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om ändring av 5 och 42 § i landsvägslagen

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i landsvägslagen (503/2005) 5 och 42 § som följer:

5 §

Områden, konstruktioner, anläggningar och
anordningar som hör till en landsväg samt

vägområde

Till en landsväg hör
1) körbana med vägrenar och andra områ-

den som är avsedda för trafik såsom gång-
bana och cykelbana, specialtransportväg, par-
keringsplats och parkeringsområde, område
som betjänar kollektivtrafiken och använd-
ningen av den samt rastplatser och upplags-
och lastningsområden,

2) konstruktioner, anläggningar och an-
ordningar som varaktigt behövs för beva-
rande och användning av de områden som
nämns i 1 punkten samt som befinner sig i
omedelbar anslutning till dem,

3) trafikanordningar och andra konstruk-
tioner, anläggningar och anordningar som be-
hövs för vägledning av vägtrafikanterna,

4) övriga områden, konstruktioner, an-
läggningar och anordningar, såsom buller-
skydd och viltstängsel, som behövs för väg-
hållningen eller för trafiken eller för att före-
bygga olägenheter av trafiken.

Till en landsväg hör en reservlandnings-
plats, om en sådan har beslutats bli ansluten
till vägen, samt områden för funktioner som

behövs för vägtrafik över riksgränsen. Till en
landsväg hör också sådana områden i direkt
anslutning till landsvägen som vid byggande
av den behövs för placering av ledningar för
el- och kommunikationsnäten och andra kon-
struktioner, anläggningar och anordningar
som är nödvändiga med tanke på ett fung-
erande samhälle.

De områden som avses i 1 och 2 mom.
bildar landsvägens vägområde. Ett vägom-
råde vars gränser inte bestämts vid en fastig-
hetsförrättning sträcker sig två meter utanför
yttre kanten av vägdiket eller, om dike sak-
nas, två meter utanför den yttre kanten av
vägslänten eller vägskärningen.

42 §

Arbete på vägområde samt placering av kon-
struktioner, anläggningar och anordningar

på vägområde

För arbete på vägområde samt för place-
ring av konstruktioner, anläggningar och an-
ordningar på vägområde krävs det tillstånd av
väghållningsmyndigheten. Tillstånd får bevil-
jas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken
eller medför olägenhet för väghållningen.
Tillstånd för placering av konstruktioner, an-
läggningar eller anordningar som är nödvän-
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diga med tanke på ett fungerande samhälle
ska dock beviljas om placeringen inte orsakar
fara för trafiken och inte medför mer än ringa
olägenhet för väghållningen.

Den som beviljats tillstånd är skyldig att
utföra det arbete som avses i 1 mom. och att
underhålla konstruktioner, anläggningar och
anordningar enligt väghållningsmyndighetens
föreskrifter. Tillståndsinnehavaren är skyldig
att på egen bekostnad göra de ändringar som
väghållningsmyndigheten kräver eller att

flytta eller avlägsna en konstruktion, anlägg-
ning eller anordning om nyttjandet av den
orsakar sådan fara eller olägenhet som avses i
1 mom.

Om tillstånd inte krävs på grund av be-
stämmelser i någon annan lag, ska väghåll-
ningsmyndigheten underrättas i god tid innan
åtgärder vidtas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Helsingfors den 3 maj 2013
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