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Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen

TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021

Määräysten tausta ja säädösperusta
Vesiliikennelain (782/2019) muutoksen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastolle
annetaan valtuus antaa tarkempia määräyksiä valo-opasteiden opasteyhdistelmien
käytöstä ja vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkitsemisestä.
Tälle määräykselle lisätään tarkemmat määräykset valo-opasteyhdistelmistä ja vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkitsemisestä.

Määräysten valmistelu
Määräysluonnos on valmisteltu virkatyönä Liikenne- ja viestintävirastossa.
Määräysluonnoksessa on huomioitu vesiliikennelain muutokset. Määräysluonnos ja
perustelumuistioluonnos ovat sidosryhmillä lausuttavana 3.5.-14.6.2021.

Määräyksen vaikutuksista
Määräykseen lisättävät valo-opasteyhdistelmät ja vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkitseminen selkeyttävät valo-opasteiden ja vesiliikennemerkkien käyttöä ja
niiden merkityksen tulkintaa ja lisäävät siten osaltaan vesiliikenteen turvallisuutta.
Määräyksellä ei arvioida olevan erityisiä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, ympäristöön, esteettömyyteen tai yhdenvertaisuuteen.

Yksityiskohtaiset perustelut
Määräyksen tarkoitusta koskevaan kohtaan 1.1 lisätään, että Liikenne- ja viestintävirasto antaa tällä määräyksellä vesiliikennelain 56 §:n 4 momentissa tarkoitetut
tarkemmat määräykset valo-opasteiden opasteyhdistelmien käytöstä. Kohtaan lisätään myös, että Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyksellä tarkemmat määräykset vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkitsemisestä vesiliikennelain 57
§:n 2 momentin nojalla.
Määräykseen lisätään uusi kohta 5, jossa määrätään vesiliikennemerkkien vaikutusalueesta. Kohdan mukaan vesiliikennemerkin vaikutusalue alkaa pääsääntöisesti
vesiliikennemerkistä, ellei sitä ole apumerkillä erikseen tarkennettu. Vaikutusalueen
pituus ilmoitetaan apumerkillä metreinä, esim. 800 m, jolloin vaikutusalue alkaa
merkistä ja päättyy 800 metrin etäisyydellä merkistä.
Silloin kun vesiliikennemerkin vaikutusalue ei ala merkistä, esitetään vaikutusalue
kahdella eri lukemalla metreinä, joista ensimmäinen lukema ilmaisee vaikutusalueen alkamiskohdan etäisyyden merkistä ja jälkimmäinen lukema vaikutusalueen
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päättymisen etäisyyden merkistä. Ilmoitettujen etäisyyksien välissä käytetään väliviivaa, esim. 200 - 1000 m, jolloin vaikutusalue alkaa 200 metrin etäisyydellä merkistä ja päättyy 1000 metrin etäisyydellä merkistä.
Määräykseen lisätään uusi kohta 6, jossa määrätään valo-opasteiden opasteyhdistelmistä. Kohdan mukaan sulkukanavilla käytetään kuuden, kolmen tai kahden
opasteen mukaisia opasteyhdistelmiä.
Avattavien siltojen yhteydessä käytetään seitsemän, viiden, kolmen tai kahden
opasteen mukaisia opasteyhdistelmiä.
Avokanavilla, kapeikoissa, jyrkässä kaarteessa, maantielauttapaikoilla, jäätien ja
väylän risteyksessä sekä satama-alueella käytetään kolmen, kahden tai yhden
opasteen mukaisia opasteyhdistelmiä.
Opasteyhdistelmät merkityksineen esitetään määräyksen liitteessä 3.
Määräykseen lisättävien uusien kohtien vuoksi määräyksen kohtien numerointi päivitetään.
Määräyksen kohtaan 7 päivitetään liitteen numerointi ja lisätään vaatimus toimittaa
ilmoituksen liitteenä valokuva vesiliikennemerkistä ja valo-opasteesta.
Määräyksen kohdassa 9 päivitetään liitteen numerointi.
Määräyksen kohtaan 10 lisätään vaatimus toimittaa määräyksen kohdan 7 mukainen valokuva vesiliikennemerkistä ja valo-opasteesta Liikenne- ja viestintävirastolle
viimeistään 31.10.2022. Lisäksi vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden on kohdan
mukaan täytettävä määräyksen vaatimukset viimeistään 1.5.2024.
Määräyksen liitteessä 1 suuntamerkin kokoa koskeneet virheelliset mittatiedot korjataan.

Määräysten aikataulu
Määräys annetaan kesäkuussa 2021 ja se tulee voimaan 1.7.2021.

Määräyksistä viestiminen
Määräyshankepäätös on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston internetsivuilla.
Määräysluonnokset ja perustelumuistio ovat sidosryhmillä lausuttavana 3.5.14.6.2021.
Valmiit määräykset julkaistaan Finlexissä ja Liikenne- ja viestintäviraston internetsivuilla ja ne lähetetään myös sähköpostitse tiedoksi sidosryhmille.

