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Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä
• Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi 

asutus
• Tieverkon tila
• Ajoneuvokanta
• Teknologinen kehitys, digitalisaatio ja automaatio
• Liikenne- ja kuljetussuorite
• Polkupyöräilyn lisääntyminen suurissa kaupungeissa
• Raitioliikenteen laajeneminen



Esivalmistelun johtopäätöksiä: Faktoja
• Suomalaisista asuu maaseudulla 6 % (n. 300 000), kaupungeissa 70 %, 

asutus keskittyy edelleen
• Vuonna 2020 väestöstä on 25 % yli 65-vuotiaita 
• 20 vuoden aikana autokanta lisääntynyt 33 % 
• Ajoneuvorekisterissä 5,7 miljoonaa ajoneuvoa, joista liikennekäytössä 

4,95 miljoonaa
• Autokanta Euroopan vanhimpia, liikennekäytössä olevien henkilöautojen 

keski-ikä yli 11 vuotta vuonna 2017 
• Ajokortteja noin 3,6 miljoonaa



Esivalmistelun johtopäätöksiä: Liikenneturvallisuus 
paranee hitaasti

(Vuoden luvut 2016 ennusteita)



Esivalmistelun johtopäätöksiä: Automaatio ja digitalisaatio 
mahdollistavat uutta

• Tieliikenteen automaatio edistyy 
nopeasti

• Suomi valmistautuu uuteen aikaan
• Kuljettajan rooli on muuttumassa 

käyttäjäksi (”user”)
• Automaatio voi vähentää 

inhimillisistä virheistä johtuvia 
onnettomuuksia

• Turvallisuutta voitaisiin parantaa 
automatisoimalla liikennesääntöjen 
valvontaa

• Vastuukysymysten on oltava selkeitä



Esivalmistelun johtopäätöksiä: Hankkeen tavoitteet

• Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö
• Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia
• Edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, parantaa tienkäyttäjien 

yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa ympäristön tilaan myönteisesti
• Ottaa huomioon automaatiokehitys
• Normisto kootaan yhteen ja yksittäisten säännösten määrää 

vähennetään 
• Kirjoitustapaa täsmennetään ja yksinkertaistetaan



Hallituksen esitys eduskunnalle 23.11.2017

• 195 pykälää, noin 500 sivua
• 8 liitettä (liikenteenohjauslaitteet ja ajoneuvojen käyttösääntöjä)
• Liikenteenohjauslaitteet erillisenä säädösliitteenä

• noin 300 liikennemerkkiä + tiemerkintää taulukoituna kuvina ja selitteinä



Valiokuntakäsittely

• Mietintö liikenne- ja viestintävaliokunnalta (LiVM16/2018 vp)
• Lausunto perustuslakivaliokunnalta (PeVL 9/2018 vp)
• Lausunto lakivaliokunnalta (PeVL 9/2018 vp)

• LVM noin 130 lausuntoa eduskunnalle 
• Kymmeniä asiantuntijoita

• Eduskunta hyväksyi lain elokuussa 2018
• LAKI TULEE VOIMAAN 1.6.2020



Tieliikennelaki 729/2018
1 luku Yleiset säännökset
2 luku Tieliikenteen periaatteet
3 luku Liikennesäännöt
4 luku Liikenteenohjaus
5 luku Ajoneuvon käyttäminen
6 luku Liikennerikkomus ja 
liikennevirhemaksu
7 luku Erinäiset säännökset

Säädösliite
• Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 
• Liite 2 Liikennevalot
• Liitteet 3.1-3.9 Liikennemerkit
• Liite 4.1-4.3 Tiemerkinnät
• Liite 5.1-5.2 Ajoneuvojen suurimmat sallitut 

nopeudet
• 6.1-6.7 Suurimmat sallitut massat
• 7.1-7.4 Päämitat
• 8.1-8.6 ETAn ulkopuoliset suurimmat sallitut 

massat ja päämitat



Liikenteenohjauslaitteet 70 § - Mikä muuttuu?

• Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarpeelliset 
säännökset liikenteenohjauslaitteiden käytöstä. 

• Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäväksi tässä 
laissa säädetystä liikenteenohjauslaitteesta 
poikkeavan liikenteenohjauslaitteen, ei kuitenkaan 
velvoittavaa tai määräävää liikenteenohjauslaitetta. 

• Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
kokeilutarkoituksessa myöntää luvan poiketa 
liikenteenohjauslaitteen käyttämisestä annetuista 
säännöksistä.  

• Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia 
määräyksiä liikenteenohjauslaitteiden väreistä, 
rakenteesta ja mitoituksesta. 

• Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa määräyksiä 
raitiovaunuliikenteelle tarkoitetuista muista kuin 
tässä laissa säädetyistä raitiovaunuliikenteen 
ohjauslaitteista. 

• Voimassa olevan tieliikennelain 
mukaan: 

• liikenteenohjauslaitteen käyttöä 
koskevat säännökset annetaan liikenne-
ja viestintäministeriön asetuksella

• kokeilutarkoituksissa poikkeamiset  
myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

• teknisluontoiset määräykset antaa 
Liikennevirasto. 

• Uutena tehtävänä Liikenteen 
turvallisuusvirasto voi antaa 
määräyksiä laissa sääntelemättömistä 
raitiovaunuliikenteen ohjaukseen 
tarvittavista laitteista.



Liikenteenohjauslaitteen asettaminen 71 §
”71 § Liikenteenohjauslaitteen asettaminen 
Liikenteenohjauslaitteen asettaa: 
1) maantielle tienpitäjä; 
2) kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta; 
3) muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen;  
4) tilapäistä käyttöä varten myös poliisimies, rajavartiomies, tullimies tai pelastusviranomainen. 
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn 
vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kunta saa periä maksun 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetun suostumuksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista.  
Edellä 1 momentin 1-3 kohdissa tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto 
Liikennevirastolle. Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta.  
Poliisi tai tienpitäjä saa poistaa tämän lain vastaisesti asetetun liikenteenohjauslaitteen.” 

Mikä muuttuu:
• Voimassa olevan lain mukaan poliisia on kuultava liikenteenohjauslaitteesta päätettäessä. Kuulemisesta ei enää 

säädetä.
• Tienpitäjän on toimitettava tieto liikenteenohjauslaitteen asettamisesta Liikennevirastolle. Liikennevirasto voi antaa 

tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoa ja millä tavalla tai missä muodossa tieto Liikennevirastolla toimitetaan. 



Mikä on tie?
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tiellä 
• maantietä;
• katua;
• yksityistä tietä; 
• moottorikelkkailureittiä; tai 
• muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua; taikka 
• yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.



Poikkeukset liikenteenohjauslaitetta asetettaessa 72 §
• Maantienpitäjä asettaa väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin maantien ja muun 

tien (katu, yksityinen tie, muut tieksi katsottavat alueet)  risteykseen muun tien varteen. 
• Kunta asettaa väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin kadun ja  muun tien 

risteykseen muun tien varteen.
• Kunta asettaa taajamaa osoittavan liikennemerkin. Liikennemerkin pystyttää maantielle 

maantienpitäjä, muulle tielle kunta.  
• Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitusta osoittavan liikennemerkin asettaa Liikenteen 

turvallisuusvirasto. Liikennemerkin pystyttää maantielle maantienpitäjä, muulle tielle kunta. 
• Rautatien tasoristeyksen kohdalla olevien liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta, 

kunnossapidosta ja kustannusvastuusta säädetään ratalain (110/2007) 89 §:ssä. 
• Tienpitäjä voi päättää, että hakija saa pystyttää kustannuksellaan (liitteen 3 taulukossa 7) 

tarkoitetun opastusmerkin. 



Liikennevalot

• Uusi opastin on joukkoliikenneopastin. Opastimen 
ulkonäkö ja tarkoitus vastaa tieliikenteen liikennevaloista 
(102/2001) annetussa liikenneministeriön asetuksessa 
määriteltyä raitiovaunujen ohjaamiseen tarkoitettua 
opastinta. Opastimella voidaan ohjata raitiovaunujen 
lisäksi linja-autoja. 

• Polkupyöräopastimessa ulkonäkö muuttuu niin, että valo 
on polkupyörän muotoinen. Polkupyöräopastimen 
yhteydessä voitaan käyttää nuolivaloa. 



Liikennemerkit
• Liikennemerkkisymboliikkaa pelkistetään, jotta 

symboliikka olisi paremmin ymmärrettävissä 
vauhdissa ja pitkältä lukuetäisyydeltä. 

• Osa nykyisistä merkeistä on suunniteltu kymmeniä 
vuosia sitten ennen heijastavien kalvojen aikaa; 
niissä on tarkkoja yksityiskohtia, joita merkeissä ei 
enää ole. 

• Merkin pitää näyttää samalta myös pimeällä. Kun 
merkki tehdään heijastavasta materiaalista, 
tummempi yksityiskohta  ’hukkuu’ ajoneuvon 
valoissa vaaleaan voimakkaammin heijastavaan 
pohjaan. Vastaavasti vaalea voimakkaasti heijastava 
yksityiskohta ’leviää’ tummempaan pohjaan. 
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Liikennemerkkien jaottelu

• Uutena liikennemerkkiryhmänä on sääntömerkit (80 §) 
ja muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit (83 §). 

• Sääntömerkkiryhmä vastaa voimassaolevan 
tieliikenneasetuksen 19 §:n ohjemerkkejä. 
Nimenmuutos on perusteltu, koska ohjemerkeissä on 
velvoittavia liikennemerkkejä.  

• Muut liikennemerkit ovat Liikenneviraston voimassa 
olevan tieliikenneasetuksen 55 §:n nojalla vahvistamia 
liikenteenohjauslaitteita. 



Pyörätien jatke
• Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella 

katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan 
pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja 
mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. Merkintää 
voidaan käyttää myös muissa polkupyöräilijälle ja 
mopoilijalle tarkoitetuissa ajoradan 
ylityspaikoissa. 

• Nykyisin pyöräilijä ei pysty päättelemään 
ylityspaikan merkinnöistä, onko voimassa 
pyörätieltä ajoradalle tulevan 
väistämisvelvollisuus, vai onko autoille osoitettu 
väistämisvelvollisuus liikennemerkillä  

• Laissa uutta on se, että pyörätien jatke merkitään 
vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä 
kohtaan on osoitettu liikennemerkillä B5, B6 tai 
B7. Pyörätien jatke merkitään myös liikennevalo-
ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. 



Liikennemerkki B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän 
tienylityspaikassa 
• Merkillä B7 osoitetaan, että ajoneuvolla 

ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa 
pyörätien jatkeella ylittävää 
polkupyöräilijää. Merkillä voidaan 
osoittaa vain rakenteellisesti korotettu 
pyörätien jatke. 

• Liikennemerkin käyttötilanne olisi 
esimerkiksi pyöräilyn pääreitti, jos sitä 
risteävää liikennettä ei voitaisi osoittaa 
väistämisvelvolliseksi merkillä B5 
(väistämisvelvollisuus risteyksessä). 

• Kuvassa pyöräilyn pääreittiä risteävää 
liikennettä ei voida osoittaa 
väistämisvelvolliseksi merkillä B5, koska 
merkki on jo risteävällä suunnalla.

Kuva Google street view



Pyörätie
• Kaksisuuntainen pyörätie osoitetaan 

lisäkilvellä H23.2 tai H9.1. 
• Jos kaksisuuntainen pyörätie on vain tien 

vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla 
puolella olevan pientareen tai ajoradan 
oikean reunan käyttö on kulkureitin tai muun 
vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa, 
polkupyöräilijä saa käyttää piennarta tai 
ajoradan oikeaa reunaa.

• Lisäkilpi H23.1 merkin yhteydessä osoittaa, 
että tietä risteää kaksisuuntainen pyörätie. 



Pyöräily yksisuuntaisella tiellä 
• Merkki C17 Kielletty ajosuunta. 

Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla ja 
raitiovaunulla on kielletty. Merkin 
sivuuttaminen polkupyörällä voidaan 
sallia lisäkilvellä H12.10 
varustettuna tekstillä ”Ei koske”. 

• Merkki E14 Yksisuuntainen tie  
Merkillä osoitetaan tie, jolla on 
yksisuuntainen ajoneuvoliikenne. 
Tiellä voidaan sallia kaksisuuntainen 
polkupyöräliikenne lisäkilvellä 
H12.10 varustettuna tekstillä ”Ei 
koske”. 



Pyöräkatu 
• Uusi katutyyppi, joka osoitetaan liikennemerkillä 

E28 Pyöräkatu.
• 45§ Liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla 

ajaminen, pysäyttäminen ja pysäköinti
• Ajettaessa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla 

pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava 
esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn 
mukaiseksi.

• Ajoneuvolla pysäköinti pyöräkadulla on sallittu vain 
merkityllä pysäköintipaikalla. Liikkumisesteisen 
pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa 
pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin, jos 
siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

• Polkupyörän ja mopon saa pysäköidä pyöräkadulla 
myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa 
kohtuuttomasti jalkakäytävällä kulkemista.



Uusia liikennemerkkejä
• Merkillä C43 osoitetaan paikka, jossa pysäyttäminen on sallittu vain 

kuormaavilta ja kuormaa purkavilta ajoneuvoilta sekä matkustajan 
ottamista tai jättämistä varten. 

• Lisäkilvellä H21 osoitetaan ladattaville sähkökäyttöiselle ajoneuvolle 
tarkoitettu latauspaikka. Lisäkilpeä käytettäisiin merkkien C38 
(pysäköinti kielletty) tai E2 (pysäköintipaikka) yhteydessä. 

• Merkillä C48 kielletään nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla ajo. Merkin käyttökohteita ovat esimerkiksi yksittäiset 
kadut jossa on tarve rajoittaa katupölyn syntymistä. Kielto ei koske 
ajoa kadun varrella olevalle kiinteistölle, jos sille ei ole muuta 
ajokelpoista yhteyttä. 

• Merkillä C5 (traktorilla ajo kielletty) osoitettu kielto laajennetaan 
koskemaan myös kevyttä nelipyörää. Kielto ei koske traktoreita, 
joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa. 

• Merkki D10 (vähimmäisnopeus) osoittaa nopeuden, jota ei saa 
alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä

• Merkillä E30 osoitetaan kahden ajokaistan yhdistyminen, jossa 
ajoneuvot toisensa huomioon ottaen vuorotellen siirtyvät jatkuvalle 
ajokaistalle niin sanotun vetoketjuperiaatteen mukaisesti. 



Tiemerkinnät
• Vastakkaiset ajosuunnat erottava 

sulkuviiva, varoitusviiva ja sulkualue on 
valkoinen

• Keltainen jää tilapäisten tiemerkintöjen ja 
pysäyttämisrajoitusmerkintöjen väriksi.

• Liikennemerkkimerkinnällä voidaan 
tehostaa liikennemerkin vaikutusta  



7 luku Erinäiset säännökset
195 § Siirtymäsäännökset 
Sulkuviiva tulee merkitä tämän lain liitteessä 4.1 säädetyllä tavalla kolmen 
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
Pyörätien jatkeen tiemerkintä tulee merkitä liitteessä 4.2 säädetyllä tavalla 
kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. 
Tieliikenneasetuksessa (182/1982) säädettyjä liikennemerkkejä saa käyttää 10 
vuoden ajan tämän lain voimaantulosta kuitenkin niin, että liitteen 3.3 mukaiset 
liikennemerkit polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C12 sekä jalankulku sekä 
polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C15 on otettava käyttöön tämän lain 
voimaan tullessa.
Tieliikenneasetuksessa säädettyjä tiemerkintöjä saa käyttää seitsemän vuoden 
ajan tämän lain voimaantulosta
….
Valiokunnan mietintö LiVM 16/2018 vp: ”Vaikka laissa säädetään suhteellisen 
pitkistä siirtymäajoista ja muutoksesta (sulkuviivan väri keltaisesta valkoiseksi)
aiheutuu tienpitäjälle kustannuksia, valiokunta pitää tärkeänä, että muutos 
toteutetaan suhteellisen nopeassa aikataulussa muun muassa yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi.”
.


