ettei liikenneturvallisuus sen takia vaarannu. 
Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 

Lupa yksityistien liittämiseksi muuhun kuin 
1 momentissa tarkoitettuun maantiehen on 
myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kiinteis-
tön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen sijainti 
ovat sellaiset, ettei liikenneturvallisuus liitty-
män eikä sen käyttämisen takia vaarannu. Lu-
paan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. Tässä 
momentissa tarkoitettuun tiehen saa tehdä 
Väyläviraston ohjeiden mukaan maatalousliit-
tymän, jollei siitä aiheudu vaaraa liikennetur-
vallisuudelle. Tällaisen maatalousliittymän 
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jollei siitä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuu-
delle. Tällaisen maatalousliittymän tekemi-
sestä on hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen 
ryhtymistä ilmoitettava elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle. 

Jos maastoliikennelaissa (1710/1995) tar-
koitetun moottorikelkkailureitin tai muun sitä 
vastaavan kulkuyhteyden perustamiseksi on 
maantien ylittämistä varten järjestettävä tie-
alueelle ylityskohta, voi elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus myöntää luvan toimenpi-
teen suorittamiseen, jos ylityskohdasta ei ai-
heudu vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä 
haittaa tienpidolle. Lupaan voidaan liittää tar-
peellisia ehtoja. 

Mitä 1–3 momentissa säädetään, ei koske 
moottori- eikä moottoriliikenneteitä eikä 4 §:n 
3 momentissa tarkoitettuja runkoverkkoon 
kuuluvia maanteitä, joille pääsystä voidaan 
määrätä vain tiesuunnitelmassa. Erityisistä 
syistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi myöntää runkoverkkoon kuuluvaan maan-
tiehen 1 momentin mukaisen liittymäluvan tai 
3 momentin mukaisen luvan ylityskohdan jär-
jestämiseksi. 

 

tekemisestä on hyvissä ajoin ennen toimenpi-
teeseen ryhtymistä ilmoitettava tienpitäjälle. 

 
 
 
 
Jos maastoliikennelaissa (1710/1995) tar-

koitetun moottorikelkkailureitin tai muun sitä 
vastaavan kulkuyhteyden perustamiseksi on 
maantien ylittämistä varten järjestettävä tie-
alueelle ylityskohta, voi Väylävirasto myön-
tää luvan toimenpiteen suorittamiseen, jos yli-
tyskohdasta ei aiheudu vaaraa liikenneturval-
lisuudelle eikä haittaa tienpidolle. Lupaan voi-
daan liittää tarpeellisia ehtoja. 

 
Mitä 1–3 momentissa säädetään, ei koske 

moottori- eikä moottoriliikenneteitä eikä 4 §:n 
3 momentissa tarkoitettuja runkoverkkoon 
kuuluvia maanteitä, joille pääsystä voidaan 
määrätä vain tiesuunnitelmassa. Erityisistä 
syistä Väylävirasto voi myöntää runkoverk-
koon kuuluvaan maantiehen 1 momentin mu-
kaisen liittymäluvan tai 3 momentin mukaisen 
luvan ylityskohdan järjestämiseksi. 

 
38 § 

Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnos-
sapito ja muuttaminen 

Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän 
haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä 
ja pitämään sen kunnossa elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen ohjeiden mukaan sillä 
tavoin, ettei niistä ole vaaraa liikenteelle eikä 
haittaa maantien kunnossapidolle. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus vastaa kuitenkin 
yksityistien liittymän ja maatalousliittymän 
rumpujen kunnossapidosta. 

Jos ennestään olevan yksityisen tien liitty-
män tai maatalousliittymän muuttuneen tai 
merkittävästi lisääntyneen käytön johdosta ai-
heutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa maantien 
kunnossapidolle, yksityisen tien pitäjä tai 
maatalousliittymän haltija on velvollinen kus-
tannuksellaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen ohjeiden mukaan tekemään 
liittymään tai poikkeuksellisesti myös liitty-

38 § 

Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnos-
sapito ja muuttaminen 

Yksityistienpitäjä   ja maatalousliittymän 
haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä 
ja pitämään sen kunnossa Väyläviraston oh-
jeiden mukaan sillä tavoin, ettei niistä ole vaa-
raa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnos-
sapidolle. Väylävirasto tai sopimuksen perus-
teella maakunta vastaa kuitenkin yksityistien 
liittymän ja maatalousliittymän rummun kun-
nossapidosta. 

Jos ennestään olevan yksityistien liittymän 
tai maatalousliittymän muuttuneen tai merkit-
tävästi lisääntyneen käytön johdosta aiheutuu 
vaaraa liikenteelle tai haittaa maantien kun-
nossapidolle, yksityistienpitäjä tai maatalous-
liittymän haltija on velvollinen kustannuksel-
laan Väyläviraston ohjeiden mukaan teke-
mään liittymään tai poikkeuksellisesti myös 
liittymäalueelle sellaiset muutokset, että liitty-
mästä aiheutuva vaara tai haitta poistuu taikka 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

mäalueelle sellaiset muutokset, että liitty-
mästä aiheutuva vaara tai haitta poistuu taikka 
vähenee, sekä hakemaan tarpeen vaatiessa 
uutta liittymälupaa. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
myös moottorikelkkailureitin tai muun sitä 
vastaavan kulkuyhteyden pitäjää maantien 
ylityskohdan osalta. 

Jos 1–3 momentin nojalla velvoitettu lai-
minlyö velvollisuutensa, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi teettää vaaditut toi-
menpiteet laiminlyöjän kustannuksella tai 
keskeyttää rakennustyön. Teettämis- ja kes-
keyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 

vähenee, sekä hakemaan tarpeen vaatiessa 
uutta liittymälupaa. 

 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 

myös moottorikelkkailureitin tai muun sitä 
vastaavan kulkuyhteyden pitäjää maantien 
ylityskohdan osalta. 

Jos 1–3 momentin nojalla velvoitettu lai-
minlyö velvollisuutensa, Väylävirasto voi 
teettää vaaditut toimenpiteet laiminlyöjän 
kustannuksella tai keskeyttää rakennustyön. 
Teettämis- ja keskeyttämisuhasta säädetään 
uhkasakkolaissa (1113/1990). 

 

 
39 § 

Yksityisen tien, kadun ja moottorikelkkailu-
reitin katkaiseminen 

Jos maantie rakennetaan siten, että se kat-
kaisee ennestään olevan yksityisen tien tai että 
pääsy ennestään olevalta yksityiseltä tieltä tai 
maatalousliittymästä maantielle huomatta-
vasti vaikeutuu, on hankkeesta vastaavan teh-
tävä kustannuksellaan ne työt tarvittavine lait-
teineen, jotka ovat tarpeen yksityisen tien joh-
tamiseksi maantien poikki taikka yksityisen 
tien tai maatalousliittymän liittämiseksi maan-
tiehen. 

Mitä 1 momentissa säädetään yksityisestä 
tiestä, koskee myös katua ja moottorikelkkai-
lureittiä. 

 
39 § 

Yksityistien, kadun ja moottorikelkkailurei-
tin katkaiseminen 

Jos maantie rakennetaan siten, että se kat-
kaisee ennestään olevan yksityistien tai että 
pääsy ennestään olevalta yksityistieltä tai 
maatalousliittymästä maantielle huomatta-
vasti vaikeutuu, on hankkeesta vastaavan teh-
tävä kustannuksellaan ne työt tarvittavine lait-
teineen, jotka ovat tarpeen yksityistien johta-
miseksi maantien poikki taikka yksityistien tai 
maatalousliittymän liittämiseksi maantiehen. 

Mitä 1 momentissa säädetään yksityistiestä, 
koskee myös katua ja moottorikelkkailureit-
tiä. 

 
 
 

40 § 

Liittymän poistaminen 

Maantien rakentamisen yhteydessä hank-
keesta vastaava voi poistaa kustannuksellaan 
tiesuunnitelmassa kielletyn liittymän tai estää 
sen käytön, kun hyväksyttävä korvaava kulku-
yhteys on järjestetty. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
poistaa kustannuksellaan asemakaavan vastai-
sen liittymän tai estää sen käytön, jos hyväk-
syttävä korvaava kulkuyhteys on järjestetty. 

40 §  

Liittymän poistaminen 

Maantien rakentamisen yhteydessä hank-
keesta vastaava voi poistaa kustannuksellaan 
tiesuunnitelmassa kielletyn liittymän tai estää 
sen käytön, kun hyväksyttävä korvaava kulku-
yhteys on järjestetty. 

Maakunta voi poistaa kustannuksellaan ase-
makaavan vastaisen liittymän tai estää sen 
käytön, jos hyväksyttävä korvaava kulkuyh-
teys on järjestetty. Ennen toimenpiteeseen 
ryhtymistä on asianomaiselle kiinteistön 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on asian-
omaiselle kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
ja kyseisen yksityisen tien tiekunnalle varat-
tava tilaisuus tulla kuulluiksi ja, jos liittymää 
käytetään yleisesti liikenteeseen, tulee asiasta 
kuuluttaa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on päivitettävä tieto liittymän poistamisesta 
tienpitäjän osoittamaan rekisteriin tai tietojär-
jestelmään viimeistään, kun liittymä poiste-
taan käytöstä. 

 

omistajalle tai haltijalle ja kyseisen yksityis-
tien tiekunnalle varattava tilaisuus tulla kuul-
luiksi ja, jos liittymää käytetään yleisesti lii-
kenteeseen, on asiasta kuulutettava. 

Maakunnan on päivitettävä tieto liittymän 
poistamisesta tienpitäjän osoittamaan rekiste-
riin tai tietojärjestelmään viimeistään, kun liit-
tymä poistetaan käytöstä. 

42 § 

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakentei-
den, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen 

tiealueelle 

Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä ra-
kenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoitta-
miseen tiealueelle on oltava elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Lupa voi-
daan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu 
vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. 
Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämät-
tömien rakenteiden, rakennelmien tai laittei-
den sijoittamista koskeva lupa on kuitenkin 
myönnettävä, jos sijoittamisesta ei aiheudu 
vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa 
haittaa tienpidolle.  

Luvan saaja on velvollinen suorittamaan 1 
momentissa tarkoitetut toimenpiteet ja pitä-
mään rakenteen, rakennelman ja laitteen kun-
nossa lupaehtojen mukaisesti. Luvan saaja on 
velvollinen kustannuksellaan tekemään elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaati-
mat muutokset taikka siirtämään tai poista-
maan rakenteen, rakennelman tai laitteen, jos 
sen käyttämisestä aiheutuu 1 momentissa tar-
koitettua vaaraa tai haittaa.  

Jos muussa laissa säädetystä johtuen lupa ei 
ole tarpeen, on toimenpiteestä, hyvissä ajoin 
ennen siihen ryhtymistä, ilmoitettava elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Jollei 1 tai 3 momentista, 8 §:n 1 momentista 
tai 42 a §:n 1 momentista muuta johdu, edel-
lyttää tiealueen ja sillä olevien rakenteiden, 
rakennelmien ja laitteiden käyttäminen mui-
hin kuin maantietarkoituksiin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen lupaa.  

42 § 

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakentei-
den, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen 

tiealueelle 

Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä ra-
kenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoitta-
miseen tiealueelle on oltava Väyläviraston 
lupa. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpi-
teestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä hait-
taa tienpidolle. Yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta välttämättömien rakenteiden, rakennel-
mien tai laitteiden sijoittamista koskeva lupa 
on kuitenkin myönnettävä, jos sijoittamisesta 
ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä vähäistä 
suurempaa haittaa tienpidolle.  

 
Luvan saaja on velvollinen suorittamaan 1 

momentissa tarkoitetut toimenpiteet ja pitä-
mään rakenteen, rakennelman ja laitteen kun-
nossa lupaehtojen mukaisesti. Luvan saaja on 
velvollinen kustannuksellaan tekemään Väy-
läviraston vaatimat muutokset taikka siirtä-
mään tai poistamaan rakenteen, rakennelman 
tai laitteen, jos sen käyttämisestä aiheutuu 1 
momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.  

 
Jos muussa laissa säädetystä johtuen lupa ei 

ole tarpeen, on toimenpiteestä, hyvissä ajoin 
ennen siihen ryhtymistä, ilmoitettava Väylävi-
rastolle.  

Jollei 1 tai 3 momentista, 8 §:n 1 momentista 
tai 42 a §:n 1 momentista muuta johdu, edel-
lyttää tiealueen ja sillä olevien rakenteiden, 
rakennelmien ja laitteiden käyttäminen mui-
hin kuin maantietarkoituksiin Väyläviraston 
lupaa.  
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Lupaa ei kuitenkaan vaadita:   
1) yhdystiellä ja seututeillä, joita ei ole mer-

kitty liikennemerkillä ”etuajo-oikeutettu tie”, 
maantien tiealueen ojan ulkoluiskan ulkopuo-
lisen alueen lyhytaikaiseen käyttämiseen sil-
loin, kun kysymys on metsänhakkuusta johtu-
van puutavaran lyhytaikaisesta, enintään 
kuusi kuukautta kestävästä säilyttämisestä tie-
liikennelain säännökset huomioon ottaen, eikä 
mainitulla tavalla säilytetyn puutavaran kuor-
maamiseen tiealueella;  

2) 52 a §:ssä tarkoitetun tilapäisen ilmoituk-
sen sijoittamiseen tiealueelle; eikä  

3) postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien 
laitteiden tai vähäisten rakennelmien sijoitta-
miseen tiealueelle postilain (415/2011) 45 §:n 
3 momentin nojalla.  

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä lupahakemuksen ja ilmoi-
tuksen sisällöstä, sijoittamistiedon ilmoittami-
sesta, rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden 
teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta 
sekä työn aikaisista järjestelyistä. Sähkö- ja 
telekaapeleiden osalta viraston määräys voi 
koskea vain kaapeleiden ulkoisia suojaraken-
teita, sijoittamista sekä työnaikaisia järjeste-
lyitä.  

 

Lupaa ei kuitenkaan vaadita:   
1) yhdystiellä ja seututeillä, joita ei ole mer-

kitty liikennemerkillä ”etuajo-oikeutettu tie”, 
maantien tiealueen ojan ulkoluiskan ulkopuo-
lisen alueen lyhytaikaiseen käyttämiseen sil-
loin, kun kysymys on metsänhakkuusta johtu-
van puutavaran lyhytaikaisesta, enintään 
kuusi kuukautta kestävästä säilyttämisestä tie-
liikennelain säännökset huomioon ottaen, eikä 
mainitulla tavalla säilytetyn puutavaran kuor-
maamiseen tiealueella;  

2) 52 a §:ssä tarkoitetun tilapäisen ilmoituk-
sen sijoittamiseen tiealueelle; eikä  

3) postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien 
laitteiden tai vähäisten rakennelmien sijoitta-
miseen tiealueelle postilain (415/2011) 45 §:n 
3 momentin nojalla.  

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä lupahakemuksen ja ilmoi-
tuksen sisällöstä, sijoittamistiedon ilmoittami-
sesta, rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden 
teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta 
sekä työn aikaisista järjestelyistä. Sähkö- ja 
telekaapeleiden osalta viraston määräys voi 
koskea vain kaapeleiden ulkoisia suojaraken-
teita, sijoittamista sekä työnaikaisia järjeste-
lyitä.  

 
42 a § 

Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealu-
eelle 

Poiketen 42 §:n 1 momentissa säädetystä 
riittää, että sähkö- ja telekaapeleiden sekä nii-
hin liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen 
sijoittamisesta tiealueelle tehdä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle ilmoitus edel-
lyttäen, että kyse on:  

1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytä-
vän ja pyörätien alituksesta;  

2) tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtä-
västä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikit-
taissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuo-
lelle tai maantien alitse;  

3) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytä-
vän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla;  

4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle 
asennettavasta tien pituussuuntaisesta ilma-
johdosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle;  

42 a § 

Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealu-
eelle 

Poiketen 42 §:n 1 momentissa säädetystä 
riittää, että sähkö- ja telekaapeleiden sekä nii-
hin liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen 
sijoittamisesta tiealueelle tehdä Väyläviras-
tolle ilmoitus edellyttäen, että kyse on:  

 
1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytä-

vän ja pyörätien alituksesta;  
2) tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtä-

västä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikit-
taissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuo-
lelle tai maantien alitse;  

3) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytä-
vän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla;  

4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle 
asennettavasta tien pituussuuntaisesta ilma-
johdosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle;  
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Ehdotus 

5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliit-
tymistä, jos ne on hankittu vasta rakennustyön 
aikana;  

6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, 
jos kaapelia asennetaan tien pituussuuntaisesti 
yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen.  

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys kaapelin 
omistajasta, sijoittamispaikasta, sijoittamis-
paikan olosuhteista ja perustiedoista, työn to-
teuttamistavasta ja toteuttajasta, työn aikai-
sista liikennejärjestelyistä sekä toimenpiteen 
suunnitellusta aloituspäivästä. Ilmoitus on 
tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimen-
piteen suunniteltua aloituspäivää.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
ilmoituksen saatuaan, ennen ilmoitettua aloi-
tuspäivää kieltää toimenpiteen toteuttamisen, 
jos se harkitsee, että kaapelin sijoittaminen ai-
heuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai vä-
häistä suurempaa haittaa tienpidolle. Suunni-
teltua toimenpidettä ei saa aloittaa ennen il-
moitettua aloituspäivää.  

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, 1 
momentissa tarkoitettujen sähkö- ja telekaa-
peleiden ulkoisista suojarakenteista ja sijoitta-
misesta sekä työn aikaisista järjestelyistä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kaape-
leiden sijoittamiseen tarvitaan kuitenkin 42 
§:n 1 momentin mukainen lupa, jos:  

1) toimenpide kohdistuu moottori- tai moot-
toriliikennetien tiealueeseen;  

2) toimenpide kohdistuu alueeseen, jossa on 
pohjavesisuojaus;  

3) toimenpide edellyttää louhirakenteen kä-
sittelyä; tai  

4) tiealueen alituksen etäisyys alikulkusil-
lan, putkisillan tai rummun rakenteesta on vä-
hemmän kuin viisi metriä tai muun sillan ra-
kenteesta vähemmän kuin 25 metriä.  

Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentami-
sesta ja -käytöstä annetussa laissa (276/2016) 
säädetään Liikenne- ja viestintävirastolle teh-
tävästä kaapeleiden sijoittamista koskevasta 
ilmoituksesta.  

 

5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliit-
tymistä, jos ne on hankittu vasta rakennustyön 
aikana;  

6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, 
jos kaapelia asennetaan tien pituussuuntaisesti 
yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen.  

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys kaapelin 
omistajasta, sijoittamispaikasta, sijoittamis-
paikan olosuhteista ja perustiedoista, työn to-
teuttamistavasta ja toteuttajasta, työn aikai-
sista liikennejärjestelyistä sekä toimenpiteen 
suunnitellusta aloituspäivästä. Ilmoitus on 
tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimen-
piteen suunniteltua aloituspäivää.  

Väylävirasto voi ilmoituksen saatuaan, en-
nen ilmoitettua aloituspäivää kieltää toimen-
piteen toteuttamisen, jos se harkitsee, että kaa-
pelin sijoittaminen aiheuttaa vaaraa liikenne-
turvallisuudelle tai vähäistä suurempaa haittaa 
tienpidolle. Suunniteltua toimenpidettä ei saa 
aloittaa ennen ilmoitettua aloituspäivää.  

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, 1 
momentissa tarkoitettujen sähkö- ja telekaa-
peleiden ulkoisista suojarakenteista ja sijoitta-
misesta sekä työn aikaisista järjestelyistä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kaape-
leiden sijoittamiseen tarvitaan kuitenkin 42 
§:n 1 momentin mukainen lupa, jos:  

1) toimenpide kohdistuu moottori- tai moot-
toriliikennetien tiealueeseen;  

2) toimenpide kohdistuu alueeseen, jossa on 
pohjavesisuojaus;  

3) toimenpide edellyttää louhirakenteen kä-
sittelyä; tai  

4) tiealueen alituksen etäisyys alikulkusil-
lan, putkisillan tai rummun rakenteesta on vä-
hemmän kuin viisi metriä tai muun sillan ra-
kenteesta vähemmän kuin 25 metriä.  

Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentami-
sesta ja -käytöstä annetussa laissa (276/2016) 
säädetään Liikenne- ja viestintävirastolle teh-
tävästä kaapeleiden sijoittamista koskevasta 
ilmoituksesta.  

 

42 b § 

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite 

42 b § 

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite 



   
  

 

 43  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
katsoo, että tien siirtäminen, parantaminen tai 
muu tienpito edellyttää tiealueelle tämän lain 
nojalla sijoitetun rakenteen, rakennelman tai 
laitteen suojaamista, siirtämistä tai poista-
mista, rakenteen, laitteen tai rakennelman 
omistaja vastaa toimenpiteen kustannuksista.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
on tehtävä sähkö- ja telekaapeleiden enintään 
kolmen asiakkaan asiakasliittymien osalta 
kolmen kuukauden kuluessa ja muiden tiealu-
eella sijaitsevien rakenteiden, rakennelmien ja 
laitteiden osalta kuuden kuukauden kuluessa 
tienpitäjän ilmoituksesta. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi määrätä määräajan 
myös tätä pidemmäksi tai jatkaa määräaikaa, 
jos se on tarpeen toimenpiteen suorittamiseksi 
roudattoman kauden aikana tai muusta vastaa-
vasta syystä.  

Hankkeesta vastaava vastaa kuitenkin siirto-
, suojaamis- ja poistamiskustannuksista, kun 
kohde on alun perin sijoitettu tiealueen ulko-
puolelle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus ei ole ilmoittanut luvan saajalle, että 
kohteeseen on tulossa asian käsittelyvuonna 
tai viiden vuoden kuluessa muu kuin pistemäi-
nen tienpitotyö, joka edellyttää rakenteen, ra-
kennelman tai laitteen siirtämistä tai poista-
mista. Siirtokustannusten korvaamisessa ote-
taan huomioon siirrettävän kohteen ikä ja kor-
vaavan kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys.  

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitet-
tujen toimenpiteiden toteuttamistavasta ja to-
teuttamisen määräajoista sekä muista toimen-
piteitä koskevista teknisistä seikoista. Virasto 
voi antaa tarkempia määräyksiä myös siitä, 
miten 3 momentissa tarkoitettujen siirtokus-
tannusten korvaamisessa otetaan huomioon 
siirrettävän kohteen ikä ja korvaavan kaapelin 
tuoma kapasiteetin lisäys.  

 

Jos Väylävirasto katsoo, että tien siirtämi-
nen, parantaminen tai muu tienpito edellyttää 
tiealueelle tämän lain nojalla sijoitetun raken-
teen, rakennelman tai laitteen suojaamista, 
siirtämistä tai poistamista, rakenteen, laitteen 
tai rakennelman omistaja vastaa toimenpiteen 
kustannuksista.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
on tehtävä sähkö- ja telekaapeleiden enintään 
kolmen asiakkaan asiakasliittymien osalta 
kolmen kuukauden kuluessa ja muiden tiealu-
eella sijaitsevien rakenteiden, rakennelmien ja 
laitteiden osalta kuuden kuukauden kuluessa 
tienpitäjän ilmoituksesta Väylävirasto voi 
määrätä määräajan myös tätä pidemmäksi tai 
jatkaa määräaikaa, jos se on tarpeen toimenpi-
teen suorittamiseksi roudattoman kauden ai-
kana tai muusta vastaavasta syystä.  

 
Hankkeesta vastaava vastaa kuitenkin siirto-

, suojaamis- ja poistamiskustannuksista, kun 
kohde on alun perin sijoitettu tiealueen ulko-
puolelle tai Väylävirasto ei ole ilmoittanut lu-
van saajalle, että kohteeseen on tulossa asian 
käsittelyvuonna tai viiden vuoden kuluessa 
muu kuin pistemäinen tienpitotyö, joka edel-
lyttää rakenteen, rakennelman tai laitteen siir-
tämistä tai poistamista. Siirtokustannusten 
korvaamisessa otetaan huomioon siirrettävän 
kohteen ikä ja korvaavan kaapelin tuoma ka-
pasiteetin lisäys.  

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitet-
tujen toimenpiteiden toteuttamistavasta ja to-
teuttamisen määräajoista sekä muista toimen-
piteitä koskevista teknisistä seikoista. Virasto 
voi antaa tarkempia määräyksiä myös siitä, 
miten 3 momentissa tarkoitettujen siirtokus-
tannusten korvaamisessa otetaan huomioon 
siirrettävän kohteen ikä ja korvaavan kaapelin 
tuoma kapasiteetin lisäys.  

 
43 §  

Erityisen talvitien ja kulkuväylän risteäminen 

Jos laivaliikennettä talven aikana harjoitet-
taessa yleisessä kulkuväylässä jään avaamisen 
johdosta katkaistaan väylän poikki kulkeva 
erityinen talvitie, on elinkeino-, liikenne- ja 

43 § 

Erityisen talvitien ja kulkuväylän risteäminen  

Jos laivaliikennettä talven aikana harjoitet-
taessa yleisessä kulkuväylässä jään avaamisen 
johdosta katkaistaan väylän poikki kulkeva 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

ympäristökeskuksen mahdollisuuksien mu-
kaan asetettava paikalle silta tai lautta taikka 
muulla tavoin huolehdittava niistä toimenpi-
teistä, jotka ovat tarpeen liikenteen turvaa-
miseksi ja johtamiseksi väylän yli. 

Ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen suostumusta ei yksityistä kulkuväylää 
saa avata siten, että se katkaisee erityisen tal-
vitien. Tarvittavan ylikulkulaitteen asettami-
nen ja kunnossapito ovat sen velvollisuutena, 
joka on väylän avannut tai joka sitä käyttää. 

 

erityinen talvitie, on maakunnan mahdolli-
suuksien mukaan asetettava paikalle silta tai 
lautta taikka muulla tavoin huolehdittava 
niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen liiken-
teen turvaamiseksi ja johtamiseksi väylän yli. 

Ilman maakunnan suostumusta ei yksityistä 
kulkuväylää saa avata siten, että se katkaisee 
erityisen talvitien. Tarvittavan ylikulkulait-
teen asettaminen ja kunnossapito ovat sen vel-
vollisuutena, joka on väylän avannut tai joka 
sitä käyttää. 

4 luku 

Maantiealueen ulkopuolisia alueita koske-
vat maankäyttörajoitukset 

4 luku 

Maantiealueen ulkopuolisia alueita koske-
vat maankäyttörajoitukset 

44 §  

Maantien suoja-alue 

Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäi-
syydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja 
on useampia, lähimmän ajoradan keskilin-
jasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitel-
massa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa 
etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka piden-
tää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enin-
tään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalasku-
paikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kum-
mastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulot-
tuvalla jatkeella. 

Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on 
liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa ja vara-
laskupaikan osalta myös lentoturvallisuuden 
vuoksi oikeus poistaa suoja-alueelta kasvilli-
suutta. 

44 § 

Maantien suoja-alue 

Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäi-
syydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja 
on useampia, lähimmän ajoradan keskilin-
jasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitel-
massa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa 
etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka piden-
tää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enin-
tään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalasku-
paikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kum-
mastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulot-
tuvalla jatkeella. 

Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella. Maa-
kunnalla on liikenneturvallisuuden sitä vaa-
tiessa ja varalaskupaikan osalta myös lento-
turvallisuuden vuoksi oikeus poistaa suoja-
alueelta kasvillisuutta. 

 
45 §  

Maantien näkemäalue 

Maantien kaarrekohdassa taikka missä tie-
hen liittyy toinen maantie tai merkittävä yksi-
tyinen tie taikka maantien poikki kulkee rau-
tatie, on rakennusten pitäminen kielletty 
suoja-alueen ulkopuolellakin sellaisella alu-
eella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen sitä 
rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturval-
lisuuden vuoksi (näkemäalue). 

45 § 

Maantien näkemäalue 

Maantien kaarrekohdassa taikka missä tie-
hen liittyy toinen maantie tai merkittävä yksi-
tyinen tie taikka maantien poikki kulkee rau-
tatie, on rakennusten pitäminen kielletty 
suoja-alueen ulkopuolellakin sellaisella alu-
eella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen sitä 
rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturval-
lisuuden vuoksi (näkemäalue). 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus poistaa näkemäalueelta sellai-
nen kasvillisuus ja sellaiset luonnonesteet, 
jotka tarpeellista näkemäalaa rajoittamalla 
tuottavat vaaraa liikenneturvallisuudelle. 

Maakunnalla on oikeus poistaa näkemäalu-
eelta sellainen kasvillisuus ja sellaiset luon-
nonesteet, jotka tarpeellista näkemäalaa ra-
joittamalla tuottavat vaaraa liikenneturvalli-
suudelle. 

 
48 § 

Poikkeukset rajoituksista 

Edellä 44–47 §:ssä olevia säännöksiä ei so-
velleta, jos kasvillisuus on istutettu tai otettu 
erityiseen hoitoon taikka rakennus, varasto, 
aita tai muu rakennelma tai laite on tehty en-
nen kuin alueen käyttöoikeus oli joutunut mai-
nituissa pykälissä säädettyjen tai vastaavien 
aikaisemmassa laissa tarkoitettujen rajoitus-
ten piiriin. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu kasvillisuus 
taikka rakennus, rakennelma tai laite aiheuttaa 
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tien-
pidolle, voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus määrätä sen poistettavaksi tai siirrettä-
väksi taikka määrätä siihen tehtäväksi tarvit-
tavan muutoksen. Jollei omistaja suorita toi-
menpidettä sitä varten määrätyssä kohtuulli-
sessa ajassa, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksella on oikeus suorittaa se kustan-
nuksellaan. 

Mitä 44–47 §:ssä sekä tämän pykälän 1 ja 2 
momentissa säädetään, ei koske rakennuksen 
pitämistä asemakaava-alueella eikä sellaisen 
kasvillisuuden poistamista, jolla on ympäris-
tön kannalta erityinen merkitys. 

48 § 

Poikkeukset rajoituksista 

Edellä 44–47 §:ssä olevia säännöksiä ei so-
velleta, jos kasvillisuus on istutettu tai otettu 
erityiseen hoitoon taikka rakennus, varasto, 
aita tai muu rakennelma tai laite on tehty en-
nen kuin alueen käyttöoikeus oli joutunut mai-
nituissa pykälissä säädettyjen tai vastaavien 
aikaisemmassa laissa tarkoitettujen rajoitus-
ten piiriin. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu kasvillisuus 
taikka rakennus, rakennelma tai laite aiheuttaa 
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tien-
pidolle, voi Väylävirasto määrätä sen poistet-
tavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä siihen 
tehtäväksi tarvittavan muutoksen. Jollei omis-
taja suorita toimenpidettä sitä varten määrä-
tyssä kohtuullisessa ajassa, Väylävirastolla on 
oikeus suorittaa se kustannuksellaan. 

 
 
Mitä 44–47 §:ssä sekä tämän pykälän 1 ja 2 

momentissa säädetään, ei koske rakennuksen 
pitämistä asemakaava-alueella eikä sellaisen 
kasvillisuuden poistamista, jolla on ympäris-
tön kannalta erityinen merkitys. 

49 § 

Kasvillisuuden ja luonnonesteiden poista-
mista koskeva menettely 

Ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus ryhtyy poistamaan 44 §:n 2 momen-
tissa tai 45 §:n 2 momentissa tarkoitettua kas-
villisuutta tai jälkimmäisessä lainkohdassa 
tarkoitettuja luonnonesteitä, tulee siitä ilmoit-
taa asianomaisen kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle taikka siitä kuuluttaa hyvissä ajoin 
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Kiinteis-
tön omistaja voi halutessaan itse huolehtia toi-
menpiteistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen osoituksen mukaan. 

49 § 

Kasvillisuuden ja luonnonesteiden poista-
mista koskeva menettely 

Ennen kuin maakunta ryhtyy poistamaan 44 
§:n 2 momentissa tai 45 §:n 2 momentissa tar-
koitettua kasvillisuutta tai jälkimmäisessä 
lainkohdassa tarkoitettuja luonnonesteitä, on 
siitä ilmoitettava asianomaisen kiinteistön 
omistajalle tai haltijalle taikka siitä kuuluttaa 
hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhty-
mistä. Kiinteistön omistaja voi halutessaan 
itse huolehtia toimenpiteistä maakunnan osoi-
tuksen mukaan. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

 
51 § 

Lumiaita ja lumen sijoittaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus pystyttää tiealueen ulkopuo-
lelle tilapäinen tai kiinteä lumiaita, jos se lu-
men tielle kerääntymisen estämiseksi on tar-
peen. Kiinteä lumiaita saadaan asutulla alu-
eella kuitenkin pystyttää vain kiinteistön 
omistajan tai haltijan suostumuksella tai, jos 
suostumusta ei saada, kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen antamalla luvalla. Lupa 
voidaan myöntää, jos lumiaita on tarpeen 
maantien pitämiseksi yleistä liikennettä tyy-
dyttävässä kunnossa eikä aidasta tai sen pitä-
misestä aiheudu kiinteistölle merkittävää hait-
taa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus maantien kunnossapidon yh-
teydessä sijoittaa maantiealueelta lunta tiealu-
een ulkopuolellekin. 

 

51 § 

Lumiaita ja lumen sijoittaminen 

Maakunnalla on oikeus pystyttää tiealueen 
ulkopuolelle tilapäinen tai kiinteä lumiaita, jos 
se lumen tielle kerääntymisen estämiseksi on 
tarpeen. Kiinteä lumiaita saadaan asutulla alu-
eella kuitenkin pystyttää vain kiinteistön 
omistajan tai haltijan suostumuksella tai, jos 
suostumusta ei saada, kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen antamalla luvalla. Lupa 
voidaan myöntää, jos lumiaita on tarpeen 
maantien pitämiseksi yleistä liikennettä tyy-
dyttävässä kunnossa eikä aidasta tai sen pitä-
misestä aiheudu kiinteistölle merkittävää hait-
taa. 

 
Maakunnalla on oikeus maantien kunnossa-

pidon yhteydessä sijoittaa maantiealueelta 
lunta tiealueen ulkopuolellekin. 

52 § 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 

Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai 
ilmoitus, joka asetetaan asemakaava-alueen 
ulkopuolelle tai asemakaava-alueella maan-
käyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulle liikennealueelle, on laadittava ja 
sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenne-
turvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se 
sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäris-
töön. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen 
tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitettava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
jollei jäljempänä toisin säädetä. Ilmoitukseen 
on liitettävä selvitys mainoksesta tai ilmoituk-
sesta ja sen sijoittamispaikasta sekä selvitys 
kiinteistönomistajan tai -haltijan suostumuk-
sesta sen pystyttämiseen. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi pyytää ilmoituksen 
johdosta kunnalta lausunnon. 

Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen 
ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 

52 § 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 

Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai 
ilmoitus, joka asetetaan asemakaava-alueen 
ulkopuolelle tai asemakaava-alueella maan-
käyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulle liikennealueelle, on laadittava ja 
sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenne-
turvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se 
sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäris-
töön. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen 
tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitettava 
Väylävirastolle, jollei jäljempänä toisin sää-
detä. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys mai-
noksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamis-
paikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai 
-haltijan suostumuksesta sen pystyttämiseen. 
Virasto voi pyytää ilmoituksen johdosta maa-
kunnalta ja kunnalta lausunnon. 

 
Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen 

ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia 
tai 52 b §:n nojalla annettuja määräyksiä, 
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Ehdotus 

30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta 
tehtävä päätös, jossa se voi kieltää mainoksen 
tai ilmoituksen asettamisen tai määrätä asetta-
miselle tarpeellisia ehtoja. Mainosta tai ilmoi-
tusta ei saa asettaa ennen tämän määräajan 
umpeutumista. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus voi kuitenkin ilmoituksen joh-
dosta tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen 
tai ilmoituksen asettamisen edellä mainittua 
ajankohtaa aikaisemmin. Aika, jonka mainos 
tai ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, 
on 10 vuotta, jollei elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus määrää tätä lyhyempää aikaa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on ennen rajoittavan tai kieltävän päätöksen 
antamista tehtävä yhteistyötä ilmoituksen te-
kijän ja asianomaisen kunnan kanssa. 

Väyläviraston on 30 päivän kuluessa ilmoi-
tuksen saapumisesta tehtävä päätös, jossa se 
voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen asetta-
misen tai määrätä asettamiselle tarpeellisia 
ehtoja. Mainosta tai ilmoitusta ei saa asettaa 
ennen tämän määräajan umpeutumista. Väylä-
virasto voi kuitenkin ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen tai il-
moituksen asettamisen edellä mainittua ajan-
kohtaa aikaisemmin. Aika, jonka mainos tai 
ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, on 
10 vuotta, jollei tienpitäjä määrää tätä lyhy-
empää aikaa. 

Väylävirasto on ennen rajoittavan tai kieltä-
vän päätöksen antamista tehtävä yhteistyötä 
ilmoituksen tekijän ja asianomaisen kunnan 
kanssa.  

 
52 b § 

Määräystenantovaltuus 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
peellisia määräyksiä 52 §:ssä tarkoitetun elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle teh-
tävän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenet-
telystä. Lisäksi virasto voi antaa liikennetur-
vallisuuden varmistamiseksi tarkempia mää-
räyksiä 52 ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainos-
ten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista 
ja sijoittamisesta.  

 

52 b § 

Määräystenantovaltuus 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
peellisia määräyksiä 52 §:ssä tarkoitetun Väy-
lävirastolle tehtävän ilmoituksen sisällöstä ja 
ilmoitusmenettelystä. Lisäksi Liikenne- ja 
viestintävirasto voi antaa liikenneturvallisuu-
den varmistamiseksi tarkempia määräyksiä 52 
ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja ilmoi-
tusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittami-
sesta.  

 
5 luku 

Alueiden hankkiminen ja korvaukset 

5 luku 

Alueiden hankkiminen ja korvaukset 

54 § 

Maantietoimituksen vireilletulo 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus 26 §:n 1 momentin perusteella 
hakea maantietoimitusta, kun hyväksytty tie-
suunnitelma on saanut lainvoiman tai on pan-
tavissa täytäntöön valituksesta huolimatta, 
taikka 21 §:ssä tarkoitetun kirjallisen suostu-
muksen perusteella. 

54 § 

Maantietoimituksen vireilletulo 

Väylävirastolla tienpitäjänä ja maakun-
nalla, jos tienpitäjä on antanut tähän suostu-
muksensa, on oikeus 26 §:n 1 momentin pe-
rusteella hakea maantietoimitusta, kun hyväk-
sytty tiesuunnitelma on saanut lainvoiman tai 
on pantavissa täytäntöön valituksesta huoli-
matta, taikka 21 §:ssä tarkoitetun kirjallisen 
suostumuksen perusteella. 

 
56 § 

 
56 § 
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Haltuunotto 

Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja 
muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet 
sekä perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän 
haltuun maantietoimituksessa pidettävässä 
haltuunottokatselmuksessa määrättynä ajan-
kohtana. Tiesuunnitelmassa osoitettu yksi-
tyistä tietä tai liittymää varten tarvittava alue 
otetaan tienpitäjän haltuun siksi ajaksi, kun-
nes tie tai liittymä on tehty. Haltuun otettaessa 
tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita ja 
oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tar-
koituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oi-
keuden estämättä. Tässä momentissa tarkoi-
tettu haltuunotto voi tapahtua myös vaiheit-
tain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen osoituksen mukaan. 

Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 57 
§:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi lu-
nastustoimikunta asianomaisen vaatimuksesta 
määrätä, että haltuunotto siltä osin saa tapah-
tua aikaisintaan toimikunnan määräämän 
enintään kolmen kuukauden pituisen ajan ku-
luttua siitä, kun asianomaiselle määrätty en-
nakkokorvaus tai 62 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetussa ensimmäisessä toimituksessa määrätty 
korvaus on maksettu. 

Edellä 21 §:ssä tarkoitetuissa vaikutuksil-
taan vähäisiksi arvioiduissa tien parantami-
sissa voi haltuunotto tapahtua sopimuksen pe-
rusteella. Haltuunoton jälkeen tulee elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuitenkin 
viipymättä hakea maantietoimitusta. 

Jos haltuun otetulla alueella olevan omai-
suuden poistamisesta tai siirtämisestä ei 
päästä sopimukseen, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on asetettava poistetta-
van omaisuuden omistajalle tai haltijalle koh-
tuullinen ja tietyön kannalta sopiva määrä-
aika, jonka päätyttyä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus poistaa omaisuuden. Tällöin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
ennen omaisuuden poistamista, mikäli mah-
dollista, ilmoitettava siitä poistettavan omai-
suuden omistajalle tai haltijalle. 

Jos tietarkoituksiin luovutettavalta tai luo-
vutetulta alueelta joudutaan poistamaan tai 
siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita 

Haltuunotto 

Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja 
muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet 
sekä perustettavat oikeudet otetaan Väylävi-
raston haltuun maantietoimituksessa pidettä-
vässä haltuunottokatselmuksessa määrättynä 
ajankohtana. Tiesuunnitelmassa osoitettu yk-
sityistietä tai liittymää varten tarvittava alue 
otetaan Väyläviraston haltuun siksi ajaksi, 
kunnes tie tai liittymä on tehty. Haltuun otet-
taessa virastolle syntyy oikeus käyttää alueita 
ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin 
tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun 
oikeuden estämättä. Tässä momentissa tarkoi-
tettu haltuunotto voi tapahtua myös vaiheit-
tain Väyläviraston osoituksen mukaan. 

 
Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 57 

§:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi lu-
nastustoimikunta asianomaisen vaatimuksesta 
määrätä, että haltuunotto siltä osin saa tapah-
tua aikaisintaan toimikunnan määräämän 
enintään kolmen kuukauden pituisen ajan ku-
luttua siitä, kun asianomaiselle määrätty en-
nakkokorvaus tai 62 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetussa ensimmäisessä toimituksessa määrätty 
korvaus on maksettu. 

Edellä 21 §:ssä tarkoitetuissa vaikutuksil-
taan vähäisiksi arvioiduissa tien parantami-
sissa voi haltuunotto tapahtua sopimuksen pe-
rusteella. Haltuunoton jälkeen Väyläviraston 
on kuitenkin viipymättä haettava maantietoi-
mitusta. 

Jos haltuun otetulla alueella olevan omai-
suuden poistamisesta tai siirtämisestä ei 
päästä sopimukseen, Väyläviraston on asetet-
tava poistettavan omaisuuden omistajalle tai 
haltijalle kohtuullinen ja tietyön kannalta so-
piva määräaika, jonka päätyttyä Väylävirasto 
poistaa omaisuuden. Tällöin Väyläviraston on 
ennen omaisuuden poistamista, mikäli mah-
dollista, ilmoitettava siitä poistettavan omai-
suuden omistajalle tai haltijalle. 

 
 
Jos tietarkoituksiin luovutettavalta tai luo-

vutetulta alueelta joudutaan poistamaan tai 
siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita 
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taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta kasvil-
lisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai hai-
tan lisäksi korvattava asianomaiselle aiheutu-
neet poistamis- tai siirtämiskustannukset. 

taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta kasvil-
lisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai hai-
tan lisäksi korvattava asianomaiselle aiheutu-
neet poistamis- tai siirtämiskustannukset. 

 
56 a § 

Yksityisen tien luovuttaminen 

Edellä 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksi-
tyinen tie luovutetaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen määräämänä ajankohtana 
tieosakkaille tai kiinteistön omistajalle sen jäl-
keen, kun tieosakkaista ja kunnossapidosta 
osakkaiden kesken on maantietoimituksessa 
päätetty ja toimitusta koskevan muutoksen-
haun estämättä. Tien luovuttamiseksi voidaan 
tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden 
kesken määrätä maantietoimituksen kestäessä 
väliaikaisesti. 

 

56 a § 

Yksityistien   luovuttaminen 

Edellä 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksi-
tyistie luovutetaan Väyläviraston määräämänä 
ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omis-
tajalle sen jälkeen, kun tieosakkaista ja kun-
nossapidosta osakkaiden kesken on maantie-
toimituksessa päätetty ja toimitusta koskevan 
muutoksenhaun estämättä. Tien luovutta-
miseksi voidaan tieosakkaista ja kunnossapi-
dosta osakkaiden kesken määrätä maantietoi-
mituksen kestäessä väliaikaisesti. 

57 § 

Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja omis-
tusoikeuden syntyminen tiealueeseen 

Lunastuspäätöksessä vahvistetaan lunastuk-
sen kohde tiesuunnitelman tai 21 §:ssä tarkoi-
tetun kirjallisen suostumuksen perusteella, 
tarvittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen osoituksen mukaan. Tiesuunnitel-
masta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos 
siihen on erityinen syy. Tämän lain 75 §:n 2 
momentin mukaisessa maantietoimituksessa 
lunastuksen kohde vahvistetaan 5 §:n 3 mo-
mentin mukaan, tarvittaessa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen osoituksen mu-
kaan. 

Tiealueeksi vahvistettu alue siirtyy lunas-
tuspäätöksen saatua lainvoiman tienpitäjän 
omistukseen, jollei tämä jo ennestään omista 
aluetta. 

 

57 § 

Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja omis-
tusoikeuden syntyminen tiealueeseen 

Lunastuspäätöksessä vahvistetaan lunastuk-
sen kohde tiesuunnitelman tai 21 §:ssä tarkoi-
tetun kirjallisen suostumuksen perusteella, 
tarvittaessa Väyläviraston osoituksen mu-
kaan. Tiesuunnitelmasta voidaan vähäisessä 
määrin poiketa, jos siihen on erityinen syy. 
Tämän lain 75 §:n 2 momentin mukaisessa 
maantietoimituksessa lunastuksen kohde vah-
vistetaan 5 §:n 3 momentin mukaan, tarvitta-
essa Väyläviraston osoituksen mukaan. 

 
 
Tiealueeksi vahvistettu alue siirtyy lunas-

tuspäätöksen saatua lainvoiman Väyläviras-
ton omistukseen, jollei tämä jo ennestään 
omista aluetta. 

 
62 § 

Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimituk-
sena 

62 § 

Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimituk-
sena 

Sen lisäksi, mitä lunastuslain 20 §:ssä sää-
detään, toimitusinsinööri voi Väyläviraston 
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Sen lisäksi, mitä lunastuslain 20 §:ssä sää-
detään, toimitusinsinööri voi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä ja-
kaa toimitusmääräyksen tarkoittamaa lunas-
tusta koskevat asiat käsiteltäviksi kahdessa eri 
maantietoimituksessa, jos se ratkaistavien asi-
oiden määrän tai laadun vuoksi taikka muusta 
syystä on tarkoituksenmukaista. 

Jos lunastus 1 momentin mukaisesti käsitel-
lään kahdessa eri toimituksessa, toimitusinsi-
nöörin tulee ensimmäisen toimituksen lopet-
tamisen jälkeen ilman eri hakemusta jatkaa 
lunastusta uudella toimituksella sitten, kun se 
on asioiden käsittelemiseksi tarpeen. Ratkai-
semattomien lunastusasioiden lisäksi tässä 
toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös 
asiat, jotka koskevat aikaisemman toimituk-
sen lopettamisen jälkeen lunastuksen kohtee-
seen tehtäviä muutoksia. 

 

esityksestä jakaa toimitusmääräyksen tarkoit-
tamaa lunastusta koskevat asiat käsiteltäviksi 
kahdessa eri maantietoimituksessa, jos se rat-
kaistavien asioiden määrän tai laadun vuoksi 
taikka muusta syystä on tarkoituksenmu-
kaista. 

 
 
Jos lunastus 1 momentin mukaisesti käsitel-

lään kahdessa eri toimituksessa, toimitusinsi-
nöörin on ensimmäisen toimituksen lopetta-
misen jälkeen ilman eri hakemusta jatkettava 
lunastusta uudella toimituksella sitten, kun se 
on asioiden käsittelemiseksi tarpeen. Ratkai-
semattomien lunastusasioiden lisäksi tässä 
toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös 
asiat, jotka koskevat aikaisemman toimituk-
sen lopettamisen jälkeen lunastuksen kohtee-
seen tehtäviä muutoksia. 

 
69 §  

Yksityistiejärjestelyt 

Maantietoimituksessa on tehtävä sellaiset 
yksityisiä teitä ja tieoikeuksia koskevat järjes-
telyt, jotka ovat tarpeen maantien rakentami-
sen taikka 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen määräysten ja kieltojen vuoksi. Toimi-
tuksessa käsitellään ja ratkaistaan myös muut 
yksityisistä teistä annetun lain mukaisessa tie-
toimituksessa käsiteltäviksi säädetyt asiat. 

Yksityistieyhteydet ja tieoikeudet voidaan 
järjestellä yksityisistä teistä annetun lain 38 c 
§:ssä tarkoitetussa alueellisessa tietoimituk-
sessa, joka voidaan suorittaa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen pyynnöstä il-
man erillistä hakemusta. Tällöin 72 §:ssä tar-
koitettua korvausta koskeva kysymys ratkais-
taan tässä toimituksessa, johon lisäksi sovel-
letaan, mitä lunastuslain 82 §:ssä säädetään. 

 

69 § 

Yksityistiejärjestelyt 

Maantietoimituksessa on tehtävä sellaiset 
yksityisteitä ja tieoikeuksia koskevat järjeste-
lyt, jotka ovat tarpeen maantien rakentamisen 
tai 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen 
määräysten ja kieltojen vuoksi. Toimituksessa 
käsitellään ja ratkaistaan myös muut yksityis-
tielain mukaisessa yksityistietoimituksessa kä-
siteltäviksi säädetyt asiat. 

 
Yksityistieyhteydet ja tieoikeudet voidaan 

järjestellä yksityistielain 76 §:ssä tarkoitetussa 
alueellisessa yksityistietoimituksessa, joka 
voidaan suorittaa tienpitäjän pyynnöstä ilman 
erillistä hakemusta. Tällöin 72 §:ssä tarkoitet-
tua korvausta koskeva kysymys ratkaistaan 
tässä toimituksessa, johon lisäksi sovelletaan, 
mitä lunastuslain 82 §:ssä säädetään. 

73 § 

Korvaus tutkimustyöstä ja eräistä muista toi-
menpiteistä 

Jos 16 §:n 1 momentin nojalla suoritetusta 
toimenpiteestä, 36 §:n mukaisen tilapäisen 

73 § 

Korvaus tutkimustyöstä ja eräistä muista toi-
menpiteistä 

Jos 16 §:n 1 momentin nojalla suoritetusta 
toimenpiteestä, 36 §:n mukaisen tilapäisen 
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kulkutien järjestämisestä tai sellaisen käyttä-
misestä, 50 §:n mukaisesta vähäisten laittei-
den ja rakenteiden sijoittamisesta taikka 51 
§:ssä tarkoitetun lumiaidan pitämisestä tai lu-
men sijoittamisesta aiheutuu kiinteistölle va-
hinkoa tai haittaa, on kiinteistön omistajalla 
oikeus saada siitä korvaus tienpitäjältä. 

Mitä 1 momentissa säädetään tilapäisen kul-
kutien järjestämisestä tai käyttämisestä kiin-
teistölle aiheutuvan vahingon tai haitan kor-
vaamisesta, koskee myös maantieliikenteestä 
yksityiselle tielle sen käyttämisestä tilapäisenä 
kulkutienä aiheutuvien vahinkojen tai haitto-
jen korvaamista tieosakkaille tai tiekunnalle, 
milloin sellainen on tielle perustettu. 

kulkutien järjestämisestä tai sellaisen käyttä-
misestä, 50 §:n mukaisesta vähäisten laittei-
den ja rakenteiden sijoittamisesta taikka 51 
§:ssä tarkoitetun lumiaidan pitämisestä tai lu-
men sijoittamisesta aiheutuu kiinteistölle va-
hinkoa tai haittaa, on kiinteistön omistajalla 
oikeus saada siitä korvaus tienpitäjältä. 

Mitä 1 momentissa säädetään tilapäisen kul-
kutien järjestämisestä tai käyttämisestä kiin-
teistölle aiheutuvan vahingon tai haitan kor-
vaamisesta, koskee myös maantieliikenteestä 
yksityistielle sen käyttämisestä tilapäisenä 
kulkutienä aiheutuvien vahinkojen tai haitto-
jen korvaamista tieosakkaille tai tiekunnalle, 
milloin sellainen on tielle perustettu. 

 
74 § 

Muut korvaukset ja korvauksia koskeva 
maantietoimitus 

Jos maantiestä aiheutuu kiinteistölle muuta 
kuin tässä luvussa tarkoitettua vahinkoa tai 
haittaa, on kiinteistön omistajalla oikeus saada 
siitä korvaus tienpitäjältä. Vahingon tai haitan 
ollessa huomattava kiinteistön omistajalla on 
oikeus vaatia, jos hän ei halua saada korvausta 
menetyksestään, että tienpitäjä lunastaa kiin-
teistön tai sen osan. Jollei korvauksesta tai lu-
nastuksesta sovita, asia on ratkaistava maan-
tietoimituksessa. 

Jos tästä laista johtuva korvaus- tai lunastus-
kysymys tulee esille muutoin kuin maantietoi-
mituksen yhteydessä tai jos korvaus voidaan 
määrätä vasta maantietoimituksen päätyttyä 
eikä korvauksista sovita, on korvausasia rat-
kaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tai korvausta vaativan hakemuksesta 
pidettävässä maantietoimituksessa. 

 

74 § 

Muut korvaukset ja korvauksia koskeva 
maantietoimitus 

Jos maantiestä aiheutuu kiinteistölle muuta 
kuin tässä luvussa tarkoitettua vahinkoa tai 
haittaa, on kiinteistön omistajalla oikeus saada 
siitä korvaus tienpitäjältä. Vahingon tai haitan 
ollessa huomattava kiinteistön omistajalla on 
oikeus vaatia, jos hän ei halua saada korvausta 
menetyksestään, että tienpitäjä lunastaa kiin-
teistön tai sen osan. Jollei korvauksesta tai lu-
nastuksesta sovita, asia on ratkaistava maan-
tietoimituksessa. 

Jos tästä laista johtuva korvaus- tai lunastus-
kysymys tulee esille muutoin kuin maantietoi-
mituksen yhteydessä tai jos korvaus voidaan 
määrätä vasta maantietoimituksen päätyttyä 
eikä korvauksista sovita, on korvausasia rat-
kaistava Väyläviraston tai korvausta vaativan 
hakemuksesta pidettävässä maantietoimituk-
sessa. 

 
75 § 

Maantietoimitus erityisissä tapauksissa 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on haettava viipymättä maantietoimitusta, kun 
yksityinen tie tai katu on muutettu maantieksi 
taikka kun maantie tai liitännäisalue on lak-
kautettu. 

75 § 

Maantietoimitus erityisissä tapauksissa 

Väyläviraston on haettava viipymättä maan-
tietoimitusta, kun yksityistie tai katu on muu-
tettu maantieksi taikka kun maantie tai liitän-
näisalue on lakkautettu. 
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Ennestään olevan maantien tiealueen tai lii-
tännäisalueen taikka suoja- tai näkemäalueen 
rajan määräämiseksi voidaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen tai kiinteistön 
omistajan hakemuksesta pitää maantietoimi-
tus. Tällaisessa toimituksessa voidaan mää-
rätä korvaus tien tai liitännäisalueen leventy-
misen aiheuttamista menetyksistä ja ratkaista 
71 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvausasia. 

Jos ennestään oleva tie käsittää tienpitäjän 
omistuksessa olevan kiinteistön tai sen osan, 
tällainen alue voidaan siirtää maantietoimi-
tuksessa lunastusyksikkönä olevaan maan-
tiehen. Siirtämiseen sovelletaan, mitä kiinteis-
tönmuodostamislaissa säädetään lohkomi-
sesta. 

 

Ennestään olevan maantien tiealueen tai lii-
tännäisalueen taikka suoja- tai näkemäalueen 
rajan määräämiseksi voidaan Väyläviraston 
tai kiinteistön omistajan hakemuksesta pitää 
maantietoimitus. Tällaisessa toimituksessa 
voidaan määrätä korvaus tien tai liitännäisalu-
een leventymisen aiheuttamista menetyksistä 
ja ratkaista 71 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
korvausasia. 

Jos ennestään oleva tie käsittää Väyläviras-
ton omistuksessa olevan kiinteistön tai sen 
osan, tällainen alue voidaan siirtää maantietoi-
mituksessa lunastusyksikkönä olevaan maan-
tiehen. Siirtämiseen sovelletaan, mitä kiinteis-
tönmuodostamislaissa säädetään lohkomi-
sesta. 

 
79 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
suoritettaviksi määrätyt ennakko- ja lopulliset 
korvaukset niille maksettavine kuuden pro-
sentin vuotuisine korkoineen tulee suorittaa 
kolmen kuukauden kuluessa niiden määrää-
misestä. Korvauksen maksamisen viivästy-
essä sille on maksettava vuotuista viivästys-
korkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvolli-
nen maksamaan saamastaan alueesta korvauk-
sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle siltä osin kuin korvausta ei voida vähen-
tää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja 
alueen luovuttaja saa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta korvauksen luovutta-
mastaan alueesta. Tässä momentissa tarkoitet-
tuihin korvauksiin sovelletaan, mitä 1 mo-
mentissa koron laskemisesta ja korvausten 
maksamisesta säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kuuden pro-
sentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 56 
§:ssä tarkoitetusta haltuunotosta, jollei 56 §:n 
3 momentin mukaisen haltuunoton osalta ole 
toisin sovittu, sekä 74 ja 75 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa kyseisen maantietoimituk-
sen loppukokouksen ajankohdasta. Tilusjär-
jestelyn johdosta määrätylle korvaukselle 

79 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

Väyläviraston suoritettaviksi määrätyt en-
nakko- ja lopulliset korvaukset niille makset-
tavine kuuden prosentin vuotuisine korkoi-
neen on suoritettava kolmen kuukauden kulu-
essa niiden määräämisestä. Korvauksen mak-
samisen viivästyessä sille on maksettava vuo-
tuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvolli-
nen maksamaan saamastaan alueesta korvauk-
sen Väylävirastolle siltä osin kuin korvausta ei 
voida vähentää viraston maksettaviksi määrä-
tyistä suorituksista, ja alueen luovuttaja saa 
Väylävirastolta korvauksen luovuttamastaan 
alueesta. Tässä momentissa tarkoitettuihin 
korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momentissa 
koron laskemisesta ja korvausten maksami-
sesta säädetään. 

 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kuuden pro-

sentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 56 
§:ssä tarkoitetusta haltuunotosta, jollei 56 §:n 
3 momentin mukaisen haltuunoton osalta ole 
toisin sovittu, sekä 74 ja 75 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa kyseisen maantietoimituk-
sen loppukokouksen ajankohdasta. Tilusjär-
jestelyn johdosta määrätylle korvaukselle 
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korko lasketaan toimituksessa määrätystä alu-
eiden haltuunottoajankohdasta lukien. 

Maantietoimituksessa elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen maksettaviksi määrä-
tyt korvaukset ja edellä 2 momentissa tarkoi-
tetut tilusjärjestelykorvaukset alueen luovut-
tajalle suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimisto-
jen kehittämis- ja hallintokeskus. 

 

korko lasketaan toimituksessa määrätystä alu-
eiden haltuunottoajankohdasta lukien. 

(4 mom. kumottaisiin) 

80 § 

Riidanalaisen korvauksen tallettaminen 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
valittaa maantietoimituksessa määrätyistä 
korvauksista, voidaan riidanalainen osa kor-
vauksista tallettaa. Tallettamiseen sovelle-
taan, mitä lunastuslain 52 §:n 2 ja 3 momen-
tissa sekä 70 §:ssä säädetään. 

 

80 § 

Riidanalaisen korvauksen tallettaminen 

Jos Väylävirasto valittaa maantietoimituk-
sessa määrätyistä korvauksista, voidaan rii-
danalainen osa korvauksista tallettaa. Talletta-
miseen sovelletaan, mitä lunastuslain 52 §:n 2 
ja 3 momentissa sekä 70 §:ssä säädetään. 

 

81 § 

Pakkotäytäntöönpano erityisissä tapauksissa 

Maantietoimituksessa määrättyyn korvauk-
seen, joka asianosaisen on maksettava elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ja 
omaisuuteen, jonka omistus on tilusjärjestelyn 
vuoksi vaihtunut, sovelletaan, mitä kiinteis-
tönmuodostamislain 288 §:ssä säädetään. 

 

81 § 

Pakkotäytäntöönpano erityisissä tapauksissa 

Maantietoimituksessa määrättyyn korvauk-
seen, joka asianosaisen on maksettava Väylä-
virastolle, ja omaisuuteen, jonka omistus on 
tilusjärjestelyn vuoksi vaihtunut, sovelletaan, 
mitä kiinteistönmuodostamislain 288 §:ssä 
säädetään. 

 
83 §  

Vähäiset korvaukset 

Jos lunastustoimikunta on määrännyt elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mak-
samaan samalle asianosaiselle korvauksia, 
joiden kokonaissumma ei ylitä 20:tä euroa, 
niitä ei tarvitse maksaa eikä tallettaa. 

83 §  

Vähäiset korvaukset 

Jos lunastustoimikunta on määrännyt Väylä-
viraston maksamaan samalle asianosaiselle 
korvauksia, joiden kokonaissumma ei ylitä 
20:tä euroa, niitä ei tarvitse maksaa eikä tal-
lettaa. 

 
84 § 

Korvauksettomat luovutukset 

Valtiolla ei ole oikeutta tässä laissa tarkoi-
tettuun korvaukseen. Korvaukseen oikeutet-
tuja ovat kuitenkin valtion liikelaitoksista an-

84 § 

Korvauksettomat luovutukset 

Valtiolla ei ole oikeutta tässä laissa tarkoi-
tettuun korvaukseen. Korvaukseen oikeutet-
tuja ovat kuitenkin valtion liikelaitoksista an-
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netun lain (1062/2010) mukaiset liikelaitok-
set. Valtioneuvosto voi päättää valtion kor-
vausoikeudesta toisinkin, jos tähän on erityi-
siä syitä. 

Yksityisen tien tai kadun muuttuessa maan-
tieksi siirtyy tiekunnan tai tieosakkaiden tien 
alue ja katualue korvauksetta tienpitäjälle. 

netun lain (1062/2010) mukaiset liikelaitok-
set. Valtioneuvosto voi päättää valtion kor-
vausoikeudesta toisinkin, jos tähän on erityi-
siä syitä. 

Yksityistien tai kadun muuttuessa maan-
tieksi siirtyy tiekunnan tai tieosakkaiden tien 
alue ja katualue korvauksetta tienpitäjälle. 

 
85 § 

Maantietoimituksen kustannukset 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
vastaa maantietoimituksen toimituskustan-
nuksista. Edellä 74 §:n mukaisessa maantie-
toimituksessa toimituskustannukset on mää-
rättävä osaksi tai kokonaan vaatimuksen esit-
täjän maksettaviksi, jos vaatimus on tehty il-
meisen aiheettomasti. 

 

85 § 

Maantietoimituksen kustannukset 

Väylävirasto vastaa maantietoimituksen toi-
mituskustannuksista. Edellä 74 §:n mukai-
sessa maantietoimituksessa toimituskustan-
nukset on määrättävä osaksi tai kokonaan vaa-
timuksen esittäjän maksettaviksi, jos vaatimus 
on tehty ilmeisen aiheettomasti. 

 

6 luku 

Maantien lakkaaminen ja lakkauttaminen 
sekä liitännäisalueen lakkauttaminen 

6 luku 

Maantien lakkaaminen ja lakkauttaminen 
sekä liitännäisalueen lakkauttaminen 

88 §  

Maantien lakkaaminen 

Jos maantietä parannettaessa tie on siirretty 
uuteen paikkaan eikä tiesuunnitelmassa ole 
määrätty, että tie entisellä paikallaan edelleen 
jää maantieksi, se tältä osin lakkaa olemasta 
maantie. Tämän estämättä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus saa käyttää entistä 
tiealuetta muihin tietarkoituksiin sen mukaan 
kuin siitä tiesuunnitelmassa määrätään. Täl-
löin maantietoimituksessa tulee määrätä, että 
tiealue jää tienpitäjän omistukseen tai tie-
oikeus siihen jätetään voimaan. Jollei tällaista 
määräystä tiesuunnitelmassa ole annettu, alu-
een käyttö maantietarkoituksiin ja siihen koh-
distuva oikeus lakkaa parannetun maantien 
tultua luovutetuksi yleiseen liikenteeseen. 

Kun lakanneen maantien tiealuetta ei enää 
tarvita 1 momentissa tarkoitettuihin muihin 
tietarkoituksiin, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus lakkauttaa alueen käytön ja siihen 
kohdistuvan tienpitäjän oikeuden. Tällaiseen 

88 § 

Maantien lakkaaminen 

Jos maantietä parannettaessa tie on siirretty 
uuteen paikkaan eikä tiesuunnitelmassa ole 
määrätty, että tie entisellä paikallaan edelleen 
jää maantieksi, se tältä osin lakkaa olemasta 
maantie. Tämän estämättä tienpitäjä ja maa-
kunta saavat käyttää entistä tiealuetta muihin 
tietarkoituksiin sen mukaan kuin siitä tiesuun-
nitelmassa määrätään. Tällöin maantietoimi-
tuksessa on määrättävä, että tiealue jää tien-
pitäjän omistukseen tai tieoikeus siihen jäte-
tään voimaan. Jollei tällaista määräystä tie-
suunnitelmassa ole annettu, alueen käyttö 
maantietarkoituksiin ja siihen kohdistuva oi-
keus lakkaa parannetun maantien tultua luo-
vutetuksi yleiseen liikenteeseen. 

Kun lakanneen maantien tiealuetta ei enää 
tarvita 1 momentissa tarkoitettuihin muihin 
tietarkoituksiin, tienpitäjä lakkauttaa alueen 
käytön ja siihen kohdistuvan tienpitäjän oi-
keuden. Tällaiseen alueeseen sovelletaan, 
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alueeseen sovelletaan, mitä tässä luvussa sää-
detään entisestä tiealueesta. 

 

mitä tässä luvussa säädetään entisestä tiealu-
eesta. 

90 §  

Entisen tiealueen rakenteet ja laitteet 

Mitä entiselle tiealueelle on tienpitoa varten 
rakennettu tai sijoitettu, siirtyy alueen omista-
jalle, jollei hankkeesta vastaava vie sitä pois 
vuoden kuluessa tien lakkaamisesta tai luo-
vuta sitä muulle taholle. Tiesuunnitelmassa on 
osoitettava, tarvitaanko aluetta yksityiseksi 
tieksi tai kaduksi ja kuuluuko alueeseen eri-
tyistä hoitoa vaativia rakenteita ja laitteita. 
Alue on jätettävä sellaiseksi, ettei sen käyttö 
sanottuun tarkoitukseen vaikeudu. Vastuu 
mainituista rakenteista ja laitteista siirtyy yk-
sityisen tien tai kadun pitäjälle maantien laka-
tessa. 

Jos lakkaavaa tai lakkautettavaa maantietä 
ei tarvita 1 momentissa mainittuun tarkoituk-
seen, on tiesuunnitelmassa osoitettava ne toi-
menpiteet, jotka ovat tarpeen entisen tiealueen 
palauttamiseksi ennalleen. Hankkeesta vas-
taavan tulee huolehtia näistä toimenpiteistä 
kustannuksellaan vuoden kuluessa tien lak-
kaamisesta. 

Oikeus pitää tiealueelle 42 tai 42 a §:n no-
jalla sijoitettuja rakenteita, rakennelmia ja 
laitteita pysyy voimassa elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen myöntämän luvan tai 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
tehdyn ilmoituksen mukaisesti tiealueen siir-
tyessä uudelle omistajalle. 

 

90 § 

Entisen tiealueen rakenteet ja laitteet 

Mitä entiselle tiealueelle on tienpitoa varten 
rakennettu tai sijoitettu, siirtyy alueen omista-
jalle, jollei hankkeesta vastaava vie sitä pois 
vuoden kuluessa tien lakkaamisesta tai luo-
vuta sitä muulle taholle. Tiesuunnitelmassa on 
osoitettava, tarvitaanko aluetta yksityistieksi 
tai kaduksi ja kuuluuko alueeseen erityistä 
hoitoa vaativia rakenteita ja laitteita. Alue on 
jätettävä sellaiseksi, ettei sen käyttö sanottuun 
tarkoitukseen vaikeudu. Vastuu mainituista 
rakenteista ja laitteista siirtyy yksityistien tai 
kadun pitäjälle maantien lakatessa.  

 
Jos lakkaavaa tai lakkautettavaa maantietä 

ei tarvita 1 momentissa mainittuun tarkoituk-
seen, on tiesuunnitelmassa osoitettava ne toi-
menpiteet, jotka ovat tarpeen entisen tiealueen 
palauttamiseksi ennalleen. Hankkeesta vas-
taavan on huolehdittava näistä toimenpiteistä 
kustannuksellaan vuoden kuluessa tien lak-
kaamisesta. 

Oikeus pitää tiealueelle 42 tai 42 a §:n no-
jalla sijoitettuja rakenteita, rakennelmia ja 
laitteita pysyy voimassa Väyläviraston myön-
tämän luvan tai virastolle tehdyn ilmoituksen 
mukaisesti tiealueen siirtyessä uudelle omis-
tajalle. 

91 § 

Entisen tiealueen siirtyminen 

Jollei tämän lain 88 §:n 1 momentista muuta 
johdu, siirtyy tienpitäjän omistama lakanneen 
maantien tiealue tien lakatessa tienpitäjältä 
korvauksetta viereiseen kiinteistöön. Asema-
kaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päät-
tänyt laadittavaksi asemakaavan, tiealue siir-
tyy kunnan omistukseen. Tiealueen siirtymi-
sestä kunnan omistukseen asemakaavan tul-
lessa voimaan säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 93 §:ssä. 

91 § 

Entisen tiealueen siirtyminen 

Jollei tämän lain 88 §:n 1 momentista muuta 
johdu, siirtyy tienpitäjän omistama lakanneen 
maantien tiealue tien lakatessa tienpitäjältä 
korvauksetta viereiseen kiinteistöön. Asema-
kaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päät-
tänyt laadittavaksi asemakaavan, tiealue siir-
tyy kunnan omistukseen. Tiealueen siirtymi-
sestä kunnan omistukseen asemakaavan tul-
lessa voimaan säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 93 §:ssä. 
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Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
112 §:n 6 momentissa tarkoitettuja muihin 
tietarkoituksiin käytettyjä entisiä tiealueita 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lakkautettua alueen käytön 88 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. 

Milloin tieoikeudella hallittu 58 §:n 1 mo-
mentin ja 112 §:n 4 ja 5 momentin mukainen 
lakannut maantien tiealue on asemakaavassa 
osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 1 
momentissa tarkoitetuksi yleiseksi alueeksi, 
on asemakaavan toteutuksessa tällaisesta alu-
eesta mahdollista korvausta määrättäessä otet-
tava huomioon omistajan tai haltijan oikeutta 
rasittanut tieoikeus.  

Tiealue siirtyy siihen rajoittuviin kiinteistöi-
hin tien ajoradan tai ajoratojen muodostaman 
alueen keskilinjaa myöten. Toisiinsa rajoittu-
vien kiinteistöjen välinen raja jatkuu tiealu-
eella sen rajasta kohtisuoraan sanottua keski-
linjaa vastaan. Edellä sanotun estämättä saa-
daan rajaa entisellä tiealueella käytäessä oikoa 
rajaa ja suorittaa muita kiinteistöjaotuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisia rajansovituk-
sia siten, että pinta-alaltaan ja arvoltaan vähäi-
siä alueita vaihtuu kiinteistöjen kesken tai, 
jollei sopivaa vastikemaata ole, siirtyy kiin-
teistöstä toiseen. 

 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
112 §:n 6 momentissa tarkoitettuja muihin 
tietarkoituksiin käytettyjä entisiä tiealueita 
tienpitäjän lakkautettua alueen käytön 88 §:n 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

 
Milloin tieoikeudella hallittu 58 §:n 1 mo-

mentin ja 112 §:n 4 ja 5 momentin mukainen 
lakannut maantien tiealue on asemakaavassa 
osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 1 
momentissa tarkoitetuksi yleiseksi alueeksi, 
on asemakaavan toteutuksessa tällaisesta alu-
eesta mahdollista korvausta määrättäessä otet-
tava huomioon omistajan tai haltijan oikeutta 
rasittanut tieoikeus.  

Tiealue siirtyy siihen rajoittuviin kiinteistöi-
hin tien ajoradan tai ajoratojen muodostaman 
alueen keskilinjaa myöten. Toisiinsa rajoittu-
vien kiinteistöjen välinen raja jatkuu tiealu-
eella sen rajasta kohtisuoraan sanottua keski-
linjaa vastaan. Edellä sanotun estämättä saa-
daan rajaa entisellä tiealueella käytäessä oikoa 
rajaa ja suorittaa muita kiinteistöjaotuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisia rajansovituk-
sia siten, että pinta-alaltaan ja arvoltaan vähäi-
siä alueita vaihtuu kiinteistöjen kesken tai, 
jollei sopivaa vastikemaata ole, siirtyy kiin-
teistöstä toiseen. 

 
 

93 § 

Entinen tiealue yksityisenä tienä 

Vaikka entisen maantien tiealue on siirtynyt 
viereisen kiinteistön omistajan tai kunnan 
omistukseen, saa muukin, joka tarvitsee alu-
etta yksityiseksi tieksi, käyttää sitä korvauk-
setta tienään, kunnes tieoikeutta koskevat ky-
symykset on käsitelty 69 §:ssä säädetyssä jär-
jestyksessä tai 75 §:n 1 momentin mukaisessa 
maantietoimituksessa. 

Edellä 92 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu-
jen alueiden käyttämistä yksityisenä tienä kos-
kevat kysymykset käsitellään ja ratkaistaan 
yksityisistä teistä annetun lain mukaan. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
vastaa 1 momentissa tarkoitetun entisen 

93 § 

Entinen tiealue yksityistienä  

Vaikka entisen maantien tiealue on siirtynyt 
viereisen kiinteistön omistajan tai kunnan 
omistukseen, saa muukin, joka tarvitsee alu-
etta yksityistieksi, käyttää sitä korvauksetta 
tienään, kunnes tieoikeutta koskevat kysy-
mykset on käsitelty 69 §:ssä säädetyssä järjes-
tyksessä tai 75 §:n 1 momentin mukaisessa 
maantietoimituksessa. 

Edellä 92 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu-
jen alueiden käyttämistä yksityistienä koske-
vat kysymykset käsitellään ja ratkaistaan yksi-
tyistielain mukaan. 

Tienpitäjä vastaa 1 momentissa tarkoitetun 
entisen maantien kunnossapidosta maantien 
lakkaamista seuraavan kalenterivuoden loka-
kuun 1 päivään saakka. 
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maantien kunnossapidosta maantien lakkaa-
mista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1 
päivään saakka. 

Ennen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen kunnossapitovelvollisuuden päätty-
mistä on maantietoimituksessa päätettävä en-
tisen maantien kunnossapidosta tieosakasten 
kesken. Tarvittaessa siitä voidaan määrätä vä-
liaikaisesti. Tällainen määräys lakkaa ole-
masta voimassa, kun maantietoimitus on saa-
nut lainvoiman, jollei kunnossapidosta päätet-
täessä ole sen voimassaolosta toisin määrätty. 

 
 
 
Ennen tienpitäjän kunnossapitovelvollisuu-

den päättymistä on maantietoimituksessa pää-
tettävä entisen maantien kunnossapidosta tie-
osakasten kesken. Tarvittaessa siitä voidaan 
määrätä väliaikaisesti. Tällainen määräys lak-
kaa olemasta voimassa, kun maantietoimitus 
on saanut lainvoiman, jollei kunnossapidosta 
päätettäessä ole sen voimassaolosta toisin 
määrätty. 

 
95 § 

Liitännäisalueen lakkauttaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
lakkauttaa liitännäisalueen, kun sitä ei enää 
tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten se on 
perustettu. Kun liitännäisalue lakkautetaan, 
lakkaa samalla siihen kohdistunut tieoikeus. 

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 §:n 2 
momentin mukainen muuna rekisteriyksik-
könä kiinteistörekisteriin merkitty lakkautettu 
liitännäisalue on maantietoimituksessa mää-
rättävä kuulumaan siihen kiinteistöön, josta se 
on otettu tietarkoituksiin tai, jollei sitä kiin-
teistöä enää ole, siihen tai niihin kiinteistöihin, 
joihin se alueellisesti parhaiten soveltuu. 

Jos liitännäisalueen lakkauttamisesta aiheu-
tuu jollekin hyötyä, jota ei ole pidettävä vähäi-
senä, on hyödynsaaja velvollinen korvaamaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
saamansa hyödyn. Jollei korvauksesta sovita, 
asia on ratkaistava maantietoimituksessa. 

 

95 § 

Liitännäisalueen lakkauttaminen 

Väylävirasto lakkauttaa liitännäisalueen, 
kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, 
jota varten se on perustettu. Kun liitännäisalue 
lakkautetaan, lakkaa samalla siihen kohdistu-
nut tieoikeus. 

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 §:n 2 
momentin mukainen muuna rekisteriyksik-
könä kiinteistörekisteriin merkitty lakkautettu 
liitännäisalue on maantietoimituksessa mää-
rättävä kuulumaan siihen kiinteistöön, josta se 
on otettu tietarkoituksiin tai, jollei sitä kiin-
teistöä enää ole, siihen tai niihin kiinteistöihin, 
joihin se alueellisesti parhaiten soveltuu. 

Jos liitännäisalueen lakkauttamisesta aiheu-
tuu jollekin hyötyä, jota ei ole pidettävä vähäi-
senä, on hyödynsaaja velvollinen korvaamaan 
Väylävirastolle saamansa hyödyn. Jollei kor-
vauksesta sovita, asia on ratkaistava maantie-
toimituksessa. 

 
95 a § 

Tiealueen osan lakkauttaminen ja luovutta-
minen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
lakkauttaa maantietarkoituksiin tarpeettomia 
tiealueen osia. Tienpitäjän oikeus lakkautet-
tuun tiealueen osaan lakkaa, kun lakkautus-
päätös on tehty. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on haettava viipymättä maan-
tietoimituksen pitämistä, kun tiealueen osa on 
lakkautettu. Tiealueen osan lakkauttamiseksi 

95 a § 

Tiealueen osan lakkauttaminen ja luovutta-
minen  

Väylävirasto voi lakkauttaa maantietarkoi-
tuksiin tarpeettomia tiealueen osia. Tienpitä-
jänä viraston oikeus lakkautettuun tiealueen 
osaan lakkaa, kun lakkautuspäätös on tehty. 
Väyläviraston on haettava viipymättä maan-
tietoimituksen pitämistä, kun tiealueen osa on 
lakkautettu. Tiealueen osan lakkauttamiseksi 
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voidaan tarvittaessa laatia ja hyväksyä tie-
suunnitelma. 

Tienpitäjän omistama lakkautettu tiealueen 
osa siirretään maantietoimituksessa viereiseen 
kiinteistöön noudattaen, mitä kiinteistönmuo-
dostamislaissa lohkomisesta säädetään. Jos 
tiealueen osan lakkauttaminen on tullut vi-
reille muun kuin elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen aloitteesta, vastaa vireillepa-
nija maantietoimituksen toimituskustannuk-
sista. Tienpitäjän omistaman tiealueen osan 
lakkauttamisesta saadun hyödyn korvaami-
seen sovelletaan, mitä 95 §:n 3 momentissa 
säädetään. 

Lakkautetulle tiealueen osalle tienpitoa var-
ten rakennettuun tai sijoitettuun sovelletaan, 
mitä 90 §:n 1 momentissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, tienpitäjällä on oikeus luovuttaa tienpi-
toon tarpeettomia tiealueen osia. Luovuttami-
seen sovelletaan, mitä oikeudesta luovuttaa 
valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa 
(973/2002) säädetään. 

voidaan tarvittaessa laatia ja hyväksyä tie-
suunnitelma. 

Väyläviraston omistama lakkautettu tiealu-
een osa siirretään maantietoimituksessa vie-
reiseen kiinteistöön noudattaen, mitä kiinteis-
tönmuodostamislaissa lohkomisesta sääde-
tään. Jos tiealueen osan lakkauttaminen on 
tullut vireille muun kuin maakunnan tai Väy-
läviraston aloitteesta, vastaa vireille panija 
maantietoimituksen toimituskustannuksista. 
Väyläviraston omistaman tiealueen osan lak-
kauttamisesta saadun hyödyn korvaamiseen 
sovelletaan, mitä 95 §:n 3 momentissa sääde-
tään. 

Lakkautetulle tiealueen osalle tienpitoa var-
ten rakennettuun tai sijoitettuun sovelletaan, 
mitä 90 §:n 1 momentissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, tienpitäjällä on oikeus luovuttaa tienpi-
toon tarpeettomia tiealueen osia. Luovuttami-
seen sovelletaan, mitä oikeudesta luovuttaa 
valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa 
(973/2002) säädetään. 

 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

 
99 b § 

Avustavien tehtävien siirtäminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
siirtää sopimuksella yksityiselle tai julkiselle 
palveluntarjoajalle tienpidon lupatehtäviin 
liittyviä avustavia maasto- ja neuvontatehtä-
viä. 

Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-
set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. 
Tehtävää hoitavaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä 
tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 

 

99 b § 

Avustavien tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää sopimuksella yksi-
tyiselle tai julkiselle palveluntarjoajalle tien-
pidon lupatehtäviin liittyviä avustavia maasto- 
ja neuvontatehtäviä. 

 
Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-

set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. 
Tehtävää hoitavaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä 
tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 

 
100 § 100 § 
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Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin 

Tienpitäjän ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten on yhteistyössä varauduttava 
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja valmius-
laissa (1552/2011) tarkoitettuihin poikkeus-
oloihin valmiussuunnittelulla sekä valmistele-
malla etukäteen normaaliolojen häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa tapahtuvaa toimin-
taa. Varautumisessa on otettava huomioon 
maantien liikenteellinen merkitys ja keliolo-
suhteet ja sen ennakoitavissa olevat muutok-
set sekä muut olosuhteet. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä tienpitäjältä ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta edellytettä-
västä valmiussuunnittelusta sen varmista-
miseksi, että varautuminen olisi valtakunnal-
lisesti yhtenäistä sekä maantiehen kohdistu-
vien poikkeusoloja ja normaaliolojen häiriöti-
lanteita koskevien tarpeiden mukaista. 
 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin 

Väyläviraston ja tienpitoalueen maakuntien 
on yhteistyössä varauduttava normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa (1552/2011) 
tarkoitettuihin poikkeusoloihin valmiussuun-
nittelulla sekä valmistelemalla etukäteen nor-
maaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa tapahtuvaa toimintaa. Varautumisessa 
on otettava huomioon maantien liikenteelli-
nen merkitys ja keliolosuhteet ja sen ennakoi-
tavissa olevat muutokset sekä muut olosuh-
teet. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä Väylävirastolta edellytet-
tävästä valmiussuunnittelusta sen varmista-
miseksi, että varautuminen olisi valtakunnal-
lisesti yhtenäistä sekä maantiehen kohdistu-
vien poikkeusoloja ja normaaliolojen häiriöti-
lanteita koskevien tarpeiden mukaista. 

100 b § 

Tienpidon omavalvonta 

Tienpitäjän ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on laadittava hoidettavinaan 
olevista tienpidon tehtävistä omavalvontaoh-
jelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten 
laissa säädetyt tienpidon yleiset vaatimukset, 
matkojen ja kuljetusten palvelutaso maanteillä 
ja kunnossapidon tason toteutuminen varmis-
tetaan. Omavalvontaohjelmassa on määrät-
tävä, miten vaatimusten toteutumista seura-
taan ja miten havaitut puutteet korjataan. 

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaoh-
jelman toteutumisen seurantaan perustuvat 
havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet on 
julkaistava julkisessa tietoverkossa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on huolehdittava siitä, että palveluntuottajien 
kanssa tehtävissä sopimuksissa on riittävät 
määräykset palveluntuottajan valvonnasta 
sekä laatupoikkeamien käsittelystä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen omavalvon-
nan toteuttamiseksi. 

100 b § 

Tienpidon omavalvonta  

Tienpitäjän ja maakunnan on laadittava hoi-
dettavinaan olevista tienpidon tehtävistä oma-
valvontaohjelma. Ohjelmassa on määritel-
tävä, miten laissa säädetyt tienpidon yleiset 
vaatimukset, matkojen ja kuljetusten palvelu-
taso maanteillä ja kunnossapidon tason toteu-
tuminen varmistetaan. Omavalvontaohjel-
massa on määrättävä, miten vaatimusten to-
teutumista seurataan ja miten havaitut puut-
teet korjataan.  

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaoh-
jelman toteutumisen seurantaan perustuvat 
havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet on 
julkaistava julkisessa tietoverkossa. 

Maakunnan on huolehdittava siitä, että pal-
velun tuottajien kanssa tehtävissä sopimuk-
sissa on riittävät määräykset palvelun tuotta-
jan valvonnasta sekä laatupoikkeamien käsit-
telystä maakunnan omavalvonnan toteutta-
miseksi. 
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännök-
siä omavalvontaohjelman sisällöstä ja laatimi-
sesta sekä ohjelmaan sisältyvästä suunnitel-
masta tienpidon laadunhallinnan edistä-
miseksi. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännök-
siä omavalvontaohjelman sisällöstä ja laatimi-
sesta sekä ohjelman sisältyvästä suunnitel-
masta tienpidon laadunhallinnan edistä-
miseksi. 

101 § 

Hallinnolliset pakkokeinot 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen no-
jalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jat-
kamasta tai toistamasta lainvastaista menette-
lyä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi myös määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä, täyttämään velvollisuutensa. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tehos-
taa päätöstään uhkasakolla tai uhalla, että te-
kemättä jätetty toimenpide tehdään laiminlyö-
jän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. 
Uhkasakkoon, teettämiseen ja keskeyttämi-
seen sovelletaan muutoin, mitä uhkasakko-
laissa säädetään. 

Jos liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran 
poistamiseksi on tarpeen kiireellinen toimen-
pide taikka jos on kysymys tiealueeseen koh-
distuvan luvattoman toimenpiteen oikaisemi-
sesta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksella on oikeus toimenpiteeseen tai luvat-
toman toimenpiteen oikaisemiseen siihen vel-
vollisen kustannuksella. 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusta estetään toimittamasta 2 momentissa 
tarkoitettua virkatehtävää tai estetään 16 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkimustyön suoritta-
minen, on poliisin annettava pyynnöstä virka-
apua poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:n mu-
kaisesti. 

 

101 § 

Hallinnolliset pakkokeinot 

Liikenne- ja viestintävirasto voi kieltää sitä, 
joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, jatkamasta tai tois-
tamasta lainvastaista menettelyä. Virasto voi 
myös määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk-
siä, täyttämään velvollisuutensa. Virasto voi 
tehostaa päätöstään uhkasakolla tai uhalla, 
että tekemättä jätetty toimenpide tehdään lai-
minlyöjän kustannuksella tai toiminta keskey-
tetään. Uhkasakkoon, teettämiseen ja keskeyt-
tämiseen sovelletaan muutoin, mitä uhkasak-
kolaissa säädetään. 

 
 
Jos liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran 

poistamiseksi on tarpeen kiireellinen toimen-
pide taikka jos on kysymys tiealueeseen koh-
distuvan luvattoman toimenpiteen oikaisemi-
sesta, Liikenne- ja viestintävirastolla, Väylä-
virastolla ja maakunnalla on oikeus toimen-
piteeseen tai luvattoman toimenpiteen oikai-
semiseen siihen velvollisen kustannuksella. 

Jos Liikenne- ja viestintävirastoa, Väylävi-
rastoa tai maakuntaa estetään toimittamasta 2 
momentissa tarkoitettua virkatehtävää tai es-
tetään 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun tutki-
mustyön suorittaminen, on poliisin annettava 
pyynnöstä virka-apua poliisilain (872/2011) 9 
luvun 1 §:n mukaisesti. 

 
 
 

101 a § 

Oikeus saada tietoja 

Tienpitäjällä ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus saada toisiltaan, 

101 a § 

Oikeus saada tietoja 

Väylävirastolla ja maakunnalla on oikeus 
saada toisiltaan, muulta viranomaiselta sekä 
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Ehdotus 

muulta viranomaiselta sekä niiden puolesta 
sopimuksella määriteltyä tehtävää hoitavalta 
yksityiseltä palveluntarjoajalta maksutta ja sa-
lassapitosäännösten estämättä tietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tienpitäjälle ja elinkeino-
, liikenne ja ympäristökeskukselle tässä laissa 
säädettyjen tienpito-, omavalvonta- ja lupa-
tehtävien hoitamiseksi. 

Tienpitäjällä ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus luovuttaa salassa 
pidettäviä tietoja toimijalle, joka hoitaa sen 
puolesta sopimuksella määriteltyä tehtävää, 
jos tiedon saaminen on välttämätöntä tehtävän 
hoitamiseksi. 

 

niiden puolesta sopimuksella määriteltyä teh-
tävää hoitavalta yksityiseltä palveluntarjo-
ajalta maksutta ja salassapitosäännösten estä-
mättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä Väy-
lävirastolle virastona tai tienpitäjänä ja maa-
kunnalle tässä laissa säädettyjen tienpito-, 
omavalvonta- ja lupatehtävien hoitamiseksi. 

 
Väylävirastolla ja maakunnalla on oikeus 

luovuttaa salassa pidettäviä tietoja toimijalle, 
joka hoitaa sen puolesta sopimuksella määri-
teltyä tehtävää, jos tiedon saaminen on välttä-
mätöntä tehtävän hoitamiseksi. 

 
 
 

102 §  

Kustannusten periminen 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksella on oikeus tässä laissa tarkoitetun toi-
menpiteen suorittamiseen toisen kustannuk-
sella, kustannukset voidaan periä siten kuin 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 

 

102 § 

Kustannusten periminen 

Jos Liikenne- ja viestintävirastolla, Väylävi-
rastolla tai maakunnalla on oikeus tässä laissa 
tarkoitetun toimenpiteen suorittamiseen toi-
sen kustannuksella, kustannukset voidaan pe-
riä siten kuin verojen ja maksujen täytäntöön-
panosta ulosottotoimin annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. 

 
103 § 

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksi-
saanti 

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa yleis-
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksy-
mistä sekä niiden voimassaoloajan pidentä-
mistä koskevan päätöksen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle ja tienpitä-
jälle. Päätöksen tiedoksi antamiseksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
toimitettava päätös ja sen perusteena olevat 
asiakirjat asianomaiseen kuntaan, jonka on il-
moitettava niiden nähtäväksi asettamisesta si-
ten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa kun-
talain (410/2015) mukaisesti julkaistaan. Pää-
tös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti 
nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on 
asetettu yleisesti nähtäville. 

103 § 

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksi-
saanti 

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa yleis-
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksy-
mistä sekä niiden voimassaoloajan pidentä-
mistä koskevan päätöksen Väylävirastolle ja 
maakunnalle. Päätöksen tiedoksi antamiseksi 
maakunnan on ilmoitettava päätöksen ja sen 
perusteena olevien asiakirjojen nähtäväksi 
asettamisesta siten kuin maakunnan ilmoituk-
set maakuntalain mukaisesti julkaistaan. Pää-
tös ja asiakirjat on pidettävä maakunnassa 
yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun 
päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 
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Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka 
on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa 
tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Päätösten sähköisestä tie-
doksi antamisesta säädetään sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003). 
 

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka 
on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa 
tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Päätösten sähköisestä tie-
doksi antamisesta säädetään sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003). 

104 §  

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen teh-
neille ja viranomaisille 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tulee lähettää yleissuunnitelman ja tiesuunni-
telman hyväksymispäätöksestä ilmoitus niille 
suunnitelman johdosta muistutuksen teh-
neille, joiden osoite on tiedossa, samanaikai-
sesti, kun päätös 103 §:n mukaisesti annetaan 
yleisesti tiedoksi. 

Tienpitäjän on lähetettävä ilmoitus yleis-
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymis-
päätöksestä kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle 
sekä tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Il-
moitukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös 
suunnitelmasta. 

 

104 § 

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen teh-
neille ja viranomaisille 

Väyläviraston on lähetettävä ilmoitus yleis-
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymis-
päätöksestä maakunnalle, kunnalle, Valtion 
lupa- ja valvontavirastolle sekä tarvittaessa 
muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on 
tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitel-
masta. 

Maakunnan on lähetettävä yleissuunnitel-
man ja tiesuunnitelman hyväksymispäätök-
sestä ilmoitus niille suunnitelman johdosta 
muistutuksen tehneille, joiden osoite on tie-
dossa, samanaikaisesti kuin päätös 103 §:n 
mukaisesti annetaan yleisesti tiedoksi. 

 
 

105 § 

Muutoksenhaku 

Edellä 43 f §:ssä tarkoitettua pätevyystodis-
tusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Muuhun tämän 
lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

(Uusi 2 mom.) 
 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
päätöksestä 37 §:ssä, 38 §:n 2 momentissa, 42 

105 § 

Muutoksenhaku 

Edellä 43 f §:ssä tarkoitettua pätevyystodis-
tusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Muuhun tämän 
lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Muutoksenhausta maakunnan päätökseen 
säädetään maakuntalain 18 luvussa. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Väyläviraston päätöksestä 37 §:ssä, 38 §:n 2 
momentissa, 42 §:n 1 momentissa, 42 a ja 47 
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§:n 1 momentissa, 42 a ja 47 §:ssä, 48 §:n 2 
momentissa ja 52 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, 
jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu 
liittymä, ylityskohta, tiealue, kiinteistö taikka 
mainos tai ilmoitus sijaitsee. 

Kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksella sekä maakunnan liitolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis-
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymis-
päätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat kun-
nan tai maakunnan alueelle taikka viranomai-
sen toimialueelle. 

 
 
 
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 

yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa 
kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muu-
tosta sellaiseen yleissuunnitelman ja tiesuun-
nitelman hyväksymispäätökseen, jonka vai-
kutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toi-
minta-alueelle. 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsotta-
vaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymispäätöstä koskeva valitus on käsitel-
tävä kiireellisenä. 

Muutoksenhausta maantietoimituksessa 
tehtyyn päätökseen säädetään 87 §:ssä. 

 

§:ssä, 48 §:n 2 momentissa ja 52 §:ssä tarkoi-
tetuissa tapauksissa valitetaan siihen hallinto-
oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä 
tarkoitettu liittymä, ylityskohta, tiealue, kiin-
teistö taikka mainos tai ilmoitus sijaitsee. 

 
Väylävirastolla on oikeus hakea valitta-

malla muutosta yleissuunnitelman ja tiesuun-
nitelman hyväksymispäätökseen. Lisäksi kun-
nalla ja maakunnalla sekä Valtion lupa- ja 
valvontavirastolla on oikeus hakea valitta-
malla muutosta sellaiseen yleissuunnitelman 
ja tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen, 
jonka vaikutukset ulottuvat kunnan tai maa-
kunnan alueelle taikka viranomaisen toimi-
alueelle. 

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa 
kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muu-
tosta sellaiseen yleissuunnitelman ja tiesuun-
nitelman hyväksymispäätökseen, jonka vai-
kutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toi-
minta-alueelle. 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsotta-
vaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymispäätöstä koskeva valitus on käsitel-
tävä kiireellisenä. 

Muutoksenhausta maantietoimituksessa 
tehtyyn päätökseen säädetään 87 §:ssä. 

107 § 

Päätösten välitön täytäntöönpano 

Valtioneuvoston päätöstä on muutoksen-
hausta huolimatta noudatettava, kunnes asia 
on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman hy-
väksymistä taikka niiden voimassaoloajan pi-
dentämistä koskeva päätös voidaan panna täy-
täntöön valituksesta huolimatta, jollei muu-
toksenhakutuomioistuin toisin määrää. 

Päätöksessä, jonka elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus antaa 48 §:n 2 momentin no-
jalla, voidaan määrätä, että päätös on panta-
vissa täytäntöön valituksesta huolimatta. 

 

107 § 

Päätösten välitön täytäntöönpano 

Valtioneuvoston päätöstä on muutoksen-
hausta huolimatta noudatettava, kunnes asia 
on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman hy-
väksymistä taikka niiden voimassaoloajan pi-
dentämistä koskeva päätös voidaan panna täy-
täntöön valituksesta huolimatta, jollei muu-
toksenhakutuomioistuin toisin määrää. 

Päätöksessä, jonka Väylävirasto antaa 48 
§:n 2 momentin nojalla, voidaan määrätä, että 
päätös on pantavissa täytäntöön valituksesta 
huolimatta. 

 
108 § 108 § 
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Kuuluttaminen 

Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkais-
tava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia 
yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen ta-
vasta ole erikseen säädetty, tulee toimivaltai-
sen viranomaisen tiedottaa asiasta kuulutta-
malla siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava 
ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei 
asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen 
ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä kuulutuksen julkipanosta, mikä on 
kuulutuksessa ja ilmoituksessa todettava. 

Kuuluttaminen 

Milloin tämän lain mukaan on julkaistava 
kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti 
tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole 
erikseen säädetty, on toimivaltaisen viran-
omaisen tiedotettava asiasta kuuluttamalla 
siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin maa-
kunnan ilmoitukset julkaistaan. Kuulutuksen 
julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yh-
dessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti le-
viävässä sanomalehdessä, jollei asian merki-
tys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin 
ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksisaannin katso-
taan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuu-
lutuksen julkipanosta, mikä on kuulutuksessa 
ja ilmoituksessa todettava. 

 
108 a § 

Maantierekisteri  

Väyläviraston on pidettävä rekisteriä maan-
teistä. Rekisteriin on merkittävä:  

1) onko maantie moottori- tai moottorilii-
kennetie taikka muu vain tietynlaista liiken-
nettä varten tarkoitettu tie;  

2) tien liikenteellistä merkitystä kuvaava 4 
§:ssä tarkoitettu luokitus; sekä 

3) tien pituus kunnittain ja tien yleiseen lii-
kenteeseen luovuttamispäivä sekä väyläomai-
suuden hallinnan kannalta merkittävimmät 
tien tekniset ominaisuudet, varusteet ja lait-
teet. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
on toimitettava 1 momentin 3 kohdan kannalta 
tarpeelliset tiedot Väylävirastolle. 
 

108 a § 

Maantierekisteri  

Väyläviraston on pidettävä rekisteriä maan-
teistä. Rekisteriin on merkittävä:  

1) onko maantie moottori- tai moottorilii-
kennetie taikka muu vain tietynlaista liiken-
nettä varten tarkoitettu tie;  

2) tien liikenteellistä merkitystä kuvaava 4 
§:ssä tarkoitettu luokitus; sekä 

3) tien pituus kunnittain ja tien yleiseen lii-
kenteeseen luovuttamispäivä sekä väyläomai-
suuden hallinnan kannalta merkittävimmät 
tien tekniset ominaisuudet, varusteet ja lait-
teet. 

Maakuntien on toimitettava 1 momentin 3 
kohdan kannalta tarpeelliset tiedot Väylävi-
rastolle. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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6. 

Laki 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 172–174, 181 ja 182 §, sellaisina 

kuin ne ovat 172 § laeissa laissa ( / ) ja ( / ), 173 ja 181 § osaksi laeissa 301/2018 ja ( / ) sekä 
174 ja 182 § laissa ( / ), seuraavasti:  

 
 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

IV OSA 

PALVELUT 

3 luku 

Hankintamenettelyt ja yksinoikeuden an-
taminen 

172 § 

Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite 

Lentoliikenneasetuksen 16 artiklassa tarkoi-
tetun julkisen palveluvelvoitteen asettami-
sesta päättää Liikenne- ja viestintävirasto. Vi-
rasto voi asettaa lentoliikenneasetuksen mu-
kaisia rajoituksia julkisen palveluvelvoitteen 
piiriin kuuluvalle reitille, jos rajoitukset ovat 
tarpeen liikennöinnin turvaamiseksi reitillä.  

 
(Uusi 2 mom.) 

 

IV OSA 

PALVELUT 

3 luku 

Hankintamenettelyt ja yksinoikeuden an-
taminen 

172 § 

Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite 

Lentoliikenneasetuksen 16 artiklassa tarkoi-
tetun lentoliikenteen julkisen palveluvelvoit-
teen asettamisesta päättää maakunta kuultu-
aan Liikenne- ja viestintävirasto. Maakunta 
voi asettaa lentoliikenneasetuksen mukaisia 
rajoituksia julkisen palveluvelvoitteen piiriin 
kuuluvalle reitille, jos rajoitukset ovat tarpeen 
liikennöinnin turvaamiseksi reitillä. 

Maakuntien järjestämisvastuulla olevan 
lentoliikenteen ostopalveluiden rahoitus to-
teutetaan erillisrahoituksena. Liikenne- ja 
viestintävirasto kohdentaa rahoituksen maa-
kunnan tekemään julkisen palveluvelvoitteen 
kattamiseen valtion talousarvioissa olevan 
määrärahan puitteissa. Liikenne- ja viestintä-
virasto tekee asiasta sopimuksen maakunnan 
kanssa. 

4 luku 

Liikennepalvelujen julkinen tuki 

 
 

4 luku 

Liikennepalvelujen julkinen tuki 
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173§ 

Valtionrahoituksen käyttötarkoitukset 

Valtion talousarviossa tässä laissa tarkoitet-
tujen palveluiden ostoon ja kehittämiseen 
osoitetuin määrärahoin voidaan maksaa kor-
vauksia, tukea tai avustusta seuraaviin tarkoi-
tuksiin: 

1) liikenteenharjoittajille siten kuin Euroo-
pan unionin lainsäädännössä säädetään; 

2) liikennepalvelun käyttäjälle siten, että 
toimivaltainen viranomainen myöntää si-
toumuksen korvata liikennepalvelun kustan-
nuksia ennalta määrättyyn arvoon asti; 

3) muille kuin liikenteenharjoittajille liiken-
teen palveluiden kehittämis-, suunnittelu- ja 
tutkimustyöstä.  

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tun valtionavustusmäärärahan käyttötarkoi-
tuksesta ja myöntämismenettelyistä. 

 

173 § 

Valtionrahoituksen käyttötarkoitukset 

Valtion talousarviossa tässä laissa tarkoitet-
tujen palveluiden ostoon ja kehittämiseen 
osoitetuin määrärahoin voidaan maksaa kor-
vauksia, tukea tai avustusta seuraaviin tarkoi-
tuksiin: 

1) liikenteenharjoittajille siten kuin Euroo-
pan unionin lainsäädännössä säädetään; 

2) liikennepalvelun käyttäjälle siten, että 
toimivaltainen viranomainen myöntää si-
toumuksen korvata liikennepalvelun kustan-
nuksia ennalta määrättyyn arvoon asti; 

3) maakunnille, kunnille, kuntayhtymille ja 
yleishyödyllisille yhteisöille ja muille kuin lii-
kenteenharjoittajille liikenteen palveluiden 
kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöstä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tun valtionavustusmäärärahan käyttötarkoi-
tuksesta ja myöntämismenettelyistä. 

174 § 

Määrärahan kiintiöinti ja käyttö 

Liikenne- ja viestintäministeriö saa käyttää 
valtion talousarviossa osoitettua määrärahaa 
173 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuun 
tarkoitukseen 182 §:n 1 momentissa säädetyn 
toimivaltansa rajoissa sekä 173 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen sil-
loin, kun kyse on strategisesti merkittävistä 
hankkeista.  

Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrä-
rahan tai sen osan kiintiöimisestä toimivaltai-
sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille ja määrää tarvittavilta osin sen jaosta 
muihin kuin 1 momentin mukaisiin 173 §:n 1 
momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Lii-
kenne- ja viestintävirasto saa itse käyttää mää-
rärahaa 173 §:n 1 momentin 3 kohdassa mai-
nittuun tarkoitukseen. Se voi myös myöntää 
valtionavustusta kunnalle tai kuntayhtymälle 
käytettäväksi samaan tarkoitukseen.  

Toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset saavat käyttää Liikenne- ja 
viestintäviraston kiintiöimää määrärahaa 173 

174 § 

Määrärahan kiintiöinti ja käyttö  

Liikenne- ja viestintäministeriö saa käyttää 
valtion talousarviossa osoitettua määrärahaa 
173 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuun 
tarkoitukseen 182 §:n 1 momentissa säädetyn 
toimivaltansa rajoissa sekä 173 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen sil-
loin, kun kyse on strategisesti merkittävistä 
hankkeista. 

Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrä-
rahan jaosta muihin kuin 1 momentin mukai-
siin 173 §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoi-
tuksiin. Liikenne- ja viestintävirasto saa itse 
käyttää määrärahaa 173 §:n 1 momentin 3 
kohdassa mainittuun tarkoitukseen. Se voi 
myös myöntää valtionavustusta kunnalle tai 
kuntayhtymälle käytettäväksi samaan tarkoi-
tukseen. 

 
 
Toimivaltaiset maakunnat voivat itse käyt-

tää tai myöntää valtionavustusta kunnalle tai 
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§:n 1 momentin 1–3 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin. Ne voivat myös myöntää valti-
onavustusta kunnalle tai kuntayhtymälle käy-
tettäväksi mainitun pykälän mukaisiin tarkoi-
tuksiin. 

 

kuntayhtymälle käytettäväksi 173 §:n 1 mo-
mentin 1–3 kohdassa mainittuihin tarkoituk-
siin. 

 

V OSA 

VIRANOMAISET JA VALVONTA 

1 luku 

Viranomaisten toiminta 

 
181 § 

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tielii-
kenteen toimivaltaiset viranomaiset 

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tie-
liikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat 
toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset sekä 2 momentissa mainitut kun-
nalliset viranomaiset ja 3 momentissa maini-
tut seudulliset viranomaiset. 

 
 
Hyvinkää, Imatra, Kajaani, Kokkola, Kou-

vola, Lappeenranta, Mikkeli, Rauma, Riihi-
mäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki 
ja Vaasa ovat omalla alueellaan palvelusopi-
musasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toi-
mivaltaisia viranomaisia. 

Seuraavat seudulliset viranomaiset ovat toi-
mivalta-alueellaan palvelusopimusasetuk-
sessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia 
viranomaisia: 

1) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, 
Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion, Tuusulan 
ja Vantaan kuntien muodostamalla alueella;  

2) Hämeenlinnan kaupunki Hattulan, Hä-
meenlinnan ja Janakkalan kuntien muodosta-
malla alueella; 

3) Joensuun kaupunki Joensuun, Kontiolah-
den ja Liperin kuntien muodostamalla alu-
eella; 

V OSA 

VIRANOMAISET JA VALVONTA 

1 luku 

Viranomaisten toiminta 

 
181 § 

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tielii-
kenteen toimivaltaiset viranomaiset 

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tie-
liikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat 
maakunnat sekä 2 momentissa mainitut kun-
nalliset viranomaiset ja 3 momentissa maini-
tut seudulliset viranomaiset. Maakunta voi 
hoitaa tehtävää joko yksin tai yhdessä toisen 
tai useamman maakunnan kanssa siten kuin 
maakuntalaissa ( / ) säädetään.  

Hyvinkää, Imatra, Kajaani, Kokkola, Kou-
vola, Lappeenranta, Mikkeli, Rauma, Riihi-
mäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki 
ja Vaasa ovat omalla alueellaan palvelusopi-
musasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toi-
mivaltaisia viranomaisia. 

Seuraavat seudulliset viranomaiset ovat toi-
mivalta-alueellaan palvelusopimusasetuk-
sessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia 
viranomaisia: 

1) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, 
Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kuntien 
muodostamalla alueella; 

2) Hämeenlinnan kaupunki Hattulan, Hä-
meenlinnan ja Janakkalan kuntien muodosta-
malla alueella; 

3) Joensuun kaupunki Joensuun, Kon-
tiolahden ja Liperin kuntien muodostamalla 
alueella; 
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4) Jyväskylän kaupunki Jyväskylän, Lau-
kaan ja Muuramen kuntien muodostamalla 
alueella; 

5) Kotkan kaupunki Haminan, Kotkan ja 
Pyhtään kuntien muodostamalla alueella; 

6) Kuopion kaupunki Kuopion ja Siilinjär-
ven kuntien muodostamalla alueella; 

7) Lahden kaupunki Asikkalan, Hartolan, 
Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkö-
län, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen 
ja Sysmän kuntien muodostamalla alueella; 

8) Meri-Lapin seudullinen kunnallinen 
joukkoliikenneviranomainen Kemin, Kemin-
maan, Simon, Tervolan ja Tornion kuntien 
muodostamalla alueella; 

9) Oulun kaupunki Iin, Kempeleen, Limin-
gan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän 
muodostamalla alueella; 

10) Porin kaupunki Harjavallan, Kokemäen, 
Nakkilan, Porin ja Ulvilan kuntien muodosta-
malla alueella; 

11) Tampereen kaupunki Kangasalan, Lem-
päälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampe-
reen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muo-
dostamalla alueella; 

12) Turun kaupunki Kaarinan, Liedon, 
Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien 
muodostamalla alueella. 

Jos toimivaltaiset viranomaiset toimivat 171 
§:ssä tarkoitetulla tavalla julkisen henkilölii-
kenteen alalla, niiden on suunniteltava palve-
lut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina 
kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien hen-
kilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnitte-
lussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustu-
vat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja 
julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yh-
teen. Viranomaisten on liikkumispalveluita 
suunnitellessaan kuultava alueella toimivia 
henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toi-
mittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja 
kuntien kanssa.  

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
sisällyttää 179 §:n 3 momentin mukaisesti Lii-
kenne- ja viestintävirastolta saamiaan tietoja 
liikenteen järjestämistä koskevan tarjouskil-
pailun tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnöstä ei 
kuitenkaan saa käydä ilmi yksittäisen yrityk-
sen liikesalaisuutta.  

4) Jyväskylän kaupunki Jyväskylän, Lau-
kaan ja Muuramen kuntien muodostamalla 
alueella; 

5) Kotkan kaupunki Haminan, Kotkan ja 
Pyhtään kuntien muodostamalla alueella; 

6) Kuopion kaupunki Kuopion ja Siilinjär-
ven kuntien muodostamalla alueella; 

7) Lahden kaupunki Asikkalan, Hartolan, 
Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkö-
län, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen 
ja Sysmän kuntien muodostamalla alueella; 

8) Meri-Lapin seudullinen kunnallinen 
joukkoliikenneviranomainen Kemin, Kemin-
maan, Simon, Tervolan ja Tornion kuntien 
muodostamalla alueella; 

9) Oulun kaupunki Iin, Kempeleen, Limin-
gan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän 
muodostamalla alueella; 

10) Porin kaupunki Harjavallan, Koke-
mäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan kuntien 
muodostamalla alueella; 

11) Tampereen kaupunki Kangasalan, 
Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, 
Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien 
muodostamalla alueella; 

12) Turun kaupunki Kaarinan, Liedon, 
Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien 
muodostamalla alueella. 

Jos toimivaltaiset viranomaiset toimivat 171 
§:ssä tarkoitetulla tavalla julkisen henkilölii-
kenteen alalla, niiden on suunniteltava palve-
lut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina 
kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien hen-
kilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnitte-
lussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustu-
vat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja 
julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yh-
teen. Viranomaisten on liikkumispalveluita 
suunnitellessaan kuultava alueella toimivia 
henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toi-
mittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja 
kuntien kanssa. 

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
sisällyttää 179 §:n 3 momentin mukaisesti Lii-
kenne- ja viestintävirastolta saamiaan tietoja 
liikenteen järjestämistä koskevan tarjouskil-
pailun tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnöstä ei 
kuitenkaan saa käydä ilmi yksittäisen yrityk-
sen liikesalaisuutta. 



   
  

 

 69  

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Muu kuin 2 tai 3 momentissa tarkoitettu 
kunta tai kuntayhtymä saa hankkia alueelleen 
palvelusopimusasetuksen mukaista liiken-
nettä noudattaen hankintalakia täydentääk-
seen alueensa liikkumispalveluja. 

 
 
Toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen 

järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä 
määrin ulottua sen varsinaisen toimivalta-alu-
een ulkopuolelle. 

Muu kuin 2 tai 3 momentissa tarkoitettu 
kunta tai kuntayhtymä saa hankkia alueelleen 
palvelusopimusasetuksen mukaista liiken-
nettä noudattaen julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016) täydentääkseen alueensa liikku-
mispalveluja. 

Toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen 
järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä 
määrin ulottua sen varsinaisen toimivalta-alu-
een ulkopuolelle 

 
182 § 

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut rauta-
tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset 

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä omalla 
toimivalta-alueellaan Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä ovat palvelusopimusase-
tuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viran-
omaisia rautatieliikennettä koskevissa asi-
oissa. Muuta raideliikennettä koskevissa asi-
oissa toimivaltaisia viranomaisia ovat 181 §:n 
2 ja 3 momentissa mainitut kunnalliset ja seu-
dulliset viranomaiset omalla toimivalta-alu-
eellaan.  

Jos toimivaltaiset viranomaiset toimivat 171 
§:ssä tarkoitetulla tavalla julkisen henkilölii-
kenteen alalla, niiden on suunniteltava palve-
lut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina 
kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien hen-
kilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnitte-
lussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustu-
vat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja 
julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yh-
teen. Viranomaisten on liikennettä suunnitel-
lessaan kuultava alueella toimivia henkilölii-
kennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yh-
teistyössä muiden viranomaisten ja kuntien 
kanssa. 

182 § 

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut rauta-
tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset 

Liikenne- ja viestintäministeriö, maakunnat 
sekä omalla toimivalta-alueellaan Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä ovat palveluso-
pimusasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia rautatieliikennettä koskevissa 
asioissa. Muuta raideliikennettä koskevissa 
asioissa toimivaltaisia viranomaisia ovat maa-
kunnat ja 4 §:n 2 ja 3 momentissa mainitut 
kunnalliset ja seudulliset viranomaiset omilla 
toimivalta-alueillaan. 

Jos toimivaltaiset viranomaiset toimivat 171 
§:ssä tarkoitetulla tavalla julkisen henkilölii-
kenteen alalla, niiden on suunniteltava palve-
lut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina 
kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien hen-
kilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnitte-
lussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustu-
vat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja 
julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yh-
teen. Viranomaisten on liikennettä suunnitel-
lessaan kuultava alueella toimivia henkilölii-
kennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yh-
teistyössä muiden viranomaisten ja kuntien 
kanssa.  
 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
 

 



   
  

 

 70  

 

 

 

7. 

Laki 

merenkulun ympäristösuojelulain muuttamisesta   

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 4, 5 ja 7 § sekä 12 luvun 1, 

4, 9, 15, 16 ja 18 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 luvun 4 ja 7 §, 12 luvun 1, 15, 16 ja 18 § laissa 

( / ), 9 luvun 5 § laissa 998/2014, sekä 12 luvun 4 § osaksi laissa 473/2016, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

9 luku 

Jätteiden vastaanotto satamassa 

4 §  

Sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymi-
nen 

Sataman jätehuoltosuunnitelma esitetään 
hyväksyttäväksi sille elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, jonka toimialueella sa-
tama sijaitsee. Huvivenesataman jätehuolto-
suunnitelma on kuitenkin esitettävä hyväksyt-
täväksi sen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle, jonka alueella huvivenesatama si-
jaitsee. 

Sataman jätehuoltosuunnitelma on tarkistet-
tava, jos satamaan jätettävien jätteiden laatu, 
määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi. 
Jos jätehuoltosuunnitelmaa ei ole ollut tarpeen 
tarkistaa kolmen vuoden kuluessa sen hyväk-
symisestä, sataman pitäjän on lähetettävä asi-
anomaiselle valvontaviranomaiselle ilmoitus, 
että jätehuoltosuunnitelma on edelleen voi-
massa. Valvontaviranomaisen kehotuksesta 
jätehuoltosuunnitelmaa on tarkistettava. Ke-
hotuksessa on mainittava, miltä osin jätehuol-
tosuunnitelmaa on tarkistettava. 

Sataman jätehuoltosuunnitelma on hyväk-
syttävä, jos jätteiden vastaanotto ja vastaanot-
tolaitteet täyttävät tämän luvun ja 10 luvun 
sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten vaatimukset. 

Kun sataman jätehuoltosuunnitelma on hy-
väksytty, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviran-

9 luku 

Jätteiden vastaanotto satamassa 

4 §  

Sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymi-
nen 

Sataman jätehuoltosuunnitelma esitetään 
hyväksyttäväksi Valtion lupa- ja valvontavi-
rastolle. Huvivenesataman jätehuoltosuunni-
telma on kuitenkin esitettävä hyväksyttäväksi 
sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
jonka alueella huvivenesatama sijaitsee. 

 
 
Sataman jätehuoltosuunnitelma on tarkistet-

tava, jos satamaan jätettävien jätteiden laatu, 
määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi. 
Jos jätehuoltosuunnitelmaa ei ole ollut tarpeen 
tarkistaa kolmen vuoden kuluessa sen hyväk-
symisestä, sataman pitäjän on lähetettävä asi-
anomaiselle valvontaviranomaiselle ilmoitus, 
että jätehuoltosuunnitelma on edelleen voi-
massa. Valvontaviranomaisen kehotuksesta 
jätehuoltosuunnitelmaa on tarkistettava. Ke-
hotuksessa on mainittava, miltä osin jätehuol-
tosuunnitelmaa on tarkistettava. 

Sataman jätehuoltosuunnitelma on hyväk-
syttävä, jos jätteiden vastaanotto ja vastaanot-
tolaitteet täyttävät tämän luvun ja 10 luvun 
sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten vaatimukset.  

Kun sataman jätehuoltosuunnitelma on hy-
väksytty, Valtion lupa- ja valvontaviraston ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on 
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omaisen on merkittävä suunnitelma ympäris-
tönsuojelulain mukaiseen ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään. Sataman pitäjälle on lähe-
tettävä ote rekisteriin tehdystä merkinnästä. 
 

merkittävä suunnitelma ympäristönsuojelu-
lain mukaiseen ympäristönsuojelun tietojär-
jestelmään. Sataman pitäjälle on lähetettävä 
ote rekisteriin tehdystä merkinnästä. 

5 §  

Sataman jätehuoltosuunnitelmasta kuulemi-
nen ja tiedottaminen 

Ennen sataman jätehuoltosuunnitelman esit-
tämistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen hyväksyttäväksi, sataman pitäjän on 
varattava satamaa käyttävien alusten halti-
joille, heidän edustajilleen ja muille tahoille, 
joille jätehuoltosuunnitelmalla voi olla vaiku-
tusta, tilaisuus lausua mielipiteensä sataman 
jätehuoltosuunnitelmasta tai sen tarkistami-
sesta. Jätehuoltosuunnitelman luonnos on ol-
tava nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa 
ja muulla tarkoituksenmukaisella tavalla vä-
hintään 14 päivän ajan sataman toiminta-ai-
kana. Sataman pitäjän on ilmoitettava nähtä-
villä pitämisestä sataman käyttäjille ja muille 
tahoille ilmoitustaulullaan sekä internetsivuil-
laan, sähköistä tiedonvälitystä apuna käyttäen, 
kirjeitse tai joillain muulla tiedon antamiseen 
soveltuvalla tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Sataman pitäjän tulee saattaa satamaa käyt-
tävien alusten jätehuollosta vastaavien ja hei-
dän edustajiensa saataville tiedot sataman jä-
tehuoltojärjestelyistä sekä jätehuoltomak-
suista niin, että kaikki sataman merkittävät 
käyttäjäryhmät saavat niistä tiedon. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen voi sata-
man jätehuoltosuunnitelmaa hyväksyessään 
tarvittaessa määrätä, millä kielillä tiedot on 
annettava satamaa käyttävien alusten jäte-
huollosta vastaaville ja heidän edustajilleen. 
 

5 §  

Sataman jätehuoltosuunnitelmasta kuulemi-
nen ja tiedottaminen 

Ennen sataman jätehuoltosuunnitelman esit-
tämistä Valtion lupa- ja valvontaviraston tai 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hy-
väksyttäväksi, sataman pitäjän on varattava 
satamaa käyttävien alusten haltijoille, heidän 
edustajilleen ja muille tahoille, joille jätehuol-
tosuunnitelmalla voi olla vaikutusta, tilaisuus 
lausua mielipiteensä sataman jätehuoltosuun-
nitelmasta tai sen tarkistamisesta. Jätehuolto-
suunnitelman luonnos on oltava nähtävillä sa-
taman pitäjän toimipaikassa ja muulla tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla vähintään 14 päivän 
ajan sataman toiminta-aikana. Sataman pitä-
jän on ilmoitettava nähtävillä pitämisestä sa-
taman käyttäjille ja muille tahoille ilmoitus-
taulullaan sekä internetsivuillaan, sähköistä 
tiedonvälitystä apuna käyttäen, kirjeitse tai 
joillain muulla tiedon antamiseen soveltuvalla 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Sataman pitäjän on saatettava satamaa käyt-
tävien alusten jätehuollosta vastaavien ja hei-
dän edustajiensa saataville tiedot sataman jä-
tehuoltojärjestelyistä sekä jätehuolto-mak-
suista niin, että kaikki sataman merkittävät 
käyttäjäryhmät saavat niistä tiedon.  Valtion 
lupa- ja valvontavirasto tai kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen voi sataman jäte-
huoltosuunnitelmaa hyväksyessään tarvitta-
essa määrätä, millä kielillä tiedot on annettava 
satamaa käyttävien alusten jätehuollosta vas-
taaville ja heidän edustajilleen. 

7 §  

Raportointi 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
Liikenne- ja viestintäviraston ja satamien on 
toimitettava aluksella syntyvän jätteen ja las-

7 §  

Raportointi 

Valtion lupa- ja valvontaviraston, Liikenne- 
ja viestintäviraston ja satamien on toimitet-
tava aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

tijäämien vastaanottolaitteista satamissa anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivissä 2000/59/EY, jäljempänä alusjäte-
direktiivi, tarkoitetut tiedot Suomen ympäris-
tökeskukselle, jonka tehtävänä on koota ra-
portit lähetettäväksi Euroopan komissiolle. 
 

vastaanottolaitteista satamissa annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/59/EY, jäljempänä alusjätedirektiivi, 
tarkoitetut tiedot Suomen ympäristökeskuk-
selle, jonka tehtävänä on koota raportit lähe-
tettäväksi Euroopan komissiolle. 

12 luku  

Valvonta ja hallintopakko 

1 §  

Valvontaviranomaiset 

Tässä laissa tarkoitettuja valvontaviran-
omaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, 
Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, Rajavartiolaitos, 
Tulli ja poliisi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäris-
töministeriö huolehtivat tämän lain mukaisen 
toiminnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta 
ja kehittämisestä hallinnonalallaan. 
 

12 luku  

Valvonta ja hallintopakko 

1 §  

Valvontaviranomaiset 

Tässä laissa tarkoitettuja valvontaviran-
omaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, 
Suomen ympäristökeskus, Valtion lupa- ja 
valvontavirasto, Rajavartiolaitos, Tulli ja po-
liisi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäris-
töministeriö huolehtivat tämän lain mukaisen 
toiminnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta 
ja kehittämisestä hallinnonalallaan. 

4 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen valvontatehtävät 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
valvoo toimialueellaan tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista siltä osin kuin säännökset ja 
määräykset koskevat: 

1) sataman jätehuoltosuunnittelua; 
2) aluksesta peräisin olevien jätteiden ja se-

dimenttien vastaanottolaitteita satamassa; ja 
3) sataman jätehuoltoa koskevia maksuja. 
Valvontatehtävä koskee erityisesti sellaisia 

kauppamerenkulun satamia, joilla pitää olla 
ympäristönsuojelulain mukainen ympäristö-
lupa. 

4 §  

Valtion lupa- ja valvontaviraston valvonta-
tehtävät 

Valtion lupa- ja valvontavirasto valvoo tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista siltä osin kuin 
säännökset ja määräykset koskevat: 

 
1) sataman jätehuoltosuunnittelua; 
2) aluksesta peräisin olevien jätteiden ja se-

dimenttien vastaanottolaitteita satamassa; ja 
3) sataman jätehuoltoa koskevia maksuja. 
Valvontatehtävä koskee erityisesti sellaisia 

kauppamerenkulun satamia, joilla pitää olla 
ympäristönsuojelulain mukainen ympäristö-
lupa. 

9 §  

Virka-apu 

Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristö-
keskuksen, puolustusvoimien ja aluehallinto-
viraston on annettava valvontaviranomaiselle 

9 §  

Virka-apu 

Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristö-
keskuksen, Puolustusvoimien ja Valtion lupa- 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

tämän lain mukaisen tehtävän suorittamiseksi 
sellaista tarpeellista virka-apua, jonka antami-
seen se on toimivaltainen. 

 
Virka-avusta öljypäästömaksua koskevassa 

asiassa säädetään 3 luvun 8 §:ssä. 

ja valvontaviraston on annettava valvontavi-
ranomaiselle tämän lain mukaisen tehtävän 
suorittamiseksi sellaista tarpeellista virka-
apua, jonka antamiseen se on toimivaltainen. 

Virka-avusta öljypäästömaksua koskevassa 
asiassa säädetään 3 luvun 8 §:ssä. 

 
15 §  

Hallintopakko 

Liikenne- ja viestintävirasto ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voivat tämän lain 
mukaiseen toimivaltaansa kuuluvassa asiassa: 

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai 
määräyksen vastaista menettelyä; 

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 

3) määrätä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla menetellyt palauttamaan ympäristö en-
nalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympä-
ristölle aiheutunut haitta. 
 

15 §  

Hallintopakko 

Liikenne- ja viestintävirasto ja Valtion lupa- 
ja valvontavirasto voivat tämän lain mukai-
seen toimivaltaansa kuuluvassa asiassa: 

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai 
määräyksen vastaista menettelyä; 

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 

3) määrätä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla menetellyt palauttamaan ympäristö en-
nalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympä-
ristölle aiheutunut haitta. 

 
16 §  

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämis-
uhka 

Liikenne- ja viestintävirasto ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voivat asettaa tä-
män lain nojalla antamansa kiellon tai mää-
räyksen tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan 
tai keskeyttämisuhan siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään. 
 

16 §  

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämis-
uhka 

Liikenne- ja viestintävirasto ja Valtion lupa- 
ja valvontavirasto voivat asettaa tämän lain 
nojalla antamansa kiellon tai määräyksen te-
hosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai kes-
keyttämisuhan. Muilta osin mainituista tehos-
teista säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 

 
18 §  

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä Liikenne- ja viestintävi-
raston, Suomen ympäristökeskuksen, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Raja-
vartiolaitoksen, Tullin ja poliisin tehtävistä 
valvontaviranomaisina ja niiden välisestä 
työnjaosta. 

18 §  

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä Liikenne- ja viestintävi-
raston, Suomen ympäristökeskuksen, Valtion 
lupa- ja valvontaviraston, Rajavartiolaitok-
sen, Tullin ja poliisin tehtävistä valvontavi-
ranomaisina ja niiden välisestä työnjaosta. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

 
 ——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-

seen lailla. 
 

————— 
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8. 

Laki 

merilain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merilain (674/1994) 12 luvun 3 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

12 luku 

Rajoitusrahasto ja rajoitusoikeudenkäynti 

3 § 

Perustamishakemus ja siihen liitettävä selvi-
tys 

Rajoitusrahastoa perustettaessa on tuo-
mioistuinpaikkakunnan lääninhallitukseen 
talletettava vastuun määrää vastaava summa 
rahaa tai asetettava siitä lääninhallituksen hy-
väksymä vakuus. 

 
Hakijan on liitettävä kirjalliseen hakemuk-

seensa selvitys hakemuksen perusteena ole-
vista seikoista sekä kaikkien niiden henkilöi-
den nimi- ja osoitetiedot, joiden voidaan olet-
taa haluavan esittää vaatimuksia rajoitusra-
hastolle. 

12 luku 

Rajoitusrahasto ja rajoitusoikeudenkäynti 

3 § 

Perustamishakemus ja siihen liitettävä selvi-
tys 

Rajoitusrahastoa perustettaessa on Valtion 
lupa- ja valvontavirastoon ja Ahvenanmaan 
maakunnan osalta Ahvenanmaan valtionvi-
rastoon talletettava vastuun määrää vastaava 
summa rahaa tai asetettava siitä viraston hy-
väksymä vakuus. 

Hakijan on liitettävä kirjalliseen hakemuk-
seensa selvitys hakemuksen perusteena ole-
vista seikoista sekä kaikkien niiden henkilöi-
den nimi- ja osoitetiedot, joiden voidaan olet-
taa haluavan esittää vaatimuksia rajoitusra-
hastolle. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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9. 

Laki 

ratalain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ratalain (110/2007) 25 a, 43 a ja 89 a §, sellaisina kuin ne ovat 25 a ja 43 a § laissa 

( / ) sekä 89 a § laissa 567/2016, sekä 
muutetaan ratalain 8–10, 12, 15, 22, 28, 69, 79, 91 ja 92 §, sellaisina kuin niistä ovat 8, 9, 12, 

15, 22, 28, 69, 91 ja 92 § laissa ( / ), 4 § laissa 573/2018, 10 § laissa 567/2016 ja 79  § osaksi 
laissa 1243/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

8 § 

Yleistä rautatien suunnittelusta 

Yleissuunnitelmat ja ratasuunnitelmat kos-
kevat rautateiden rakentamishankkeita siten 
kuin tässä luvussa säädetään. 

Suunnitelmia tehtäessä rataverkon haltija 
toimii yhteistyössä maakuntien liittojen, kun-
tien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten sekä muiden viranomaisten kanssa. Suun-
nittelun on perustuttava rautatien kehittämisen 
tarpeisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttöta-
voitteisiin, valtakunnalliseen liikennejärjes-
telmäsuunnitelmaan, alueelliseen liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun sekä muuhun alueiden 
käytön suunnitteluun.   
 

8 § 

Yleistä rautatien suunnittelusta 

Yleissuunnitelmat ja ratasuunnitelmat kos-
kevat rautateiden rakentamishankkeita siten 
kuin tässä luvussa säädetään. 

Suunnitelmia tehtäessä rataverkon haltija 
toimii yhteistyössä maakuntien, kuntien ja 
muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun 
on perustuttava rautatien kehittämisen tarpei-
siin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-
siin, valtakunnalliseen liikennejärjestelmä-
suunnitelmaan, maakunnalliseen liikennejär-
jestelmäsuunnitelmaan sekä muuhun alueiden 
käytön suunnitteluun. 

9 § 

Tutkimusoikeus 

Kun rataverkon haltija on päättänyt aloittaa 
yleis- tai ratasuunnitelman laatimisen, sillä on 
oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualuee-
seen kuuluvalla kiinteistöllä. Tässä tarkoituk-
sessa saadaan tässä pykälässä tarkoitetulla 
kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon mer-
kitseminen, kartoitus tai maaperän tutkimus 
taikka muu valmistava toimenpide. Tutkimus-
työssä ei toisen oikeuteen saa puuttua enem-
pää kuin tutkimuksen tuloksen saavutta-
miseksi on välttämätöntä eikä omistajalle tai 
oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tarpeetonta 
häiriötä. 

9 § 

Tutkimusoikeus 

Kun rataverkon haltija on päättänyt aloittaa 
yleis- tai ratasuunnitelman laatimisen, sillä on 
oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualuee-
seen kuuluvalla kiinteistöllä. Tässä tarkoituk-
sessa saadaan tässä pykälässä tarkoitetulla 
kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon mer-
kitseminen, kartoitus tai maaperän tutkimus 
taikka muu valmistava toimenpide. Tutkimus-
työssä ei toisen oikeuteen saa puuttua enem-
pää kuin tutkimuksen tuloksen saavutta-
miseksi on välttämätöntä eikä omistajalle tai 
oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tarpeetonta 
häiriötä. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liitty-
vien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitet-
tava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla 
sopivaksi katsottavalla tavalla 22 §:n 1 mo-
mentissa mainituille henkilöille ja näillä on oi-
keus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua 
mielipiteensä asiasta. 
 

Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liitty-
vien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitet-
tava kunnalle ja maakunnalle sekä kuulutta-
malla asiasta tai muulla sopivaksi katsotta-
valla tavalla 22 §:n 1 momentissa mainituille 
henkilöille ja näillä on oikeus olla tutkimuk-
sissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asi-
asta. 

 
10 § 

Rautatiealueen suunnittelu ja alueiden käy-
tön suunnittelu   

Rautatien rakentamista koskevan yleissuun-
nitelman ja ratasuunnitelman tulee perustua 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oi-
keusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealu-
een sijainti ja suhde muuhun alueiden käyt-
töön on selvitetty. Alueella, jolla on laaditta-
vana tai muutettavana oikeusvaikutteinen 
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan 
tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunni-
telman laatimiseksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava 
huomioon siten kuin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voidaan olemassa olevan rautatien ra-
kentamista koskeva yleissuunnitelma ja rata-
suunnitelma laatia, jos hankkeen luonne huo-
mioon ottaen suunnitelman suhde muuhun 
alueiden käyttöön voidaan riittävästi selvittää 
yhteistyössä liikenneviranomaisten, kunnan, 
maakunnan liiton sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa. 

Yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa ei 
saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunni-
telma voidaan hyväksyä vastoin voimassa ole-
vaa asemakaavaa, jos kunta sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus sitä puoltavat. 
Ratasuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin 
voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on 
vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja 
kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poik-
keus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. 

10 § 

Rautatiealueen suunnittelu ja alueiden käy-
tön suunnittelu   

Rautatien rakentamista koskevan yleissuun-
nitelman ja ratasuunnitelman on perustuttava 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oi-
keusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealu-
een sijainti ja suhde muuhun alueiden käyt-
töön on selvitetty. Alueella, jolla on laaditta-
vana tai muutettavana oikeusvaikutteinen 
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan 
tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunni-
telman laatimiseksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava 
huomioon siten kuin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voidaan olemassa olevan rautatien ra-
kentamista koskeva yleissuunnitelma ja rata-
suunnitelma laatia, jos hankkeen luonne huo-
mioon ottaen suunnitelman suhde muuhun 
alueiden käyttöön voidaan riittävästi selvittää 
yhteistyössä liikenneviranomaisten, maakun-
nan ja kunnan kanssa. 

 
Yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa ei 

saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunni-
telma voidaan hyväksyä vastoin voimassa ole-
vaa asemakaavaa, jos kunta sitä puoltaa. Ra-
tasuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voi-
massa olevaa asemakaavaa, jos kyse on vaiku-
tuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja 
ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välit-
tömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on 
otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996) ja sen nojalla säädetään. 

 

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on 
otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996) ja sen nojalla säädetään. 

12 § 

Yleissuunnitelman sisältö 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittä-
misen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaih-
toehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset pe-
rusratkaisut, rautatiealueen likimääräinen si-
jainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen 
arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja 
liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, 
maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ym-
päristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa on li-
säksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten 
vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi 
sekä alustava kustannusarvio. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä annetun lain mu-
kaisten valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja alueellisen liikennejärjestel-
mäsuunnittelun tavoitteet.  Väyläviraston val-
mistelemaan yleissuunnitelmaan on sisällytet-
tävä myös 8 a §:ssä tarkoitettu hankearviointi. 
 

12 § 

Yleissuunnitelman sisältö   

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittä-
misen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaih-
toehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset pe-
rusratkaisut, rautatiealueen likimääräinen si-
jainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen 
arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja 
liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, 
maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ym-
päristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa on li-
säksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten 
vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi 
sekä alustava kustannusarvio. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä annetun lain mu-
kaisten valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja maakunnallisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman tavoitteet.   

Väyläviraston valmistelemaan yleissuunni-
telmaan on sisällytettävä myös 8 a §:ssä tar-
koitettu hankearviointi. 

 
15 §  

Ratasuunnitelman sisältö 

 
Rautatien rakentamista koskevassa rata-

suunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen 
sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeus-
asema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että 
vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rau-
tatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunni-
telmassa osoitetaan suunnitellut eritasoris-
teykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. 
Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien 
vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rau-
tatieliikenteen haitallisten vaikutusten poista-
miseksi tai vähentämiseksi. 

15 § 

Rautatiealueen suunnittelu ja alueiden käy-
tön suunnittelu   

Rautatien rakentamista koskevassa rata-
suunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen 
sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeus-
asema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että 
vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rau-
tatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunni-
telmassa osoitetaan suunnitellut eritasoris-
teykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. 
Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien 
vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rau-
tatieliikenteen haitallisten vaikutusten poista-
miseksi tai vähentämiseksi. 
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Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon maanomistusolot. 
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi radan 37 §:n 
1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 38 
§:n 1 momentissa tarkoitetut tasoristeysten 
näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta ra-
dan myöhempää leventämistä varten. Suunni-
telmaan on liitettävä arvio rautatien rakenta-
misen kustannuksista. 

Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja 
vanha rautatie jää vanhan suunnan osalta edel-
leen radaksi taikka käytettäväksi muihin ra-
danpitotarkoituksiin, on siitä määrättävä rata-
suunnitelmassa. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä annetun lain mu-
kaisen valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja alueellisen liikennejärjestel-
mäsuunnittelun tavoitteet. Selvitys ei kuiten-
kaan ole tarpeen, jos ratasuunnitelma perustuu 
lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, jossa val-
takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnit-
telun tavoitteiden huomioon ottamista kos-
keva selvitys on riittävällä tavalla tehty. Väy-
läviraston valmistelemaan ratasuunnitelmaan 
on sisällytettävä myös 8 a §:ssä tarkoitettu 
hankearviointi.  

 
 

Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon maanomistusolot. 
Suunnitelmasta on käytävä ilmi radan 37 §:n 
1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 38 
§:n 1 momentissa tarkoitetut tasoristeysten 
näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta ra-
dan myöhempää leventämistä varten. Suunni-
telmaan on liitettävä arvio rautatien rakenta-
misen kustannuksista. 

Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja 
vanha rautatie jää vanhan suunnan osalta edel-
leen radaksi taikka käytettäväksi muihin ra-
danpitotarkoituksiin, on siitä määrättävä rata-
suunnitelmassa. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä annetun lain mu-
kaisten valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja maakunnallisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman tavoitteet. Selvitys ei 
kuitenkaan ole tarpeen, jos ratasuunnitelma 
perustuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, 
jossa valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja maakunnallisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman tavoitteiden huomioon 
ottamista koskeva selvitys on riittävällä ta-
valla tehty.   

Väyläviraston valmistelemaan ratasuunni-
telmaan on sisällytettävä myös 8 a §:ssä tar-
koitettu hankearviointi. 

22 § 

Vuorovaikutus 

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa rata-
verkon haltijan on varattava kunnalle, kiin-
teistön omistajille ja muille asianosaisille sekä 
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, 
mahdollisuus osallistua suunnitelman valmis-
teluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä 1 mo-
mentissa tarkoitetuille tahoille on varattava ti-
laisuus muistutuksen tekemiseen suunnitel-
masta. Tässä tarkoituksessa kunnan tulee pi-
tää yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti nähtä-

22 § 

Vuorovaikutus 

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa rata-
verkon haltijan on varattava kiinteistön omis-
tajille ja muille asianosaisille sekä niille, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus 
osallistua suunnitelman valmisteluun, arvi-
oida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kir-
jallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 

 
Ennen suunnitelman hyväksymistä 1 mo-

mentissa tarkoitetuille tahoille on varattava ti-
laisuus muistutuksen tekemiseen suunnitel-
masta. Tässä tarkoituksessa maakunnan on pi-
dettävä yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti näh-
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vänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitel-
maa vastaan on toimitettava kunnalle ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä. Kunnan tulee 
toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suun-
nitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuk-
sista sekä jätetyt muistutuskirjelmät rataver-
kon haltijalle. Suunnitelman nähtäväksi aset-
tamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja 
-ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kun-
nalliset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa 
julkaistaan. Ilmoitus on aina julkaistava vä-
hintään yhdessä vaikutusalueella yleisesti le-
viävässä sanomalehdessä. Rataverkon haltijan 
on lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitel-
man nähtäväksi asettamisesta sellaisille suun-
nitelman vaikutusalueen kiinteistön omista-
jille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toi-
sessa kunnassa ja jotka on asiakirjoissa mai-
nittu tai muuten tunnettu. 

 
 
Rataverkon haltija on ilmoitettava perus-

teltu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan teh-
dyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on 
ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille 
sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat 
sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoitta-
neet osoitteensa. Rataverkon haltijan perus-
teltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa 
koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja 
ratasuunnitelmasta lausunto niiltä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakuntien 
liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunni-
telma sijoittuu ja joiden alueella suunnitelman 
vaikutukset muutoin ilmenevät. Rataverkon 
haltijan on pyydettävä muulta viranomaiselta 
lausunto, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. 
Rataverkon haltijan on esitettävä perusteltu 
kannanottonsa suunnitelmasta annettuihin 
lausuntoihin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunnitel-
maa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaiku-
tukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudat-
taa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 
momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

tävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunni-
telmaa vastaan on toimitettava maakunnalle 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Maa-
kunnan on varattava niille kunnille, joiden 
alueelle suunnitelma sijoittuu, mahdollisuus 
lausua muistutuksista. Maakunnan on toimi-
tettava lausuntonsa nähtävillä olleesta suunni-
telmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuk-
sista sekä jätetyt muistutuskirjelmät rataver-
kon haltijalle. Maakunnan on kuulutettava 
suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä 
muistutusten tekemistavasta ja -ajasta. Ilmoi-
tus on aina julkaistava vähintään yhdessä vai-
kutusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä. Rataverkon haltijan on lähetettävä kir-
jallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi 
asettamisesta sellaisille suunnitelman vaiku-
tusalueen kiinteistön omistajille ja haltijoille, 
joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja 
jotka on asiakirjoissa mainittu tai muuten tun-
nettu. 

Rataverkon haltijan on ilmoitettava perus-
teltu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan teh-
dyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on 
ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille 
sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat 
sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoitta-
neet osoitteensa. Rataverkon haltijan perus-
teltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa 
koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja 
ratasuunnitelmasta lausunto Valtion lupa- ja 
valvontavirastolta sekä niiltä maakunnilta ja 
kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu 
ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset 
muutoin ilmenevät. Rataverkon haltijan on 
pyydettävä muulta viranomaiselta lausunto, 
jos se on päätösharkinnassa tarpeen. Rataver-
kon haltijan on esitettävä perusteltu kannanot-
tonsa suunnitelmasta annettuihin lausuntoi-
hin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunnitel-
maa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaiku-
tukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudat-
taa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 
momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

25 a §  (Pykälä kumottaisiin) 
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Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat 

Väyläviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan rata-
suunnitelman ja siihen sovelletaan tällöin, 
mitä tässä luvussa säädetään rataverkon hal-
tijasta.  

 
43 a §  

Puhevallasta ratatoimituksessa 

Mitä tässä luvussa säädetään rataverkon 
haltijasta ratatoimituksen tai yksityistietoimi-
tuksen hakijana ja puhevallan käyttäjänä ra-
tatoimituksessa, koskee myös toimivaltaista 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ra-
taverkkoa koskevissa asioissa.   

 

(Pykälä kumottaisiin) 

69 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

Rataverkon haltijan suoritettavaksi määrätyt 
ennakko- ja lopulliset korvaukset niille mak-
settavine kuuden prosentin vuotuisine korkoi-
neen tulee suorittaa kolmen kuukauden kulu-
essa niiden määräämisestä. Korvauksen mak-
samisen viivästyessä sille maksetaan vuo-
tuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvolli-
nen maksamaan saamastaan alueesta korvauk-
sen rataverkon haltijalle siltä osin kuin kor-
vausta ei voida vähentää rataverkon haltijan 
maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja 
alueen luovuttaja saa rataverkon haltijalta kor-
vauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä mo-
mentissa tarkoitettuihin korvauksiin sovelle-
taan, mitä 1 momentissa koron laskemisesta ja 
korvausten maksamisesta säädetään. 

Edellä 1 momentin mukainen kuuden pro-
sentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 46 
§:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien, jollei 
46 §:n 3 momentin mukaisen haltuunoton 
osalta ole toisin sovittu, sekä 65 §:ssä maini-
tuissa tapauksissa kyseisen ratatoimituksen 

69 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

Rataverkon haltijan suoritettavaksi määrätyt 
ennakko- ja lopulliset korvaukset niille mak-
settavine kuuden prosentin vuotuisine korkoi-
neen on suoritettava kolmen kuukauden kulu-
essa niiden määräämisestä. Korvauksen mak-
samisen viivästyessä sille maksetaan vuo-
tuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvolli-
nen maksamaan saamastaan alueesta korvauk-
sen rataverkon haltijalle siltä osin kuin kor-
vausta ei voida vähentää rataverkon haltijan 
maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja 
alueen luovuttaja saa rataverkon haltijalta kor-
vauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä mo-
mentissa tarkoitettuihin korvauksiin sovelle-
taan, mitä 1 momentissa koron laskemisesta ja 
korvausten maksamisesta säädetään. 

Edellä 1 momentin mukainen kuuden pro-
sentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 46 
§:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien, jollei 
46 §:n 3 momentin mukaisen haltuunoton 
osalta ole toisin sovittu, sekä 65 §:ssä maini-
tuissa tapauksissa kyseisen ratatoimituksen 
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loppukokouksen ajankohdasta lukien. Tilus-
järjestelyn johdosta määrätylle korvaukselle 
korko lasketaan toimituksessa määrätystä alu-
eiden haltuunottoajankohdasta lukien. 

Ratatoimituksessa ja 43 §:n 3 momentin 
mukaisessa yksityistietoimituksessa rataver-
kon haltijan maksettavaksi määrätyt korvauk-
set sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut tilus-
järjestelykorvaukset alueen luovuttajalle suo-
rittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittä-
mis- ja hallintokeskus. Yksityisraidetta koske-
vat korvaukset maksaa rautatien omistaja tai 
haltija. 

 

loppukokouksen ajankohdasta lukien. Tilus-
järjestelyn johdosta määrätylle korvaukselle 
korko lasketaan toimituksessa määrätystä alu-
eiden haltuunottoajankohdasta lukien. 

Ratatoimituksessa ja 43 §:n 3 momentin 
mukaisessa yksityistietoimituksessa rataver-
kon haltijan maksettavaksi määrätyt korvauk-
set sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut tilus-
järjestelykorvaukset alueen luovuttajalle suo-
rittaa rataverkon haltija.  

 

79 §  

Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi lakkaut-
taa rautatien Väyläviraston valmisteleman ra-
tasuunnitelman perusteella, jos: 

1) rautatietä ei enää käytetä rautatieliiken-
teen harjoittamiseen, radanpitoon liittyvään 
liikennöintiin eikä muihin liikenteen tarpei-
siin; 

2) rautatielle ei ole odotettavissa 1 kohdassa 
mainittua käyttöä; 

3) rautatiellä ei ole käyttöä yksityisraiteena; 
ja 

4) alueen saavutettavuus sekä kuljetustar-
peet on turvattu muulla tavoin. 

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voi 
lakkauttaa rautatien Väyläviraston valmistele-
man ratasuunnitelman perusteella, jos rauta-
tien liikenne on vähäistä eikä rautatietä ole ta-
loudellisesti kannattavaa pitää valtion varoilla 
turvallisesti liikennöitävässä, 29 tai 30 §:ssä 
tarkoitetussa kunnossa ja jos alueen saavutet-
tavuus sekä kuljetustarpeet on turvattu muulla 
tavoin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön on kuul-
tava ennen tässä pykälässä tarkoitetun päätök-
sen tekemistä tarvittaessa asianomaisia minis-
teriöitä, maakunnan liittoja ja kuntia. 
 
 

79 §  

Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi lakkaut-
taa rautatien Väyläviraston valmisteleman ra-
tasuunnitelman perusteella, jos: 

1) rautatietä ei enää käytetä rautatieliiken-
teen harjoittamiseen, radanpitoon liittyvään 
liikennöintiin eikä muihin liikenteen tarpei-
siin; 

2) rautatielle ei ole odotettavissa 1 kohdassa 
mainittua käyttöä; 

3) rautatiellä ei ole käyttöä yksityisraiteena; 
ja 

4) alueen saavutettavuus sekä kuljetustar-
peet on turvattu muulla tavoin. 

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voi 
lakkauttaa rautatien Väyläviraston valmistele-
man ratasuunnitelman perusteella, jos rauta-
tien liikenne on vähäistä eikä rautatietä ole ta-
loudellisesti kannattavaa pitää valtion varoilla 
turvallisesti liikennöitävässä, 29 tai 30 §:ssä 
tarkoitetussa kunnossa ja jos alueen saavutet-
tavuus sekä kuljetustarpeet on turvattu muulla 
tavoin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön on ennen 
tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen teke-
mistä kuultava tarvittaessa asianomaisia mi-
nisteriöitä, maakuntia ja kuntia. 

89 a § (Pykälä kumottaisiin) 
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Eräät vahingonkorvausasiat 

Rataverkolla rautatieliikenteen palvelualu-
eilla tapahtuneisiin esine- ja varallisuusva-
hinkoihin liittyvät korvausvaatimukset käsitte-
lee ja ratkaisee elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus. 

 
91 §  

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen teh-
neille ja viranomaisille 

Rataverkon haltijan on lähetettävä ilmoitus 
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätök-
sestä ilmoitus niille suunnitelman johdosta 
muistutuksen tehneille, joiden osoite on tie-
dossa, samanaikaisesti, kun päätös annetaan 
90 §:n mukaisesti yleisesti tiedoksi. 

Rataverkon haltijan on lähetettävä yleis- ja 
ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä il-
moitus kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle ja maakunnan liitolle sekä 
tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoi-
tukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös 
suunnitelmasta. 
 
 
 

91 §  

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen teh-
neille ja viranomaisille 

Rataverkon haltijan on lähetettävä ilmoitus 
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätök-
sestä ilmoitus niille suunnitelman johdosta 
muistutuksen tehneille, joiden osoite on tie-
dossa, samanaikaisesti, kun päätös annetaan 
90 §:n mukaisesti yleisesti tiedoksi. 

Rataverkon haltijan on lähetettävä yleis- ja 
ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä il-
moitus maakunnalle, kunnalle sekä tarvitta-
essa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen 
on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitel-
masta. 

92 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Väyläviraston päätök-
sestä 18 §:n 4 momentissa ja 2 a luvussa tar-
koitetuissa tapauksissa valitetaan siihen hal-
linto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätök-
sessä tarkoitettu tasoristeys sijaitsee, sekä 40 
ja 41 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siihen 
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä pää-
töksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

92 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Väyläviraston päätök-
sestä 18 §:n 4 momentissa ja 2 a luvussa tar-
koitetuissa tapauksissa valitetaan siihen hal-
linto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätök-
sessä tarkoitettu tasoristeys sijaitsee, sekä 40 
ja 41 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siihen 
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä pää-
töksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Rataverkon haltijalla on oikeus hakea valit-
tamalla muutosta yleis- ja ratasuunnitelman 
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Rataverkon haltijalla on oikeus hakea valit-
tamalla muutosta yleis- ja ratasuunnitelman 
hyväksymispäätökseen. Kunnalla, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella ja maakun-
nan liitolla on oikeus hakea valittamalla muu-
tosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman hy-
väksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulot-
tuvat kunnan alueelle tai viranomaisen toimi-
alueelle. 

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa 
kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muu-
tosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman hy-
väksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulot-
tuvat yhteisön tai säätiön toiminta-alueelle. 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsotta-
vaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymis-
päätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kii-
reellisenä. 

Muutoksenhausta ratatoimituksessa tehtyyn 
päätökseen säädetään 77 §:ssä.  
 

hyväksymispäätökseen. Maakunnalla, Val-
tion lupa- ja valvontavirastolla ja kunnalla on 
oikeus hakea valittamalla muutosta sellaiseen 
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätök-
seen, jonka vaikutukset ulottuvat maakunnan 
tai kunnan alueelle tai viranomaisen toimialu-
eelle. 

 
 
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 

yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa 
kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muu-
tosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman hy-
väksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulot-
tuvat yhteisön tai säätiön toiminta-alueelle. 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsotta-
vaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymis-
päätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kii-
reellisenä. 

Muutoksenhausta ratatoimituksessa tehtyyn 
päätökseen säädetään 77 §:ssä. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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10. 

Laki 

Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suo-
men tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa 
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja so-

pimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraami-

sesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän 

kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (104/2011) 3 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa ( 

/ ), seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

3 § 
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 18 ar-

tiklan 2 kappaleen mukaisena erityisenä toi-
mielimenä toimii Saimaan kanavan komissio. 
Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää ko-
mission viideksi vuodeksi kerrallaan. Komis-
sion puheenjohtajana toimii kanavavaltuutettu 
ja jäseninä liikenne- ja viestintäministeriön, 
ulkoministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin 
ja Väyläviraston edustajia. 

 
Komission tehtävänä on sovittaa yhteen vi-

ranomaisten kannat Saimaan kanavan vuokra-
sopimuksen täytäntöönpanoa ja alusliikenteen 
kehittämistä koskevissa kysymyksissä sekä 
toimia lupaviranomaisena. 
 

3 § 
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 18 ar-

tiklan 2 kappaleen mukaisena erityisenä toi-
mielimenä toimii Saimaan kanavan komissio. 
Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää ko-
mission viideksi vuodeksi kerrallaan. Komis-
sion puheenjohtajana toimii kanavavaltuutettu 
ja jäseninä liikenne- ja viestintäministeriön, 
ulkoministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin, 
Etelä-Karjalan maakunnan ja Väyläviraston 
edustajia. 

Komission tehtävänä on sovittaa yhteen vi-
ranomaisten kannat Saimaan kanavan vuokra-
sopimuksen täytäntöönpanoa ja alusliikenteen 
kehittämistä koskevissa kysymyksissä sekä 
toimia lupaviranomaisena. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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11. 

Laki 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 234, 318 ja 352 §, sellai-

sena kuin niistä ovat 318 ja 352 § laissa ( / ), seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

234 § 

Sijoittamisen edellytykset 

Telekaapelia, radiomastoa ja tukiasemaa ei 
saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä si-
ten, että vaikeutetaan voimassa olevan maa-
kunta- tai yleiskaavan toteutumista. Sijoitta-
minen ei saa myöskään vaikeuttaa kaavojen 
laatimista. 

Edellä 229 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevan tele-
kaapelin, tukiaseman ja radiomaston sijoitta-
misen edellytyksenä on, ettei sijoittamista 
voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja koh-
tuullisin kustannuksin. Sijoittamisesta päätet-
täessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei 
kiinteistölle ja rakennukselle aiheuteta tarpee-
tonta haittaa. Telekaapelin, radiomaston ja tu-
kiaseman sekä niihin liittyvien laitteiden si-
joittamisesta ja kunnossapidosta ei saa aiheu-
tua sellaista haittaa tai vahinkoa kiinteistön 
käytölle ja rakennukselle, joka on kohtuullisin 
kustannuksin vältettävissä. 

Telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan 
sijoitettava maantielaissa (503/2005) tarkoi-
tetulle tiealueelle tai kiinteistönmuodostamis-
laissa (554/1995) tarkoitetulle yleiselle alu-
eelle. 

234 § 

Sijoittamisen edellytykset 

Telekaapelia, radiomastoa ja tukiasemaa ei 
saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä si-
ten, että vaikeutetaan voimassa olevan maa-
kunta- tai yleiskaavan toteutumista. Sijoitta-
minen ei saa myöskään vaikeuttaa kaavojen 
laatimista. 

Edellä 229 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevan tele-
kaapelin, tukiaseman ja radiomaston sijoitta-
misen edellytyksenä on, ettei sijoittamista 
voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja koh-
tuullisin kustannuksin. Sijoittamisesta päätet-
täessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei 
kiinteistölle ja rakennukselle aiheuteta tarpee-
tonta haittaa. Telekaapelin, radiomaston ja tu-
kiaseman sekä niihin liittyvien laitteiden si-
joittamisesta ja kunnossapidosta ei saa aiheu-
tua sellaista haittaa tai vahinkoa kiinteistön 
käytölle ja rakennukselle, joka on kohtuullisin 
kustannuksin vältettävissä. 

Telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan 
sijoitettava liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä annetussa laissa (503/2005) tarkoite-
tulle tiealueelle tai kiinteistönmuodostamis-
laissa (554/1995) tarkoitetulle yleiselle alu-
eelle. 

 
318 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Lii-
kenne- ja viestintävirastolla, tietosuojavaltuu-
tetulla, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla sekä 

318 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Lii-
kenne- ja viestintävirastolla, tietosuojavaltuu-
tetulla, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla sekä 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviran-
omaisilla on salassapitosäännösten tai muiden 
tietojen luovuttamista koskevien rajoitusten 
estämättä oikeus luovuttaa laissa säädettyjen 
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa 
tai laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa 
pidettävä tieto toisilleen, jos se on näille sää-
dettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapi-
tosäännösten ja muiden tietojen luovuttamista 
koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovut-
taa laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä saamansa tai laatimansa asiakirja 
sekä ilmaista salassa pidettävä tieto Energia-
virastolle, Finanssivalvonnalle, Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
jos se on näille säädettyjen tietoturvallisuu-
teen liittyvien tehtävien hoitamiseksi välttä-
mätöntä.  

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Lii-
kenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovut-
taa salassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista sa-
lassa pidettävä tieto komissiolle ja toisen 
ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jos se 
on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta 
välttämätöntä. 

Tässä pykälässä tarkoitettu luovuttamis- ja 
ilmaisuoikeus ei koske tietoja viesteistä, väli-
tystiedoista, paikkatiedoista tai luottamuksel-
lisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassa-
olosta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tai Lii-
kenne- ja viestintävirasto saa käyttää ulkomai-
selta viranomaiselta saatua salassa pidettävää 
asiakirjaa vain siihen tarkoitukseen, jota var-
ten se on annettu. 
 

markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviran-
omaisilla on salassapitosäännösten tai muiden 
tietojen luovuttamista koskevien rajoitusten 
estämättä oikeus luovuttaa laissa säädettyjen 
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa 
tai laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa 
pidettävä tieto toisilleen, jos se on näille sää-
dettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapi-
tosäännösten ja muiden tietojen luovuttamista 
koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovut-
taa laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä saamansa tai laatimansa asiakirja 
sekä ilmaista salassa pidettävä tieto Energia-
virastolle, Finanssivalvonnalle, Valtion lupa- 
ja valvontavirastolle sekä maakunnalle, jos se 
on näille säädettyjen tietoturvallisuuteen liit-
tyvien tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä.  

 
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Lii-

kenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovut-
taa salassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista sa-
lassa pidettävä tieto komissiolle ja toisen 
ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jos se 
on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta 
välttämätöntä. 

Tässä pykälässä tarkoitettu luovuttamis- ja 
ilmaisuoikeus ei koske tietoja viesteistä, väli-
tystiedoista, paikkatiedoista tai luottamuksel-
lisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassa-
olosta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tai Lii-
kenne- ja viestintävirasto saa käyttää ulkomai-
selta viranomaiselta saatua salassa pidettävää 
asiakirjaa vain siihen tarkoitukseen, jota var-
ten se on annettu. 

 
352 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen 
hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassaoleva 
verkko- tai ohjelmistotoimilupa, radiolähetti-
men lupa, radioaseman tunniste sekä päte-
vyys- ja kelpoisuustodistus on edelleen voi-
massa siinä mainitun määräajan. 

352 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen 
hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassaoleva 
verkko- tai ohjelmistotoimilupa, radiolähetti-
men lupa, radioaseman tunniste sekä päte-
vyys- ja kelpoisuustodistus on edelleen voi-
massa siinä mainitun määräajan. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 
annettua lakia sovelletaan sen nojalla myön-
nettyihin toimilupiin niiden voimassaolon 
päättymiseen asti. 

Viestintämarkkinalakiin perustuvat teleyri-
tysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voi-
maan, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto on 
ensimmäistä kertaa tehnyt tämän lain 52 §:n 
mukaisen päätöksen huomattavasta markkina-
voimasta ja sen seurauksena asettanut teleyri-
tyksille tämän lain mukaiset oikeudet ja vel-
vollisuudet. Tarvittaessa teleyrityksen viestin-
tämarkkinalakiin perustuvien velvollisuuk-
sien päättyminen vahvistetaan Liikenne- ja 
viestintäviraston erillisellä päätöksellä. 

Viestintämarkkinalain 59 §:ään perustuvat 
teleyritysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes Liikenne- ja vies-
tintävirasto ensimmäistä kertaa tekee tämän 
lain 85 §:n mukaisen päätöksen nimeämisme-
nettelyn käyttöönotosta. 

Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 
3 kohtaan perustuva velvollisuus siirtää ver-
kossa ilman korvausta vapaasti vastaanotetta-
vat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen 
ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävät tele-
visio-ohjelmistot, joita ovat MTV Oy:n 
MTV3 ja Sanoma Media Finland Oy:n Nelo-
nen, ovat voimassa siihen saakka, kunnes tä-
män lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat 
voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva televisio-
toiminnan harjoittajan velvollisuus välittää 
väestölle vaaratiedotteita televisio-ohjelmis-
tossa on voimassa siihen saakka, kunnes tä-
män lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat 
voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva radiotoi-
minnan harjoittajan velvollisuus välittää väes-
tölle vaaratiedotteita radio-ohjelmistoissa on 
voimassa radiotoiminnan harjoittajalle televi-
sio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1 
momentin nojalla annetussa ohjelmistotoimi-
luvassa mainitun määräajan. 

Tämän lain 229 §:n 4 momenttia ei sovelleta 
sopimukseen, joka on tehty ennen lain voi-
maantuloa. 

Eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 
annettua lakia sovelletaan sen nojalla myön-
nettyihin toimilupiin niiden voimassaolon 
päättymiseen asti. 

Viestintämarkkinalakiin perustuvat teleyri-
tysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voi-
maan, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto on 
ensimmäistä kertaa tehnyt tämän lain 52 §:n 
mukaisen päätöksen huomattavasta markkina-
voimasta ja sen seurauksena asettanut teleyri-
tyksille tämän lain mukaiset oikeudet ja vel-
vollisuudet. Tarvittaessa teleyrityksen viestin-
tämarkkinalakiin perustuvien velvollisuuk-
sien päättyminen vahvistetaan Liikenne- ja 
viestintäviraston erillisellä päätöksellä. 

Viestintämarkkinalain 59 §:ään perustuvat 
teleyritysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes Liikenne- ja vies-
tintävirasto ensimmäistä kertaa tekee tämän 
lain 85 §:n mukaisen päätöksen nimeämisme-
nettelyn käyttöönotosta. 

Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 
3 kohtaan perustuva velvollisuus siirtää ver-
kossa ilman korvausta vapaasti vastaanotetta-
vat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen 
ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävät tele-
visio-ohjelmistot, joita ovat MTV Oy:n 
MTV3 ja Sanoma Media Finland Oy:n Nelo-
nen, ovat voimassa siihen saakka, kunnes tä-
män lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat 
voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva televisio-
toiminnan harjoittajan velvollisuus välittää 
väestölle vaaratiedotteita televisio-ohjelmis-
tossa on voimassa siihen saakka, kunnes tä-
män lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat 
voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva radiotoi-
minnan harjoittajan velvollisuus välittää väes-
tölle vaaratiedotteita radio-ohjelmistoissa on 
voimassa radiotoiminnan harjoittajalle televi-
sio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1 
momentin nojalla annetussa ohjelmistotoimi-
luvassa mainitun määräajan. 

Tämän lain 229 §:n 4 momenttia ei sovelleta 
sopimukseen, joka on tehty ennen lain voi-
maantuloa. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Tämän lain 288 §:n 1 momentin 1 kohtaa so-
velletaan lain voimaantulon jälkeen myönnet-
tyihin toimilupiin. 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa 
säännöksessä taikka tällä lailla kumotun lain 
nojalla annetussa päätöksessä viitataan tällä 
lailla kumottuun lakiin, viittauksen on katsot-
tava tarkoittavan tämän lain vastaavaa sään-
nöstä. 

 (Uusi 12 mom.) 
 

Tämän lain 288 §:n 1 momentin 1 kohtaa so-
velletaan lain voimaantulon jälkeen myönnet-
tyihin toimilupiin. 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa 
säännöksessä taikka tällä lailla kumotun lain 
nojalla annetussa päätöksessä viitataan tällä 
lailla kumottuun lakiin, viittauksen on katsot-
tava tarkoittavan tämän lain vastaavaa sään-
nöstä. 

Tämän lain 318 §:n 2 momentin tietojen-
saantioikeus koskee elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia siihen saakka kunnes laki 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
on kumoutunut. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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12. 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (729/2018) 184 §, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

184 § 

Poikkeukset velvollisuudesta noudattaa lii-
kennesääntöjä 

Tienkäyttäjä saa olla noudattamatta liiken-
nesääntöjä, liikenteenohjauslaitteella osoitet-
tua velvoitetta, määräystä, rajoitusta tai kiel-
toa taikka ajoneuvon käyttöä koskevaa sään-
nöstä erityistä varovaisuutta noudattaen ja 
tehtävän sitä edellyttäessä: 

1) hälytysajoneuvon kuljettajana tai mat-
kustajana; 

2) poliisitehtävässä, tullitehtävässä tai raja-
vartiotehtävässä; 

3) puolustusvoimien esitutkintatehtävässä 
tai sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puo-
lustusvoimissa annetun lain (255/2014) 86 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa tehtävässä; 

4) poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen 
ajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan 
ajoneuvon kuljettajana. 

Junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulke-
valle laitteelle on kuitenkin annettava esteetön 
kulku. 

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös 
toisen valtion toimivaltaista viranomaista ja 
toiseen valtioon rekisteröidyn hälytysajoneu-
von kuljettajaa, jos hän suorittaa Suomen alu-
eella tehtäviä tai antaa kansainvälistä apua, 
joista on valtioiden välillä sovittu tai erikseen 
säädetty. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tehtä-
vässä on ajoneuvolla ajettaessa käytettävä hä-
lytysääni- tai valomerkkejä, jos se on muiden 
tienkäyttäjien varoittamiseksi tarpeen. 

Hälytysajoneuvolla sekä poliisin, Tullin ja 
Rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla 

184 § 

Poikkeukset velvollisuudesta noudattaa lii-
kennesääntöjä 

Tienkäyttäjä saa olla noudattamatta liiken-
nesääntöjä, liikenteenohjauslaitteella osoitet-
tua velvoitetta, määräystä, rajoitusta tai kiel-
toa taikka ajoneuvon käyttöä koskevaa sään-
nöstä erityistä varovaisuutta noudattaen ja 
tehtävän sitä edellyttäessä: 

1) hälytysajoneuvon kuljettajana tai mat-
kustajana; 

2) poliisitehtävässä, tullitehtävässä tai raja-
vartiotehtävässä; 

3) Puolustusvoimien esitutkintatehtävässä 
tai sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puo-
lustusvoimissa annetun lain (255/2014) 86 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa tehtävässä; 

4) poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen 
ajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan 
ajoneuvon kuljettajana. 

Junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulke-
valle laitteelle on kuitenkin annettava esteetön 
kulku. 

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös 
toisen valtion toimivaltaista viranomaista ja 
toiseen valtioon rekisteröidyn hälytysajoneu-
von kuljettajaa, jos hän suorittaa Suomen alu-
eella tehtäviä tai antaa kansainvälistä apua, 
joista on valtioiden välillä sovittu tai erikseen 
säädetty. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tehtä-
vässä on ajoneuvolla ajettaessa käytettävä hä-
lytysääni- tai valomerkkejä, jos se on muiden 
tienkäyttäjien varoittamiseksi tarpeen. 

Hälytysajoneuvolla sekä poliisin, Tullin ja 
Rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

ajoneuvolla on oikeus päästä lautalle ja yh-
teysalukselle ennen muita ajoneuvoja. Toimi-
valtainen elinkeino-, liikenne ja ympäristökes-
kus voi antaa määräyksiä siitä, missä järjes-
tyksessä muut ajoneuvot pääsevät lautalle tai 
yhteysalukselle. 

 
 
 
Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vie-

ressä tehtävässä työssä käytettävää ajoneuvoa 
saa kuljettaa tehtävän edellyttämällä tavalla 
erityistä varovaisuutta noudattaen 18–22, 43–
45 ja 58–61 §:ssä säädetystä poiketen. Ajo-
neuvon kuljettaja saa tehtävän edellyttämällä 
tavalla erityistä varovaisuutta noudattaen poi-
keta liikenteen ohjauslaitteella osoitetusta 
muusta kuin väistämisvelvollisuutta tai no-
peusrajoitusta osoittavasta kiellosta, rajoituk-
sesta tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan saa 
ohittaa liikenteenvalvojan antamaa pysähty-
mismerkkiä eikä punaista valoa näyttävää lii-
kenneopastinta. 

Kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa käy-
tettävää ajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta 
noudattaen kuljettaa tehtävän edellyttämällä 
tavalla 18 §:ssä säädetystä poiketen sekä py-
säyttää, pysäköidä tai kuljettaa 36–38 ja 43–
45 §:ssä säädetystä poiketen. Pysäköinnin val-
vonnassa käytettävän ajoneuvon saa, jos teh-
tävä sitä edellyttää, pysäköidä alueelle, missä 
pysäyttäminen taikka pysäköinti on liikenne-
merkillä kielletty. 

Erikoiskuljetusta saa erityistä varovaisuutta 
noudattaen kuljettaa 18–20 ja 22 §:n säännös-
ten estämättä olosuhteiden edellyttämällä ta-
valla, jos erikoiskuljetuksen suorittaminen 
sitä erityisesti vaatii. Samoin saa erikoiskulje-
tuksessa poiketa erityistä varovaisuutta nou-
dattaen 56–59 §:ssä säädetystä, jos erikoiskul-
jetukselle on myönnetty 159 §:ssä tarkoitettu 
erikoiskuljetuslupa. 

ajoneuvolla on oikeus päästä lautalle ja yh-
teysalukselle ennen muita ajoneuvoja. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi antaa voi antaa 
määräyksiä siitä, missä järjestyksessä muut 
ajoneuvot pääsevät maantielautalle. Toimival-
tainen maakunta voi päättää siitä, missä jär-
jestyksessä muut ajoneuvot pääsevät yhteys-
alukselle tai muulle julkisesti rahoitetulle saa-
ristoliikenteen palvelualukselle.  

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vie-
ressä tehtävässä työssä käytettävää ajoneuvoa 
saa kuljettaa tehtävän edellyttämällä tavalla 
erityistä varovaisuutta noudattaen 18–22, 43–
45 ja 58–61 §:ssä säädetystä poiketen. Ajo-
neuvon kuljettaja saa tehtävän edellyttämällä 
tavalla erityistä varovaisuutta noudattaen poi-
keta liikenteen ohjauslaitteella osoitetusta 
muusta kuin väistämisvelvollisuutta tai no-
peusrajoitusta osoittavasta kiellosta, rajoituk-
sesta tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan saa 
ohittaa liikenteenvalvojan antamaa pysähty-
mismerkkiä eikä punaista valoa näyttävää lii-
kenneopastinta. 

Kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa käy-
tettävää ajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta 
noudattaen kuljettaa tehtävän edellyttämällä 
tavalla 18 §:ssä säädetystä poiketen sekä py-
säyttää, pysäköidä tai kuljettaa 36–38 ja 43–
45 §:ssä säädetystä poiketen. Pysäköinnin val-
vonnassa käytettävän ajoneuvon saa, jos teh-
tävä sitä edellyttää, pysäköidä alueelle, missä 
pysäyttäminen taikka pysäköinti on liikenne-
merkillä kielletty. 

Erikoiskuljetusta saa erityistä varovaisuutta 
noudattaen kuljettaa 18–20 ja 22 §:n säännös-
ten estämättä olosuhteiden edellyttämällä ta-
valla, jos erikoiskuljetuksen suorittaminen 
sitä erityisesti vaatii. Samoin saa erikoiskulje-
tuksessa poiketa erityistä varovaisuutta nou-
dattaen 56–59 §:ssä säädetystä, jos erikoiskul-
jetukselle on myönnetty 159 §:ssä tarkoitettu 
erikoiskuljetuslupa. 
 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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13. 

Laki 

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 12 §, sellaisena kuin se 

on laissa ( / ), seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

12 § 

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusket-
jussa 

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja 
muun terminaalin suunnittelussa ja toimin-
nassa tulee ottaa huomioon vaarallisten ainei-
den kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen ai-
heuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja 
omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella, 
lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa kul-
jettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia 
määriä vaarallisia aineita, ettei aineista ai-
heudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa myös 
vaarallisille aineille tarkoitettujen alueiden ja 
niiden varustelun tulee olla sellaiset, ettei ai-
neista niitä kuljetettaessa tai tilapäisesti säily-
tettäessä aiheudu erityistä vaaraa.  

Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja 
satamassa suorittavalla tulee olla ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta 
kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilytetään 
merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Sata-
man turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Se voi rajoittaa sa-
tamassa tilapäisesti säilytettävien vaarallisten 
aineiden määriä ja määrätä tilapäiselle säily-
tykselle muita turvallisuuden kannalta tarpeel-
lisia rajoituksia.  

Rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys Liikenne- ja viestin-
tävirasto nimeämälle ratapihalle, jonka kautta 
kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia ai-
neita. Väylävirasto kokoaa ja täydentää tur-
vallisuusselvityksen koko ratapihalle ja huo-
lehtii siitä, että turvallisuusselvityksessä ku-
vatut toiminnot muodostavat turvallisuuden 

12 §  

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusket-
jussa 

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja 
muun terminaalin suunnittelussa ja toimin-
nassa on otettava huomioon vaarallisten ainei-
den kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen ai-
heuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja 
omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella, 
lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa kul-
jettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia 
määriä vaarallisia aineita, ettei aineista ai-
heudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa myös 
vaarallisille aineille tarkoitettujen alueiden ja 
niiden varustelun on oltava sellaiset, ettei ai-
neista niitä kuljetettaessa tai tilapäisesti säily-
tettäessä aiheudu erityistä vaaraa.  

Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja 
satamassa suorittavalla on oltava ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta 
kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilytetään 
merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Sata-
man turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Se voi rajoittaa sa-
tamassa tilapäisesti säilytettävien vaarallisten 
aineiden määriä ja määrätä tilapäiselle säily-
tykselle muita turvallisuuden kannalta tarpeel-
lisia rajoituksia.  

Rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys Liikenne- ja viestin-
täviraston nimeämälle ratapihalle, jonka 
kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaaralli-
sia aineita. Väylävirasto kokoaa ja täydentää 
turvallisuusselvityksen koko ratapihalle ja 
huolehtii siitä, että turvallisuusselvityksessä 
kuvatut toiminnot muodostavat turvallisuuden 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

kannalta toimivan kokonaisuuden. Koko rata-
pihan turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto.  

Turvallisuusselvityksessä on selostettava 
toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joi-
den avulla varmistetaan vaarallisten aineiden 
turvallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys, sekä 
sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäisen pelas-
tussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma 
onnettomuuksissa toteutettavista toimenpi-
teistä. Turvallisuusselvityksen tulee olla pe-
lastusviranomaisten, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen sekä valvontaviran-
omaisten saatavissa.  

Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä 
säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta ja 
kuljetuksesta ratapihalla, satama-alueella, len-
topaikalla ja muussa terminaalissa sekä tur-
vallisuusselvityksestä voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä näiden asioiden käytännön to-
teutuksesta sekä kuljetusyksiköiden erotte-
lusta, ainekohtaisista menettelyistä ja muista 
teknisistä yksityiskohdista. 
 

kannalta toimivan kokonaisuuden. Koko rata-
pihan turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto.  

Turvallisuusselvityksessä on selostettava 
toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joi-
den avulla varmistetaan vaarallisten aineiden 
turvallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys, sekä 
sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäiseen pe-
lastussuunnitelmaan on sisällytettävä suunni-
telma onnettomuuksissa toteutettavista toi-
menpiteistä. Turvallisuusselvityksen on ol-
tava pelastusviranomaisten, maakunnan sekä 
valvontaviranomaisten saatavissa.  

 
Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä 

säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta ja 
kuljetuksesta ratapihalla, satama-alueella, len-
topaikalla ja muussa terminaalissa sekä tur-
vallisuusselvityksestä voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä näiden asioiden käytännön to-
teutuksesta sekä kuljetusyksiköiden erotte-
lusta, ainekohtaisista menettelyistä ja muista 
teknisistä yksityiskohdista. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
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14. 

Laki 

yksityisteistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityistielain (560/2018) 6, 13, 21, 23, 29, 51, 61, 65, 73, 83 ja 85-88 § seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

6 § 

Tieoikeus muun kuin kiinteistön hyväksi 

Jos ennestään oleva tie on jollekin taholle 
tärkeä tämän elinkeinon harjoittamista tai 
muuta toimintaa varten, on tiehen perustettava 
toiminnanharjoittajan hyväksi tieoikeus, jos 
tien rakenne on kyseiseen liikenteeseen sovel-
tuva eikä tien käyttämisestä aiheudu huomat-
tavaa haittaa millekään kiinteistölle, muulle 
rekisteriyksikölle tai tieosakkaalle taikka 4 
§:n 3 momentissa tarkoitettua yleisen edun 
loukkausta. 

Ennestään olevaan tiehen voidaan valtion 
tai kunnan hyväksi toimituksessa perustaa tie-
oikeus yleisen liikenteen käyttöä varten, jos 
tämä on tärkeää liikenteen tarkoituksenmu-
kaiseksi järjestämiseksi ja 1 momentissa sää-
detyt edellytykset täyttyvät sekä tietä koske-
vien asioiden hoitamiseksi on perustettu tie-
kunta. 

 

6 § 
 
Tieoikeus muun kuin kiinteistön hyväksi 
 
Jos ennestään oleva tie on jollekin taholle 

tärkeä tämän elinkeinon harjoittamista tai 
muuta toimintaa varten, on tiehen perustettava 
toiminnanharjoittajan hyväksi tieoikeus, jos 
tien rakenne on kyseiseen liikenteeseen sovel-
tuva eikä tien käyttämisestä aiheudu huomat-
tavaa haittaa millekään kiinteistölle, muulle 
rekisteriyksikölle tai tieosakkaalle taikka 4 
§:n 3 momentissa tarkoitettua yleisen edun 
loukkausta. 

Ennestään olevaan tiehen voidaan valtion, 
maakunnan tai kunnan hyväksi toimituksessa 
perustaa tieoikeus yleisen liikenteen käyttöä 
varten, jos tämä on tärkeää liikenteen tarkoi-
tuksenmukaiseksi järjestämiseksi ja 1 mo-
mentissa säädetyt edellytykset täyttyvät sekä 
tietä koskevien asioiden hoitamiseksi on pe-
rustettu tiekunta. 

13 § 

Yksityistien lakkaaminen ja muuttuminen ka-
duksi 

Yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen lii-
kennettä välittämään tarkoitetun kadun raken-
tamista tai parantamista koskeva maankäyttö- 
ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu kadunpitopäätös on tehty. Kadunpitopää-
töksessä on määrättävä, mitkä tiet tai tienosat 
lakkaavat. Kunnan on pyydettäessä annettava 
tieosakkaalle ja tiekunnalle tietoa kunnan tie-
dossa olevasta maankäytön toteutumistilan-
teesta siltä osin kuin sillä on vaikutusta kadun-
pitovelvollisuuden alkamiseen. 

13 § 

Yksityistien lakkaaminen ja muuttuminen ka-
duksi 

Yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen lii-
kennettä välittämään tarkoitetun kadun raken-
tamista tai parantamista koskeva maankäyttö- 
ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu kadunpitopäätös on tehty. Kadunpitopää-
töksessä on määrättävä, mitkä tiet tai tienosat 
lakkaavat. Kunnan on pyydettäessä annettava 
tieosakkaalle ja tiekunnalle tietoa kunnan tie-
dossa olevasta maankäytön toteutumistilan-
teesta siltä osin kuin sillä on vaikutusta kadun-
pitovelvollisuuden alkamiseen. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Kunnan kadunpitovelvollisuuden alettua 
sellaisen kadun osalta, jolle yksityistien tai 
sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, tai 
kunnan ryhdyttyä sellaista katua rakentamaan, 
kunnan on otettava tällaisen kaduksi muuttu-
van yksityistien tai sen osan tienpito hoidetta-
vakseen. Tieosakkaalla tai tiekunnalla on oi-
keus saattaa kysymys kunnan velvollisuudesta 
ottaa tienpito hoidettavakseen toimivaltaisen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
käsiteltäväksi ja se voi uhkasakolla velvoittaa 
kunnan täyttämään sanotun velvollisuuden. 

Jos lakkaavan yksityistien tiealue ei kuulu 1 
tai 2 momentissa tarkoitettuun katuun, sovel-
letaan, mitä 12 §:n 5 momentissa säädetään. 

 

Kunnan kadunpitovelvollisuuden alettua 
sellaisen kadun osalta, jolle yksityistien tai 
sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, tai 
kunnan ryhdyttyä sellaista katua rakentamaan, 
kunnan on otettava tällaisen kaduksi muuttu-
van yksityistien tai sen osan tienpito hoidetta-
vakseen. Tieosakkaalla tai tiekunnalla on oi-
keus saattaa kysymys kunnan velvollisuudesta 
ottaa tienpito hoidettavakseen Valtion lupa- ja 
valvontaviraston käsiteltäväksi ja se voi uhka-
sakolla velvoittaa kunnan täyttämään sanotun 
velvollisuuden. 

Jos lakkaavan yksityistien tiealue ei kuulu 1 
tai 2 momentissa tarkoitettuun katuun, sovel-
letaan, mitä 12 §:n 5 momentissa säädetään. 

 
21 § 

Tien rakentaminen Natura 2000 -verkostoon 
sisältyvällä alueella tai sen läheisyydessä 

Jos tien rakentaminen merkittävästi heiken-
täisi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
luonnonsuojelulaissa tarkoitettuun Natura 
2000 -verkostoon, eikä tien rakentamiselle 
olisi muutoin estettä, yksityistietoimituksen 
toimitusmiesten on yhteistyössä toimivaltai-
sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen kanssa pyrittävä löytämään tien rakenta-
miselle sellainen vaihtoehto, jossa valtioneu-
voston Natura 2000 -verkostoon sisällytettä-
väksi ehdottamalle tai siihen sisällytetylle alu-
eelle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. 

Jos tien rakentaminen kohtuullisin lisäkus-
tannuksin tien käyttäjän tarpeita tyydyttävästi 
palvelevalla tavalla ei ole mahdollista, valtio 
on vaadittaessa velvollinen korvaamaan hai-
tan tai lunastamaan alueen, jonka hyväksi tie-
oikeutta on haettu perustettavaksi. 

Natura 2000 -verkostosta säädetään muilta 
osin luonnonsuojelulain 10 luvussa. Tien ra-
kentamisen kokonaan estymisestä aiheutuva 2 
momentissa tarkoitettu haitan korvaaminen tai 
alueen lunastaminen käsitellään ja ratkaistaan 
luonnonsuojelulain 53 §:n 3 momentin mukai-
sesti. 

 

21 § 

Tien rakentaminen Natura 2000 -verkostoon 
sisältyvällä alueella tai sen läheisyydessä 

Jos tien rakentaminen merkittävästi heiken-
täisi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
luonnonsuojelulaissa tarkoitettuun Natura 
2000 -verkostoon, eikä tien rakentamiselle 
olisi muutoin estettä, yksityistietoimituksen 
toimitusmiesten on yhteistyössä Valtion lupa- 
ja valvontaviraston kanssa pyrittävä löytä-
mään tien rakentamiselle sellainen vaihtoehto, 
jossa valtioneuvoston Natura 2000 -verkos-
toon sisällytettäväksi ehdottamalle tai siihen 
sisällytetylle alueelle aiheutuvat haitat jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi. 

 
Jos tien rakentaminen kohtuullisin lisäkus-

tannuksin tien käyttäjän tarpeita tyydyttävästi 
palvelevalla tavalla ei ole mahdollista, valtio 
on vaadittaessa velvollinen korvaamaan hai-
tan tai lunastamaan alueen, jonka hyväksi tie-
oikeutta on haettu perustettavaksi. 

Natura 2000 -verkostosta säädetään muilta 
osin luonnonsuojelulain 10 luvussa. Tien ra-
kentamisen kokonaan estymisestä aiheutuva 2 
momentissa tarkoitettu haitan korvaaminen tai 
alueen lunastaminen käsitellään ja ratkaistaan 
luonnonsuojelulain 53 §:n 3 momentin mukai-
sesti. 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

23 § 

Teettämisuhka 

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi tieosakkaan, tiekunnan tai 
sellaisen kiinteistön omistajan, jonka kiinteis-
töä tieoikeus koskee, hakemuksesta tehostaa 
tämän lain nojalla annettua lainvoimaista tien-
pitoa koskevaa toimenpidettä koskevaa yksi-
tyistietoimituksen päätöstä tai tuomiota teettä-
misuhalla, jos toimenpiteeseen velvollinen ei 
ole ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin yksi-
tyistietoimituksessa asetetussa määräajassa. 
Jos toimenpiteeseen velvollinen on tiekunta, 
on ennen teettämisuhan määräämistä täytän-
töön pantavaksi toimitsijamiehelle tai hoito-
kunnalle varattava tilaisuus tulla asiassa kuul-
luksi ja, jos tienpitoa koskevaa asiaa ei ole kä-
sitelty tiekunnan kokouksessa, sille on varat-
tava tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa 
asiasta. 

Jos toimenpiteeseen velvollinen ei ole ryh-
tynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin teettämis-
uhan asettamispäätöksessä asetettuun määrä-
aikaan mennessä, hakijan on teettämisuhan 
määräämiseksi täytäntöön pantavaksi ilmoi-
tettava tästä toimivaltaiselle elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. Teettämis-
uhka määrätään täytäntöön pantavaksi oikeut-
tamalla hakija tai muu yksityinen tekemään tai 
teettämään yksityistietoimituksen päätöksessä 
määrätyt toimenpiteet niihin velvollisen kus-
tannuksella. 

Teettämisuhkaan sovelletaan muutoin, mitä 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

 

23 § 

Teettämisuhka 

Valtion lupa- ja valvontavirasto voi tieosak-
kaan, tiekunnan tai sellaisen kiinteistön omis-
tajan, jonka kiinteistöä tieoikeus koskee, ha-
kemuksesta tehostaa tämän lain nojalla annet-
tua lainvoimaista tienpitoa koskevaa toimen-
pidettä koskevaa yksityistietoimituksen pää-
töstä tai tuomiota teettämisuhalla, jos toimen-
piteeseen velvollinen ei ole ryhtynyt tarpeelli-
siin toimenpiteisiin yksityistietoimituksessa 
asetetussa määräajassa. Jos toimenpiteeseen 
velvollinen on tiekunta, on ennen teettämis-
uhan määräämistä täytäntöön pantavaksi toi-
mitsijamiehelle tai hoitokunnalle varattava ti-
laisuus tulla asiassa kuulluksi ja, jos tienpitoa 
koskevaa asiaa ei ole käsitelty tiekunnan ko-
kouksessa, sille on varattava tilaisuus antaa 
määräajassa lausuntonsa asiasta. 

 
Jos toimenpiteeseen velvollinen ei ole ryh-

tynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin teettämis-
uhan asettamispäätöksessä asetettuun määrä-
aikaan mennessä, hakijan on teettämisuhan 
määräämiseksi täytäntöön pantavaksi ilmoi-
tettava tästä Valtion lupa- ja valvontavirasto. 
Teettämisuhka määrätään täytäntöön panta-
vaksi oikeuttamalla hakija tai muu yksityinen 
tekemään tai teettämään yksityistietoimituk-
sen päätöksessä määrätyt toimenpiteet niihin 
velvollisen kustannuksella. 

 
Teettämisuhkaan sovelletaan muutoin, mitä 

uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

29 § 

Tien käytön kieltäminen ja rajoittaminen 
sekä tien sulkeminen 

Tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, 
tieosakkaat voivat kieltää kaikilla tai joillakin 
moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan 
tien käytön muilta kuin tieosakkailta tai rajoit-
taa tien käyttöä. Tällainen kielto tai rajoitus ei 
ole esteenä tieosakkaan kiinteistölle kulkemi-
seen luvallisissa asioissa eikä estä tieosakasta 
taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, 

29 § 

Tien käytön kieltäminen ja rajoittaminen 
sekä tien sulkeminen 

Tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, 
tieosakkaat voivat kieltää kaikilla tai joillakin 
moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan 
tien käytön muilta kuin tieosakkailta tai rajoit-
taa tien käyttöä. Tällainen kielto tai rajoitus ei 
ole esteenä tieosakkaan kiinteistölle kulkemi-
seen luvallisissa asioissa eikä estä tieosakasta 
taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

toimitsijamiestä tai hoitokuntaa antamasta 
edellä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa tien tilapäi-
seen käyttämiseen, jos siihen on painavia 
syitä. Sellaisen tien käytön kieltämisestä tai 
rajoittamisesta, jonka kunnossapitoa valtio tai 
kunta avustaa, säädetään 85 §:ssä. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto tai ra-

joitus on annettava tiedoksi asettamalla tien 
varteen asianmukainen liikennemerkki tai 
muu liikenteen ohjauslaite. 

Kiinteistönomistaja ei saa asettaa kiinteis-
töllään olevalle yksityistielle sulkulaitetta, 
jollei tiekunta tai, jos tiekuntaa ei ole perus-
tettu, tieosakkaat anna siihen suostumustaan. 
Jos sulkulaitteen asettamiseen ei ole annettu 
suostumusta, yksityistietoimituksessa voidaan 
kuitenkin myöntää kiinteistönomistajalle oi-
keus sulkulaitteen asettamiseen, jos se on 
kiinteistön käytölle liikenteestä aiheutuvan 
haitan tai liikenneturvallisuuden taikka muun 
erityisen syyn vuoksi tarpeen. Sulkulaitteen 
asettajan on huolehdittava siitä, että tieosak-
kailla on mahdollisuus käyttää tietä sulkulait-
teesta huolimatta. Sellaisen tien sulkemisesta, 
jonka kunnossapitoa valtio tai kunta avustaa, 
säädetään 85 §:ssä. 

 

toimitsijamiestä tai hoitokuntaa antamasta 
edellä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa tien tilapäi-
seen käyttämiseen, jos siihen on painavia 
syitä. Sellaisen tien käytön kieltämisestä tai 
rajoittamisesta, jonka kunnossapitoa valtio, 
maakunta tai kunta avustaa, säädetään 85 
§:ssä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto tai ra-
joitus on annettava tiedoksi asettamalla tien 
varteen asianmukainen liikennemerkki tai 
muu liikenteen ohjauslaite. 

Kiinteistönomistaja ei saa asettaa kiinteis-
töllään olevalle yksityistielle sulkulaitetta, 
jollei tiekunta tai, jos tiekuntaa ei ole perus-
tettu, tieosakkaat anna siihen suostumustaan. 
Jos sulkulaitteen asettamiseen ei ole annettu 
suostumusta, yksityistietoimituksessa voidaan 
kuitenkin myöntää kiinteistönomistajalle oi-
keus sulkulaitteen asettamiseen, jos se on 
kiinteistön käytölle liikenteestä aiheutuvan 
haitan tai liikenneturvallisuuden taikka muun 
erityisen syyn vuoksi tarpeen. Sulkulaitteen 
asettajan on huolehdittava siitä, että tieosak-
kailla on mahdollisuus käyttää tietä sulkulait-
teesta huolimatta. Sellaisen tien sulkemisesta, 
jonka kunnossapitoa valtio, maakunta tai 
kunta avustaa, säädetään 85 §:ssä. 

51 § 

Tiekunnan säännöt 

Tiekunta voi laatia itselleen hallintoaan ja 
muuta toimintaansa koskevat säännöt. Tie-
kunnan säännöissä on mainittava ainakin tie-
kunnan nimi, tiekunnan kotipaikka ja tiekun-
nan toimielin. Säännöissä voidaan poiketa tä-
män lain säännöksistä, jos se on erikseen sal-
littu. Muissa tiekunnan säännöissä päätettä-
vissä asioissa on noudatettava, mitä tässä 
laissa säädetään. 

Jos tiekunnan säännöissä poiketaan tämän 
lain säännöksistä, tiekunnan on hyväksyttävä 
säännöt yksimielisesti. Muussa tapauksessa 
enemmistöpäätös riittää. 

Tiekunnan säännöt eivät saa loukata tie-
osakkaalle tässä laissa säädettyjä oikeuksia tai 
tieosakkaiden yhdenvertaisuutta. Kaikilla tie-

51 § 

Tiekunnan säännöt 

Tiekunta voi laatia itselleen hallintoaan ja 
muuta toimintaansa koskevat säännöt. Tie-
kunnan säännöissä on mainittava ainakin tie-
kunnan nimi, tiekunnan kotipaikka ja tiekun-
nan toimielin. Säännöissä voidaan poiketa tä-
män lain säännöksistä, jos se on erikseen sal-
littu. Muissa tiekunnan säännöissä päätettä-
vissä asioissa on noudatettava, mitä tässä 
laissa säädetään. 

Jos tiekunnan säännöissä poiketaan tämän 
lain säännöksistä, tiekunnan on hyväksyttävä 
säännöt yksimielisesti. Muussa tapauksessa 
enemmistöpäätös riittää. 

Tiekunnan säännöt eivät saa loukata tie-
osakkaalle tässä laissa säädettyjä oikeuksia tai 
tieosakkaiden yhdenvertaisuutta. Kaikilla tie-
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osakkailla on oikeus pyynnöstä saada toimit-
sijamieheltä tai hoitokunnan puheenjohtajalta 
jäljennös tiekunnan säännöistä. 

Tieosakas on oikeutettu saattamaan säännöt 
tiekunnan kokouksen käsiteltäväksi ja tarkas-
tettavaksi. 

Säännöt tulevat voimaan, kun sääntöjen hy-
väksymisestä on tehty merkintä kiinteistötie-
tojärjestelmään. 

osakkailla on oikeus pyynnöstä saada toimit-
sijamieheltä tai hoitokunnan puheenjohtajalta 
jäljennös tiekunnan säännöistä. 

Tieosakas on oikeutettu saattamaan säännöt 
tiekunnan kokouksen käsiteltäväksi ja tarkas-
tettavaksi. 

Säännöt tulevat voimaan, kun sääntöjen hy-
väksymisestä on tehty merkintä kiinteistötie-
tojärjestelmään ja voimassa olevat säännöt on 
toimitettu yksityistierekisteriin. 

 
61 § 

Tiekunnan kokouksen koollekutsuminen 

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimit-
sijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan 
säännöissä määritelty taho. Kirjallinen ko-
kouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosak-
kaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa 
tai joka on ilmoittanut tiekunnalle sähköposti-
osoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kut-
sun toimittamista varten. Tiekunnan sään-
nöissä voidaan määrätä myös muusta täyden-
tävästä tavasta ilmoittaa tiekunnan kokouksen 
ajankohta. Kokouskutsu on toimitettava aikai-
sintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta 
viikkoa ennen tiekunnan kokousta. Tiekunnan 
säännöissä voidaan pidentää lyhyempää mää-
räaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa. 

Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainit-
tava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi 
sekä kokouksessa päätettävistä tienpitoa kos-
kevista merkittävistä asioista. Tiekunnan 
säännöt on toimitettava tieosakkaille kokous-
kutsun liitteenä. Ylimääräisen kokouksen ko-
kouskutsussa on mainittava ne asiat, joista ko-
kouksessa päätetään. Ehdotus maksuunpa-
noluetteloksi on vähintään kahden viikon ajan 
ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden näh-
tävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa 
tai se on toimitettava tieosakkaille kokouskut-
sun liitteenä. 

Tieosakkaille tulee varata mahdollisuus tu-
tustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laa-
dittuihin tiekunnan toimielimen kokouksia ja 
päätöksiä koskeviin pöytäkirjoihin. Pöytäkir-
jat on vähintään kahden viikon ajan ennen ko-
kousta pidettävä tieosakkaiden nähtävänä ko-
kouskutsussa ilmoitetussa paikassa. 

61 § 

Tiekunnan kokouksen koollekutsuminen 

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimit-
sijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan 
säännöissä määritelty taho. Kirjallinen ko-
kouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosak-
kaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa 
tai joka on ilmoittanut tiekunnalle sähköposti-
osoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kut-
sun toimittamista varten. Tiekunnan sään-
nöissä voidaan määrätä myös muusta täyden-
tävästä tavasta ilmoittaa tiekunnan kokouksen 
ajankohta. Kokouskutsu on toimitettava aikai-
sintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta 
viikkoa ennen tiekunnan kokousta. Tiekunnan 
säännöissä voidaan pidentää lyhyempää mää-
räaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa. 

Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainit-
tava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi 
sekä kokouksessa päätettävistä tienpitoa kos-
kevista merkittävistä asioista. Tiekunnan 
säännöt on toimitettava tieosakkaille kokous-
kutsun liitteenä. Ylimääräisen kokouksen ko-
kouskutsussa on mainittava ne asiat, joista ko-
kouksessa päätetään. Ehdotus maksuunpa-
noluetteloksi on vähintään kahden viikon ajan 
ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden näh-
tävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa 
tai se on toimitettava tieosakkaille kokouskut-
sun liitteenä. 

Tieosakkaille tulee varata mahdollisuus tu-
tustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laa-
dittuihin tiekunnan toimielimen kokouksia ja 
päätöksiä koskeviin pöytäkirjoihin. Pöytäkir-
jat on vähintään kahden viikon ajan ennen ko-
kousta pidettävä tieosakkaiden nähtävänä ko-
kouskutsussa ilmoitetussa paikassa. 
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Jos toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tie-
kunnan säännöissä määritelty taho laiminlyö 
vuosikokouksen koollekutsumisen tai kieltäy-
tyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen ko-
koukseen, voidaan kokous tieosakkaan hake-
muksesta pitää yksityistietoimituksen yhtey-
dessä toimitusinsinöörin johdolla taikka toi-
mivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus voi tieosakkaan hakemuksesta, va-
rattuaan toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle 
tilaisuuden tulla kuulluksi, oikeuttaa hakijan 
kutsumaan tieosakkaat kokoukseen siten kuin 
1 momentissa säädetään. 

Mitä 1–3 momentissa säädetään tieosak-
kaasta, koskee myös muita asianosaisia, joi-
den asiaa tiekunnan kokouksessa käsitellään. 

 

Jos toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tie-
kunnan säännöissä määritelty taho laiminlyö 
vuosikokouksen koollekutsumisen tai kieltäy-
tyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen ko-
koukseen, voidaan kokous tieosakkaan hake-
muksesta pitää yksityistietoimituksen yhtey-
dessä toimitusinsinöörin johdolla taikka Val-
tion lupa- ja valvontavirasto voi tieosakkaan 
hakemuksesta, varattuaan toimitsijamiehelle 
tai hoitokunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi, 
oikeuttaa hakijan kutsumaan tieosakkaat ko-
koukseen siten kuin 1 momentissa säädetään. 

Mitä 1—3 momentissa säädetään tieosak-
kaasta, koskee myös muita asianosaisia, joi-
den asiaa tiekunnan kokouksessa käsitellään. 

65 § 

Tiekunnan päätöksen moittiminen 

Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia 
tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouk-
sen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kan-
teella, jos: 

1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu me-
nettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai 
tiekunnan sääntöjä; 

2) päätös on tämän lain tai tiekunnan sään-
töjen vastainen; 

3) päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tie-
osakkaiden yhdenvertaisuutta. 

Moitekanteen johdosta annettavassa tuomi-
ossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta 
julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muut-
taa. Päätöstä voidaan muuttaa vain, jos voi-
daan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi 
pitänyt olla. 

Moitekanne tiekuntaa vastaan on nostettava 
maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teke-
misestä. Toimivaltainen on se käräjäoikeus, 
jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuo-
miopiirissä sijaitsee tie, jota asia koskee. Jos 
tie sijaitsee kahden tai useamman maaoikeu-
tena toimivan käräjäoikeuden tuomiopiirissä, 
asian ratkaisee se käräjäoikeus, jonka yhtey-
dessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä 
sijaitsee pääosa siitä tiestä, jota asia koskee. 

 

65 §   

Tiekunnan päätöksen moittiminen   

Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia 
tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouk-
sen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kan-
teella, jos: 

1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu me-
nettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai 
tiekunnan sääntöjä; 

2) päätös on tämän lain tai tiekunnan sään-
töjen vastainen; 

3) päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tie-
osakkaiden yhdenvertaisuutta. 

Moitekanteen johdosta annettavassa tuomi-
ossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta 
julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muut-
taa. Päätöstä voidaan muuttaa vain, jos voi-
daan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi 
pitänyt olla. 

Moitekanne tiekuntaa vastaan on nostettava 
maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teke-
misestä. Toimivaltainen on se käräjäoikeus, 
jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuo-
miopiirissä sijaitsee tie, jota asia koskee. Jos 
tie sijaitsee kahden tai useamman maaoikeu-
tena toimivan käräjäoikeuden tuomiopiirissä, 
asian ratkaisee se käräjäoikeus, jonka yhtey-
dessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä 
sijaitsee pääosa siitä tiestä, jota asia koskee. 
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Jos päätös koskee sellaisen asianosaisen oi-

keutta, joka ei ole tieosakas ja joka ei ole ollut 
siinä kokouksessa saapuvilla, jossa päätös on 
tehty, hänellä on oikeus nostaa moitekanne 
kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, 
kun hän on saanut todisteellisen tiedon pää-
töksestä. Jos päätöksen johdosta on tehty 64 
§:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus, tieosak-
kaalla tai muulla asianosaisella on kuitenkin 
oikeus nostaa kanne tiekuntaa vastaan käräjä-
oikeudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaati-
mukseen annetun päätöksen tiedoksisaami-
sesta. 

Käräjäoikeuden päätösvaltaisuudesta sääde-
tään oikeudenkäymiskaaren 2 luvussa. Maa-
oikeusinsinööri voi osallistua asian valmiste-
luun.  

Jos päätös koskee sellaisen asianosaisen oi-
keutta, joka ei ole tieosakas ja joka ei ole ollut 
siinä kokouksessa saapuvilla, jossa päätös on 
tehty, hänellä on oikeus nostaa moitekanne 
kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, 
kun hän on saanut todisteellisen tiedon pää-
töksestä. Jos päätöksen johdosta on tehty 64 
§:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus, tieosak-
kaalla tai muulla asianosaisella on kuitenkin 
oikeus nostaa kanne tiekuntaa vastaan käräjä-
oikeudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaati-
mukseen annetun päätöksen tiedoksisaami-
sesta. 

 
73 § 

Yksityistietoimituksen hakeminen 

Yksityistietoimitusta haetaan kirjallisesti 
Maanmittauslaitokselta. Jos yksityistietoimi-
tus koskee kokonaan asemakaava-aluetta, 
jolla kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mukai-
sesti huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, 
toimitusta haetaan kunnan kiinteistörekisterin 
pitäjältä. 

Yksityistietoimitusta saa hakea tieosakas, 
kiinteistön tai muun rekisteriyksikön omistaja 
ja osaomistaja, yhteisen alueen osakas, 6 §:ssä 
tarkoitettu elinkeinonharjoittaja tai muu pykä-
lässä tarkoitettu taho, tiekunta, jonka tietä asia 
koskee, sekä kunta, toimivaltainen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus tai valtio. Yksi-
tyistietoimitusta tien aseman ja leveyden sekä 
tiehen kohdistuvien oikeuksien selvittä-
miseksi saa hakea myös kiinteistöön kohdis-
tuvan erityisen oikeuden haltija. Ilman hake-
musta Maanmittauslaitos tai muu kiinteistöre-
kisterin pitäjä voi panna vireille yksityistietoi-
mituksen kiinteistönmuodostamislain 283 
§:ssä tarkoitetussa tilanteessa. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi: 
1) mitä toimenpidettä haetaan ja tarpeen 

mukaan hakemuksen peruste; 
2) mitä kiinteistöjä tai aluetta toimitus on 

tarkoitettu koskemaan; 
3) hakijan nimi ja osoite; 

73 § 

Yksityistietoimituksen hakeminen 

Yksityistietoimitusta haetaan kirjallisesti 
Maanmittauslaitokselta. Jos yksityistietoimi-
tus koskee kokonaan asemakaava-aluetta, 
jolla kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mukai-
sesti huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, 
toimitusta haetaan kunnan kiinteistörekisterin 
pitäjältä. 

Yksityistietoimitusta saa hakea tieosakas, 
kiinteistön tai muun rekisteriyksikön omistaja 
ja osaomistaja, yhteisen alueen osakas, 6 §:ssä 
tarkoitettu elinkeinonharjoittaja tai muu pykä-
lässä tarkoitettu taho, tiekunta, jonka tietä asia 
koskee, sekä kunta, Valtion lupa- ja valvonta-
virasto tai valtio. Yksityistietoimitusta tien 
aseman ja leveyden sekä tiehen kohdistuvien 
oikeuksien selvittämiseksi saa hakea myös 
kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden 
haltija. Ilman hakemusta Maanmittauslaitos 
tai muu kiinteistörekisterin pitäjä voi panna 
vireille yksityistietoimituksen kiinteistön-
muodostamislain 283 §:ssä tarkoitetussa tilan-
teessa. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi: 
1) mitä toimenpidettä haetaan ja tarpeen 

mukaan hakemuksen peruste; 
2) mitä kiinteistöjä tai aluetta toimitus on 

tarkoitettu koskemaan; 
3) hakijan nimi ja osoite; 
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4) hakijan tiedossa olevat muut asianosai-
set; 

5) tiekunnan toimitsijamies tai vähintään 
yksi hoitokunnan varsinainen jäsen, jos hake-
mus koskee tietä, jonka osakkaat muodostavat 
tiekunnan; sekä 

6) hakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehensä puhelinnumero sekä se posti-
osoite ja sähköinen osoite, johon toimitusta 
koskevat ilmoitukset lähetetään. 

4) hakijan tiedossa olevat muut asianosaiset; 
5) tiekunnan toimitsijamies tai vähintään 

yksi hoitokunnan varsinainen jäsen, jos hake-
mus 

koskee tietä, jonka osakkaat muodostavat 
tiekunnan; sekä 

6) hakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehensä puhelinnumero sekä se posti-
osoite ja sähköinen osoite, johon toimitusta 
koskevat ilmoitukset lähetetään. 

 
83 § 

Valtionavustus 

Valtio voi vuosittain myöntää valtion ta-
lousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun 
määrärahan rajoissa avustusta tiekuntien neu-
vontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materi-
aalin ja palveluiden tuottamiseen sekä sellai-
sen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asi-
oiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. 
Edellytyksenä on lisäksi, että tiekuntaa ja yk-
sityistietä koskevat tiedot yksityistierekiste-
rissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestel-
mässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä 
edellytetään. 

 
 
 
 
(Uusi 2 mom.) 
 
 
 
 
 
 
Valtionavustuksen myöntämisestä ja lak-

kauttamisesta päättää se toimivaltainen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka 
toimialueella tie tai suurin osa siitä on. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa antaa tarkempia säännöksiä valtion-
avustusmäärärahan jaosta. 

83 § 

Valtionavustus 

Maakunta voi vuosittain myöntää valtion ta-
lousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun 
määrärahan rajoissa avustusta tiekuntien neu-
vontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materi-
aalin ja palveluiden tuottamiseen sekä sellai-
sen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asi-
oiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. 
Edellytyksenä on lisäksi, että tiekuntaa ja yk-
sityistietä koskevat tiedot yksityistierekiste-
rissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestel-
mässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä 
edellytetään. Yksityisteiden lauttapaikkojen 
ylläpitoa maakunta voi avustaa osana maa-
kuntalain ( / ) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
saaristoliikenteen suunnittelua ja järjestä-
mistä. 

Avustusmäärärahan riittävyysarviointi teh-
dään maakunnissa valtuustokausittain. Arvi-
oinnissa tarkastellaan yksityisteiden valtion-
avustusten tarvetta, avustuksilla saavutettuja 
vaikutuksia, arvioitua tulevaa kehitystä sekä 
näiden suhdetta julkisen talouden kehityk-
seen. 

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lak-
kauttamisesta päättää se maakunta, jonka toi-
mialueella tie tai suurin osa siitä on. 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-

taessa antaa tarkempia säännöksiä valtion-
avustusmäärärahan jaosta. 

 
85 § 

Liikenteen salliminen avustettavalla tiellä 

85 § 

Liikenteen salliminen avustettavalla tiellä 
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain pe-
rusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yh-
teisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä 
muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtu-
vaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sul-
kea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. 
Sama koskee tietä, jonka kunnossapidosta 
kunta vastaa kustannuksellaan. Tien käytöstä 
28 §:n nojalla suoritettavan maksun periminen 
voidaan kieltää tien kunnossapitoa koskevassa 
avustuspäätöksessä. 

Jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi ta-
pahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa 
haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omista-
jalle tai liikenneturvallisuudelle, voidaan 
avustettavan tien käyttö kunnan suostumuk-
sella muiden kuin tieosakkaiden hyväksi kiel-
tää tai sitä rajoittaa taikka avustettava tie sul-
kea. Kunnan on pyydettävä ennen tällaisen 
suostumuksen antamista toimivaltaiselta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lau-
sunto. 

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain pe-
rusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yh-
teisesti tien rakentamisessa taikka tie on tehty 
kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kym-
menen vuoden ajan viimeisen avustuserän 
nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päät-
tymisestä lukien noudatettava, mitä edellä 
tässä pykälässä säädetään tien käyttämisestä 
muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtu-
vaan toimintaan tai liikenteeseen. 

Jos valtio, maakunta tai kunta tämän tai 
muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tie-
osakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien 
käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hy-
väksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää 
tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus 
koskee. Sama koskee tietä, jonka kunnossapi-
dosta kunta vastaa kustannuksellaan. Tien 
käytöstä 28 §:n nojalla suoritettavan maksun 
periminen voidaan kieltää tien kunnossapitoa 
koskevassa avustuspäätöksessä. 

Jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi ta-
pahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa 
haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omista-
jalle tai liikenneturvallisuudelle, voidaan 
avustettavan tien käyttö kunnan suostumuk-
sella muiden kuin tieosakkaiden hyväksi kiel-
tää tai sitä rajoittaa taikka avustettava tie sul-
kea. Kunnan on pyydettävä ennen tällaisen 
suostumuksen antamista avustuksen myöntä-
neeltä maakunnalta lausunto. 

 
Jos valtio, maakunta tai kunta tämän tai 

muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tie-
osakkaita yhteisesti tien rakentamisessa taikka 
tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan va-
roilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen 
avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän 
tietyön päättymisestä lukien noudatettava, 
mitä edellä tässä pykälässä säädetään tien 
käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hy-
väksi tapahtuvaan toimintaan tai liikentee-
seen. 

 
86 § 

Kielto käyttää avustusta velan suoritukseen 

Valtion tai kunnan varoista myönnettyä 
avustusta ei voida ulosmitata velan suori-
tukseksi. 

86 § 

Kielto käyttää avustusta velan suoritukseen 

Valtion, maakunnan tai kunnan varoista 
myönnettyä avustusta ei voida ulosmitata ve-
lan suoritukseksi. 

 
87 § 

Valtionavustuslain soveltaminen 

Tässä luvussa tarkoitettuihin valtionavus-
tuksiin sovelletaan muilta osin valtionavustus-
lakia (688/2001). 

87 § 

Valtionavustuslain soveltaminen 

Tässä luvussa tarkoitettuihin valtionavus-
tuksiin sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia 
(688/2001), jollei tässä tai muussa laissa toi-
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

sin säädetä. Maakunnan myöntämiin avustuk-
siin sovelletaan kuitenkin vain, mitä valtion-
avustuslain 2 luvussa säädetään valtionavus-
tuksen myöntämisen perusteista, 3 luvussa 
säädetään valtionavustuksen myöntämisestä 
ja maksamisesta, 4 luvussa valtionavustuksen 
käytöstä ja sen valvonnasta, 5 luvussa valtion-
avustuksen palauttamisesta ja takaisinperin-
nästä, 6 luvussa tietojen saannista ja tietojen 
luovuttamisesta sekä 33 §:ssä tiedoksian-
nosta. 

 
88 § 

Muutoksenhaku 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
jakamaa valtionavustusta koskevaan päätök-
seen haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus on 
se, jonka tuomiopiirissä yksityistie sijaitsee. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
hakea muutosta 85 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua kunnan suostumusta koskevaan päätök-
seen. 

88 § 

Muutoksenhaku 

Maakunnan jakamaa valtionavustusta kos-
kevaan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen.  Toimivaltainen hal-
linto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä yksi-
tyistie sijaitsee. 

Maakunta voi hakea muutosta 85 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua kunnan suostumusta 
koskevaan päätökseen. 

 ——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 
 

————— 
 

 
 


