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MEDIATIEDOTE 26.7.2015 

julkaisuvapaa heti 

 
 
Ammattikuljettajien ajotaidon Suomen mestaruudet 
 

Rahtarit ry:n 40. SM Ajotaito –kilpailu käytiin lauantaina 25.7. Tampereella. Kilpailussa raskaan 
liikenteen ammattikuljettajat suorittivat työssä eteen tulevien tilanteiden tapaisia tarkkuutta vaativia 
tehtäviä, jotka edellyttivät erinomaista ajoneuvon käsittelytaitoa.  

Ratatehtävien joukossa oli mm. useita peruuttaen suoritettavia tehtäviä sekä erilaisia oikeiden 
etäisyyksien hahmottamista vaativia tehtäviä. Kilpailijoita testattiin myös teoriakokeen muodossa sekä 
lisätehtävässä, jossa kilpailijoita testattiin esim. kuorman sidonnassa.  

Mukana oli noin 90 korkeatasoista kilpailijaa eri puolilta Suomea, osa ensikertalaisia, osa konkareita 
ja jopa maailmanmestaruustasolla edustaneita. Paremmuudesta kilpailtiin neljässä kilpailusarjassa: 
kuorma-auto, linja-auto, puoliperävaunu sekä täysperävaunu. Näiden lisäksi veteraanisarjan yli 60-
vuotiaat ajoivat omana sarjanaan valitsemassaan ajoneuvoluokassa.  

Uudet Suomen mestarit ovat: 

Sarja  Nimi  Kotipaikka  Osasto 

A – kuorma-auto Skön Paavo  Kuusamo  999 ei osastoa 

B – linja-auto  Komonen Matti Hyvinkää  020 Hyvinkää 

C – puoliperävaunu Kuosmanen Toni Mikkeli  008 Mikkeli 

D – täysperävaunu Hötti Janne  Kuopio  015 Kuopio 

Palkintojenjaon ohessa julkistettiin seuraavan MM Ajotaito –kilpailun edustusjoukkue, joka valittiin 
vuoden 2015 ja 2014 SM-tulosten perusteella. Rahtarit ry toimii MM Ajotaito–kilpailun järjestävänä 
tahona elokuussa 2016 Jyväskylän Paviljongin alueella. 

MM-joukkueen jäsenet ovat: 

Sarja  Nimet 

A – kuorma-auto Alanen Ville, Rahkola Juha ja Winqvist Harry 

B – linja-auto  Havi Pentti, Komonen Matti ja Sulin Timo 

C – puoliperävaunu Hyppönen Niko, Kahtola Veikko ja Vihervaara Jarkko 

D – täysperävaunu Haanpää Jukka, Hötti Janne ja Sikkara Tero 

Puoliperävaunusarjassa on edellä mainittujen lisäksi mukana hallitseva maailmanmestari Toni 
Kuosmanen. Joukkueeseen tullaan lisäksi valitsemaan nuorten alle 22-vuotiaiden sarjan edustaja ja 
kaksi varamiestä, joista toinen edustaa Suomea taloudellisen ajon kilpailussa ja toinen 
pakettiautosarjassa.  

 

Rahtarit ry perustettiin 11.3.1973 ulkomaanliikenteen kuljettajien aloitteesta. Toiminta on täysin epäpoliittista ja 
ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhdistävänä, kouluttavana, 
auttavana sekä virkistävänä elimenä kaikkien kuljetusalalla toimivien kesken. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa  
28 687 ympäri Suomen. www.rahtarit.fi  

 
Lisätietoja:  

Toiminnanjohtaja Hanna Seppä, 040 1312 123 tai rahtarit@rahtarit.fi  
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