
 

  

 

Kurssimaksut: 

• kurssimaksu      89,00€ 
• ilman EAS-tunteja        49,00€ 

-------------------------------------------- 
Viranomaismaksut: 

• teoriakoe            37,00€ 
• ajokoe                    93,00€ 
• ajokorttilupa 23,00€ 

--------------------------------------------                  

Lisäpalvelut: 
• B-ajotunti (á 50min)     72,90€ 
• 2h     145,00€ 
• 3h    210,00€ 

----------------------------------- 
RTK-koulutus-auto 

 
• RTK-teoriaopetus 4h (á 45min) 

• pimeäopetus (simulaattori) 

• liukasrataharjoitus á 50 min 

• 2 x ajotunnit (maantie+kaupunki) á 50 min 

• hinta: 390,00€ 

RTK-koulutus-simulaattori 

• RTK-teoriaopetus 4h (á 45min) 

• pimeäopetus (simulaattori) (á 50min) 

• liukasrataharjoitus (simulaatori) 

• 1 x ajotunti – simu (maantie tai kaupunki) 
• 1 x ajo autolla (maantie tai kaupunki) 

• hinta: 329,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hyödyllisiä linkkejä: 
 www.ajokortti-info.fi 
 www. traficom.fi 
 www.ajovarma.fi 
 

 

   

B-opetuslupakurssi koostuu kahdesta osasta. EAS-teoriaopetus 4h á 45min, jonka 

jälkeen voit aloittaa ajo-opetuksen opettajasi kanssa. Ajo-opetuksen lopussa, ennen 

ajokoetta sinun on suoritettava riskientunnistamiskoulutus (RTK). Mikäli sinulla on jo 

ajokortti (esim. mopo, moottoripyörä, traktori) EAS-teoriaopetusta ei tarvitse suorittaa. 

Kuljettajantutkintoon kuuluu teoria-ja ajokoe. Hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen 

saat jo pysyvän ajokortin, erillisiä jatkovaiheita ei enää tarvita. 

1) B-opetuslupakurssi sisältää (EAS): 

• 4-tuntia (EAS) teoriaopetusta (á 45 min) netti-tai lähiopetus 

• laadukkaat oppimateriaalit 

• teoriakokeen harjoitteluohjelma 

• toimistopalvelut 

 

2) Riskientunnistamiskoulutus (RTK) suoritetaan ajo-opetuksen lopuksi ja sen 
voit suorittaa autolla tai simulaattorilla: 

• 4h (RTK) teoriaopetusta netissä (www.nettiopetus.fi) 
• pimeänajonharjoitus autokoulussa simulaattorilla 
• liukkaankelin opetus autolla ajoharjoitteluradalla tai 

vaihtoehtoisesti halutessasi simulaattorilla 
• 2 ajotuntia liikenteessä taajama + maantie (á 50min) 

simulaattorilla yksi tunti ja autolla yksi ajotunti. 
 

Teoriaopetus: 

• 4h liikenteen turvallisuuskoulutus EAS (á 45 min) 

• aloitustunnit maanantaisin klo. 17:00–18:30 (EAS 1-2) ja toinen 

teoria-ilta sopimuksen mukaan keskiviikkoisin. EAS- teoriat voit 

suorittaa joustavasti myös netissä, saat tarkemman infon 

autokoulusta. 

• harjoittele liikenteen säännöt itsenäisesti ennen ajo-opetusta! 

Tee myös webauton hyödylliset tasotehtävät! 

Ajo-opetus: 

• halutessasi tarjoamme laadukasta ajo-opetusta  

liikenteessä monipuolisesti kaupungissa tai maantiellä 

• ajotunteja arkisin 8.00–20.00 ja tarvittaessa lauantaisin 

  

Itseopiskelu: 

• oppilaan sähköinen oppimisympäristö – webauto:ssa 

www.kuljettajaopetus.fi/aja tunnukset saat ensimmäisellä 

tunnilla tai sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä. 

• harjoittele teoriakokeeseen ”netreeni” välilehdestä 

• tee myös kaikki ”tasotehtävät” webautossa  

Ajokorttilupa – voit itse hakea lupaa netissä: www.traficom.fi ”sähköinen 
asiointipalvelu” palvelu maksaa 23,00€ (edullinen ratkaisu, jos sinun passikuvat löytyvät jo Poliisin 
tietojärjestelmästä) 

  
 
Henkilötodistus ja opetustodistus (E100) ovat oltava mukana teoria-ja 
ajokokeessa! 
 

 

 

 

  Autokoulu Arabianranta `opetuslupakurssi´  

       
 

 

AUTOKOULU ARABIANRANTA 

Arabiankatu 6D 

00560 Helsinki 

0500-438585 

matti.kaartinen@trafimax.fi 

www.autokouluarabianranta.fi 

www.kuljettajaopetus.fi/aja 
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