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1 Soveltamisala 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajoneuvolain (82/2021) 99 § 3 

momentin nojalla tarkemmat määräykset Suomessa annettavien ajoneuvojen rekiste-

rikilpien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista. Liikenne- ja viestintävirasto an-

taa ajoneuvolain 118 § 5 momentin nojalla tarkemmat määräykset Suomessa annet-

tavien ajoneuvojen siirtomerkkien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista. 

2 Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

1) FIN-kansallisuustunnuksella moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekiste-

röintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä 

annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2411/98 tarkoitettua tunnusmerkkiä, 

joka Suomessa on FIN; 

2) kansallisuustunnusmerkillä rekisterikilvessä olevaa merkkiä, jossa on sinisellä hei-

jastavalla pohjalla kaksitoista heijastavaa keltaista tähteä ja heijastava valkoinen 

kansallisuustunnus; 

3) rekisteritunnuksella rekisterikilvessä tai siirtomerkissä olevia kirjain- ja numerosar-

jaa sekä niiden välissä mahdollisesti olevaa väliviivaa.  

3 Rekisterikilpien mitat ja värit  

Jollei jäljempänä toisin määrätä, rekisterikilven mittoihin sovelletaan toleranssia ± 1 

mm. 
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3.1 Auton rekisterikilpi 

3.1.1 Auton rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä 

Auton rekisterikilven, jossa on kansallisuustunnusmerkki, tulee olla 118 mm korkea ja 

442 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Kansallisuustun-

nusmerkin tulee olla kilven vasemmassa reunassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kan-

sallisuustunnusmerkin tulee olla 100 mm korkea ja 45 mm leveä.   

Auton rekisterikilpi, jossa on kansallisuustunnusmerkki, voi olla myös 200 mm korkea 

ja 256 mm leveä. Kirjainten tulee tällöin olla ylärivillä ja numeroiden alarivillä. Kirjain-

ten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 

kilven vasemmassa yläreunassa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 

45 mm leveä.  

3.1.2 Auton rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä 

Auton rekisterikilven, johon ei sisälly kansallisuustunnusmerkkiä, tulee olla 118 mm 

korkea ja 397 mm leveä, 118 mm korkea ja 338 mm leveä tai 112 mm korkea ja 300 

mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.  

Museorekisteröidyn auton rekisterikilven ja muun auton mustapohjaisen rekisterikilven 

tulee olla 118 mm korkea ja 338 mm leveä tai 118 mm korkea ja 397 mm leveä. Kir-

jainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. 

3.2 Perävaunun rekisterikilpi 

3.2.1 Perävaunun rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä 

Perävaunun rekisterikilven, jossa on kansallisuustunnusmerkki, tulee olla 118 mm kor-

kea ja 442 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Kansalli-

suustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa reunassa sinisellä heijastavalla poh-

jalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 100 mm korkea ja 45 mm leveä.  

Perävaunun rekisterikilpi, jossa on kansallisuustunnusmerkki, voi olla myös 200 mm 

korkea ja 256 mm leveä. Kirjainten tulee tällöin olla ylärivillä ja numeroiden alarivillä. 

Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee 

olla kilven vasemmassa yläreunassa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm kor-

kea ja 45 mm leveä.  

3.2.2 Perävaunun rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä 

Perävaunun rekisterikilven, johon ei sisälly kansallisuustunnusmerkkiä, tulee olla 118 

mm korkea ja 397 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Il-

man kansallisuustunnusmerkkiä olevan perävaunun rekisterikilven pohjaväri voi olla 

heijastava valkoinen tai heijastamaton musta. 

3.3 Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekiste-
rikilpi 

3.3.1 Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi kansalli-

suustunnusmerkillä 

Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilven, jossa 

on kansallisuustunnusmerkki, tulee olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä.  Kirjainten 

ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla 

väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläreunassa sini-

sellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 

mm leveä.  
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3.3.2 Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi ilman 

kansallisuustunnusmerkkiä 

Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilven, johon ei 

sisälly kansallisuustunnusmerkkiä, tulee olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä.  Kir-

jainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei 

saa olla väliviivaa. Ilman kansallisuustunnusmerkkiä olevan moottoripyörän, kolmipyö-

rän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilven pohjaväri voi olla heijastava val-

koinen tai heijastamaton musta. 

Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän museorekisterikilven 

tai muun matalan mustapohjaisen rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 280 mm 

leveä tai 200 mm korkea ja 165 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla 

väliviiva. 

3.4 Mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilpi 

Mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilven tulee olla 110 mm korkea ja 124 mm le-

veä. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden vä-

lissä ei saa olla väliviivaa. 

3.5 Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilpi 

Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilven tulee olla 110 mm korkea ja 

124 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja nume-

roiden välissä ei saa olla väliviivaa. 

3.6 Traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilpi 

Traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 338 mm 

leveä (enintään 5 merkkiä) tai 118 mm korkea ja 397 mm leveä (enintään 6 merkkiä). 

Ensiksi mainittua 118 mm korkeaa ja 338 mm leveää rekisterikilpeä käytetään silloin, 

kun rekisteritunnuksessa on alle 6 merkkiä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla 

väliviiva.  

3.7 Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston 
sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä dip-

lomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan hen-
kilön ajoneuvon rekisterikilpi 

Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun sa-

massa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähe-

tetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilven tulee olla 

118 mm korkea ja 397 mm leveä tai 112 mm korkea ja 300 mm leveä.   

Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun sa-

massa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähe-

tetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön moottoripyörän rekisterikilven tulee 

olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä.  

Diplomaattikilpiä voidaan antaa myös muihin ajoneuvoihin kuin autoon ja moottori-

pyörään. 

3.8 Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilpi 

3.8.1 Vientirekisteröidyn auton rekisterikilpi 

Vientirekisteröidyn auton rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 442 mm leveä. 

Kirjaimen ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Kansallisuustunnusmerkin tulee 
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olla kilven vasemmassa reunassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnus-

merkin tulee olla 100 mm korkea ja 45 mm leveä.  

Vientirekisteröidyn auton rekisterikilven oikeassa reunassa tulee olla kilven käyttöoi-

keuden päättymistä, kuukautta ja vuotta osoittava aikamerkintä valkoisin merkein pu-

naisella heijastavalla pohjalla. Aikamerkinnälle varatun alueen tulee olla 118 mm kor-

kea ja 53 mm leveä. Kuukautta osoittava merkintä tulee olla ylärivillä ja vuotta osoit-

tava merkintä tulee olla alarivillä.  

Vientirekisteröidyn auton toinen rekisterikilpi voi olla myös 200 mm korkea ja 256 mm 

leveä. Kirjaimen tulee olla ylärivillä ja numeroiden alarivillä. Kirjaimen ja numeroiden  

välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa 

yläreunassa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 mm leveä.  

Vientirekisteröidyn auton, 200 mm korkean ja 256 mm leveän rekisterikilven oikeassa 

reunassa tulee olla kilven käyttöoikeuden päättymistä, kuukautta ja vuotta osoittava 

aikamerkintä valkoisin merkein punaisella heijastavalla pohjalla. Aikamerkinnälle vara-

tun alueen tulee olla 200 mm korkea ja 53 mm leveä. Kuukautta osoittava merkintä 

tulee olla ylärivillä ja vuotta osoittava merkintä tulee olla alarivillä.  

3.8.2 Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilpi 

Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilven tulee olla 200 mm korkea ja 165 

mm leveä. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläkulmassa sini-

sellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 

mm leveä. Kirjaimen ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjaimen ja numeroiden 

välissä ei saa olla väliviivaa. 

Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilven oikeassa reunassa tulee olla kilven 

käyttöoikeuden päättymistä, kuukautta ja vuotta osoittava aikamerkintä valkoisin 

merkein punaisella heijastavalla pohjalla. Aikamerkinnälle varatun alueen tulee olla 

200 mm korkea ja 53 mm leveä. Kuukautta osoittava merkintä tulee olla ylärivillä ja 

vuotta osoittava merkintä tulee olla alarivillä. 

3.9 Koenumerokilpi 

Koenumerokilven tulee olla 118 mm korkea ja 338 mm leveä. Koenumerokilvessä tu-

lee olla kirjaimet KOE kilven vasemmassa reunassa pystysuunnassa allekkain. Kirjain-

ten KOE tulee olla 22 mm korkeat ja 13 mm leveät. Kirjaimen ja numeroiden välissä 

tulee olla väliviiva.  

3.10 Tullikilpi 

Tullikilven tulee olla 118 mm korkea ja 397 mm leveä. Kirjaimen ja järjestysnumeron 

sekä järjestysnumeron ja kirjainten FIN välissä tulee olla pystysuunnassa oleva väli-

viiva. 

4 Rekisterikilpien tekniset ominaisuudet sekä rekisteritunnuksen ja 

kansallisuustunnusmerkin mitat ja värit  

4.1 Rekisterikilpien materiaali 

4.1.1 Kilpiaihio 

Ajoneuvojen rekisterikilvet tulee valmistaa 1 mm (± 0,05 mm) paksuisesta alumii-

nista.   

Rekisterikilvet valmistetaan automaattisesti kiinnitysrei’illä. Seuraavia rekisterikilpiä ei 

ole mahdollista saada ilman kiinnitysreikiä:  
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 auton ja perävaunun rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä 

 moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi 

kansallisuustunnusmerkillä 

 mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilpi 

 traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilpi 

 moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilpi 

 vientirekisteröidyn auton ja vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilpi 

 koenumerokilpi 

Seuraavat rekisterikilvet valmistetaan automaattisesti kiinnitysrei'illä, mutta ne on 

myös mahdollista valmistaa ilman kiinnitysreikiä:  

 auton, perävaunun ja moottoripyörän valkopohjainen rekisterikilpi ilman kan-

sallisuustunnusta 

 auton ja perävaunun mustapohjainen rekisterikilpi 

 moottoripyörän mustapohjainen / korkea (200 mm x 165 mm) rekisterikilpi 

 auton diplomaattikilpi (118 mm x 397 mm) 

Seuraavia rekisterikilpiä ei ole mahdollista valmistaa kiinnitysrei'illä:  

 auton valkopohjainen rekisterikilpi (112 mm x 300 mm) 

 moottoripyörän mustapohjainen / matala (118 mm x 280 mm) rekisterikilpi 

 auton diplomaattikilpi (112 mm x 300) 

 moottoripyörän diplomaattikilpi     

4.1.2 Heijastava kalvo 

Rekisterikilvet voivat olla ajoneuvoluokasta riippuen valkopohjaisia, mustapohjaisia, 

keltapohjaisia tai sinipohjaisia. Valkopohjaisen, keltapohjaisen ja sinipohjaisen rekiste-

rikilven pinnalla tulee olla heijastava kalvo. Heijastavan kalvon tulee olla ISO standar-

din (7591-1982) mukaista.  Mustapohjaisessa rekisterikilvessä ei saa käyttää heijasta-

vaa kalvoa. 

4.1.3 Rekisteritunnuksessa ja kilpiä kiertävässä reunassa käytettävä kuumaleimattu, hei-

jastamaton pinta 

Rekisterikilven rekisteritunnuksen ja reunaviivan tulee olla pakottamalla pinnasta ko-

hotettuja. Pakotuskorkeuden tulee olla 1-1,5 mm. Rekisteritunnuksen kirjaimissa, nu-

meroissa, väliviivassa ja reunaviivassa tulee olla kuumaleimattu, heijastamaton peitto-

väri.  

Rekisterikilven reunaviivan tulee olla 3 mm (± 0,5 mm) leveä ja sen tulee kiertää 5 

mm (± 1 mm) etäisyydellä kilven reunasta. Reunaviivan tulee olla tunnusmerkkien vä-

rinen ja se tulee olla pakottamalla pinnasta kohotettu samalle korkeudelle rekisteritun-

nuksen kanssa.  
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4.2 Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi 

Rekisterikilven rekisteritunnuksen on oltava liitteiden 1-5 kirjasintyyppien mukaisia. 

Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä voimassaoloaikaa ilmaisevien numeroi-

den on oltava liitteen 6 kirjasintyyppien mukaisia. 

4.3 Rekisteritunnuksen ja FIN-kansallisuustunnuksen mitat 

Auton ja perävaunun rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden kor-

keuden tulee olla aina 72 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 49 mm. Nu-

meroiden leveydet voivat olla korkeintaan 48 mm.  Kirjainten ja numeroiden viivale-

veyden tulee olla 11 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 12,5 

mm korkea ja 13,5 mm leveä. FIN-kansallisuustunnuksen kirjainten korkeuden tulee 

olla 20 mm. 

Auton 112 mm korkean ja 300 mm leveän rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten 

ja numeroiden korkeuden tulee olla 56 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 

34 mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 34 mm. Kirjainten ja numeroi-

den viivaleveyden tulee olla 8 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee 

olla 10 mm korkea ja 10,5 mm leveä.  

Moottoripyörän rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden 

tulee olla aina 70 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 40 mm. Numeroiden 

leveydet voivat olla korkeintaan 40 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee 

olla 9 mm. FIN-kansallisuustunnuksen kirjainten korkeuden tulee olla 20 mm. 

Mopon ja moottorikelkan rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden 

korkeuden tulee olla 35 mm ja leveyden korkeintaan 24 mm. Kirjainten ja numeroiden 

viivaleveyden tulee olla 5 mm.  

Traktorin moottorityökoneen rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroi-

den korkeuden tulee olla aina 72 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 49 

mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 48 mm.  Kirjainten ja numeroiden 

viivaleveyden tulee olla 11 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 

12,5 mm korkea ja 13,5 mm leveä.  

Museorekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilven ja moottoripyörän matalan musta-

pohjaisen rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeus tulee 

olla aina 70 mm. Kirjainten ja numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 40 mm. 

Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 8 mm. Kirjaimia ja numeroita erotta-

van väliviivan tulee olla 9 mm korkea ja 10 mm leveä. 

Tullikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla aina 72 

mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 49 mm. Numeroiden leveydet voivat 

olla korkeintaan 48 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 11 mm. Kir-

jainta, järjestysnumeroa ja kirjaimia FIN erottavien väliviivojen tulee olla 12,5 mm 

korkeat ja 6 mm leveät. 

4.4 Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan väri 

Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan värin tulee olla valko- ja keltapohjai-

sessa rekisterikilvessä musta.   

Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan värin tulee olla mustapohjaisessa re-

kisterikilvessä ja sinipohjaisessa diplomaattikilvessä valkoinen. 

Tullikilvessä rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan värin tulee olla punainen.  
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5 Siirtomerkki 

5.1 Auton, perävaunun ja traktorin siirtomerkin mitat ja muut tekniset omi-
naisuudet 

Auton, perävaunun ja traktorin siirtomerkin tulee olla 100 mm korkea ja 290 mm leveä. 

Siirtomerkki valmistetaan heijastamattomalle valkoiselle pohjalle, eikä siinä ole kansalli-

suustunnusmerkkiä.  

Siirtomerkin kirjasintyyppi on Arial Narrow, bold/lihavoitu. Kirjasintyypin koko on 218p. 

Siirtomerkin rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 

50 mm ja korkeintaan 70 mm. Kirjainten ja numeroiden leveyden tulee olla vähintään 

27 mm ja enintään 43 mm. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. 

Siirtomerkki tulee valmistaa kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenimuovista ja siinä 

tulee olla kaksipuolinen kiinnityspinta.  

5.2 Moottoripyörän ja mopon siirtomerkin mitat ja muut tekniset ominai-
suudet 

Moottoripyörän ja mopon siirtomerkki tulee olla 120 mm korkea ja 120 mm leveä. Siir-

tomerkki valmistetaan heijastamattomalle valkoiselle pohjalle, eikä siinä ole kansalli-

suustunnusmerkkiä. 

Siirtomerkin kirjasintyyppi on Arial Narrow, bold/lihavoitu. Kirjasintyypin koko on 170p. 

Siirtomerkin rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 

38 mm ja leveyden tulee olla vähintään 25 mm. Kirjainten ja numeroiden tulee olla 

kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa.  

Siirtomerkki tulee valmistaa kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenimuovista ja siinä 

tulee olla yksipuolinen kiinnityspinta. 

 

6 Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021. 

 

Kirsi Karlamaa 

 

Pääjohtaja 

 

Kati Heikkinen 

 

Ylijohtaja 
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 LIITTEET 

 Liite 1: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet 72 mm 

 Liite 2: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, numerot 72 mm 

 Liite 3: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 70 mm 

 Liite 4: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 56 mm 

 Liite 5: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 35 mm 

Liite 6: Vientirekisteröidyn ajoneuvon voimassaoloaikaa ilmaisevien numeroiden kir-

jasintyyppi 

 Liite 7: Siirtomerkin kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 

Liite 8: Suomessa annettavien rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat 

 

 


