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Lausuntopyyntö 21.2.2018, dnro LVM/1770/03/2016

Hallituksen esitys maantielain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Posti Oy:ltä lausuntoa hallituksen
esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Posti toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Posti pitää erittäin myönteisenä lainmuutoksia, joilla pyritään varmistamaan
tienpidon laatu. Valtakunnalliselle logistiikkatoimijalle on kriittistä, että teiden
kunnossapitoon ja runkoverkkoon tarvittavien määrärahojen riittävyys ja viranomaisten toimivaltuudet ja yhteistoiminta lainmuutosten yhteydessä turvataan.
Posti kannattaa ehdotusta, jolla helpotettaisiin postitoimintaan liittyvien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista tiealueelle. Ehdotettu 42 §:n 5
momenttiin tehtävä lisäys on erittäin tärkeä, jotta postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavat laitteet voidaan jatkossakin sijoittaa tiealueelle nykyiseen tapaan. Ehdotetun säännöksen mukaan postilaatikoiden ja muiden postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen tiealueelle ei edellyttäisi lupaa, vaan sijoittamisessa noudatettaisiin postilain säännöksiä.
Postilain 45 § 3 momentin mukaan keräilyssä ja jakelussa tarvittavia laitteita
tai vähäisiä rakennelmia saadaan sijoittaa maantielaissa tarkoitetun maantien
suoja- tai näkemäalueelle, jos sijoittamisesta tai laatikkojen käytöstä ei aiheudu tarpeetonta vaaraa liikenteelle tai olennaista haittaa tienpidolle. Maantielain ehdotettu muutos selkiyttäisi merkittävästi maantielain ja postilain välistä suhdetta ja soveltamista.
Postilaatikot on erityisesti haja-asutusalueilla sijoitettu yleisesti maanteiden
varsille noin puolen metrin päähän tien ja piennaralueen välisestä reunasta.
Postilaatikoiden sijoittelu ryhmiin teiden varsille on ollut vakiintunut lakiin perustuva ja oikeuskäytännössä vahvistettu toimintatapa jo vuosikymmeniä.
Postilaatikoiden sijoittelu ryhmiin on välttämätöntä, jotta kohtuuhintaisia postin
yleispalveluja pystytään tarjoamaan myös haja-asutusalueilla.
Postin jakelussa ja keräilyssä tarvittavien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta ei aiheudu työskentelyä tiealueella, joka haittaisi liikennettä tai vaarantaisi liikenneturvallisuuden. Koska postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien
laitteiden sijoittelu vaatii vain vähäistä työskentelyä tiealueella, Posti katsoo,
ettei myöskään ilmoitusmenettelylle ole tarvetta. Sen vuoksi ehdotamme 42
§:n 3 momentin tarkistamista, jotta ilmoitusta tienpitäjälle ei tarvittaisi postilaatikon sijoittamisesta.
Luonnoksen mukaan ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2020, kuitenkin niin, että eräät maantielakia ja ratalakia koskevat
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muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Luonnostellun voimaantulosäännöksen mukaan 42 §:n muutokset kuuluisivat niihin,
joiden voimaantulosta säädettäisiin erikseen lailla. Posti korostaa, että oikeustilan epäselvyyden vuoksi myös maantielain 42 §:n 5 momentin muutos olisi
saatettava voimaan mahdollisimman pikaisesti ja tämä lisättävä voimaantulosäännökseen.
Kunnioittavasti
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