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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoitus on poistaa eräitä yleisistä 
teistä annettua lakia sovellettaessa havaittuja 
puutteellisuuksia ja epäkohtia. 

Voimassa olevan lain mukaan yleisen tien 
suoja-alueen laajuus lentokoneiden varalasku
paikkojen kohdalla määräytyy samojen periaattei
den mukaan kuin muillakin tieosilla. Nyt annet
tavassa esityksessä ehdotetaan lain suoja-aluetta 
koskeva säännös muutettavaksi vastaamaan vara
laskupaikkojen tarpeita. 

Eräitä korvausoikeutta ja korvauksen määrää
mismenettelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan 
muutettaviksi vastaamaan niitä säännöksiä, jotka 
jo sisältyvät kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annettuun lakiin eli 
lunastuslakiin. Ehdotuksen mukaan kiinteistön 
omistaja tai muu häneen laissa rinnastettu asian
osainen voisi saada korvauksen niistä välttämättö
mistä kustannuksista, jotka hänelle ovat aiheutu
neet etunsa valvomisesta tietoimituksessa. Lisäksi 
ehdotetaan, että kaikki tärkeimmät, nykyisessä 

laissa tarkemmin yksilöidyt korvauskysymykset 
tutkittaisiin ja ratkaistaisiin tietoimituksessa viran 
puolesta asianosaisen tekemästä vaatimuksesta 
riippumatta, jolloin yleisistä teistä annetun lain 
säännökset näiltäkin osin saatettaisiin yhdenmu
kaisemmiksi lunastuslain vastaavien säännösten 
kanssa. 

Edelleen ehdotetaan, että paikallisteiden kun
nossapidosta ja rakentamisesta aiheutuneiden 
kustannusten perintä kunnilta olisi siirrettävä 
lääninhallituksilta tie- ja vesirakennushallituksel
le ja niiden maksamiseen kunnille myönnettävän 
maksulykkäyksen myöntäminen olisi siirrettävä 
valtiokoottorilta liikenneministeriölle. Vielä on 
ehdotettu yksinkertaistettavaksi korvausten vah
vistamispäätöksen virkateitse tapahtuvaa tiedotta
mismenettelyä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Tien suoja-alueen leveys varalaskupaikan 
kohdalla 

Yleisistä teistä annetun lain, jäljempänä tielain 
(243/54), 3 §:n 1 momenttia muutettiin vuonna 
1964 annetulla lailla (323/64) siten, että myös 
tiehen liitettäväksi määrätty varalaskupaikka kuu
luu tiehen. Lain 41 §:n 1 momentissa on tien 
suoja-aluetta koskevat säännökset, joita tällä het
kellä sovelletaan myös varalaskupaikkojen koh
dalla. Sen mukaisesti on rakennusten pitäminen 
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kielletty alueella, joka ulottuu 20 metrin etäisyy
delle maantien tai 12 metrin etäisyydelle paikal
listien ajoradan tai, jos niitä on kaksi tai useam
pia, lähimpänä olevan ajoradan keskiviivasta. 
Erityisistä syistä voidaan tiesuunnitelmassa tai 
lääninhallituksen päätöksellä pidentää sanottua 
etäisyyttä määrätyllä tiellä tai sen osalla enintään 
50 metriksi. 

Tällä hetkellä varalaskupaikkoja on 11. Vara
laskupaikat on tarkoitettu pakkotilanteita, pien
koneiden tilauslentoja ja puolustusvoimain har
joituskäyttöä varten. Edellä selostetuissa suoja
aluetta koskevissa säännöksissä ei ole riittävästi 
otettu huomioon ilmailun erityisvaatimuksia tur-
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vallisten nousu- ja laskutilanteiden kannalta. Ra
kentaminen varalaskupaikkojen nousu- ja lasku
sektoreille vaarantaisi jo rakennettujen varalasku
paikkojen käytön. Suoja-alueiden laajentamisella 
taattaisiin varalaskupaikkojen lentoturvallisuus 
valvomalla alueelle tulevien rakenteiden tyyppejä 
ja korkeuksia sekä luomalla valvonnalla tilaa 
lentokoneiden seisonta-alueille. Näiden alueiden 
toteuttaminen palvelisi myös tieliikenteen turval
lisuutta, koska näin saadaan lentokoneet pois 
tiealueilta. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan, että va
ralaskupaikkojen suoja-aluetta tulisi voida leven
tää tarpeellisessa määrin, kuitenkin enintään 300 
metrin päähän tien keskiviivasta. Suoja-alue olisi 
tällöin määrättävä kussakin tapauksessa erikseen 
joko tiesuunnitelmassa tai lääninhallituksen pää
töksellä, jolloin suoja-alue voitaisiin sovittaa yh
teen alueen muun maankäytön tarpeiden kanssa. 
Jos suoja-aluetta ei jostakin syystä tarvittaisikaan 
300 metrin levyisenä, se voitaisiin määrätä suppe
ammaksi. 

1.2. Korvausoikeutta ja korvauksen määräämis
menettelyä koskevat muutokset 

Tielaki on ollut voimassa vuoden 1958 alusta 
lukien. Kiinteän omaisuuden ja erityisten oi
keuksien lunastuksesta annetussa laissa, jäljempä
nä lunastuslaissa (603/77), joka tuli voimaan 
vuoden 1978 alusta ja joka saattaa olla tielain 
32 §:n säännösten perusteella jopa vaihtoehtoi
nen lunastuskeino tielain asemesta, on säännök
set siitä, että asianosaiselle määrättävää korvausta 
koskevat kysymykset on tutkittava ja ratkaistava 
viran puolesta lunastustoimituksessa korvausvaa
timuksesta riippumatta (lunastuslain 41 §). Li
säksi asianosaisella on oikeus saada lunastuksen 
hakijalta korvaus välttämättömistä edunvalvonta
kustannuksistaan lunastusta toimeenpantaessa 
(lunastuslain 82 §). Vastaavia säännöksiä ei sisälly 
voimassaolevaan tielakiin, josta on ollut seurauk
sena, että kansalaiset ovat joutuneet samankaltai
sissa lunastustilanteissa eriarvoiseen asemaan pel
kästään sillä perusteella, kumpaa edellä maini
tuista laeista lunastuksen täytäntöönpanoa ja kor
vauskysymyksiä käsiteltäessä joudutaan sovelta
maan. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan, että tie
lain 9 luvun korvauksia koskeviin lainkohtiin 
tehtäisiin tarvittavat lisäykset ja muutokset tielain 
säännösten saattamiseksi yhdenmukaisemmiksi 
lunastuslain vastaavien säännösten kanssa. 

1.3. Paikallistiekustannusten perintä ja maksu
lykkäysten myöntäminen 

Tielain mukaan tie- ja vesirakennushallitus 
vahvistaa kultakin vuodelta kuntien suoritettavik
si tulevat korvaukset paikallisteiden tekemisestä 
ja kunnossapidosta. Kuntien tulee suorittaa kor
vaukset lääninhallitukselle 60 päivän kuluessa 
tie- ja vesirakennushallituksen päätöksen tiedok
sisaannista. Lain mukaan päätös on saatettava 
kunnan tiedoksi virkateitse. Lääninhallituksen 
asiana on yleisistä teistä annetun asetuksen ( 482/ 
57) mukaan huolehtia sille lähetetyn luettelon 
mukaisesti korvausten ja mahdollisten viivästys
korkojen perinnästä kunnilta. 

Nykyisten säännösten mukainen menettely, 
jossa samaa asiaa käsittelee kaksi viranomaista, on 
hankala ja aikaa vievä. Se menettely heikentää 
hallinnon tehokkuutta ja aiheuttaa ylimääräisiä 
kustannuksia tarpeettoman työn ja korvausten 
saannin viivästymisen muodossa. Näitä haittavai
kutuksia on ollut omiaan korostamaan se, että 
korvauspäätöksistä on pitänyt tiedottaa virkateit
se. Koska kunnilla on tiedoksisaannista lukien 
aikaa kaksi kuukautta maksun suorittamiseen, 
olisi tarkoituksenmukaista, että tieto päätöksistä 
voitaisiin antaa kunnille mahdollisimman nopeaa 
ja helppohoitoista tiedoksiautomenettelyä käyt
täen. 

Edellä olevan perusteella tiedottamismenette
lyä olisi tarpeen yksinkertaistaa. Samoin olisi 
tarkoituksenmukaista, että korvausten perintätoi
menpiteistä huolehtiminen siirrettäisiin läänin
hallituksilta tie- ja vesirakennushallitukselle, joka 
jo nykyisinkin antaa korvausten vahvistamista 
koskevat päätökset. Tie- ja vesirakennushallituk
sessa voidaan nämä tehtävät hoitaa nykyisellä 
henkilökunnalla. 

Perintätoimenpiteitä voitaisiin tehtävien siir
ron seurauksena huomattavasti nopeuttaa nykyi
sestä, jolloin korvausasioiden käsittely selkiytyisi 
ja nopeutuisi. 

Lain 96 §:n 1 momentin mukaan liikennemi
nisteriö voi hakemuksesta alentaa kunnan suori
tettavan korvauksen määrää tai vapauttaa kunnan 
korvausta suorittamasta. Valtiokonttorin toimi
valtaan taas kuuluu saman pykälän 2 momentin 
mukaan myöntää kunnalle maksuajan pidennys
tä. Myös näiden säännösten noudattaminen on 
aiheuttanut käytännössä hankaluutta ja sekaan
nusta, kun kaksi eri viranomaista on joutunut 
käsittelemään samaa asiaa. 
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2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenneminis
teriössä ja tie- ja vesirakennushallituksessa. Siitä 
on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, 
oikeusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, puo
lustusministeriöitä, maanmittaushallituksel ta, 
metsähallitukselta, ilmailuhallitukselta, Suomen 
Kunnallisliitolta, Suomen Kaupunkiliitolta, Fin
lands Svenska Kommunförbundilta ja Maanomis
tajain Liitto r.y:ltä. Lausunnoissa on ehdotettuja 
lainmuutoksia pidetty tarpeellisina ja perusteltui
na. 

Kuntien osallistumista paikallisteiden kustan
nuksiin koskevien perintäsäännösten muutoseh
dotukset perustuvat valtiontalouden tarkastusvi
raston tie- ja vesirakennushallituksen vuoden 
1983 taloudenhoidon tarkastuksesta 13 päivänä 
heinäkuuta 1984 annettuun kertomukseen ja 
siinä yhteydessä tehtyyn esitykseen. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

3.1. Varalaskupaikat 

Lakiehdotus ei lentokoneiden varalaskupaikko
jen osalta aiheuttaisi sanottavasti lisäystä tienra
kennuskustannuksiin, koska varalaskupaikkoja on 
vähän ja 65 §:n mukaan korvaus suoritetaan vain 
silloin, kun rajoituksista on erittäin huomattavaa 
haittaa. Välittömästi ei kustannuksia tulisi aiheu
tumaan lainkaan. 

3.2. Edunvalvontakustannukset 

Tielain mukaisia tietoimituksia oli vuonna 
1984 keskeneräisenä vireillä 1 295. Uusia tietoi-

mituksia pannaan vuosittain vireille noin 300-
350 (346 v. 1984) ja niitä päättyy vuosittain 
suunnilleen sama määrä (365 v. 1984). Tietoimi
tuksissa määrättyjen korvausten yhteismäärä on 
ollut vuosittain noin 65-80 miljoonaa markkaa 
(71,7 milj.mk vuonna 1984). Noin 40 % asiano
saisista, joiden saarnat korvaukset edustavat noin 
80 % maksetuista tietoimituskorvauksista, käyt
tää hyväkseen maanomistajien etujärjestöjen taik
ka arvioiruistoimistojen tai yksittäisten asia
miesten tarjoamia palveluja etujensa valvomiseksi 
tietoimituksissa. Näistä palveluista laskutetut 
palkkiot ovat arviolta noin 2-4 % korvaussum
masta. 

Ottaen huomioon, että ehdotettu lainmuutos 
todennäköisesti tulisi lisäämään asiamiehen käyt
töä asianosaisten edunvalvonnassa ja että myös 
ilman tehtyä vaatimusta viran puolesta tietoimi
tuksessa määrättävät korvaukset jonkin verran 
lisäisivät korvausten markkamäärää, tulisivat esi
tyksen taloudelliset vaikutukset lisäämään valtion 
tulo- ja menoarvion kohdalta 31.24.88 maksetta
via korvauksia vuosittain noin 2-4 miljoonaa 
markkaa. 

3.3. Paikallistiekustannusten perintä 

Paikallistiekustannusten perinnän ja maksulyk
käyksen myöntämisen osalta ehdotettu uudistus 
merkitsisi hallinnon yksinkertaistamista ja hallin
tokustannusten säästöjä, kun samaa asiaa ei tar
vitsisi käsitellä tarpeettomasti usean eri viran
omaisen toimesta. Koska tie- ja vesirakennushal
lituksella on tiliorganisaatio, jolle korvausten pe
rintä on helposti siirrettävissä, voidaan järjestelyl
lä supistaa valtion henkilökuntamenoja. Perintä
toimenpiteiden nopeutumisen seurauksena tulisi
vat korosta ja rahan arvon alenemisesta aiheutu
vat tappiot pienenemään. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

41 §. Tielain 41 §:n 1 momentin loppuun 
ehdotetaan lisättäväksi maininta, joka mahdollis
taisi yleisen tarpeen vaatiessa joko tiesuunnitel
massa taikka lääninhallituksen päätöksellä laajen
taa tien suoja-alueen leveyttä tiehen kuuluvan 
varalaskupaikan kohdalla sekä pituussuunnassa 
sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle 
ulottuvalla jatkeelia enintään 300 metriksi. 

Koska jo rakennettujen rakennusten ei voitane 
nyt säännellyssä tapauksessa katsoa aiheuttavan 
40 tai 41 §:ssä tarkoitettua vaaraa tienpidolle, ei 
42 §:n 2 momentissa tarkoitettua rakennusten 
poisto-oikeutta voitaisi varalaskupaikkojen suoja
alueilla soveltaa. Uusi säännös tulisi näin ollen 
koskemaan 42 §:n 1 momentin mukaisesti aino
astaan uusien rakennusten rakentamista. Säännös 
ei myöskään olisi voimassa asemakaava- eikä 
rakennuskaava-alueella, koska lain 45 §:ssä on 
näitä koskeva erityissäännös. 

Jos kiinteistön omistajalle aiheutuu rajoitukses
ta haittaa, on tienpitäjä korvausvelvollinen tie
lain 65 §:n mukaisesti, mikä säännös näin ollen 
tulisi koskemaan kaikkia 41 §:ssä tarkoitettuja 
käyttöoikeuden rajoituksia. Korvaus tulisi kysei
sen lainkohdan mukaan suoritettavaksi silloin, 
kun rajoituksesta olisi erittäin huomattavaa hait
taa kiinteistön omistajalle. 

62 §. Tielain 62 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 momentti, jonka mukaan kiinteistön 
omistaja tai muu häneen rinnastettu 71 §:ssä 
tarkoitettu asianosainen saatettaisiin tielain mu
kaisessa tietoimituksessa samanvertaiseen ase
maan kuin lunastuslain mukaisessa lunastustoi
mituksessa sikäli, kuin on kysymys heidän välttä
mättömien edunvalvontakustannustensa korvaa
misesta. Kustannusten määrää arvioitaessa on 
otettava huomioon ansion menetys, matkakus
tannukset sekä tarvittavien selvitysten laatu ja 
laajuus samoin kuin asiamiehen käyttämisen tar
ve. 

70 §. Koska lunastuslain mukaisessa lunastus
toimituksessakaan määrätylle edunvalvontakus
tannusten korvaukselle ei lunastuslaissa ole sää
detty maksettavaksi korkoa, ehdotetaan tielain 
70 §:ään lisättäväksi maininta, etteivät sanotun 

pykälän koronmaksua koskevat säännökset koske 
lain 62 §:n uudessa 2 momentissa tarkoitettua 
edunvalvontakustannusten korvausta. 

75, 76 ja 78 §. Voimassa olevan lain 75 §:n 1 
momentissa on mainittu ne lainkohdat, joiden 
tarkoittamat korvauskysymykset on 37 §:n 2 mo
mentin 3 kohdan mukaan tietoimituksessa käsi
teltävä. Osa näistä korvauskysymyksistä on sellai
sia, jotka voidaan ottaa käsiteltäviksi vain asiano
saisen tekemästä vaatimuksesta ja osa sellaisia, 
jotka toimitusmiesten on tietoimituksessa tutkit
tava ja ratkaistava viran puolesta. Viran puolesta 
turkittavia korvauskysymyksiä koskevat lainkoh
dat on mainittu erikseen 76 §:n 3 momentissa. 

Jotta kiinteistön omistajat ja heihin rinnastetut 
muut asianosaiset saatettaisiin tietoimituksessa 
mahdollisimman samanvertaiseen asemaan kuin 
lunastuslain mukaisessa lunastustoimituksessa, 
ehdotetaan 75 §:n 1 momenttia muutettavaksi 
siten, että siinä tarkoitetut korvauskysymykset, 
jotka nykyisin käsitellään ja tutkitaan osittain 
viran puolesta ja osittain tehdyn vaatimuksen 
perusteella, tutkitaan ja ratkaistaan viran puoles
ta tietoimituksessa. 

Asianosaisen tekemästä korvausvaatimuksesta 
riippuvaiseksi ehdotetaan jätettäväksi edelleenkin 
lain 62 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun 
vahingon tai haitan tutkiminen säännöksen tar
koittamien korvausperusteiden yksilöimättömyy
destä johtuen, koska niiden tutkiminen ja mah
dollisen korvauksen määrääminen on perusteltua 
ja useasti mahdollistakin vasta silloin, kun asian
osainen on saattanut korvausvaatimusperusteensa 
toimitusmiesten tietoon. Samoin ehdotetaan me
neteltäväksi lain 62 §:n uudessa 2 momentissa 
tarkoitettujen edunvalvontakustannusten korvaa
misen osalta, koska ilman tehtyä vaatimusta ei 
näidenkään kustannusten tutkiminen ja korvaa
minen ole mahdollista. Näitä vaatimusperusteisia 
korvauksia koskeva säännös ehdotetaan lisättä
väksi tielain 75 §:ään sen uudeksi 2 momentiksi, 
j?lloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentik
Sl. 

Tielain 75 §:n muuttaminen aiheuttaa 76 §:n 
3 momentin kumoamisen sekä 75 §:n 3 momen
tiksi muuttuvaan nykyiseen 2 momenttiin ja 
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78 §:n 1 momenttiin ehdotetut tekniset muutok
set. 

94 §. Hallinnon yksinkertaistamiseksi ehdote
taan lain 94 §:n 1 momenttia muutettavaksi 
siten, että tie- ja vesirakennushallituksen vahvis
tamat kuntien suoritettaviksi tulevat korvaukset 
paikallisteiden tekemisestä ja kunnossapidosta 
tulee suorittaa tie- ja vesirakennushallitukselle 
eikä lääninhallitukselle, kuten voimassa olevassa 
laissa on säädetty. Ehdotetun muutoksen seu
rauksena ei kaksi eri viranomaista enää joutuisi 
käsittelemään samaa asiaa. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyvää tiedottamis
säännöstä ehdotetaan yksinkenaistettavaksi siten, 
että tie- ja vesirakennushallitus voisi lähettää 
korvauspäätökset suoraan kunnille eikä virkateit
se piirihallinnon välityksellä kuten nykyisin. 

96 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan hallin
non yksinkenaistamiseksi muutettavaksi siten, 
että liikenneministeriö olisi valtiokonttorin sijasta 
toimivaltainen käsittelemään 1 momentissa mai
nittujen asioiden lisäksi myös tässä momentissa 
tarkoitetut kunnille myönnettävää maksuajan pi
dennystä koskevat asiat. 

2. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Tielain 94 §:n muuttaminen edellyttää yleisis
tä teistä annetun asetuksen 55 §:n 2 momentin 

muuttamista siten, että säännöksen tarkoittamat 
perintätehtävät siirretään lääninkoottorilta tie- ja 
vesirakennushallitukselle. Ehdotus asetukseksi 
yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta 
on hallituksen esityksen liitteenä. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa vahvistettavaksi heti 
sen jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt ja 
tulemaan voimaan sen vahvistamista seuraavan 
kuukauden alusta. 

Tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi ehdote
taan lain voimaantulosäännökseen sisällytettäväk
si maininta siitä, ettei tielain 62 §:n uutta 2 
momenttia sovelleta sellaisten edunvalvontakus
tannusten korvaamiseen, jotka ovat aiheutuneet 
ennen tämän lain voimaantuloa. Mainitunlaisten 
kustannusten jälkikäteinen toteaminen ja sään
nöksen soveltaminen taannehtivasti saattaisi vi
reillä olevissa tietoimituksissa aiheuttaa tarpee
to~ta viivästymistä toimitusten loppuun saatta
misessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 76 §:n 3 momentti, 
muutetaan 41 §:n 1 momentti, 70 ja 75 §, 78 §:n 1 momentti, 94 §:n 1 ja 4 momentti sekä 96 §:n 

2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 1 momentti 22 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (44/71), 

94 §:n 1 ja 4 momentti 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetussa laissa (390/61) ja 96 §:n 2 momentti 13 
päivänä tammikuuta 1978 annetussa laissa (22 1 78), sekä 

lisätään 62 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

41 § 
Rakennusta ei saa pitää tien vierialueella. Tä

män alueen ulkopuolellakin on rakennusten pitä
minen kielletty alueella, joka ulottuu 20 metrin 
etäisyydelle maantien tai 12 metrin etäisyydelle 
paikallistien ajoradan tai, jos ajoratoja on kaksi 
tai useampia, lähimpänä olevan ajoradan keski
viivasta (suoja-alue). Erityisistä syistä voidaan 
tiesuunnitelmassa tai lääninhallituksen päätöksel-

lä pitentää sanottua etäisyyttä määrätyllä tiellä tai 
sen osalla enintään 50 metriksi. Yleisen tarpeen 
vaatiessa etäisyyttä voidaan samoin pitentää enin
tään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupai
kan kohdalla sekä pituussuunnassa sen kummas
takin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla 
jatkeella. 
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62 § 

Kiinteistön omistajalla on lisäksi oikeus saada 
tien pitäjäitä korvaus välttämättämistä edunval
vontakustannuksista, jotka ovat omistajalle ai
heutuneet hänen oikeutensa valvomisesta tietoi
mituksessa. 

70 § 
Tässä luvussa tarkoitetulle korvaukselle, lu

kuun ottamatta 62 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
korvausta, suoritetaan korkoa kuusi prosenttia 
laskettuna, jos kysymys on alueen luovuttamises
ta, sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
tienpitäjä on ottanut alueen haltuunsa, sekä 
muissa tapauksissa, jollei asianosaisen vaatimuk
sesta erityisestä syystä toisin määrätä, sitä seuraa
van kuukauden alusta, jonka aikana korvaus 
määrätään. 

75 § 
Milloin on kysymys korvauksesta, jota tarkoite

taan 62 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa, 63 §:n 1 
ja 2 momentissa, 64 §:n 1 momentissa, 65 tai 
66 §:ssä, on, mikäli korvauksesta ei ole sovittu, 
tietoimituksessa tutkittava ja ratkaistava, onko 
korvausta suoritettava ja mihin määrään, vaikkei 
vaatimusta siitä ole tehty. 

Edellä 62 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 
62 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauskysymys 
otetaan tietoimituksessa tutkittavaksi ja ratkaista
vaksi vain asianosaisen vaatimuksesta. 

Jollei sellaista tietoimitusta pidetä, jossa kysy
mys 1 tai 2 momentissa mainitusta korvauksesta 
voisi joutua käsiteltäväksi, taikka jos korvaus 
voidaan määrätä vasta tietoimituksen päätyttyä 
tai kysymys on sellaisesta 63 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta korvauksesta, jota koskevaa kysy
mystä ei ole tietoimituksessa käsitelty, on kor
vausasia sen läänin lääninhallituksen ratkaistava, 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987 

jossa kiinteistö SIJaitsee. Sama on laki, milloin 
tämän luvun säännösten nojalla vaaditaan muuta 
kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettua korvausta. 

78 § 
Edellä 75 §:n 2 momentissa tarkoitettu kor

vausvaatimus, joka voidaan tutkia tietoimitukses
sa, on tehtävä siten kuin 76 §:n 1 momentissa on 
säädetty, uhalla, että korvausta vaativa, jollei hän 
voi näyttää laillista estettä tai muuta pätevää 
syytä hakemuksen myöhästymiseen, on menettä
nyt oikeuden korvaukseen. 

94 § 
Tie- ja vesirakennushallituksen asiana on jäljes

täpäin kultakin vuodelta vahvistaa edellä tässä 
luvussa olevien säännösten mukaan kuntien suo
ritettaviksi tulevat korvaukset. Nämä suoritetaan 
tie- ja vesirakennushallitukselle kuudenkymme
nen päivän kuluessa siitä, kun kunta on saanut 
tie- ja vesirakennushallituksen päätöksestä tie
don. 

Päätös, jolla tie- ja vesirakennushallitus on 
vahvistanut tässä pykälässä mainitun korvauksen, 
on annettava tiedoksi kunnalle. 

96 § 

Milloin korvauksen suorittaminen määräajassa 
käy kunnalle vaikeaksi, voi liikenneministeriö 
myöntää maksuajan pidennystä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lain 62 §:n 2 momenttia ei sovelleta sellaisiin 
edunvalvontakustannuksiin, jotka ovat aiheutu
neet ennen tämän lain voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 76 §:n 3 momentti, 
muutetaa.n 41 §:n 1 momentti, 70 ja 75 §, 78 §:n 1 momentti, 94 §:n 1 ja 4 momentti sekä 96 §:n 

2 momenttl, 
sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 1 momentti 22 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (44/71), 

94 §:n 1 ja 4 momentti 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetussa laissa (390/61) ja 96 §:n 2 momentti 13 
päivänä tammikuuta 1978 annetussa laissa (22 1 78), sekä 

lisätään 62 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

41 § 
Rakennusta älköön pidettäkö tien vierialueella. 

Tämän alueen ulkopuolellakin on rakennusten 
pitäminen kielletty alueella, joka ulottuu 20 
metrin etäisyydelle maantien tai 12 metrin etäi
syydelle paikallistien ajoradan tai, jos niitä on 
kaksi tai useampia, lähimpänä olevan ajoradan 
keskiviivasta (suoja-alue). Erityisistä syistä voi
daan tiesuunnitelmassa tai lääninhallituksen pää
töksellä pitentää sanottua etäisyyttä määrätyllä 
tiellä tai sen osalla enintään 50 metriksi. 

62 § 

70 § 
Tässä luvussa tarkoitetulle korvaukselle suorite

taan korkoa kuusi prosenttia laskettuna, jos kysy
mys on alueen luovuttamisesta, sitä seuraavan 
kuukauden alusta, jonka aikana tienpitäjä on 
ottanut alueen haltuunsa, sekä muissa tapauksis
sa, jollei asianosaisen vaatimuksesta erityisestä 
syystä toisin määrätä, sitä seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana korvaus määrätään. 

Ehdotus 

41 § 
Rakennusta ei saa pitää tien vierialueella. Tä

män alueen ulkopuolellakin on rakennusten pitä
minen kielletty alueella, joka ulottuu 20 metrin 
etäisyydelle maantien tai 12 metrin etäisyydelle 
paikallistien ajoradan tai, jos ajoratoja on kaksi 
tai useampia, lähimpänä olevan ajoradan keski
viivasta (suoja-alue). Erityisistä syistä voidaan 
tiesuunnitelmassa tai lääninhallituksen päätöksel
lä pitentää sanottua etäisyyttä määrätyllä tiellä tai 
sen osalla enintään 50 metriksi. Yleisen tarpeen 
vaatiessa etäisyyttä voidaan samoin pitentää enin
tään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupai
kan kohdalla sekä pituussuunnassa sen kummas
takin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla 
jatkeella. 

62 § 

Kiinteistön omistajalla on lisäksi oikeus saada 
tien pitäjäitä korvaus välttämättämistä edunval
vontakustannuksista, jotka ovat omistajalle ai
heutuneet hänen oikeutensa valvomisesta tietoi
mituksessa. 

70 § 
Tässä luvussa tarkoitetulle korvaukselle, lu

kuun ottamatta 62 §:n 2 momentissa tarkoitet
tua korvausta, suoritetaan korkoa kuusi prosent
tia laskettuna, jos kysymys on alueen luovuttami
sesta, sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka 
aikana tienpitäjä on ottanut alueen haltuunsa, 
sekä muissa tapauksissa, jollei asianosaisen vaati
muksesta erityisestä syystä toisin määrätä, sitä 
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Voimassa oleva laki 

75 § 
Milloin on kysymys korvauksesta, jota tarkoite

taan 62 §:ssä, 63 §:n 1 ja 2 momentissa, 64 §:n 
1 momentissa, 65 tai 66 §:ssä, on, mikäli kor
vauksesta ei ole sovittu, tietoimituksessa tutkitta
va ja ratkaistava, onko korvausta suoritettava ja 
mihin määrään. 

Jollei sellaista tietoimitusta pidetä, jossa kysy
mys 1 momentissa mainitusta korvauksesta voisi 
joutua käsiteltäväksi, taikka jos korvaus voidaan 
määrätä vasta tietoimituksen päätyttyä tai kysy
mys on sellaisesta 63 §:n 2 momentissa tarkoite
tusta korvauksesta, jota koskevaa kysymystä ei ole 
tietoimituksessa käsitelty, on korvausasia sen lää
nin lääninhallituksen ratkaistava, jossa kiinteistö 
sijaitsee. Sama on laki, milloin tämän luvun 
säännösten nojalla vaaditaan muuta kuin 1 mo
mentissa tarkoitettua korvausta. 

76 § 

Kysymys tietarkoituksiin tai tilusjärjestelyssä 
luovutetun maan ja 64 §:n 1 momentissa tarkoi
tetun vahingon ja haitan sekä tienpitäjälle yksi
tyiseen tiehen tai tienpitoaineen ottamiseen an
netun oikeuden korvaamisesta, samoin kuin oi
keudesta korvaukseen 29 §:n 3 momentissa tar
koitetun rakennuksen poistamisen johdosta on 
tutkittava ja ratkaistava tietoimituksessa, vaikkei 
vaatimusta szitä ole tehty. 

78 § 
Korvausvaatimus, joka voidaan tutkia tietoimi

tuksessa, on tehtävä siten, kuin 76 §:n 1 momen
tissa on säädetty, uhalla, että korvausta vaativa, 
jollei hän voi näyttää laillista estettä tai muuta 
pätevää syytä hakemuksen myöhästymiseen, on 
menettänyt oikeuden korvaukseen, mikäli kysy
mys ei ole 63 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
tapauksesta tai 76 §:n 3 momentista muuta 
johdu. 

Ehdotus 

seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana kor
vaus määrätään. 

75 § 
Milloin on kysymys korvauksesta, jota tarkoite

taan 62 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa, 63 §:n 
1 ja 2 momentissa, 64 §:n 1 momentissa, 65 tai 
66 §:ssä, on, mikäli korvauksesta ei ole sovittu, 
tietoimituksessa tutkittava ja ratkaistava, onko 
korvausta suoritettava ja mihin määrään, vazkkei 
vaatimusta siitä ole tehty. 

Edellä 62 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 
62 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauskysymys 
otetaan tietoimituksessa tutkittavaksi ja ratkaista
vaksi vain asianosaisen vaatimuksesta. 

Jollei sellaista tietoimitusta pidetä, jossa kysy
mys 1 tai 2 momentissa mainitusta korvauksesta 
voisi joutua käsiteltäväksi, taikka jos korvaus 
voidaan määrätä vasta tietoimituksen päätyttyä 
tai kysymys on sellaisesta 63 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta korvauksesta, jota koskevaa kysy
mystä ei ole tietoimituksessa käsitelty, on kor
vausasia sen läänin lääninhallituksen ratkaistava, 
jossa kiinteistö sijaitsee. Sama on laki, milloin 
tämän luvun säännösten nojalla vaaditaan muuta 
kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettua korvausta. 

76 § 

(3 mom. kumotaan) 

78 § 
Edellä 75 §:n 2 momentissa tarkoitettu kor

vausvaatimus, joka voidaan tutkia tietoimitukses
sa, on tehtävä siten kuin 76 §:n 1 momentissa on 
säädetty, uhalla, että korvausta vaativa, jollei hän 
voi näyttää laillista estettä tai muuta pätevää 
syytä hakemuksen myöhästymiseen, on menettä
nyt oikeuden korvaukseen. 
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Voi11UISsa oleva laki 

94 § 
Tie- ja vesirakennushallituksen asiana on jäljes

täpäin kultakin vuodelta vahvistaa edellä tässä 
luvussa olevien säännösten mukaan kuntien suo
ritettaviksi tulevat korvaukset. Nämä suoritetaan 
lääninhallitukselle kuudenkymmenen päivän ku
luessa siitä, kun kunta on saanut tie- ja vesira
kennushallituksen päätöksestä tiedon. Liiäninhal
litukselle on lähetettävä luettelo sen perittävistä 
korvauksista. 

Päätös, jolla tie- ja vesirakennushallitus on 
vahvistanut tässä pykälässä mainitun korvauksen, 
on saatettava kunnan tiedoksi virkateitse. 

96 § 

Milloin korvauksen suorittaminen määräajassa 
käy kunnalle vaikeaksi, voi valtiokonttori myön
tää maksuajan pidennystä. 

2 370619X 

Ehdotus 

94 § 
Tie- ja vesirakennushallituksen asiana on jäljes

täpäin kultakin vuodelta vahvistaa edellä tässä 
luvussa olevien säännösten mukaan kuntien suo
ritettaviksi tulevat korvaukset. Nämä suoritetaan 
tie- ja vesirakennushallitukselle kuudenkymme
nen päivän kuluessa siitä, kun kunta on saanut 
tie- ja vesirakennushallituksen päätöksestä tie
don. 

Päätös, jolla tie- ja vesirakennushallitus on 
vahvistanut tässä pykälässä mainitun korvauksen, 
on annettava tiedoksi kunnalle. 

96 § 

Milloin korvauksen suorittaminen määräajassa 
käy kunnalle vaikeaksi, voi liikenneministeriö 
myöntää maksuajaa pidennystä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Lain 62 §:n 2 momenttia ei sovelleta sellaisiin 
edunvalvontakustannuksiin, jotka ovat aiheutu
neet ennen tämän lain voimaantuloa. 
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Liite 

Asetus 
yleisistä teistä annetun asetuksen 55 §:n muuttamisesta 

Liikenneministerin esittelystä muutetaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 195 7 annetun 
asetuksen (482/57) 55 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

55§ 

Päätöksessä, jolla korvaukset on vahvistettu, on 
asetettava määräaika, jonka kuluessa korvaukset 
on tie- ja vesirakennushallitukselle maksettava. 
Tie- ja vesirakennushallituksen asiana on huoleh
tia siitä, että tässä mainitut korvaukset ja, sen 

mukaan kuin erikseen säädetään, maksun ehkä 
viivästyessä niille laskettavat korot peritään kun
nalta. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 


