
TIEDOTE  1 (2) 
  
  

 

28.4.2010  
 

 

Liikennevirasto    

PL 33 puh. 020 637 373 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi 

00521 Helsinki faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi  
 

 

Massmedia  
 

Trafikdirigerare för specialtransporter – håll ditt 
specialtransporttillstånd i kraft! 
 
Nästan 2000 trafikdirigerares specialtransporttillstånd föråldras före utgången av 
år 2013, en del redan i år. För att rätten ska bibehållas fordras det att man avlägger 
en fortbildningskurs och skaffar ett nytt kort. Det lönar sig inte att låta tillståndet 
föråldras. 
 
Alla specialtransporttillstånd för trafikdirigerare är nuförtiden tidsbundna enligt Väg-
förvaltningens – fr.o.m. detta år Trafikverkets –  beslut av den 26.11.2009, också de 
tillstånd som beviljats före år 2005. Beslutet grundar sig på de nya bestämmelserna 
från hösten 2009 angående trafikdirigerare för specialtransporter (49 § i vägtrafikla-
gen). Detta innebär att nästan 2000 personers tillstånd stegvis föråldras före utgången 
av år 2013, beroende på tidpunkten för kursens genomgång. I december föråldras till-
stånden för 480 personer som genomgått kursen på 1980-talet. 
 
Man kan förnya sitt tillstånd innan tillståndet föråldras genom att delta i en fortbild-
ningskurs som räcker en dag och genom att klara av provet i samband med kursen. 
Därtill förutsätts att man har ett Trafiksäkerhet 1-kort som är i kraft. Fortbildningskur-
sen, provet och det nya kortet kostar inalles omkring 250€.  
 
Det förnyade tillståndet är i kraft i fem år räknat från tidpunkten då det föregående 
tillståndet skulle ha gått ut eller till slutet av den månad då personen i fråga fyller 70 
år. Om tillståndet inte förnyas under den tid som det är i kraft kan man få det tillbaka 
endast genom att delta i en fyra dagars grundkurs för trafikdirigerare för specialtrans-
porter. Förutom kursen ska man klara av kursexamen och genomgå de praktiska öv-
ningarna som hör till.  
 
Kurserna arrangeras av kursledare som godkänts av Trafikverket. Information om kur-
serna och kursledarna finns på webbadressen: www.spek.fi -> Koulutus -> Erikoiskulje-
tuksen liikenteenohjaaja.  
 
Ett nytt plastkort i plånboken  
 
Vägförvaltningen (Trafikverket) informerade alla berörda parter om beslutet i ett per-
sonligt brev i december 2009. I brevet medföljde ett nytt plastkort, där tidpunkten för 
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specialtransporttillståndets föråldrande nämndes. Så nu är det tid att slänga det gamla 
kortet i papp och skaffa ett nytt i plast.  
 
Mer detaljerade uppgifter finns på Trafikverkets Internet-sidor på adressen 
www.liikennevirasto.fi -> Palvelut -> Erikoiskuljetukset -> Liikenteen ohjaus.  
 
Ytterligare uppgifter: 
Utvecklingschef Maritta Polvinen, tfn 020 637 3589. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


