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AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET 
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KOULUTUSPAKETTI 
 

  

  

  

  
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 

 

EI PELKKÄÄ  
PÄTEVYYTTÄ - 

HUIPPUOSAAMISTA 
LIIKENTEESEEN 

5-7 koulutuspäivää 

sopivaan aikaan 

sopivassa paikassa 

sovittuun hintaan 

Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 

 

mailto:markku.mikkola@sykli.fi


 

 

Koulutamme vuosittain noin 1000 kuljettajaa kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyskoulutuksissamme. Tarjoamme avoimia ammattipätevyysjatkokoulutuspäiviä  
toimipisteissämme Riihimäellä ja Helsingissä Malmilla. Tilauskoulutuksissa koulutuspaikka sovitaan 
erikseen, asiakkaan omissa tiloissa tai Syklin järjestämässä paikassa, yrityksenne läheltä. 
 
 
Koulutuksiimme kuuluvat mm. 

• Vaarallisten aineiden  
ajolupakoulutukset (ADR lupa) 

• Turvallisuuskorttikoulutukset (Tieturva 1, 
Työturvakortti, Tulityökortti, Hygieniapassi, 
Ensiapukoulutus) 

• Kuormaus ja kuormansidonta  
kappaletavarakuljetuksissa 

• Asiakaspalvelukoulutus 

• Taloudellisen ja ennakoivan ajon  
koulutukset 

• Ajo- ja lepoaika-asetus / digipiirturi – 
koulutus 

• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan  
koulutus 

• Ammattikuljettaja osana ilmastonmuutosta 
ja kiertotaloutta 

 
Tarjonnassamme on myös koulutuksia ympä-
ristöhuollon yrityksille ja tarvittaessa haemme 
yrityksenne tarpeita vastaavan koulutusohjel-
man Trafilta. Tutustu tarjontaamme nettisivuil-
lamme. 
 
 

 
Annamme lisäksi varastoinnin parissa  
työskenteleville henkilöille mm.  
trukkikorttikoulutusta sekä vaarallisten  
aineiden käsittelykoulutusta.  
 
Tarjoamme yrityksille tilauksesta kustannuste-
hokkaasti koulutuspäiviä Etelä-Suomen ja Poh-
janmaan alueella isommillekin henkilöstöryh-
mille.  
 
Avoimet koulutuspäivämme löydät  
koulutuskalenteristamme nettisivuiltamme 
osoitteessa: www.sykli.fi/logistiikka . 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
 

Ei pelkkää pätevyyttä  
– huippuosaamista liikenteeseen 

 

http://www.sykli.fi/logistiikka
mailto:markku.mikkola@sykli.fi
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Turvallisuuskortit ja osaamistodistukset 
• Tieturva 1 ja 2 – ”Tieturvakortit”*) 
• Työturvallisuus – ”Työturvakortti” 
• Tulitöiden turvallisuus ”Tulityökortti”*) 
• Elintarvikehygienia autonkuljettajille –  

”Hygieniapassi” 
• Vesihygienia autonkuljettajille –  

”Vesihygieniakortti” 
 
*) Tulityökortti ja Tieturva 2 koulutuksista ei ole 
mahdollista saada ammattipätevyysmerkintää. 
 
Turvalliset työtavat ja ensiapu 

• Kuormaus ja kuormansidonta  
kappaletavarakuljetuksissa 

• Trukin käyttö kuorma-auton  
kuormauksessa 

• Tien päällä annettava hätäensiapu (8h) tai 
EA1 (16h) 

• Raskaan liikenteen turvallisuuspäivä 
 
Ajoluvat vaarallisten aineiden kuljetuksiin 

• ADR –peruskurssit 

• ADR –täydennyskurssit 

• ADR –säiliökurssi 

• ADR –luokkien 1 ja 7 erikoiskurssit 
 
Jätealan erityiskoulutukset 

• Loka- ja viemärihuollon laitteiden  

• toiminta- ja rakennekoulutus 

• Loka- ja viemärihuollon työprosessit 

• Jätteiden kuljettamiseen liittyvät  
vaatimukset 

• Jätehuollon kuljettaja ja kalusto:  
Kunnossa kaiken aikaa 

• autonkuljettajan laatu- ympäristö- ja turval-
lisuusjärjestelmä koulutus   

 
Taloudellisuus, palvelu ja säädökset 

• Ennakoiva taloudellinen ajo 

• Kuljetusten kannattavuus ja asiakaspalvelu 

• Työhyvinvointipäivä 

• Maanteiden tavaraliikenteen säädökset 

• Ajo- ja lepoaika-asetus, digitaalinen  
ajopiirturi 

• Ammattikuljettaja osana ilmastonmuutosta 
ja kiertotaloutta 

 
Erikoiskuljetukset 

• Peruskoulutukset 

• Täydennyskoulutukset 

• Koulutuksista saa myös sillanvalvonta  
pätevyyden 

 
Valmiiden TraFi:n hyväksymien  
päiväohjelmiemme lisäksi voimme räätälöidä 
yrityksenne tarpeisiin liittyviä eri ohjelmia. 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi 
www.sykli.fi 
 

Ei pelkkää pätevyyttä  
– huippuosaamista liikenteeseen 

mailto:markku.mikkola@sykli.fi
file:///C:/Users/saukkonenm/Documents/Logistiikka/VIHREÄ%20LINJA%202016/www.sykli.fi


 

 

 
Syklin vihreä linja on koulutuspaketti, joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 
Syklin vihreä linja on koulutuspaketti, joka sisältää 
kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys-
direktiivin mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. Syklin 
vihreä linja -koulutuksia järjestetään ammattipätevyys-
direktiivin mukaisina avoimina koulutuspäivinä Syklin 
toimipisteissä Riihimäellä sekä Malmilla. 
Yrityskoulutukset järjestetään asiakkaan tai Syklin 
järjestämissä tiloissa.  
Koulutamme vuosittain noin 1000 kuljettajaa 
ammattipä-tevyyskoulutuksissamme 
 
Avoimet koulutuspäivät löytyvät Syklin logistiikan 
Internet -sivuilta ja niihin voi ilmoittautua jokainen 
ammattipätevyyskoulutusta tarvitseva kuljettaja. Osa 
koulutuksista järjestään myös ns. non-stopina eli kun 
ilmoittautuneita on 10 henkilöä, järjestämme 
koulutuksen.  
 
Kuljetusyrityksille Syklin vihreä linja tarjoaa joustavan 
ratkaisun hankkia kuljettajilleen rekisteröidyn 
ammattipätevyyden joko yksittäisinä päivinä tai 
koulutuspakettina.  
Koulutus voidaan järjestää: 
• tilaajan valitsemassa paikassa 
• yrityksen omissa tiloissa 
• hotellissa 
• oppilaitoksessa 
• laivakoulutuksena  

(esim. Helsinki–Tukholma -risteilynä)  
• Syklin koulutustiloissa 
 
Koulutusajankohdan valitseminen on joustavaa ja 
koulutuksia järjestetään myös viikonloppuisin, mikä  
 
 
 

 
helpottaa kuljettajien työjärjestelyitä. Asiakas voi laatia 
oman koulutuspaketin, vaikka 5 ammattipätevyyspäivää,  
tarvitsemistaan aiheista. Mikäli sopivaa 
koulutusohjelmaa ei löydy Syklin valmiista ohjelmista, 
Sykli räätälöi halutun koulutusohjelman ja hakee sille  
hyväksynnän TraFi:ssa. 
 
5 päivän koulutuspaketti voi koostua esimerkiksi 
seuraavista direktiivipäivistä: 

• Tieturva 1 

• Kuormaus / kuormasidonta  
kappaletavarakuljetuksissa 

• Maanteiden tavaraliikenteen säädökset 

• Tienpäällä annettava hätäensiapu 

• Ennakoiva ja taloudellinen ajaminen 
 
7 päivän koulutuspaketti voi sisältää esimerkiksi: 

• ADR-peruskoulutus (3 koulutuspäivää) 

• Trukinajokortti 

• Työturvallisuuskoulutus 

• Kuljetusten kannattavuus / asiakaspalvelu 

• Ennakoiva ja taloudellinen ajaminen 
 
Syklin vihreä linja tähtää siihen, että Suomen teillä  
liikkuva raskaskalusto kulkee ammattitaitoisten, muut 
huomioivien ja ympäristöä kunnioittavien kuljettajien 
ohjauksessa. 
 
Mikäli kiinnostuit, saat lisätietoa Syklin logistiikan  
Internet -sivuilta: www.sykli.fi  
 
Markku Mikkola,  
Logistiikan koulutuksista vastaava  
046 600 3392, markku.mikkola@sykli.fi

 

http://www.sykli.fi/
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on syventää 
kuljettajien ammatillista osaamista 
liikennekäyttäytymisessä ja 
työturvallisuudessa, antaa ajankohtaiset tiedot 
ajo- ja lepoaika-asetuksesta sekä vankat taidot 
digipiirturin käyttämiseen. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat 
autonkuljettajat ja liikennöitsijät. 
 
Sisältö lyhyesti: 
 

• Turvallinen liikenne ja työmaa 

• Ajo- ja lepoaika-asetus ja digitaalinen ajo-
piirturi 

• Digitaalisen ajopiirturin keskeiset perusasi-
at ja toiminnat 

• Ajo- ja lepoaika digipiirturilla ja sen valvon-
ta 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
 
 
 
 
 

Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv24% 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa 
kuljettajat ajamaan taloudellisesti ja 
turvallisesti, jolloin polttoainetta säästyy, 
ympäristöä rasittavia päästöjä syntyy 
vähemmän, renkaat ja ajoneuvo kuluvat 
hitaammin, ja liikennevahinkojen määrä 
pienenee. Lisäksi kuljettaja oppii lukemaan 
liikennettä ja säästämään itseään ajamalla 
oikein. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kuorma- ja 
linja-autonkuljettajat. 
 
Koulutuksen sisällön teemat: 

• Johdanto ennakoivaan ajotapaan 

• Kuljettajan merkitys ennakoivaan 
ajotapaan 

• Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa 

• Ennakointi liikenteessä 

• Tekniikan ja huollon merkitys ennakoivaan 
ajotapaan 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
 
 
 

Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv24%  
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

 
Tavoite 
Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut 
ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssin 
sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen 
liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet.  
Tavoitteena on, että ensiapukurssin käytyään 
ammattikuljettaja tunnistaa tapaturmariskit 
liikenneonnettomuuksissa ja osaa ehkäistä  
niitä sekä saa valmiuksia toimia  
ensiavunantajana onnettomuus- ja  
sairauskohtaustilanteissa. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kuorma- ja 
linja-autonkuljettajat. 
 
Sisältö lyhyesti 

• Tapaturmariskit ja turvallisuuskulttuuri 

• Tyyppivammat liikenneonnettomuudessa 

• Turvallisuus auttamistoiminnassa 

• Erityistilanteet ja evakuointi 

• Henkeä uhkaavat tilanteet 

• Toiminta ensiaputilanteessa 

• Tyypillisimmät sairauskohtaukset 

• Ensiapuvälineet 

• Ensiavun harjoituksia 
 
 
 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. Kurssin hyväksytysti suorittanut 
henkilö saa SPR:n hätäensiapukortin. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv24%  
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 

 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 
 
Tavoite 
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää  
kuormansidonta- ja varmistamismääräykset sekä 
osaa tehdä kuormansidonnan ja varmistamisen, 
laki- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat autonkuljettajat 
ja liikennoitsijät. 
 
Koulutuksen sisältö 

• Kuormaus ja painojakauma 

• Akseli-, teli- ja kokonaispainot 

• Kuormansidonta- ja suojausvälineet 

• Ylikuormamaksulaki 

• Kuljetusten valvonta 

• Kuormansidonta- ja suojausvälineiden käyttö  
ja tarkistukset 

• Käytännön harjoituksia erilaisten kuormien 
sidonnoista ja tuennoista. 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv24%  
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan 
 lisätään mahdolliset viranomaismaksut) 

 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

 
Tavoite 
Tiellä työskentelyn turvallisuuteen liittyvän 
osaamisen lisääminen. Oppia tunnistamaan 
työhön liittyviä vaaroja ja keinoja niiden hallin-
taan. Työntekijää velvoittavien työturvallisuus-
säännösten tunteminen. Yhtenäisiin 
liikennejärjestelyjen periaatteisiin pyrkiminen. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat 
autonkuljettajat ja liikennoitsijät. 
 
Koulutuksen sisältö 

• Tiellä työnskentelyn vaarat ja ongelmat 

• Turvallisuuden varmistaminen liikenteen 
järjestelyin. 

• Turvallisuuden varmistaminen 
liikkumisessa. 

• Työturvallisuustehtävät rakentamisessa. 

• Varautuminen onnettomuustilanteisiin. 
 
Laajuus 
Koulutus kestää 8 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
 
 
 
 
 

 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv24%  
 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Kohderyhmä 
Tieturva 2 -koulutus on tarkoitettu tiellä, 
kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja 
työturvallisuu-desta huolehtiville ja niistä 
vastuussa oleville henkilöille. Erityisesti se on 
tarkoitettu työnjohto-tehtävissä 
työskenteleville. Edellytyksenä Tieturva 2 -
kurssille osallistumiselle on voimassa oleva 
Tieturva 1 -pätevyys. 
 
Koulutuksesta ei saa kuljettajan  
ammattipätevyysmerkintää. 
 
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet: 

• tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen 
ja niihin varautumiseen 

• yhteisen rakennustyömaan eri osapuolten 
vastuiden tuntemiseen 

• turvallisuusasioiden huomioimiseen 
rakennustyön suunnittelussa ja 
toteuttamisessa sekä työmaan 
johtamisessa 

• rakennustyömaan lakisääteisten 
suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen 

• työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 

• tiehallinnon ohjeiden tuntemiseen 

• rakennustyömaan lakisääteisten 
tarkastusten tuntemiseen 

• perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen 

• yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä 
tehtävässä työssä 

 
Laajuus 
Kaksipäiväinen koulutus kestää yhteensä 16 
oppituntia sekä ruoka- ja kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *359,60 €, sisältää alv 
24%. 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Kohderyhmä 
Kertauskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka 
haluavat uusia Tieturva 2 -pätevyyden ja -
kortin. 
 
Koulutuksesta ei saa kuljettajien 
ammattipätevyysmerkintää. 
 
Tieturva 2 -pätevyys ja -kortti ovat voimassa 5 
vuotta. Niiden uusimiseksi henkilön on 
suoritettava yksipäiväinen kertauskurssi. 
Kertauskurssille on hakeuduttava 
Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen 
voimassaolokuukauden kuluessa tai 
viimeistään silloin kun pätevyys on 
vanhentunut korkeintaan 3 kuukautta. 
 
Koulutuksen sisältö lyhyesti: 

• Kurssin avaus 

• Tienpitäjän vaatimukset tiellä 
työskentelylle 

• Yhteisen tierakennustyömaan turvallisuus 

• Työmaan turvallisuussuunnittelu ja 
työkohteen liikennejärjestelyjen 
suunnittelu 

• Työmaan turvallisuusseuranta 

• Ihmisen käyttäytyminen liikenteessä 

• Tiehallinnon ym. ohjeiden läpikäynti 

• Kirjallinen loppukuulustelu, yhteenveto ja 
kurssin päättäminen 

Laajuus 
Koulutus kestää yhteensä 8 oppituntia sekä 
ruoka- ja kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *200€  
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Edistää työturvallisuutta kuljetusalalla ja  
yhteisillä työpaikoilla toimiessa. Koulutus 
edesauttaa autonkuljettajaa ennakoimaan  
työturvallisuusriskejä jokapäiväisessä  
työskentelyssään ja vähentämään niiden  
syntymistä. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat  
autonkuljettajat ja liikennöitsijät. 
 
Sisältö lyhyesti 

• Työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla ja  
tapaturmien torjunta 

• Perehdytys ja turvallinen työpäivä  
yhteisellä työpaikalla 

• Keskeisten vaaratekijöiden tunnistaminen 
ja niiden torjunta 

• Yhteistoiminta ja onnettomuustilanteissa 
toimiminen 

• Työturvallisuuskorttikoe 
 
Laajuus 
Koulutus kestää 8 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot.  
 
 
 
 
 

Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv 24%.  
 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 

www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 
 
Tavoite 
Edistää työturvallisuutta töissä, joissa syntyy 
kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta 
lämpöä, ja jotka aiheuttavat palovaaraa. 
 
Koulutuksesta ei saa kuljettajien 
ammattipätevyysmerkintää. 
 
Kohderyhmä 
Tulitöitä tekevät ja tulityövartioina toimivat 
henkilöt, jotka tarvitsevat Suomen Pelastuslan 
Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän 
Tulityöluvan. 
 
Sisältö lyhyesti: 

• Riskit tulitöissä 

• Tulityön suunnittelu ja turvallinen toteutus 

• Katto- ja vedeneristystöiden suunnittelu ja 
turvallinen toteutus 

• Toiminta onnettomuustilanteen sattuessa 

• Alkusammutus- ja suojausharjoitus 

• Koe 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 8 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv 24%  
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset.
 
 
Tavoite 
Tavoitteena on saada kuljettajat ajattelemaan 
oman toimintansa vaikutuksia koko yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen sekä 
ymmärtämään asiakaspalvelun merkityksen 
omassa työssään. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat 
autonkuljettajat ja liikennöitsijät. 
 
Koulutuksen sisältö: 

• Kannattavuuden merkitys 

• Kustannuslaskennan taustatietoja 

• Kuljettaja palvelun myyjänä 

• Hinnoittelun perusteet 

• Kuljettajan merkitys kannattavuuteen 

• Toimitusvarmuudesta huolehtiminen 

• Asiakastyytyväisyyden merkitys  
kokonaisuudessa 

 
 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv 24%  
 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
 

• Laatujärjestelmät ja niiden merkitys 
käytännössä 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset.
 
Tavoite 
Opettaa tuntemaan maanteiden 
tavaraliikenteen keskeisen lainsäädännön 
päivitetyn sisällön ja soveltamaan sitä omassa 
työssään. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat 
autonkuljettajat ja liikennöitsijät. 
 
Sisältö lyhyesti: 

• Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin 
mukaisen täydennyskoulutusvaatimuksen 
keskeinen sisältö 

• Tärkeimmät maanteiden tavaraliikenteessä 
noudatettavat sopimukset ja niiden  
merkitys kuljettajan työhön 

• Kuorman varmistaminen 

• Digitaalisen ja analogisen ajopiirturin  
käyttö 

• Ylikuormamaksut ja -sakot 

• Vaarallisten aineiden kuljettamista  
koskevat säädökset ja niissä tapahtuneet 
muutokset 

• Ajoneuvon mitat, massat ja  
ajoneuvotekniset määräykset 

• Suoritealakohtaiset ajankohtaiset asiat 

• Muut ajankohtaiset  
lainsäädäntömuutokset 

 
 
 
 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv 24%  
 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarvitaan 
ADR-ajolupa. Perusajoluvalla voidaan kuljettaa 
vaarallisia aineita kappaletavarana lukuun  
ottamatta luokkia 1 (räjähteet) ja 7  
(radioaktiiviset aineet). Perusajoluvan saa 
käymällä kolme päivää kestävän peruskurssin 
ja suorittamalla hyväksytysti ajolupakokeen. 
Neljä päivää kestävällä yhdistetyllä  
peruskurssilla ja kokeella saa perusajoluvan 
kaikkiin luokkiin. 
 
Koulutus antaa kuljettajalle tiedot vaarallisten 
aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä,  
perustiedot onnettomuuden välttämiseksi  
sekä tiedot onnettomuustilanteessa  
tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä 
henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön  
suojaamiseksi. Koulutuksen jälkeen  
kuljettajalla on sellaiset perustaidot ja tiedot, 
että hänellä on edellytykset toimia turvallisena 
vaarallisten aineiden kuljettajana. 
 
Kohderyhmä 
Vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat. 
 
 
 
 
 
 

Kurssit 

• Peruskurssi*, ei luokkia 1 ja 7, kesto 3pv 
(18h) 

• Yhdistetty peruskurssi* kaikki luokat, kesto 
4pv (26h) 

 
*kurssien 1. päivä on ammattipätevyyspäivä 
 
Koulutusten hinnat 
Peruskurssin hinta on *409,20€, sisältää alv 
24%  
 
Yhdistetyn peruskurssin hinta on *471,20€, 
sisältää alv 24%  
 
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
ajolupa- ja koemaksu sekä mahdolliset viran-
omaismaksut.) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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ADR -PERUSKURSSIT 
Koulutusten sisällöt 
 
Peruskurssi 
 
1. päivä 

• Lainsäädännön rakenne (ADR, VAK ja muut säännökset) 

• Osapuolten vastuut ja velvoitteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa 

• Turvallisuusneuvonantaja 

• Tietoa muista kuljetusmuodoista (perusasiat ainakin IMDG ja MoU) 

• Luokitus ja aineiden vaaraominaisuudet 

• Määritelmät 

• Pakkaukset, pakkaaminen, kollimerkinnät 

• Vapautukset, rajoitetut määrät, poikkeusmäärät ja vapaaraja 

• Yhteenkuormaus 
 
2. päivä 

• Ajolupavaatimukset 

• Kuljetuksen asiakirjat 

• Jätteiden siirto (ympäristön suojelua koskevat tiedot jätteiden siirron valvonnassa) 

• Kuljetusyksikön varusteet 

• Kuljetusyksikköä ja ajoneuvoa koskevat vaatimukset sekä ajoneuvon hyväksyntä 

• Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa 

• Suojavarusteiden käyttö 

• Ensiapu vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa 

• Tulipalon sammuttaminen ja käytännön sammutusharjoitus 
 
3. päivä 

• Kuljetusyksikön merkintä 

• Kuljetusrajoitukset, liikennemerkit 

• Pysäköiminen ja valvontamääräykset (s-lausekkeet) 

• Turvatoimia koskevat asiat, turvasuunnitelma 

• Toimintaohjeet tunnelikuljetuksissa, kuljetusrajoitukset tunneleissa 

• Kuormausta, purkamista ja kuljettamista koskevat määräykset 
 
Yhdistetty peruskurssi 

• Peruskurssin sisältö lisättynä luokkien 1 (räjähteet) ja 7(radioaktiiviset aineet) 

• erityisvaatimukset kuljetuksissa 



 

 

Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

 
Tavoite 
Koulutuksella täydennetään voimassa olevaa 
vaarallisten aineiden kuljetusten ADR -
perusajolupaa. 
Ajoluvan laajennus ei vaikuta kuljettajan  
perusajoluvan voimassaoloaikaan. 
 
Kohderyhmä 
Vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat 
 
Kurssit 

• Säiliökuljetusten erikoiskurssi*, lisää  

• ajolupaan säiliökuljetusmuodon, kesto 12h 

• Luokan 1 erikoiskurssi, lisää ajolupaan  

• oikeuden kuljettaa räjähteitä, kesto 8h 

• Luokan 7 erikoiskurssi, lisää ajolupaan  

• oikeuden kuljettaa radioaktiivisia aineita, 
kesto 8h 

 
*säiliökurssin 1. päivä on  
ammattipätevyyspäivä. 
 
 
 

 
Koulutusten hinnat 

• Säiliökuljetusten erikoiskurssi hinta on 
*250€ sisältää alv 24%  

• Luokan 1 tai 7 erikoiskurssin hinta on 
*200€ sisältää alv 24%  

 
(*hinta voimassa toistaiseksi,  
hintaan lisätään ajolupa- ja koemaksu sekä 
mahdolliset viranomaismaksut.) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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ADR -SÄILIÖ- JA ERIKOISKURSSIT 
Koulutusten sisällöt 
 
Säiliökuljetusten erikoiskurssi 
 
1. päivä 

• Lainsäädännön rakenne (ADR, VAK ja muut säännökset) 

• Vastuut ja velvollisuudet vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa 

• Säiliökuljetuksena kuljetettavien aineiden luokat 

• Määritelmät, ajolupavaatimukset, säililiökuljetusten asiakirjat, kuljetusyksikön varusteet 

• Kuljetusyksikköä ja ajoneuvoa koskevat vaatimukset sekä hyväksynnät 

• Säiliöiden hyväksynnät, merkintäkilvet ja tarkastukset, säiliöasiakirja 

• Säiliökoodit ja säiliöhierarkia 

• Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä, kuorman liikkumisen vaikutukset 

• Toiminta säiliöajoneuvon onnettomuus ja vuototilanteissa 

• Harjoitustehtäviä 
 
2. päivä 

• Säiliökuljetusyksikön merkintä 

• Kuljetusrajoitukset säiliökuljetuksille, liikennemerkit 

• Pysäköiminen ja valvontamääräykset (S-lausekkeet) 

• Turvatoimia koskevat asiat, turvasuunnitelma 

• Turvallisuus tunnelikuljetuksissa, kuljetusrajoitukset tunneleissa 

• Säiliöiden täyttöä ja purkausta koskevat määräykset ja menetelmät 

• Säiliöiden puhdistus, kaasulla desinfioitujenkonttien ja säiliöiden puhdistus 

• Harjoitustehtäviä 
 
Luokan 1 erikoiskurssi 

• Räjähteiden kuljetuksiin liittyvät eritysvaatimukset 
 
Luokan 7 erikoiskurssi 

• Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin liittyvät eritysvaatimukset 
 



 

 

Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

 
Tavoite 
Vaarallisten aineiden kuljetusten ADR -ajolupa 
on voimassa 5 vuotta. Täydennyskoulutuksen 
tarkoituksena on saattaa vaarallisten aineiden 
kuljettajan tiedot ajan tasalle.  
Täydennyskoulutus ja sitä vastaava koe on suo-
ritettava ennen aikaisemmin myönnetyn ajolu-
van voimassaolon päättymistä 
 
Kohderyhmä 
Vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat 
 
Kurssit 

• Täydennysperuskurssi, perusajoluvan päivi-
tys (ei luokkia 1 ja 7), kesto 9 h 

• Säiliökuljetusten täydennyskurssi,  
säiliökuljetusmuodon päivitys (ei luokkia 1 
ja 7), kesto 6 h 

• Luokan 1 täydennyskurssi,  
räjähdekuljetusten päivitys, kesto 4 h 

• Luokan 7 täydennyskurssi, radioaktiivisten 
aineiden kuljetusluvan päivitys, kesto 4h 

• Yhdistetty täydennyskurssi, kaikkien  
luokkien perus + säiliöluvan päivitys, kesto 
16 h (2 päivää) 

 
*Kurssien 1. päivä on ammattipätevyyspäivä. 
 
 
 

 
Koulutusten hinnat 

• Täydennysperuskurssin hinta on  
186 €, sisältää alv 24%  

• Säiliökuljetusten täydennyskurssin hinta on  
186 €, sisältää alv 24%  

• Luokan 1 tai 7 täydennyskurssin hinta on  
186 €, sisältää alv 24%  

• Yhdistetyn täydennyskurssin hinta on  
310 €, sisältää alv 24%  

 
(*hinta voimassa toistaiseksi,  
hintaan lisätään ajolupa- ja koemaksu sekä 
mahdolliset viranomaismaksut.) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:markku.mikkola@sykli.fi
file:///C:/Users/saukkonenm/Documents/Logistiikka/VIHREÄ%20LINJA%202016/www.sykli.fi


 

 

ADR -TÄYDENNYSKOULUTUS 
Koulutusten sisällöt 
 
Täydennysperuskurssi 

• Uudet tekniikat 

• Lainsäädäntömuutokset 

• Turvatoimet 

• Turvallisuussuunnitelma 

• Vaaralliset aiheet 
 
Säiliökuljetusten täydennyskurssi 

• Päivitetään tiedot säiliökuljetuksiin liittyvästä kalustosta ja lainsäädännöstä 

• Kerrataan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä riskejä 

• Annetaan ajantasalla oleva tietoa onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen estämiseksi 
 
Luokan 1 täydennyskurssi 

• Päivitetään tiedot räjähdekuljetusten erityisvaatimuksista kuljetuksissa 
 
Luokan 7 täydennyskurssi 

• Päivitetään tiedot radioaktiivisten aineiden eritysvaatimuksista kuljetuksissa 
 
Yhdistetty täydennyskurssi 

• Kahden päivän yhdistetyllä täydennyskurssilla päivitetään kuljettajan tiedot kaikki luokat 
sisältävään perusajolupaan sekä säiliölupaan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajilla on suuri 
vastuu huolehtia siitä, ettei kuljetus aiheuta 
vaaraa muille tiellä liikkujille tai tarpeettomasti 
häiritse muun liikenteen sujuvuutta.  
Liikenteenohjaaja parantaa ammattitaitoisella 
toiminnallaan erikoiskuljetusta suorittavien ja 
muiden tiellä työskentelevien työturvallisuutta 
sekä varmistaa kuljetettavan esineen,  
kuljetusajoneuvon, tien ja tien laitteiden ehjä-
nä säilymistä. 
 
Kohderyhmä 
Kuljettajat ja liikennöitsijät, jotka toimivat  
erikoiskuljetusten parissa ja tarvitsevat  
liikenteenohjaajan oikeutta. 
 
Kurssi 
Kurssin kesto on 3 päivää, yhteensä vähintään 
21 oppituntia. 
 
Kurssille pääsemisen vaatimukset: 

• vähintään B-luokan ajo-oikeus 

• voimassa oleva Tieturva 1 pätevyys 
 

Kurssiin ei liity koetta ja kurssin suorittamisen 
jälkeen EKL-oikeuden saa 5 vuodeksi. 
Kurssilla koulutetaan myös kuljetuksiin liittyvä 
sillanvalvonta (oikeus valvoa sillan ylityksiä) 
Kurssin 1. päivästä on mahdollista saada  
ammattipätevyysmerkintä. 

Koulutuksen hinta 

• Peruskurssin hinta on  
1240€, sisältää alv 24% 

• EKL-korttimaksu Trafille 20€ alv 0%  
 

(*hinta voimassa toistaiseksi,  
hintaan lisätään ajolupa- ja koemaksu sekä 
mahdolliset viranomaismaksut.) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046-6003392 
markku.mikkola@sykli.fi 
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 
Tavoite 
Trafin myöntämä erikoiskuljetusten  
liikenteenohjaajaoikeus on voimassa 5 vuotta.  
Täydennyskoulutus tulee suorittaa ennen 
aiemmin myönnetyn EKL-oikeuden  
voimassaolon päättymistä. 
Kurssilla kerrataan erikoiskuljetusten  
liikenteenohjaajan tehtäviin liittyvät keskeiset 
asiat ja mahdolliset muutokset määräyksissä. 
Kurssilla koulutetaan myös kuljetuksiin liittyvä 
sillanvalvonta (oikeus valvoa sillan ylityksiä). 
Kurssista on mahdollista saada  
ammattipätevyysmerkintä. 
 
Kohderyhmä 
Kuljettajat ja liikennöitsijät, joilla on voimassa 
oleva EKL-oikeus ja tarvitsevat oikeuden  
uudistamista.  
 
Kurssi 
Kurssin kesto on 1 päivä, yhteensä vähintään  
7 oppituntia. 
 
Kurssille pääsemisen vaatimukset: 

• vähintään B-luokan ajo-oikeus 

• voimassa oleva Tieturva 1 pätevyys 

• voimassa oleva EKL -oikeus 
 

 
 
 

 
 
Kurssiin ei liity koetta ja kurssin suorittamisen 
jälkeen EKL-oikeuden saa 5 vuodeksi. 
 
Koulutuksen hinta 

• Täydennyskurssin hinta on  
272€, sisältää alv 24% 

• EKL-korttimaksu Trafille 20€ alv 0%  
 

(*hinta voimassa toistaiseksi,  
hintaan lisätään ajolupa- ja koemaksu sekä 
mahdolliset viranomaismaksut.) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046-6003392 
markku.mikkola@sykli.fi 
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

 
Tavoite 
Kurssilla koulutetaan erikoiskuljetuksiin  
liittyvät uusimmat määräykset.  
Koulutuksen jälkeen koulutettavilla on  
perustiedot erikoiskuljetusten turvalliseen ja 
määräysten mukaiseen suorittamiseen. 
 
Kohderyhmä 
Kuljettajat ja liikennöitsijät, jotka työssään  
suorittavat erikoiskuljetuksia.  
 
Koulutuksen sisältö 

• mikä on erikoiskuljetus 

• vapaat mittarajat 

• sallitut mitat ja massat 

• erikoiskuljetusluvat 

• kuljetuksen merkinnät 

• liikenteenohjaus 

• varoitusauton käyttö 

• kuormaus ja kuorman varmistaminen 

• eri osapuolten vastuut 
 
Kurssi 
Koulutuksen kesto on 1 päivä, yhteensä  
vähintään 7 oppituntia. 
 
 
 

 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv 24% 

 
(*hinta voimassa toistaiseksi,  
hintaan lisätään ajolupa- ja koemaksu sekä 
mahdolliset viranomaismaksut.) 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046-6003392 
markku.mikkola@sykli.fi 
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on, lisätä kuljettajan 
ymmärrystä työnsä ympäristövaikutuksista 
osana suurempaa kokonaisuutta. 
 
Koulutus parantaa kuljettajan valmiuksia ym-
päristö- vastuullisuuteen, tunnistaa omiin työ-
tehtäviin liittyvät ympäristövaaratekijät ja 
osata toimia ympäristövastuullisesti. 
  
Kuljettaja osaa toimia työssään työnantajansa 
toimintajärjestelmien vaatimuksien mukaises-
ti. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kuorma- ja 
linja-auton kuljettajat. Koulutusohjelman sisäl-
töä painotetaan erilaisten koulutusryhmien 
mukaan. 
 
Koulutuksen sisällön teemat: 
• Ympäristön nykytilanne ja tulevaisuus 
• Ympäristöturvallisuutta koskeva lain-

säädäntö 
• Kuljetusyrityksen ja kuljettajan ympä-

ristövastuullinen toiminta 
• Jätteet ja niiden käsittely kuljetustoi-

minnassa 
 
 
 

• Ajoneuvon ympäristöturvallisuuden 
varmistaminen 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia (á 45 min) sekä 
ruoka- ja kahvitauot. 
 
Koulutuksen hinta 
Koulutuksen hinta on *135€, sisältää alv24%  
(*hinta voimassa toistaiseksi, hintaan lisätään 
mahdolliset viranomaismaksut.) 
 
Koulutuskalenteristamme löydät avoimet kou-
lutuspäivät tai pyydä yrityksellesi / ryhmällesi 
tarjous! 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
 
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jätteen-
kuljettajan tietämystä työhyvinvointinsa yllä-
pidosta, oikeasta työergonomiasta sekä itselle 
ja toimintaympäristölle turvallisista toiminta-
tavoista työkohteissa jätteenkeräystyön eri-
tyispiirteet huomioon ottaen. Lisäksi koulutus 
syventää tietämystä jätteenkuljetus- ja keräys-
kaluston ominaisuuksista sekä oikeanlaisesta 
hallinasta, käytöstä ja huollosta. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmä on jätehuoltoalan 
kuljettajat 
 
Sisällön pääkohdat 
 
Jätehuollon kuljettajan työterveyden ylläpito 

• Mitä hyvinvointi käsittää 

• Miten kuljettaja voi vaikuttaa työhyvin-
vointiinsa 

• Kuljettajan ergonomia ajossa ja työkoh-
teissa 

 
Jätteenkuljetusauto liikenteessä, toimin-
taympäristön erityishaasteet 

• Muun liikenteen huomiointi 

• Liikennöinti ja ajoneuvon käsittely 
asuinkiinteistöillä 

 
Jätekuljetuskaluston- ja laitteiden tekniikka, 
turvallinen käyttö ja huolto 

• Tekniset ratkaisut 

• Oikea ja turvallinen laitteiden käyttö 

• Kuljettajan huolto-osaaminen 
 
Käytännön esittely ja laitteiden toiminta 

• Laitteiden käyttöharjoittelu 

• Perehtyminen 
 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia (á 45 min) sekä 
ruoka- ja kahvitauot. 
 
Pyydä yrityksellesi / ryhmällesi tarjous! 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
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KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 
 
Ympäristön nykytilanne ja tulevaisuus 

- ympäristömuutokset 
- liikenteen vaikutukset ympäristömuutoksissa 
- kuljettajan vaikutukset ympäristömuutoksiin 
- kiertotalous 

 
Ympäristöturvallisuutta koskeva lainsäädäntö 

- keskeiset lait 
- Vaaralliset aineet (VAK/ADR) 
- tyypilliset kuljetusalan ympäristörikkeet ja -rikokset 
- oma asenne ja suhtautuminen ympäristövastuullisuuteen 

 
Kuljetusyrityksen ja kuljettajan ympäristövastuullinen toiminta 

- ympäristövastuullinen toiminta yrityksen näkökulmasta 
- ympäristövastuullinen toiminta asiakkaan ja asiakasyrityksen näkökulmasta 
- asiakaspalvelu ja ammattitaitoinen kuljettaja 

 
Jätteet ja niiden käsittely kuljetustoiminnassa  

- vaaralliset jätteet 
- kuljetusyrityksen tuottamat jätteet ja niiden käsittely 
- kuljettajan oman toiminnan vaikutus jätteiden syntymiseen, sen minimointi 

ja jätteiden oikea käsittely 
 
Ajoneuvon ympäristöturvallisuuden varmistaminen 

- ajoonlähtötarkastus 
- polttoaine – ja öljyvuotojen estäminen ja vahingon torjunta 
- tyhjäkäynti 
- ajoneuvon taloudellisuus ja erilaiset polttoaineet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Syklin vihreä linja on koulutuspaketti, joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 
Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja 
tuntee yrityksen laatu-, ympäristö-, ja turvalli-
suusjärjestelmän keskeisen sisällön, ymmärtää 
sen merkityksen ja osaa soveltaa järjestelmää 
ja sen työkaluja omassa työssään. Kuljettaja 
osaa toimia työssään toimintajärjestelmien 
vaatimuksien mukaisesti. 
 
Koulutuksen sisällön teemat: 
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä 

• keskeinen sisältö 

• järjestelmän vaikutus kuljettajan 
työhön 

 
Toiminta järjestelmien vaikutukset kuljettajan 
työhön 

• oman yrityksen toimintajärjestelmät 

• asiakasyrityksen toimintajärjestelmät 
 
Kuljettajan toiminta käytännön työssä 

• kuljettajan toiminta järjestelmän 
käyttäjänä eri tilanteissa 

• keinot järjestelmän parempaan 
hyödyntämiseen kuljettajan työssä 

• käytännön harjoituksia koulutuspäivän 
aikana, valitaan kohderyhmän mukaan: 
o ajoneuvon varusteiden ja 

asiakirjojen tarkastus 
o ajoneuvon turvalaitteiden  

 
toiminnan tarkastus 

o ajoneuvon öljyntorjuntavarusteiden 
tarkastus  

o ajoneuvopäätteiden käyttö 
o erilaisten työtehtävien aikana esiin 

tulevien riskien arviointi 
ryhmätyönä 

o erilaisten asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelu 

 
Laadun, ympäristön ja turvallisuuden 
kehittäminen 

• keinoja laadun, ympäristön ja 
turvallisuuden kehittämiseen 
yrityksessä ja kuljettajan työssä 

 
Laajuus 
Koulutus kestää 7 oppituntia (á 45 min) sekä 
ruoka- ja kahvitauot. 
 
Pyydä yrityksellesi / ryhmällesi tarjous! 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää! 
 
Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
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Syklin vihreä linja on koulutuspaketti joka sisältää kuorma- ja linja-autonkuljettajien  
ammattipätevyyden mukaan vaadittavat jatkokoulutukset. 
 
Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on loka- ja viemärihuol-
totyön eri vaiheiden avaaminen toiminnallisuu-
den ja työskentelyturvallisuuden näkökulmasta 
sekä työprosessin eri toimijoiden vastuiden ja 
tehtävien määrittely. 
 
Koulutuksen jälkeen kuljettaja ymmärtää työn eri 
osa-alueiden vaikutukset lopputulokseen, sen 
turvallisuuteen ja toiminnan laatuun. Kuljettaja 
tuntee omaan työhönsä liittyvät tiedottamis- ja 
tiedonantovastuut erilaisissa työtilanteissa. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmää ovat loka- ja viemäri-
huollon autonkuljettajat  
 
Koulutuksen sisältö 
Työn suunnittelu 

• Työn suoritusta varten tarvittavat ennak-
kotiedot 

Luvanvaraiset työt 

• Loka- ja viemärihuoltotyöhön liittyvät 
kuljetusvaatimukset yritys ja työntekijä-
tasolla 

• Työlupien tarkoitus ja hakeminen (tien 
tai kadun osittainen sulkeminen, vaati-
mukset merkitsemiselle ja eristämiselle) 

Asiakkaan tai kiinteistön käyttäjän turvallisuu-
den varmistaminen työn suunnittelussa 

• Yhteistyö asiakkaan tai kiinteistön käyttä-
jän kanssa 

• Muiden työkohteessa toimivien tahojen 
työskentelyn huomioon ottaminen  

Työn valmistelu 

• Materiaalien ja tarvikkeiden varaaminen 

• Ajoneuvon liikenne- ja työskentelykelpoi-
suuden varmistaminen 

Työskentely kohteessa 

• tilauksen varmentaminen 

• Valmistelevat toimenpiteet 

• Huoltotyön suorittaminen 

• Jälkitöiden suorittaminen 
Jätteen kuljetus 

• kuljetusasiakirjojen laatiminen, akseli-, 
teli ja kokonaismassa 

• Kuljettamisen turvallisuus ja ympäristö-
kuormitus 

• Toiminta jätteen vastaanottopaikalla 

• Työhön liittyvä raportointi 
Toiminta vaara-, onnettomuus- ja vahinkotilan-
teissa 

• Kuljettajan turvalliset ja oikeat toiminta-
tavat 

Laajuus 
Koulutus kestää 7h (á 45 min) sekä ruoka- ja 
kahvitauot. 
 
Pyydä yrityksellesi / ryhmällesi tarjous! 
 
Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää 

Markku Mikkola 
Logistiikan koulutuksista vastaava 
046 600 3392 
markku.mikkola@sykli.fi  
www.sykli.fi 
 

mailto:markku.mikkola@sykli.fi
file:///C:/Users/saukkonenm/Documents/Logistiikka/VIHREÄ%20LINJA%202016/www.sykli.fi


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
PL 72, 11101 Riihimäki 

www.sykli.fi / info@sykli.fi 
 




