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Tausta 

Maantielain 42 §:n mukaisesti tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, rakennel-
mien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle on oltava tienpitoviranomaisen lupa. Lupa voidaan 
myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Yhteiskunnan 
toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien tai laitteiden sijoittamista kos-
keva lupa on kuitenkin myönnettävä, jos sijoittamisesta ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä vä-
häistä suurempaa haittaa tienpidolle. 

 
Tämä ohje koskee tiealueelle maantielain 42 § perusteella sijoitettavia  

 maahan asennettavia sähkö- ja telekaapeleita 
 pylväisiin asennettavia sähkö- ja telejohtoja 
 vesihuoltoverkostoja 
 kaukolämpöjohtoja 
 maakaasuputkistoja sekä 
 näihin kuuluvia rakenteita ja rakennelmia 
 maisemateoksia ja muita rakenteita ja rakennelmia. 

 
Sijoitusluvan myöntäjä sisällyttää lupaan yleensä myös 

 luvan tiealueella työskentelyyn 
 luvan nopeusrajoituksen alentamiseen työn ajaksi. 

 
Jos muussa laissa säädetystä johtuen lupa ei ole tarpeen, on toimenpiteestä, hyvissä ajoin ennen 
siihen ryhtymistä, ilmoitettava tienpitoviranomaiselle. Näitä verkostoja koskevissa erityisohjeis-
sa on voitu kuvata muihinkin lakeihin perustuvia tapoja hankkia oikeus sijoittaa verkostoja tie-
alueelle. Tämä ohje ei rajoita niiden käyttöä tämän ohjeen mukaisen luvan vaihtoehtona. 
 
Jos johto tai muu tiealueelle sijoitettava rakenne tai rakennelma katsotaan osaksi tienpitoa, 
mutta se palvelee myös muuta osapuolta, sijoittamisesta ja sen kustannusjaosta laaditaan so-
pimus. Tällaisia ovat esimerkiksi tien ja kadun vesiä johtava viemäri, valistus- ja telekaapelin yh-
teisasennus ja yhteiskäyttöpylväs erilaisille ilmajohdoille. 
 

Sijoittamista koskeva lupa 

Verkonhaltija, joka haluaa sijoittaa johdon tai siihen liittyvän rakenteen tai rakennelman tie-
alueelle, tekee asiasta hakemuksen tienpitoviranomaiselle. Sama koskee organisaatiota, joka 
haluaa sijoittaa tiealueelle muun MTL 42 §:n mukaisen rakenteen tai rakennelman. Tienpitovi-
ranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee asiassa lupapäätöksen, joka sisältää perustelut sekä 
valitusosoituksen. 
 
Esimerkkihakemukset löytyvät ELY-keskuksen Internet-sivuilta. Tämä ohje ei kumoa ohjeissa 
Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015, Maakaasujohdot ja maantiet 17.12.2009 ja Kaukoläm-
pöjohdot ja maantiet 21.12.2005 olevia hakemuksen ja esiselvitysten sisältöä koskevia vaati-
muksia. 
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Jos johto, rakenne tai rakennelma ei tule tiealueelle eikä rajoita tiellä työskentelyä, mutta työ 
tehdään tiealueelta käsin, tarvitaan lupa tiealueella työskentelyyn ja tilapäiseen liikenteenjärjes-
telyyn tiealueella sekä tarvittaessa päätöksen tilapäisestä nopeusrajoituksesta. Maantielain 42 § 
mukaista lupaa tiealueelle sijoittamiseen ei tällöin kuiteinkaan tarvita. 
 
Lupaan kirjataan seuraavat tiedot:  

– luvanhakija ja luvan myöntäjä 
– molempien yhteyshenkilöt ja edustajat 
– luvan kohde  
– viranomaisen ratkaisu asiassa 
– kohdekohtaiset lupamääräykset 
– yleiset lupamääräykset 
– luvan ja lupamääräysten perustelut 
– sovelletut oikeusohjeet  
– käsittelymaksun määräytyminen 
– muutoksenhakuohje 
– lupaan liitetään sijaintikartat ja liikenteenohjaussuunnitelma 

 
Kohdekohtaisilla ja yleisillä lupamääräyksillä huolehditaan, että johdon, laitteen tai rakennel-
man sijainti, rakenne tai toimenpiteeseen liittyvä työskentely ei aiheuta vaaraa liikenteelle eikä 
vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle rakennusvaiheessa tai sen jälkeen. Liikenneviraston hy-
väksymät lupamallit löytyvät ELY-keskuksen Internet-sivuilta. 
 
Lupa ei anna oikeutta asettaa tiealueelle muiden kuin luvassa mainitun hakijan verkonhaltijan 
johtoja. Jos samalle reitille tulee muiden verkonhaltijoiden johtoja, käsitellään jokaisen verkon-
haltijan lupahakemus erikseen.  
  
Jos johtoa joudutaan siirtämään tai käsittelemään myöhemmin, tiellä työskentelyyn on hankitta-
va uusi lupa. Lupaa tiealueella työskentelyyn ei kuitenkaan tarvita ajoradan ja pientareen ulko-
puolella tapahtuvia lyhytkestoisia töitä varten, jos työ ei vaadi liikenteenjärjestelyjä.  
 


