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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta hallituksen
esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) ja eräiden muiden lakien muutta- miseksi.
Maantielakia koskevasta erillisestä hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja
aiemmin 5.7.– 4.9.2017.
Jatkovalmistelussa maantielain muutosehdotukseen on lisätty erityisesti tienpidon
laadunvarmistamiseen sekä valvonnan parantamiseen liittyviä ehdotuksia. Tähän liittyen
myös maanteiden luokittelua koskevan päätöksenteon muotoa selkeytettäisiin. Esitykseen
on lisäksi sisällytetty ehdotus Liikenneviraston tienpi-don turvallisuusjohtamisjärjestelmästä
sekä varautumista tienpidossa koskeva säännös.
Jatkovalmistelussa hallitukseen esitykseen on päädytty sisällyttämään lähes kaikki liikenneja viestintäministeriön hallinnonalan lait, joita on muutettava
maakuntauudistuksesta
johtuen. Esitykseen sisältyvät maantielain muutosten lisäksi mm. Liikennevirastosta annetun
lain, liikenteen palveluista annetun lain, ilmailulain, vesiliikennelain ja ratalain muutokset.
Suurin osa näistä lakiehdotuksista on ollut lausuttavana osana niin sanottua
maakuntauudistuksen II-paket- tia (kesällä 2017). Lakiehdotukset ovat pääosin vastaavassa
muodossa kuin tuolloin lausuttavana olleessa esitysluonnoksessa. Ratalakiin on kuitenkin
lisätty erityisesti rautateiden runkoverkkoon ja niiden palvelutasoon sekä radanpidon
yleisiin vaatimuksiin liittyviä uusia ehdotuksia.
Osa jatkovalmistelussa tehdyistä lisäyksistä on merkitykseltään varsin suuria. Esitykseen
sisältyvien lakiehdotusten kokonaisuus on laajentunut. Hallituksen esitysluonnoksesta
pyydetään uusia lausuntoja koskien erityisesti seuraavia esitykseen tuotuja uusia
kokonaisuuksia:
 Tienpidon yleisiä vaatimuksia, palvelutasoa ja kunnossapitoa sekä valvontaa koskevan
sääntelyn kehittäminen (4, 13, 13 a, 15 o, 33, 100 b §:t)
 Liikennetehtävien kokonaisuus maakuntauudistuksessa
 Ratalain muutokset

Lausuntopalvelu.fi

1/4

Tausta
Maantielakiehdotuksesta pyydettiin lausuntoja aiemmin 5.7.–4.9.2017, minkä jälkeen
esitystä on täydennetty saatujen lausuntojen pohjalta. Muista maakuntauudistukseen
liittyvistä liikennetehtävistä pyydettiin lausunnot maakuntauudistuksen II-paketin yhteydessä
keväällä 2017 (lausuntoaika päättyi 19.6.2017). Hallituksen esitys liittyy eduskunnalle 2.
maaliskuuta 2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon jär- jestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan
paikallisen itsehallinnon peruskirjaa koskevaan ilmoitukseen (HE 15/2017 vp).

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on maakuntauudistuksen täytäntöön paneminen liikennetehtävien
osalta. Pääosa ELY-keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyisi maakunnille
1.1.2020. Esityksellä selkeytettäisiin valtion ja maakunnan välistä toimivaltajakoa liikenne- ja
tienpitotehtävissä. Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisäksi varmistaa maantieverkon
valtakunnallinen yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella maata.
Keskeisiä tavoitteita tähän liittyen ovat myös tienpidon laadun varmistaminen ja valvonnan
parantaminen. Esityksen tavoitteena on osaltaan tur- vata tienpidon rahoituksen riittävyys
uudessa tienpidon järjestämismallissa. Esityksellä luotaisiin puitteet pitkäjänteiselle
valtakunnalliselle ja maakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Esityksen tavoitteena
on erityisesti lisätä maanteihin ja liikennejärjestelmään liittyvän tiedon hyödyntämistä, mikä
edistää uusien digitaalisten palveluiden kehittymistä ja liikenteen automaatiota.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään ystävällisesti lausumaan erityisesti uusina kokonaisuuksina
mukaan tulleista asioista, jotka on eritelty yllä.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä
annettujen otsikoiden mukaisesti.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausunto.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan
lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 9.3.2018.

Valmistelijat
Lisätietoja: Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä ratalaki:
Ylitarkastaja Eeva Ovaska, p. 0295 34 2354, eeva.ovaska@lvm.fi
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Liikenneneuvos Mervi Karhula, p. 0295342976, mervi.karhula@lvm.fi Maakuntauudistus ja
muut liikennetehtävät: Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 0295342367,
silja.ruokola@lvm.fi Liikenteen palveluista annettu laki Ylitarkastaja Nina Pääkkönen, p.
0295342217, nina.paakkonen@lvm.fi

Linkit
http://alueuudistus.fi/etusivu - Tietoa maakuntauudistuksesta
http://www.lvm.fi - Liikenne- ja viestintäministeriö
https://www.lvm.fi/lainsaadannon-valmistelu/-/mahti/asia/71978 - Maantielain uudistuksen
hankesivu (sisältää mm. HE:stä edellisellä lausuntokierroksella
annetut lausunnot
sekä niiden yhteenvedon)

Liitteet:
Hallituksen esitys laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.pdf - Hallituksen
esitys eduskunnalle laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Yleisperustelut.pdf - Yleisperustelut
Yksityiskohtaiset perustelut.pdf - Yksityiskohtaiset perustelut
Lakiehdotukset.pdf - Lakiehdotukset
Rinnakkaistekstit.pdf - Rinnakkaistekstit
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Lausunnonantajan lausunto
Yleiset huomiot esityksestä

Tienpidon yleisiä vaatimuksia, palvelutasoa ja kunnossapitoa sekä valvontaa koskevan
sääntelyn kehittäminen (4, 13, 13 a, 15 o, 33, 100 b §:t)

Liikennetehtävien kokonaisuus maakuntauudistuksessa

Ratalain muutokset

Muut huomiot

Voit jättää liitteitä lausunnon yhteyteen. Sallittuja tiedostoformaatteja ovat: pdf, doc, docx,
xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif and tif. Liitetiedostojen koko tulee olla
pienempi kuin 50 Mb.

Manninen Ari-Pekka

Karppanen Mira
Liikenne- ja viestintäministeriö
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