
Vastuullinen liikenne. 

Rohkeasti yhdessä. 

Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 
 
 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

LT-luokan poistuminen 

• LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain 
voimaantulohetkellä 

 

• Nykyiseen LT-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen ajo-oikeus 
jakautuu T- ja AM/121- luokkiin 

• vanhalla LT-kortilla saa kuitenkin jatkossa ajaa kaikkia T- ja 
AM/121-luokkien alle kuuluvia ajoneuvoja 

27.4.2018 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajokorttiluokat jatkossa, osa 1 

• T-luokka oikeuttaa kuljettamaan traktoreita (pois lukien T3b 
ajoneuvoluokan traktorit), joiden rakenteellinen nopeus on enintään 60 
km/h ilman massarajoituksia 

• Tutkintovaatimus on teoriakoe 

• AM/121-luokkaan kuuluvat edelleen kevyet nelipyörät ja niiden lisäksi 
T3-ajoneuvoluokkaan kuuluvat ajoneuvot (myös esim. T3b-luokan 
ajoneuvot eli ns. traktorimönkijät), joiden enimmäisnopeus on 60 km/h 
ilman massarajoituksia 

• Tutkintovaatimus säilyy ennallaan, eli teoriakoe ja ajokoe liikenteessä 

• T- ja AM/121-luokkien ajo-oikeus sisältyy jatkossakin B-luokan ajokorttiin 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajokorttiluokat jatkossa, osa 2 

• Yli 60 km/h kulkevat traktorit vaativat edelleen ajoneuvon massan mukaan 
B- tai C-luokan ajokortin 

• Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h ja joiden 
kokonaismassa on enintään 3500 kg, vaativat auton (B) ajokortin.  

• Traktorit, joiden nopeus ylittää 60 km/h ja joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, 
vaativat kuorma-auton (C1 tai C) ajokortin. 

• C1-luokan ajokortilla saa ajaa kokonaismassaltaan enintään 7500 kg painavia 
traktoreita. Yli 7500 kg painavia traktoreita saa kuljettaa C-luokan ajokortilla. 

• Traktorin kuljettajalta vaaditaan kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys, jos 
traktorilla ajetaan ammattipätevyyslain tarkoittamia ajoja. 

• Traktoriin voi olla kytkettynä perävaunu ilman lisäkorttivaatimuksia (E-luokkia). 
Jos traktorin rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h, traktorin ja perävaunun 
muodostamaa ajoneuvoyhdistelmää voi, traktorin kokonaismassasta riippuen, 
kuljettaa siten pelkällä B/C1/C-luokan ajokortilla. 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Mönkijän kuljettaminen 

• Mönkijän kuljettamiseen tarvitaan ajokortti, jonka luokka riippuu mönkijän 
ajoneuvoluokasta seuraavasti: 

• T-luokan ajokortti (traktori) 

• T1a- ja T3a-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 
40 km/h. 

• T1b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 
km/h. 

• AM/121-luokan ajokortti (mopoauto) 

• L6e-A luokan kevyt maantiemönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 km/h. 

• T3a-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h. 

• T3b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, kuitenkin enintään 
60 km/h. 

• B-luokan ajokortti (henkilöauto) 

• L7e-A luokan maantiemönkijä 

• L7e-B luokan maastomönkijä 

 

 

 

 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

A-luokkien korotukset 

• Moottoripyöräluokkaa voi jatkossa korottaa  

• Tutkinnolla eli ilman ajokokemusvaatimusta suorittamalla teoria-, käsittely- 
ja ajokoe. Ikärajat tällöin A2-luokalla 18 vuotta ja A-luokalla 24 vuotta. 

• Kokemuksen perusteella joko 

• Suorittamalla EU:n lainsäädännön mukainen seitsemän tunnin koulutus ja 
esittämällä siitä saatu opetustodistus nykyiseen tapaan  

tai  

• Suorittamalla luokkakohtainen ajokoe 

• Kokemusvaihtoehtojen käyttämisen edellytyksenä on, että 
vähintään kahden vuoden kokemus on hankittu suoritettavaa 
moottoripyöräluokkaa välittömästi alemmassa moottoripyöräluokassa. 
Ikärajat siis A2-luokalla 18 vuotta ja A-luokalla 20 vuotta. 

 

 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

AM/120- luokka (mopo) 

• Pakollisena 4 tunnin teoriaopetus, jos kyseessä henkilön ensimmäinen ajo-oikeus 

• Pakollinen ajo-opetus poistuu 

• Tutkinnossa säilyy teoriakoe + käsittelykoe (ei siis liikenneajokoetta, kuten HE:ssä 
ehdotettiin)  

• Käsittelykokeen sisältö vielä työn alla Trafissa 

 

 

• Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen ajo-oikeudet@trafi.fi 

 


