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Tieliikennelain (Tl 5. §) mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä yleisellä tai yksityisellä tiellä, kadulla tahi alueella liikennöivän traktorin kuljettajalla on oltava ajokortti. Yleiseltä liikenteeltä suljetulla tiellä tai alueella, kuten esimerkiksi metsätyömaalla,
toimivan
traktorin kuljettajalta ei vaadita ajokorttia. Kuljettajalla, joka siirtää tällaisen traktorin yleistä tietä käyttäen työkohteelta toiselle tai joutuu a j amaan sitä
työnsä puitteissa yleistä tietä pitkin, on sen sijaan oltava ajokortti.
Traktorinkuljettajalta vaadittavaa ajokort tia koskevat määräykset ovat moottoriajoneuvoasetuksessa (Ma 51. ja 52. § ).

AJOKORTTI, KUN TRAKTORI N KÄYTTÖ
EDELLYTTÄÄ LIIKJ::NifäLUP AA
Milloin traktorin käyttämiseen kuljet usteht ävi s sä vaaditaan ammattimaisen liikenteen harjoittamiseen oikeuttava li ikennel upa, on sen kuljettajalla oltava kuorma-auton arnmattiajokortti (Ma 51. §) . - Lii kennelupaa ei tarvita suoritettaessa
kuljetusta traktorilla, jota sen omist a ja t arvit see harjoittamaansa maataloutta
varten (Tl 5. §) , eikä silloin, kun on kysymys omaan t arpeeseen tehtävän kuljetuksen suorittamisesta omalla traktori lla . Kul j etusteht äviä varten, j otka suori t etaan
yksinomaan yleiselt ä liikenteeltä s ulj etull a al ueella, ei myöskään tarvitse hankkia liikennelupaa.

AJOKORTTI, KUN TRAKTORIN HYVÄKSYMI NEN
LIIKENTEESEEN EDELLYTTÄÄ ERIKOISLUPAA
Eräiden erikoistraktoreiden rek i s t eröiminen j a käytt äminen yle isellä ti ellä edellyttää l i ikenneministeriön antamaa lupaa. Luvan ehtona voi olla, että traktori nkul-
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jettajalla on oltava kuorma-autonajokortti. Palkatulla kuljettajalla, joka hankkii pääasiallisen toimeentulonsa toimimalla traktorinkuljettajana toisen palveluksessa; on tallöin oltava kuorma-auton arnmattiajokortti (Ma 28. §) . Kuljetuksenantajan, esi~rkiksi metsäteollisuusyhtiön, traktorin kuljettajalta vaaditaan täten
kuorma-auton arnmattiajokortti . Oman traktorin kuljettamiseen t ässä tapauksessa
riittää yksi tyisajokortti.

AJOKORTTI MUISSA TAPAUKSISSA
Kun on kysymys traktorista, jonka käyttämiseen ei tarvita liikennelupaa ja jonka kuljettajalle ei ole asetettu traktorin rekisteröimisen yhteydessä erikoisehtoja, traktorinkuljettajalla on oltava vähintään ns. traktorinajokortti (Ma 52. §).
Korttivaatimus on tällöin sama riippumatta siitä , ajaako t rakt oria sen omistaja itse vai ajaako sitä palkattu kuljettaja. Traktorinajokortti riittää ko. tapauksissa tyypistä riippumatta kaikkien traktoreiden kuljettajalle. Kuljettajalta vaadittavan kortin laatuun ei siten vaikuta se, onko ajoneuvo rekisteröity pelkkänä
traktorina vaiko, kuten esimerkiksi useat kantavat metsät raktorit , traktorina ja
perävaununa.
Traktorinkuljettajalla, joka siirtää yleisellä tiellä yksinomaan metsäkuljetuksessa käytettävää, ilman liikennelupaa toimivaa traktoria tyhjänä työmaalta toiselle, on oltava vähintään traktorinajokortti.
Aulis E. Hakkarainen
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TRACTOR DRIVING LICENSE
Reports on regulations affecting tractor dr ivers.
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