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Liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus 

TRAFICOM/417533/03.04.03.00/2020 

Määräyksen tausta ja säädösperusta 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) antoi uuden tieliikennelain (729/2018) 70 §:n 4 momen-

tin nojalla määräyksen liikenteenohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta (TRA-

FICOM/438684/03.04.03.00/2019), joka tuli voimaan samanaikaisesti uuden tieliikennelain voi-

maantulon kanssa 1.6.2020. Määräyksessä koottiin yhteen liikenteenohjauslaitteiden teknisiä 

ominaisuuksia koskeva sääntely. Määräyksellä annettiin tarpeelliset määräykset liikennemerk-

kien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta.  

 

Tieliikennelain 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan liikenteenohjauslaitteella tarkoitetaan liiken-

nevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää.  

Tieliikennelain 70 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarpeelliset 

säännökset liikenteenohjauslaitteiden käytöstä. 

Määräyksenantovaltuus siirtyi Liikennevirastolta Liikenne- ja viestintävirastolle virastouudistuk-

sen yhteydessä. Liikenteenohjauslaitteita koski aiemmin liikenneministeriön päätös liikenteen-

ohjauslaitteista (203/1982). Asiaan liittyvää ohjeistusta on lisäksi sisältynyt liikennemerkkien 

rakenteesta ja pystytyksestä annettuun Liikenneviraston ohjeeseen 20/2013 sekä yksittäisiä 

määräyksiä muihin Liikenneviraston ohjeisiin.  Määräyksen sisältö vastaa osittain liikenneminis-

teriön päätöstä ja Liikenneviraston ohjetta, huomioiden tieliikennelain uudistuksen yhteydessä 

tehdyt liikenteenohjausta koskevat muutokset, kuten uudet liikennemerkit. 

Määräystä on nyt tarkoitus täydentää tekemällä määräykseen ja sen taulukkoliitteisiin joitakin 

sieltä vielä puuttuvia lisäyksiä sekä tarkentaa sitä joillakin teknisillä yksityiskohdilla. 

Lisäksi määräysvalmistelussa on tarkoitus ottaa huomioon hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 

tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp) siltä osin kuin se vielä 

on eduskunnassa vireillä, ja josta liikenne- ja viestintävaliokunta on 10.11.2020 julkaissut mie-

tintönsä (LiVM 9/2020 vp). Mietintö sisältää muun muassa erillisen säädösliitteen, jossa ovat 

ehdotetut muutokset liikenteenohjauslaitteita koskeviin tieliikennelain liitteisiin. Lakien arvioi-

daan tulevan voimaan viimeistään vuoden 2021 alusta. Määräyksen voimaantulo riippuu lakien 

voimaantulon ajankohdasta.  

Muut asiaan liittyvät säädökset  

Kielilain (423/2003) 33 §:n 1 momentissa säädetään kilvistä ja paikannimistä sekä julkisesta 

liikenteestä muun muassa, että viranomaisten kaksikielisessä kunnassa asettamien kilpien, lii-

kennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstien on oltava suo-

men- ja ruotsinkielisiä, jollei kansainvälisen käytännön mukaisesti käytetä pelkästään vierasta 

kieltä tai jollei ole kysymys yksikielisestä toimintayksiköstä. Saamen kielestä kielilain 8 §:ssä 

säädetään, että saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa ja julkiselle vallalle kuuluvaa teh-

tävää muutoinkin hoidettaessa säädetään erikseen. 

Saamen kielilain (1086/2003) 3 §:ssä saamen kielellä tarkoitetaan inarinsaamen, koltansaamen 

tai pohjoissaamen kieltä käytetystä kielestä tai pääasiallisesta kohderyhmästä riippuen. Edelleen 

pykälässä saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan saamelaiskäräjistä annetun lain 

(974/1995) 4 §:ssä tarkoitettua saamelaisten kotiseutualuetta. Saamelaisten kotiseutualueella 

tarkoitetaan tässä pykälässä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän kun-

nassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta. Saamen kielilain 8 §:n 2 momentissa säädetään 

muun muassa, että viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle an-

nettavat tiedotteet sekä opasteet on saamelaisten kotiseutualueella laadittava ja annettava 
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myös saamen kielellä. Pykälän 4 momentin mukaan ne on annettava myös saamen kielellä, 

milloin ne pääosin koskevat saamelaisia tai milloin siihen muuten on erityistä syytä. Saamen 

kielilain 26 §:ssä säädetään lisäksi, että saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto, jonka 

tulee sijaita saamelaisten kotiseutualueella. 

Määräyksen valmistelu  

Määräyshankkeesta tehtiin 29.9.2020 määräyshankepäätös, joka julkaistiin Liikenne- ja viestin-

täviraston internet-sivuilla 2.10.2020. 

Määräysmuutokset on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa virkatyönä. Määräysmuutos-

ten valmistelussa on tehty yhteistyötä Väyläviraston kanssa. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto 

on ollut ennen ulkoista lausuntokierrosta yhteydessä saamelaiskäräjien saamen kielen toimis-

toon siltä osin kuin määräyksen liitteisiin tehtävät lisäykset ja tarkennukset koskevat saamen 

kielisiä opasteita saamelaisten kotiseutualueella kuten muun muassa liikennemerkeissä ja tie-

merkinnöissä käytettävää saamen kieltä, saamenkielisiä aakkosia ja kirjaimien fonttikokoa.  

Määräysmuutokset on lähetetty ulkoiselle lausuntokierrokselle 27.11.2020, siten että lausunto-

aika päättyy 8.1.2021. Lausuntopyyntö on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston internet-si-

vuilla. 

Arvio määräyksen vaikutuksista  

Merkittävimmät vaikutukset asiakkaiden toimintaan johtuvat suoraan uudessa tieliikennelaissa 

toteutetusta liikennemerkkiuudistuksesta. Tieliikennelaissa on yhteensä 386 liikennemerkkiku-

vaa. Näistä vanhaan lakiin nähden ennallaan pysyy noin 40 liikennemerkkiä ja täysin uusia 

merkkejä on laskutavasta riippuen noin 50. Määräyksellä annetaan yksityiskohtaisemmat mää-

räykset liikenteenohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta.  Määräyksellä on vai-

kutuksia liikenteenohjauslaitteiden valmistajien ja liikenteenohjauksen suunnittelua harjoitta-

vien yritysten toimintaan, joiden on valmistettava tuotteensa määräyksen vaatimusten mukai-

sesti. Uudenlaisiin liikenteenohjauslaitteisiin siirtymisestä seuraa jonkin verran kustannuksia – 

joita tosin vähentää tieliikennelain siirtymäajat – mutta nämä vaikutukset seuraavat suoraan 

uudesta tieliikennelaista, jossa säädetään uusista liikenteenohjauslaitteista. 

Määräys vaikuttaa viranomaisen toimintaan siten, että kaikkien Suomen tienpitäjien tulee toimia 

tehtävässään määräyksen vaatimusten mukaisesti. Määräykseen on koottu liikenteenohjauslait-

teiden teknisiä ominaisuuksia koskeva sääntely siltä osin kuin sääntelyä ei ole siirretty tieliiken-

nelain yhteyteen tai valtioneuvoston asetukseen liikenteen ohjauslaitteiden käytöstä. 

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen seuraavat pääosin tieliikennelain muutoksista. Määräyksen 

teknisillä vaatimuksilla vaikutetaan kuitenkin osaltaan liikenteen ohjauslaitteiden havaittavuu-

teen tienkäyttäjille. Liikenteen ohjauslaitteiden oikea-aikainen havaitseminen on yksi turvallisen 

liikennekäyttäytymisen edellytys. 

Määräyksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön, esteettömyyteen eikä tasa-arvoon. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

1 Määräyksen soveltamisala 

Määräyksen soveltamisalaa ei ole muutettu. 

2 Määritelmät 

Kohdassa määritellään vakiomerkki, opastusmerkki, muu liikenteenohjaukseen tarkoitettu 

merkki, liikennemerkkikalvo, merkkipinta, kilpi, tiemerkintä ja liikennevalot. Lisäksi kohdassa 

kerrotaan, että määräyksessä noudatetaan myös tieliikennelain 2 §:n määritelmiä. 
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Määritelmää muu liikenteenohjaukseen tarkoitettu merkki ehdotetaan tarkennettavaksi siten 

että sillä tarkoitetaan paitsi tieliikennelain säädösliitteen 3.9 mukaisia merkkiryhmän I liikenne-

merkkejä myös tieliikennelain 75 §:n 2 momentin tarkoittamia tekstillisiä merkkejä. Pykälän 2 

momentissa säädetään siitä, että silloin kun liikenteen ohjauksessa tarvitaan liikennemerkkiä, 

josta ei ole säädetty tieliikennelaissa, voidaan käyttää suorakaiteen muotoista tekstillistä merk-

kiä.  Muita määräyksen määritelmiä ei ole muutettu. 

3 Liikennemerkit 

3.1 Tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien rakennetta koskevat yleiset 

vaatimukset 

Määräyksen 3.1.1 kohdassa (Standardin soveltaminen) määrätään, että pysyvään käyttöön tar-

koitettujen liikennemerkkien on oltava standardin SFS-EN 12899-1 mukaisesti CE-merkittyjä. 

Myös liikennemerkkien kalvojen on oltava standardin mukaisesti CE-merkittyjä ja heijastavia. 

Sen sijaan standardi ei koske tilapäisiä liikennemerkkejä, joiden ei siten tarvitse olla standardin 

mukaisesti merkittyjä. 

Määräyksen 3.1.2 kohdassa (Kalvotyypin vaatimukset) määrätään, että liikennemerkin merkki-

pinnan on oltava CE-merkittyä heijastavaa kalvomateriaalia. Kohtaa tarkennetaan siten että lii-

kennemerkin merkkipinnassa käytettävät heijastavat kalvot voivat olla mikroprismaattisten hei-

jastavien kalvojen osalta myös European Assessment Document - EAD 120001-01-0106 (EOTA 

2016) -dokumentin mukaisesti CE-merkittyjä. Tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen liikennemerk-

kien merkkipinnan tulee heijastavuudeltaan vastata standardin mukaisesti CE-merkittyjä tuot-

teita. Edelleen määrätään, että poikkeuksena tästä ovat taulukossa 1 eritellyt merkkiryhmän I 

merkit sekä merkki G42. Siten merkkipinnassa ei saa käyttää heijastamatonta kalvoa.  

Kohdassa selostetaan kalvotyyppiä koskevaa luokittelua Suomessa ja kansainvälisesti. Suo-

messa kalvotyypit on alan vakiintuneen käytännön mukaan jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, joissa 

suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa. Luokka R1 

vastaa standardin SFS-EN 12899-1 luokkaa ref 1 ja luokka R2 standardin luokkaa ref 2. Kansal-

lisesti määriteltyä luokkaa R3 ei ole standardissa. Kohdassa todetaan, että luokkien R1- R3 pa-

luuheijastavuusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Luokan R3 kalvoon sovelletaan standardin 

SFS-EN 12899-1 vaatimuksia. Kohtaan sisältyy taulukko, jossa esitetään eri liikennemerkkien 

pintamateriaaleissa noudatettavat paluuheijastavuuden vähimmäisarvot sekä muut käytettävät 

paluuheijastavuusarvot. Taulukon 1 kirjainviittauksiin B ja D tehdään joitakin tarkennuksia.  

Määräyksen 3.1.2.1 kohdassa (Poikkeukset kalvotyypin vaatimuksista) määrätään, että liiken-

nemerkeissä F56, F57, G21 ja G22 ei tarvitse käyttää heijastavaa kalvoa silloin, kun ne ovat 

jatkuvasti sisältävalaistuja merkkejä. Nämä merkit ovat tyypillisesti käytössä tunneleissa, joissa 

tarkoituksenmukaisin toteutustapa on itsevalaisevat merkit. Itsevalaisevissa merkeissä ei ole 

tarpeen edellyttää heijastavaa kalvoa. Määräyksen 3.1.2.1 kohtaan ei ole tehty muutoksia. 

Määräyksen 3.1.3 kohdassa (Liikennemerkin kilven pohjamateriaali) määrätään, että Liikenne-

merkin kilven materiaalin tulee olla yhteensopiva liikennemerkkikalvon valmistajan asettamien 

vaatimusten kanssa siten, että pohjalevy ja liikennemerkkikalvo yhdessä muodostavat käytössä 

kestävän kokonaisuuden. Toisin sanoen kilven on oltava sellainen, että liikennemerkkikalvo py-

syy siinä ja se kestää käytössä. Tarvittaessa tienpidon ohjeissa määritellään kestävyysvaatimus 

tarkemmin. Kohtaa tarkennetaan siten että liikennemerkin pohjalevyn ja merkkipinnan ulkopuo-

lelle jäävän toleranssiosuuden sekä pohjalevyn takapinnan tulee olla heijastamatonta harmaata 

materiaalia. 

Määräyksen 3.1 kohdan alle on lisätty uusi kohta 3.1.4 (Liikennemerkin pylväs). Kohdassa mää-

rätään, että liikennemerkin pylvään tulee olla väriltään harmaa. Edelleen erityisestä syystä tien-

pitäjän luvalla liikennemerkin pylvään värinä voidaan käyttää myös muuta tummaa väriä kuten 

mustaa, tummansinistä tai tummanvihreää. 
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3.2 Tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien mitoitus 

Määräyksen 3.2.1 kohdassa (Liikennemerkkien mitoituspiirustukset) määrätään, että liikenne-

merkin merkkipinnan on oltava mitoiltaan ja sisällöltään liitteen 2-10 mitoituspiirustusten mu-

kainen. Jokaisen tieliikennelain säädösliitteen liikennemerkkiryhmän A-I mitoituskuvat ovat 

omana liitteenään, ja niissä on osoitettu yksityiskohtaisesti liikennemerkkien mitoitus. 

Määräyksen 3.2.2 kohdassa (Liikennemerkkien mittatoleranssit) määrätään, että vakiomerkkien 

merkkipinnan tulee olla kooltaan mitoituspiirustuksen mukainen tai enintään 10 mm sitä suu-

rempi. Lisäksi vakiomerkkien merkkipinnan ulkopuolelle jäävä pohjalevyn toleranssiosuus saa 

olla 10 mm suurempi kuin liitteen 2-6 ja 9 mitoituspiirustuksissa annetut mitat. Kohdan mukaan 

merkkipinnan harmaa toleranssiosuus saa perustellusta syystä olla myös suurempi. Tällaisena 

mittatoleranssiosuuden ylittämistä koskevana erityisenä syynä pidetään esimerkiksi tilannetta, 

jossa kiinteä merkki peittää epäkunnossa olevan vaihtuvan liikennemerkin. Tienpitäjä vastaa 

tieliikennelain (729/2018) 71 §:n nojalla liikennemerkkien asennuksesta, joten viime kädessä 

tienpitäjä päättää merkin hyväksymisestä.  

Kohdan toisen kappaleen mukaan nelikulmion ja kolmion muotoisten liikennemerkkien nurkissa 

reunanauhan pyöristyksen ulkopuolelle jäävää osaa ei lueta merkkipintaan kuuluvaksi, vaan 

reunanauhan ulkopuolelle jäävä kulma voidaan pyöristää standardin SFS-EN 12899-1 kohdan 

7.1.4 mukaisesti tai tienpitäjän ohjeissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Pyöristys ei koskaan 

saa leikata merkkipintaan kuuluvaa reunanauhaa. Lisäkilpien kulmat tulee kuitenkin aina pyö-

ristää vähintään edellä mainitun standardin vaatimalla tavalla. 

Määräyksen 3.2.3 kohdan (Liikennemerkkien kirjasin ja kirjainvälit) mukaan merkkipinnan kir-

jasimen tulee olla liitteessä 11 määriteltyä Liikenne- ja viestintäviraston tieliikennemerkkikirja-

sintyyppiä. Kirjasintyyppi on vanha tiehallinnon kirjasin, jonka nimi on liikennemerkkifontti.   

Määräyksen 3.2.1 - 3.2.3 kohtaan ei ole tehty muutoksia, mutta määräysmuutoksen yhteydessä 

tarkennetaan siinä mainittuja määräyksen liitteitä 2-10 ja 11. Liitettä 11 on tarkennettu muun 

muassa kyrillisten aakkosten raja-asemalla ja saamelaisten aakkosten saamelaisten kotiseutu-

alueella käytettävillä kirjainmalleilla.  

4 Liikennevalot 

Määräyksen 4 luvun 4.1 kohtaan (Liikennevalojen mitoituspiirustukset), 4.2 kohtaan (Ääniopas-

teet valo-ohjatulla suojatiellä) tai 4.3 kohtaan (Painonappikotelon kohokuviomerkinnät) ei ole 

tehty muutoksia. Myöskään määräyksen liitteissä 12 ja 13 liikennevaloille asetettuja vaatimuksia 

ei ole muutettu. 

5 Tiemerkinnät 

5.1 Tiemerkintöjen mitoituspiirustukset 

Määräyksen 5.1 kohdassa (Tiemerkintöjen mitoituspiirustukset) määrätään, että tiemerkintöjen 

on oltava mitoiltaan liitteiden 14-16 mitoituspiirustusten mukaisia. Kullekin tieliikennelain sää-

dösliitteen mukaiselle pituussuuntaisten tiemerkintöjen merkkiryhmälle K-M on oma liitteensä. 

Lisäksi määrätään, että tiemerkinnän M19 on oltava kuvaltaan liitteessä 2 - 10 esitettyjen merk-

kien mukainen ja mittasuhteiltaan liitteessä 16 esitetyn mukainen. Tämä vaatimus tarkoittaa, 

että tiemerkintöinä käytettävien liikennemerkkikuvien on vastattava suomalaisia liikennemerk-

kikuvia. 

Mitoituspiirustusten lisäksi pituussuuntaisten tiemerkintöjen leveydet määritellään kohtaan si-

sältyvässä taulukossa 2. Taulukossa noudatetaan Wienin tieliikennesopimuksen mukaista viiva-

tyyppien määrittelyä eri käyttötilanteiden mukaan. 

Taulukossa esitetään vaihtoehtoisia, suurempia leveyksiä tiemerkintöjen vähimmäisleveyksille. 

Tavoitteena on ensinnäkin tehdä tiemerkinnät paremmin havaittaviksi tulevaisuudessa mahdol-

lisesti yleistyville autonomisille ajoneuvoille. Toisekseen tiemerkintöjä koskevaa sääntelyä on 
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pyritty yhtenäistämään muiden Pohjoismaiden käytäntöjen kanssa. Muissa Pohjoismaissa on 

sallittu leveämmät tiemerkinnät kuin Suomessa tähän asti. 

Lisäksi kohdan mukaan tiemerkintämateriaalien värikoordinaattien tulee olla standardin SFS-EN 

1871 (2001) taulukon 2 mukaisia. 

Määräyksen 5 luvun 5.1 kohtaan ei ole tehty muutoksia, mutta määräysmuutoksen yhteydessä 

tarkennetaan siinä mainittuja määräyksen liitteitä 2-10 ja 14-16. Lisäksi tarkennetaan taulukkoa 

2 (vrt. K6 Reunaviiva, reunaviivan jatke).   

6 Voimaantulo 

Määräyksen 6 kohdassa määrätään määräyksen voimaantulon ajankohdasta. Määräyksen arvi-

oidaan tulevan voimaan viimeistään 15.2.2021. 

Tieliikennelaissa on säädetty siirtymäajoista uusille liikennemerkeille ja tiemerkinnöille. Vanhan 

lain mukaisia liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä saa käyttää näiden siirtymäaikojen loppuun 

saakka.  

Määräyksen taulukkoliitteet 

Määräyksen taulukkoliitteitä tarkennetaan joillakin teknisillä yksityiskohdilla. Taulukossa sininen 

koodi tarkoittaa muutosta/korjausta ja punainen koodi uutta/täydennystä alkuperäiseen liittee-

seen verrattuna.  

Määräyksen aikataulu 

Määräyksen arvioidaan tulevan voimaan viimeistään 15.2.2021. 

Määräyksestä viestiminen 

Valmis määräys julkaistaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyskokoelmassa Finlex.fi-verkko-

palvelussa ja Liikenne- ja viestintäviraston internet-sivuilla.  


