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TIELIIKENNELAKI 729 / 2018

• Voimaan 1.6.2020, kokonaisuudistus aloitettu 2013

• Korvaa vanhan Tieliikennelain 267/1981 ja Tieliikenneasetuksen 182/1982

• Tätä edelliset Tieliikennelait vuosilta 1957 ja 1926

• Uudistustarve

• Vanha laki loppuvaiheessaan hajanainen ja paikkailtu

• Huomioitu ajoneuvojen ja liikkumisen muutokset sekä tekniikan kehitys

• Poistaa tulkinnavaraisuuksia, vastaa paremmin Perustuslain vaatimuksia säätelylle

• Hierarkisia tarkastuksia

• Ennen asetustasoisia asioita lakiin ja toisaalta ministeriön päätöksiä (LMp), 

virastojen ohjeita yms. asetuksiin

• Vahvistaa ohjausta, velvoitteet tulevat ylemmältä normeista



TILANNE TAMMIKUUSSA 2020

UUSI TIELIIKENNELAKI VOIMAAN 1.6.2020

• Tieliikenneasetusta ei vielä ole olemassa, laatiminen aloitettu syksyllä 2019

• Tulee olemaan muodoltaan Valtioneuvoston asetus

• Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008 uusiksi

• Hallituksen esitys 91/2019 Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä 

ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien 

muuttamisesta

• Tämä yllättäen, taustalla luopuminen tienpitoviranomaisen käsitteestä

(lainsäädännössä) ja osin myös maakuntauudistus

• Lain sisältö muuten olennaisesti sama



TILANNE TAMMIKUUSSA 2020

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykset liikenteenohjauslaitteista tulossa 

keväällä 2020

• Liikennemerkkien mitoitukset osa määräyksiä, nimi Liikennemerkkipiirustukset

• Määräykset koskevat kaikkia tienpitäjiä

• Jatkossa Väyläviraston ohjeet suunnattu entistä selvemmin koskemaan valtion 

maantieverkkoa

• Ohjeissa jatkosssakin paljon sisältöä, joka sopii muille tienpitäjille

VÄYLÄN OHJEISTUKSEN KÄYTTÖ PERUSTELTUA MYÖS KATUVERKOLLA 

SOVELTUVILTA OSIN – YHTENÄISILLÄ RATKAISUILLA LISÄTÄÄN TURVALLISUUTTA 

TYÖMAILLA JA VÄHENNETÄÄN YLLÄTYKSIÄ TIENKÄYTTÄJÄLLE



OHJEMATERIAALIA

• Uusia ohjeita liikennemerkkien käytöstä

tulossa

• Tiehallinnon (Väylä) Yleisohjeet

liikennemerkkien käytöstä korvautuu

Väylän ohjeella Liikennemerkkien käyttö

maantiellä

• Kuntaliiton ohje Liikennemerkkien käyttö

kaduilla korvautuu uudella versiolla



SUORAT VAIKUTUKSET KATUTÖIHIN

• Siirtokehotus on jatkossa liikennemerkki

• Vaikutusaluetta ei tiedetä vielä, koska asetusta ei ole. Riippuuko pysäköintiä

ohjaavista merkeistä (esim. P-merkki E2, ent. 521), vai onko itsenäinen?

• Ajoratamerkintöjen uusiminen uudelleenpäällystys- ja kaivutyökohteissa

uuden lain mukaisiksi alkukesästä?

• Tarkoituksenmukaista / pakollista usein, onko valmius? 

Tiemerkintäurakoitsijan osaamisen hyödyntäminen?

• Työilmoitusten käsittelyprosessi

• Tyyppikuvat, ohjeet ja mallit, muu prosessien automatisointi, sidonnaisuudet

maksuihin?

• Väylä jakaa merkeistä merkkikirjastot (ainakin .AI, .dwg)

Siirtokehotuksessa 

voidaan kertoa:

- Merkin syy

- Voimassaoloaika

- Yhteystiedot

- Muita tarvittavia 

tietoja



VANHASTA LAISTA TUTTUA / 

TÄSMENNETTYÄ
• 12 § Tiellä oleva este

”Tielle ei saa panna eikä jättää mitään, mikä voi vaarantaa tai haitata liikennettä.” 

[…]

• 187 § Tien tilapäinen sulkeminen
Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää tienpitäjä. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea 

tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.

Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä.

• 188  § Työn tekeminen tiellä
Kun tiellä tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tie varustettava tarpeellisilla 

liikenteenohjauslaitteilla. Työntekijän on tällöin käytettävä varusteita, joissa on selvästi erottuvia 

värejä ja, jos työtä tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia. Jos olosuhteet 

sitä edellyttävät, on tällainen tie pidettävä kokonaan tai osittain suljettuna.



YLEISEEN LIIKENTEESEEN TARKOITETUN 

ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

• Kunnan tulee jatkossa hyväksyä yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen

liikennejärjestelyt, vaikka kyseessä olisikin tontti

• Ostoskeskuksien parkkipaikat, sairaala-alueet, satamat jne.

• Järjestelyistä saa poiketa tarvittaessa vähäisessä määrin, joten työmaa ei aiheuta

automaattisesti tarvetta hyväksyttää järjestelyä kunnalla

• Liikennemerkkejä ei pitäisi jatkossa käyttää paikoilla, jotka eivät ole yleiselle

liikenteelle tarkoitettu

• Taloyhtiön piha parilla vieraspaikalla esimerkkinä tästä (Hopeavuori)



TILAPÄISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN 

REKISTERÖINTIVELVOLLISUUS

• 997 / 2003 Valtioneuvoston asetus  tie- ja katuverkon tietojärjestelmään 

tallennettavista ominaisuustiedoista edellyttänyt tietojen viemistä pysyväisluontoisista 

järjestelyistä Digiroad tietokantaan

• ”nykyään se mahdollistaa esimerkiksi erilaisten reitinsuunnittelu-, navigointi-, matkailu- ja 

liikennetelemaattisten palveluiden kehittämisen ja tuotteistamisen.”

• Jatkossa kunta on velvollinen toimittamaan väylälle myös tilapäisten 

liikennejärjestelyjen tiedot

• Haasteita:

• Tiedon laatu (formaatit, koordinaatistot, suunnitelman sisällöllinen laatu jne.)

• Vastaanotto- ja toimitustapa

• Vaatii varmasti jälkikäsittelyä ja lisätyötä



TYÖMAIDEN KANNALTA KIINNOSTAVIA

MERKKEJÄ

• Jalankulkijoita, A16

• Pyöräily kielletty, C11
• TLA 1982 mukainen 322 kieltää myös mopot

• Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa B7

• Jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C15

• Ajokaistojen yhdistyminen E30

• Kahdelta kaistalta yhdelle vetoketjuperiaatteella

• Varareitti F36

• Tilapäinen opastusmerkki G42

• Keskusta-opaste F49

• Kehätien numero F33 A16 B7

C15 C11

E30 G42

F36

F49

F33



UUDET LIIKENNEMERKIT, 1 / 2

• Litterat uusiksi, numeroiden tilalle kirjain- ja numeroyhdistelmä

• A-sarja, varoitusmerkit, ulkomitat ennallaan

• B-sarja, etuajo-oikeus- ja väistämsimerkit, ulkomitat ennallaan

• C-sarja, kielto- ja rajoitusmerkit, ulkomitat pääsiassa ennallaan

• D-sarja, määräysmerkit, halkaisija ennallaan

• E-sarja, sääntömerkit

• F-sarja, opastusmerkit

• G-sarja, palvelukohteet

• H-sarja, lisäkilvet, kokomuutoksia

Selvästi entistä monipuolisempia opastusmahdol-

lisuuksia käytössä uusien liikennemerkkien myötä



UUDET LIIKENNEMERKIT, 2 / 2

• Henkilöhahmoja, ajoneuvonkuvia yms. detaljeja yksinkertaistettu

• Helpottaa automaattista liikennemerkkien tunnistusta, parempi muodon

samankaltaisuus pimeällä ja valoisalla

• Yksityiskohtaisemmat A-, B- ja C-tyypin opasteiden mitoitukset

• Vähemmän vaikutusta katuverkossa, harvemmin tehdään tarkkaan tilapäisissä

opasteissa. "Laatikoinnit" / pystyviivat pois opasteista.

• Uusia pyöräilyopasteita, käyttö työmailla?

• "uusi", kokeiluluvilla käytössä jo muutamissa kaupungeissa ainakin 2014 alkaen

• Kontrastireunuksia lisätty, reunanauhoja levennetty, päättymismerkit keltapohj.

• Umpinaiset nuolet muuttuvat avoimiksi "euronuoliksi" (vrt. UK, Saksa, Italia)

• Lime-kalvo ei ole (edelleenkään) sallittu merkeissä, tilaisuus saada käyttö kuriin?

F21, pyöräilyn 

suunnistustaulu

C33 C35

C40

F2.2



SULKULAITTEET I-SARJA JA 

AJORATAMERKINNÄT  – K-sarja
SULKULAITTEET

• Yksityiskohtaisesti määritellyt mitat ja värit

• Sulkulaitteen värit keltavihreä ("lime") heijastava ja punainen

AJORATAMERKINNÄT

• Isona muutoksena keltaisen värin poisto kohtaavien liikennesuuntien sulkuviivoista ja alueista

• Jää silti käyttöön risteysruudukoissa, jotka olivat ennen valkoisia

• Symboleita yksinkertaistettu, mm. jalankulkija ja polkupyörä

• Mahdollisuus hyödyntää eurooppalaista tarjontaa paremmin?

• Erilaisia "kokeiluja" laillistetaan uuden lain myötä: CD-merkinnät yms.

• Pituussuuntaisissa merkinnöissä leveydet ja jakosuhteet (1:1, 1:3)

sekä nopeusrajoitussidonnaisuudet säilyvät ennallaan

• Liikennemerkki sallittu jatkossa monivärisenä ajoratamerkintänä (tehoste), esim. lapsivaroitus

• Uutena myös kiertoliittymän nuolisymbolit, ympyrä nopeusrajoituksen ympärillä, sähköauton latauspaikka yms.



PYÖRÄTIE JA PYÖRÄILY YKSISUUNTAISELLA 

TIELLÄ

• Kaksisuuntainen pyörätie osoitetaan aina erikseen lisäkilvillä

H23.2 tai H9.1. Ilman lisäkilpeä pyörätie on yksisuuntainen.

• Nämä tulisi merkitä nopeasti pysyvissä järjestelyissä myös!

• Merkki C17, kielletty ajosuunta (ent. 331) koskee kaikkia

ajoneuvoja ja raitovaunua. Sen sivuuttaminen voidaan sallia

polkupörälle k/m/p lisäkilvellä H12.10, jossa on teksti "Ei koske

Gäller ej" ja polkupyörän kuva.

• Merkki E14, Yksisuuntainen tie (ent. 551), kaksisuuntaiseen

pyöräilyyn sovelletaan samaa periaatetta kuin C17, lisäkilpi on 

väriltään tällöin sinivalkoinen

H12.10

H12.10

H23.2

D7.2 C17 E14.1

H9.1 vaikutus-

alue molempiin

suuntiin

E14.2



NOPEUSRAJOITUSMUUTOKSET

• Usein tarpeettomia pudotuksia

40km/h→30km/h

• Palautus usein virheellinen, 

harhaluulo päättymisestä

risteykseen?

• Onko merkki myös

päätöksessä eli lainvoimainen? 

• Uusi TLL 2018 yksiselitteinen

merkin C33 ja Alue-lisäkilven

käytössä

• TLL 2018 mukainen ratkaisu on 

käytössä osassa kuntia jo 

nykyäänkin



PYÖRÄTIEN JATKE

• Pyörätie kahta puolen

vaatii nykyään pilkutetun

jatkeen

• Puuttuu silti paljon

• TLL 2018, jatke

edellyttää aina ajoneuvon

väistämisvelvollisuuden

merkinnän merkeillä

• B7 Väistämisvelvollisuus

pyöräilijän tienylityspai-

kassa-merkki vaatii, että

ylityspaikka on 

rakenteellisesti korotettu



ENNAKOINTIVELVOLLISUUS

Vuoden 1982 Tieliikennelainsäädännössä tienkäyttäjällä on oikeus olettaa, että muut

tienkäyttäjät noudattavat liikennemerkkejä, toimivat liikennesääntöjen mukaan jne…

Tieliikennelaki 1981:Tieliikennelaki 2018:

Iso periaatteellinen muutos – käytännön 

merkitys selviää kuitenkin vasta eri 

oikeusistuimien päätöksien myötä. 



SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET – TLL 195 §

• Sulkuviivan muutos – kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta

• Keltaisen viivan muutos valkoiseksi

• "banaanikeltaista"-massaa tehty jo yksi kausi, lisäksi keltaiseksi maalattua valkoista massaa

• Muut tiemerkinnät – seitsemän vuoden kuluessa lain voimaantulosta

• Pyörätien jatkeen merkintä – kahden vuoden siirtymäaika lain voimaantulosta

• Jatkeen pilkutus / katkoraita edellyttää aina merkin käyttöä

• Kaksisuuntaisen pyörätien merkintä – avoinna 1/2020, määrätään lain korjauspaketissa

• Merkit C12 ja C15 otettava käyttöön "lain voimaan tullessa" eli heti – ei siirtymäaikaa

• Muut liikennemerkit 10 vuotta

• Vaihdettaessa C12 ja C15 samalla perusteltua uusia kaikki C10-15 sekaannusten välttämiseksi:

VAIHDETTAVA 1.6.2020 PERUSTELTUA UUSIA 1.6.2020



HELSINKI JA TLL-UUDISTUS

• Siirtyminen toteutussuunnittelu meneillään

yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan ja 

Staran välillä

• Katu- ja liikennesuunnittelu / KYMP

• Rakennuttaminen ("investoinnit") / KYMP

• Ylläpitourakat (ylläpitoinsinöörit) / KYMP

• Rakenteellinen kunnossapito / Stara

• Ei rahoitusta osoitettu vielä

• Jaottelu ylläpidon ja investoinnin välillä?

• Suunnittelu jatkuu koko ajan

• Tiettyjä linjauksia on tehty

• Tiemerkinnöissä valmistauduttu jo 2019 kaudella

TAVOITETILA: Yksittäisen merkin korjaustarpeen 

aiheutuessa vaihdetaan kokonaisuus uusiin merkkeihin, 

esim. suojatie-jakajat koko suojatiellä, tai risteysalue



Kiitos!


