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1 TIENSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUU NNITTELUVAIHEET
1.1Hankekohtaisen suunnittelun kytkeytyminen tienpidon ja
liikennejärjestelmän suunnitteluun sekä maankäytän suunnitteluun
Tiensuunnittelu on tärkeä osa yhdyskuntasuunnittelua. Se on osa monitahoista suunnittelujärjestelmää, jossa liikenteen, maankäytön ja alueiden
suunnittelu vaikuttavat toisiinsa.
Alueellisen liikennejärjestelmän suunnittelu on vuorovaikutteista maankäytön
ja liikenteen suunnittelua, jossa luodaan kehykset eri liikennemuotojen ja
maankäytön järjestämiselle. Suunnittelu on jatkuvaa pitkän aikajänteen strategista suunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnitelma voi olla maakunnallinen, useita kuntia tai kaupunkiseudun kattava. Suunnitelmassa käsitellään
kaikkia kulkumuotoja ja liikennettä, maankäyttöä, liikenneverkko- ja maankäyttövaihtoehtoja, liikennejärjestelmän vaikutuksia sekä rahoitusnäkymiä ja
yhteistyötapoja. Keskeisiä osapuolia suunnittelussa ovat eri liikenneviranomaiset ja maankäytön suunnittelusta vastaavat sekä joukkoliikenteen operaattorit.
Tiensuunnittelun toimintaympäristöä voidaan havainnollistaa seuraavalla kuvalla:
Kaavoitus

J

J

'1(

Ka avasuunnitelmat
-

Liikennejärjestelmän suunnittelu

Erivaiheiset kaavat

____________

Luukennejarjestelmäsuunnitelmat
________________

1Kaavoje n

vaikutukset

L______

11

Liikennejärjestelmä
suunnitelmien
vaikutukset

11

Aluesuunnitelmat

cl)

Tie-ja liikenneoloj en suunnittelu

:

(Hankekohtainen suunnitte

-o

II
IIHankesuunnitelmat
1 1 Erivaiheiset
-

1

Hankkede
aikutukset

Lhansuuite1mahJ
Hankekohtaiset päätökset__

/'

Tienpidon suunnittelu
selvikse
1enP1d0n
Tuoleryhmäkohtaset
toimintalinjat
-TuotehmakohtarsetJ
sejv,tset

1

-

rTienpidon

1suunnitelmat
-

1
1

Tienpidon irijaukset (PTS)
Ohjelmien
Toimin- ja Ious (TTSl vaikutukset
Tulossopimus ja
-tavoineet
________
J L_________

-

Ohjelmien hyväksymispäätökset
]

[

-

Liikennepoliittiset kannanotot
Verkkopäätökset, alesopimukset

Kaavapäätökset
____________________________
[

1
1

Toteuftaminen

1

1
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1.2 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet
Tiensuunnittelu on erityisesti suurehkoissa tiehankkeissa vaiheittaista ja
suunnittelun edetessä tarkentuvaa. Kunkin vaiheen suunnittelutarkkuus ja
päätöksenteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa. Hankekohtainen suunnittelu jakautuu yleensä esiselvitys-, yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluvaiheisiin. Pienehköissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä tiehankkeissa suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita voidaan yhdistää.
Tiensuunnittelun on perustuttava maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen
kaavaan. Suunnittelun vaiheet liittyvät kaavoitukseen pääpiirteittäin seuraavasti:
- Esiselvitysvaiheessa tutkitaan tiehankkeen tarvetta, periaatevaihtoehtoja
ja hankkeen ajoittumista maakuntakaavan (tai seutukaavan) ja yleiskaavan periaatteiden pohjalta.
- Yleissuunnitelmassa määritellään tien likimääräinen sijainti ja tilan tarve
sekä suhde ympäröivään maankäyttöön ja muuhun lähiympäristöön.
Yleissuunnittelu rinnastuu yleensä yleiskaavatasoiseen, mutta joskus
asemakaavatasoiseen maankäytön suunnitteluun.
- Tiesuunnittelu on tien yksityiskohtaista liikenne- ja tieteknistä suunnittelua ja se vastaa asemakaavan tarkkuutta.
- Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen toteuttamiseen ja tehdään vasta
hankkeen toteuttamisajankohdan ja rahoituksen ollessa selvillä.
Varsinaisia hankekohtaisen suunnittelun vaiheita ovat yleissuunnittelu-, tiesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheet
r --""""I

uLiikennejärjestelmä- ii
II
1suunnittelu

Alueidenkäytön
u suunnittelu

1

1
1

ii

Vaikutusten
arviointi

lii

ii

Esiselvitys

__________________________________________________ III

Suunnittelun käynnistäminen

YyA.1

'

JI I

Yleissuunnittelu ............................. ui
1

________________
]HyvaksYminen

lii

.
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Tiesuunnittelu

Toteutusvaihe
Rakennussuunnittelu ja rakentaminen

J

Vastaanotto

Hoito ja ylläpito

Vaikutusten
seuranta
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Vaiheistetussa tiensuunnitteluprosessissa hankkeen vaihtoehtoisten ratkaisujen määrä karsiutuu vaihe vaiheelta. Prosessin edetessä suunnittelu voidaan kohdistaa entistä rajatumpaan kokonaisuuteen ja tarkastella hankkeen
eri yksityiskohtia kulloinkin tarvittavalla tarkkuudella.

1.3 Tienpidon suunnittelua palvelevat selvitykset
Tienpidon erilaista suunnittelua ja ohjelmointia varten tehdään hyvin erilaisia
ja eritasoisia selvityksiä. Selvitysten sisältö ja laajuus määrittyvät niiden käyttötarkoitusten mukaan valtakunnan tasoisista tai alueellisista selvityksistä
hyvinkin rajattuihin hankekohtaisiin selvityksiin asti. Seuraavassa on kuvattu
niistä lyhyesti tärkeimpiä.
Tarveselvityksissä tarkastellaan rajattua tieverkon osaa, tiejaksoa tai vieläkin
rajatumpaa kohdetta kuten esim. yksittäistä liittymää. Selvitysten päätavoitteina on tutkia, millainen ongelmatilanne (esim. liikenteellinen, ympäristöllinen, maankäytöllinen) on kyseessä ja millaisia vaihtoehtoisia keinoja ongelman poistamiseksi tai lieventämiseksi voisi olla käytettävissä. Selvitys sisältää kuvauksen tavoitteista, suunnittelukohteen sijainnista, kohteen nykytilasta ja syistä siihen joutumiseen, ongelmista syineen, arvioinnin tilanteen kehittymisestä tulevaisuudessa, vaihtoehtojen ideoinnin ja analysoinnin ongelmien poistamiseksi sekä johtopäätelmät.
Selvitystyöhön osallistuu lähinnä erilaisia sidosryhmätahoja, joilta selvityksen
valmistuttua voidaan tarvittaessa pyytää kannanottoja ja virallisia lausuntoja.
Tarveselvityksen tuloksena päädytään ehdotukseen, aloitetaanko hankkeen
jatkosuunnittelu vai ei. Johtopäätöksinä voidaan esittää esim. yhden tai useamman vaihtoehtoisen ratkaisumallin jatkokehittelyä, seuraavan suunnitteluvaiheen tarvetta ja sisältöä (esim. yleissuunnitelma, aluevaraussuunnitelma
tai tiesuunnitelma) ja ajoittamista. Tarveselvityksen pohjalta tehtävä kannanotto on Tiehallinnon sisäinen päätös hankkeen edistämisestä.
Yhteysväliselvitykset käsittelevät pitkähköjen tiejaksojen (esim. kaupunkiseutujen välinen 2-kaistainen valtatie) parantamistarvetta sekä kehittämistoimenpiteitä alustavasti. Selvitysten lähtökohtina ovat lii kenteelliset tavoitteet, tieverkolliset ja liikenteelliset tarkastelut ongelma-analyyseineen, aikaisemmin tiejaksolle tehdyt selvitykset ja suunnitelmat, ympäristöolot sekä
eriasteiset maankäytön suunnitelmat.
Yhteysväliselvityksen tuloksena yhteysvälille määritellään tiejaksoittain tavoitetilanteen (noin v. 2025) edellyttämät alustavat kehittämistoimenpiteet ml.
nopeustasotavoitteet. Selvityksessä kuvataan lisäksi mm. hahmoteltujen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia, kustannuksia ja niiden ajoittumista.
Teemakohtaiset selvitykset ovat luonteeltaan tilanne- ja tarvetarkasteluja
jostakin erityisteemasta. Tarkastelualue voi aiheesta riippuen olla tiepiirin,
kuntaryhmän, kunnan tai kunnanosan alue. Selvitysten tavoitteina on etsiä
ja analysoida teema-alueen ongelmakohteita mm. jatkosuunnittelun tarpeiden selvittämiseksi. Kehittämiskohteiden priorisoinnin kautta kiireellisimmät
kohteet otetaan joko yleissuunnitteluun tai yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.
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Tyypillisimpiä teemakohtaisia selvityksiä ovat esim. liikenneturvallisuusselvitys ja tievalaistuksen tarveselvitysalue)

1.4 Yleis-ja tiesuunnitelmat
Yleissuunnittelua tarvitaan jokaisen uuden tiehankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Yleissuunnittelun laajuus, sisältö ja tarkkuustaso sovitetaan mm.
hankkeen tyypin, ympäristön, alustavasti arvioitujen hankkeen vaikutusten ja
myöhemmän suunnittelun tarpeiden mukaan.
Tiehankkeesta on laadittava yleissuunnitelma, jolleivät hankkeen vaikutukset
ole vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä
määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.
Yleissuunnitelma on laadittava aina hankkeissa, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 2 luvun mukaista arviointimenettelyä (YyA).
Maantielaki edellyttää, että ennen maantien rakentamista on laadittava ja
hyväksyttävä tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole
tarpeen aivan pienissä parantamishankkeissa, jos vaikutukset ovat vähäiset
ja jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta taikka jos kiinteistön omistaja tai
omistajaan verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksena lisäalueen
ottamiseen. Käytännössä tiesuunnitelma joudutaan usein laatimaan ja käsittelemään hyvin pienistäkin hankkeista, jos hankkeen vaikutukset eivät ole
vähäiset tai jos kaikkia asianosaisia, joihin hanke saattaa vaikuttaa, on vaikea rajata tai tavoittaa.
Mikäli maantien parantamisesta ei sen vaikutusten vähäisyyden vuoksi laadita tiesuunnitelmaa, kutsutaan laadittavaa suunnitelmaa parantamissuunnitelmaksi. Tätä suunnitelmaa ei käsitellä tiesuunnitelmaa koskevien säännösten mukaisesti. Tarvittaviin lisäalueisiin hankitaan maanomistajien suostumukset ja tiepiiri hyväksyy parantamissuunnitelman. Päätös ei ole valituskelpoinen.
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2 YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) ja asetuksessa (268/99). YVA-lain
tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismandollisuuksia. Jokaisella hankkeen
toteuttajalla on yleinen velvollisuus olla selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista (YVAL 25 §). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan
lakisääteisesti YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelossa määriteltyihin hankkeisiin (YVAL 4 § 1 mom.). Arviointimenettelyä sovelletaan tapauskohtaisesti
myös muihin kuin hankeluettelossa mainittuihin hankkeisiin (YVAL 4 § 2
mom.). Harkinnanvaraisen soveltamisen harkintaperusteet löytyvät YVAasetuksesta (YVAA 7 §).
Maantielain 29 §:ssä on ympäristövaikutusten arvioinnista säädetty seuraavasti:

MTL 29§Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua
tiehanketta koskevaan yleissuunnitelmaan on liitettävä kyseisen lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuin arviointiselostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudelleen.
Yleis- ja tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 1 momentissa tarkoitettu
arvio on otettu suunnitelmassa huomioon.
Kun yleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä, ei sitä enää sovelleta yleissuunnitelman mukaisen tiesuunnitelman laatimiseen.
Hankkeesta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain mukaista arviointimenettelyä, on aina laadittava yleissuunnitelma. Yleensä kysymys on moottori- tai moottoriliikennetiestä tai hankkeesta,
jonka vaikutukset eivät ole vähäiset.
YVA-asetus 6 §. Hankeluettelo
Liikennehankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat:
a) moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentaminen,
b) neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen,
c) tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan
yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä
Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa hankkeeseen tai
jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti
aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset
huomioonottaen edellä mainittuihin hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Vaikutusten merkittävyyttä
harkiifaessa on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä
vaikutusten luonne siten kuin YVA-asetuksen 7§:ssä säädetään.
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Maantielain 18 §:n mukaan yleissuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos tien sijainti ja vaikutukset on jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Tämän säännöksen mukaisesti on tien
sijainnin lisäksi myös vaikutusten oltava riittävästi selvitetty.
Niiden tiehankkeiden suunnitteluprosessi, johon YVA-lakia sovelletaan, on
syytä selkeästi rytmittää siten kuin julkaisussa "Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, ohje suunnittelijoille" (TIEL 2150007 -97), on esitetty. Ohjeen mukaan päätökset yleissuunnitelmassa esitettävästä ratkaisusta tulee
tehdä YVA-laissa edellytetyn käsittelyn pohjalta ja sen jälkeen. Maantielain
29 §:n 2 momentin mukaan yleissuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon. Suunnitelma-asiakirjoissa on selostettava, miten,
missä kohdin ja millä tavalla arviointimenettely on vaikuttanut suunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin.
Niissä tienpidon toimissa ja hankkeissa, joissa YVA-lain mukaista menettelyä ei vaadita, tehdään ympäristövaikutusten selvitys. Selvitystyön tueksi on
laadittu YVS -ohje (Tiehankkeiden ja toimien ympäristövaikutusten selvittäminen, TIEL 2150009), joka sisältää opaskorttisarjan. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä YyA-lain alaisista hankkeista todetaan, että yleissuunnitelmaan on sovellettu YyA-lakia. Myös tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä todetaan, miten arviointi on otettu huomioon.
Jos tiesuunnitelmaa laadittaessa joudutaan poikkeamaan yleissuunnitelmasta siten, että yleissuunnitelman yhteydessä tehtyä arviointimenettelyä kokonaan tai joltakin osin ei enää voida pitää riittävänä, on tältä osin tehtävä uusi
arviointimenettely ja yleissuunnitelma.
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3 LAKISÄÄTEISET SUUNNITELMAT

3.1 Yleistä
Yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ovat maantielain mukaisia suunnitelmia,
jotka edellyttävät viranomaisen hyväksymistä (Tiehallinnon keskushallinto tai
liikenne- ja viestintäminiteriö). Maantielaki ja -asetus edellyttävät julkisuusperiaatteen noudattamista suunnittelussa, mikä takaa asianosaisille riittävien
tietojen saannin etujensa valvomiseksi. Yksityisten ihmisten ja yhteisöjen
edut ja oikeudet on otettava huomioon suunnitelmia laadittaessa ja käsiteltäessä. Esitettyihin mielipiteisiin on suhtauduttava asiallisesti ja mandollisuuksien mukaan pyrittävä yhteisesti hyväksyttävään ratkaisuun.

MTL 13 § Maantien rakentaminen
Maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa taikka liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka
maankäytön sitä edellyttäessä. Uusi maantie tehdään, jos olemassa oleva maantieverkko ei täytä enää yleisen liikenteen tai maankäytän tarpeita
eikä tien parantamisella tai muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai
riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.
Maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mandollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
Yleissuunnitelma on laadittava maantielain mukaan seuraavista hankkeista:

MTL 18§Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä määrin
ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelma on aina laadittava sellaisissa hankkeissa, joihin sovelletaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvun mukaista arviointimenettelyä.
Jos laaditaan yleissuunnitelma, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain mukainen arviointimenettely tehdään samassa yhteydessä.
Yleissuunnitelma on ohjeena tiesuunnitelmaa laadittaessa. Yleissuunnitelma
rajoittaa uudisrakentamista (maantielain 20 §). Rakennusluvalla ei saa vaikeuttaa yleissuunnitelman toteuttamista.
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MTL 20§Yleissuunnitelman oikeusvaikutukset
Yleissuunnitelma on ohjeena tiesuunnitelmaa laadittaessa. Kun yleissuunnitelman hyväksymispäätös on annettu tiedoksi ja saanut lainvoiman, on käsiteltäessä lupahakemusta rakennuksen rakentamiseksi katsottava, ettei luvan myöntämisellä vaikeuteta yleissuunnitelman toteuttamista. Jos rakennusluvan myöntämisedellytykset muutoin ovat olemassa,
on lupa myönnettävä, jos sen epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä tienpitäjä lunasta aluetta tai suorita haitasta korvausta
(ehdollinen rakentamisrajoitus).
Rakentamisrajoitus on voimassa siihen saakka, kunnes yleissuunnitelman hyväksymispäätös on rauennut 31 :n 1 tai 2 momentin nojalla.
Tiesuunnitelma on maanomistajan kannalta keskeinen suunnitelma. Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden ryhtyä rakentamaan tietä,
mihin kuuluu oikeus ottaa maantietoimituksessa haltuun tiesuunnitelmassa
osoitetut tiealueet ja muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet (esim. laskuoja-alueet).
Tiesuunnitelman tekemisestä maantielaki säätää seuraavaa:

MTL 21§Tiesuunnitelma
Ennen maantien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma. Kun on kysymys sellaisesta maantien parantamisesta, jonka vaikutukset ovat vähäiset, tiesuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta taikka jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksen Iisäalueen ottamiseen.
MTL 25§Tiesuunnitelma erityistapauksissa
Tiesuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun yksityinen tie tai katu
muutetaan maantieksi taikka kun maantie lakkautetaan muulloin kuin
maantien rakentamisen yhteydessä.
Tiesuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä myös vain tiealueen määrittämiseksi, liitännäisalueen perustamiseksi, maantiehen liittyviä yksityisiä
teitä ja liittymiä koskevaksi tai liikenteen pysyväksi rajoittamiseksi.
Tiesuunnitelma on urakan määrittelyn ja rakennussuunnittelun perusasiakirja.
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3.2 Suunnittelun aikainen toiminta
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisvastuusta on säädetty seuraavaa:

MTL 10§Tien pitäjä ja tien pidon kustannukset
Tienpitäjänä on valtio, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista sekä
käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia.
Erityisestä syystä kuten jos tienpidosta huolehditaan laadultaan tai laajuudeltaan korkeampiluokkaisena kuin yleisen liikenteen taikka tien ympäristöön sovittamisen tarve edellyttää, voi muukin kuin tienpitäjä sopimuksen
mukaisesti osallistua tienpidon kustannuksiin tai ottaa huolehtiakseen jostain tienpitoon liittyvästä toimenpiteestä.

MTL 11§Tienpitoviranomainen
Tienpitoviranomaisena toimii Tiehallinto, joka huolehtii tienpitäjälle kuuluvista tehtävistä ja käyttää puhevaltaa tienpitoa koskevissa asioissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää jokin muu valtion viranomainen
tienpitoviranomaiseksi, jos sitä tienpidon kannalta on pidettävä tarkoituksenmukaisena.
Maantielain 10 §:n 2 mom. mukaan muukin kuin Tiehallinto voi sopimuksen
perusteella ottaa huolehtiakseen tienpitoon liittyvästä tehtävästä esim.
suunnitelmien laatimisesta (kohta 3.8.1). Kunnalla tai yksityisellä yrityksellä
voi joissain tapauksissa olla intressiä ottaa huolehtiakseen tiesuunnitelman
laatimisesta. Tämä on 10 §:n 2 mom, mukaan mandollista sopimalla siitä
Tiehallinnon kanssa. Kuntaa ei enää voida määrätä tienpitäjäksi edes tietyön
ajaksi.

3.2.1 Tiedottaminen suunnittelusta ja sen aloittamisesta
MTL 16§2 mom.
Yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen sekä näihin liittyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi
katsottavalla tavalla 27 §:n 1 momentissa mainituille henkilöille, ja näillä
on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa.
MTL 27§1 mom.
Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille
asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
suunnitelma saattaa vaikuttaa, varattava mandollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.
MTL 31§1mom.
Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu 16
§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
Maantielain 31 §:n 1 mom. määrittelee ajan, kuinka pitkään yleissuunnitelman
hyväksymispäätös on voimassa. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava
kandeksan vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty (vrt, kohta 3.7.4).
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Maantielain 16 §:n 2 mom. mukainen suunnittelun ja tutkimusten aloittamiskuulutus antaa oikeuden maantielain 16 §:n 1 mom. mukaisesti liikkua kunteistöalueella ja toimittaa tarpeelliseksi katsottavat työt yms. Lisäksi on syytä
ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti ainakin niiden kiinteistöjen omistajiin, jotka
asuvat ao. kiinteistöllä, tai tiedetään asuvan paikkakunnalla, ennen kuin tutkimustoimenpiteisiin kunkin kiinteistön alueella ryhdytään. Tällöin on mandollisuus heti alkuun neuvotella niistä maanomistajan erityisistä toiveista, joita
hänellä mandollisesti on tutkimuksiin tai niiden tuloksiin nähden. Niillä, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on
oikeus olla läsnä tutkimuksissa ja lausua mielipiteensä asiassa (maantielaki
16 § 2 mom.).

MTA 3§ Vuorovaikutus
Maantielain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu mandollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiassa voidaan varata ilmoittamalla valmistelutyöstä vuorovaikuttamiseen oikeutetuille henkilökohtaisesti, erityisessä tiedotustilaisuudessa, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville taikka muulla tiedoksisaannin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Suunnittelun aikainen mandollisuus vaikuttamiseen voidaan järjestää siis
monin tavoin, eikä sille ole haluttu asettaa erityisiä muotoja. Tiedotustilaisuudesta ja valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta on kuulutettava
taikka ilmoitettava asian merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Vaikuttamismandollisuuden antamista ei saa laiminlyödä. Laiminlyönti saattaa hallintooikeudessa johtaa suunnitelman kumoamiseen ja palauttamiseen uudelleen
käsiteltäväksi, vaikka suunnitelma olisi sisällöltään lainmukainen.

3.2.2 Suunnittelun aikainen yhteistyö
Tien suunnittelussa huomioonotettavista asioista ja suunnittelun aikaisesta
yhteistyöstä on säädetty seuraavaa:

MTL3§ Maantie verkon kehittäminen ja kunnossa pito
Maantieverkkoa kehitettäessä ja pidettäessä kunnossa on kiinnitettävä
huomiota siihen, että tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja
alueiden kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista.
Maantieverkon tulee tarjota mandollisuus turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeino-alojen kuljetustarpeet. Huomiota on kiinnitettävä luonnonvarojen säästeliääseen
käyttöön ja siihen, että maantieverkon ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mandollisimman vähäisiksi.
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MTL 17§Tien suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on
laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä
toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman
laatimiseksi.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa
säädetään. Yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa
tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä
vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta ja alueellinen ympäristökeskus sitä puoltavat. Tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, voidaan maantie suunnitella, jos tien luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden
käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.
Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään.
Tien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua lisäksi liikennejärjestelmän kehittämistä koskevaan suunnitteluun.
Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä muinaismuistojen merkittävyys ja niitä
koskevat rauhoitus- ja suojelukysymykset huomioon ottaen yhteistyöstä ja
yhteydenpidosta erityisesti näiltä osin on huolehdittava riittävän ajoissa ja
perusteellisesti.
Yhteistyö aloitetaan jo esiselvitys- tai viimeistään yleissuunnitteluvaiheissa.
Neuvottelut käynnistetään yleissuunnitelman laatimistyön siinä vaiheessa,
kun suunnittelutyö on edennyt niin pitkälle, että luonnoksia ajatelluista ratkaisuista on käytettävissä. Jos esiselvitystä tai yleissuunnitelmaa ei laadita,
aloitetaan yhteistyö tiesuunnitelman laadinnan alkuvaiheessa.
Yhteistyöhön liittyviä seikkoja ja menettelytapoja on tarkemmin käsitelty
Tiehallinnon vuoropuheluoppaassa (luonnos 2006).
Neuvotteluista laaditut muistiot ja suunnittelutyön aikana pyydetyt lausunnot
liitetään suunnitelma-aineistoon. Neuvottelujen ja yhteistyön olennaiset,
suunnitelmaratkaisuihin vaikuttavat seikat mainitaan suunnitelmaselostuksessa.
Tiepiiri pyytää lausunnot yleis- ja tiesuunnitelmasta tarpeen mukaan muiltakm kuin laissa mainituilta viranomaisilta. Lausunnot pyydetään samaan aikaan, kun muutkin lausunnot.
Lausunto pyydetään sellaisilta viranomaisilta tai laitoksilta, joita suunnitelmassa esitetyn tien tekeminen koskee, kuten esim.
• Museovirastolta ja/tai maakuntamuseolta
•
Metsähallinnon hoitoalueelta, metsänhoitopiiriltä
• Ratahallintokeskukselta
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• Teleyhtiöiltä, energialaitokselta tai vastaavilta yhtiöiltä
•Voimayhtiöltä

• Seurakunnalta
Jos lausuntoja on saatu suunnittelun aikana. liitetään ne suunnitelrnaan
Tehtäessä yleissuunnitelmaa hankkeesta, johon on sovellettava lakia ympä
ristövaikutusten arvioinnista, on yhteistyö ja suunnittelun rytmittäminen er
tyisen tärkeää. Aihetta on seikkaperäisesti käsitelty julkaisussa TlE
2150007-97 "Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, ohje suunnittelä

3.3 Suunnitelman sisältä

3.3.1 Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelman tulee sisältää periaatteiltaan samat asiat kuin tiesuunnitelman. Koska yleissuunnitelma tarkentuu tiesuunnitelmavaiheessa, ei sen
edellytetä olevan tarkka.
MTL19§Yleissuunnitelman sisältö
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys maantien tarpeellisuudesta ja
tutkituista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien
likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset kuten vaikutukset tieja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa tulee esittää myös mandollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannus-arvio.
MTL 29§Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arvioi ntimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua
tiehanketta koskevaan yleissuunnitelmaan on liitettävä kyseisen lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuin arviointiselostukseen sisältyy tä
män lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudelleen.
Yleis- ja tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 1 momentissa tarkoitettu
arvio on otettu suunnitelmassa huomioon.
Kunyleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaistaarviointimenettelyä, ei sitä enää sovelleta yleissuunnitelman mukaisen tiesuunnitelman laatimiseen.
Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen perustaksi on tärkeää tutkia
vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä maankäytön suunnittelijoiden ja muiden
sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa pääpaino on periaateratkaisuissa ja
yhteiskunnallisessa hyväksyttävyydessä sekä liikenteellisissä, taloudellisissa
ja ympäristövaikutuksissa. Tekniset yksityiskohdat ja tarkka aluevaraus
jäävät tiesuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu tulee kuitenkin viedä niin
pitkälle, että voidaan varmistua ratkaisujen toteuttamiskelpoisuudesta. Tien
perusratkaisutja sijainti määritellään ympäristön ja maankäyttösuunnitelmien
edellyttämällä tarkkuudella.
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Yleissuunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon maantielain 19 §:n 1
momentissa mainitut tiestä arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset
• tie-ja liikenneoloihin
• liikenneturvallisuuteen
• ympäristöön
• maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen
• ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• muuhun alueiden käyttöön ja niitä koskeviin suunnitelmiin ja
• tarvittaessa muihin liikennemuotoihin
Nämä kaikki seikat on käytävä suunnittelussa läpi ja esitettävä yleissuunnitelmassa.
Suunnittelu- ja esittämistarkkuuteen vaikuttavat olennaisesti maankäyttö- ja
kaavoitustilanne. Lisäksi suunnittelussa ja vaihtoehtotarkasteluissa on otettava huomioon seuraava muutoksenhakua rajoittava säännös:

MTL 106 § Muutoksenhaun rajoitukset
Yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta siltä osin kuin maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty
lainvoimaisesti oikeusvaikutteisessa kaavassa.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Siihen ei saa hakea muutosta myöskään siltä osin kuin
maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa
yleissuunnitelmassa.
Tämä toisen momentin säännös edellyttää yleissuunnitelmalta eräin osin perusteellista tarkastelua. Säännös rajoittaa valittamista tiesuunnitelmavaiheessa niiltä osin, kun tien teko tai parantaminen asetetaan kokonaisuudessaan kyseenalaiseksi. Samoin tien yleispiirteistä sijaintia koskevat seikat ratkaistaan yleissuunnitelmassa. Yleissuunnitelmassa ratkaistaan eritasoliittymän ramppien sijainti taajama-alueilla, tien linjaus jonkin erityisen maastokohteen tai asutuksen suhteen ja kummalle puolelle tietä kevyen liikenteen
väylä taajama-alueella sijoitetaan.
Yleissuunnitelmassa esitetään ratkaisu vain yhdestä, parhaaksi katsotusta
vaihtoehdosta, jotta käsittelyssä saadaan selkeät kannanotot asianosaisilta
(erityisesti maanomistajilta).
Maantielain 27 §:n 5 momentin mukaan voidaan nähtävillä olevaan suunnitelmaan tehdyt vaikutuksiltaan vähäiset muutokset käsitellä tavanomaista
yksinkertaisempaa menettelyä noudattaen. Tämä ei koske yleissuunnitelmaa. Jos yleissuunnitelman perusratkaisuja muutetaan, on muutokset käsiteltävä kokonaan uudestaan. Tällaiset tapaukset tulisi kuitenkin tunnistaa jo
suunnittelun kuluessa, ja sovitella ratkaisu, mandollisesti suunnittelun aikaisia lausuntoja ja kannanottojakin pyytäen sellaiseksi, että yleissuunnitelman
pohjalta voidaan tehdä hyväksymispäätös. Jos on tarvetta muuttaa yleissuunnitelmaa, on meneteltävä maantielain 30 §:n mukaisesti (vrt, kohta
3.7.3). Suunnitelmaan nähden vähäisten muutosesitysten tutkiminen voidaan jättää tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen.
Yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen voidaan sisällyttää tiesuunnitelmaa ja sen toteutusta koskevia periaatteellisia kannanottoja (sopimuksia
esim. kunnan kanssa).
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Yleissuunnitelman laatimisessa noudatetaan Tiehalhnnon ohjetta "YleissuLinnitelma, sisältö ja esittämistapa (TIFI 21 10004-99y (uusittavaria)
3.3.2 Tiesuunnitelma
Jos yleissuunnitelma on laadittu, se on ohjeena tiesuunnitelmaa laadittaessa. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa ennen kuin yleissuunnitelman hyväksymispäätös on lainvoimainen (maantielaki 107 § 1 mom.). Tiesuunnitelman sisällöstä on säädetty seuraavasti:

MTL 22§Tiesuunnitelman sisältö
Maantien rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien
sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan
merkitä maastoon. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistusolot. Suunnitelmasta tulee
käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta tien
myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien
rakentamisen kustannuksista.
Jos maantie sitä parannettaessa saa uuden suunnan ja tie vanhan suunnan osalta jää edelleen maantieksi taikka käytettäväksi muihin tietarkoituksiin, on siitä määrättävä tiesuunnitelmassa. Jos tie on tarkoitettu
moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muutoin vain tietynlaista liikennettä varten taikka jos liikennettä muuten pysyvästi rajoitetaan, on siitä
määrättävä tiesuunnitelmassa.

MTL 23§ Liitännäisalueet ja tietyötä varten tarvittavat erityiset oikeudet
Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi liitännäisalueet ja niiden käyttämiseen
tarvittavat tieyhteydet.
Jos maantien rakentamisen ajaksi on tarpeen tietyötä varten perustaa
oikeus tienpitoaineen ottamiseen rajoitettuun määrään, tietyössä irrotettavien maa-ainesten läjittämiseen taikka alueen käyttämiseen tilapäisenä
kulkutienä, varasto- tai muuna sellaisena alueena taikka oikeus tienpitoa
varten tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen, voidaan tästä
määrätä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava tarkoitukseen tarvittava
alue tai tie.

MTL 25§Tiesuunnitelma erityistapauksissa
Tiesuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun yksityinen tie tai katu
muutetaan maantieksi taikka kun maantie lakkautetaan muulloin kuin
maantien rakentamisen yhteydessä.
Tiesuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä myös vain tiealueen määrittämiseksi, liitännäisalueen perustamiseksi, maantiehen liittyviä yksityisiä
teitä ja liittymiä koskevaksi tai liikenteen pysyväksi rajoittamiseksi.
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Tiesuunnitelman sisältöön ja tarkkuuteen vaikuttaa suunnitelmien muuttamista koskeva säännös:

MTL 30§Suunnitelmien muuttaminen
Jos hyväksyttyä yleis- tai tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, on soveltuymosin voimassa, mitä tässä laissa ja sen nojalla uudesta yleis- ja
tiesuunnitelmasta säädetään. Hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan voidaan kuitenkin tehdä sellaisia vaikutuksittaan vähäisiä muutoksia, jotka tienpitoviranomainen suunnitelman toteuttamisen yhteydessä harkitsee tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.
Tiesuunnitelmassa on määrättävä
• onko maantie tarkoitettu moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muuksi
sellaiseksi tieksi, jolla vain tietynlainen liikenne on sallittu (esim. liikenteen pysyvä rajoittaminen)
• miltä osin maantie sen suuntaa muutettaessa jää vanhan suunnan osalta
maantieksi, taikka käytettäväksi muihin tietarkoituksiin tai miltä osin vanhan tien aluetta käyttö tietarkoituksiin lakkaa

MTL 88 § 1mom.Maantien lakkaaminen
Jos maantietä parannettaessa tie on siirretty uuteen paikkaan eikä tiesuunnitelmassa ole määrätty, että tie entisellä paikallaan edelleen jää
maantieksi, se tältä osin lakkaa olemasta maantie. Tämän estämättä
tienpitoviranomainen saa käyttää entistä tiealuetta muihin tietarkoituksiin
sen mukaan kuin siitä tiesuunnitelmassa määrätään. Tällöin maantietoimituksessa tulee määrätä, että tiealue jää tienpitäjän omistukseen tai
tieoikeus siihen pysytetään. Jollei tällaista määräystä tiesuunnitelmassa
ole annettu, alueen käyttö maantietarkoituksiin ja siihen kohdistuva oikeus lakkaa parannetun maantien tultua luovutetuksi yleiseen liikenteeseen.
Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi
• suoja- ja näkemäalueet. Suoja- ja näkemäalueet voidaan ulottaa asemakaava-alueella liikennealuetta leveämpänä. Maankäyttörajoitukset tulevat
kuitenkin voimaan vasta, kun ne on osoitettu myös asemakaavassa.
• varataanko ja miten maata tien vastaista leventämistä varten sekä
• liitännäisalueetja niiden käyttämiseen tarvittavat tieyhteydet
Tiesuunnitelmassa voidaan tien tekemisen ajaksi perustaa oikeus
• tienpitoaineen ottamiseen rajoitettuun määrään
• tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen
• alueen käyttämiseen majoitus-, varasto- tai muuna sellaisena alueena
• tai tienpitoa varten tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen
• alueen käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä, esim. kiertotien tekeminen
siltatyön ajaksi
Tiesuunnitelmaan on liitettävä kustannusarvio.
Tiesuunnitelmassa, joka koskee asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa
aluetta, voidaan antaa määräyksiä ja kieltoja yksityisen tien liittämisestä
maantiehen tai sille johtavan liittymän käyftämisestä. Määräykset ja kiellot
voivat koskea myös maatalousliittymiä. Yksityistien tai maatalousliittymän
liittämistä maantiehen koskevia kieltoja ei ole kuitenkaan tarpeen asettaa
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moottori- ja moottoriliikenneteille eikä runkoteille, joille pääsystä voidaan
määrätä vain tiesuunnitelmassa (37 § 4mom.)
MTL 24§Yksityisten teiden liittymät ja maa talousliittymät sekä laskuojat
tiesuunnitelmassa

Maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittämisestä maantiehen sekä sille johtavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa myös sellaisista liittymistä,
joita käytetään yksinomaan maa- tai metsätalous-ajoon (maatalousliittymä).
Jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityisen tien liittymää tai maatalousliittymää, on uuden kulkuyhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuunnitelmassa, jolloin voidaan määrätä tienpitoviranomaisen kustannuksella tehtäväksi tarpeen mukaan yksityinen tie tai
liittymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityiseen tiehen taikka maantienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan.
Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi on tarpeen perustaa oikeus
laskuojan pitämiseen toisen maalla tai oikeus johtaa kuivatusvettä toisen
ojaan tai puroon, on tästä määrättävä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojasta on muutoin voimassa, mitä
vesilaissa (264/1961) säädetään ojituksesta.
MTL 37§4 mom.

Mitä 1-3 momentissa säädetään, ei koske moottori- eikä moottoriliikenneteitä eikä 4 §:n 3 momentin perusteella määrättyjä valtakunnallisesti
merkittäviä runkoteitä, joille pääsystä voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa.
Tiesuunnitelmassa on osoitettava katkaistavia yksityistieyhteyksiä korvaava
ja rakennettavnt iiidetyhteydet ie tienlnnen kuivatterni ki terpeellinee
laskuojan alu
Yksityisten teiden tlttyrfidjarjesielyistd on dma oltava [loS
tuksessa oma lukunsa, jonka pohjalta yksityisten teiden käytteiet nee.at te
den iittvmisti je yksityisten teiden rneHdo!lisiste restn!vt
1!
SSd
ts
tnYt jaarjeev :nk
Yksityisten teid
eikä maantielle tehdä rakentamisen yhteydessä muita yksityistieliittymiä.
Uusien yksityistie- tai maatalousliittymien tekeminen on syytä tärkeimmillä
maanteillä asettaa tienpitäjän harkinnasta riippuvaksi, jonka vuoksi näille
maantielle määrätään tiesuunnitelmassa liittymäkielto. Liittymäkielto määrätään yleensä aina valta-, kanta- ja vilkkaille seututeille, mutta se voidaan
määrätä tarvittaessa myös muille tärkeille tai vilkkaille maanteille.

Runkoteiden sekä moottori- ja moottoriliikenneteiden liittymistä määrätään
tiesuunnitelmassa. Runkoteiden ja liittymäkiellon alaisten maanteiden liittymäjärjestelyt on osoitettava ja lueteltava tien molemmin puolin tiesuunnitelmassa, vaikka parantamistoimet koskisivat vain tien toista puolta. Tämä
koskee myös maatalousliittymiä.
Liittymien järjestely tiesuunnitelmassa ei sinänsä edellytä liittymäkiellon an-
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tamista.Vaikka liittymäkieltoa ei aseteta, liittymäjärjestelyt osoitetaan pääsääntöisesti aina tiesuunnitelmassa. Jos liittymät voidaan tehdä maantielain
39 §:n perusteella, riittää tästä maininta.
Jos maantien yksityistieliittymät on tarkoitettu vain rajoitettuun käyttötarkoitukseen, asetetaan liittymille käyttörajoitus. Käyttörajoitus voidaan antaa vain
maanteihin liittyville yksityisten teiden liittymille. Yksityistien käyttötarkoituksen määrääminen on erityisen tärkeää runkoteillä ja liittymäkiellon alaisilla
maanteillä.
Maantielain 90 §
Entisen tiealueen rakenteetja laitteet
Mitä entiselle tiealueelle on tienpitoa varten rakennettu tai sijoitettu, siirtyy
alueen omistajalle, jollei tienpitoviranomainen vie sitä pois vuoden kuluessa tien lakkaamisesta lukien. Tiesuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluetta yksityiseksi tieksi tai kaduksi ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita tai laitteita. Alue on jätettävä sellaiseksi, ettei
sen käyttö sanottuun tarkoitukseen vaikeudu. Vastuu mainituista rakenteista ja laitteista siirtyy yksityisen tien tai kadun pitäjälle maantien lakatessa.
Jos lakkaavaa tai lakkautettavaa maantietä ei tarvita 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen, on tiesuunnitelmassa osoitettava ne toimenpiteet,
jotka ovat tarpeen entisen tiealueen palauttamiseksi ennalleen. Tienpitoviranomaisen tulee huolehtia näistä toimenpiteistä kustannuksellaan vuoden kuluessa tien lakkaamisesta lukien.
Syrjään jäävien maantienosien osalta tiesuunnitelmassa osoitetaan, tarvitaanko niitä edelleen yksityistienä tai katuna. Jos syrjään jäävällä osuudella
on erityistä hoitoa tarvitsevia rakenteita, kuten esim. silta tai pumppaamo, ne
on mainittava tiesuunnitelmassa, jos ne jäävät yksityisen tien tai kadun pitäjän hoitoon. Jos syrjään jäävää maantien tiealutta ei tarvita tietarkoituksiin,
tiesuunnitelmassa esitetään tien rakenteet purettavaksi ja alue viimeisteltäväksi ympäröivään maastoon sopivaksi.
Maantielain 25 §:n mukaan tiesuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun
yksityinen tie tai katu muutetaan maantieksi taikka kun maantie lakkautetaan
muulloin kuin maantien rakentamisen yhteydessä. Edellytyksenä kadun
muuttamiselle maantieksi on, että sille on asemakaavassa osoitettu liikennealue. Jos maantie on tarkoitus muuttaa kaduksi, muutos edellyttää, että
asemakaavassa on maantien kohdalle merkitty katualue ja kunta tekee kadunpitopäätöksen (ks. 4.3.2).
Tiesuunnitelma voidaan laatia myös vain tiealueen määrittämiseksi, liitännäisalueen perustamiseksi tai maantiehen liittyviä yksityisiä teitä ja liittymiä
koskevaksi.
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3.4 Maantielain mukainen käsittely
3.4.1 Yleistä
Suunnittelunaikaisesta vuorovaikutuksesta ja maantielain mukaisesta käsittelystä on säädetty seuraavaa:

MTL 27§Vuorovaikutus
Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille
asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
suunnitelma saattaa vaikuttaa, varattava mandollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.
Ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa mainituille tahoille
varattava tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa tulee kunnan pitää yleis- ja tiesuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on toimitettava
kunnalle ennen nähtävänäoloa/an päättymistä. Kunnan tulee toimittaa
lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä
muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät tienpitoviranomaiselle.
Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset
asianomaisessa kunnassa julkaistaan. Tienpitoviranomaisen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille
suunnitelman vaikutusalueen kiinteistön omistajille tai haltijoille, joiden
asuinpaikka on toisessa kunnassa ja on asiakirjoissa mainittu tai muuten
tunnettu.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla
ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava tienpitoviranomaisen perusteltu
kannanotto esitettyyn muistutukseen.
Tienpitoviranomaisen on pyydettävä yleis- ja tiesuunnitelmasta lausunto
niiltä alueellisilta ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Tienpitoviranomaisen tulee pyytää muulta viranomaiselta lausunto, jos se on päätösharkinnassa tarpeen.
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2-4 momentissa säädetään.
Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksefla.

MTA 4§Ilmoittaminen
Maantielain 27 §:ssä ja 104 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan lähettää
tavallisena kirjeenä.
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3.4.2 Suunnitelmien käsittely
Tiepiiri huolehtii yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman maantielain 27 §:n
mukaisesta käsittelystä ja vastaa suunnitelman nähtävilläolon kuuluttamisen
kustannuksista. Tiepiiri
• lähettää suunnitelman kunnalle käsiteltäväksi
• pyytää kuntaa antamaan lausunnon suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista
• pyytää lähettämään kunnan lausunnon ja muistutuskirjelmät alkuperäisinä tiepiirille
• pyytää kunnalta todistuksen suunnitelman nähtävänä olosta
• pyytää kuntaa liittämään suunnitelma-asiakirjoihin oikeaksi todistetut otteet suunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä kaavoista
Kunnalle osoitetussa kirjeessä ilmoitetaan
• minkä tien tai tien osan tekemistä varten suunnitelma on laadittu
• miltä osilta syrjään jäävä tie jää edelleen maantieksi ja miltä osilta se
lakkaa olemasta maantie
• miten muiden maanteiden hallinnollista luokkaa on tarkoitus muuttaa tien
tekemisen johdosta (esim. mitkä tiet tai tieosat on tarkoitus lakkauttaa
maantienä)
• järjestelläänkö yksityisiä teitä ja mitä vaikutuksia järjestelystä aiheutuu
• miten tiepiiri esittää kunnan osallistuvan tien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin
• mitä tiepiiri esittää kunnan vastuiksi ja velvoitteiksi, kun maantie luovutetaan yleiselle liikenteelle tai tien parantaminen on valmistunut
• maantien muuttuessa kaduksi Tiehallinnon tienpitovastuu ja samalla tieoikeus lakkaavat vasta, kun kunta on tehnyt kadunpitopäätöksen
Kuntaa pyydetään ilmoittamaan
• osallistuuko kunta kustannuksiin (rakennus- ja kunnossapito-kustannukset) tiepiirin esittämällä tavalla
• suostuuko kunta ottamaan vastaan tiepiirin esittämät vastuut ja velvoitteet
• toteuttaako kunta suunnitelman edellyttämät katujärjestelyt samanaikaisesti tietyön kanssa
• onko kunnalla huomauttamista suunnitelmassa esitettyihin hallinnollisen
luokan muutoksiin
• onko suunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytty tai vahvistettu seututai maakuntakaava, oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava
• ovatko kaavat yhdenmukaisia suunnitelman kanssa
• että kunta muuttaa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan suunnitelman mukaiseksi, sillä tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä, ennen kuin kaavan muutos on hyväksytty (MTL 17 § 2 mom.). Jos kyseessä on yleissuunnitelma, puoltaako kunta suunnitelman hyväksymistä vastoin asemakaavaa.
• että kunta tekee kadunpitopäätöksen hankkeen valmistuttua ja maantien
muuttuessa samalla kaduksi
Kuntaa voidaan myös pyytää ilmoittamaan, luovuttaako se kunnan omistamat tien tekemistä varten tarvittavat alueet korvauksetta tienpitäjän haltuun
(käytetään, jos asiasta on neuvoteltu tai sovittu etukäteen).
Kustannusjakoehdotus tehdään maantielain sekä yleisten teiden tienpidon
kustannusjakoa kuntien ja valtion kesken koskevan suosituksen pääperiaat-
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teita noudattaen. Kustannusten jakamisesta on neuvoteltava kunnan kanssa

ennen maantielain mukaista käsittelyä.
Syrjään jäävän tien säilyttäminen maantienä ja maanteiden hallinnolliset
muutokset on aina perusteltava ja niistä pitää sopia etukäteen kunnan kanssa.
Yleissuunnitelmassa yleensä kaikki ratkaisut ovat kaavatilanne huomioon
ottaen likimääräisiä ja periaatteellisia sekä esim. kustannusarvio, kustannusjako ja maanteiden hallinnolliset muutokset alustavia.
Tiesuunnitelman käsittelyn osalta on huomattava, että
• kuntaa pyydetään tiesuunnitelman nähtävänä olosta kuuluttaessaan
mainitsemaan liitännäisalueet, jotta kiinteistöjen omistajat saisivat niistä
varmimmin tiedon.
• jos tien liitännäisalue tai tien tekemisen ajaksi haltuun otettava alue on
eri kunnan alueella kuin suunniteltu tie, lähetetään sitä koskeva suunnitelma tuohon kuntaan maantielain 27 §:n mukaisesti nähtäväksi.
• runkoteiden ja liittymäkiellon alaisten maanteiden maatalousliittymien
paikat hyväksytään tiesuunnitelmassa. Muiden teiden osalta maatalousliittymien paikat on merkitty suunnitelmakarttoihin vain ohjeellisina, eikä
niitä hyväksytä tiesuunnitelmassa. Näiden teiden osalta pyydetään niitä,
joilla on huomautettavaa maatalousliittymistä, esittämään huomautuksensa suoraan tiepiirille.
Maantielain 27 §:n 2 momentin mukaan on suunnitelman nähtäväksi asettamisesta lähetettävä ilmoitus toisessa kunnassa asuvalle maanomistajalle,
jonka asuinpaikka on asiakirjoissa mainittu tai muutoin tunnettu. Sen lisäksi
on suotavaa suunnitelman ollessa kunnassa yleisesti nähtävänä järjestää
tien vaikutuspiirissä asuville yleissuunnitelman (erityisissä tapauksissa myös
tiesuunnitelman) esiifelytilaisuus, koska suunnitteluun perehtymättömien on
vaikea saada selville suunnitelmassa esitettyjä asioita ilman asiantuntijaapua. Suurista hankkeista on hyvä saada lehtiin myös artikkeli (tiedote), josta voi käydä selville suunnitelman nähtävänä oloaika ja henkilöt, joilta voi
saada lisätietoja.
Maantielain 27 § 4 momentin mukaan tienpitoviranomaisen on pyydettävä
yleis- ja tiesuunnitelmasta lausunto niiltä alueellisilta ympäristökeskuksilta,
maakunnan liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden
alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Tienpitoviranomaisen
tulee pyytää muulta viranomaiselta lausunto, jos se on päätösharkinnassa

tarpeen.
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Vaikutuksiltaan vähäisten tiehankkeiden käsittelystä säädetään seuraavasti:

MTL 28§Menettely vähäisissä tiehankkeissa
Milloin tiesuunnitelma koskee vähäistä maantien parantamista, joka ei
sanottavasti muuta paikallisia liikenneolosuhteita ja jonka vaikutukset
muutenkin ovat vähäiset, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 27 §:ssä säädetään. Jollei tiesuunnitelmaa aseteta yleisesti nähtäväksi, on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kuitenkin muulla tavalla
varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen ja kunnalta on pyydettävä
asiasta lausunto.
Maantielain 28 §:ssä mainittua menettelyä voidaan käyttää pienissä ja merkitykseltään vähäisissä hankkeissa, ja menettely voi olla seuraavanlainen:
• tiesuunnitelma pannaan yleisesti nähtäväksi ja pyydetään kunnan lausunto tai
• tiesuunnitelma esitetään henkilökohtaisesti asianosaisille maanomistajille
ja elleivät maanomistajat anna suunnitelman ratkaisuihin kirjallista suostumustaan, annetaan heille kohtuullinen määräaika (14 päivää) muistutuksen tekemiseen ja pyydetään kunnan lausunto.
Henkilökohtaisen näytön haittapuolia ovat epävarmuus maanomistuksesta ja
maanomistajien tavoitettavuus sekä se, kenellä on perikuntien puolesta
edunvalvontaoikeus. Maanomistajien suostumuksiin ei saa asettaa voimassaololle määräaikaa, vaan suostumuksen on oltava voimassa toistaiseksi,
sillä tiesuunnitelman toteuttaminen saattaa viivästyä esim. rahoituksen puutteesta johtuen.

3.4.3 Yleisesti nähtävänä olleen suunnitelman muuttaminen
MTL 27§5 mom.
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2-4 momentissa säädetään.
Jo muutos ei ole vaikutuksiltaan vähäinen, on muutettu suunnitelma käsiteltävä maantielain 27 §:n 1-4 momenttien mukaisesti. Tiesuunnitelmaan tehtävät vaikutuksiltaan vähäiset muutokset voidaan käsitellä kevyemmin. Muistutusten ja lausuntojen johdosta tai muusta syystä tiesuunnitelmaan tehdyt
muutokset merkitään hyväksyttäväksi lähetettäviin suunnitelma-asiakirjoihin
vihreällä värillä ja rastimalla yli muuttuneet kohdat. Jos muutoksia on paljon
tai niitä on vaikea selkeästi sijoittaa piirustukseen, on syytä tehdä korvaava
piirustus. Asiakirjoissa on säilytettävä tällöin kuitenkin myös alkuperäinen,
maantielain mukaisessa käsittelyssä ollut piirustus.
Muutettu tiesuunnitelma näytetään niiden kiinteistöjen omistajille ja muille
asianosaisille (esim. yksityistiekunnan osakkaille), joita muutos koskee. J05
maanomistaja ei hyväksy muutettua tiesuunnitelmaa, annetaan mandollisen
muistutuksen tekemistä varten kohtuullinen määräaika, joksi voidaan katsoa
14 päivää. Jos tiesuunnitelmaa on muutettu muistutuksessa esitetyllä tavalla, eikä muutos koske muita kiinteistöjä tai asianosaisia, ei muutettua tiesuunnitelmaa tarvitse näyttää kiinteistön omistajalle. Olisi kuitenkin suota-
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vaa, että tiepiiri ilmoittaisi muistutuksen tekijälle tiesuunnitelmaan tehdyistä
muutoksista. Niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, on ilmoitettava tiepiirin perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen
(maantielaki 27 § 3 mom.).
Jos yleissuunnitelmaa muutetaan vähäisessä määrin muistutusten vuoksi, ei
sen uudelleen käsittely useinkaan ole tarpeen yleissuunnitelman mukaisen
tielinjauksen likimääräisyyden vuoksi ellei muutos aiheuta selkeitä muutoksia
suunnitelman vaikutuksiin. Yleissuunnitelmaan tehtävät vaikutuksiltaan merkittävät suunnitelmamuutokset käsitellään kuten uusi yleissuunnitelma.
Yleissuunnitelmaan tehtäviin korjauksiin ei voida soveltaa maantielain 27 §:n
5 momenttia kuten tiesuunnitelmiin, mutta sen sijaan vähäisten muutosten
tekeminen yleissuunnitelmaan ei ole tarpeen suunnitelman yleispiirteisyyden
vuoksi. Muihin yleissuunnitelmaan esitettyihin tarkistusehdotuksiin otetaan
kantaa hyväksymispäätöksessä ja niiden toteuttamismandollisuudet tutkitaan jatkosuunnittelussa.

3.4.4 Hallinnollisessa käsittelyssä hankittavat asiakirjat
Maantielain mukaisessa käsittelyssä kertyy valmiiseen suunnitelmaan
seuraava aineisto
• tiepiirin kirje kunnalle
• kuulutus suunnitelman nähtävänä olosta
• muistutukset
• kunnan lausunto
• kaavat
• ympäristökeskuksen lausunto
• maakunnan liiton lausunto
• muiden viranomaisten ja/tai yritysten lausunnot
Vaikutuksiltaan vähäisen tiehankkeen kyseessä ollen voidaan lausuntopyyntöjä harkita tarpeen mukaan. Kun on kysymys esim. maantien yksittäisten
kohteiden suuntauksen parantamisesta tai lyhyestä kevytliikenneväylän rakentamisesta nykyisen maantien viereen, ei tämän tapaisissa hankkeissa
aina ole tarkoituksenmukaista pyytää lausuntoa maakunnan liitolta. Jos menetellään maantielain 28 §:n mukaan, ei alueellisen ympäristökeskuksenkaan lausunto ole välttämätön (vrt, kohta 3.4.2). Kuitenkin, jos on vähäisintäkään aihetta olettaa, että hankkeella saattaa olla ympäristöllisiä vaikutuksia joko luonnonoloihin tai kulttuuriympäristöön, on lausunnot ympäristökeskukselta ja maakunnan liitolta syytä pyytää.
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3.5 Hyväksymisesitys

3.5.1 Hyväksymisasiakirjat
Suunnitelman hyväksymisesityksen mukana lähetetään Tiehallinnon keskushallinnolle
• maantielain mukaisesti nähtävänä ollut suunnitelmakansio tai -sarja
• hallinnollisessa käsittelyssä kertyneet asiakirjat ja kunnan ilmoitus nähtävänä olosta alkuperäisinä
Vaikka maantielain mukaisessa käsittelyssä on ollut kutakin kuntaa varten
oma suunnitelmakansio, kootaan kunnissa kertyneet asiakirjat yhteen hyväksyttäväksi lähetettävään kansioon tai kansiosarjaan.
Tiepiirin hyväksymisesityksessä mainitaan suunnitelman kohteena olevan
tien nimi ja numero, suunnitelmaselostuksen päiväys sekä tarvittaessa päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muistutusten tai lausuntojen johdosta muutettu.

3.5.2 Yleissuunnitelman hyväksymisesitys
Yleissuunnitelman hyväksymisesitys sisältää edellisen lisäksi seuraavat asiat
Maantiet
Esitetään päätien väli, jota suunnitelma koskee esim. paikannimi, tien pituus
(yleensä riittää sadan metrin tarkkuus), tien poikkileikkaus (ajorata- ja kaistamäärät) ja suoja-alueen leveys. Muut tiet, jos niitä sijainniltaan muutetaan;
nimi, numero ja pituus. Liittyrnien järjestelyperiaate (eritasoliittymät nimettyinä).

Hallinnolliset muutokset
Esitetään maanteiden hallinnolliset muutokset. Muutokset perustellaan, ellei
kyse ole syrjään jäav!en tien osien akkaamsesta maantienä
Yksityiset tiet
Ilmoitetaan, asetetaanko yksityisten teiden liittämiselle kieltoja ja rajoituksia.
Jos merkittäviä yksityisten teiden järjestelyjä tehdään, on suotavaa, että ne
tutkitaan ja esitetään yleissuunnitelmassa siten, että niiden vaikutukset voidaan arvioida (suunnitelman tekijän ja asianosaisen kannalta).
Kustannukset
Ilmoitetaan hankkeen toteuttamisen alustava kustannusarvio ja miten kunta
tai jokin muu taho osallistuu kustannuksiin.
Kaikkien em. asioiden olisihyväsisältya esmerkikst yleissuu.nuitelrnan esittely- tai tiiv]stelmäosaan.
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Muistutukset ja lausunnot
Ilmoitetaan tahot, joilta suunnitelmasta on pyydetty lausunto ja käsitellään
kaikki suunnitelmasta tehdyt muistutukset erikseen kertomalla
• missä muistutuksen kohde sijaitsee ja mitä muistutuksessa on esitetty,
• mitä kunta on muistutuksen johdosta esittänyt sekä
• tiepiirin muistutusta koskeva kannanotto ja sen perustelut.
Vastaavaan tapaan käydään jokainen suunnitelmasta annettu lausunto erikseen lävitse kertomalla, mitä lausunnossa on esitetty sekä tiepiirin mandollinen lausuntoa koskeva kannanottoja sen perustelut.
Kaavat ja maankäytön suunnitelmat
Kerrotaan
onko suunnitelma-alueella hyväksyttyjä (ja vahvistettuja) tai valmisteilla
olevia maakunta-, yleis- tai osayleiskaavoja taikka asemakaavoja (ml.
ranta-asemakaavat) ja onko suunnitelma niiden mukainen. Mikäli yleissuunnitelma on asemakaavan vastainen, onko kunta ja alueellinen ympäristökeskus puoltanut suunnitelman hyväksymistä. Tarvitaanko ja minkälaisia toimenpiteitä kaavan ja tiesuunnitelman eroavaisuuksista johtuen
• milloin yleissuunnitelman mukaiseksi muutettu kaava on hyväksytty sekä
• onko alueella muita sellaisia maankäytön suunnitelmia, joilla on merkitystä tiehankkeen ratkaisuihin ja toteutukseen.
Kaavan vastaista yleissuunnitelmaa ei lähetetä hyväksyttäväksi. Yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista
yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa
asemakaavaa, jos kunta ja alueellinen ympäristökeskus sitä lausunnossaan
puoltavat (maantielain 17 § 2 mom.).
Suoje lukohteet
Ilmoitetaan, onko suunnitelman alueella suojelukohteita tai muinaisjäännöksiä ja mitä suojelukohteiden ja muinaisjäännösten johdosta on Museoviraston tai muiden viranomaisten kanssa sovittu.
Muut suunnitelmat
Ilmoitetaan, korvaako suunnitelma kokonaan tai joiltakin osilta aikaisemmin
hyväksyttyjä vielä toteuttamatta olevia suunnitelmia sekä millä päätöksillä
korvattavat suunnitelmat on hyväksytty.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Jos hankkeesta on tehty YyA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi,
lähetetään se keskushallinnolle yleissuunnitelman hyväksymisesityksen mukana. Arviointiselostuksesta saatu ympäristökeskuksen lausunto (alkuperäiskappale) lähetetään myös keskushallinnolle.
Samalla kerrotaan, miten arviointiselostus ja siitä annettu ympäristökeskuksen lausunto on otettu suunnitelmassa huomioon. Myös itse suunnitelmaan
on ko. huomioon ottaminen sisällytettävä (maantielaki 29 §), joten tähän
seikkaan ja sen selvittämiseen on hyväksymisesitystä tehtäessä paneuduttava huolella.
Hankkeen toteuttaminen
Tässä kohdassa ilmoitetaan, milloin on tarkoitus ryhtyä tiesuunnitelman laatimiseen ja milloin hanke on tarkoitus toteuttaa.
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3.5.3 Tiesuunnitelman hyväksymisesitys

Suunnitelman esittely
Suunnitelma ja toimenpiteet esitellään lyhyesti ja tiiviissä muodossa.
Ilmoitetaan, perustuuko tiesuunnitelma maantielainmukaiseen yleissuunnitelmaan, korvaako tiesuunnitelma kokonaan tai joiltakin osin aikaisemmin
hyväksyttyjä vielä toteuttamatta olevia tiesuunnitelmia sekä millä päätöksillä
korvattavat tiesuunnitelmat on hyväksytty.
Jos hankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty ja arvioitu YVA-lain mukaisesti, ilmoitetaan milloin ja minkä suunnitelman yhteydessä se on tehty ja
myös miten arviointiselostus ja siitä annettu ympäristökeskuksen lausunto
on suunnitelmassa otettu huomioon.
Ilmoitetaan, onko hanke tiepiirin toimenpideohjelmassa ja toteutetaanko se
esim. kehittämis- tai perustienpidon varoin rahoitettavana hankkeena sekä
milloin hanke on tarkoitus toteuttaa. Lopuksi tulee olla mandollinen esitys
keskushallinnolle hyväksymisesityksen käsittelemiseksi kiireellisenä.
Maantiet
Luetellaan parannettavat maantiet toiminnallisen luokituksen mukaan ryhmiteltynä ja mainitaan
• mitkä maantiet ovat moottori- tai moottoriliikenneteitä
• mikä osa valta- tai kantatiestä on valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä
• mitä paaluväliä hyväksyminen koskee
• mikä on maantien hyväksyttävän osan pituus, poikkileikkaus, päällyste ja
suoja-alueen leveys
• maantiehen kuuluvat kevytliikenneväylät joko oman paalutuksen mukaan
tai ilmoitettuna päätien poikkileikkauksen osana siten, että erilliset ja korotetut osuudet ovat eroteltuina
• väylät, joille sallitaan vain tietynlainen liikenne sekä kevyttiikenneväylät
tai osuudet, joilla ajoneuvoliikenne on sallittu
Maantien suoja- ja näkemäalueet merkitään myös asemakaava-alueilla.
Suoja- tai näkemäalue voidaan ulottaa tarvittaessa asemakaavan mukaisen
liikennealueen (LT-alue) ulkopuolelle. Rakentamista koskevat rajoitukset tulevat kuitenkin voimaan, kun suoja- ja näkemäalueet on osoitettu asemakaavassa.

Tien vastaista leventämistä varten varattava alue
Selostetaan, millä paaluvälillä tai maantien osalla ja kuinka laajalti ja miksi
aluetta varataan maantien vastaista leventämistä tai esim. eritasoliittymiä
varten (maantielaki 22 § 1 mom.).
Jos tiesuunnitelmassa on varattu aluetta tien myöhempää leventämistä varten, on rakentamisesta tällaiselle alueelle voimassa, mitä maantielain 20 §:n
1 momentissa säädetään. Tällaista aluetta koskeva rakentamisrajoitus raukeaa, jollei leventämistä tarkoittavan tiesuunnitelman laatimista ole aloitettu
kandeksan vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona aluevarauksen
käsittävä tiesuunnitelma on hyväksytty (maantielain 26 §:n 3 mom.).

36

Tiehankkeiden suunnitelmien käsittelyohje
LAKISAATEISET SUUNNITELMAT

Varaamista voi olla periaatteessa kandenlaista; alue voidaan osoittaa lunastettavaksi tai alueen osoittaminen voi olla vain informaatiota. Suunnitelmasta
tulee selvästi käydä ilmi, kummasta on kyse. Jos alue on tarkoitus lunastaa,
se merkitään tiealueeksi. Toisen ajoradan toteuttamista varten tarvittavalle
alueelle rakentamista voidaan rajoittaa myös leventämällä maantien suojaaluetta.
Syrjään jäävän maantien tai sen osan säilyttäminen maantienä tai tietarkoituksiin
Jos maantien parantamisen yhteydessä syrjään jäävä maantie tai sen osa
jää edelleen maantieksi tai aluetta tarvitaan tietarkoituksiin, tästä mainitaan
hyväksymisesityksessä ja nämä osuudet luetellaan. Samoin mainitaan erityistä hoitoa vaativat rakenteet ja laitteet, jos ne jäävät yksityistien tai kadun
pitäjän hoitoon.
Hallinnolliset muutokset
Esitetään maanteiden hallinnolliset muutokset. Muutokset perustellaan, ellei
kyse ole syrjään jäävien tien osien lakkaamisesta maantienä.
Liitännäisalueet
Luetellaan maantien liitännäisalueet käyttötarkoituksineen
• tienpitoaineen ottopaikat
• teknisen huollon alueet
Samalla mainitaan, missä kunnassa alue on, minkä yksityistien tekemiseen
tai käyttöön perustetaan oikeus sekä missä piirustuksissa alueet ja niille johtavat yksityistiet on esitetty.
Perustettavat oikeudet
Luetellaan maantien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet
• tienpitoaineen ottopaikat, joista maa-ainesta otetaan rajoitettu määrä
• läjitys-, majoitus-, varasto- ja muut sellaiset alueet
• alueet, joita tullaan käyttämään tilapäisenä kulkutienä (kiertotiet)
• ne yksityiset tiet, joiden tekemiseen tai käyttöön perustetaan oikeus
Lisäksi mainitaan, missä kunnassa alue on, paljonko maa-ainesta otetaan ja
missä piirustuksissa alueet ja niille johtavat tiet on esitetty. Läjitysalueet esitetään suunnitelmakartalla.
Rasiteoikeudet
Luetellaan laskuojat sekä mainitaan, missä piirustuksissa ne on esitetty.
Yksityiset tiet
J05yksityisiä teitä ja liittymiä tai maatalousliittymiä järjestellään tai annetaan
määräyksiä tai liittymäkielto, luetellaan
• maantien nimi, numero, paalu ja suunta, jolla liittymä sijaitsee
• liittymän/yksityisen tien tunnus, pituus ja leveys
• liittymän käyttörajoitus
• yksityisen tien liittyminen muuhun kuin järjesteltävään maantiehen, esim.
toiseen yksityiseen tiehen tai katuun
Kaikki yksityisen tien liittymät tulee käsitellä maantien molemmilta puolilta,
vaikka liittymiä järjesteltäisiin vai toisella puolella. Erityisen tärkeää tämä on
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maanteillä, joille asetetaan tai on asetettu liittymäkielto. Liittymäkiellon alaisen tien kaikki liittymät tulee selvästi luetella ja erotella yksityisen tien liittymun ja maatalousliittymiin.
Ellei edellä mainitulla tavalla voida täsmällisesti ilmoittaa yksityisen tien sijaintia ilmoitetaan yksityisen tien tunnus ja piirustusnumero.
Jos liittymät voidaan tehdä maantielain 39 §:n perusteella, ilmoitetaan, että
liittymien paikat on osoitettu suunnitelmakartoilla.
Kustannukset
Tässä ilmoitetaan hankkeen toteuttamisen kokonaiskustannusarvio ja miten
kunta tai jokin muu taho (esim. Ratahallintokeskus, johtojen ja laitteiden
omistajat tai teollisuuslaitokset) on sitoutunut osallistumaan kustannuksiin.
Muille osapuolille syntyvät vastuut ja velvoitteet
Hankkeen valmistuttua voi kunnalle tai muille osapuolille syntyä vastuita ja
velvoitteita. Nämä asiat kerätään tähän kohtaan yhteen lausunnoista ja kustannusjakoehdotuksista. Kustannusjakoesitys ei sinänsä ole sitova, vaan
lausunnoissa on oltava maininta kustannusjakoehdotuksen hyväksymisestä.
Maantien muuttuessa kaduksi ilmoitetaan, että Tiehallinnon tienpitovastuu
päättyy ja tieoikeus lakkaa, kun kunnan tekemä kadunpitopäätös saa lainvoiman.
Muistutukset ja lausunnot, kaavat ja maankäytön suunnitelmat, suojelukohteet
Nämä asiat käsitellään samoin kuin yleissuunnitelmassa (ks. kohta 3.5.2).
Tässä kerrotaan, onko muistutuksen johdosta suunnitelmaa muutettu, ja
muutos näytetty niille, joita se koskee. Muutoksen näyttötodistukset ja muu
toksista mandollisesti tehdyt muistutukset on liitettävä suunnitelmaan.
Tiesuunnitelma-asiakirjoissa tulee aina olla mukana kaavaotteet. Tiesuunriltelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Asemakaavan
vastaista tiesuunnitelmaa ei lähetetä keskushallintoon hyväksyttäväksi, ennen kuin tarvittavat asemakaavan muutokset ovat kunnanvaltuuston hyväksymiä.
Maantielain 50 §:n mukainen vähäisten maantien rakenteiden sijoittaminen
kiinteistön alueelle tiealueen tai asemakaavan liikennealueen ulkopuolelle
koskee vain rakentamisen aikana ilmeneviä ennakoimattomia tilanteita. Hy väksytyn tiesuunnitelman sisältämien rakenteiden on oltava kaikilta osiltaan
esitetyn tiealueen tai asemakaavan liikennealueen sisällä.
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3.6 Suunnitelman hyväksyminen

3.6.1 Yleistä
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisestä on säädetty seuraavaa:

MTL 99§Päätöksenteko
Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyy tiesuunnitelmat, jotka koskevat
yksityisen tien tai kadun muuttamista maantieksi taikka maantien lakkauttamista. Muut tiesuunnitelmat sekä yleissuunnitelmat hyväksyy Tiehallinto. Jos kunta, maakunnan liitto tai alueellinen ympäristökeskus on suunnitelman olennaisista kohdista eri mieltä Tiehallinnon kanssa, on asia siirrettävä liikenne- ja viestintäministeriön ratkaistavaksi. Tiehallinto voi erityisistä syistä muutoinkin siirtää suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi.
MTL 17§2 mom.
Yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta ja alueellinen ympäristökeskus
sitä puoltavat. Tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
Yksinomaan hallinnollisen muutoksen sisältävät maantien lakkauttamista
koskevat tiesuunnitelmat hyväksyy liikenne- ja viestintäministeriö. Muut tiesuunnitelmat ja yleissuunnitelmat hyväksyy pääsääntöisesti Tiehallinnon
keskushallinto.

3.6.2 Hyväksymiskelpoisuuden tarkastaminen
Yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymiskelpoisuutta tarkastettaessa
selvitetään
• ovatko kaikki maantielain edellyttämät asiakirjat suunnitelmassa mukana
• onko suunnitelma ollut kunnissa yleisesti nähtävänä maantielain edellyttämän ajan
• onko nähtäväksi asettamisesta kuulutettu maantielain tarkoittamalla tavalla
• ovatko kunta, alueellinen ympäristökeskus ja maakunnan liitto antaneet
suunnitelmasta lausuntonsa
• onko suunnitelmasta pyydetty niiden viranomaisten lausunnot, joiden
toimialaa tien tekeminen koskee vai onko keskushallinnon pyydettävä lisää lausuntoja
• onko suunnitelman alueella hyväksyttyjä maakunta-/seutu-, yleis- tai
asemakaavoja (ml. ranta-asemakaavat) ja ovatko kaavaotteet liitettyinä
asia kirjoihin
• onko suunnitelmasta tehty muistutuksia ja ovatko kunnat ja tiepiiri antaneet muistutuksista kannanottonsa
• onko suunnitelmaa muutettu muistutusten tai lausuntojen johdosta
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• onko muutokset merkitty asiakirjoihin ja onko muutettu suunnitelma näytetty asianomaisille maanomistajille ja varattu heille tilaisuus muistutusten tekemiseen
• onko yleis- ja/tai asemakaava-alueiden rajat merkitty suunnitelmakarttoihin
• onko suunnitelma voimassa olevan kaavan mukainen
• voidaanko yleissuunnitelma hyväksyä ennen kaavamuutosta, jos suunnitelma on voimassa olevan asemakaavan vastainen
• ilmenevätkö kustannusarviosta tien tekemisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset ja kuntien maksettavaksi kustannusjakosuosituksen mukaan
tulevat kustannukset sekä mandollisesti muiden osapuolten kustannusosuudet
• ovatko tiesuunniteiman kyseessä ollen kuntien sitoumukset tienpidon
kustannusten jakamisesta valtion ja kuntien kesken tehdyn suosituksen
mukaisia
• ovatko tiesuunnitelman piirustuksissa kaikki hyväksyttäviksi esitetyt
maantiet ja yksityiset tiet sekä maanteiden suoja- ja näkemäalueet
• onko tiesuunnitelmaselostuksessa ja suunnitelmakartoilla esitetty yksityisten teiden liittymien mandolliset käyttörajoitukset ja onko selostuksessa esitetty maantien liittymäkiellon alaiset osuudet
• ovatko teiden hallinnollisen luokan muutokset esitetty piirustuksissa ja
onko niistä ilmoitettu tiepiirin kunnalle suunnitelman mukana lähettämässä kirjeessä
• onko suunnitelman mukana ympäristövaikutusten arviointiselostus ja
ympäristökeskuksen siitä antama lausunto, ja ilmeneekö suunnitelmasta,
miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen
arviointi on otettu huomioon
Suunnitelman hyväksymiskelpoisuutta tarkastettaessa harkitaan, voidaanko
suunnitelmassa olevat puutteet täydentää keskushallinnossa, vai pyydetäänkö tiepiiriä täydentämään suunnitelmaa esim. puuttuvilla asiakirjoilla.
Jos suunnitelma on lähetettävä tiepiirille uudelleen käsiteltäväksi, harkitaan,
miltä osin suunnitelma voidaan hyväksyä.
Todetaan, onko suunnitelma yleisesti ottaen Tiehallinnon toimintalinjojen
mukainen sekä mandollisesti muutoinkin laadultaan ja ominaisuuksiltaan sellainen, että se voidaan hyväksyä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuusasioihin ja meluntorjuntaan. Lopuksi ratkaistaan, voiko Tiehallinnon
keskushallinto hyväksyä suunnitelman vai onko suunnitelma lähetettävä liikenne- ja viestintäministeriölle hyväksyttäväksi.

3.6.3 Yleissuunnitelman hyväksymispäätös
Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä käsitellään kaikki tiehankkeen
merkittävät periaatteet.
Yleissuunnitelmassa hyväksytään
• tien yleispiirteinen linjaus ja tiejärjestelyjen periaatteet, mm. eritasoliittymien paikat
• tuleeko tiestä moottoritie, moottoriliikennetie, sekaliikennetie vai määrätynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie
• tien leveys, tien yksi- tai kaksiajorataisuus ja kaistojen määrä
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Yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen sisältyy
• ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutus hankkeen ratkaisuihin
• hankkeen vaikutukset
• alustavat kokonaiskustannukset
• osallistuminen tienpidon kustannuksiin ja kustannusten jako kuntien tai
muiden osapuolten kesken
• muistutukset ja lausunnot sekä niiden johdosta tehdyt tarkistukset tai tiesuunnitelmavaiheessa selvitettäväksi jätettävät asiat. Jos esitettyjä näkökohtia ei voida ottaa huomioon, se on perusteltava erikseen.
• valitusosoitus
Yleissuunnitelman hyväksymispäätöstä ei saa tehdä YVA-hankkeissa ennen
kuin käytössä on ympäristövaikutusten arviointiselostus ja ympäristökeskuksen siitä antama lausunto (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
13).

3.6.4 Tiesuunnitelman hyväksymispäätös
Tiesuunnitelmaa koskevassa päätöksessä hyväksytään
• maantien pituus, peruspoikkileikkaus, päällyste ja suoja-alueen leveys
• maantielle tehtävät toimenpiteet kuten esim. liittymien kanavoinnit
• maantie moottori- tai moottoriliikennetieksi, määrätään maantie vain tietynlaista liikennettä varten tai rajoitetaan maantien liikennettä pysyvästi
• syrjään jäävän maantien säilyttäminen maantienä tai varaaminen muihin
tietarkoituksiin
• maantien vastaista leventämistä varten varattava alue
• maanteiden hallinnolliset muutokset
• liitännäisalueet, joita ovat tienpitoaineen ottopaikat tai tienpitoa palvelevat teknisen huollon alueet
• maantien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet, joita ovat tienpitoaineen ottopaikat rajoitettuun määrään asti, sekä läjitys-, majoitus-, varasto- ja muut sellaiset alueet sekä sellaiset alueet, joita käytetään tilapäisenä kulkutienä (kiertotiet)
• yksityiset tiet, joiden tekemiseen tai käyttöön perustetaan tilapäinen oikeus
• laskuojia varten perustettavat rasiteoikeudet
• yksityisten teiden liittymät kaikilla teillä, maatalousliittymät runkoteillä ja
liittymäkiellon alaisilla teillä sekä muut yksityiset tiet sijainti-, päällyste-,
pituus-, leveys- ja käyttörajoitustietoineen
• samaa, vielä toteuttamatta olevaa hanketta koskevan aikaisemman hyväksymispäätöksen kokonaan tai osittainen kumoaminen
Tiehallinnon tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen sisällytetään Usäksi
• mihin, miten käsiteltyyn ja milloin hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan tiesuunnitelma perustuu
• ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutus hankkeen ratkaisuihin, ellei asiaa ole jo käsitelty yleissuunnitelmassa
• valitusoikeuden rajoitukset
• hyväksymispäätöksen täytäntöönpano
• tiealueiden haltuunotto
• hankkeen toteuttamisen kokonaiskustannusarvio sekä osallistuminen
tienpidon kustannuksiin ja kustannusten jako valtion ja kuntien tai muiden osapuolten kesken
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• kunnalle ja muille tulevat vastuut ja velvoitteet hankkeen valmistumisen
jälkeen
• muistutukset ja lausunnot sekä niiden johdosta tehdyt muutokset tai perustelut, miksi esitettyjä näkökohtia ei ole voitu ottaa huomioon
• sovelletut säännökset
• tiedoksi antaminen
• valitusosoitus

3.6.5 Hyväksymisesitys liikenne- ja viestintäministeriölle
Tiehallinnon keskushallinto tekee hyväksymisesityksen liikenne- ja viestintäministeriölle
• yleis- tai tiesuunnitelmasta, josta kunta, maakunnan liitto tai alueellinen
ympäristökeskus on olennaisista kohdista eri mieltä Tiehallinnon kanssa
• kun yleis- tai tiesuunnitelma muista erityisistä syistä halutaan ministeriön
hyväksyttäväksi
• tiesuunnitelmasta, joka koskee yksityisen tien tai kadun muuttamista
maantieksi
• tiesuunnitelmasta maantien lakkauttamiseksi
Keskushallinnon hyväksymisesitys sisältää samat asiat kuin keskushallinnon
hyväksymispäätöskin valitusosoitusta ja päätöksen tiedoksiantoa lukuun ottamatta.
Keskushallinto lähettää hyväksymisesityksen, suunnitelman ja maantielain
mukaisessa käsittelyssä kertyneet asiakirjat liikenne- ja viestintäministeriölle.
Hyväksymisesitys toimitetaan tiepiirille tiedoksi.

3.6.6 Liikenne-ja viestintäministeriön hyväksymispäätös
Liikenne- ja viestintäministeriön tekemä suunnitelman hyväksymispäätös sisältää samat asiat kuin keskushallinnon hyväksymispäätös. Kustannuksia ja
kustannusten jakoa ministeriö ei yleensä käsittele ja muistutusten ja lausuntojen osalta viitataan Tiehallinnon esitykseen, ellei ministeriö erikseen halua
lausua ko. asioista jotain lisää.

3.6.7 Vähäisten tien parantamissuunnitelmien hyväksyminen
MTL 21§Tiesuunnitelma

Ennen maantien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma. Kun on kysymys sellaisesta maantien parantamisesta, jonka vaikutukset ovat vähäiset, tiesuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta taikka jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksen
lisäalueen ottamiseen.

Tiepiiri hyväksyy sellaiset vaikutuksiltaan vähäiset maantien parantamissuunnitelmat, joita varten maantielain 21 §:n perusteella ei ole tarpeen laatia
tiesuunnitelmaa. Tällaisista suunnitelmista ei käytetä nimeä tiesuunnitel ma.
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Edellytyksenä on, että maanomistaja on antanut kirjallisen suostumuksen
suunnitelman toteuttamista varten tarvittavan alueen ottamiseen tiealueeksi.
Tässä yhteydessä tulee harkita, onko mandollisesti muitakin asianosaisia
kuin ne, joilta on saatu suostumukset. Tällöin tiesuunnitelman laatiminen ja
maantielain mukainen käsittely saattavat tulla tarpeellisiksi.
Tiepiiri voi lähettää edellä esitetyn suunnitelman myös keskushallinnon hyväksyttäväksi.
Parantamissuunnitelmasta tehtävää päätöstä ei panna yleisesti nähtäväksi
eikä siihen liitetä valitusosoitusta, koska kiinteistön omistajat ovat antaneet
suunnitelman toteuttamiseen suostumuksensa. Päätös voidaan kuitenkin
lähettää kiinteistöjen omistajille tiedoksi.
Tiepiiri voi aloittaa työt heti, kun päätös on tehty. Tietarkoituksiin tarvittava
alue otetaan tienpitäjän haltuun joko kiinteistön omistajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tai maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa määrättynä ajankohtana. Työhön ei saa ryhtyä ennen kuin alue
on otettu tienpitäjän haltuun. Kun alue on otettu haltuun, ei kiinteistön omistaja voi enää perua antamaansa suostumusta.
J05kaikilta

maanomistajilta, joita hanke koskee, ei saada kirjallista suostumusta hankkeen toteuttamiseen, laaditaan ja käsitellään suunnitelma tiesuunnitelmana niin, että (maantielaki 28 §, ks. myös kohta 3.4.2.):
• tiepiiri näyttää tiesuunnitelman todisteellisesti kaikille maanomistajille ja
varaa heille 14 päivää aikaa muistutuksen tekemiseen. Tämän jälkeen
tiepiiri pyytää kunnan lausunnon ja kannanotot mandollisiin muistutuksiin
ja lähettää suunnitelman keskushallintoon hyväksyttäväksi.
• tai tiepiiri lähettää tiesuunnitelman kuntaan asetettavaksi yleisesti nähtäville ja pyytää tiesuunnitelmasta kunnan lausunnon normaalisti, jonka jälkeen tiepiiri lähettää tiesuunnitelman keskushallintoon hyväksyttäväksi.

3.6.8 Tietyypin muuttamissuunnitelma
Maantielain 25 §:n 2 momentin perusteella, jos maantie tai sen osa on muulloin kuin tien tekemisen yhteydessä tarpeen määrätä moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muutoin toisentyyppiseksi tieksi, on laadittava tiesuunnitelma. Sama koskee liikenteen muuta pysyvää rajoittamista.
Tiesuunnitelma tällaisesta muutoksesta on käsiteltävä normaalin tiesuunnitelman tapaan.

3.7 Hyväksymispäätäksen jälkeinen toiminta

3.7.1 Julkistaminen
Tiehallinnon keskushallinto lähettää hyväksymispäätöksen tiepiirille toimenpiteitä varten.
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MTL 103§Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti
Yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymistä sekä tiesuunnitelman voimassaoloajan pidentämistä koskeva päätös on annettava yleisesti tiedoksi. Päätöksen tiedoksi antamiseksi on tienpitoviranomaisen toimitettava päätös
ja sen perusteena olevat asiakirjat asianomaiseen kuntaan, jonka on ilmoitettava niiden nähtäväksi asettamisesta siten kuin kuntalain
(365/1995) 64 §:ssä säädetään. Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka on merkitykseltään vähäinen,
voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään. Päätösten sähköisestä tiedoksi antamisesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä, joka koskee yksityisen tien
muuttamista maantieksi, on tienpitoviranomaisen annettava tieto kunnalle
ja 2 momentin mukaista menettelyä noudattaen aloitteen tekijälle tai, jos
aloitteen allekirjoittajia on kaksi tai useampia, yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle, jonka on ilmoitettava tiedoksisaannista muille
al leki rjoittaj i lie.

MTL 104§Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille
Tienpitoviranomaisen tulee lähettää yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoitus niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille,
joiden osoite on tiedossa, samanaikaisesti, kun päätös 103 §:n mukaisesti annetaan yleisesti tiedoksi.
Tienpitoviranomaisen tulee lähettää yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoitus kunnalle, alueelliselle ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle sekä tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen tulee tarvittaessa liittää jäljennös suunnitelmasta.

MTA 4§Ilmoittaminen
Maantielain 27 §:ssä ja 104 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan lähettää
tavallisena kirjeenä.
Tiepiiri maksaa tiedoksi antamista koskevat kustannukset.
Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa nähtävillä 30 päivän ajan (maantielaki 103 § 1 mom.). Muille tahoille hyväksymispäätös lähetetään tiedoksi
ilman suunnitelma-asiakirjoja.
Jos tiesuunnitelma on merkitykseltään vähäinen, voi tiepiiri antaa suunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen tiedoksi hallintolain (434/2003)
60 §:n mukaista todisteellista tiedoksiantomenettelyä noudattaen (maantielaki 103 § 2 mom.). Tiedoksianto toimitetaan tällöin joko postitse saantitodistusta vastaan tai vaihtoehtoisesti hyväksymispäätös voidaan luovuttaa suoraan tiedoksiannon vastaanottajalle. Silloin, kun hyväksymispäätös luovutetaan suoraan tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle, on laadittava kirjallinen todistus, josta käy ilmi tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksiannon ajankohta.
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Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla
Tiehallinnon keskushallinnon päätöksestä hallinto-oikeuteen ja liikenne- ja
viestintäministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

MTL 105 § Muutoksenhaku
Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei 87 §:stä
muuta johdu. Tienpitoviranomaisen päätöksestä 37 §:ssä, 38 :n 2 momentissa, 40 §:n 2 momentissa, 47§:ssä,48 §:n 2 momentissa ja 52
§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka
tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu liittymä, ylityskohta, kiinteistö taikka
mainos tai ilmoitus sijaitsee.
Kunnalla, alueellisella ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla on oikeus hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja tiesuunnitelman
hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan alueelle tai
viranomaisen toimialueelle.
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset
ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-alueelle.
Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

MTL 106 § Muutoksenhaun rajoitukset
Yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta siltä osin kuin maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty
lainvoimaisesti oikeusvaikutteisessa kaavassa.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Siihen ei saa hakea muutosta myöskään siltä osin kuin
maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa
yleissuunnitelmassa.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona päätöksen nähtävänä oloa koskeva kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle mainittua päivää lukuun ottamatta (hallintolainkäyttölaki 22 §).
Valituksen tekijän on pyydettävä valitusta varten jäljennös hyväksymispäätöksestä tiepiiriltä.
Maantielain 105 § 2 momentin mukaan myös kunnalla, alueellisella ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla on oikeus valittaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan alueelle tai
kyseisen viranomaisen toimialueelle. Tämä on erityisesti otettava huomioon
yleissuunnitelmaa tehtäessä ja yleis- ja tiesuunnitelmasta annettuja lausuntoja käsiteltäessä ja niihin vastineita laad ittaessa.
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa valittaa sellaisesta suunnitelman hyväksymispäätöksestä, jonka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-alueelle.
Nähtävänäoloajan päätyttyä kunta palauttaa suunnitelma-asiakirjat tiepiirille
ja liittää mukaan kuulutuksen nähtävänäolotodistuksella varustettuna.
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Tiepiiri lähettää kunnalta saamansa kuulutuksen Tiehallinnon keskushallintoon alkuperäisenä.

3.7.2 Lainvoimaisuuden toteaminen
Keskushallinto lähettää suunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen nähtävänä oloa koskevan kuulutuksen valitusviranomaiselle.
Valitusviranomainen ilmoittaa pyydettäessä hyväksymispäätöksen valitusajan päätyttyä keskushallinnolle, onko päätöksestä valitettu ja ketkä ovat valituksen tehneet, sekä palauttaa hyväksymispäätöksen ja kuulutuksen.
Jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, päätös on lainvoimainen. Keskushallinto lähettää tiepiirille lainvoimaisen hyväksymispäätöksen jäljennöksen.
Kun hyväksymispäätöksestä on valitettu, valitusviranomainen pyytää valituksesta lausunnon Tiehallinnon keskushallinnolta, jos päätös on keskushallinnon tekemä ja liikenne- ja viestintäministeriöltä, jos päätös on ministeriön tekemä.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ennen oman lausuntonsa antamista
lausunnon Tiehallinnon keskushallinnotta ja keskushallinto yleensä tiepiiriltä
ennen kuin antaa oman lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle tai valitusviranomaiselle. Lausuntoon kirjataan, onko kyse yhteiskunnallisesti
merkittävästä hankkeesta, joka on käsiteltävä kiireellisenä (maantielaki 105
§ 4 mom.).
Keskushallinto lähettää lausuntonsa mukana hyväksytyn suunnitelman valitusviranomaiselle, ellei valitusviranomainen ole sitä jo aikaisemmin pyytänyt.
Lausunnot saatuaan valitusviranomainen antaa päätöksen
• jolla se kumoaa hyväksymispäätöksen joko kokonaan tai valituksen alalselta osalta tai
• jossa se katsoo, ettei ole syytä muuttaa hyväksymispäätöksen lopputulosta.
Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen. Jos hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu, tulee päätös
lainvoimaiseksi. Muussa tapauksessa päätös tulee lainvoimaiseksi KHO:n
annettua asiassa ratkaisunsa. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on selostettu, miten ja minkä ajan kuluessa asiasta voidaan valittaa KHO:een.
Valitusviranomainen lähettää päätöksensä valituksen tekijälle sekä liikenneja viestintäministeriölle tai Tiehallinnon keskushallinnolle riippuen siitä,
kumman tekemästä hyväksymispäätöksestä on kyse. Keskushallinto lähettää puolestaan valitusviranomaisen päätöksestä jäljennöksen tiepiirille tiedoksi ja mandollisia toimenpiteitä varten.
Jos valitusviranomainen on kumonnut hyväksymispäätöksen kokonaan tai
joltakin osalta, ei suunnitelmaa voida kumotulta osalta toteuttaa, vaan

46

Tiehankkeiden suunnitelmien käsittelyohje

LAKISÄÄTEISET SUUNNITELMAT

suunnitelmaa on muutettava ja käsiteltävä uudestaan, ellei hankkeesta kokonaan luovuta.

MTL 107§1 mom.Päätösten välitön täytäntöönpano
Yleis-tai tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös voidaan panna
täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.
Pääsääntöisesti hyväksymispäätöstä ei kuitenkaan pitäisi panna täytäntöön
ennen kuin se on lainvoimainen, koska mandollisten valitusten vuoksi työt
saatetaan joutua keskeyttämään. Jos työt on käynnistettävä esim. rahoitussyistä välittömästi, tulee ennen töiden aloituspäätöksen tekemistä, esim.
tehtyjen muistutusten perusteella, selvittää valitusten todennäköisyys ja riski
töiden keskeyttämisestä ja mandolliseen hyväksymispäätöksen kumoamisesta.

3.7.3 Hyväksytyn suunnitelman muuttaminen

MTL 30§Suunnitelmien muuttaminen
Jos hyväksyttyä yleis- tai tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, on soveltuymosin voimassa, mitä tässä laissa ja sen nojalla uudesta yleis- ja tiesuunnitelmasta säädetään. Hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan voidaan kuitenkin tehdä sellaisia vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia, jotka tienpitoviranomainen suunnitelman toteuttamisen yhteydessä harkitsee tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.
Tiepiiri lähettää muutetun tiesuunnitelman Tiehallinnon keskushallinnolle hyväksyttäväksi samalla tavalla kuin aikaisemmin laaditun suunnitelman. Lausuntokäsittelyssä voidaan noudattaa maantielain 28 §:n mukaista menettelyä, jos suunnitelman muutos on vähäinen.
Pienehköjä tiesuunnitelman toteuttamisen yhteydessä tehtäviä vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia ovat esim. pienehkö tiealueen sisällä tapahtuva uIkoiselta vaikutukseltaan vähäinen muutos tai sellainen, jossa tiealue ei sanottavasti muutu. Tiepiiri voi hyväksyä tiesuunnitelmaan pienehköjä muutoksia sovittuaan tarvittaessa asiasta maanomistajien ja mandollisten muiden
asianosaisten kanssa.

Hyväksytyn yleissuunnitelman muuttaminen
Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa muutetaan eikä kysymys ole muutoksesta, jonka voidaan katsoa sisältyvän yleissuunnitelman likimääräisyyteen tai
perusratkaisujen sisälle, on yleissuunnitelma käsiteltävä uudelleen maantielain säännösten mukaisesti (maantielaki 30 §).
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3.7.4 Hyväksymispäätäksen voimassaoloajan pidentäminen

MTL 31 §Suunnitelmien voimassaoloaika

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kandeksan vuoden kuluessa
sen vuoden päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on
hyväksytty. Muuten yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu 16 §:n
2 momentissa säädetyllä tavalla.
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa myös siltä osin, kuin sen
perusteella laadittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on
saanut lainvoiman.
Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos tietyötä ei ole aloitettu ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona
tiesuunnitelma on hyväksytty. Tienpitoviranomainen voi pidentää määräaikaa enintään neljällä vuodella ja erityisistä syistä liikenne- ja viestintäministeriö sen lisäksi yhdellä enintään neljän vuoden ajanjaksolla. Tietyö
katsotaan alkaneeksi, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tienpitäjän haltuun 56 §:n mukaisesti.
Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun suunnittelun tai tutkimusten aloittamisesta on kuulutettu tai muutoin ilmoitettu maantielain 16 §:n
2 momentin mukaisesti (ks. kohta 3.2.1).
Tiepiiri ilmoittaa keskushallinnolle vuosittain syyskuun loppuun mennessä
• ne tiesuunnitelmat, joiden hyväksymispäätösten määräajan jatkamista
tiepiiri pitää tarpeellisena, ja erikseen
• ne suunnitelmat, joiden hyväksymispäätösten määräajan jatkamista tiepiiri ei pidä tarpeellisena, eli joiden hyväksymispäätösten annetaan raueta
Tiepiirin tulee perustella hyväksymispäätösten määräajan jatkamisen tarpeellisuus tai ilmoittaa syy, minkä vuoksi päätös saa raueta. Jatkettavien
suunnitelmien tulee olla toimintalinjojen mukaisia ja ajan tasalla liikennetekniikan ja erityisesti ympäristöasioiden suhteen.
Kun jatkettava tiesuunnitelma on toteutettu vain osittain, tiepiirin tulee selvästi esittää, mitkä osuudet tai osat tiesuunnitelmasta on toteutettu ja mitä
paaluväliä tai tiejärjestelyjä esitetään jatkettavaksi.
Keskushallinto tekee tiepiirien esitykset saatuaan päätöksen hyväksymispäätösten voimassaolon jatkamisesta neljällä vuodella tai lähettää liikenneja viestintäministeriölle esityksen hyväksymispäätösten määräajan pidentämisestä niiden suunnitelmien osalta, joiden päätösten voimassaoloaikaa on
jo kerran jatkettu. Liikenne- ja viestintäministeriö tekee määräajan jatkamisesta päätöksen ja lähettää sen keskushallinnolle. Keskushallinto toimittaa
päätökset edelleen tiepiirille, joka huolehtii päätöksen kuuluttamisesta
(maantielaki 103 § 1 mom.).
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3.8 Muiden tekemät suunnitelmat

3.8.1 Muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden tekemien tiesuunnitelmien käsittely
Maantielain 11 §:n mukaan voidaan muukin valtion viranomainen säätää valtioneuvoston asetuksella tienpitovi ranomaiseksi. Tämä ei koske kuitenkaan
kuntaa. Kunnan ja muiden osallistumisesta tienpidon kustannuksiin tai tienpitotehtävien hoitamiseen, säädetään maantielain 10 §:n 2 momentissa.

MTL 10§Tien pitäjä ja tien pidon kustannukset
Tienpitäjänä on valtio, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista sekä
käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia.
Erityisestä syystä, kuten jos tienpidosta huolehditaan laadultaan tai laajuudeltaan korkeampiluokkaisena kuin yleisen liikenteen taikka tien ympäristöön sovittamisen tarve edellyttää, voi muukin kuin tienpitäjä
sopimuksen mukaisesti osallistua tienpidon kustannuksiin tai ottaa
huolehtiakseen jostain tienpitoon liittyvästä toimenpiteestä.

MTL 11§Tien pitoviranomainen
Tienpitoviranomaisena toimii Tiehallinto, joka huolehtii tienpitäjälle kuuluvista tehtävistä ja käyttää puhevaltaa tienpitoa koskevissa asioissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää jokin muu valtion viranomainen
tienpitoviranomaiseksi, jos sitä tienpidon kannalta on pidettävä tarkoituksenmukaisena.
Maantielain 10 §:n nojalla esim. kunta tai yksityinen yritys voi asiasta
Tiehallinnon kanssa sovittuaan kustannuksellaan laadituttaa alueellaan
olevan tien tekemistä varten yleis- tai tiesuunnitelman.
Suunnittelusopimuksessa, joka tehdään tiepiirin kanssa, edellytetään tavallisesti, että
• sovitaan suunnittelutyön aloittamisesta
• kunta noudattaa tutkimuksia ja suunnitelmaa tehtäessä tiepiirin antamia
ohjeita sekä maantielain ja -asetuksen säännöksiä
• suunnitelmaa laativa konsultti valitaan yhteistyössä tiepiirin kanssa
• suunnitelma laaditaan kunnan kustannuksella
• kunta vastaa suunnittelutyöstä mandollisesti aiheutuvista vahingoista ja
korvausvaatimuksista
• suunnittelutyö pitää aloittaa annettuun määräaikaan mennessä tai suunnittelusopimus raukeaa
Kunta tai muu suunnitelman teettäjä toimittaa laadituttamansa suunnitelman
tiepiirille tarkastettavaksi ja maantielain mukaista käsittelyä varten. Suunnitelma käsitellään samalla tavalla kuin Tiehallinnon omat suunnitelmat.
Tiepiiri lähettää aina suunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn ja pyytää suunnitelmasta lausunnot.

Tiehankkeiden suunnitelmien käsittelyohje
LAKISÄATEISET SUUNNITELMAT

3.8.2 Menettely maantien ja rautatien rakentamista sisältävissä
hankkeissa
Tiehallinnon ja rautatieviranomaisen keskinäistä työnjakoa koskevat säännökset sisällytetään parhaillaan laadittavana olevaan ratalakiin.
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4 TIETYÖN ALOITTAMINEN, LIIKENTEESEEN LUOVUTUS JA MAANTIEN LAKKAUTTAMINEN

4.1 Tiealueen haltuunotto ja tietöihin ryhtyminen
MTL 26§1 mom.
Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa tiesuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen.
MTL 107§1 mom.Päätösten välitön täytäntöönpano
Yleis- tai tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös voidaan panna
täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistui n toisin määrää.
Pääsääntöisesti tietyöhön ei tule ryhtyä ennen kuin tiesuunnitelman hyväksymispäätös on lainvoimainen. Jos työt joudutaan esim. rahoitussyistä aloittamaan ennen valitusajan päättymistä, tulee töiden aloittamispäätöstä tehtäessä selvittää valitusten todennäköisyys ja mandollinen riski töiden keskeyttämisestä valitusten vuoksi.

MTL 56§1-3 mom. Haltuunotto
Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa määrättynä
ajankohtana. Tiesuunnitelmassa osoitettu yksityistä tietä tai liittymää var ten tarvittava alue otetaan tienpitäjän haltuun siksi ajaksi, kunnes tie tai
liittymä on tehty. Haltuun otettaessa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää
alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oikeuden estämättä.
Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 57 §:n 2 momentissa tarkoitettu
seuraus, voi lunastustoimikunta asianomaisen vaatimuksesta määrätä,
että haltuunotto siltä osin saa tapahtua aikaisintaan toimikunnan määräämän enintään kolmen kuukauden pituisen ajan kuluttua siitä, kun asianomaiselle määrätty ennakkokorvaus tai 62 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ensimmäisessä toimituksessa määrätty korvaus on maksettu.
Edellä 21 §:ssä tarkoitetuissa vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioiduissa tien
parantamisissa voi haltuunotto tapahtua sopimuksen perusteella. Haltuunoton jälkeen tulee tienpitoviranomaisen kuitenkin viipymättä hakea
maantietoimitusta.
Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuun ottamisen jälkeen aluetta saadaan käyttää tietarkoituksiin.
Maantielain 57 §:n 2 momentin mukaan tiea!ueeksi vahvistettu alue siirtyy
lunastuspäätöksen saatua lainvoiman tienpitäjän omistukseen, jollei tienpitäjä jo ennestään omista aluetta.
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Milloin maantie sijoitetaan kiinteistön alueella tunneliin, sillalle, padolle, kannelle tai kannen alle taikka tien ylä- tai alapuolelle on oikeusvaikutteisessa
kaavassa osoitettu rakentamista, perustetaan maantielain 58 §:n 1 momentin mukaan tienpitäjälle omistusoikeuden sijasta tiealueeseen tieoikeus siten,
kuin tiesuunnitelmassa määrätään. Tieoikeus perustetaan myös, jos tie sijoitetaan muun kuin tienpitäjän lunastusyksikön alueelle.

MTL 50§Vähäisten laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen
Kiinteistön tai alueen omistajan ja haltijan tulee sallia kiinteistölle tai
alueelle sijoitettavaksi liikennemerkkejä ja muita liikenteen ohjauslaitteita
sekä vähäisiä maantierakenteen osia. Laitteiden ja rakenteiden sijoittamisessa sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:ssä säädetään.
Jos sijoittamisesta aiheutuvista korvauksista ei sovita, ne käsitellään ja
ratkaistaan maantie-toimituksessa.
Vähäisten maantien rakenteiden sijoittaminen kiinteistön alueelle tiealueen
tai asemakaavan liikennealueen ulkopuolelle koskee vain rakentamisen
aikana ilmeneviä ennakoimattomia tilanteita. Hyväksytyn tiesuunnitelman
sisältämien rakenteiden on oltava kaikilta osiltaan esitetyn tiealueen tai
asemakaavan liikennealueen sisällä.

4.2 Liikenteeseen luovutus
MTA 7§ Liikenteeseen luovuttaminen
Sen jälkeen kun maantie tai sen yleiseen liikenteeseen tarkoituksenmukaisesti luovutettavissa oleva osa vai mistuu, tienpitoviranomaisen on
määrättävä, mistä päivästä tie tai sen osa avataan yleiselle liikenteelle.
MTA 2§ Maanteiden rekisteröinti
Tienpitoviranomaisen on pidettävä rekisteriä maanteistä. Rekisteriin on
merkittävä, onko maantie moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain
tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie. Lisäksi rekisteriin on merkittävä tien liikenteellistä merkitystä kuvaava maantielain (503/2005) 4 §:ssä
tarkoitettu luokitus. Rekisteriin on lisäksi merkittävä tien pituus kunnittain
ja tien yleiseen liikenteeseen luovuttamispäivä sekä väyläomaisuuden
hallinnan kannalta merkittävimmät tien tekniset ominaisuudet, varusteet ja
laitteet.
Päätös tien luovuttamisesta yleiseen liikenteeseen on tehtävä aina, kun tien
rakentamista tai parantamista varten on hyväksytty tiesuunnitelma. Päätöksestä on käytävä selville seuraavat seikat
• Päivämäärä, mistä alkaen maantie tai sen osa luovutetaan yleiselle liikenteelle. Tästä ajankohdasta tulevat voimaan ne muutokset maanteihin,
jotka on mainittu tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä.
• Yleiseen liikenteeseen luovutettavat tieosuudet. Päätöksestä on käytävä
ilmi, onko kyse ao. tiesuunnitelmasta kokonaisuudessaan, vai onko kyse
osaluovutuksesta.
• Päätöksessä on mainittava hyväksymispäätökset ja rakennettujen tai parannettujen tieosuuksien paalulukemat sekä teittäin luovutettavien
osuuksien tieosoitteet ja pituudet.
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Maanteinä hyväksymispäätöksellä lakkautettavat tiet. Parannettujen teiden syrjään jäävinä maantienä lakkaavia tien osia ei tarvitse luetella.
Osuudet voidaan kuitenkin mainita, jos ne ovat pitkähköjä.
Maanteiden hallinnollisten luokkien muutokset.
Sitoumukset osallistumisesta tien tai tiehen kuuluvien laitteiden kunnossapitoon.
Maantielain 22 §:n 2 momentin ja 88 §:n mukaan syrjään jäävä tie lakkaa
maantienä, ellei sitä tiesuunnitelmassa ole määrätty jääväksi edelleen maantieksi tai muihin tietarkoituksiin. Maantieksi jäämistä koskeva maininta voidaan sisällyttää liikenteelle luovuttamista koskevaan päätökseen.
Kunnalta on oltava asiaa koskeva sopimus ennen kuin esim. valaistuksen tai
istutusten kunnossapitovastuu voidaan sisällyttää päätökseen liikenteeseen
luovuttamisesta.
Tiepiiri ilmoittaa maantieasetuksen 2 §:n mukaisesti liikenteeseen luovuttamisesta aiheutuvat muutokset tierekisteriin.
Lakkaavan, yksityistieksi jäävän maantien tienpitoviranomaisen kunnossapitovastuu jatkuu maantien lakkaamista seuraavan vuoden lokakuun 1 päivään (maantieasetus 8 §).
Liikenteeseen luovuttamista koskeva päätös lähetetään tiedoksi asianomalsille kunnille ja muille osapuolille, jolle syntyy vastuita tai velvoitteita sekä
Tiehallinnon keskushallintoon.
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4.3 Maantien ja liitännäisalueen lakkauttaminen

4.3.1 Asemakaava-alueen ulkopuolella olevien maanteiden lakkauttaminen
Asemakaava-alueen ulkopuolella oleva maantie voidaan lakkauttaa, jos sitä
ei enää tarvita yleiseen liikenteeseen. Maantien lakkauttamisesta säädetään seuraavaa:

MTL 89§ Maantien lakka uttaminen
Jos maantietä ei enää käytetä yleiseen liikenteeseen, se voidaan lakkauttaa. Lakkauttamista koskevassa tiesuunnitelmassa on määrättävä, mistä
lukien lakkautettava tie lakkaa olemasta maantie. Kun tie lakkaa maantienä, lakkaa siihen kohdistunut tienpitäjän oikeus.
Lakkauttamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava, jääkö lakkautettava maantie edelleen tietarkoituksiin yksityistieksi ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita tai laitteita. Vastuu rakenteista ja
laitteista siirtyy yksityisen tien pitäjälle maantien lakatessa.
Tienpitoviranomaisen kunnossapitovastuu jatkuu yksityistieksi jäävän maantien osalta seuraavan kalenterivuoden lokakuun1päivään (MTA 8 §).

4.3.2 Asemakaava-alueella olevan maantien muuttaminen kaduksi
Asemakaava-alueella oleva maantie muutetaan kaduksi, kun maantielle on
asemakaavassa osoitettu katualue ja kunta on tehnyt kadunpitopäätöksen.

MRL 83 §4 mom.
Yleisten teiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä
sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat
pääasiassa muuta kuin paikallista liikennettä. Yleiseen tiehen kuuluvalle
kevyen liikenteen väylälle voidaan osoittaa muusta liikennealueesta erillinen liikennealue, jos se on paikallisista olosuhteista johtuen perusteltua.

MRL 86 a§ Maantien muuttaminen kaduksi
Maantie, joka asemakaavassa on osoitettu kaduksi, muuttuu kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä kaduksi. Kadunpitopäätökset tulee tehdä
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ottaen huomioon kunnossapidon
vaatimukset ja maankäytön sekä tie- ja katuverkon toteutuminen.
Maatie lakkaa 1 momentissa tarkoitetun kadunpitopäätöksen tultua voimaan ja maantien tiealue siirtyysamalla kunnan omistukseen.
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MRL 213 § 1 ja 3 mom.
Rakennuslain nojalla voimaantullut rakennuskaava on voimassa tämän
lain mukaisena asemakaavana, jossa ei ole sitovaa tonttijakoa.
Jos liikenneverkossa tai maankäytössä tapahtuu kaavoituksesta johtuen
asemakaavassa osoitetun liikennealueen kannalta olennaisia muutoksia,
1 momentissa tarkoitetun asemakaavan liikennealueet on tarpeeli isilta
osin kaavan muutoksella muutettava vastaamaan 83 §:n 4 momentin vaatimuksia. Muutoin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muutos voidaan 10 vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta hyväksyä sen estämättä, mitä 83 §:n 4 momentissa säädetään yleisten teiden liikennealueiden osoittamisesta.
Hallinnollisia muutoksia asemakaava-alueella harkittaessa tulee kiinnittää
huomiota tieverkolliseen yhtenäisyyteen. Lyhyitä maantieosuuksia ei ole tarpeen muuttaa kaduksi, elleivät ne liity jo ennestään olevaan katuverkkoon.
Toisaalta, jos taajaman läpi kulkevasta maantiestä pääosa olisi muutettavissa kaduksi, pitäisi kunnan kanssa pyrkiä sopimaan myös loppuosuuksien
lakkauttamisesta, jolloin ne muuttuvat yksityisteiksi, joiden ylläpidosta kunta
voisi huolehtia.
Maantie muutetaan kaduksi kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä, los
muutoksen yhteydessä ei maantietä paranneta. Tiesuunnitelman laatimista
la käsittelyä maantien lakkauttamiseksi ei tällöin tarvita. Tiepiirin tulee sopia
kunnan kanssa, että kunta tekee kadunpitopäätöksen viipymättä.
Jos maantietä parannetaan samalla, kun maantie muutetaan kaduksi, tulee
parantamistoimenpiteistä laatia tiesuunnitelma, joka käsitellään kohdassa
34 esitettyä hallinnollista käsittelyä noudattaen. Tiesuunnitelman hyväksyy
Tiehallinnon keskushallinto. Tiesuunnitelmaan ja hyväksymispäätökseen kirjataan, että tie lakkaa maantienä parantamistoimenpiteiden valmistuttua sen
jälkeen, kun kunta on tehnyt kadunpitopäätöksen. Tiepiirin tulee sopia kunnan kanssa, että kunta tekee kadunpitopäätöksen, joka tulee voimaan samanaikaisesti, kun parannettava maantieosuus luovutetaan valmistuttuaan
liikenteelle.
Kadunpitopäätöksen tultua voimaan maantien tiealue siirtyy samalla kunnan
omistukseen. Maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi ja kadunpitovelvollisuus alkaa, kun kadunpitopäätös on tehty (MRL 86 § ja 86a §).
Liitännäisalueen la muihin tietarkoituksiin käytettyjen alueiden lakkauttamisesta säädetään seuraavaa:

MTL 95§1 mom.Liitännäisalueen lakka uttaminen
Tienpitoviranomainen lakkauttaa liitännäisalueen, kun sitä ei enää tarvita
siihen tarkoitukseen, jota varten se on perustettu. Liitännäisalueen lakkauttamista koskevasta menettelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä
tiesuunnitelmasta säädetään. Kun liitännäisalue lakkautetaan, lakkaa samalla siihen kohdistunut tieoikeus.
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MTL 88§2 mom.
Kun lakanneen maantien tiealuetta ei enää tarvita 88 §:n 1 momentissa
tarkoitettuihin muihin tietarkoituksiin, tienpitoviranomainen lakkauttaa alueen käytön ja siihen kohdistuvan tienpitäjän oikeuden. Tällaisesta alueesta on voimassa, mitä MTL:n 6 luvussa säädetään entisestä tiealueesta.
Tiepiirillä on oikeus lakkauttaa liitännäisalue. Koska liitännäisalueen lakkauttamisella vain poikkeuksellisesti on alueen ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia
asianosaisten rajoittuessa alueen omistajiin, kuuleminen ja muu menettely
voi tapahtua normaalia tiesuunnitelmamenettelyä yksinkertaisemmalla tavalla. Kuultuaan lakkautettavan alueen omistajia ja kuntaa tiepiiri tekee lakkautuspäätöksen, joka lähetetään kuntaan ja maanomistajille. Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Tiepiiri lakkauttaa ne entiset tiealueet, jotka tienpitäjä on maantielain 88 §:n
1 momentin mukaisesti varannut käytettäväksi muihin tietarkoituksiin (kuten
varasto- tai kuormausalueeksi tai alueeseen on säilytetty oikeus vastaisen
varalle). Kuultuaan lakkautettavaan alueeseen rajoittuvia maanomistajia ja
kuntaa tiepiiri tekee lakkautuspäätöksen, joka lähetetään kuntaan ja maanomistajille. Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Tienpitäjä huolehtii kustannuksellaan alueen ennallistamisesta vuoden kuluessa lakkaamisesta lukien.

4.3.3 Tiesuunnitelman asiakirjat maantien hallinnollisen luokan
muutoksessa
Tiesuunnitelma sisällön osalta noudatetaan ohjetta "Tiesuunnitelma. Sisältö
ja esitystapa. TIEL 2110004-99", jos hallinnollisen muutoksen yhteydessä
parannetaan tietä. Mikäli hallinnolliseen muutokseen ei sisälly tien parantamistoimia, voi tiesuunnitelman sisältö olla normaalia tiesuunnitelmaa
suppeampi. Sisältövaatimukset määräytyvät tällöin sen perusteella, mitä
asiakirjoja tarvitaan tiesuunnitelman käsittelyssä, hyväksymisessä ja
maantietoimituksessa. Tiesuunnitelma voi sisältää esim. seuraavat asiakirjat:
A. Yleiset asiakirjat
1. Suunnitelman kansilehti
2. Tiivistelmä tai tiedote
3. Tiesuunnitelmaselostus
4. Asemakaavat
5. Maanomistajaluettelo
6. Kuulutukset suunnittelun aloittamisesta ja tiedotustilaisuuksista
7. Aikaisemmat päätökset
B. Kustannusarvio (ei yleensä tarpeen)
0. Piirustukset
1. Yleiskartta
2. Suunnitelmakartat (ei yleensä tarpeen)
3. Erikoisrakenteiden ja laitteiden piirustukset tarvittaessa
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Tiesuunnitelmaan sisältyvien asiakirjojen sisältö
A. Yhteiset asiakirjat
• Suunnitelman kansilehdestä on malli tiesuunnitelman sisältöä ja esitystapaa koskevassa ohjeessa.
• Tiivistelmä sisältää pääkohdat tiesuunnitelmaselostuksesta. Jos tiesuunnitelmaselostus on lyhyt, ei erillistä tiivistelmää tarvita. Tiivistelmä voidaan korvata tiedotteella, jos sellainen on laadittu.
• Tiesuunnitelmaselostus sisältää perustelut, miksi maantie lakkautetaan tai katu tai yksityistie muutetaan maantieksi. Tästä johtuen se on
hallinnollisen muutoksen sisältämän tiesuunnitelman tärkein asiakirja.
Muutos varsinkin maantietä lakkautettaessa on perusteltava hyvin,
jotta päätös ei kumoudu mandollisessa valitustapauksessa. Tien tieverkollinen asema, liikenteellinen merkitys ja kaavoitustilanne ovat
oleellisia esitettäviä asioita. Selostuksessa kerrotaan aikaisemmat
tietä koskevat aloitteet ja sidosryhmien kannanotot ja tehdyt päätökset.
• Asemakaava-alueella tiesuunnitelmaan liitetään voimassaolevat
asemakaavat. Kaavatilanne selostetaan tiesuunnitelmaselostuksessa. Jos kaduksi muuttuva maantie ei koko osuudeltaan ole asemakaavan mukaisella katualueella, mutta maantie halutaan kokonaisuudessaan lakkauttaa. Tällöin se jää katualueen ulkopuolisilta osin
yksityistieksi, jonka tienpitoon pitäisi kunnan sitoutua. Mikäli kyseessä on kadun muuttaminen maantieksi, tulee maantietä varten olla
asemakaavassa liikennealue.
• Maanomistajaluetteloon kerätään tiedot maantiehen, yksityistiehen
tai katuun välittömästi liittyvistä kiinteistöistä. Kauempana sijaitsevien
kiinteistöjen omistustietoja ei yleensä ole tarpeen selvittää, vaikkakin
hallinnollisella muutoksella voi olla vaikutuksia niiden kulkuyhteyksiin
tai tienpitovastuuseen.
• Kuulutukset suunnittelutyön aloittamisesta ja suunnitelman laadinnan
aikaisen yleisötilaisuuden järjestämisestä liitetään sellaisenaan. Jos
suunnittelutyön aloittamisesta ja suunnitelman esittelystä on tiedotettu muulla tavalla, esitetään niistä tarvittavat dokumentit.
• Aikaisempiin päätöksiin liitetään sellaiset asiakirjat, joissa hallinnollista muutosta on valmisteltu ja käsitelty aikaisemmin.
B. Kustannusarvio
• Pelkästään hallinnolliseen muutokseen laadittu tiesuunnitelma ei
yleensä sisällä parantamiskustannuksia, eikä myöskään kustannusten jakoa. Jos kuntoonpanokustannuksia sisältyy hankkeeseen tai on
tarpeen sopia kunnossapitokustannusten jaosta, esitetään kustannukset ja niiden jakaminen tässä.
C. Piirustukset
Yleiskartta on yleensä samanlainen kuin tavanomaisen tiesuunnitelman yleiskartta, jossa esitetään myös hallinnolliset muutokset. Suunnitelmakartan merkintöjä ei ole tarpeen esittää erillisenä, vaan ne
voidaan esittää tarvittavilta osin yleiskartan piirustusnimiön yläpuolella.
• Suunnitelmakartta ei yleensä ole tarpeen. Se voi tulla kysymykseen,
jos on tarpeen osoittaa tarkemmin hallinnollisen luokan rajat tai
maantienä lakkautettavan tien erityistä hoitoa vaativat laitteet jotka
jäävät kunnan tai yksityisentien pitäjän hoitoon.
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• Erikoisrakenteiden ja laitteiden suunnitelmat esitetään siinä laajuudessa, että se taho, jonka vastuulle laitteet jäävät, pystyy arvioimaan
laitteiden korjaus ja ylläpitotarpeen.
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5.1 Yleistä
Suunnittelutyön aikana on oltava selvillä, mitä lupia hankkeen toteuttaminen
vaatii. Erityisesti tämä on tärkeää siitä syystä, että rakentaminen voidaan
aloittaa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Töiden viivästymisestä saattaa
aiheutua huomattaviakin kustannuksia. Lupahakemukset on tehtävä riittävän
ajoissa jo ennen tiesuunnitelman hyväksymistä, että luvat ovat töiden alkaessa kunnossa. Lupaviranomaisilta saa tietoja mm. lupa-asioiden käsittelyajoista ja hakemusten tekemiseen liittyviä neuvoja.
Kun hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 3 luvun 11 §:n 3-kohdan mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin tiedot mm. hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista
päätöksistä.

5.2 Luonnonsuojelulaki (1096/1 996) ja -asetus (16011997)
Tietä suunniteltaessa on pyrittävä siihen, ettei hankkeeseen sisälly luonnonsuojelulaissa mainittuja suojelukohteita. Alueelliselta ympäristökeskukselta
on syytä varmistaa, että näitä kohteita ei ole suunnitellulla tai sen vaikutuspiiriin ulottuvalla alueella.
Mikäli suojelun piirissä oleviin kohteisiin kajoamista ei voida välttää, on hyvissä ajoin ryhdyttävä toimenpiteisiin poikkeusluvan saamiseksi, suojelun
lakkauttamiseksi tai rauhoitusmääräysten lieventämiseksi, jopa lain tai asetuksen muuttamiseksi (luonnonsuojelualueet). Useimmissa tapauksissa alueellinen ympäristökeskus toimii lupaviranomaisena. Kunta päättää yksityisellä maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta.
Luonnonympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joten rakentamistoimenpiteisiin ryhdyttäessä on huomattava, että suunnittelun aikana suoritettua luontoselvitystä voidaan joutua täydentämään. Erityisesti tämä koskee
luontodirektiivin liitteen lVa lajien (mm. liito-oravan) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Nämä paikat on suojeltu suoraan lain nojalla eikä ympäristöviranomainen rajaa aluetta erikseen. Jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja lajin
suojelutilanne säilyy suotuisana, alueellinen ympäristökeskus voi myöntää
luvan poiketa lisääntymis- ja levähdyspaikan suojelusta erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä.

5.3 Muinaismuistolaki (295/1963)
Muinaismuistolain 13 §:n mukaan yleisen tien tekemistä suunniteltaessa on
hyvissä ajoin otettava seiko, saattaako hankkeen toimeenpaneminen tulla
koskemaan kiinteää muinaisjäännöstä. Jos näin on, siitä on viipymättä ilmoitettava museovirastoile asiasta neuvottelemista varten. Ellei asiasta päästä
yksimielisyyteen, museoviraston on alistettava asia valtioneuvoston ratkaistavaksi.
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5.4 Rakennusten suojelu
Rakennussuojelua toteutetaan neljän eri säädöksen nojalla. Maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) nojalla rakennuksia voidaan suojella kaikilla kaavatasoilla (maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava), asemakaava on näistä
merkittävin. Kaavoituksen ohella rakennussuojelulaki (60/1985) on keskeinen säädös rakennussuojelussa. Valtion omistamien rakennusten suojelusta
on annettu oma asetus (asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta,
480/1985) ja kirkkolailla (1054/1993, 14. luku) suojellaan kirkollisia rakennuksia.
Mikäli tiesuunnitelmassa edellytetään rakennuksen purkamista, erillistä
maankäyttö-ja rakennuslain mukaista purkamislupaa ei tarvita (MRL 127 § 2
mom.).
Rakennussuojelulain 13 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää valtiolle luvan lunastaa rakennussuojelulaissa tarkoitetun rakennuksen tarpeellisine maa alueineen siitä riippumatta, onko rakennus
määrätty suojeltavaksi vai ei. Rakennussuojelulain mukainen suojelu voi
koskea myös siltaa, kaivoa tai muuta sellaista rakennelmaa samoin kuin rakennukseen liittyvää puistoa tai muuta vastaavaa rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta. Suojelun kohteet luetellaan rakennussuojelulain
2 §:ssä.
Valtion omistamien rakennusten suojelusta sekä suojelun muuttamisesta ja
kumoamisesta päättää valtioneuvosto. Museovirasto pitää luetteloa valtion
omistamien rakennusten suojelusta.

5.5 Maa-aineslaki (555/1981) sekä maankäyttö-ja rakennuslaki
(132/1999)
Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen
pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maaaineslupa tarvitaan maa-aineksen ottamiseen myös tiesuunnitelmassa tienpitoaineen ottopaikoiksi hyväksytyiltä liitännäisalueilta ja tietyönaikaisiksi ottopaikoiksi hyväksytyiltä ottopaikoilta. Maisematyölupaa ei tarvita sellaiseen
maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa
(MRL 128 § 4 mom.).
Maa-aineslain 2 §:n 2-kohdan mukaan laki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu
viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan (esim. tiesuunnitelmaan). Myöskään maisematyölupaa ei tarvita, kun toimenpide perustuu maantielain mukaisesti hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan (MRL 128 §
3 mom.).
Maa-aineslaki ei koske sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan ympäristölupaviraston lupa (MAL 2 § 3-kohta).
Maa- ja kiviaineksen läjittämiseen ei myöskään tarvitse hakea maisematyölupaa, kun toimenpide perustuu maantielain mukaisesti hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
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5.6 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169/2000)
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen
vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristölupa tarvitaan myös toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä
kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta (YSL 28 §
2 mom. 1-kohta). Ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Lupaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, alueellinen ympäristökeskus ja ympäristölupavirasto.
Ympäristölupa saatetaan tarvita mm. asfalttiaseman ja murskaamon sijoittamiseen (YSA 1 § 1 mom. 7 c- ja e-kohdat), pilaantuneen alueen puhdistamiseen (YSL 78 §) ja korvaavien materiaalien käyttöön. Ympäristöluvan tarve on selvitettävä toiminnan kesto, toimenpiteen laajuus, maaperän pilaantumisen aste jne. huomioon ottaen.
Toiminnan sijoittamista suunniteltaessa on vältettävä tärkeitä tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. Vaikka toimintaan ei muutoin olisi tarvetta hakea ympäristölupaa, on se välttämätöntä, jos toiminnasta
voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSA 1 § 2 mom.). Pohjaveden pilaamiseen ei voi antaa lupaa. Millään toimenpiteellä ei saa vaikuttaa
pohjaveden laatuun siten, että toimenpide saattaa loukata yleistä tai toisen
yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto, tarkemmin YSL 8 §).
Lupa tarvitaan läjittämiseen, mikäli läjittämisestä ei ole laadittu ympäristönsuojeluasetuksen 4 §:n 2-kohdan edellyttämää hyväksyttyä suunnitelmaa.
Jotta vältyttäisiin turhilta lupahakemuksilta, tiesuunnitelmaa laadittaessa tulee selvittää läjitysalueiden tarve ja sisällyttää ne tiesuunnitelmaan sekä tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen.
Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä, kuten rakentamisesta, jos melun tai
tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan
aloittamista, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä
toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut
ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

5.7 Vesilaki (264/1961)
Mikäli rakentamisesta saattaa aiheutua sellainen muutos tai seuraus, jota
vesistön sulkemiskielto ja muuttamiskielto tai pohjaveden muuttamiskielto
koskevat, on haettava ympäristölupaviraston lupa. Luvan tarve voi perustua
myös vesimaiseman huomattavaan muuttumiseen. Ympäristökeskukselta on
syytä tiedustella vesilain edellyttämän luvan tarpeellisuutta samalla, kun
pyydetään lausuntoa vesistötiedoista ja rakentamisen edellytyksistä, kuten
vähimmäisaukoista.
Vesilain 2 luvun 2 §:n tarkoittamissa tapauksissa penkereen ja sillan rakentamiseen tarvitaan ympäristölupaviraston lupa. Sama koskee työnaikaista
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varasiltaa. Kiireellisissä hankkeissa on samalla syytä hakea lupa töiden aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (töidenaloittamislupa),
jotta mandolliset valitukset eivät viivyttäisi töiden aloittamista (VL 2 luku
26).
Vesilain 1 luvun 18 §:n mukaan ympäristölupaviraston lupa tarvitaan maaainesten ottamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen,
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän
antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismandollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin
vaikeutuminen (pohjaveden muuttamiskielto).
Vesilailla toteutetaan eräiden pienvesien suojelu. Toimenpiteeseen, joka
vaarantaa näiden luonnontilaisuuden säilymistä, tarvitaan ympäristölupaviraston lupa (VL 1 luku 15 a § ja VL 1 luku 17 a §). Suojelu koskee muualla
kuin Lapin läänissä sijaitsevia pieniä, enintään 1 ha suuruisia lampia ja järviä
sekä vesistöä pienempiä vesiuomia. Suojelu koskee myös lähteitä ja enintään kymmenen hehtaarin suuruisia fiadoja ja kluuvijärviä.
Vesilain 2 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan sillan tai muun rakennelman uusiminen on mandollista ilman uutta lupaa vain silloin, kun purettavalle sillalle
tai muulle rakennelmalle on vesilain (264/1961) edellyttämä lupapäätös. Uusiminen on aloitettava kanden vuoden kuluessa purkamisesta ja saatettava
valmiiksi viiden vuoden kuluessa entisiä määräyksiä noudattaen. Jos maaaluetta muutetaan pysyvästi vesialueeksi, on toimenpiteelle hankittava ympäristölupaviraston lupa.
Oikeudesta laskuojan pitämiseen toisen maalla tai oikeudesta johtaa vettä
toisen ojaan tai puroon määrätään tiesuunnitelmassa, jossa osoitetaan laskuojaksi tarvittava alue. Laskuoja-alueeseen perustetaan tienpitäjälle rasiteoikeus maantietoimituksessa. Laskuojasta on muutoin voimassa, mitä vesilaissa (264/1961) säädetään ojituksesta. (Maantielaki 24 § 3 mom. ja 60 §)
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