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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Maantielakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevan hallituksen esityksen (HE 17/2004) 
johdosta liikenne-ja viestintäministeriö esittää kunnioittavasti seuraavaa: 

 
 
Taustaa 

Nykyinen yleisistä teistä annettu laki (243/1954), tielaki, kaikkine muutoksineenkin on toimiva 
laki, mutta kielellisesti vanhahtava ja monien lainmuutosten vuoksi epäyhtenäinen. Tielakia 
täydentävä yleisistä teistä annettu asetus (482/1957) sisältää säännöksiä, jotka perustuslain 
mukaan kuuluvat lain tasolle. Tielain säännökset tien lakkauttamisen yhteydessä sovellettavista 
kuulemistavoista ovat puutteelliset, kuten korkein hallinto-oikeus on 12.6.2001 tekemässään 
ratkaisussa nro 1418 todennut. Tienpidon organisaatiot on uudistettu tämän vuosikymmenen 
alussa. Nämä ovat olleet pääasiallisen syyt siihen, että tielain kokonaisuudistus on käynnistetty 
liikenne-ja viestintäministeriössä. Uuden lain nimi olisi maantielaki, ja se perustuu pitkälti 
nykyisen tielain periaatteille. 
 
 
Nykyisen tielain nojalla tienpitäjällä on tiealueisiin yleensä tieoikeus. Tieoikeus on ajallisesti 
rajoittamaton oikeus käyttää toisen omaisuutta tietarkoituksiin muiden kiinteistöön 
kohdistuvien oikeuksien estämättä. Tälläkin hetkellä tienpitäjällä on omistusoikeus tiealueisiin 
niissä tapauksissa, joissa alue on ostettu kiinteistönkaupalla tai aikaisemman lain nojalla 
pakkolunastettu. Hankintamenettelystä riippumatta tiealueet on kiinteistörekisterissä 
vähennetty luovuttavan kiinteistön pinta-alasta. 
 
Puhtaasti tienpidonnäkökulmasta tieoikeus on tienpitäjälle riittävä oikeus. Käytännössä 
tieoikeus aiheuttaa ongelmia mm. rekisterien pidon kannalta, koska tiealueen omistajaa ei aina 
tiedetä. Omistajaa ei voida tarkasti määritellä niillä tieoikeuden nojalla tienpitäjän hallinnassa 
olevilla tiealueilla, jotka luovuttaneilla kiinteistöillä on yleistietoimituksen jälkeen suoritettu 
lohkominen, halkominen tai tilusjärj estely. Koska tiealue on jo aikaisemmassa 
yleistietoimituksessa vähennetty luovuttajakiinteistön pinta-alasta, tiealuetta luonnollisestikaan 
ole sisällytetty enää myöhempiin kiinteistötoimituksiin. Joissakin tilanteissa jää siis 
epäselväksi, mille myöhemmin muodostetuista kiinteistöistä tiealue kuuluu. 
 
Lakiehdotuksen mukaan tienpitäjällä olisi pääsääntöisesti omistusoikeus tienpitoa varten 
tarvittaviin alueisiin. Tulevaisuudessa tiealueet hankittaisiin omistusoikeudella. Nykyiset 
yleisen tien tiealueet puolestaan siirtyisivät maantielain voimaan tullessa tienpitäjän 
omistukseen. Kiinteistörekisterinpitäjä muuttaisi yleisen tien ja liitännäis- 
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alueen rekisteriyksiköt lunastusyksiköiksi. Samalla päättyisi epäselvyys siitä, kuka on tiealueen 
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Perustuslain omaisuudensuojan kannalta tieoikeuden ja omistusoikeuden ero ei ole suuri: tiealue 
vähennetään luovuttajakiinteistön pinta-alasta, maanomistaja (ja mahdollisesti alueen haltija) on 
saanut täyden korvauksen myös tieoikeudella tapahtuneesta luovutuksesta, tieoikeus on pysyvä ja 
ajallisesti rajoittamaton oikeus ja tien lakkauttamisen yhteydessä tiealue siirtyy keskiviivaperiaatteen 
mukaisesti viereisiin kiinteistöihin taikka asemakaava-alueella kunnalle. Maantiekin mukaan 
tiealueet vähennettäisiin kiinteistön pinta-alasta ja merkittäisiin lunastusyksikköinä 
kiinteistörekisteriin. Alueista määrättäisiin täysi korvaus. Tien lakkauttamisen periaatteet säilyisivät 
maan-tielaissa samoina kuin nykyisinkin. Tieoikeus perustuu ja tienpitäjälle nyt ehdotettu 
omistusoikeus perustuisi vuorovaikutteisesti laadittuun tiesuunnitelmaan, jonka hyväksymistä 
koskevasta hallinnollisesta päätöksestä on muutoksenhakumahdollisuus. Myös tietoimituksen ja 
ehdotetun maantietoimituksen päätöksistä on muutoksenhakumahdollisuus. 
 
Koska maanomistajalla ei tieoikeuden toteutumisen jälkeen ole oikeudellista suojaa edellyttävää 
odotusoikeutta siihen, että tieoikeus joskus ennalta määrittelemättömässä tulevaisuudessa lakkaisi ja 
kiinteistö palaisi hänen kiinteistöönsä, ei tieoikeuden muuttuminen omistusoikeudeksi loukkaa 
maanomistajan omaisuuden suojaa. Sama on todettu perustuslakivaliokunnan lausunnossa nro 7, joka 
on annettu 25.5.1990 lakia oikeudesta entiseen tiealueeseen on eduskunnassa käsiteltäessä. 
 
Maantielain perusteella tienpitäjällä olisi tieoikeus eli kiinteistöön kohdistuva pysyvä tie- tai 
liitännäisalueeseen nähden rajoittamaton oikeus muutamissa tapauksissa, kuten monikerroksisen 
maankäytön tilanteissa maantien sijaitessa kannella, kannen alla, padon päällä tai tunnelissa. Myös 
tiealueen ulkopuolisiin liitännäisalueisiin, muun viranomaisen lunastusyksikön alueisiin ja kunnan 
omistamiin tiealueisiin tienpitäjällä olisi tieoikeus. 

 
Ti lusjärj| estelyt 

 
Lakiehdotuksen 63 - 65 §:ssä on säännökset tilusjärjestelytoimenpiteistä, joita olisivat nykyisen lain 
tapaan tilusjärjestely kiinteistöjen kesken ja alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen. Alueen 
siirtäminen toteutettaisiin rahana suoritettava täyttä korvausta vastaan. Täysi korvaus arvioitaisiin ja 
määrättäisiin lunastuskin korvausperusteiden mukaan, kuten perustuslakivaliokunta on mm. 
yksityisistä teistä annetun lain muutoksista antamassaan lausunnossa (PeVL 49/2002 vp) edellyttänyt. 

 
Norminantovaltuudet 

 
Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan liikenne-ja viestintäministeriön asetuksella säädettäisiin tarkemmin 
lauttojen valvonnasta, kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista kuljetuksista ja muusta 
tieliikenteestä, lossin kuljettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, kultaväylän ja yleisen kulkuväylän 
risteämisen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuksesta ja 
lauttalaiturin varusteista. Säädökset täyttävät norminantovaltuuksilta edellytetyt tarkkarajaisuuden ja 
täsmällisyyden vaatimukset. 
 
Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan moottori- ja moottoriliikenneteiden teknisistä ominaisuuksista 
säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lakiehdotuksen 27 §:n 
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Lopuks
i 

6 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset 
maantien suunnitteluun liittyvästä vuorovaikutuksesta. Lakiehdotuksen 109 §:n 1 
momentissa mainituista asioista, joita ovat mm. maanteiden rekisteröinti, suunnitelma-
asiakirjojen säilytys, jälkihoito velvoitteet, tien liikenteeseen luovuttaminen, annettaisiin 
tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. Myös nämä valtuudet ovat 
tarkkarajaisia ja täsmällisiä, lähinnä tienpitäjän menettelytapoja koskevia säännöksiä 
eivätkä ne koske yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia. 
 
Lakiehdotuksen 109 §:n 2 momentin nojalla liikenne-ja viestintäministeriö antaisi oh-
jeet maanteiden näkemäalueista. Valtuussäännös koskisi teknisiä yksityiskohtia kuten 
näkemäalueiden määräämisperusteita, mittoja ja mitoitusnäkemiä yksilön oikeusaseman 
perusteiden määräytyessä lain säännösten perusteella. Norminantovaltuus on siten 
perustuslain 80 §:n mukainen. Liikenne-ja viestintäministeriö olisi norminantaja-na siitä 
syystä, että ohjeet koskisivat myös maantien ja rautatien tasoristeyksiä. 
 
Lakiehdotuksen 109 §:n 3 momentissa ehdotetaan, että Tiehallinto antaisi maanteiden 
pitoa koskevat tekniset ohjeet sekä Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin / EY täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat tekniset määräykset. 
Euroopan parlamentin vaalien vuoksi direktiiviehdotusta ei ole ehditty käsitellä par-
lamentissa. Ehdotettua norminantovaltuutta ei siten voida sisällyttää maantielakiin. 
Siksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että alemmanasteista norminantoa koske-
van 109 §:n 3 momentti lyhennettäisiin kuulumaan: 'Tiehallinto antaa maanteiden pitoa 
koskevat tekniset ohjeet. Maanmittauslaitoksen keskushallinto antaa maantietoimi-
tuksen suorittamisen ohjaamiseksi tarpeelliset asiakirjojen kaavat, määräykset raja-
merkeistä ja muista maastomerkeistä sekä maantietoimituksessa suoritettavien mitta-
usten tarkkuudesta." Norminantovaltuus koskee näissäkin tapauksissa teknisiä yksi-
tyiskohtia. 
 
 
Muilta osin liikenne-ja viestintäministeriö viittaa hallituksen esitvkseen ia sen oerus- 

_f »• J ----        A 

teluihin. Liikenne-ja viestintäministeriö esittää, että laki voitaisiin käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 
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OTT,  dosentti  Kari  
Kuusiniemi 1.4.2004 

 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
Perustuslakivaliokunta on päättänyt kuulla lausuntoasiassa asiantuntijoita hallituksen esityksestä 
maantielaiksija eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2004 vp). 
 
Lausuntonani esitän kunnioittavasti seuraavan. 
 
1. Lähtökohdat 
 
Lakiehdotuksen säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa maantielain todetaan perustuvan 
pitkälti nykyisen yleisistä teistä annetun lain periaatteille. Tästä huolimatta joitakin ehdotuksia on 
tarkasteltu myös perustuslain perusoikeuksien näkökulmasta. Perusteluissa on käsitelty Suomen 
perustuslain (PL) 15 §:ssä säädettyä omaisuudensuojaa, PL 20 §:ssä tarkoitettua vastuuta 
ympäristöstä ja PL 21 §:n mukaista oikeusturvaa. Tarkastelujen perusteella on katsottu, että 
maantielaki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Kun kuitenkin lain voimaan 
tullessa olemassa olevien yleisten teiden ja niihin välittömästi liittyvien liitännäisalueiden 
siirtämisestä tienpitäjän omistukseen ei ole hallitusmuodon omaisuudensuojasääntelyn kannalta 
soveltamiskäytäntöä, esityksessä on ehdotettu, että asiasta pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan 
lausunto. 
 
PL 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Pykälän 2 momentin mukaan 
omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. PL 
20 §:n 1 momentin mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Pykälän 2 momentin mukaan julkisen vallan on pyrittävä 
turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. PL 21 §:n 1 momentin mukana jokaisella on oikeus 
saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 
päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 
 
Näiden esityksessä nimenomaisesti mainittujen säännösten ohella huomiota saattaa olla paikallaan 
kiinnittää PL 9 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 
oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Merkitystä voi 
niin ikään olla PL 80 §:n 1 momentilla, jossa edellytetään lailla säädettävän yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muutoin kuuluvat lain alaan, 
sekä 121 §:n 2 momentilla, jonka mukaan muun muassa kunnille annettavista tehtävistä säädetään 
lailla. 
 
2. Yleisiä havaintoja 
 

A l/P 3/Äo c v  W A  



 
Ehdotus maantielaiksi tukeutuu suurelta osin nykylainsäädäntöön, etenkin yleisistä teistä 
annettuun lakiin (243/1954, TieL) sellaisena kuin se on erityisesti muutosten 342/1998 sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain säätämisen yhteydessä tehtyjen tarkistusten jälkeen. TieL säädettiin 
aikanaan tavallisena lakina. Kysymys oli tieoikeuden hankkimisesta yleiseen tarpeeseen ja 
silloisten TieL:n säännösten   mukaista   täyttä   korvausta   vastaan.   Samassa   yhteydessä   tosin   
säädettiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä paitsi laki oikeudesta entiseen tiealueeseen 
(245/1954) myös laki vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan 
tilusjärjestelyn yhteydessä (246/1954, muutettu 45/1971). Tältä pohjalta suuri osa esimerkiksi 
omistusoikeuden kannalta merkityksellisistä säännöstöistä perustuu joko aikaisemmin tavallisena 
lakina hyväksyttyyn lakiin tai valtuuslain pohjalta hyväksyttyihin järjestelyihin, jotka koskevat 
alueen siirtämistä tilusjärjestelyissä yksityisestä kiinteistöstä toiseen rahavastiketta vastaan. 
 
Ehdotuksessa on nähdäkseni useita säännöksiä perustellusti siirretty yleisistä teistä annetusta 
asetuksesta (482/1957, TieA) lakitasolle. Mainitsen esimerkkeinä vain tilapäiseen kulkutiehen 
liittyvän kuulemissäännöksen (ehdotuksen 36 § verrattuna TieA 58 §:ään) ja päätöksestä 
ilmoittamisen (ehdotuksen 104 § verrattuna TieA 18 §:ään). Sitä vastoin voidaan kysyä, onko 
esimerkiksi tieluokittelusta päättämistä koskeva säännös (ehdotuksen 4 §:n 3 momentti) 
välttämätöntä sisällyttää lakiin, kun kysymys on saman hallinnonhaaran sisäisestä 
viranomaistoimivallan jaosta (vrt. TieA 1 §:n 1 mom.). 
 
Kunnille ei lakiehdotuksessa annettaisi uusia tehtäviä. Maanteistä eli yleisistä teistä vastaisi aina 
valtio tienpitäjänä (vrt. TieL 20-21 § ja 10 luku). 
 
3. Yleisten teiden ja niihin välittömästi liittyvien liitännäisalueiden siirtäminen tienpitäjän 
omistukseen 
 
Esityksen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiin sisältyvässä 112 §:ssä säädettäisiin olemassa 
olevan tien tiealueen, johon tienpitäjällä on tieoikeus, siirtymisestä suoraan lain nojalla tienpitäjän 
omistukseen. Sama koskisi "tiealueeseen välittömästi rajoittuvaa ja maantietä varten edelleen 
tarpeellista liitännäisaluetta." Merkintä alueen muuttamisesta lunastusyksiköksi eli 
omistusoikeuden kohteeksi tehtäisiin ilman erityistä tuomiota tai päätöstä rekisteriteknisin toimin. 
Erityissäännöksiä annettaisiin muun muassa tunnelissa ym. sijaitsevan yleisen tien osalta (ks. 
myös uusien teiden osalta 58 §), koska omistusoikeus ei lainsäädännössä ole kolmiulotteinen 
avaruuskäsite vaan tasokäsite. 
 
Tätä nykyähän tieoikeus on luonnehdittu pysyväksi, tarkoitussidonnaiseksi ja muut oikeudet 
poissulkevaksi erityiseksi oikeudeksi. Tuosta oikeudesta on - jo ennen kuin TieL:n muutoksella 
342/1998 siirryttiin lunastuslain mukaiseen toimitusmenettelyyn - maksettu kohteenkorvaus aivan 
samaan tapaan kuin omaksi lunastetusta omaisuudesta. Merkitystä ei ole annettu sille 
epätodennäköiselle mahdollisuudelle, että tiealue joskus tien lakkaamisen jälkeen palautuu 
takaisin asianomaisiin kiinteistöihin oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain mukaisesti. 
Vaikka tie-ja liitännäisalueet nykyisin luetteloidaankin kiinteistörekisterissä muina 
rekisteriyksikköinä kuin kiinteistöinä, nämä alueet kuitenkin vähennetään asianomaisen tilan 
hiusalasta. Uuteenkin lakiin (6 luku) sisällytettäisiin suunnilleen nykyistä vastaavat säännökset 
oikeudesta entiseen tiealueeseen tien lakkaamis- ym. tapauksissa. 
 
Tältä pohjalta en näe sinänsä omaisuudensuojan kannalta ongelmaa sen paremmin vanhojen tie- ja 
tiettyjen yksilöityjen liitännäisalueiden siirtymisessä jälkikäteen suoraan lain nojalla tienpitäjän 
pysyvästä käyttövallasta sen omistusoikeuden piiriin kuin myöskään tieoikeuden muuttamisessa 
omistusoikeuden lunastamiseksi (57 §:n 2 mom.) uusia maanteitä jatkossa perustettaessa. Muutos 
on omiaan selkeyttämään yleisten teiden rekisteriteknistä ja kiinteistöllistä asemaa lakkauttamalla 
arkitodellisuudelle vieraan käsitteen tieoikeudesta erityisenä oikeutena. Pidän 
säätämisjärjestysperusteluja (s. 78-79) asianmukaisina. Mitään todellista muutosta 
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kiinteistönomistajien asemaan ei ymmärtääkseni aiheudu esimerkiksi vakuuskysymystenkään 
osalta. 
Aavistuksenomaista epävarmuutta sitä vastoin aiheuttaa ehdotuksen 112 §:n 2 momentti, joka 
koskee tiealueeseen välittömästi rajoittuvan, edelleen tarpeellisen liitännäisalueen 
omistusoikeuden siirtymistä tienpitäjälle. Perusteluissa (s. 73-74, ks. myös 
säätämisjärjestysperustelut s. 79) mainitaan esimerkkeinä levähdys- ja pysäköintialueet, jotka 
ehdotuksen mukaan kuuluisivat tiealueeseen (5 §:n 1 mom. 1 kohta). Näiltä osin tilanne lieneekin 
ongelmaton. Mieleen tulee kuitenkin kysyä, voisiko jokin TieLrn nojalla perustettu liitännäisalue 
rajoittua välittömästi tiealueeseen ja olla edelleen tarpeellinen maantietä varten, mutta kuitenkin 
olla luonteeltaan sellainen, ettei liitännäisalueen aikanaan ole ajateltu jäävän lopullisesti 
tienpitäjän hallintaan - ja nyt siis siirtyvän sen omistukseen (maa-ainesten ottopaikat tuskin usein 
rajoittuvat välittömästi tiealueeseen, mutta ehkä jokin varikko- tai varastoalue saattaisi rajoittua). 
Pitäisikö ehkä pykälätekstissäkin nimenomaisesti rajata säännös koskemaan vain niitä 
liitännäisalueita, jotka uuden lain mukaan ovat osa tiealuetta? 
 
4. Alueiden hankkiminen ja korvaukset 
 
Alueiden hankkimisesta ja korvauksista säädettäisiin ehdotuksen 5 luvussa, joka monien 
keskeisten periaatteiden osalta vastaa TieL 9 lukua (342/1998). Uusi sääntely on kuitenkin 
aiempaa yksilöidympää, mistä kertoo jo pykälämäärän huomattava lisääntyminen. Alueet ja 
oikeudet lunastettaisiin maantietoimitukseksi uudelleen nimettävässä toimituksessa, johon 
noudatettaisiin nykyiseen tapaan, soveltuvin osin ja siltä osin kuin muuta erikseen ei säädetä, 
lunastuslakia (603/1977). Luku sisältää säännöksiä itse toimituksesta, perustettavista oikeuksista ja 
niiden raukeamisesta, tilusjärjestelyistä ym., korvauksista sekä toimitus-ja rekisteriteknisistä 
seikoista. 
 
Sääntely on sinänsä rakenteeltaan selkeää siinä suhteessa, että ehdotetun maantielain vaietessa 
sovelletaan lunastuslakia (ks. erityisesti 53 §). Esimerkiksi korvauspykäliä (70-84 §) lukiessa tämä 
saattaa kuitenkin unohtua, kun laissa säädetään tarkoin eräistä marginaalisista 
korvauskysymyksistä, mutta säännöksissä ei muutoin erikseen viitata siihen, että esimerkiksi 
luovutetuista alueista määrätään kohteenkorvaukset lunastuslain mukaisesti täyden korvauksen 
periaatteen mukaisesti. Sääntelyn yleiskatsauksellisuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi 
jokin viittaus lunastuslain korvausperusteisiin saattaisi olla eduksi, joskaan oikeudellista 
epävarmuutta tästä ei aiheudu. Ainakin pykäläkohtaisten perustelujen (74 §, s. 63) tekstistä osa 
olisi ansainnut tulla korvaussäännösten yleispemsteluihin tms. Muutoinkin tiettyä vaivaa voi 
aiheutua ehdotukseen sisältyvien säännöstöjen vertaamisesta täydentävästi sovellettavaan 
lunastuslakiin: aina ei ole ensi silmäyksellä helppoa havaita, miltä osin jostakin seikasta on 
tarkoitettu säänneltävän tyhjentävästi maantielaissa ja miltä osin taas lunastuslakia ehkä 
sovelletaan sen lisäksi. 
 
Sääntely sisältää eräiltä osin eräänlaisia korvausvelvollisuutta rajoittavia haittakynnyksiä (ks. 
esim. 71 §:n 1 mom., 72 §). Pidän rajoituksia omaisuudensuojanäkökulmasta hyväksyttävinä 
samoin kuin 74 §:n perusteluissa (s. 63) esitettyjä, kirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön pohjautuvia 
korvauksensaantioikeutta rajaavia perusteluja. Vähäiset menetykset, kun kysymys ei ole 
konkreettisesta vahingosta, ovat siedettävissä teiden rakentamiseen liittyvien yhteiskunnallisten 
intressien perusteella. Ylipäätään oikeus korvaukseen riippuu siitä, että jollakulla on 
oikeudellisesti suojattu intressi toimia tavalla, joka tiehankkeen johdosta estyisi. 
 
Luku sisältää useita maanomistajien edun kannalta tärkeitä, nykyistä lainsäädäntöä vastaavia 
periaatteita, jotka poikkeavat yleisen lunastuslain sääntelystä. Kysymys on ennen muuta niiden 
kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden asemasta, joista ei lunasteta aluetta tietarkoituksiin, mutta 
jotka ovat tien käytöstä aiheutuvien haittojen, kuten melun, vaikutuspiirissä. Tarkoitan ennen 
muuta ehdotuksen 55 §:n 1 momenttia, jonka perusteella maantietoimituksessa ei korvausten 
osalta rajoituta lunastussuhteeseen, vaan ratkaistaan tiehankkeesta aiheutuvat ympäristövahinkojen 
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korvaukset laaja-alaisesti korvausvaatimusten perusteella (ks. myös 2 momentin informatiivinen 
viittaus ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin). 
 
Maanomistajan kannalta epäedulliseen suuntaan yleisistä lunastusoikeudellisista periaatteista taas 
poiketaan haltuunottoa koskevassa sääntelyssä (56 §). Tavanomainen pääsääntöhän on, että 
lunastettava alue saadaan ottaa haltuun vasta korvauksen maksamisen jälkeen (tai 
ennakkohaltuunoton yhteydessä ennakkokorvauksen maksamisen jälkeen), kun taas 
tielainsäädännössä on vanhastaan sallittu haltuunotto tietoimituksessa pidettävässä 
haltuunottokatselmuksessa (ks. TieL 62 §). Kun otetaan huomioon tiehankkeiden monivaiheisuus, 
kiireellisyys ja lunastajan maksukykyisyys, tätä poikkeamaa voidaan sinänsä pitää hyväksyttävänä. 
 
Alueet ja oikeudet otettaisiin haltuun maantietoimituksessa pidettävässä 
haltuunottokatselmuksessa määrättynä ajankohtana, mikä siis tarkoittaa, että haltuunotto ei 
edelleenkään olisi mahdollista ennen toimituksen käynnistymistä, mutta haltuunottoajankohtaa 
voitaisiin siirtää katselmuksenpitohetkeä myöhemmäksikin (ks. myös 56 §:n 2 mom.). 
Maantietoimitusta taas voidaan säännön mukaan hakea, kun tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 
(54 §), mutta tiesuunnitelman hyväksymispäätös olisi ehdotuksen 107 §:n 1 momentin nojalla 
pantavissa täytäntöön myös lainvoimaa vailla olevana. Täytäntöön pantavuus ei muuten, kuten ei 
nykyisinään (TieL 107 §) edellyttäisi erityistä määräystä siihen liittyvine edellytyksineen, toisin 
kuin lunastuslaki (58 §) ja monet ympäristölainsäädännön vastaavat etukäteistäytäntöönpanoa 
koskevat säännökset (ks. esim. ympäristönsuojelulain 101 §:n 1 mom., vesilain 2 luvun 26 §; vrt. 
kuitenkin maa-aineslain 21 §:n 2 mom. ja maankäyttö-ja rakennuslain 144 §). 
 
Haltuunotto olisi siis mahdollinen aikaisintaan hyväksytyn, mutta vailla lainvoimaa olevan 
tiesuunnitelman perusteella haetun maantietoimituksen yhteydessä pidetyssä 
haltuunottokatselmuksessa. Järjestelmää tasoittaisi mahdollisuus haltuunoton lykkäämiseen 
ennakkokorvauksineen tietyin edellytyksin (ks. ehdotuksen 56 §:n 2 momentti verrattuna 
lunastuslain 57 §:n 2 momenttiin). Korvausten saamista voi nopeuttaa mahdollisuus jakaa 
maantietoimitus kahtia (ehdotuksen 62 §). Säännös jättää jakamismahdollisuuden varsin 
avoimeksi, mutta kysymys onkin lähinnä prosessinjohdollisesta toimenpiteestä. Kysymys näyttää 
olevan ajallisesta, ei alueellisesta vaiheistuksesta. 
 
Tieoikeuden perustamista koskeva ehdotuksen 58 § mainittiin jo edellä. Käsitteellisestä 
näkökulmasta hivenen vierastan pykälän 3 momenttiin otettua tieoikeuden määritelmää "- -
käyttämiseen nähden rajoittamaton oikeus". Kun omistusoikeusmääritelmissäkin on pitkään 
kartettu puhumasta omistusoikeuden sisällöllisestä rajoittamattomuudesta, määritys istuu 
kehnonpuoleisesti nykyaikaiseen terminologiaan. Perusteluissa (s. 58) asiaa kyllä tarkastellaan 
laveammin, eikä mitään varsinaista epäselvyyttä tietenkään jää. 
 
Tilusjärjestelyttä koskevat ehdotuksen 63-67 §. Ehdotuksen 64 § mahdollistaa siis pakollisen eli 
vastoin omistajan tahtoa tapahtuvan tilusjärjestelyn laissa säädettävin edellytyksin ja täyttä 
korvausta vastaan. Kysymyksessä voi olla paitsi pitkittäishankkeen yhteydessä toteutettava 
kiinteistönmuodostamislain mukainen hankeuusjako, josta säädetään mainitussa laissa erikseen, 
myös tilusvaihto tai alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen rahana suoritettavaa täyttä korvausta 
vastaan. Sääntely vastaa perusteiltaan voimassa olevaa TieL 65 §:ää. Tiehankkeen yhteydessä 
mahdollisuus pakolliseen tilusvaihtoon tai jopa alueen siirtämiseen täyttä rahakorvausta vastaan 
tilusten pirstoutumisen vaikutusten lieventämiseksi on nähdäkseni välillisesti suorastaan yleisen 
tarpeen edellyttämää, vaikka siirto tapahtuukin yksityisten välillä. Kysymys on yleensä verrattain 
vähäisistä alueista, joita ei enää voida mielekkäästi käyttää osana aikaisempaa kiinteistöä tai 



 
tilakokonaisuutta. Laissa säädetään - mahdollisimman täsmällisesti - järjestelyjen edellytyksistä ja 
täyden korvauksen vaatimuksesta. Järjestelmään luonnollisesti liittyy muutoksenhakumahdollisuus 
(maaoikeutena toimivaan käräjäoikeuteen). En katso järjestelmän loukkaavan perusoikeuksien 
(omaisuudensuojan) rajoitusedellytyksiä sellaisina kuin ne perustuslakivaliokunnan mietinnöstä 
25/1994 vp ilmenevät. 
 
Todettakoon, että pakollisia tilusjärjestelyjä sisältyy myös kiinteistönmuodostamislakiin 
(554/1995, 8 luku). Kiinteistönmuodostamislain antamista edelsi valtuuslaki (laki 
kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta, 553/1995), joka mahdollisti siinä mainituin 
edellytyksin ja rajoituksin yksityiseen tarpeeseen lunastamisesta säätämisen tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 
 
Uusi säännös olisi vähäisiä korvauksia koskeva 83 §, jonka mukaan samalle asianosaiselle 
(perustelujen mukaan muun muassa yhteisomistajat yhdessä) tulevaa enintään 10 euron korvausta 
ei tarvitsisi suorittaa. Säätämisjärjestysperustelujen (s. 79-80) mukaan vähäinen korvaus aiheuttaa 
niin saajalleen kuin maksajalle enemmän kustannuksia kuin maksettava määrä on. Perustelujen 
mukaan rajoitus ei vähäisyytensä vuoksi loukkaa omaisuudensuojaa. Esimerkkinä viitataan 
veronkantoon, jossa viittä euroa pienempää suoritusta ei palauteta. Sinänsä jonkinlainen 
vähäisyysraja lienee hyväksyttävissä järjestelmän kustannukset huomioon ottaen 
(rajoitusperusteen hyväksyttävyys, rajoituksen suhteellisuus) myös omaisuudensuojan kannalta, 
eikä liene olemassa yksiselitteistä rajaa. En kuitenkaan rinnastaisi tätä tilannetta mihinkään 
omaisuudenkäyttöön liittyvään vähäisen menetyksen sietämisvelvollisuuteen, vaan edellyttäisin 
rajan jäävän niin pieneksi, ettei keskivertokansalaisella olisi objektiivista taloudellista intressiä 
riitauttaa kyseistä määrää. Kiinnitän huomiota siihen, että ehdotettu raja on kaksinkertainen 
veronkantoasetuksen rajaan verrattuna. 
 
5. Tienvarsien käyttörajoitukset ja muut omistusoikeuden rajoitukset 
 
Tienvarsien käyttörajoituksia suoja-alueella ja näkemäalueella koskevat ehdotuksen 4 luvun 
säännökset vastaavat sekä ehdotuksen perustelujen että lakitekstien pintapuolisen vertailun 
perusteella pääosin nykyistä lainsäädäntöä (ks. TieL 6 luku, 342/1998). Merkittävin ero lienee 
siinä, että vierialue (eli kaksi metriä ojasta tai kolme metriä luiskasta tiealueelta loitommaksi) tulisi 
osaksi tiealuetta (ks. ehdotuksen 5 §:n 3 momentti; vrt. TieL 40 §:n 1-2 mom, ja 41 §:n 1 mom. 
ensimmäisen virkkeen vierialuerajoituksiin). Ne pienehköt laajennukset nykysääntelyyn, joita 
esitys sisältää (muun muassa tienpitoviranomaisen oikeus poistaa kasvillisuutta suoja-alueelta), 
eivät muuta sääntelyn hyväksyttävyyttä omaisuudensuojan kannalta. Sääntely perustuu 
liikenneturvallisuuden edistämiseen eli yhteiskunnallisesti tärkeään päämäärään, sen tarkkuus on 
riittävä, oikeusturvajärjestelyistä ja korvauksista (71 §) säädetään laissa. 
 
Ehdotuksen 16 §:ssä säädettäisiin tutkimusoikeudesta. Vastaavaa tarkoitusta palveleva säännös 
viranomaisen toimesta tai toimeksiannosta suoritettavasta tutkimuksesta on TieL 46 §:ssä. 
Ehdotuksen mukaan kiinteistöllä olisi sallittava tutkimustöiden suorittaminen, kun 
tienpitoviranomainen on päättänyt aloittaa yleis- tai tiesuunnitelman laatimisen. Olennainen ero 
muussa lainsäädännössä oleviin tutkimusoikeutta koskeviin säännöstöihin on, että tutkimus 
voidaan TieL 46 §:n ja ehdotuksen mukaan suorittaa ilman lupaa (vrt. esim. lunastuslain 84 §, 
johon perusteluissa, s. 40, sääntelyn sisällön osalta muutoin viitataan, VL 1 luvun 31 § ja 
kaivoslain 2-3 luvun valtausta koskevat säännökset). 
 
Ehdotuksen 16 §:n 1 momentissa säädettäisiin sallittujen tutkimustoimien sisällöstä melko 
yleisluontoisesti, joskin luettelo antaa viitteitä huomattavasti pienimuotoisemmista toimista kuin 
esimerkiksi valtausoikeus kaivoslain 12 §:n säännökset huomioon ottaen. Lisäksi momentissa 
säädettäisiin yleisesti haitan mmimoinnista. Suunnitelman laatimisen sekä niihin liittyvien 
tutkimusten aloittamisesta olisi pykälän 2 momentin mukaan ilmoitettava kunnalle sekä 
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kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla muun muassa kiinteistöjen omistajille. 
Näillä olisi oikeus olla läsnä tutkimuksissa ja lausua asiassa mielipiteensä. Oikeudesta 
korvaukseen säädettäisiin 73 §:ssä. 
 
Sinänsä tutkimusten suorittaminen tiehankkeen yhteydessä jo ennen alueiden haltuunottoa on 
ymmärrettävästi välttämätöntä. Lainsäädännöstä ilmenevän yleisperiaatteen mukaan kuitenkin 
tutkimusten suorittaminen toisen alueella edellyttää lupaa. Voimassa olevan TieL 46 §:n taustalla 
saattaa olla nykyaikana ongelmallinen käsitys viranomaisten melko väljistä toimivaltuuksista 
tärkeän asian vaatiessa toisen maallakin. Nykyisinhän tiehankkeen konkreettinen toteuttaja voi olla 
myös yksityinen yritys. Pykälä ei edellytä henkilökohtaista tiedoksiantoa maanomistajalle, eikä 
lupamenettelyn puuttuessa hänen kuulemistaan ennen tutkimuksesta päättämistä. Vaikka sääntely 
perustuu nykylakiin ja vaikka luvan edellyttäminen kiireellisissä tiehankkeissa tarpeellisten 
tutkimusten suorittamiseen saattaa tienpitoviranomaisen näkökulmasta voi olla hankalaa, 
perusoikeusnäkökulmasta pidän säännöstä yhtenä esityksen ongelmallisimmista kohdista (PL 15 
§:n 1 mom. ja 21 §:n 1 mom.). Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävinä olevissa eräissä 
vesilain 1 luvun 31 §:n mukaisissa tutkimuslupa-asioissa on äskettäin voitu havaita, ettei vanha 
sääntely kaikilta osin hyvin vastaa nykyisiä omaisuudensuoja- ja oikeusturvavaatimuksia. Sama 
pätee ehdotettuun 16 §:n 1 momenttiin. 
 
Ehdotuksen 36 §:n mukaan tienpitäjällä olisi oikeus pykälässä määritellyissä poikkeustilanteissa 
järjestää tilapäinen kulkutie toisen maalle. Samantapainen säännös on TieL 48 §:ssä. Sääntely on 
tärkeiden liikenneintressien vuoksi tarpeellinen, omistusoikeuden loukkaus ei ole pitkäaikainen ja 
oikeudesta korvaukseen säädettäisiin 73 §:ssä. Näistä syistä säännös on nähdäkseni 
perusoikeusnäkökulmasta hyväksyttävissä. Kiinteistön omistajalla tai haltijalle olisi varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi, mikäli mahdollista. Kun kysymys on nopeata toimintaa vaativista 
ratkaisuista, pidän edellä sanottu huomioon ottaen tätäkin kuulemisvelvollisuutta koskevaa 
rajausta hyväksyttävänä. Perusteluissa lausutaan, että tilapäinen tie tulisi sijoittaa mahdollisimman 
vähän vahinkoa ja haittaa aiheuttaen (vrt. TieL 48 §:n 3 momentti: "ettei kiinteistölle aiheuteta 
tarpeetonta haittaa."). Tämän rajauksen soisi näkyvän myös pykälätekstissä, kun samantapainen 
säännös on siellä ennestään, vaikka samaan tulokseen varmaankin päästään yleisten periaatteiden 
ja perustelujen tulkinnalla. 
 
Liittymistä säädettäisiin ehdotuksen 37-40 §:ssä (ks. myös 24 §). Sääntelyllä on suuri merkitys 
elinkeinotoiminnan, etenkin maatalousyrittäjien kannalta. Tilusten pirstoutuminen ja liittymien 
poistaminen tiehankkeen yhteydessä saattavat aiheuttaa maatilatalousyksikölle merkittävääkin 
haittaa. Liittymien kieltäminen ja tapauskohtainen salliminen on liikenneturvallisuuden kannalta 
välttämätöntä, mutta omaisuudenkäytön, elinkeinovapauden ja liikkumisvapauden kannalta 
sääntely on myös perusoikeusherkkää. Liittymäsääntelyä on porrastettu tien luokan (liittymistä 
moottori-, moottoriliikenne- ja runkoteille voitaisiin määrätä vain tiesuunnitelmassa) ja liittymän 
luonteen mukaisesti (maatalousliittymät ovat eräänlaisessa prioriteettiasemassa). Liittymän 
poistaminen tms. (24 §:n 1-2 mom. ja 40 §:n 1-2 mom.) edellyttää uuden kulkuyhteyden 
järjestämistä. Tiesuunnitelmassa määrätystä liittymäkiellosta voi saada korvausta (ks. tarkemmin 
72 §, jossa tosin asetetaan merkittävän haitan korvauskynnys). Vastaavia säännöksiä on TieL 26 
§:n 4 momentissa sekä 52 ja 52 a §:ssä, jotka ovat monien muutosvaiheiden kautta kehittyneet 
nykymuotoonsa. Perusoikeusnäkökulmasta sääntely näyttää asianmukaiselta. Liittymäluvan 
myöntämiseen liittyvä harkinnanvaraisuus (ks. 37 §:n 1 mom.) - muiden kuin maantien 
tiesuunnitelmassa määrätyn kiellon ja maatalousliittymien osalta - tosin herättää aina 
lainkäyttäjässä tiettyä varovaisuutta. 
 
Lumiaidan sijoittamista koskeva säännös (51 §:n 1 mom.) on sinänsä perusoikeusnäkökulmasta 
hyväksyttävissä, mutta säännöksen selkeydessä sekä lakitekstin ja perustelujen vastaavuudessa on 
toivomisen varaa (moitteet tosin kohdistuvat osin myös nykylakiin, TieL 49 §:n 1 mom.). 
Säännöksen mukaan kiinteä "lumiaita saadaan asutulla alueella kuitenkin pystyttää vain kiinteistön 



 
omistajan tai haltijan suostumuksella taikka muussa tapauksessa kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen antamalla luvalla." Oikeudesta korvaukseen säädettäisiin 73 §:ssä. 
 
Ensiksikin asutun alueen käsite ei ole määritelmällisesti tarkka, eikä muusta lainsäädännöstä 
(esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki) saatane tukea käsitteen tulkintaan. Perusteluissa (s. 54) 
asuttuna alueena pidetään yhtäkin asuttua kiinteistöä, jos aita olisi asumuksen lähellä ja sillä olisi 
vaikutuksia asumiseen. Ehkä voitaisiin puhua käytössä olevasta rakennuspaikasta ja siihen liittyen 
pihapiiristä, jotka olisivat tutumpia, joskaan eivät yksiselitteisiä käsitteitä. Toiseksi luin 
pykälätekstin siten, että asutulla alueella vaaditaan aina omistajan tai haltijan suostumus, kun taas 
muualla ("muussa tapauksessa") suostumuksen voisi korvata rakennusvalvontaviranomaisen lupa. 
jonka edellytyksistä pykälässä sinänsä asianmukaisesti säädetään. Kysymyksessä ei siis kuitenkaan 
olisi rakennusvalvonnallinen lupa, vaan omistajan suostumuksen korvaava pakkotoimi- tai 
rasitetyyppinen päätös. Perustelujen mukaan "jos suostumusta ei saada, voisi kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen myöntää luvan kiinteän lumiaidan sijoittamiseen". Tästä saa 
ainakin sen käsityksen, että myös asutulla alueella omistajan suostumus voitaisiin korvata 
viranomaispäätöksellä. Eihän lumiaitaa "asutunkaan alueen" ulkopuolella ilman erityistä 
oikeusperustetta saa sijoittaa toisen maalle; ehkä sääntelyssä on ajateltu suoja-alueen olevan 
muutoinkin omistajan käyttövallan kannalta "reuna-aluetta". Jos kuitenkin on tarkoitettu, että 
suostumus ja viranomaispäätös ovat kaikissa tapauksissa vaihtoehtoisia, tulisi pykälätekstistä 
poistaa sanat "muussa tapauksessa" sekaannusta aiheuttavina tai korvata ne sanoilla: "taikka, jollei 
suostumusta saada," (nykylaissa vastaavaa sekaannusvaaraa ei ole: "- - suostumuksella, tai jollei 
hänen kanssaan saada aikaan suostumusta, - - luvalla."). Muutoinkin olisi syytä selventää sääntelyä 
asutun alueen ulkopuolisten alueiden osalta. 
 
6. Ympäristölliset, kaavoitukselliset ym. vaatimukset 
 
PL 20 §:n säännöstä ympäristöperusoikeuksista on totuttu pitämään ensi kädessä ohjeena 
lainsäätäjälle. Sen on katsottu merkitsevän perustuslaillista toimeksiantoa ympäristölainsäädännön 
sisällön ja ympäristölliseen päätöksentekoon liittyvien vaikutusmahdoilisuuksien kehittämiseksi. 
Tältä kannalta säännöksen on tulkittu myös sisältävän eräänlaisen "nykytilanteen 
heikentämiskiellon" eli kiellon heikentää nykyistä ympäristöllistä sääntelyä niin aineellisessa kuin 
menettelyllisessäkin suhteessa. 
 
Ehdotuksen säännökset aineellisten ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta vastaavat paljolti 
olemassa olevaa lakia sellaisena kuin se lukuisten muutosten seurauksena on, mutta 
vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen osalta ehdotus sisältää eräitä selkeitä parannuksia (ks. 
jäljempänä kohdassa 7.). Aineellisessa suhteessakaan sääntely ei missään tapauksessa merkitse 
sellaisia taka-askeleita, että PL 20 §:stä johdettava heikentämiskielto tulisi edes harkittavaksi, 
päinvastoin. Ylipäätään tien suunnittelun ympäristölliset edellytykset täsmentyvät. Eräitä 
huomautuksia sääntelyn systematiikan ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi on silti tarpeen 
tehdä. 
 
Ehdotuksen 1 §:ään sisältyisi nykylainsäädännön linjan mukainen tavoitesäännös, jossa mainitaan 
liikenneintressien rinnalla muiden ohella kestävän kehityksen edistäminen sekä 
osallistumismahdollisuuksien ja oikeusturvan edistäminen. Ehkä 1 §:ssä maininta kestävästä 
kehityksestä riittävästi kattaa myös ympäristönäkökohdat, mutta niiden nimenomainenkin 
lisääminen tuskin olisi liioittelua, sillä tiehankkeiden ympäristövaikutukset ovat luonnollisesti 
tavattoman merkittäviä (ks. myös yleisperustelut s. 14-15). Ehdotuksen 3 §:ssä säädettäisiin 
yleisesti muun muassa erinäisten alueidenkäyttöön ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
edistämisestä. Pykälän 2 momentissa viitataan muun muassa luonnonvarojen säästävän käytön 
periaatteeseen ja haittojen minimoinnin periaatteisiin, jotka niin ympäristöpenisoikeuden kuin 
omaisuudensuojankin kannalta ovat merkityksellisiä. Ympäristölliseltä kannalta periaatteellisesti 
tärkeää on myös maantien parantamisen säätäminen ensisijaiseksi uuden tien rakentamiseen 
verrattuna (13 §:n 1 mom. ja perustelut s. 38). 
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Ehdotuksen 3 §:n yleisperiaatesäännöksen suhde maantien rakentamisen edellytyksiä koskevaan 
13 §:ään ja edelleen sen suhde tien suunnittelua ym. koskevaan 17 §:ään jää hieman avoimeksi. 
Palaan tähän vielä tuonnempana kahden viimeksi mainitun pykälän osalta. Tiesuunnittelun suhde 
kaavoitukseen järjestettiin uudelle perustalle TieL 10 §:n muutoksella maankäyttö- ja rakennuslain 
säätämisen yhteydessä. Tällöin kaavoitus sai selkeästi etusija-aseman suhteessa tiesuunnitteluun. 
Tämä perusteltu lähtökohta säilytettäisiin uudessakin laissa. Hyvä selvennys 17 §:n 1 momentissa 
olisi vaatimus tien suunnittelun perustumisesta oikeusvaikutteiseen kaavaan (vrt. TieL 10 §:n 2 
mom., jota tosin lienee tulkittava samalla tavoin, kun otetaan huomioon maankäyttö- ja 
rakennuslain 45 §). 
 
Tiettyä ristiriitaa säännöksissä kuitenkin näyttäisi olevan. Ehdotuksen 13 §:n 2 momentin mukaan 
maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Ehdotuksen 17 §:n 2 momentin 
mukaan taas muun muassa maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleis- ja tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin 
oikeusvaikutteista kaavaa. Säännösehdotukset herättävät ensinnäkin kysymyksen siitä, ovatko 
säännökset kaavojen vaikutuksesta tarpeen kahdessa eri pykälässä (mielletäänkö rakentamisvaihe 
ja suunnitelmavaihe siten erillisiksi, että molemmissa vaiheissa olisi tarkistettava 
kaavanmukaisuus, vai riittäisikö edes viittaussäännös?). Toiseksi säännökset ovat hienoisesti 
ristiriitaiset: oikeusvaikutteisia kaavoja ovat myös maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, mutta maankäyttö- ja rakennuslaissa yleispiirteisten kaavojen yhteydessä ei ole tapana 
puhua kaavan vastaisuudesta vaan sen toteuttamisen vaikeutumisesta (ks. maankäyttö- ja 
rakennuslain 32 §:n 2 mom., 33 §:n 2 mom., 42 §:n 2 mom. ja 43 §:n 1 mom.; nykyisessä 
yleistielaissa, TieL 10 §:n 3 ja 4 momentti, säännökset ovat nähdäkseni ristiriidattomat ja vastaavat 
maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmää; myös ehdotuksen perusteluissa ero on asianmukaisesti 
tiedostettu, s. 39). 
 
Ehdotuksen 17 §:n 1 momentin lopussa tavallaan tingittäisiin (vrt. myös pykälän 3 momentti ja 
TieL 10 §:n 5 mom.) lähtökohdasta, jonka mukaan tien suunnittelun tulee perustua 
oikeusvaikutteiseen kaavaan. Säännös mahdollistaisi toimenpiteisiin ryhtymisen kaavan 
tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman laatimiseksi, kun alueella on laadittavana tai 
muutettavana oikeusvaikutteinen kaava. Mikäli kuitenkin kaava hyväksytään toisensisältöisenä tai 
peräti kumotaan muutoksenhaun johdosta, kaavan tavoitteet eivät ehkä lopulta realisoidu, jolloin 
yleis- tai tiesuunnitelman asema jää ongelmalliseksi. Perusteluissa (s. 40) tosin korostetaan, että 
kaavan on oltava hyväksytty (tai vahvistettu), kun kaavassa osoitettua tien sijaintia vastaava 
suunnitelma hyväksytään. Tällöin siis suunnittelu saattaisi pahimmassa tapauksessa mennä 
hukkaan, mutta sanottu mahdollisuus tietenkin valtaosassa tapauksia voi nopeuttaa 
tiensuunnittelua. 
 
Yleissuunnitelman laatimisvelvollisuus kytkettäisiin nykysääntelyn vaatimusten lisäksi 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeeseen (ehdotuksen 18 §:n toinen virke). 
Tämä koskisi perustelujen (s. 41) mukaan myös niitä tilanteita, joissa ympäristöministeriö määräisi 
YVA-lain 6 §:n nojalla jonkin hankeluetteloon (YVA-asetuksen 6 §:n 9a-c kohdat) 
kuulumattoman tiehankkeen YVA-velvolliseksi (määräyksenvarainen YVA). Yleissuunnitelmaan 
taas on nykyiseen tapaan liitettävä YVA-laissa tarkoitettu arviointiselostus (ehdotuksen 29 §:n 1 
momentti). Yleissuunnitelmaan perustuvan tiesuunnitelman yhteydessä uutta YVA-menettelyä ei 
enää tietenkään tarvita (29 §:n 3 mom.). Järjestelmä on sinänsä johdonmukainen ja 
ympäristövaikutusten selvittämisen kannalta asianmukainen. Käytännössä kysymyksiä voi herättää 
se, miten mahdollinen määräyksenvarainen YVA-menettely saadaan joustavasti sovitetuksi osaksi 
suunnittelujärjestelmää. Ympäristöministeriönhän on kyllä tehtävä päätöksensä YVA-menettelyn 
tarpeesta kuukauden kuluessa yhteysviranomaisen (alueellinen ympäristökeskus) tekemästä 
esityksestä ja yhteysviranomaisen on tehtävä oma esityksensä viipymättä (ks. YVA-asetuksen 8 
§:n 1-2 mom.). Järjestelmän toimivuus edellyttänee, että rajatapauksissa tieviranomaiset ovat 
tiiviissä yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Jos nimittäin tiesuunnitermakäsittely etenee 



 
pitkälle, ennen kuin alueellinen ympäristökeskus tekee esityksen määräyksenvaraisesta YVA-
menettelystä ja ympäristöministeriö päättää esityksen mukaisesti, YVA-menettely ja 
yleissuunnittelu on saatettava loppuun, ennen kuin tiesuunnitelmakäsittelyä voidaan jatkaa. 
 
Liitännäisalueen perustamisella voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Liitännäisalue 
saatetaan perustaa esimerkiksi maa-ainesten ottamista tai niiden läjittämistä varten. Ehdotuksen 23 
§:n mukaan tästä määrätään tiesuunnitelmassa. Laissa ei, kuten ei nykyisessäkään yleistielaissa, 
kuitenkaan erikseen säädettäisi tällaisen alueen perustamisen edellytyksistä (tähän ongelmaan 
törmättiin esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden E18-moottoritietä koskevissa, 31.12.2003 
annetuissa ratkaisuissa. Tavallaan tietenkin tiesuunnitelmaan sisältyvän alueen perustamisen tulee 
osaltaan täyttää tiesuunnitelman omat edellytykset, mutta selkeämpää ja paremmin kohdennettua 
lainsäädäntöä olisi säätää niistä erikseen. Kysymys on kuitenkin eritasoisista asioista. Lisäksi on 
tietenkin selvää, kuten perusteluistakin (s. 44) ilmenee, että toiminta liitännäisalueelia saattaa 
vaatia erityislainsäädännössä säädettyjä lupia. Kysymyshän on alueen käyttöperusteen 
hankkimisesta. Itse toiminta saattaa siten edellyttää esimerkiksi maa-aineslupaa, vesilain mukaista 
lupaa, ehkä myös ympäristölupaa jätteenkäsittelyperusteella jne. 
 
7. Menettelyyn ja muutoksenhakuun liittyviä näkökohtia 
 
Vuorovaikutuksesta tiensuunnittelun yhteydessä säädettäisiin 27 §:ssä. Sääntely on samantyyppistä 
kuin rakennuslainsäädännössä tiedottamisineen, muistutuksineen ym., joskaan ei 
yksityiskohdissaan mene niin pitkälle kuin maankäyttö- ja rakennuslain 8 luku. Nykyaikana ehkä 
hieman yllättävää on kuitenkin se, että laissa ei velvoiteta tiedottamaan menettelyn vaiheista 
erikseen kaikille kiinteistönomistajille, vaan kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja kirje osoitteeltaan 
tunnetuille vieraspaikkakuntalaisille riittää. Tämä tosin vastaa nykylainsäädäntöä ja myös 
maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavasäännöksiä. Isossa tiehankkeessa asianomaisia 
kiinteistönomistajia on toki lukuisa määrä, ja myös tietä varten lunastettavan alueen ulkopuolella 
olevilla kiinteistönomistajilla ym. on asiassa voimakas intressi; tämä tiedotettavien piiri taas olisi 
vaikeaa rajata täsmällisesti. Silti tuntuu nykyajalle vieraalta se, että jonkun kiinteistö voidaan 
suunnitella lunastettavaksi vaikka kokonaan tiealueeksi ja hänen ainoa virallinen, pakollinen 
tiedonsaantikanavansa on kunnan ilmoitustauluja kunnan virallinen ilmoituslehti. 
 
Nykytulkinnan mukaan luonnonsuojelujärjestöillä ei ole valitusoikeutta tiesuunnitelman 
hyväksymispäätöksestä (KHO 2003:99, äänestys siltä osin 3-2). Ehdotuksen 105 §:n 3 momentin 
mukaan tietyt rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt saisivat hakea muutosta yleis- tai tiesuunnitelman 
hyväksymispäätökseen toimialaansa koskevissa asioissa toimialueellaan. Säännös toteuttaa 
osaltaan PL 20 §:n perustuslaillista toimeksiantoa ja niin sanotun Ärhusin sopimuksen velvoitteita 
(ks. niistä HE 165/2003 vp) sekä johdonmukaistaa kotimaista ympäristölainsäädäntöä ja lähentää 
sitä tältä osin kansainväliseen kehitykseen. Säännös on ympäristöä ja oikeusturvaa koskevien 
perusoikeussäännösten kannalta oikeansuuntainen tieasioiden ympäristöllinen ja muu merkitys 
huomioon ottaen. Kiinnitän kuitenkin huomiota siihen, että säännös ei suinkaan rajaa valittamaan 
oikeutettuja yhteisöjä ja säätiöitä ympäristöjärjestöihin, vaan se on pitkälti maankäyttö- ja 
rakennuslain 191 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen suuntainen (toisenlaisia muotoiluja on 
ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa sekä luonnonsuojelulaissa). Maankäyttö- ja rakennuslain 
vastaavan säännöksen perusteella tosin suurin osa järjestövalituksista lienee tähän asti ollut 
kilpailevien kauppiasyhteisöjen market-kaavoista tekemiä! Ehkä tämä ei tieasioissa ole ongelma. 
 
Tiettyjä tiehankkeita koskevien valitusten kiireellisestä käsittelystä säädettäisiin maankäyttö- ja 
rakennuslain 188 §:n 2 momentin tapaan ehdotuksen 105 §:n 4 momentissa. Sinänsä ehdotus on 
nykyisessä keskusteluilmapiirissä (ks. myös oikeusministeriön työryhmämietintö 2004:1, 
Valitusten käsittelyn nopeuttaminen yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä 
asioissa) ymmärrettävä, mutta kun kovin monia erilaisia asioita säädetään laissa kiireellisesti 
käsiteltäviksi (myös lastensuojeluasiat, julkisuusasiat jne.), tuollainen sääntely saattaa koskea 
inflaation. 
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Ongelmallisena oikeusturvanäkökohtien sekä osaltaan myös omaisuudensuojan ja 
ympäristöperusoikeuden kannalta pidän sitä vastoin muutoksenhaun rajoituksia koskevaa 
säännöstä (106 §). Pykälän mukaan yleissuunnitelmasta tai tiesuunnitelmasta ei saisi valittaa siltä 
osin kuin maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on hyväksytty lainvoimaisessa oikeusvaikutteisessa 
kaavassa, eikä tiesuunnitelmasta vastaavasti, jos mainitut seikat on hyväksytty lainvoimaisessa 
yleissuunnitelmassa. Säännös sisältää teoriassa selkeän ja ymmärrettävän kaksinkertaisen 
valittamisen kiellon, mutta käytännössä sitä on äärimmäisen vaikeaa soveltaa, ja sen hyöty 
muutoksenhaun rajaajana on kyseenalainen. Suunnittelu nimittäin tarkentuu ja täsmentyy 
vaiheittain yleispiirteisen kaavan tasolta yleissuunnitelman kautta tiesuunnitelmaan. Esimerkiksi 
maakuntakaavassa tielinjaus on niin yleispiirteinen, ettei maakuntakaavan lainvoimaisuuden 
perusteella ole kohtuullista jättää tiesuunnitelmasta tehtyä valitusta tutkimatta, vaikka suunta 
olisikin karttatarkkuuden rajoissa sama; maakuntakaavatasolla asia ei välttämättä konkretisoidu 
kiinteistökohtaisesti. Tiensuunnittelun eri vaiheissa ratkaistaan erilaisia kysymyksiä, joten 
valituksissakin on usein ainakin osaksi kysymys erilaisista perusteista (esimerkiksi 
meluntorjuntajärj estelyt, jotka puolestaan ovat erottamattomassa vuorovaikutuksessa 
linjausratkaisun kanssa; ks. myös perustelut s. 42, jossa todetaan esimerkiksi meluesteiden 
rakentamisesta määrättävän yleissuunnitelmaa tarkemmin tiesuunnitelmassa). Asianosaisetkaan 
eivät välttämättä ole samoja; kaavavalitus on kunnallisvalitus, jossa paitsi valitusoikeus myös 
valitusperusteet ja niiden esittämisen merkitys poikkeavat tieasioissa noudatettavasta 
hallintovalituksesta (ks. myös OM:n työryhmämietintö 2004:1 s. 31, jossa asiaa tarkastellaan myös 
rakennuslainsäädännöstä poistetun yleiskaavan ja asemakaavan vastaavanlaista suhdetta 
koskeneen säännöksen kannalta). 
 
Tienvarsimainontaa koskevan 52 §:n perusteluissa (s. 55) katsotaan, että alueellisella 
ympäristökeskuksella (nykyinen päätöksentekijä) olisi hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin 
mukaisesti valitusoikeus mainontaa koskevasta tienpitoviranomaisen poikkeuslupapäätöksestä. 
Perusteluissa siis tulkitaan toisen lain avointa tunnusmerkistöä. Jos valitusoikeus halutaan 
varmistaa ja oikeustilaa selkeyttää, tällainen muutoksenhakuoikeus olisi paikallaan sisällyttää 
asianomaiseen säännökseen eli 105 §:ään. Mainitun pykälän 2 momentin mukaanhan alueellisella 
ympäristökeskuksella on valitusoikeus yleis- tai tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä 
toimialueellaan, mutta ei yleistä valitusoikeutta maantielain alalla. Luonnonsuojelulain 63 §:n 
perusteella ympäristökeskuksella ei valitusoikeutta yleensä olisi, kun vielä ulkomainontasääntely 
siirrettäisiin luonnonsuojelulaista maantielakiin. 
 
Samantapaisesta perusteluilla säätämisestä on esimerkkinä ehdotuksen 47 §:n poikkeamisvaltaa 
tienvarsien käyttörajoituksista koskeva perustelu (s. 53). Sen mukaan tienpitoviranomaisen 
antaman poikkeamispäätöksen "olisi oltava käsillä rakentamisesta päättävän viranomaisen 
harkitessa maankäyttö- ja rakennuslain taikka muun lainsäädännön edellytyksiä luvan 
myöntämiseksi   suunnitellulle  rakennushankkeelle."   Sinänsä  tulkinta  vastaa   esimerkiksi 
kirjallisuudessa vallitsevaa käsitystä tielainsäadäntöpoikkeuksen ja rakennusluvan suhteesta, mutta 
yleisesti ottaen pääsääntönä on kuitenkin erilaisten lupien vapaa aikajärjestys. Asiasta voisi olla 
selkeintä ottaa nimenomainen säännös maankäyttö- ja rakennuslakiin, jolloin olisi myös paikallaan 
ottaa kantaa siihen, tuleeko maantielain mukaisen poikkeuksen olla lainvoimainen tai 
täytäntöönpanokelpoinen ennen rakennuslupa-asian ratkaisemista. Samoin tulisi pohtia, onko 
perusteluissa tarkoitettu edellytyssuhde tarkoitus ulottaa yleisemminkin muunkin lainsäädännön 
kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen rakentamista koskevaan päätöksentekoon (ehkä 
vesirakentaminen tai vaikkapa ympäristölupakin saattaisi tulla kysymykseen; tielainsäädännön 
mukaisiin suoja-aluepoikkeuksiin taas voivat rinnastua vaikkapa muinaismuistolaissa tarkoitetut 
niin sanotut kajoamisluvat). Koetan tällä osoittaa, että perustelu on varsin avoin, eikä ota 
huomioon erinäisiä sinänsä epätodennäköisiä, mutta kuitenkin mahdollisia lupien 
konkurrenssitilanteita. 
 



 
Edellä on mainittu haltuunottoon liittyvistä menettelykysymyksistä (kohta 4.) sekä kuulemisesta 
16 ja 36 §:n mukaisen menettelyn yhteydessä (kohta 5.). 
 
8. Muita näkökohtia 
 
Palvelualueita koskeva ehdotuksen 8 §:n 3 momentin säännös koskee melko etäisesti itse 
maantiehen liittyviä kysymyksiä ja siinä mennään jo aivan muille oikeudenaloille. Toiminnallisesti 
asia toki liittyy tienpitoon, eikä varsinaista estettä säätää näistä seikoista tässä laissa liene. 
 
Liikkumisvapauden kannalta maanteiden käytön maksuttomuus (ehdotuksen 12 §) on 
periaatteellisesti tärkeää. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää perittäväksi maksu lautta-aluksen 
(ei siis lossin) käytöstä. Valtuussäännös lakitasolla on maksuttomuusperiaatteesta poikkeamisen 
vuoksi tarpeellinen. Tämä mahdollisuus sisältyy myös nykylainsäädäntöön (TieL 18 §), mutta 
tällaista asetusta ei ole annettu. Ainakaan tällaisena säännös ei ole perusoikeuksien kannalta 
ongelmallinen, mutta jatkossa varmaankin myös silta-, moottoritie- ym. maksut saattavat tulla 
ajankohtaisiksi. 
 
Ehdotuksen 25 §:n 2 momentissa säädettäisiin tiesuunnitelmasta muun muassa tiealueen 
määrittämiseksi. Perusteluista (s. 45, vasen palsta) kuitenkin ilmenee, että kysymys ei ole vain 
epäselvien rajojen määrittämisestä (vrt. esimerkiksi kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettu 
kiinteistönmääritys), vaan rajojen määräämisestä, kun tiealuetta tarvitaan leveämpänä kuin se 
suoraan lain nojalla on. Termi määrittäminen antaa toimenpiteestä hienoisesti virheellisen kuvan, 
kun perusteluissa vielä nimenomaisesti todetaan, ettei pelkkä tiealueen määrittäminen edellyttäisi 
tiesuunnitelmaa! 
 
Ehdotuksen 27 §:n 5 momentissa ja 28 §:ssä säädettäisiin mahdollisuudesta noudattaa eräissä 
tapauksissa "yksinkertaisempaa menettelyä". Tarkoitus lienee säätää tuosta yksinkertaisemmasta 
menettelystä valtioneuvoston asetuksella (ks. 27 §:n 6 mom.), mutta etenkin asetusluonnoksen 
puuttuessa sääntely jää varsin avoimeksi. 
 
Liikkumisvapauteen ja ennen muuta teillä liikkumisen turvallisuuteen kytkeytyvät myös 
ehdotuksen kunnossapitoa ja liikenteen tilapäistä kieltämistä ja rajoittamista koskevat säännökset 
(33-35 §). Säännökset eivät liene perusoikeuksien kannalta ongelmallisia. 
 
Yleissuunnitelman oikeusvaikutuksiin kuuluu ehdollinen rakentamisrajoitus (ehdotuksen 20 §:n 1 
momentti, ks. myös TieL 24 c §). Säännös vastaa maankäyttö- ja rakennuslain yleispiirteisiin 
kaavoihin liittyvää ehdollista rakentamisrajoitusta (33 §:n 2 mom. ja 43 §:n 1 mom.). Maankäyttö-
jä rakennuslakia koskevan oikeuskäytännön kehittymisen myötä olisi ehkä syytä pohtia 
säännöksen laventamista koskemaan myös muita rakentamishankkeita kuin rakennuksen 
rakentamista 
(esimerkiksi mastot, jotka eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:n 1 momentissa olevaa 
rakennuksen määritelmää, vaan jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 1 
momentin 4 kohdan mukaan toimenpidelupaa). 
 
Säännökset maartien lakkaamisesta (sic!) ja lakkauttamisesta (88-89 §) avautuvat vain tarkkaan 
lukien. Maantie nähtävästi lakkaa, kun tien oikaisun yhteydessä vanhaa tieuraa ei enää tarvita eikä 
tiesuunnitelmassa ole määrätty jäämään maantieksi (88 §:n 1 mom.). Tämä sitten todetaan 
tienpitoviranomaisen päätöksellä, ja alueen käyttö ja tienpitäjän oikeudet lakkaavat (88 §:n 2 
mom.), minkä jälkeen puheena oleva alue siirtyy entistä tiealuetta koskevien säännösten (90-§:t) 
mukaisesti kunnalle tai viereisiin kiinteistöihin. Maantie puolestaan voidaan lakkauttaa 
tiesuunnitelmalla (89 §), kun sitä ei enää käytetä yleiseen liikenteeseen; tämä ei välttämättä liity 
uuden tai muutetun tien tekemiseen, joskin usein näin lienee. Tien lakatessa siihen kohdistunut 
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tienpitäjän oikeus lakkaa. Arvoitukseksi minulle kuitenkin jäi, miksi tässä tapauksessa ei viitata 
joko 88 §:n 2 momenttiin tai suoraan entistä tiealuetta koskeviin säännöksiin. 
 
9. Loppupäätelmiä 
 
Esityksen mukaan pääasiallinen syy perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämiseen on ollut 
tieoikeuden muuttuminen omistusoikeudeksi. Kuten edellä kohdassa 3. olen esittänyt, en pidä 
muutosta omaisuudensuojan tai muutoinkaan perusoikeuksien kannalta ongelmallisena. Kun 
esitetty lainsäädäntö muutoin lähes kauttaaltaan perustuu nykysääntelylle sitä monin kohdin 
selkeyttäen ja käsitykseni mukaan parantaen, muitakaan niin vakavia perusoikeusongelmia en 
esityksestä havaitse, etteikö laki olisi säädettävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Edellä 
olen kuitenkin pyrkinyt tarkastelemaan esitystä laajemmastakin näkökulmasta ja etsimään siitä 
kohtia, joiden edelleen kehittäminen entisestään tehostaisi perusoikeuksien huomioon ottamista 
sekä käsitykseni mukaan selkeyttäisi säännöksiä. Lainsäädännön selkeys on sekin oikeusturva- ja 
siten perusoikeuskysymys. 

10. Tekniset virheet 

Itse lakitekstissä havaitsin seuraavat pienet painovirheet: 

19 §:n lopusta puuttuu piste 
25 §:n otsikossa on lyöntivirhe (pitää olla erityistapauksissa) 
40 §:n 2 momentissa pitänee yleistä lakiterminologiaa vastaavasti puhua tilaisuudesta (eikä 
mahdollisuudesta) tulla kuulluksi. 
60 §:n otsikossa on j-kirjain jäänyt kursivoimatta 
115 §:n 2 ja 3 momentin mukaan saisi "valittamalla hakea muutosta - - päätöksestä", pitänee 
olla "päätökseen". 
luonnonsuojelulain 36 §:n nykyversiossa ja rinnakkaistekstissä lienee otsikon jälkeen 
tarpeeton piste 
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Yleisarvio 
 

Hallituksen maantielakia koskevassa esityksessä on kysymys yleisiä teitä koskevan 

lainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Tosin esitys rakentuu monilta osin aiemman 

lainsäädäntöperinteen varaan. Esityksessä pyritään yhteensovittamaan niitä moninaisia 

liikenteellisiä, ympäristölHsiäjakansalaisosdUstumiseen liittyviä tarpeita ja intressejä, joita 

maanteiden suunnittelemiseen ja rakentamiseen sekä tienpitoon nyky-yhteiskurmas-sa liittyy. 

Kokonaisuutena ottaen esityksessä painotetaan erityisesti tieliikenteeilisiä ja tienpidollisia 

tarpeita sekä toisaalta maantien välittömässä vaikutuspiirissä olevien kiinteistönomistajien 

oikeusasemaan liittyviä näkökohtia. Samoin ympäristönsuojelullisiin näkökohtiin kiinnitetään 

esityksessä huomiota. Kuitenkin herää kysymys, ottaako ehdotettu sääntely riittävän 

painokkaasti huomioon myös muiden kuin kiinteistöjä omistavien maanteiden vaikutuspiirissä 

olevien henkilötahojen oikeusasemaan liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi lakiehdotuksen 1 §:n 

tarkoitusäännökseen ei ole katsottu aiheelliseksi kirjata lain yleiseksi tavoitteeksi tieliikenteestä 

aiheutuvien melu- yms. 

haittojen rrunimoimista.1 Kaikkineen voitaneen kuitenkin katsoa, että lakiehdotus ottaa 

riittävän laaja-alaisesti huomioon niitä erisuuntaisia perasoikeusintressejä, joita tientekoon ja 

tienpitoon liittyy. 
 
 



 
Omaisuudensuoja 
 
 

Esityksen merkittävirnmät perasoikeuskytkennät liittyvät omaisuudensuojakysymyksiin. 

Lakihan tarjoaa oikeusperustan sekä kiinteän omaisuuden lunastamiselle tietarkoituksiin että 

erilaisten rajoitusten asettamiseen tienvarsikiinteistöjen käytölle. Osaa lakiehdotuksen 

sisältämistä kiinteistön käyttörajoituksista on arvioitava PL 15.1 §:n mukaisen 

omaisuudensuojan yleislausekkeen kannalta ja osaa puolestaan PL 15.2 §:n mukaisen 

pakkolunastuslausekkeen kannalta. Yleislausekkeen pohjalta arvioitavia omaisuuden 

käyttörajoituksia esityksessä ovat esimerkiksi maantielakiehdotuksen 16 §:n mukainen 

oikeus tutkimustöiden suorittamiseen kiinteistöllä sekä ehdotuksen 20 §:n mukaiseen 

yleissuunnitelmaan liittyvä rakentamisrajoitus*Tämänkaltaisten lakiehdotukseen sisältyvien 

rajoitusten perustuslainmukaisuudesta ei nähdäkseni ole epäselvyyttä. Ne ovat linjassa 

esimerkiksi kaavoitukseen liittyvien vastaavien rajoitusten kanssa ja täyttävät 

perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Rajoitusten taustalla on lakiin perustuva 

hyväksyttävä peruste ja ne ovat riittävän täsmällisiä eivätkä loukkaa suhteellisuusvaatimusta. 

Samoin hallinnolliset menettelyt ja oikeusturva ovat niiden osalta riittävällä tavalla 

toteutettu. 
 

Perustuslain 15.2 §:n pohjalta arvioitavia kiinteistöjen käyttörajoituksia puolestaan ovat 

lähtökohtaisesti esimerkiksi ehdotuksen 44-46 §:n mukaiset pysyvät kiellot pitää rakennusta 

tien suoja- tai näkemäalueella sekä viranomaisen oikeus poistaa ko. alueilta kasvillisuutta ja 

luonnonesteitä. Myös esimerkiksi maantiehen liittyvien ojarasitteiden 
 
 

Tosin esim. ehdotuksen 13 § :ssä todetaan, että "maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan 
mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa 
on otettava erityisesti huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä 
ympäristönäkökohdat". Myös maantietä koskevassa yleissuunnitelmassa ja tiesuunnitelmassa on lakiehdotuksen 
mukaan kiinnitettävä huomiota tien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen (19 ja 22 §). Lisäksi on huomattava, että 
muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sääntelee monin tavoin sitä, miten erilaiset intressit tulee yhteensovittaa 
maanteitä suunniteltaessa.. 

perustamista (60 §) ja eräitä muita oikeuksien lunastuksia on arvioitava PL 15.2 §:n valossa. 

Lisäksi kyseisen perusoikeussäännöksen vaatimuksia on sovellettava luonnollisesti arvioitaessa 

niitä lakiehdotuksen säännöksiä, joihin varsinaiset maa-alueiden lunastukset tietarkoituksiin 

perustuvat. Näidenkään säännösten osalta esitykseen ei nähdäkseni sisälly merkittäviä 

perustuslaillisia ongelmia. Lakiesityksen 53 §:n mukaan tietarkoituksiin tarvittavien alueiden ja 

oikeuksien lunastamiseen mamtietoirnituksissa sovelletaan lunastuslakia (603/1977). Kyseisten 



 

lunastusten taustalla on epäilemättä sellainen yleinen tarve, jota PL 15.2 §:ssä edellytetään. 

Lunastuslain sekä käsillä olevan lakiehdotuksen omat korvaussäännökset (71 ja 72 §) 

puolestaan näyttävät olevan sopusoinnussa täyden lunastuskorvauksen vaatimuksen kanssa. 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on kiinnitetty huomiota eräisiin yksittäisiin 

omaisuudensuojaa sivuaviin kysymyksiin. Näiltä osin voin suurelta osin yhtyä säätämis-

järjestysperusteluissa esitettyyn. Omaisuudensuojan kannalta ei ole ongelmallista, että 

ehdotuksen mukaan tiealueet siirtyisivät jatkossa omistusoikeudella tienpitäjälle aiemman 

tieoikeuden sijasta. Perustuslaillisia ongelmia ei liity myöskään lakiehdotuksen 83 §:ään, jonka 

mukaan vähäisiä (alle 10 e) korvauksia ei suoriteta. Myös lakkautettua tiealuetta koskevien 

ehdotusten osalta esitys on sopusoinnussa omaisuudensuojan kanssa. 
 

Sen sijaan jonkinlaisia omaisuudensuojaongelmia liittyy tilusjärjestelyjä koskevaan sääntelyyn 

erityisesti asiaa koskevan poikkeuslakina säädetyn valtuuslain (45/1971) säilyttämisen osalta. 

Nykyisen tulkintalinjan mukaisestihan poikkeuslakien käyttämistä tulisi pyrkiä 

mahdollisuuksien mukaan välttämään. Johdonmukaisuuden nimissä myös vanhoista 

poikkeuslaeista olisi syytä pyrkiä pääsemään eroon siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. 

Käsillä olevan lakiesityksen perusteluista ei käy selkeästi ilmi, miksi kyseisen poikkeuslain 

säilyttämiseen olisi edelleen aihetta. Nähdäkseni nyt ehdotettuihin tilusjärjestelysäännöksiin 

(63-66 §) ei liity merkittäviä ongelmia ainakaan täyden korvauksen vaatimuksen näkökulmasta. 

Ei myöskään liene painavia esteitä sille tulkinnalle, etteikö maantien teon yhteydessä 

toteutettavia tilusjärjestelyjä voitaisi pitää yleisen tarpeen mukaisina. Näin ollen on nähdäkseni 

aiheellista vielä pohtia, mitä tarkoitusperiä kyseinen poikkeuslaki enää palvelee ja voitaisiinko 

se tämän lainsäädäntöhankkeen yhteydessä kumota. 
 
 
 
 

Muut perusoikeudet 
 
 

Yhdyn esityksen säätämisjärjestysperusteluihin myös siinä suhteessa, ettei esitys ole erityisen 

ongelmallinen mm. ympäristövastuuta ja yksilöiden osalUshirnis- ja vaikutusmahdollisuuksia 

korostavan PL 20 §:n säännösten kanssa.)Myöskään ehdotetuissa oikeusturvajärjestelyissä ei 



 

nähdäkseni ole sellaisia puutteita, jotka olisivat ongelmallisia lakiehdotuksen 

sMtämisjärjestyksen kannalta. 
 

Jossakin määrin kysymyksiä sen sijaan herättää lakiehdotuksen 52 § ja sen suhde perustuslain 

12 §:n mukaiseen sananvapauteen. Vaikkei mainonta sinänsä kuuluisikaan sananvapauden 

ydinalueelle ja vaikka tienvareimamonnan rajoittamiseen lienee olemassa varsin painavia 

maisemallisia ja liikenneturvallisuuteen liittyviä perusteita, ei ehdotettu sääntelytapa kuitenkaan 

ole ongelmaton. Mainontakin nimittäin joka tapauksessa nauttii perusoikeussuojaa, joten 

kysymystä mainonnan sallimisesta/kieltämisestä ei voida 
«ali/lälrcani töH-äa aivan ni im i/anaocfi fi ror» nm at c An InarVin+aan Innn ni/f f̂ Vir\r\tf̂ f a  C k f i  J.iciii.vicmw7juiiuu aivau IUIII faj/aa^u uv 
TIIUIIUIHUUVU IIUIAUXIIKUI nvuxx XM-J w wn.wtwn***M, 

Tässä suhteessa säännösehdotuksen harkintakriteerejä on nähdäkseni täsmennettävä. 
 
 

Muilta osin lakiehdotukseen ei nähdäkseni liity sellaisia ongelmia, jotka estäisivät sen 

käsittelemisen tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 
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Yleisarvio 
 
 

Hallituksen maantielakia koskevassa esityksessä on kysymys yleisiä teitä koskevan 

lainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Tosin esitys rakentuu monilta osin aiemman 

lainsäädäntöperinteen varaan. Esityksessä pyritään yhteensovittamaan niitä moninaisia 

liikenteellisiä, ympäristöllisiä ja kansalaisosallistumiseen liittyviä tarpeita ja intressejä, joita 

maanteiden suunnittelemiseen ja rakentamiseen sekä tienpitoon nyky-yhteiskunnassa liittyy. 

Kokonaisuutena ottaen esityksessä painotetaan erityisesti tieliikenteellisiä ja tienpidollisia 

tarpeita sekä toisaalta maantien välittömässä vaikutuspiirissä olevien kiinteistönomistajien 

oikeusasemaan liittyviä näkökohtia. Samoin ympäristönsuojelullisiin näkökohtiin kiinnitetään 

esityksessä huomiota. Kuitenkin herää kysymys, ottaako ehdotettu sääntely riittävän 

painokkaasti huomioon myös muiden kuin kiinteistöjä omistavien maanteiden vaikutuspiirissä 

olevien henkilötahojen oikeusasemaan liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi lakiehdotuksen 1 §:n 

tarkoitusäännökseen ei ole katsottu aiheelliseksi kirjata lain yleiseksi tavoitteeksi tieliikenteestä 

aiheutuvien melu- yms. 

haittojen minimoimista.1 Kaikkineen voitaneen kuitenkin katsoa, että lakiehdotus ottaa 

riittävän laaja-alaisesti huomioon niitä erisuuntaisia perusoikeusintressejä, joita tientekoon ja 

tienpitoon liittyy. 
 
 

Omaisuudensuoja 
 
 

Esityksen merkittävimmät perusoikeuskytkennät liittyvät omaisuudensuojakysymyksiin. 

Lakihan tarjoaa oikeusperustan sekä kiinteän omaisuuden lunastamiselle tietarkoituksiin että 

erilaisten rajoitusten asettamiseen tienvarsikiinteistöjen käytölle. Osaa lakiehdotuksen 

sisältämistä kiinteistön käyttörajoituksista on arvioitava PL 15.1 §:n mukaisen 

omaisuudensuojan yleislausekkeen kannalta ja osaa puolestaan PL 15.2 §:n mukaisen 

pakkolunastuslausekkeen kannalta. Yleislausekkeen pohjalta arvioitavia omaisuuden 

käyttörajoituksia esityksessä ovat esimerkiksi maantielakiehdotuksen 16 §:n mukainen 

oikeus tutkimustöiden suorittamiseen kiinteistöllä sekä ehdotuksen 20 §:n mukaiseen 

yleissuunnitelmaan liittyvä rakentamisrajoitus. Tämänkaltaisten lakiehdotukseen sisältyvien 

rajoitusten perustuslainmukaisuudesta ei nähdäkseni ole epäselvyyttä. Ne ovat linjassa 



 

esimerkiksi kaavoitukseen liittyvien vastaavien rajoitusten kanssa ja täyttävät 

perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Rajoitusten taustalla on lakiin perustuva 

hyväksyttävä peruste ja ne ovat riittävän täsmällisiä eivätkä loukkaa suhteellisuusvaati- 
 
 
 
 

Tosin esim. ehdotuksen 13 §:ssä todetaan, että "maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan 
mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa 
on otettava erityisesti huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä 
ympäristönäkökohdat". Myös maantietä koskevassa yleissuunnitelmassa ja tiesuunnitelmassa on lakiehdotuksen 
mukaan kiinnitettävä huomic ca tien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen (19 ja 22 §). Lisäksi on huomattava, että 
muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sääntelee monin tavoin sitä, miten erilaiset intressit tulee yhteensovittaa 

maanteitä suunniteltaessa.. 

musta. Samoin hallinnolliset menettelyt ja oikeusturva ovat niiden osalta riittävällä tavalla 

toteutettu. 
 

Perustuslain 15.2 §:n pohjalta arvioitavia kiinteistöjen käyttörajoituksia puolestaan ovat 

lähtökohtaisesti esimerkiksi ehdotuksen 44-46 §:n mukaiset pysyvät kiellot pitää rakennusta tien 

suoja- tai näkemäalueella sekä viranomaisen oikeus poistaa ko. alueilta kasvillisuutta ja 

luonnonesteitä. Myös esimerkiksi maantiehen liittyvien ojarasitteiden perustamista (60 §) ja 

eräitä muita oikeuksien lunastuksia on arvioitava PL 15.2 §:n valossa. Lisäksi kyseisen 

perusoikeussäännöksen vaatimuksia on sovellettava luonnollisesti arvioitaessa niitä 

lakiehdotuksen säännöksiä, joihin varsinaiset maa-alueiden lunastukset tietarkoituksiin 

perustuvat. Näidenkään säännösten osalta esitykseen ei nähdäkseni sisälly merkittäviä 

perustuslaillisia ongelmia. Lakiesityksen 53 §:n mukaan tietarkoituksiin tarvittavien alueiden ja 

oikeuksien lunastamiseen maantietoimituksissa sovelletaan lunastuslakia (603/1977). Kyseisten 

lunastusten taustalla on epäilemättä sellainen yleinen tarve, jota PL 15.2 §:ssä edellytetään. 

Lunastuslain sekä käsillä olevan lakiehdotuksen omat korvaussäännökset (71 ja 72 §) 

puolestaan näyttävät olevan sopusoinnussa täyden lunastuskorvauksen vaatimuksen kanssa. 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on kiinnitetty huomiota eräisiin yksittäisiin 

omaisuudensuojaa sivuaviin kysymyksiin. Näiltä osin voin suurelta osin yhtyä säätämis-

järjestysperusteluissa esitettyyn. Omaisuudensuojan kannalta ei ole ongelmallista, että 

ehdotuksen mukaan tiealueet siirtyisivät jatkossa omistusoikeudella tienpitäjälle aiemman 

tieoikeuden sijasta. Perustuslaillisia ongelmia ei liity myöskään lakiehdotuksen 83 §:ään, jonka 



 

mukaan vähäisiä (alle 10 e) korvauksia ei suoriteta. Myös lakkautettua tiealuetta koskevien 

ehdotusten osalta esitys on sopusoinnussa omaisuudensuojan kanssa. 
 

Sen sijaan jonkinlaisia omaisuudensuojaongelmia liittyy tilusjärjestelyjä koskevaan sääntelyyn 

erityisesti asiaa koskevan poikkeuslakina säädetyn valtuuslain (45/1971) säilyttämisen osalta. 

Nykyisen tulkintalinjan mukaisestihan poikkeuslakien käyttämistä tulisi pyrkiä 

mahdollisuuksien mukaan välttämään. Johdonmukaisuuden nimissä myös vanhoista 

poikkeuslaeista olisi syytä pyrkiä pääsemään eroon siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. 

Käsillä olevan lakiesityksen perusteluista ei käy selkeästi ilmi, miksi kyseisen poikkeuslain 

säilyttämiseen olisi edelleen aihetta. Nähdäkseni nyt ehdotettuihin tilusjärjestelysäännöksiin 

(63-66 §) ei liity merkittäviä ongelmia ainakaan täyden korvauksen vaatimuksen näkökulmasta. 

Ei myöskään liene painavia esteitä sille tulkinnalle, etteikö maantien teon yhteydessä 

toteutettavia tilusjärjestelyjä voitaisi pitää yleisen tarpeen mukaisina. Näin ollen on nähdäkseni 

aiheellista vielä pohtia, mitä tarkoitusperiä kyseinen poikkeuslaki enää palvelee ja voitaisiinko 

se tämän lainsäädäntöhankkeen yhteydessä kumota. 
 
 
 
 

Muut perusoikeudet 
 
 

Yhdyn esityksen säätämisjärjestysperusteluihin myös siinä suhteessa, ettei esitys ole erityisen 

ongelmallinen mm. ympäristövastuuta ja yksilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia 

korostavan PL 20 §:n säännösten kanssa. Myöskään ehdotetuissa oikeusturvajärjestelyissä ei 

nähdäkseni ole sellaisia puutteita, jotka olisivat ongelmallisia lakiehdotuksen 

säätämisjärjestyksen kannalta. 
 

Jossakin määrin kysymyksiä sen sijaan herättää lakiehdotuksen 52 § ja sen suhde perustuslain 

12 §:n mukaiseen sananvapauteen. Vaikkei mainonta sinänsä kuuluisikaan sananvapauden 

ydinalueelle ja vaikka tienvarsimainonnan rajoittamiseen lienee olemassa varsin painavia 

maisemallisia ja liikenneturvallisuuteen liittyviä perusteita, ei ehdotettu sääntelytapa kuitenkaan 

ole ongelmaton. Mainontakin nimittäin joka tapauksessa nauttii perusoikeussuojaa, joten 

kysymystä mainonnan sallimisesta/kieltämisestä ei voida nähdäkseni jättää aivan niin vapaasti 



 

tieviranomaisen harkintaan kuin nyt ehdotetaan. Tässä suhteessa säännösehdotuksen 

harkintakriteerejä on nähdäkseni täsmennettävä. 
 

Muilta osin lakiehdotukseen ei nähdäkseni liity sellaisia ongelmia, jotka estäisivät sen 

käsittelemisen tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 
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Esityksen perusteluihin sisältyy verraten laaja (n. 3 s.) Säätämisjärjestys-jakso. Kuten tästä 

jaksostakin ilmeeen, ehdotukseen liittyvät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset koskevat 

lähinnä omaisuuden perustuslainsuojaa. Perusteluissa omaksuttuihin linjauksiin voidaan 

nähdäkseni pääosin yhtyä. Joissakin kohdin on kuitenkin aihetta esittää täydentäviä 

kommentteja. Tarkastelen seuraavassa ensiksi Säätämisjärjestys- jaksossa esitettyjä päätelmiä ja 

otan sen jälkeen vielä esille pari ehdotuksen yksityiskohtaa. 
 

Säätämisjärjestys-perusteluissa käsitellään aluksi ehdotuksen 63 ja 64 §:ään liittyen 
mQanhotnimirnL-oiiQca     ciiAntofta^jon     tilnpiöriacfaK/Ö     m     cian     r»r\{x\ \ ci ci Pja-nic+iicldin 11iciciu      iv_/niiiLuirvo^a-jci    3uuiiivuavaa    111   JJ cii j   o t\-1   ci   jci   JVII    vvjvuji^njju.        x VIUJIUJIUUI 

omaisuudensuojasäännöksen kannalta ongelmia voi tässä aiheuttaa lähinnä se, että tilusjärj 

estelyyn voi tilusvaihdon lisäksi sisältyä myös alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen. 

Siirrettävästä alueesta tulee maksettavaksi täysi korvaus. Itsestään selvää ei sen sijaan ole, 

täyttääkö tällainen siirtäminen myös pakkolunastukselle perustuslaissa edellytykseksi asetetun 

yleisen tarpeen kriteerin, kun siirrettävä alue ei tule yleiseen käyttöön vaan jonkun toisen 

yksityisen (maanomistajan) hyväksi. 
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Kuten perusteluistakin ilmenee, tätä kysymystä on pyritty jo aikaisemmin lainsäädännössä 

hoitamaan säätämällä perustuslainsäätämisjärjestyksessä erillinen valtuuslaki, laki vastikemaan 

luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä (246/1954). 

Vallinutta käsitystä tuollaisen lain tarpeellisuudesta ja sen suhteesta perustuslakiin valaisee lain 

säätämiseen johtaneessa esityksessä (HE 6/53 vp) lausuttu perustelu: " Kun vastikemaata 

siirrettäisiin toiseen kiinteistöön, eikä sitä siis otettaisiin välittömästi yleiseen tarpeeseen, on 

tähän hallituksen esitykseen sisällytetty ehdotus erillisen perustuslainsäätämisjärjestyksessä 

käsiteltävän lain säätämisestä, jolla annettaisiin valta...." Lakia ei käsitelty 

perustuslakivaliokunnassa. Hallituksen ja eduskunnan voidaan tuolloin kuitenkin sanoa 

katsoneen, että lunastuksen kohteeksi joutuneen kiinteistön intressi saada tiluksiaan eheyttävää 

maata toiselta maanomistajalta ei ole yleinen tarve perustuslain pakkolunastussäännöksen 

mielessä. Tämä kanta omaksuttiin myös vuonna 1971, kun lakia muutettiin niin, että tilusten 

siirtotapauksessa järjestelyn edellytykseksi riitti huomattavan haitan poistaminen tai sen 

olennainen vähentäminen laissa alunperin edellytetyn erittäin huomattavan haitan poistamisen 

sijasta (45/1971 ;HE 64/70 vp). Tuolloinkaan ei perustuslakivaliokuntaa kuultu. 
 

Vuonna 1971  muutettu valtuuttava laki on edelleen voimassa.  Voitaisiin ajatella, että 

sikäli kuin nyt ehdotettavat järjestelyt pysyvät tämän valtuutuksen puitteissa, ne voidaan 

toteuttaa tavallisella lailla.     Säätämisjärjestysperusteluissa ei kuitenkaan ainakaan 

selväsanaisesti nojauduta tähän perusteeseen. Perustelut ovat kuitenkin tässä epäselvät, 

niissä kun todetaan oikeastaan vain (s.78 J): 

"Tilusjärjestelyihin sovelletaan täyden korvauksen periaatetta. Se toteutuu tilusvaihdossa 
alueen muodossa ja alueen siirtämisessä rahakorvauksena. Tilusjärjestelyistä ei saa 
kenellekään aiheutua merkittävää haittaa nykyisen lain huomattavan haitan sijasta. Täten 
voidaan katsoa ehdotettujen tilusjärjestelyjen maanomistajan tahdon vastaisestikin 
kuuluvan sellaisiin toimiin, jotka eivät vaikeuta maanomistajaa käyttämästä omaisuuttaan 
normaalilla, kohtuullisella ja järkevällä tavalla." 

 

Esitetty perustelu on selvästi epätyydyttävä. Jos mahdollisuus siirtää maanomistajan maata 

vastoin hänen tahtoaan toiselle yksityiselle (toiseen tilaan) halutaan perustaa voimassa olevaan 

valtuuttavaan lakiin, olisi selvästi lausuttava järjestelyn perustumisesta tähän valtuutukseen ja 

sen mahtumisesta valtuutuksen puitteisiin. Tämän mahtumisen arviointi olisi senkin vuoksi 

tarpeen, että yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 60-61) nimenomaan todetaan säännöksessä 

ehdotettavan "haittakynnyksen alentamista nykyisen lain huomattavasta haitasta merkittäväksi 

haitaksi". (Kun huomattavan ja merkittävän ero tässä ei voi olla kovin suuri, olisi sinänsä ehkä 

ajateltavissa, että muutettu muoto merkitsee kokonaisuuden kannalta epäolennaista muutosta 

aikaisempaan valtuutukseen (esim. pevl 38/98 vp, s. 6 ) ja uusi laki voisi siten perustua 

aikaisempaan poikkeuslakiin.) Viittaus omaisuuden normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään    



 

käyttämiseen antaa kuitenkin ymmärtää, että tavallisella lailla säätämistä ei ole haluttu (ainakaan 

pelkästään ) nojata aikaisempaan valtuukseen. 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä usein esiintynyt viittaaminen siihen, että jokin 

lainsäädäntötoimi ei ole ristiriidassa omaisuuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön 

kanssa, ei tähän kuitenkaan sovi. Käsillä olevassa tilanteessa on vakiintuneesti katsottu olevan 

kysymys perustuslain omaisuudensuojasäännöksessä tarkoitetusta pakkolunastuksesta, siis siitä , 

että kiinteää omaisuutta siirretään viranomaistoimin toisen omistukseen. 

Pakkolunastussäännöstöön ei lainkaan kuulu eikä siihen sovi ajatus siitä, että säännöstöön 

kuuluva yleisen tarpeen vaatimus voitaisiin korvata tai sivuuttaa sillä, että maata luovuttavalle 

jää vielä mahdollisuus jäljelle jäävän omaisuuden normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään 

käyttämiseen ( tai että jäljelle jäävillä tiluksilla voidaan vielä harjoittaa normaaliin, kohtuullisen 

ja järkevään tapaan maataloutta). Sillä, että pienten alueiden siirrot eivät välttämättä suuresti 

vaikuta esim. siihen asti ko. tilalla harjoitettuun ^maatalouteen, ei voi olla 

pakkolunastussäännöstön vaatimusten sivuuttamiseen oikeuttavaa merkitystä. 
 

Miten tätä tilusjärjestelyn yhteydessä tapahtuvaa alueen siirtoa vastoin omistajan tahtoa 

sitten pitäisi  omaisuudensuojan kannalta arvioida/perustella sen säätämistä tavallisessa 

laissa? Minusta perusteluissa olisi voitu ja olisi ollut syytä nojautua niihin kantoihin, 

jotka perustuslakivaliokunta   omaksui lunastuslain käsittelyn yhteydessä vuoden 1977 

valtiopäivillä.  Tuolloin käsillä olleen  lakiehdotuksen 23  §:ssä edellytettiin,  että 

lunastuksesta  aiheutuvasta  tilusten  pirstoutumisesta  tai   muusta  syystä  johtuvan 

huomattavan haitan poistamiseksi tai olennaiseksi vähentämiseksi voitiin tilusvaihtojen 

lisäksi erityisestä syystä siirtää luovutuksen kohteeksi joutuneeseen kiinteistöön tiluksia 

muusta kiinteistöstä.    Perustuslakivaliokunta viittasi tässä edellä jo    mainittuihin 

poikkeuslakeina säädettyihin   vuosien 1954 ja 1971 valtuuslakeihin, totesi, että niitä ei 

ollut käsitelty perustuslakivaliokunnassa ja katsoi, ettei niiden perusteella voitu puhua 

mistään sitovasta käytännöstä. Tämän jälkeen valiokunta jatkoi (pevm 14/77 vp, s. 2): 

"Kun otetaan huomioon se yhteys, missä lakiehdotuksen 23 § on ehdotukseen 
kokonaisuudessaan, valiokunta katsoo, että varsinaisen lunastuksen oikeuttava yleinen 
tarve kattaa kaikki ne toimenpiteet, jotka oleellisesti ja luontevasti kuuluvat 
lunastusmenettelyyn ja pyrkimykseen lunastuksesta aiheutuvien haittojen minimoimiseen 
sekä että tähän voidaan lukea myös muihinkin kansalaisiin kuin lunastuksen varsinaiseen 
kohteeseen ulottuvat toimenpiteet edellyttäen, että ne eivät tuota sanottavaa haittaa tai 
vahinkoa. Lakiehdotus voidaan tältäkin osin näin ollen käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä." 
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Tätä kannanottoa seuraten näyttäisi ainakin mahdolliselta, että ehdotuksen 63 §:ssä ja 64 §:ssä 

ehdotettu säännöstö voitaisiin katsoa maantietoimitukseen sisältyvään varsinaiseen lunastukseen 

ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen sillä tavoin liittyväksi toimenpiteeksi, että sitä 

voidaan ko. lunastuskokonaisuuden osana pitää perustuslain pakkolunastussäännöksen 

edellyttämän yleisen tarpeen kattamana. (Tässä näyttää myös mahdolliselta katsoa, että 

ehdotetun 64 §:n 2 momentin 2) kohdan vaatimus, ettei aiheuteta "kenellekään merkittävää 

haittaa" riittävästi vastaa valiokunnan siteeratussa lausumassa asetettua edellytystä, että 

toimenpiteet eivät tuota "sanottavaa haittaa tai vahinkoa".) 
 
 
 

Ehdotuksen Säätämisjärjestys-jaksossa on edellä tarkastellun asian jälkeen käsitelty kysymyksiä, 

joita voitaisiin liittää siihen ehdotukseen, että tiealueet lunastettaisiin tienpitäjälle 

omistusoikeudella nykyisen tieoikeuden sijaan. Perusteluissa viitatun perustuslakivaliokunnan 

lausunnon pevl 7/90 vp sisällön huomioon ottaen jakso ei nähdäkseni vaadi lisäkommentteja. 

Myöskään kannanotto ehdotukseen pienimmästä maksettavaksi tai talletettavaksi tulevasta 

kokonaissummasta ei käsittääkseni anna aihetta enempiin huomautuksiin. 
 
 
 
 
 

Vielä pari yksityiskohtaa. 
 

84 §. Säännös koskee korvauksettomia luovutuksia. Säännöksen 1 momentin 1 virkkeen mukaan 

valtiolla ei ole oikeutta laissa tarkoitettuihin korvauksiin, mutta 2 virkkeen mukaan valtion 

liikelaitoksista annetun lain mukaisilla liikelaitoksilla on. Momentin kolmannen virkkeen 

mukaan valtioneuvosto voi päättää valtion korvausoikeudesta toisinkin, jos siihen on erityisiä 

syitä. Sananvalintojen mukaan tämä valtioneuvoston toimivalta ilmeisesti koskee vain momentin 

1 virkkeen mukaista valtion korvausoikeutta. Asialla ei ehkä ole ihmeempää käytännön 

merkitystä, mutta toimivaltasäännöksen väljyys voi herättää kysymään, mitä sillä oikein 

tarkoitetaan ja mikä esimerkiksi voisi tässä olla erityinen syy. Perusteluissa viitataan vain 

riittävän joustavuuden säilyttämiseen. Tarkoittaako säännös esim. sitä (tai vain sen tyyppistä 

asiaa), että valtioneuvosto voi joissain tilanteissa päättää, että Tiehallinnon määrärahoista on 

maksettava jokin korvaussumma Metsähallinnolle? 
 

Saman säännöksen 2 momentin mukaan yksityisen tien tai kadun muuttuessa maantieksi siirtyy 

tiekunnan tai tieosakkaiden tien alue ja katualue korvauksetta tienpitäjälle. Perusteluissa todetaan 

vain, että säännöstä ehdotetaan "selvyyden vuoksi ja vakiintuneen käytännön perusteella." 



 

Tässäkään en tunne käytännön tilanteita niin, että voisin hahmottaa säännöksen käytännön 

merkityksen. Perustelujen mitäänsanomattomuus kuitenkin herättää kysymyksen, onko 

yksityisten tieosakkeiden tien alue sillä tavoin lopullisesti ja osakkeiden päätöksistä 

riippumattomasti tiekäytössä, että sen siirtyminen korvauksetta tiehallinnon omistukseen ( sitä 

kai "siirtyy ... tienpitäjälle" tarkoittaa) on itsestään selvästi tavallisella lailla järjestettävissä. 

Tilannetta ei voida ainakaan automaattisesti rinnastaa siihen, että alue, johon on jo (lunastuksin) 

perustettu tieoikeus, voidaan ilman eri korvausta siirtää tienpitäjän omistukseen. 
 

109 §. Säännös koskee tarkempia säännöksiä ja määräyksiä. Perusteluissa viitataan kohdittain 

siihen, että säännös vastaa nykyisiä säännöksiä. Tällaisen perustelun kantavuus jää kuitenkin 

ongelmalliseksi sikäli, että nykyiset säännökset on nähtävästi säädetty ennen nykyistä 

perustuslakia ja sen lainsäädäntövallan delegointia koskevaa 80 §:ää. 
 

Kun perustelut ovat varsin mitäänsanomattomat, jää alaa tuntemattomalle jotakuinkin avoimeksi, 

mitä kaikkea voi esim. sisältää se, että valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia 

säännöksiä "jälkihoitovelvoitteista". Kuinka merkittävistä asioista voisi olla kysymys, mikä 

tällaisen norminantovallan merkitys voisi olla yksilön kannalta? 
 

Säännöksen 3 momentissa annetaan tiettyä norminantovaltaa Tiehallinnolle, siis PL 80 §:n 2 

momentissa tarkoitetulle "muulle viranomaiselle". Viranomaiselle osoitettavissa olevan 

norminantovallan piiri on perustuslainkohdassa säädetty ahtaammaksi kuin asetuksenantajille 

osoitettavissa olevien asioiden piiri. Saattaa hyvinkin olla, että määritteen "maanteiden pitoa 

koskevat tekniset ohjeet" on syytä katsoa täyttävän PL 80,2 §:ssä säädetyt edellytykset. 

Tässäkään en kuitenkaan tunne alaa riittävästi esim. arvioidakseni onko tällainen valtuutus PL 

80,2 §:n mielessä    "soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu". Sama varaus koskee tunnelien 

turvallisuutta koskevien teknisten ohjeiden merkitystä. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yleisiä teitä koskeva laki, maantielaki, joka korvaisi 

vuodelta 1954 olevat yleisistä teistä annetun lain sekä oikeudesta entiseen tie- 
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alueeseen annetun lain. Samalla ehdotetaan muutettavaksi vähäisessä määrin maankäyt-

tö-ja rakennuslakia, kiinteistörekisterilakia ja luonnonsuojelulakia. 

Yleisiä teitä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus uudistaa vastaamaan nykyistä olo-

suhteita. Ehdotuksen mukaan tienpitäjälle annetaan nykyisen tieoikeuden sijasta omis-

tusoikeus tiealueisiin. Lain voimaantullessa olemassa oleviin tiealueisiin ja tiehen välit-

tömästi liittyviin liitännäisalueisiin syntyy tienpitäjälle pääsääntöisesti omistusoikeus. 

Määrätyissä tapauksissa, kuten tien sijaitessa tunnelissa, maantietä varten perustetaan 

tieoikeus. Yleistietoimitus muuttuu maantietoimitukseksi ja sitä kehitetään uudistamalla 

tilusjärjestelysäännöksiä. . 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua 

siitä, kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa pohditaan muun muassa, loukkaavatko 

maantietoimituksen yhteydessä tehtävä tilusvaihto ja tienpitäjän tiealueeseen kohdistuvan 

pysyvän käyttöoikeuden muuttaminen omistusoikeudeksi maanomistajan perustuslain 15 

§:ssä turvattua omaisuudensuojaa. Samoin arvioidaan, täyttävätkö ehdotetut säännökset 

maanteiden rakentamisen ja käytön osalta ympäristövastuuta koskevan perustuslain 20 

§:n vaatimukset. Lopuksi arvioidaan vielä, ovatko muutoksenhakua koskevat säännökset 

sopusoinnussa perustuslain 21 §:n oikeusturvasäännöksen kanssa. 

Hallitus katsoo, että lakiesitys voidaan käsitellätavallisen lain säätämisjärjestyk-

sessä. Kun kuitenkin lain voimaantullessa olemassa olevien yleisten teiden ja niihin vä-

littömästi liittyvien liitännäisalueiden siirtämisestä tienpitäjän omistukseen ei omaisuu-

densuojan kannalta ole olemassa soveltamiskäytäntöä, ehdotetaan, että asiasta pyydetään 

perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Tieoikeuden muuttaminen omistusoikeudeksi 

Ehdotetun maantielain voimaantulosäännöksiin liittyvän 112 §:n 1 momentin mukaan 

olemassa olevan yleisen tien tiealue, johon tienpitäjällä on tieoikeus, siirtyy tämän lain 
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tullessa voimaan tienpitäjän omistukseen. Sama koskee 2 momentin mukaan tiealueeseen 

välittömästi rajoittuvaa ja maantietä varten edelleen tarpeellista liitännäisaluetta. Saman 

pykälän 3 momentin nojalla kiinteistörekisterin pitäjä muuttaa kiinteistörekisterissä 

olevat 1 momentin yleisen tien rekisteriyksiköt lunastusyksiköiksi. Toimenpide tehdään 

ilman erityistä toimitusta tai päätöstä. 

Tieoikeuden muuttamista omistusoikeudeksi lain voimaantulon jälkeen kirjaa-

mistoimenpiteellä on arvioitava perustuslain 15 §:n mukaisen omaisuudensuojan kan-

nalta. Menettelyä on pidettävä pakkolunastuksena eikä oikeudenrajoituksena, koska 

omaisuus siirtyy omistajalta tienpitäjälle lopullisesti. Perustuslain 15 §:n 2 momentin 

mukaan omaisuuden pakkolunastuksen edellytyksenä on yleinen tarve ja täysi korvaus. 

Tiealueet on aikanaan lunastettu tienpitäjälle yleistietoimituksissa pysyvällä käyt-

töoikeudella eli tieoikeudella tietarkoituksiin. Yleisen tien perustaminen tieoikeudella on 

aikanaan täyttänyt yleisen tarpeen vaatimukset. Vaikka tienpitäjälle tieoikeus riittääkin, 

kiinteistöjärjestelmän selvyyden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että tieoikeus 

muutetaan omistusoikeudeksi. Tältä osin ehdotus täyttää pakkolunastuksen edellytyksenä 

olevan yleisen tarpeen vaatimuksen. 

Perustelujen mukaan pysyvää käyttöoikeutta lunastettaessa tiealueesta on maksettu 

omistajalle täysi korvaus. Tiealue on myös vähennetty omistajan kiinteistön pinta-alasta. 

Valiokunta katsoo, että tässä tapauksessa pysyvästä käyttöoikeudesta maksettu täysi 

korvaus ei suuruudeltaan poikkea omistusoikeuden pakkolunastuskorvauksesta. 

Omistaja on siten jo saanut täyden korvauksen. Näin ollen ehdotuksen 112 § täyttää pak-

kolunastuksen edellytyksenä olevan täyden korvauksen vaatimuksen. 

Omistajalla katsotaan olevan tietty odotusoikeus siihen, että jos kiinteistöstä ero-

tettu tiealue lakkautetaan, se palautuu takaisin kiinteistön yhteyteen. Tienpitäjän omis-

tama lakanneen maantien tiealue siirtyy ehdotuksen 91 §:n 1 momentin nojalla tien la-

katessa tienpitäjältä korvauksetta viereiseen kiinteistöön sekä asemakaava-alueella ja 

alueella, jolle kunta on päättänyt laadittavaksi asemakaavan, kunnan omistukseen. Py-

syvä käyttöoikeus on ajallisesti rajoittamaton. Omistajalla ei siten ole varmuutta, että 

omaisuus koskaan palaisi takaisin siihen kiinteistöön, josta se on erotettu. Se voi joutua 

mainituilla kaava-alueilla kunnan omistukseen. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaista 
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tien vierialueen omistajan odotusoikeutta varsin kuvitteellisena ja palautumisen 

edellytyksiä arkikokemuksen mukaan hyvin epätodennäköisenä (PeVL 7/1990 vp s. 2/1). 

Se on katsonut, että vain perustellut ja konkreettiset odotusoikeudet nauttivat omaisuu-

densuojaa (PeVL 17/1997 vp. s. 3/II). Valiokunta katsoo, että pysyvällä käyttöoikeudella 

lunastetun tieoikeuden palauttamisen odotus ei ole omaisuudensuojan kannalta mer-

kityksellinen. Näin ollen ei ole merkitystä myöskään sillä, palautuuko maantien alue tien 

lakatessa luovuttaneen kiinteistön sijasta kunnan omistukseen. 
 

Liitännäisalueen lakkauttaminen 

Ehdotuksen 7 §:n mukaan maanteihin luetaan niiden liitännäisalueina tiealueen ulko-

puoliset tienpitoaineen ottopaikat maantien rakentamista ja kunnossapitoa varten sekä 

maantietä ja tienpitoa varten tarpeelliset teknisen huollon alueet. Tienpitoviranomainen 

lakkauttaa ehdotuksen 95 §:n 1 momentin nojalla liitännäisalueen, kun sitä ei enää tarvita 

tienpitoon. Saman pykälän 2 momentin mukaan muuna rekisteriyksikkönä kiinteis-

törekisteriin merkitty lakkautettu liitännäisalue on maantietoimituksessa määrättävä 

kuulumaan siihen kiinteistöön, josta se on otettu tietarkoituksiin tai, jollei sitä kiinteistöä 

enää ole, siihen tai niihin kiinteistöihin, joihin se alueellisesti parhaiten soveltuu. 

Maanomistajalla on säätämisjänestysperustelujen mukaan kiviainesten ottamiseen 

tarkoitetun, voimassa olevan lain nojalla perustetun liitännäisalueen suhteen perusteltu 

odotusoikeus siihen, että alue palautuu ottotoiminnan lakattua omistajalleen. Valiokunta 

toteaa, että kiviainesten ottoalueita koskeva maanomistajan odotusoikeus alueen 

palauttamiseksi on omaisuudensuojan kannalta merkitryksellinen. 

Lakkauttamisen peruste, ettei liitännäisaluetta enää tarvita tienpitoon, voi johtaa 

tulkinnallisiin epäselvyyksiin. Ehdotuksen 9 §:n mukaan tienpito käsittää maantien 

suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteen hallinnan. Kiviainesten ottoon 

tarkoitetut liitännäisalueet on perustettu juuri ottotoimintaa varten. Sen vuoksi on perus-

teltua, että kiviainesten oton lakattua tai maa-ainesluvan voimassaolon lakattua, alue pa-

lautuu omistajalleen. Ehdotuksen 95 §:n 1 momentin sanamuoto mahdollistaisi kiviai-

nesten oton päätyttyä sen, että aluetta voitaisiin käyttää esimerkiksi tienpitäjän varikko-

alueena tai varastoalueena. Sen vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että säännöstä täsmen-
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netään esimerkiksi siten, että liitännäisalue on lakkautettava, kun sitä ei enää tarvita sii-

hen tarkoitukseen, jota varten sen perustettu. 
 

Tilusjärj estelyt 

Ehdotuksen 63 § 2 momentin mukaan voidaan maantietoimituksessa tilusjärj estelytoi-

menpiteenä suorittaa tilusvaihto kiinteistöjen kesken tai, jos sitä ei voida sopivasti toi-

mittaa, alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen rahana suoritettavaa täyttä korvausta vas-

taan. Ehdotuksen 64 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla tilusjärj estely voidaan suorittaa 

muun muassa, jos alueen siirtäminen lisäalueen antamiseksi maantiehen rajoittuvalle 

kiinteistölle on erityisen tärkeää kiinteistön käyttökelpoisuuden lisäämiseksi. Samoin 4 

kohdan perusteella tilusjärj estely voidaan suorittaa, jos se on tarpeen sellaisen arvoltaan 

vähäisen, maantien vuoksi erilleen jäävän alueen siirtämiseksi toiseen kiinteistöön, jota 

alueen omistaja ei voi käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla hyväkseen, mutta jota voi-

daan käyttää toisen kiinteistön yhteydessä. Lisäedellytyksenä tilusjärjestelylle on muun 

ohella 64 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan, ettei siitä aiheudu kenellekään merkittävää 

haittaa. 

Valtiosääntöoikeuden kannalta merkityksellistä on, täyttääkö tällainen alueen siir-

täminen tilasta toiseen pakkolunastukselle perustuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn 

yleisen tarpeen vaatimuksen. Alueen siirtäminen tapahtuu yksityisen edun eli toisen 

maanomistajan hyväksi. 

Yhtäaikaa voimassa olevan yleisen tielain säätämisen kanssa säädettiin perustuslain 

säätämisjärjestyksessä valtuuslaki eli laki vastikemaan luovutuksesta yleisiä teitä varten 

toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä. Vaikka lakia yleisistä teistä ei vuonna 1954 

käsitelty perustuslakivaliokunnassa, on perustuslakivaliokunta myöhemmin todennut 

eduskunnan tuolloin tarkoittaneen, ettei lunastuksen kohteeksi joutuneen kiinteistön 

omistajan intressi saada tiluksiaan eheyttävää maata toiselta maanomistajalta ollut ylei-

nen tarve (PeVM 14/1977 vp s. 2/II). Valtuuslakia 1971 muutettaessa tilusten siirron 

edellytykseksi asetettiin huomattavan haitan poistaminen tai sen olennainen vähentämi-

nen. Laista ei pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Laki on edelleen voimassa. 

Lunastuslakia säädettäessä ehdotuksen 23 §:n mukaan lunastuksesta aiheutuvasta 

tilusten pirstoutumisesta tai muusta syystä johtuvan haitan poistamiseksi tai olennaiseksi 
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vähentämiseksi voitiin tilusvaihtojen lisäksi erityisistä syistä siirtää luovutuksen koh-

teeksi joutuneeseen kiinteistöön tiluksia muista kiinteistöistä. Perustuslakivaliokunta 

tuolloin katsoi, että "näiden kahden tapauksen perusteella ei voida puhua mistään sito-

vasta käytännöstä varsinkaan, kun säätämisjärjestykseen vaikuttaneet tulkintaratkaisut on 

omaksuttu valiokunnan ulkopuolella. Kun otetaan huomioon se yhteys, missä lakieh-

dotuksen 23 § on ehdotukseen kokonaisuudessaan, valiokunta katsoo, että varsinaisen 

lunastuksen oikeuttava yleinen tarve kattaa kaikki ne toimenpiteet, jotka oleellisesti ja 

luontevasti kuuluvat lunastusmenettelyyn ja pyrkimykseen lunastuksesta aiheutuvien 

haittojen minimoimiseen sekä että tähän voidaan lukea myös muihinkin kansalaisiin 
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kuin lunastuksen varsinaiseen kohteeseen ulottuvat toimenpiteet edellyttäen, että ne eivät 

tuota sanottavaa haittaa tai vahinkoa. Lakiesitys voidaan valiokunnan mielestä tältäkin 

osin näin ollen käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä." (PeVM 14/1977 vp. s. 

2/II). 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään myös katsonut, ettei yleisen tarpeen vaa-

timus välttämättä edellytä lunastuksen toteuttamista julkisyhteisön hyväksi, vaan lunas-

tetun omaisuuden saajana voi olla muukin taho (PeVL 28/200 vp s. 4/1 ja PeVL 49/2002 

vp s. 4/1). 

Valiokunta katsoo, että maantietoimitukseen sisältyviä tilusjärjestelyjä mukaan 

lukien alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen voidaan pitää osana lunastuskokonaisuut-

ta, joka täyttää välillisesti yleisen tarpeen vaatimuksen. Valiokunnan mielestä tilusjär-

jestelyn edellytyksenä ehdotuksen 64 §:n 2 momentin 2 kohdassa oleva määräys, ettei-

toimenpide saa aiheuttaa kenellekään merkittävää haittaa, on syytä muuttaa sanottavaksi 

haitaksi. Tältä osin ehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Poikkeuslakien välttäminen 

Vuoden 1971 valtuuslaki on voimassa edelleen. Perustuslakiuudistuksen myötä on 

omaksuttu poikkeuslakien välttämisen periaate, jonka mukaan tulee välttää perustuslaista 



 

poikkeavien, uusien puhtaasti kansallisten lakien säätämistä. Poikkeuslakimenettelyyn 

tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavasta syystä (PeVL 

la/1998 vp s. 2/II ja PeVL 26/2004 vp s. 5/II). Valiokunnan kannan mukaan hallituksen 

tulee arvioida ennen uuden perustuslain voimaantuloa säädettyjen poikkeuslakien 

tarpeellisuus ja suhde uuden perustuslain säännöksiin ja ryhtyä tarvittaviin toimiin 

säänteyn saattamiseksi näiltäkin osin uuden perustuslain vaatimuksia vastaavaksi (PeVM 

10/1998 s. 23/1). 

Valiokunta ehdottaa, että liikenne- ja viestintävaliokunta tekisi huomautuksen, että 

valtioneuvoston piirissä ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden 1971 valtuuslain 

kumoamiseksi. 
 

Tutkimusoikeus 

Voimassa olevan yleisen tielain 46 §:n mukaan, kun on tehty aloite tien tekemisestä tai 

liitännäisalueen perustamisesta, on kiinteistöllä sallittava viranomaisten toimesta tai toi-

meksiannosta erinäisiä valmistavia toimenpiteitä kuten mittauksia, paalutuksia, kartoi-

tuksia ja maaperän tutkimista. Myös säädettävän lain 16 §:n mukaan näin ehdotetaan 

meneteltäväksi. Tutkimustyö ei saa aiheuttaa omistajalle tai oikeudenhaltijalle tarpee-

tonta häiriötä ja siitä tulee ilmoittaa kuulutuksella tai muulla sopivalla tavalla muiden 

ohella maanomistajille. Toimenpiteistä aiheutuvista vahingoista ja haitoista on makset-

tava ehdotuksen 73 §:n mukaisesti korvaus. Muussa lainsäädännössä kuten lunastulain 84 

§:ssä ja vesilain 1.luvun 31 §:ssä tällaisen tutkimustoiminnan edellytyksenä toisen 

alueella on lupa. Koska tutkimustyöt useimmiten edellyttävät koneiden käyttöä ja tie-

hankkeen toteuttaja käytännössä voi olla myös yksityinen yritys eikä ehdotus aseta eh-

dottomaksi edellytykseksi henkilökohtaista tiedoksiantoa omistajalle tai oikeudenhalti-

jalle, pitää valiokunta perustuslain turvaaman omaisuudensuojan ja oikeusturvan kannalta 

parempana, että tutkimustöiden suorittamiseen tulee saada lupa. 
 

Muutoksenhaun rajoitukset 

Ehdotuksen 106 §:n mukaan yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea va-

littamalla muutosta siltä osin kun maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty 

lainvoimaisesti oikeusvaikutteisessa kaavassa. Vastaavasti tiesuunnitelman hyväksy-



 

mispäätöksestä ei saa valittaa, jos maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty 

yleissuunnitelmassa. Ehdotus vastaa pääpiirteittäin voimassaolevan yleisen tielain 105 a 

§:ää, joka lisättiin lakiin vuoden 1998 lakimuutosten yhteydessä. Asiasta ei tuolloin 

pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa. 

Menettelyn taustalla lienee pyrkimys torjua kolminkertainen valitusmahdollisuus. 

Järjestely näyttäisi täyttävän perustuslain 21 §:n oikeusturvavaatimuksen, koska 

asianosainen voi saada asian käsiteltäväksi tuomioistuimeen. Näin ei välttämättä kuiten-

kaan ole. Lisäksi perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on pyrittävä 

turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksente-

koon. 

Tielinjauksen merkitseminen maakuntakaavaan on suuren mittakaavan vuoksi 

melko summittainen. Siitä ei vielä voi varmasti päätellä, minkä kiinteistöjen kautta tie 

kulkee. Epätietoisuuden vuoksi omistajat ia oikeudenhaltijat eivät ehkä tule käyttäneeksi 

muistutuksenteko- tai valitusoikeuttaan. Tiehanke täsmentyy vasta vaiheittain yleis-

piirteisestä kaavasta yleissuunnitelman kautta tiesuunnitelmaan. Eri vaiheissa ratkaistaan 

myös eri asioita. Vielä maakuntakaavavaiheessa eivät omistajat ja oikeudenhaltijat ole 

osanneet ennakoida kaikkia tien suunnitteluun liittyviä seikkoja kuten melukysymysten 

ratkaisemista. Kaavavalitus on kunnallisvalitus, jossa valitusoikeus ja valitusperusteet 

poikkeavat tieasioissa noudatettavasta hallintovalituksesta. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin ja 20 §:n 2 momentin perusteella valiokunta pitää 

tärkeänä, että ehdotuksen 106 §:n 1 momenttia täsmennettään siten, että kaavalla tarkoi-

tetaan kyseisessä lainkohdassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai lainvoimaista asema-

kaavaa siten kuin voimassa olevassa laissakin on menetelty. Valiokunta katsoo, että lii-

kenne-ja viestintävaliokunnan tulee harkita, tulisiko yleissuunnitelman tai tiesuunnitel-

man hyväksymipäätöksestä sallia muutoksenhakuoikeus. 
 

Tienvarsimainonta 

Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 

83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on ehdotuksen 52 §:n 1 momentin nojalla 

kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpi-

toviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen 



 

opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. Mainosta-

mista koskevat säännökset siirretään näin luonnnonsuojelulain 36 §:stä maantielakiin. 

Lunnonsuojelulain säätämisen yhteydessä perustuslakivaliokunta ei ottanut kantaa 

ulkomainontaan. Se on kuitenkin käytännössään todennut, että mainonta ja kaupallinen 

viestintä kuuluvat sananvapauden piiriin, joskaan ei sen ydinalueelle (PeVL 14/2000 vp 

s. 3/1, PeVL 23/2000 s. 3/1 ja PeVL 22/2001 vp s. 4/1). Sananvapauteen liittyy 

perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan muun muassa oikeus ilmaista ja julkistaa tietoja, 

mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään sitä ennakolta estämättä Tarkempia säännöksiä 

sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia 

koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. 

Perustuslaki ei oikeuta yleisesti lailla rajoittamaan sananavapautta. Ulkomainosten 

asettamiskieltoa ehdotuksen 52 §:n l momentissa manituilla alueilla on siten arvioitava 

perusoikeuksien yleisten rajoitusperiaatteiden mukaisesti. Rajoituksella tulee olla 

hyväksyttävä peruste. Perustelujen mukaan kieltoa puolletaan muun muassa liikennetur-

vallisuussyillä ja maisemallisilla perusteilla. Mainos ei saa myöskään aiheuttaa näkemä-

estettä tai johtaa sekaannusriskiin muistuttaessaan liikennemerkkiä tai valo-opastetta. 

Valiokunta katsoo, että ehdotuksen 52 §:n 1 momentin mukaisia alueita koskeva 

mainostamisen täyskielto, josta tosin tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksia, ei 

ole riittävä sananavapauden kannalta. Valiokunta pitää aiheellisena, että laissa tarkemmin 

määrätään, millä edellytyksillä mainituilla alueilla mainostaminen on kielletty. Myös 

poikkeusedellytyksiä on syytä täsmentää. 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen la 

in säätäm isjärjes tyksessä. 
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