
Taajamissa voi pysäköidä myös vasemmalle puolelle tietä
Taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan py-
säköinti ja pysäyttäminen myös vasemmalle 
puolelle tietä. Pysäköi vasemmalle puolelle tie-
tä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä 
haittaa muita tienkäyttäjiä. Vasemmalle pysä-
köidessäkään ei saa ylittää mahdollista sulku-
viivaa.

Ratin takana on tiedostettava myös mahdol-
liset rajoitteet näkyvyydessä. Erityisesti paket-
ti- tai kuorma-autosta voi olla vaikea nähdä  
kunnolla taakse. Kierrä mieluummin kortteli 
kuin änkeä väkisin hankalaan paikkaan. 

Osoita muille aikeesi sekä pysäköidessäsi että 
parkista pois pyrkiessäsi - suomeksi: käytä vilk-
kua. Aja rauhallisesti ja muista, että sinun on 
väistettävä sekä takaa että vastaantulevia. Kun 
avaat oven, olit sitten kuljettajana tai matkus-
tajana, muista varmistaa, ettet avaa ovea pyö-
räilijän eteen.

Pysäköi ajosuunnan vastaisesti harkiten. Pysä- 
köidessäsi tilanne on voinut olla suotuisa,  
mutta pois pyrkiessäsi olosuhteet ovat täysin 
toisenlaiset esimerkiksi liikenteen ruuhkautu-
misen vuoksi. 

Uuden lain voimaantulo on hyvä tilaisuus kerra-
ta liikennesääntöjä kokonaisuudessaan. Aloita 
vaikka tästä liitteestä, johon on koottu muu-
tamia uuden lain uutuuksia sekä vanhoja klas-
sikoita, joissa kyselyidemme mukaan koetaan 
edelleen epäselvyyksiä. Tuntemalla säännöt ja 
noudattamalla niitä lisätään jokaisen tiellä liik-
kujan turvallisuutta.

Kaikki tieliikennelain muutokset eivät siirry 
käytäntöön hetkessä. Sääntöjä noudattaenkin 
ihmiset omaksuvat uudet toimintatavat ja va-
linnanmahdollisuudet omaan tahtiinsa. Lisäksi 
monella liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä kos-
kevalla muutoksella on vuosien siirtymäaika. 
Siirtymäaikana tien päällä tulee näkymään se-

Huomioi, että voit jatkossa kohdata vasemmalle pysäköineitä. 
Edessäsi keula sinuun päin oleva auto voi olla pysäköimässä.!

kaisin uusia ja vanhoja merkkejä ja merkintöjä, 
mikä vaatii meiltä jokaiselta erityistä valppautta. 

Uusi laki korostaa varovaisuuden lisäksi myös 
ennakointia liikenteessä: huomioi muut liikkujat 
ja jousta tarvittaessa. Jos tilanne edellyttää, kul-
je tavallista huolellisemmin ja varovaisemmin.

Tunnetko liikennesäännöt?

Vaikka liikenteessä toimitaan jatkossakin pääosin tutuilla säännöillä, uusi tieliikennelaki tuo katu- 
kuvaan uusia liikennemerkkejä, muuttaa tiemerkintöjä ja nopeusrajoituksia sekä antaa vapauksia  

pysäköintiin ja kaistanvalintaan. Jokaisen vastuu omista valinnoista ja kulkuneuvosta kasvaa.
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Kaksi- tai useampikaistaiselle tielle kääntyessä  
voi kaistan valita jatkossa vapaammin

Kelikohtaista käyttöä  
talvirenkaisiin
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta 
maaliskuun loppuun, jos keli sitä edellyttää. 
Jos juhannussää hellii tammikuussa, voi silloin 
siis ajaa myös kesärenkailla. Ota olosuhteet 
huomioon kokonaisuutena, ei pelkästään pää-
teiden kelin mukaan. Älä anna talven yllättää. 

Aja vain kunnon kumeilla. Ota urasyvyyden 
tarkistus tavaksi.

Myös moottoripyörällä ja  
mopolla on talvirengas- 
vaatimukset.

!

Esittelyssä uusi katu- 
tyyppi: pyöräkatu
Pyöräkatu on kokonaan uusi katutyyppi, jos-
sa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijat 
saavat ajaa pyöräkadulla, mutta heidän on  
sopeutettava vauhtinsa pyöräilijän tahtiin. 
Pyöräkadulla jalankulkijoille on jalkakäytävä. 
Pyöräkatumerkki itsessään ei aseta nopeusra-
joitusta, vaan se on erikseen osoitettu nopeus-
rajoitusmerkillä.

Nopeusrajoituksiin  
tulee muutoksia
Henkilö- tai pakettiauton sekä tähän kytketyn, 
luokittelumassaltaan enintään 750 kilon pai-
noisen kevytperävaunun tai venetrailerin muo-
dostaman yhdistelmän suurin sallittu nopeus 
on jatkossa 100 km/h. Pakettiautoilta, samoin 
kuin enintään 3500 kg:n matkailuautoilta, 
poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. 
Jatkossa niillä saa ajaa tiekohtaisen rajoituksen 
mukaisesti (enintään siis 120 km/h).

Valitse nopeus olosuhteiden mukaan. Huomi-
oi, että nopeuden kasvaessa monet riskitkin 
kasvavat. Huolehdi säännöllisesti ajoneuvosi 
tai perävaunusi ja sen renkaiden kunnosta. Älä 
lähde liikenteeseen, jos et ole varma ajokkisi 
kunnosta. Kuormaa huolella.

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua 
risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen. Arvioi tilanne ennen 
kääntymistä: huomioi mahdolliset vastaantulevat, vierellä kulkevat ja perässä tulevat. Jos liiken-
nettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista. Vastakkaisista suunnista samaan 
suuntaan kääntyvät eivät voi suuntamerkin perusteella päätellä, mille kaistalle olet kääntymässä.

Muista kääntyessäsi ja kaistaa vaihtaessasi aina vilkun käyttö ja riittävän alhainen nopeus.

Nopeusrajoitus ei ole sama kuin suositusnopeus. Ota nopeuden  
valinnassa huomioon olosuhteet, kulkuneuvo ja kuormaus.!



lijän tienylityspaikassa (uusi merkki). Viimeksi 
mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava 
rakenteellisesti korotettu.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu edel-
lä mainituilla liikennemerkeillä, väistäminen 
määräytyy liikennesäännön mukaan. Pyörätiel- 
tä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä 
sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajora-
dan liikennettä. Sen lisäksi on huomattava, 
että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väis-
tettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, 
pyöräilijää ja mopoilijaa.

Pyöräilijä voi ylittää tien myös suojatietä pit-
kin ajaen. Suojatiesääntö koskettaa kuitenkin 
vain jalankulkijoita: se, kenen tilanteessa kuu-
luu väistää, riippuu väistämissäännöistä. Osa 
aiemmin pyörätien jatkeiksi merkityistä ylitys-
paikoista merkitään jatkossa pelkästään suoja-
tien tiemerkinnällä.

Pyörätien jatkeen ajoratamerkintöjä koskeva 
muutos ei näy tien päällä hetkessä, sillä tienpi-
täjillä on kahden vuoden siirtymäaika merkin-
töjen muuttamiseen. 

Pyörätien jatkeen ajoratamerkintöihin muutoksia –  
etenkin siirtymäaika vaatii tarkkuutta kaikilta

Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, 
mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä 
usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty 
pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai 
sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Uusi merkki  
kertoo kaistojen  
yhdistymisestä
Merkki, jossa on punainen kaksihaarainen nuoli 
sinisellä pohjalla, kertoo kahden kaistan yhdis-
tymisestä. Sen nähdessään pitää valmistautua 
siirtymään yhdistyvälle kaistalle. Yhdistyvälle 
kaistalle siirrytään vuorotellen niin sanotun 
vetoketjuperiaatteen mukaisesti. Ennakointi ja 
riittävät turvavälit lisäävät tilanteessa liikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta: hidasta ennen kuin 
siirrät autoasi sivusuunnassa - ja näytä vilkkua.

Anna jalankulkijalle tietä suojatiellä
Kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai val-
mistautuu menemään sille. Jalankulkijana ylitä ajorata suojatietä pitkin 
tai ali- tai ylikulkua käyttäen aina, kun sellainen on lähellä.

Tarkkana liikenneympyrässä
Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä 
tietä ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Liikenneympyrään 
ajaessa tullaan väistämistä velvoittavan liikennemerkin suunnasta. Pois-
tuttaessa liikenneympyrästä on tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräi-
lijää ja mopoilijaa väistettävä.

Pyörätien jatke merkitään vain, jos ajorataa 
ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus lii-
kennemerkillä: väistämisvelvollisuus risteyk-
sessä (kärkikolmio), pakollinen pysäyttäminen 
(STOP-merkki) tai väistämisvelvollisuus pyöräi-

Huomioithan, että siirtymä- 
aikana tiemerkinnät eivät  
välttämättä vastaa  
liikennemerkkejä.

!



Samaa tai viereistä kaistaa 
ajavan on väistettävä pysäkiltä 

lähtevää linja-autoa tiellä,  
jonka suurin sallittu nopeus on 
enintään 60 km/h. Jos paikassa  

on pyöräkaista, velvollisuus 
väistää koskee sekä pyöräkais-
talla kulkevia että pyöräkaistan 

viereistä kaistaa kulkevia.

!

Kärkikolmion tai 
stop-merkin takaa  
tullessasi on väistettävä  
risteyksessä muita  
ajoneuvoja.

Tiemerkinnöillä ajoradasta 
voidaan erottaa pyöräkaista, 
joka on tarkoitettu pyöräi-
lijöille. Pyöräkaista voidaan 
merkitä myös liikennemerkillä. 
Pyöräkaistalla ajetaan samojen 
sääntöjen mukaan kuin ajora-
dalla. Mopolla ei saa enää ajaa 
pyöräkaistalla. Jos sulkuviivaa 
ei ole, pyöräkaistaa voi käyttää 
ryhmittymiseen muillakin 
ajoneuvoilla kuin pyörällä.

Uudella väistämisvelvollisuus pyöräili-
jän tienylityspaikassa -merkillä osoite-
taan, että ajoneuvon ja raitiovaunun 
on väistettävä pyörätien jatkeella 
tietä ylittävää pyöräilijää. Merkki 
muistuttaa suojatiemerkkiä ja sen 
merkitys onkin samantapainen. Merk-
kiä käytettäessä pyörätien jatkeen on 
oltava rakenteellisesti korotettu.

Kaupunkien ja taajamien keskus-
toihin voidaan jatkossa ohjata 
tällä kokonaan uudella opastus-
merkillä. Merkki tullee käyttöön 
opasteissa samaan tapaan 
kuin merkki, jossa keskustaan 
opastetaan tekstillä ”keskusta”, 
esimerkiksi kaupungin sisääntu-
loväylillä.

Merkki kieltää ajon nastarenkailla 
varustetulla moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla. Piha-alueelle ja 
kiinteistölle voi kuitenkin ajaa,  
jos sinne ei ole muuta yhteyttä.

Pyörätiellä ajetaan oikeassa reunassa. Ellei 
lisäkilvellä ole sallittu kaksisuuntaista pyörälii-
kennettä, pyörätiellä ajetaan yhteen suuntaan. 
Tämä pätee myös yhdistetyillä jalankulku- ja 
pyöräilyväylillä. Pyöräteiden risteyksessä kulku-
järjestys määräytyy liikennesääntöjen mukaan. 
Ellei liikennemerkki muuta osoita, oikealta 
tulevaa väistetään. Myös jalankulkija saa 
kävellä pyörätien reunassa, jos jalkakäytävää ei 
ole. Moottoriajoneuvolla ei pyörätiellä saa ajaa 
kuin poikkeustilanteissa. Joskus pyörätiellä 
sallitaan mopolla ajo. Silloin se on merkitty 
lisäkilvellä: ”Sallittu mopoille”.

Vähimmäisnopeusmerkki 
asettaa nopeuden, jota ei 
saa alittaa, ellei liikenneti-
lanne sitä edellytä. Merkki ei 
anna lupaa ajaa ylinopeutta, 
eikä kiellä ajamasta alle 
merkin osoittaman luvun, 
jos liikennetilanne sitä 
edellyttää.

Ajosuuntien välinen  
sulkuviiva tulee  

jatkossa olemaan  
valkoinen keltaisen  

sijasta. Kolmen  
vuoden siirtymä- 
aikana voi näkyä  
kumpaakin väriä.

Hätävilkkuja saa 
käyttää myös liikkuvassa 
ajoneuvossa, niillä voi 
varoittaa esimerkiksi 
edessä olevasta välittö-
mästä vaarasta.

Polkupyörässä pitää  
jatkossa olla vaalean  
etuvalon lisäksi myös 
punainen takavalo,  
kun ajetaan pimeällä tai 
hämärässä. Muista tarkis-
taa myös heijastimet. www.liikenneturva.fi/tieliikennelaki

Lisäkilpi sallii yksi- 
suuntaisella kadulla  
pyörällä ajon kahteen  
suuntaan
Yksisuuntaisella tiellä voidaan pyöräillä kahteen 
suuntaan, jos se on liikennemerkin lisäkilvin 
sallittu. Lisäkilvet tulevat sekä yksisuuntaista 
ajotietä osoittavan merkin yhteyteen että kiel-
letyn ajosuunnan merkin yhteyteen.

Polkupyöräilijän on kuljettava kulkusuuntaan-
sa nähden oikeassa laidassa. 

Erityisen tarkkana on oltava kohtaamistilan-
teissa, kadun päissä ja esimerkiksi pihaliitty-
mien ja muiden risteysten kohdalla.

!


