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566/2016

Laki
maantielain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maantielain (503/2005) 100 §, 
muutetaan 10, 11, 17, 23, 24, 31, 32, 34, 36—38, 40, 42 ja 44 §, 45 §:n otsikko, 46, 52,

56, 63, 67, 74, 80, 83, 84, 89—91, 95, 101, 103, 105, 107 ja 108 §,
sellaisina kuin niistä ovat 11 § laeissa 1242/2009 ja 446/2012, 17, 31, 52, 101 ja 107 §

osaksi laissa 1242/2009, 42 § laissa 328/2013, 84 § osaksi laissa 241/2016 ja 105 § laissa
999/2015, sekä

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 32 a, 42 a, 42 b, 52 a, 52 b, 53 a ja 56 a §,
73 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 95 a ja 99 a § seuraavasti: 

10 §

Tienpitäjä ja tienpidon kustannukset

Tienpitäjänä on valtio, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista sekä käyttää tien-
pitoa varten saatuja oikeuksia. Liikennevirasto toimii tässä asiassa vastuuviranomaisena.

Erityisestä syystä, kuten jos tienpidosta huolehditaan laadultaan tai laajuudeltaan kor-
keampiluokkaisena kuin yleisen liikenteen tai tien ympäristöön sovittamisen tarve edel-
lyttää taikka jos jokin taho erityisesti hyötyy tehtävistä toimenpiteistä, tienpitäjän lisäksi
muutkin tahot voivat sopimuksen mukaisesti osallistua tienpidon kustannuksiin tai ottaa
huolehtiakseen jostakin tienpitoon liittyvästä toimenpiteestä.

Liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi ja lain tavoitteiden toteuttamiseksi
tienpitäjä voi erityisestä syystä ja sopimuksen mukaisesti osallistua tienpitäjän tehtäviin
liittyvän muun toimenpiteen kuin maantien rakentamisen ja kunnossapidon kustannuk-
siin. 

11 §

Tienpitoviranomainen

Tienpitoviranomaisena toimii Liikennevirasto siten kuin tässä laissa erikseen sääde-
tään. Liikennevirasto vastaa maantieverkosta ja sen kustannuksista sekä käyttää tienpitoa
varten saatuja oikeuksia. Muutoin tienpitoviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää jokin muu valtion viran-
omainen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tienpitoviranomaiseksi, jos sitä
tienpidon kannalta on pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Liikennevirasto on tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 2 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen
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organisaatio ja Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähim-
mäisvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/54/EY
4 artiklassa tarkoitettu hallintoviranomainen.

2 luku

Maantien suunnittelu

17 §

Tien suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden
käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunni-
telman laatimiseksi.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otetta-
va huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleissuunnitelmaa tai
tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta
sitä puoltaa. Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos
kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joi-
hin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan maantie suunnitella, jos tien luon-
ne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaa-
vaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan ja maakunnan liiton kanssa. 

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

Tien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua lisäksi liikennejärjestelmän kehittä-
mistä koskevaan suunnitteluun.

22 §

Tiesuunnitelman sisältö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tiesuunnitelmassa voidaan jäljempänä 45 §:n 1 momentissa tarkoitettu näkemäalue

osoittaa tiealueeksi, jos liikenneturvallisuuden katsotaan sitä merkittävästi vaativan. 

23 §

Liitännäisalueet ja tietyötä varten tarvittavat erityiset oikeudet

Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi liitännäisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat
tieyhteydet.

Jos maantien rakentamisen ajaksi on tarpeen tietyötä varten perustaa oikeus tienpitoai-
neen ottamiseen rajoitettuun määrään, tietyössä irrotettavien maa-ainesten pysyvään tai ti-
lapäiseen sijoittamiseen taikka alueen käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä, varasto- tai
muuna sellaisena alueena taikka oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai te-
kemiseen, voidaan tästä määrätä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava tarkoitukseen tar-
vittava alue tai tie.
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24 §

Yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä laskuojat tiesuunnitelmassa

Maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitel-
massa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittämisestä maantiehen sekä sille
johtavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan an-
taa myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yksinomaan maa- tai metsätalousajoon
(maatalousliittymä).

Jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityisen tien liittymää
tai maatalousliittymää, on uuden kulkuyhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuunnitel-
massa, jolloin voidaan määrätä tienpitoviranomaisen kustannuksella tehtäväksi tarpeen
mukaan yksityinen tie tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityi-
seen tiehen taikka maantienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan.

Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pitä-
miseen toisen maalla tai oikeus johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, on tästä mää-
rättävä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojaan so-
velletaan muutoin, mitä vesilaissa (587/2011) säädetään ojituksesta.

31 §

Suunnitelmien voimassaoloaika

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden
päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten
yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Liikennevirasto voi pidentää yleissuunni-
telman voimassaoloaikaa enintään neljällä vuodella, jos 17 ja 19 §:ssä säädetyt edellytyk-
set edelleen täyttyvät. Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoi-
tettu 16 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa myös siltä osin kuin sen perusteella laa-
dittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitettu
ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona tiesuunnitelma on saa-
nut lainvoiman. Liikennevirasto voi pidentää määräaikaa enintään neljällä vuodella ja eri-
tyisistä syistä sen lisäksi yhdellä enintään neljän vuoden ajanjaksolla. Määräaikaa voidaan
pidentää vain, jos tiesuunnitelma edelleen täyttää 17 ja 22 §:ssä säädetyt edellytykset. Tie-
työ katsotaan alkaneeksi, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tienpitäjän haltuun
56 §:n mukaisesti. 

32 §

Seuranta

Liikenneviraston tulee järjestelmällisesti seurata, miten tiehankkeen arvioidut ja muut
vaikutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutus-
arvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa.

32 a §

Radat tien suunnittelussa

Maantien rakentamisesta aiheutuvat muutokset rautatiehen voidaan osoittaa maantien
rakentamista koskevassa suunnitelmassa.
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34 §

Rajoitettu kunnossapito

Erityisestä syystä tienpitoviranomainen voi päättää, että jotain maantietä tai maantie-
nosaa ei pidetä 33 §:ssä tarkoitetussa kunnossa. Tällainen tie tai tienosa suljetaan yleiseltä
liikenteeltä ja sulkeminen osoitetaan liikennemerkillä. Tien tai tien osan sulkemisesta on
ilmoitettava poliisille ja pelastusviranomaisille, jos sulkemisella voi olla merkitystä niiden
kiireellisten tehtävien hoitamisen kannalta. Tarvittaessa tien tai tienosan sulkemisesta on
ilmoitettava kuuluttamalla. 

Tienpitoviranomainen voi päättää, että osa määrätystä maantiehen kuuluvasta jalkakäy-
tävästä tai pyörätiestä taikka yhdistetystä tai rinnakkaisesta pyörätiestä ja jalkakäytävästä
pidetään kunnossa ilman liukkauden torjuntaa.

36 §

Tilapäinen kulkutie

Jos maantien tai siihen kuuluvan rakennelman sortumisen tai sortumisen vaaran vuoksi
taikka poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden johdosta liikenne tiellä estyy tai sitä joudu-
taan rajoittamaan taikka jos tietyö sitä erityisestä syystä edellyttää, tienpitoviranomaisella
on oikeus järjestää toisen maalle tilapäinen kulkutie esteen tai rajoituksen poistamisen
ajaksi. Ennen kulkutien järjestämistä on asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle,
mikäli mahdollista, varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi yksityisistä teistä annetussa
laissa tarkoitetulle tiekunnalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, mikäli mahdollista,
jos yksityinen tie sijaitsee kyseisellä kiinteistöllä tai rajoittuu siihen. Tässä momentissa
tarkoitetun kulkutien kunnossapitoon sovelletaan, mitä 33 §:ssä säädetään. 

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

37 §

Liittyminen maantiehen

Edellä 24 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen estämättä tienpitoviran-
omainen voi antaa luvan yksityisen tien liittämiseen kiellon alaiseen maantiehen taikka
kielletyn liittymän käyttämiseen tai liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen, jos kiin-
teistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä eikä sen käyttämisestä ai-
heudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jos kiinteistölle on tarpeen maatalousliittymä, on
lupa sen tekemiseksi tässä momentissa tarkoitettuun tiehen myönnettävä, jos liittymä ja
sen sijainti on sellainen, ettei liikenneturvallisuus sen takia vaarannu. Lupaan voidaan liit-
tää tarpeellisia ehtoja. 

Lupa yksityisen tien liittämiseksi muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun maantiehen
on myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen si-
jainti on sellainen, ettei liikenneturvallisuus liittymän eikä sen käyttämisen takia vaaran-
nu. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. Tässä momentissa tarkoitettuun tiehen saa
tehdä tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan maatalousliittymän, jollei siitä aiheudu vaa-
raa liikenneturvallisuudelle. Tällaisen maatalousliittymän tekemisestä on hyvissä ajoin
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoitettava tienpitoviranomaiselle.

Jos maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoitetun moottorikelkkailureitin tai muun sitä
vastaavan kulkuyhteyden perustamiseksi on maantien ylittämistä varten järjestettävä tie-
alueelle ylityskohta, voi tienpitoviranomainen myöntää luvan toimenpiteen suorittami-
seen, jos ylityskohdasta ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä haittaa tienpidolle.
Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja.
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Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei koske moottori- eikä moottoriliikenneteitä eikä
4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä, joille pääsystä
voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. Erityisistä syistä tienpitoviranomainen voi
myöntää runkotiehen 1 momentin mukaisen liittymäluvan tai 3 momentin mukaisen luvan
ylityskohdan järjestämiseksi. 

38 §

Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnossapito ja muuttaminen

Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija on velvollinen tekemään liittymänsä
ja pitämään sen kunnossa tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan sillä tavoin, ettei siitä ole
vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle.

Jos ennestään olevan yksityisen tien liittymän tai maatalousliittymän muuttuneen tai
merkittävästi lisääntyneen käytön johdosta aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa maan-
tien kunnossapidolle, yksityisen tien pitäjä tai maatalousliittymän haltija on velvollinen
kustannuksellaan tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan tekemään liittymään tai poikke-
uksellisesti myös liittymäalueelle sellaiset muutokset, että liittymästä 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 laiminlyö velvollisuutensa, tienpitoviranomai-
nen voi teettää vaaditut toimenpiteet laiminlyöjän kustannuksella tai keskeyttää rakennus-
työn siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

40 §

Liittymän poistaminen

Maantien rakentamisen yhteydessä tienpitoviranomainen poistaa kustannuksellaan tie-
suunnitelmassa kielletyn liittymän tai estää sen käytön, kun hyväksyttävä korvaava kulku-
yhteys on järjestetty.

Tienpitoviranomainen voi poistaa kustannuksellaan asemakaavan vastaisen liittymän
tai estää sen käytön, jos hyväksyttävä korvaava kulkuyhteys on järjestetty. Ennen toimen-
piteeseen ryhtymistä on asianomaiselle kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja kyseisen yk-
sityisen tien tiekunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja, jos liittymää käytetään ylei-
sesti liikenteeseen, tulee asiasta kuuluttaa.

42 §

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen 
tiealueelle

Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoit-
tamiseen tiealueelle on oltava tienpitoviranomaisen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos toi-
menpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Yhteiskunnan toimin-
nan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien tai laitteiden sijoittamista koske-
va 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 kunnossa tienpitoviranomaisen määräysten mu-
kaisesti. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan tekemään tienpitoviranomaisen
vaatimat muutokset taikka siirtämään tai poistamaan rakenteen, rakennelman tai laitteen,
jos sen käyttämisestä aiheutuu 1 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.
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Jos muussa laissa säädetystä johtuen lupa ei ole tarpeen, on toimenpiteestä, hyvissä
ajoin ennen siihen ryhtymistä, ilmoitettava tienpitoviranomaiselle.

Jollei 1 tai 3 momentista taikka 8 §:n 1 momentista tai 42 a §:n 1 momentista muuta
johdu, edellyttää tiealueen ja sillä olevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden käyttä-
minen muihin kuin maantietarkoituksiin tienpitoviranomaisen lupaa. 

Lupaa ei kuitenkaan vaadita 52 a §:ssä tarkoitetun tilapäisen ilmoituksen sijoittamiseen
tiealueelle. 

Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä lupahakemuksen ja ilmoituksen sisäl-
löstä, rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta
sekä työn aikaisista järjestelyistä. Sähkö- ja telekaapeleiden osalta Liikenneviraston mää-
räys voi koskea vain kaapeleiden ulkoisia suojarakenteita, sijoittamista sekä työnaikaisia
järjestelyitä.

42 a §

Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle

Poiketen 42 §:n 1 momentissa säädetystä voidaan sähkö- ja telekaapeleiden sekä niihin
liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen sijoittamisesta tiealueelle tehdä tienpitoviran-
omaiselle ilmoitus, kun kyse on: 

1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien alituksesta; 
2) tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtävästä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikit-

taissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuolelle tai maantien alitse; 
3) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla; 
4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle asennettavasta tien pituussuuntaisesta il-

majohdosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle; 
5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliittymistä, kun liittymä on hankittu vasta ra-

kennustyön aikana;
6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, kun kaapelia asennetaan tien pituussuuntai-

sesti yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen.
Ilmoitukseen on liitettävä selvitys kaapelin omistajasta, sijoittamispaikasta, sijoittamis-

paikan olosuhteista ja perustiedoista, työn toteuttamistavasta ja toteuttajasta, työn aikai-
sista liikennejärjestelyistä sekä toimenpiteen suunnitellusta aloituspäivästä. Ilmoitus on
tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää. 

Tienpitoviranomainen voi ilmoituksen saatuaan, ennen ilmoitettua aloituspäivää kieltää
toimenpiteen toteuttamisen, jos se harkitsee, että kaapelin sijoittaminen aiheuttaa vaaraa
liikenneturvallisuudelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Suunniteltua toimenpi-
dettä ei saa aloittaa ennen ilmoitettua aloituspäivää. 

Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, 1 momentissa
tarkoitettujen sähkö- ja telekaapeleiden ulkoisista suojarakenteista ja sijoittamisesta sekä
työn aikaisista järjestelyistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kaapeleiden sijoittamiseen tarvitaan kuitenkin
42 §:n 1 momentin mukainen lupa, kun: 

1) toimenpide kohdistuu moottori- tai moottoriliikennetien tiealueeseen;
2) toimenpide kohdistuu alueeseen, jossa on pohjavesisuojaus;
3) toimenpide edellyttää louhirakenteen käsittelyä; tai 
4) tiealueen alituksen etäisyys alikulkusillan, putkisillan tai rummun rakenteesta on vä-

hemmän kuin viisi metriä tai muun sillan rakenteesta vähemmän kuin 25 metriä.
Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetussa laissa (276/2016)

säädetään Viestintävirastolle tehtävästä kaapeleiden sijoittamista koskevasta ilmoitukses-
ta.
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42 b §

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite

Jos tienpitoviranomainen katsoo, että tien siirtäminen, parantaminen tai muu tienpito
edellyttää tiealueelle tämän lain nojalla sijoitetun rakenteen, rakennelman tai laitteen suo-
jaamista, siirtämistä tai poistamista, rakenteen, laitteen tai rakennelman omistaja vastaa
toimenpiteen kustannuksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide on tehtävä sähkö- ja telekaapeleiden enin-
tään kolmen asiakkaan asiakasliittymien osalta kolmen kuukauden kuluessa ja muiden tie-
alueella sijaitsevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden osalta kuuden kuukauden ku-
luessa tienpitäjän tai tienpitoviranomaisen ilmoituksesta. Tienpitoviranomainen voi mää-
rätä määräajan myös tätä pidemmäksi tai jatkaa määräaikaa, jos se on tarpeen toimenpi-
teen suorittamiseksi roudattoman kauden aikana tai muusta vastaavasta syystä. 

Tienpitoviranomainen vastaa kuitenkin siirto-, suojaamis- ja poistamiskustannuksista,
kun kohde on alun perin sijoitettu tiealueen ulkopuolelle tai tienpitoviranomainen ei ole
ilmoittanut luvan saajalle, että kohteeseen on tulossa asian käsittelyvuonna tai viiden vuo-
den kuluessa muu kuin pistemäinen tienpitotyö, joka edellyttää rakenteen, rakennelman
tai laitteen siirtämistä tai poistamista. Siirtokustannusten korvaamisessa otetaan huo-
mioon siirrettävän kohteen ikä ja korvaavan kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys.

Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen toimen-
piteiden toteuttamistavasta ja toteuttamisen määräajoista sekä muista toimenpiteitä koske-
vista teknisistä seikoista. Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä myös siitä, mi-
ten 3 momentissa tarkoitettujen siirtokustannusten korvaamisessa otetaan huomioon siir-
rettävän kohteen ikä ja korvaavan kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys.

4 luku

Maantiealueen ulkopuolisia alueita koskevat maankäyttörajoitukset

44 §

Maantien suoja-alue

Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja
on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitel-
massa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pi-
dentää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalas-
kupaikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle
ulottuvalla jatkeella.

Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella. Tienpitoviranomaisella on liikenneturvallisuu-
den sitä vaatiessa ja varalaskupaikan osalta myös lentoturvallisuuden vuoksi oikeus pois-
taa suoja-alueelta kasvillisuutta.

45 §

Maantien näkemäalue

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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46 §

Rakennelmat ja laitteet sekä toimenpiderajoitukset tiealueen ulkopuolella

Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa taikka muuta ra-
kennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle
tai haittaa tienpidolle.

Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä oji-
tusta tai muuta kaivutyötä siten, että muutoksesta voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuu-
delle tai haittaa tienpidolle.

52 §

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu

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

Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitetta-
va tienpitoviranomaiselle, jollei jäljempänä toisin säädetä. Ilmoitukseen on liitettävä sel-
vitys mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä selvitys kiinteistön-
omistajan tai -haltijan suostumuksesta sen pystyttämiseen.

Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuk-
sia, tienpitoviranomaisen on 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta tehtävä päätös,
jossa se voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen asettamisen tai määrätä asettamiselle tar-
peellisia ehtoja. Mainosta tai ilmoitusta ei saa asettaa ennen tämän määräajan umpeutu-
mista. Tienpitoviranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä
sallia mainoksen tai ilmoituksen asettamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.
Aika, jonka mainos tai ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, on 10 vuotta, jollei tien-
pitoviranomainen määrää tätä lyhyempää aikaa.

Tienpitoviranomainen voi pyytää ilmoituksen johdosta kunnalta lausunnon. Jos tienpi-
toviranomainen on muu kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myös elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta voidaan pyytää lausunto.

52 a §

Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

Edellä 52 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske kokous-, tiedotus-,
huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai
muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Näitä koskevat ilmoitukset
saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on pois-
tettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty. Ilmoitusvelvollisuus ei koske myös-
kään rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua tai mainontaa, joka kos-
kee paikalla harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

52 b §

Määräystenantovaltuus

Liikennevirasto voi antaa tarpeellisia määräyksiä 52 §:ssä tarkoitetun tienpitoviran-
omaiselle tehtävän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. Lisäksi Liikennevirasto
voi antaa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia määräyksiä 52 ja 52 a §:ssä
tarkoitettujen mainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta.
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53 a §

Radat maantietoimituksessa

Edellä 32 a §:n mukaisessa tiesuunnitelmassa osoitetut muutokset rautatiehen käsitel-
lään ja ratkaistaan maantietoimituksessa. Maantie- ja rautatietarkoituksiin lunastetut
alueet muodostetaan eri lunastusyksiköiksi. Rautatietä koskevasta lunastamisesta ja kor-
vauksista säädetään muutoin ratalain (110/2007) 5 luvussa. 

56 §

Haltuunotto

Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä
perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä hal-
tuunottokatselmuksessa määrättynä ajankohtana. Tiesuunnitelmassa osoitettu yksityistä
tietä tai liittymää varten tarvittava alue otetaan tienpitäjän haltuun siksi ajaksi, kunnes tie
tai liittymä on tehty. Haltuun otettaessa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita ja oi-
keuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oi-
keuden estämättä. Tässä momentissa tarkoitettu haltuunotto voi tapahtua myös vaiheittain
tienpitoviranomaisen osoituksen mukaan.

Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 57 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi lu-
nastustoimikunta asianomaisen vaatimuksesta määrätä, että haltuunotto siltä osin saa ta-
pahtua aikaisintaan toimikunnan määräämän enintään kolmen kuukauden pituisen ajan
kuluttua siitä, kun asianomaiselle määrätty ennakkokorvaus tai 62 §:n 2 momentissa tar-
koitetussa ensimmäisessä toimituksessa määrätty korvaus on maksettu.

Edellä 21 §:ssä tarkoitetuissa vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioiduissa tien parantamisis-
sa voi haltuunotto tapahtua sopimuksen perusteella. Haltuunoton jälkeen tulee tienpitovi-
ranomaisen kuitenkin viipymättä hakea maantietoimitusta.

Jos haltuun otetulla alueella olevan omaisuuden poistamisesta tai siirtämisestä ei päästä
sopimukseen, tienpitoviranomaisen on asetettava poistettavan omaisuuden omistajalle tai
haltijalle kohtuullinen ja tietyön kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä tienpitoviran-
omainen poistaa omaisuuden. Tällöin tienpitoviranomaisen on ennen omaisuuden poista-
mista, mikäli mahdollista, ilmoitettava siitä poistettavan omaisuuden omistajalle tai halti-
jalle.

Jos tietarkoituksiin luovutettavalta tai luovutetulta alueelta joudutaan poistamaan tai
siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta kas-
villisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai haitan lisäksi korvattava asianomaiselle aiheu-
tuneet poistamis- tai siirtämiskustannukset.

56 a §

Yksityisen tien luovuttaminen

Edellä 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksityinen tie luovutetaan tienpitoviranomaisen
määräämänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omistajalle sen jälkeen, kun tieosak-
kaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken on maantietoimituksessa päätetty ja toimi-
tusta koskevan muutoksenhaun estämättä. Tien luovuttamiseksi voidaan tieosakkaista ja
kunnossapidosta osakkaiden kesken määrätä maantietoimituksen kestäessä väliaikaisesti.

63 §

Tilusjärjestely

Maantietoimituksessa on selvitettävä tilusjärjestelyjen suorittamisen tarpeellisuus. Ti-
lusjärjestelyn tarpeellisuus selvitetään ja ratkaistaan kuitenkin maantietoimituksen sijasta
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kiinteistönmuodostamislain 67 §:n 4 momentissa tarkoitetussa uusjakotoimituksessa, jos
maantietoimituksen ajankohtana sellainen on vireillä. Tällaisessa uusjaossa sovelletaan
sen lisäksi, mitä kiinteistönmuodostamislaissa ja lunastuslain 82 §:ssä säädetään, tämän
lain 64—67 §:n säännöksiä. 

Tilusjärjestelytoimenpiteenä voidaan suorittaa tilusvaihto kiinteistöjen kesken tai, jos
sitä ei voida sopivasti toimittaa, alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen rahana suoritetta-
vaa täyttä korvausta vastaan. Mitä tässä säädetään kiinteistöstä, koskee myös maantienä
lakkautettua tai lakkaavaa tietä tai tienosaa.

Tilusvaihtoon ja alueen siirtämiseen maantietoimituksessa sovelletaan, mitä kiinteis-
tönmuodostamislain 59, 65 ja 66 §:ssä säädetään, jollei tämän lain 64—66 §:stä muuta
johdu.

67 §

Lunastuksen laajentaminen

Jos maantien aiheuttaman tilusten pirstoutumisen, tilusalan vähenemisen tai 44 ja
45 §:n mukaisen kiellon johdosta taikka muusta sellaisesta syystä aiheutuu huomattavaa
haittaa kiinteistön tai sen osan käyttämiselle eikä haittaa voida poistaa tai olennaisesti vä-
hentää tilusjärjestelyillä, kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia, jos tämä ei halua saada
korvausta haitastaan, että tienpitäjä lunastaa kiinteistön tai sen osan. Jos maantien raken-
tamisesta muutoin aiheutuu kiinteistön tai sen osan käyttämiselle huomattavaa vahinkoa
tai haittaa, on kiinteistön omistajalla oikeus korvauksen sijasta vaatia tienpitäjää lunasta-
maan kiinteistö tai sen osa. Tienpitäjällä on oikeus lunastaa kiinteistö tai sen osa, jos tässä
momentissa tarkoitettu haitan- tai vahingonkorvaus olisi huomattavan suuri kiinteistön tai
sen osan arvoon verrattuna. 

Tiesuunnitelmassa voidaan osoittaa tienpitäjälle oikeus lunastaa kiinteistö tai sen osa,
jos kustannukset maantiestä kiinteistölle tai sen osalle aiheutuvien haitallisten vaikutusten
poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka uuden kulkuyhteyden järjestämiseksi maantien
katkaiseman kulkuyhteyden sijaan olisivat huomattavan suuret kiinteistön tai sen osan ar-
voon verrattuna. Tiesuunnitelmasta tulee tällöin käydä ilmi haitallisten vaikutusten pois-
tamisen tai vähentämisen taikka uuden kulkuyhteyden järjestämisen kustannusten suhde
kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna.

Kiinteistöistä tai niiden osista, jotka lunastetaan 1 tai 2 momentin nojalla, muodostetaan
yksi tai useampi tiealueesta erillinen lunastusyksikkö noudattaen, mitä lunastuslain
49 a §:n 1 momentissa säädetään.

73 §

Korvaus tutkimustyöstä ja eräistä muista toimenpiteistä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä 1 momentissa säädetään tilapäisen kulkutien järjestämisestä tai käyttämisestä kiin-

teistölle aiheutuvan vahingon tai haitan korvaamisesta, koskee myös maantieliikenteestä
yksityiselle tielle sen käyttämisestä tilapäisenä kulkutienä aiheutuvien vahinkojen tai hait-
tojen 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 tämä ei halua saada
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korvausta menetyksestään, että tienpitäjä lunastaa kiinteistön tai sen osan. Jollei korvauk-
sesta tai lunastuksesta sovita, asia on ratkaistava maantietoimituksessa. 

Jos tästä laista johtuva korvaus- tai lunastuskysymys tulee esille muutoin kuin maantie-
toimituksen yhteydessä tai jos korvaus voidaan määrätä vasta maantietoimituksen päätyt-
tyä eikä korvauksista sovita, on korvausasia ratkaistava tienpitoviranomaisen tai korvaus-
ta vaativan hakemuksesta pidettävässä maantietoimituksessa.

80 §

Riidanalaisen korvauksen tallettaminen

Tienpitoviranomaisen valittaessa maantietoimituksessa määrätyistä korvauksista voi-
daan riidanalainen osa korvauksista tallettaa. Tallettamiseen sovelletaan, mitä lunastuslain
52 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 70 §:ssä säädetään. 

83 §

Vähäiset korvaukset

Jos lunastustoimikunnan tienpitoviranomaisen samalle asianosaiselle maksettavaksi
määräämä kokonaissumma ei ylitä 20 euroa, sitä ei tarvitse maksaa tai tallettaa.

84 §

Korvauksettomat luovutukset

Valtiolla ei ole oikeutta tässä laissa tarkoitettuun korvaukseen. Korvaukseen oikeutet-
tuja ovat kuitenkin valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaiset liikelaitok-
set. Valtioneuvosto voi päättää valtion korvausoikeudesta toisinkin, jos tähän on erityisiä
syitä.

Yksityisen tien tai kadun muuttuessa maantieksi siirtyy tiekunnan tai tieosakkaiden tien
alue ja katualue korvauksetta tienpitäjälle.

89 §

Maantien lakkauttaminen

Jos maantietä ei enää käytetä yleiseen liikenteeseen, se voidaan lakkauttaa. Tie lakkaa
olemasta maantie sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin lakkauttamista koskevan tie-
suunnitelman hyväksymispäätös saa lainvoiman. Kun tie lakkaa maantienä, lakkaa siihen
kohdistunut tienpitäjän oikeus.

90 §

Entisen tiealueen rakenteet ja laitteet

Mitä entiselle tiealueelle on tienpitoa varten rakennettu tai sijoitettu, siirtyy alueen
omistajalle, jollei tienpitoviranomainen vie sitä pois vuoden kuluessa tien lakkaamisesta
lukien tai luovuta sitä muulle taholle. Tiesuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluet-
ta yksityiseksi tieksi 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 yksityisen tien tai kadun pitäjälle maan-
tien lakatessa. 

Jos lakkaavaa tai lakkautettavaa maantietä ei tarvita 1 momentissa mainittuun tarkoi-
tukseen, on tiesuunnitelmassa osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen tie-
alueen palauttamiseksi ennalleen. Tienpitoviranomaisen tulee huolehtia näistä toimenpi-
teistä kustannuksellaan vuoden kuluessa tien lakkaamisesta lukien.
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Oikeus pitää tiealueelle 42 tai 42 a §:n nojalla sijoitettuja rakenteita, rakennelmia ja
laitteita pysyy voimassa tienpitoviranomaisen myöntämän luvan tai tienpitoviranomaisel-
le tehdyn ilmoituksen mukaisesti tiealueen siirtyessä uudelle omistajalle. 

91 §

Entisen tiealueen siirtyminen

Jollei 88 §:n 1 momentista muuta johdu, siirtyy tienpitäjän omistama lakanneen maan-
tien tiealue tien lakatessa tienpitäjältä korvauksetta viereiseen kiinteistöön. Asemakaava-
alueella ja alueella, jolle kunta on päättänyt laadittavaksi asemakaavan, tiealue siirtyy
kunnan omistukseen. Tiealueen siirtymisestä kunnan omistukseen asemakaavan tullessa
voimaan säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 93 §:ssä.

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

Milloin tieoikeudella hallittu 58 §:n 1 momentin ja 112 §:n 4 ja 5 momentin mukainen
lakannut maantien tiealue on asemakaavassa osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n
1 momentin mukaiseksi yleiseksi alueeksi, on asemakaavan toteutuksessa tällaisesta
alueesta mahdollista korvausta määrättäessä otettava huomioon omistajan tai haltijan oi-
keutta rasittanut tieoikeus.

Tiealue siirtyy siihen rajoittuviin kiinteistöihin tien ajoradan tai ajoratojen muodosta-
man alueen keskilinjaa myöten. Toisiinsa rajoittuvien kiinteistöjen välinen raja jatkuu tie-
alueella sen rajasta kohtisuoraan sanottua keskilinjaa vastaan. Edellä sanotun estämättä
saadaan rajaa entisellä tiealueella käytäessä oikoa rajaa ja suorittaa muita kiinteistöjaotuk-
sen kannalta tarkoituksenmukaisia rajansovituksia siten, että pinta-alaltaan ja arvoltaan
vähäisiä alueita vaihtuu kiinteistöjen kesken tai, jollei sopivaa vastikemaata ole, siirtyy
kiinteistöstä toiseen.

95 §

Liitännäisalueen lakkauttaminen

Tienpitoviranomainen lakkauttaa liitännäisalueen, kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoi-
tukseen, jota varten se on perustettu. Kun liitännäisalue lakkautetaan, lakkaa samalla sii-
hen kohdistunut tieoikeus.

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 §:n 2 momentin mukainen muuna rekisteriyksikkö-
nä 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 aiheutuu jollekin hyötyä, jota ei ole pidettävä vä-
häisenä, on hyödynsaaja velvollinen korvaamaan tienpitoviranomaiselle saamansa hyö-
dyn. Jollei korvauksesta sovita, asia on ratkaistava maantietoimituksessa.

95 a §

Tiealueen osan lakkauttaminen ja luovuttaminen 

Tienpitoviranomainen voi lakkauttaa maantietarkoituksiin tarpeettomia tiealueen osia.
Tienpitäjän oikeus lakkautettuun tiealueen osaan lakkaa, kun lakkautuspäätös on tehty.
Tienpitoviranomaisen on haettava viipymättä maantietoimituksen pitämistä, kun tiealu-
een osa on lakkautettu. Tiealueen osan lakkauttamiseksi voidaan tarvittaessa laatia ja hy-
väksyä tiesuunnitelma. 

Tienpitäjän omistama lakkautettu tiealueen osa siirretään maantietoimituksessa vierei-
seen kiinteistöön noudattaen, mitä kiinteistönmuodostamislaissa lohkomisesta säädetään.
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Jos tiealueen osan lakkauttaminen on tullut vireille muun kuin tienpitoviranomaisen aloit-
teesta, vastaa vireille panija maantietoimituksen toimituskustannuksista. Tienpitäjän
omistaman tiealueen osan lakkauttamisesta saadun hyödyn korvaamiseen sovelletaan,
mitä 95 §:n 3 momentissa säädetään.

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

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Liikennevirastolla on oikeus luovuttaa
tienpitoon tarpeettomia tiealueen osia. Luovuttamiseen sovelletaan, mitä oikeudesta luo-
vuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa (973/2002) säädetään. 

99 a §

Maksut

Tienpitoviranomaisen tämän lain nojalla myöntämästä luvasta ja ilmoituksen johdosta
tehdystä päätöksestä peritään valtion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoitettu maksu.
Maksusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

101 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Tienpitoviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä, jatkamasta tai toistamasta lainvastaista menettelyä. Tienpito-
viranomainen voi myös määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai määräyksiä, täyttämään velvollisuutensa. Tienpitoviranomainen voi tehostaa
päätöstään uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide tehdään laiminlyöjän
kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Uhkasakkoon, teettämiseen ja keskeyttämiseen
sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa säädetään.

Jos liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran poistamiseksi on tarpeen kiireellinen toi-
menpide taikka jos on kysymys tiealueeseen kohdistuvan luvattoman toimenpiteen oikai-
semisesta, tienpitoviranomaisella on oikeus toimenpiteeseen tai luvattoman toimenpiteen
oikaisemiseen siihen velvollisen kustannuksella. 

Jos tienpitoviranomaista estetään toimittamasta 2 momentissa tarkoitettua virkatehtä-
vää taikka estetään 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun tutkimustyön suorittaminen, poliisin
on annettava tienpitoviranomaisen pyynnöstä virka-apua.

103 §

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti

Liikennevirasto toimittaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymistä sekä niiden voimas-
saoloajan pidentämistä koskevan päätöksen tienpitoviranomaiselle. Päätöksen tiedoksi
antamiseksi tienpitoviranomaisen on toimitettava päätös ja sen perusteena olevat asiakir-
jat asianomaiseen kuntaan, jonka on ilmoitettava niiden nähtäväksi asettamisesta siten
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa kuntalain (410/2015) mukaisesti julkaistaan. Päätös
ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa
tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätösten sähköisestä tiedoksi
antamisesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003).
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105 §

Muutoksenhaku

Edellä 43 f §:ssä tarkoitettua pätevyystodistusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeim-
paan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Muuhun
tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään.

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

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

Kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä maakunnan liitolla on oi-
keus hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätök-
seen, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan alueelle tai viranomaisen toimialueelle.

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimi-
alaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja tiesuunnitel-
man hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-
alueelle.

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispää-
töstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Muutoksenhausta maantietoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 87 §:ssä.

107 §

Päätösten välitön täytäntöönpano

Yleis- tai tiesuunnitelman hyväksymistä taikka niiden voimassaoloajan pidentämistä
koskeva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
tuomioistuin toisin määrää.

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

108 §

Kuuluttaminen

Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia
yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, tulee tienpitoviran-
omaisen tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin
yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian mer-
kitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta, mikä on kuulu-
tuksessa ja ilmoituksessa todettava. 

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.
Tämän lain voimaan tullessa liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevat maantien

lakkauttamista koskevat tiesuunnitelmat sekä tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen
14



566/2016  
määräajan pidentämistä koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Yleis- ja tiesuunnitelmat, joiden laatiminen on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa,
käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaan. 

Tätä lakia sovelletaan niihin ennen tämän lain voimaantuloa aloitetuissa maantietoimi-
tuksissa ratkaistaviin kysymyksiin, jotka otetaan tämän lain voimaantulon jälkeen toimi-
tuksessa ratkaistaviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt poikkeukset ulkomainosten asettamiskiel-
losta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2019, jollei poikkeuksen myöntämispäätökses-
sä ole määrätty lyhyempää voimassaoloaikaa. Mainoksen tai ilmoituksen asettajan on en-
nen voimassaoloajan päättymistä tehtävä 52 §:ssä tarkoitettu ilmoitus taikka poistettava
mainos tai ilmoitus. Jos mainosta tai ilmoitusta ei ole määräaikaan mennessä poistettu eikä
siitä ole tehty 52 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta, tienpitoviranomainen voi poistaa mainok-
sen tai ilmoituksen. Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat hakemukset poiketa ulko-
mainosten asettamiskiellosta käsitellään 52 §:ssä tarkoitettuina ilmoituksina.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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