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Laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 4, 84, 103 ja

104 §, sellaisena kuin ne ovat, 4 § laissa 980/2018, 84 § laissa 566/2016 sekä 103 ja 104 §
laissa 1501/2019, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § ja 99 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 980/2018, uusi 2 mo-
mentti seuraavasti:

4 §

Maantiet 

Maantie on valtion omistama tai tieoikeudella hallinnoima tie, joka on luovutettu ylei-
seen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa. Liikenteellisen merkityksensä mukaan
maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä.

Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä.
Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Seututiet pal-
velevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Muut maantiet ovat
yhdysteitä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, millä
perustein maantiet luokitellaan valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin.

Valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon kuuluvat maantiet yhdistävät valtakun-
nallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat ja palvelevat erityisesti
pitkänmatkaista liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tar-
kemmin siitä, miltä osin maantiet kuuluvat runkoverkkoon.

Maantie voi olla moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain tietynlaista liikennet-
tä varten tarkoitettu tie. Moottori- ja moottoriliikenneteiden teknisistä ominaisuuksista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Maantie voi olla myös tarkoitettu käy-
tettäväksi vain talvella (erityinen talvitie).

4 a §

Esitys maantien toiminnallisesta luokasta

Väylävirasto tekee Liikenne- ja viestintävirastolle esityksen maantien kuulumisesta
valta- tai kantateihin, valta- tai kantatien muuttamisesta seutu- tai yhdystieksi ja usean
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aluetta koskevan toiminnallista luokkaa kos-
kevan esityksen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee esityksen maantien kuu-
lumisesta seutu- tai yhdysteihin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun esityksen tekemisestä vastaavan on varattava mahdol-
lisuus osallistua esityksen valmisteluun muulle 11 §:ssä tarkoitetulle tienpidosta vastaa-
valle viranomaiselle, jota asia koskee, sekä niille kunnille ja maakunnan liitoille, joiden
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alueelle maantie sijoittuu. Ennen esityksen hyväksymistä esityksen tekemisestä vastaavan
on pyydettävä lausunto mainituilta kunnilta ja maakuntien liitoilta sekä varattava mahdol-
lisuus mielipiteiden esittämiseen. Esitys on tässä tarkoituksessa annettava tiedoksi julki-
sella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Kuulu-
tus ja esitys on kuitenkin pidettävä nähtävillä yhtäjaksoisesti 30 päivän ajan. Tieto kuulu-
tuksesta on julkaistava viipymättä niissä kunnissa, joiden alueelle maantie sijoittuu. Kun-
nan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu esitys voidaan valmistella osana tiesuunnitelmaa. Täl-
löin noudatetaan, mitä 2 luvussa säädetään tiesuunnitelman laatimisesta. Kun esitys val-
mistellaan osana tiesuunnitelmaa, esityksen maantien toiminnallisesta luokasta tekee
1 momentissa säädetystä poiketen se taho, joka vastaa tiesuunnitelman laatimisesta
15 f §:n mukaan.

84 §

Korvauksettomat luovutukset

Valtiolla ei ole oikeutta tässä laissa tarkoitettuun korvaukseen. Korvaukseen oikeutet-
tuja ovat kuitenkin valtion liikelaitokset. Valtioneuvosto voi päättää valtion korvausoikeu-
desta toisin, jos tähän on erityisiä syitä.

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

99 §

Päätöksenteko

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa maantien kuulumisen valta-, kanta-, seutu- tai

yhdysteihin. 

103 §

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksy-
mistä sekä niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä maantien toiminnallisen luokan vah-
vistamista koskevan päätöksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tienpitä-
jälle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava päätös yleisesti tiedoksi
julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuk-
sesta on julkaistava viipymättä niissä kunnissa, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu. Kun-
nan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa
tiedoksi todisteellisesti. Todisteellisesta tiedoksiannosta säädetään hallintolaissa. Päätös-
ten sähköisestä tiedoksi antamisesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa (13/2003).

104 §

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava tavallisella tiedoksiannolla
yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä niille suunnitelmasta muis-
tutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa, samanaikaisesti, kun päätös 103 §:n mukai-
sesti annetaan yleisesti tiedoksi. Tavallisesta tiedoksiannosta säädetään hallintolaissa.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lähetettävä ilmoitus yleissuunnitelman
ja tiesuunnitelman hyväksymistä ja niiden voimassaoloajan pidentämistä koskevasta pää-
töksestä sekä maantien toiminnallisen luokan vahvistamista koskevasta päätöksestä kun-
nalle ja maakunnan liitolle sekä tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on
liitettävä tieto siitä, missä ja mihin asti päätös on nähtävillä.

————
Tämä laki tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2023.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan tiesuunnitelmaan sovelletaan tämän lain

voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos suunnitelma on asetettu nähtäville
27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ennen tämän lain voimaantuloa.
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