Kuorma- ja linja-autonkuljettajien
ammattipätevyyssäännöksistä ja traktorin liikenneluvasta ja
niiden vaikutuksesta maatalouden traktorikuljetuksiin
Kansalaiset ovat pyytäneet kattavaa tiedotetta ammattipätevyyssäännösten ja traktoria koskevien
liikennelupasäännösten muutoksista. Traktorin kuljettamiseen liittyvät lakimuutokset koskettavat olennaisesti
maataloudessa toimivia henkilöitä. Ammattipätevyys koskee ammattikuljettajien lisäksi mm.
hevostallitoimintaa, pienyrittäjiä ja keikkabändien soittimien kuljettamista.
Laki tuli voimaan 1.8.2007 ja se koskettaa kaikkia kuorma-auton kuljettajia 10.9.2014 alkaen. Ennen 10.9.2009
saatujen kuorma-autonkortin haltijoiden on pitänyt suorittaa 35 tunnin jatkokoulutus ja hakea
poliisiviranomaiselta tai Ajovarma Oy:ltä ammattipätevyyshyväksyntä. 10.9.2009 jälkeen saatujen kuormaautokortin haltijoiden on pitänyt suorittaa ammattipätevyyden peruskoulutus.
Ammattipätevyyssäädökset koskevat myös liikennetraktorin kuljettajaa, muissa kuin polttoainemaksusta annetun
lain 7 §:n tarkoitetuissa kuljetuksissa. Näitä ovat maa- ja metsätalouden kuljetukset.

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi
katsotaan sellaiset kuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä
tai jotka ovat osana kaupallista toimintaa ja joihin liittyy tai joiden
tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto

Tarvitsee
Ammattipätevyyttä
ammattipätevyyden ei tarvita
Pääsääntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä
tapahtuva kuljetus

Kuljetus on yksityistä, muuta kuin
kaupalliseen toimintaan liittyvää
tavarakuljetusta

Muuttoauton kuljetus

Liiketoimintaan liittyvät kuljetukset

Linja-auton kuljettaminen

Urheilujoukkueen kilpailumatka

Kaivinkone tai metsäkone

Konetta kuljetetaan työmaalle
toisten käytettäväksi
Kuljettavat niitä toisten
asennettavaksi

Muuttoautolla kuljetetaan omaa
muuttokuormaa
Samassa taloudessa asuvien
kuljettaminen, jos linja-auton omistaa
joku heistä
Kuljettaja käyttää konetta itse
työkohteessa
Kuljettaja tarvitsee kuljetettavia
laitteita ja materiaaleja
ammatinharjoittamisessaan

Esimerkkejä eri kuljetuksista

Sähkö- tai putkimiehet,
jotka kuljettavat kuormaautolla materiaaleja tai

laitteita
Omien tuotteiden
kuljettaminen myytäväksi
Maatalous

Jos tuotteita kuljetetaan useampaan
paikkaan tai toisen myytäväksi
Viljan ja muiden tuotteiden kuljetus
jälleenmyyjälle
Paalien ja tuorerehun kuljettaminen
pellolta tilalle kuorma-autolla

Paalien ja tuorerehun kuljettaminen
pellolta tilalle liikennetraktorilla

Valmiin hirsikehikon toimittaminen
tilaajalle veistäjän toimesta

Hirsikehikkoon tarvittavan puutavaran
kuljettaminen veistäjän toimesta

Maatilatalouden
harjoittaja
Maatilatalouden
harjoittaja
Maatilatalouden
harjoittaja
Hakkeen kuljetus

Lämpölaitosyrittäjälle

Keikkabändin kuormaauton kuljettaja

Kuljettaja ei osallistu soittamiseen
eikä esiintymiseen

Polttopuut

Valmiiden polttopuiden
kuljettaminen asiakkaalle

Kunnan työntekijä

Kuljettaa koneita tai laitteita toisen
työntekijän käytettäväksi
Jos hevosen pito ja kuljetus liittyvät
elinkeinon harjoittamiseen (kuten
ravitoimintaan tai hevostallin
pitämiseen)

Hevonen

Nuorison huviajelu kylillä
traktorilla
Lumen ajo
liikennetraktorilla

Tien tai kadun
hiekoittaminen
Lumen auraus

Jos tuotteita kuljetetaan vähäisissä
määrin, yhdessä tietyssä paikassa
myytäväksi

Vaati ammattipätevyyden sekä
verollisen polttoaineen.
Liikennelupaa ei vaadita, mikäli
kuljettaja on itse poistanut lumen.
Edellyttää ammattipätevyyden
liikennetraktorin kuljettajalta.
Liikennelupaa ei kuitenkaan vaadita.
Liikennetraktoria käytettäessä
vaaditaan LT-, C1- tai C-luokan ajooikeus ja ammattipätevyys.
Liikennelupaa ei tarvita, koska ei ole
tavaran kuljettamista.

Hiekan tai murskeen ajo
salaojitukseen tai omalle tielle
Puutavaran hankintakauppaan liittyvä
ajo liikennetraktorilla
Oman maa- ja kiviaineksen kuljetus,
kun murske on omalta maalta
murskattu
Omalle viljankuivaamolle
liikennetraktorilla
Kuljettaja osallistuu soittamiseen, tai
on äänimies tai muuten käyttää
esiintymiseen liittyvää kuljetettavaa
laitteistoa
Rangan ajo polttopuiden tekoa
varten, jos kuljettaja tekee polttopuut
itse
Kuljettaa sellaisia koneita, joita
käyttää itse työkohteessa
Omien harrastehevosten
kuljettaminen silloin, kun se ei liity
kaupalliseen toimintaan
Toisen omistamien harrastehevosten
kuljettaminen, kun kuljetukseen ei
liity tulonhankkimistarkoitusta
Kyse on yksityisestä ajosta, joten
ammattipätevyyttä ei tarvita.
(Liikennetraktorin ajokortti pitää olla)

Traktoria käytettäessä liikennelupaa
ei vaadita.
Traktoria käytettäessä (vaaditaan
vähintään T-luokan ajokortti.
Liikennelupaa ei tarvita, koska ei ole
tavaran kuljettamista.

Ammattipätevyyttä ei vaadita, jos:




ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 kilometriä tunnissa
ajoneuvo on viranomaisen tai oppilaitoksen käytössä
ajoneuvoa koeajetaan tai siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä tai siirretään
varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä
 linja-autoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan
kanssa samassa taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on heistä jonkun omistuksessa
 ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä
ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa, tai ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia
tuotteita, joita kuljettaja myy yhdessä tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen
päätoimensa
 ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavara-kuljetuksiin
LAKI KUORMA- JA LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDESTÄ (273/2007) 2 §

§ Säädöstausta:
- Lailla kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (273/2007) pantiin täytäntöön EU:n säätämä
direktiivi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason
ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (Direktiivi nro 2003/59/EY)
- Viiden vuoden siirtymäajan jälkeen, eli 10.9.2014 alkaen, ammattipätevyysvaatimus koskee myös vanhoja
ajokortin haltijoita
- Laki kaupallisista tavankuljetuksista tiellä (693/2006) - voimaan 1.7.2014
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