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maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maantielain (503/2005) 5 ja 42 § seuraavasti:

5 §

Maantiehen kuuluvat alueet, rakenteet,
rakennelmat ja laitteet sekä tiealue

Maantiehen kuuluvat:
1) ajorata pientareineen ja muut liikenteen

käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäy-
tävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköin-
tipaikka ja -alue, joukkoliikennettä ja sen
käyttöä palveleva alue sekä levähdys-, va-
rasto- ja kuormausalue;

2) 1 kohdassa mainittujen alueiden säily-
mistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvitta-
vat ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet,
rakennelmat ja laitteet;

3) liikenteen ohjauslaitteet ja muut tien-
käyttäjien opastukseen tarvittavat rakenteet,
rakennelmat ja laitteet;

4) muut tienpitoa taikka liikennettä tai sen
haittojen ehkäisemistä varten tarpeelliset alu-
eet, rakenteet, rakennelmat ja laitteet, kuten
melueste ja riista-aita.

Maantiehen kuuluu varalaskupaikka, joka
on määrätty tiehen liitettäväksi, sekä alue,
joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä
tieliikenteestä aiheutuvia toimintoja varten.
Maantiehen kuuluu myös tiehen välittömästi
liittyvä alue, joka maantietä rakennettaessa
tarvitaan sähkö- ja viestintäjohtojen sekä

muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta
välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja
laitteiden sijoittamista varten.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu alue
muodostaa maantien tiealueen. Tiealue, jonka
rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty,
ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan tai,
missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen
ulkosyrjästä.

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 tienpitoviran-
omaisen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos
toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle
eikä haittaa tienpidolle. Yhteiskunnan toimin-
nan kannalta välttämättömien rakenteiden, ra-
kennelmien tai laitteiden sijoittamista kos-
keva lupa on kuitenkin myönnettävä, jos si-
joittamisesta 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-
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nossa tienpitoviranomaisen ohjeiden mukai-
sesti. Luvan saaja on velvollinen kustannuk-
sellaan tekemään tienpitoviranomaisen 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
tienpitoviranomaiselle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013.
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