
 

 

 

   Koulutuksen tavoitteena on turvallinen ja vastuullinen motoristi! 

 

Kurssi sisältää: 

• EAS-teoriaopetus 4h (a´45min) 

• Jos sinulla on AM tai T-luokan kortti tarvitset yhden infotunnin: 

o 1-h info ajokorttikoulutuksesta ja tutkinnoista, joka maanantai klo. 

17:00 autokoululla 

• 5-ajotuntia moottoripyörällä (a´50 min) 

• moottoripyörän käyttö käsittely-ja ajokokeessa (1x) 

• opetusmateriaalit ja viranomaispalvelut 

Itseopiskelu: 

 itseopiskelua tarvitaan runsaasti, opiskele liikennesäännöt huolellisesti! 

• harjoittele runsaasti teoriakokeeseen webautossa ”netreeni” välilehdellä 

omilla käyttäjätunnuksilla! 

Ajo-opetus:  

• perusteellinen käsittelyopetus harjoituskentällä 

• liikenneopetus monipuolisesti kaupungissa ja maantiellä 

• käytämme aina ajovarusteita sekä kypäräpipoa tai tuubia.  

• opettaja ajaa moottoripyörällä takana ja opetus tapahtuu 

kaksisuuntaisilla radiolaitteilla 

• ajotunteja arkisin 8.00–20.00  

• ajo-opetus alkaa ja päättyy autokoululle – saavu ajoissa! 

• ajotuntien mahdollinen peruminen suoritettava edellisenä päivänä! 

   

Itseopiskelu: 

• autokoulun moottoripyöräkirja sekä sähköinen oppimisympäristö - 

webauto www.kuljettajaopetus.fi/aja 

• harjoittele teoriakokeeseen ahkerasti ”netreeni” välilehdellä 

Ajokorttilupa – tarvittavat asiapaperit: 

• 2-passikuvaa (ei tarvita, mikäli kuvat löytyvät poliisin passijärjestelmästä; passi tai henkilökortti) 

• Voit hakea itse: www.traficom.fi 23,00 lupamaksu 

• Tai: toimita tarvittaessa valokuvat (2 kpl) ja 40,00€ autokoululle, niin 

hoidamme lupahakemuksen puolestasi.  

Tutkintoon kuuluu: 

• teoriakoe, jonka voit varata itse www.ajovarma.fi  

• käsittelykoe (15 min) 

• ajokoe liikenteessä (45 min) 

• Teoriakoe suoritetaan AJOVARMAN toimipisteessä (Malmi, Herttoniemi tai 

Vantaan Kaivoksela, Espoo…) Pyydä mukaan E100-opetustodistus 

autokoulusta. 

• Käsittely-ja ajokokeen lähtöpaikka AJOVARMA MALMI, Tattarisuo – Helsinki  

(Nuorten Liikennekoulutusalue, Tattarisuontie 32) 

Lisätietoa teoria-ja käsittelykokeesta löytyy Youtubesta (Ajovarman tuottama) 

Hoida ensin ajokorttilupa ja sitten heti teoriakoe!  

Ajotunnit etenevät tarvittaessa todella nopeasti!  

A1-MOOTTORIPYÖRÄKURSSI 2021  

       
 

 

AUTOKOULU ARABIANRANTA 

Arabiankatu 6D 

00560 Helsinki 

0500-438585 

matti.kaartinen@trafimax.fi 

www.autokouluarabianranta.fi 

www.kuljettajaopetus.fi/aja 

TERVETULOA 
MOOTTORIPYÖRÄKOULUUN 

A1-Kurssin hinnasto 1.8.2021  

• Kurssimaksu  450,00€ 

Viranomaismaksut Ajovarma: 

• Teoriakoe  37,00€ 

• Käsittely+Ajokoe  68,00€ 

• Ajokorttilupa  40,00€ 

o yht:            145,00€ 

Kokonaishinta:                 595,00€  

Muut mahdolliset maksut: 

• Lisäajotunti a´50 min        79,90€ 
• Moottoripyörän käyttö uusinta-

kokeessa 1x1,5h                 99,90€ 
 
* Kurssimaksun voit maksaa 1-5 erässä 
 
* Kurssimaksu on maksettava 
kokonaisuudessaan ennen ajokokeeseen 
menoa! 
 
* Tarvittava opetusmäärä ja tutkintomenestys 
vaikuttavat aina lopulliseen 
kokonaiskustannukseen. 
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