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Laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 100 c §, sellai-

sena kuin se on laissa 980/2018,
muutetaan 29 §, 3 a luvun otsikko sekä 43 a–43 h, 105 ja 109 §,
sellaisina kuin ne ovat, 29 § laissa 261/2017, 3 a luvun otsikko sekä 43 a ja 43 e § laissa

446/2012, 43 b–43 d, 43 f–43 h ja 109 § laissa 980/2018 ja 105 § laissa 1501/2019, sekä
lisätään lakiin uusi 43 i, 43 j ja 109 b § seuraavasti:

29 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Velvollisuudesta liittää tiehanketta koskevaan suunnitelmaan ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yh-
teysviranomaisen antama perusteltu päätelmä säädetään mainitun lain 25 §:ssä. Siltä osin
kuin arviointiselostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tie-
dot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudelleen.

Velvollisuudesta ottaa ympäristövaikutusten arviointi huomioon 1 momentissa tarkoi-
tetun suunnitelman hyväksymispäätöksessä ja sisällyttää perusteltu päätelmä hyväksymis-
päätökseen säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 26 §:ssä.

Kun yleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain mukaista arviointimenettelyä, sitä ei enää sovelleta yleissuunnitelman mukai-
sen tiesuunnitelman laatimiseen.

Jos tiehankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, suunnitel-
man hyväksymispäätöksestä on käytävä ilmi hallintolaissa säädetyn lisäksi, mitä lausun-
toja, huomautuksia ja mielipiteitä asiassa on annettu ja miten ne ovat vaikuttaneet ratkai-
suun. Päätöksessä on lisäksi selostettava esitetyt toimenpiteet merkittävien haitallisten
ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.

Mitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29 a §:ssä säädetään lu-
pahakemuksen ja lupapäätöksen toimittamisesta ympäristöministeriölle, sovelletaan myös
yleis- ja tiesuunnitelmaan.
HE 138/2021
LiVM 20/2021
EV 141/2021
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3 a luku

Tieliikenneturvallisuuden hallinta

43 a §

Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään tieliikenneturvallisuutta koskevista tieinfrastruktuurin turval-
lisuuden hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY,
sellaisena kuin se on muutettuna direktiivissä (EU) 2019/1936, jäljempänä tieturvallisuus-
direktiivi, mukaisista erityisvaatimuksista Euroopan laajuisen tieverkon teillä, moottori-
teillä sekä tämän lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla valtakunnallisesti merkittävään
runkoverkkoon kuuluvilla maanteillä.

Euroopan laajuisen tieverkon tiellä tarkoitetaan unionin suuntaviivoista Euroopan laa-
juisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 tarkoitettuja
teitä.

Tieturvallisuusdirektiivin mukaisia erityisvaatimuksia sovelletaan myös sellaisiin kau-
punkialueiden ulkopuolella oleviin 1 momentin soveltamisalaan kuulumattomiin teihin ja
tieinfrastruktuurihankkeisiin, joille niiden varrella olevilta kiinteistöiltä ei ole suoria kul-
kuyhteyksiä, jos niiden toteuttamiseen käytetään unionin rahoitusta.

Tieturvallisuusdirektiivin mukaisia erityisvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta 3 mo-
mentissa tarkoitettuihin teihin, jos ne eivät ole avoinna yleiselle moottoriajoneuvoliiken-
teelle.

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli-
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2004/54/EY, jäljempänä tunneliturvallisuusdirektiivi, tarkoitettuihin tunne-
leihin, lukuun ottamatta tämän lain 43 d §:n 3 momenttia.

43 b §

Verkon laajuinen tieturvallisuusarviointi

Väyläviraston on huolehdittava, että 43 a §:ssä tarkoitetuista maanteistä tehdään ver-
kon laajuinen tieturvallisuusarviointi.

Arvioinnissa on arvioitava onnettomuusriskiä ja vaikutusten vakavuuden riskiä seuraa-
vin perustein:

1) tien suunnitteluominaisuuksien (sisäänrakennettu turvallisuus) silmämääräinen tar-
kastus joko paikalla tai sähköisesti;

2) analyysi niistä tieverkon osuuksista, jotka ovat olleet käytössä yli kolme vuotta ja
joilla on tapahtunut suuri määrä vakavia onnettomuuksia suhteessa tien pituuteen ja lii-
kennevirtaan.

Verkon laajuiset tieturvallisuusarvioinnit on tehtävä riittävän usein, jotta voidaan var-
mistaa asianmukainen turvallisuustaso, ja joka tapauksessa vähintään joka viides vuosi.
Väylävirasto voi ottaa arviota tehdessään huomioon tieturvallisuusdirektiivin liitteessä III
vahvistetut ohjeelliset osatekijät.

Arvioinnin tulosten perusteella ja myöhemmin tarvittavien tienpidon toimien asettami-
seksi tärkeysjärjestykseen Väyläviraston on luokiteltava kaikki tieverkon osuudet vähin-
tään kolmeen luokkaan niiden turvallisuustason mukaan.

Turvallisuusluokittelulla tarkoitetaan nykyisen tieverkon osien luokittelua niiden ob-
jektiivisesti mitatun sisäänrakennetun turvallisuuden mukaan.
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43 c §

Suojattomien tienkäyttäjien suojelu

Suojattomalla tienkäyttäjällä tarkoitetaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, muita ilman
moottorin apua kulkevia tienkäyttäjiä ja kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa käyttäviä tien-
käyttäjiä.

Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston on huolehdittava, että suojattomien
tienkäyttäjien tarpeet otetaan huomioon 43 a §:ssä tarkoitetuilla maanteillä yleissuunnitel-
maa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa sekä 43 b ja 43 d–43 g §:ssä säädettyjen menettelyjen
täytäntöönpanossa.

43 d §

Infrahankkeiden tieturvallisuusvaikutusten arviointi

Tieturvallisuusvaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan strategista vertailuanalyysiä vaiku-
tuksista, joita uuden tien rakentamisella tai jo käytössä olevaan tieverkkoon tehtävillä
merkittävillä muutoksilla on tieverkon turvallisuustasoon.

Väyläviraston on huolehdittava tieturvallisuusvaikutusten arvioinnin laatimisesta suun-
nitteluvaiheessa ennen hankkeen hyväksymistä 43 a §:ssä tarkoitetuilla maanteillä.

Tieturvallisuusvaikutusten arvioinnissa on selostettava tieturvallisuusnäkökohdat, jot-
ka vaikuttavat ehdotetun vaihtoehdon valintaan, ja annettava kaikki tarvittavat tiedot arvi-
oitujen vaihtoehtojen kustannus-hyötysuhteen arviointia varten.

43 e §

Tieturvallisuusauditointi

Tieturvallisuusauditoinnilla tarkoitetaan riippumatonta, yksityiskohtaista, järjestelmäl-
listä ja teknistä turvallisuuden tarkastusta, joka koskee tieinfrastruktuurihankkeen suunni-
telmaratkaisuja ja kattaa kaikki vaiheet suunnittelusta käytön alkuvaiheeseen.

Väyläviraston on huolehdittava siitä, että 43 a §:ssä tarkoitetuilla maanteillä tiehank-
keista tehdään tieturvallisuusauditointi yleissuunnitelmaa laadittaessa, tiesuunnitelmaa
laadittaessa, ennen tien avaamista liikenteelle ja tien käytön alkuvaiheessa.

Jos auditoinnissa todetaan maantien turvallisuudessa puutteita, joita ei oteta suunnitel-
missa huomioon, syy tähän on ilmoitettava päätöksessä, jolla suunnitelma hyväksytään.

43 f §

Määräaikainen tieturvallisuustarkastus

Määräaikaisella tieturvallisuustarkastuksella tarkoitetaan määräajoin tehtävää rutiini-
tarkastusta, jossa todennetaan ne ominaisuudet ja puutteet, jotka turvallisuussyistä vaati-
vat kunnostamista.

Väyläviraston on huolehdittava, että käytössä olevilla 43 a §:ssä tarkoitetuilla maanteil-
lä tehdään riittävän usein määräaikaisia tieturvallisuustarkastuksia, jotta kyseisen tieinfra-
struktuurin asianmukainen turvallisuustaso voidaan turvata.

Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston on huolehdittava, että tunneliturvalli-
suusdirektiivin soveltamisalaan kuuluviin tunneleihin yhteydessä olevilla 43 a §:ssä tar-
koitettuun verkkoon kuuluvilla teillä tehdään määräajoin, ja joka tapauksessa vähintään
joka kuudes vuosi, yhteisiä määräaikaisia tieturvallisuustarkastuksia, jotta asianmukainen
turvallisuustaso voidaan taata.
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43 g §

Kohdennetut tieturvallisuustarkastukset ja muut seurantatoimet

Kohdennetulla tieturvallisuustarkastuksella tarkoitetaan olemassa olevan tien tai
tieosuuden maastossa tehtävään tarkastukseen perustuvaa kohdennettua selvitystä, jonka
tarkoituksena on tunnistaa vaaralliset olosuhteet, puutteet ja ongelmat, jotka lisäävät on-
nettomuuksien ja vammautumisen riskiä.

Väyläviraston on huolehdittava, että 43 b §:n mukaisesti tehtyjen verkon laajuisten tie-
turvallisuusarviointien tulosten seurantatoimina toteutetaan kohdennettuja tieturvallisuus-
tarkastuksia tai suoria korjaustoimia. Väylävirasto voi ottaa huomioon kohdennettuja tie-
turvallisuustarkastuksia tehdessään tieturvallisuusdirektiivin liitteessä II a vahvistetut oh-
jeelliset osatekijät.

Väyläviraston on huolehdittava, että kohdennettujen tieturvallisuustarkastusten tulos-
ten seurantatoimena arvioidaan, ovatko korjaustoimet tarpeen. Väyläviraston on erityises-
ti tunnistettava tieosuudet, joilla tarvitaan tieinfrastruktuurin turvallisuuden parannuksia,
ja määriteltävä toimet näiden tieosuuksien turvallisuuden parantamiseksi.

Väyläviraston on huolehdittava, että 3 momentissa tarkoitetut korjaustoimet kohdiste-
taan ensisijaisesti alhaisen turvallisuustason tieosuuksiin, joilla voidaan merkittävästi pa-
rantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuskustannuksia.

Väyläviraston on huolehdittava toimintasuunnitelman laatimisesta ja säännöllisestä
päivittämisestä. Toimintasuunnitelman laatimisessa on huomioitava riskiperusteisesti pai-
nopisteet yksilöityjen korjaavien toimien täytäntöönpanon seuraamiseksi.

43 h §

Tieturvallisuusarvioija

Tieturvallisuusauditointia ja kohdennettua tieturvallisuustarkastusta tekevällä on oltava
asianmukainen kokemus tai koulutus tiensuunnittelusta, tieliikenteen turvallisuusteknii-
kasta sekä onnettomuuksien analysoinnista. Lisäksi hänellä on oltava pätevyystodistus
hyväksytysti suoritetusta 43 i §:ssä tarkoitetusta turvallisuusarvioijan peruskoulutuksesta.
Jos auditoinnin tai tarkastuksen tekee useampi henkilö yhdessä, riittää, että yksi heistä on
suorittanut hyväksytysti mainitun koulutuksen.

Tieturvallisuusarvioija ei saa tieturvallisuusauditoinnin aikana osallistua sen tiehank-
keen suunnitteluun tai toteutukseen, jota hän arvioi.

43 i §

Tieturvallisuusarvioijien koulutus

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta. Koulutus ja-
kautuu peruskoulutukseen ja säännölliseen täydennyskoulutukseen.

Liikenne- ja viestintävirasto voi järjestää tieturvallisuusarvioijien koulutuksen itse tai
hankkia tarvittavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Julkisia hallin-
totehtäviä hoidettaessa noudatettavista hyvän hallinnon periaatteista säädetään hallinto-
laissa, kielilaissa (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) ja arkistolaissa (831/1994) sekä tietosuojalaissa (1050/2018).

Liikenne- ja viestintävirasto antaa peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todis-
tuksen tieturvallisuusarvioijan pätevyydestä. Pätevyystodistuksen myöntämisen edelly-
tyksistä, todistuksen voimassaoloajasta ja uudistamisesta, todistuksen saamiseksi tarvitta-
vasta kokeesta, koulutuksesta ja sen antajasta sekä koulutusluvasta ja sen voimassaolo-
ajasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset tieturvallisuusarvioijien koulutusohjelman ja pätevyystodistuksen saami-
seksi tarvittavan kokeen sisällöstä.
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Turvallisuusarvioijien kokeiden suorittamista ja myönnettyjä todistuksia koskevien tie-
tojen tallentamiseen ja ylläpitoon sovelletaan liikenteen palveluista annetun lain 26–28 lu-
kua.

43 j §

Onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset

Liikenne- ja viestintäviraston on laskettava 43 a §:ssä tarkoitetuilla maanteillä kuole-
maan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheu-
tuneet keskimääräiset kustannukset. Laskelma on päivitettävä vähintään joka viides vuosi.

7 luku

Erinäiset säännökset

105 §

Muutoksenhaku

Edellä 43 i §:ssä tarkoitettua pätevyystodistusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä 37 §:ssä, 38 §:n 2 momentis-
sa, 42 §:n 1 momentissa, 42 a ja 47 §:ssä, 48 §:n 2 momentissa ja 52 §:ssä tarkoitetuissa
tapauksissa valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoi-
tettu liittymä, ylityskohta, tiealue, kiinteistö taikka mainos tai ilmoitus sijaitsee.

Kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä maakunnan liitolla on oi-
keus hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
symispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan tai maakunnan alueelle taikka viran-
omaisen toimialueelle.

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

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymispäätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Muutoksenhausta maantietoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 87 §:ssä.

109 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset maanteiden rekisteröinnistä, suunnitelma-asiakirjojen säilyttä-
misestä, jälkihoitovelvoitteista, liikenteeseen luovuttamisesta, maantien ulottuvuudesta,
rakennusten etäisyydestä sekä maantien ja rautatien yhteisjärjestelyistä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

Maantien näkemäalueiden määrittelystä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarpeellisia määräyksiä koskien maantietunneleita ja
tunneliturvallisuusdirektiivissä tarkoitettujen tietunnelien turvallisuusmenettelyjä ja tur-
vallisuuteen liittyviä teknisiä vaatimuksia sekä tieturvallisuusdirektiivin edellyttämiä
43 b–43 g §:ssä tarkoitettuja menettelyjä ja vaatimuksia. Maanmittauslaitos vahvistaa
maantietoimituksen suorittamisen ohjaamiseksi tarpeelliset asiakirjojen kaavat. Lisäksi
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Maanmittauslaitos antaa määräykset rajamerkeistä, muista maastomerkeistä sekä maan-
tietoimituksessa suoritettavien mittausten tarkkuudesta.

109 b §

Tienpidon viranomaisvalvonta

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 13, 13 a, 33, 43 b–43 g, 100 ja 100 a §:n noudatta-
mista. Liikenne- ja viestintäviraston on hoidettava valvontatehtävänsä tehokkaasti ja ris-
kinarviointiin perustuen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi Liiken-
ne- ja viestintävirasto valvoo, että Väylävirasto noudattaa, mitä tämän lain 3 a luvussa sää-
detään, ja huolehtii sille erikseen sovituista tieturvallisuustehtävistä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan antaa
huomautuksen sille, joka rikkoo tätä lakia, sekä velvoittaa tämän korjaamaan virheensä tai
laiminlyöntinsä kohtuullisessa määräajassa. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhka-
sakko tai uhka siitä, että toiminta keskeytetään tai että tekemättä jätetty toimenpide teete-
tään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettämisuhasta
säädetään uhkasakkolaissa.

Liikenne- ja viestintävirastolla on 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot
niiltä, joiden oikeuksista ja velvollisuuksista tässä laissa säädetään tai jotka toimivat näi-
den lukuun.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2021.

Helsingissä 19.11.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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