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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö yksityistielain uudistarpeita koskevasta selvitysmiehen raportista
Liikenne- ja vlestintäministeriö asetti maaliskuussa 2014 diplomi-insinöori Esko Hämäläisen

selvittämään yksityistielain (358/1962) uudistustarpeita. Raportti julkaistiin ministeriön julkaisukokoelmassa (30/2014) marraskuussa 2014. Raporttia on tarkoitus käyttää taustaaineistona yksityistielain kokonaisuudistuksessa, joka on suunniteitu aioitettavaksi seuraavalla
hallituskaudeila.
Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää teitä antamaan iausunnon selvitysmiehen raportista.
Erityisesti pyydämme teitä kiinnittamään huomion seuraaviin kysymyksiin:
- Tulisiko kokonaisuudistuksen yhteydessä arvioida uudelieen maantelden, katujen ja yksityisteiden rajapinnassa tienpitovastuita ja mitä kriteerejä mahdollisissa muutoksissa

käytettäisiin?
- Tulisiko asemakaava-alueen yksityisteiden asemasta ja tienpitovastuista säätää nykyis-

tä selkeämmin?
- Kannatatteko raportissa esitettyä yksityisteiden toiminnailista luokitteiua, mitä käyttö-

kohteita näkisitte iuokittelulle ja mitä hyötyjä tai haittoja luokittelun käyttöönottoon
voisi mielestänne liittyä?
- Tulisiko laissa säätää vaftiolie ja kunnalle mahdoiiisuus tai velvollisuus tietyissä tiianteissa olla tiekunnan osakkaana ja oiisiko silti edelleen säilytettävä kuntien oikeus hoitosopimusten tekemiseen?
- Kannatatteko raportissa esitettyä valtionavustusten yhdistämistä?
- Tarvitaanko muutoksia tien käyttooikeuksiin ja tienkayttömaksuja koskeviin kysymyk¬

siin?
- Miten tehostaisitte ja heipottaisitte yksityisteiden haliinnointia - oiisiko nykyistä laajemmat tiestökunnat ratkaisu ja tulisiko myös mahdollistaa toimivaltuuksien laajentaminen esimerkiksi jäte-, vesi- tai energiakysymyksiin?
- Kannatatteko tiekuntahallinnoile vaihtoehtoista osakaskuntahallintoa?
- Tulisiko kuntien tielautakunnat säilyttää vai voitaisiinko toimitustehtävät ja muutoksenhakuasiat siirtää esimerkiksi Maanmittauslaitokseen?
- Onko teiiiä yksittäisiä pykäliä koskevia muutosehdotuksia tai kommentteja?
- Mitä muita raportissa esitettyjä tai muutoin yksityisteihin liittyviä asioita haluaisitte
kommentoida?
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Seivitysmiehen raportti löytyy liikenne-ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta:
http://www,lvm.fi/c/document library/aet file?folderId=30821748tname=DLFE25714.pdf&title=Julkaisuia%2030-2014
Lausunto tulisi toimittaa sahköisesti liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon viimeistään
18.4.2015 (kirjaamo@lvm.fi). Lisätietoja antaa Janne Mänttäri (ianne.manttari@lvm.fi. p.
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