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TAHTI /ammattisuomea, logistiikka

Voidaan käyttää itsenäisesti tai linja-autonkuljettajan 

käsikirjan rinnalla (Jyväskylä 2011, 4.uudistettu painos.)

Linja-autonkuljettajan ammatti (s.1-44)

kuljettaja

ohjaamo

istuin

tuulilasi

ratti

kojelauta

pyyhkimet *kuva: Kai Virtanen



Joukkoliikenne tai julkinen liikenne

Molemmat tavallisesti noudattavat aikatauluja

ja kulkevat omia reittejä (=linjoja). Ne ovat kaikkien käytössä ja 

tarkoitettu suurelle määrälle ihmisiä.

Esimerkiksi: juna, linja-auto, raitiovaunu, laiva, lentokone.

Taajama

• On sellainen paikka, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja 

asuinrakennusten etäisyys on enintään (=maksimi) 200 metriä. 

Taajaman vastakohta on haja-asutusalue.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Haja-asutusalue


Kaukoliikenne ja paikallisliikenne

• Kuljettajat ajavat kaupunkibusseja ja kaukoliikenteen busseja. 

Kaupunkibussien kuljettajat ajavat määriteltyä reittiä ja pysähtyvät 

bussipysäkeillä.

• Sitä sanotaan myös nimellä paikallisliikenne. (s.28)

• Kuljettajan pitää oppia useampia

reittejä, usein 10 eri reittiä. 

Ne pitää tuntea hyvin.



• Hätävilkkujen käyttö sallitaan, jos on tapahtunut 

onnettomuus, vaurio tai muu pakottava syy 

pysähtyä sellaiseen paikkaan, jossa on vaaraa 

muulle liikenteelle.

• Kaupungin liikenne on vilkasta, on paljon autoja ja jalankulkijoita, 

siksi kuljettajalla pitää olla tasainen ajotapa vilkkaassa liikenteessä. 

Matkustaminen pitää olla turvallista.

• Kuljettaja osaa ennakoida liikennevalot. 

(ennakoida=osata arvata, tietää etukäteen)

Jalankulkija kulkee (=kävelee)

jalkakäytävällä.



.



Kuljettajan työ

• Kuljettaja on ystävällinen ja auttaa, jos matkustajalla on kysymyksiä. 

Pitää muistaa, että on erilaisia ihmisiä ja siksi myös erilaisia 

matkustajiakin. Asiakas voi olla hankala (=vaikea), siksi pitää osata 

jutella hänen kanssaan ja yrittää selvittää asian rauhallisesti. Pitää 

olla kärsivällinen.

• Työ on vuorotyötä. Työtä tehdään kahdessa tai kolmessa vuorossa, 

myös viikonloppuna.



Jokaisella pysäkillä kuljettaja ottaa uudet 

matkustajat kyytiin. Hän rahastaa heidät ja valvoo, 

että he näyttävät voimassa olevan matkalipun 

kuljettajalle tai leimauslaitteelle.

• Kuljettajan pitää valvoa, että kaikki leimaavat lippunsa ja opastaa, 

miten laitetta käytetään.

• Kortinlukija (kuva: hsl.fi)

• Rahastuslaite     
*kuva: Kai Virtanen



sanastoa

• rahastaa=ottaa maksun

• leimata lippu

• leimasinlaite/kortinlukija

• voimassa oleva=ei vanhentunut

• valvoa=katsoa tarkasti

• määritelty reitti, määrätä

• ottaa kyytiin=ottaa mukaan bussiin

• kortinlukualue



Kaukoliikenteessä on erilaisia linjoja.

• Esimerkiksi, pikavuorot (express) (s.25) kulkevat yleensä valtateitä 

ja palvelevat suurempien kaupunkien välistä liikennettä. Pysäkit ovat 

määriteltyjä ja kuljettaja saa ottaa ja jättää matkustajia vain näillä 

pysäkeillä. 

• Linja-autoja on paljon käytössä. 

• Kaikki yrityksen linja-autot yhdessä ovat linja-autokalusto.

*kuva: Kai Virtanen



.

• Suuremmissa kaupungeissa pikavuoropysäkkejä on paljon. Reitin 

varrella pienemmissä ja syrjäisemmissä paikkakunnissa on yleensä 

yksi pysäkki. Usein se on linja-autoasemalla.

• paikkakunta 

• syrjäisempi paikkakunta

• reitin varrella

• kaukoliikenne ja paikallisliikenne



• Vakiovuorot (s.25) palvelevat pienempien taajamien 

välisiä matkoja ja maaseutua, esim. koulukuljetukset

vievät koululaisia kouluun ja takaisin kotiin. 

Vakiovuorot kulkevat pienempää tietä ja soratietä. Jos pysäkkiä ei ole 

matkan varrella, matkustajat voidaan ottaa kyytiin ja jättää kyydistä 

missä tahansa turvallisessa paikassa. 

• soratie

Koulubussi, koulukyyti

Kyyti (kyydissä, kyydistä, kyytiin)



Palveluliikenne (s.30) palvelee vammaisia ihmisiä, 

vanhuksia, koululaisia.

• Bussit ovat yleensä matalalattiaisia pikkubusseja. Kuljettaja ottaa 

tilauksia vastaan matkan aikana jatkuvasti, kirjaa ne ylös seuraavalle 

päivällekin.

• Palveluliikenteen kuljettajat suunnittelevat itse ajoreitin. Kuljettajan 

pitää osata ajaa taloudellisesti (=osata suunnitella ja ajaa niin, että 

säästää aikaa ja polttoainetta).

• Kuljettajan pitää olla avulias ja sosiaalinen, koska matkustajat 

haluavat usein jutella matkan aikana. Hän nostaa matkatavarat 

(=rahti) auton tavaratilaan.



Valtatie

Valtatiellä voi olla vilkas liikenne.



Maantie



Millainen on linja-autonkuljettajan ammatti 

nykyään?  (s.24)

Tärkeimmät asiat:

• se on monipuolinen ja ihmisläheinen ammatti

• kuljettajalla on hyvä palvelutaito ja oikea asenne työhön

• hyvä ajotaito

• hyvä tekninen osaaminen

• kuljettaja tuntee hyvin ajoreitit ja aikataulut

• osaa opastaa asiakkaita

• kuljettaja on joustava ja oma-aloitteinen

• osaa työskennellä itsenäisesti erilaisten asiakkaiden kanssa (lapset, 

vanhukset, invalidit)

• osaa käsitellä erilaisia rahteja (rahti=tavara, jota

bussissa kuljetetaan)



Linja-autonkuljettaja

• osaa käyttää ja puhua mikrofoniin

• osaa rahastaa ja on tarkka

• tuntee hyvin maantietoa

• on valmis tehdä pitkiä päiviä ja matkoja ja yöpyä muualla

• osaa tehdä pientä remonttia tai korjausta linja-autossa

• kuljettajalla pitää olla hyvä terveys, hyvä näkö ja kuulo

• kuljettaja on tarkka, huolellinen ja vastuullinen

• kuljettajalla on hyvä arviointi ja huomiokyky



Vaatimukset linja-autonkuljettajille Suomessa

Linja-autonkuljettajan täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

• vähimmäisikä 18 vuotta  

• terveysvaatimukset ajokorttiin ryhmän 2 mukaisesti

• ajokorttiluokat D1 <16 henkilöä tai D >16 henkilöä.

Mahdollisia ylimääräisiä vaatimuksia:

• soveltuvuustesti

• suoritettu ammattitutkinto

• DE-ajolupa perävaunullisen bussin ajamiseen 

• sellainen kuin ”markkinajuna” vaatii DE-luvan



Tilausliikenne (s.31)

• Asiakas voi valita reitin ja aikataulun. Asiakkaana usein ovat 

matkatoimistot, yritykset, eläkeläisseurat, urheiluseurat, koulut ja 

oppilaitokset. Busseissa on WC, videot ja kahvinkeitin. 

• Kuljettajan pitää tuntea hyvin kotimaan kaupungit, ajoajat ja reitit.

• Hänellä pitää olla hyvä kartanlukutaito ja suunnistustaito, että löytää 

vieraalla paikkakunnalla käyntikohteet.

• Navigaattori ei ole aina luotettava. 



tilausliikenne

• Kuljettajan pitää osata hakea liput lentokentältä, matkatoimistosta, 

Suomen rajalla hoitaa viralliset paperit.

• Kuljettaja osaa puhua, kirjoittaa ja lukea suomeksi ja mahdollisesti 

toisellakin kielellä myös osaaminen puhua mikrofoniin on pakollinen.

• Pitää olla valmis tekemään pitkiä työpäiviä ja olla työssä 

viikonloppuna.



Ajoneuvolainsäädäntö (s.38-40)

• M2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 5 tonnia 

(pikkubussi). Tarkista ajoneuvon rekisteritodistuksesta, onko 

rekisteröity linja-autoksi.

• M3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on yli 5 tonnia.



Erilaisia linja-autoja

Kaksikerroksinen linja-auto

Matalalattialinja-auto

Linja-autoon pääsee 

ilman lisäaskelmia.
*kuva: Kai Virtanen



Suurimmat sallitut mitat ja massat (s.40)

Sallittu kokonaismassa ja pituus:

• kaksiakselinen auto 19,5 tonnia ja 13,5 metriä



Suurimmat sallitut mitat ja massat

• kolmiakselinen auto

25-26 tonnia ja 15 metriä



• nivellinja-auto 28 tonnia ja 18,75 metriä

Nivellinja-autossa on kaksi tai kolme osaa.

Näitä ei käytetä Suomessa enää.

*kuva Kai Virtanen

Linja-auto:

Suurin leveys 2,55 metriä ja suurin korkeus 4,4 metriä

Suurin akselille kohdistuva massa: vetävälle akselille 11,5 

tonnia ja muulle akselille 10 tonnia.



Nopeusrajoituksia ja nopeudenrajoitin 

(s.41)

• M2 ja M3-luokan ajoneuvoissa suurin sallittu nopeus on 80 km/h 

Linja-autossa voi olla nopeus 100 km/h, jos:

• linja-autossa on lukkiutumattomat jarrut (lukkiutumaton=ei mene lukkoon, lyhenne 

ABS)

• 100 km/h nopeudelle rengasvalmistajan hyväksytyt renkaat

• auton moottorinteho on 11 kilowattia kokonaismassan tonnia kohden

• istuimissa on pääntuet

• turvavyö on myös kuljettajalla

• kuljettajan paikka on takaapäin suojattu 

• matkatavarat ovat tukevasti paikoillaan

• ajopiirturin mitta-alue on 125 km/h

• auton takana on pyöreä keltainen nopeuskilpi 100



Nopeudenrajoitin

M2 ja M3-luokan ajoneuvoissa pitää olla 

nopeudenrajoitin.

Se ei anna nopeuden nousta yli 100 km/h.

Katso linkistä linja-auton ohjaamo:

https://www.thinglink.com/scene/1292076488165687297

https://www.thinglink.com/scene/1292076488165687297


Ajopiirturi

M2 ja M3-luokan ajoneuvoissa pitää olla ajopiirturi.

• digitaalinen piirturi

• kuljettajakortti



Ajopiirturi

• analoginen piirturi

• piirturinkiekko



Linjakilpi on tuulilasin yläreunassa.



Radion ja TV:n käyttö linja-autossa on kielletty, jos 

se häiritsee matkustajaa.

• Katsastus tehdään vuosittain ja vapaa vuosia uusissa linja-autoissa 

ei ole.

• Viimeinen katsastuspäivä on ajoneuvon käyttöönottopäivä. Se on 

merkitty rekisteriotteeseen.

• Jos tarkkaa käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteriotteeseen, 

niin katsastuspäivä määräytyy rekisterinumeron viimeisen 

numeron mukaan.

• rekisterikilpi ja rekisterinumero



.

• Lentokentillä voi nähdä paljon pidempiä ja leveämpiä ajoneuvoja. Se 

on suljettu alue.

• Ajoneuvolainsäädäntö ei koske ajoneuvoja suljetuilla alueilla.
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