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.

Kurssit
• Peruskurssi*, ei luokkia 1 ja 7, kesto 3pv
(18h)
• Yhdistetty peruskurssi* kaikki luokat, kesto
4pv (26h)

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.

Yhdistetyn peruskurssin hinta on *471,20€,
sisältää alv 24%

Kohderyhmä
Vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat.

*kurssien 1. päivä on ammattipätevyyspäivä
Koulutusten hinnat
Peruskurssin hinta on *409,20€, 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

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

