
 MOOTTORIRATAKOULUTUS A 5 

Tämä on vähän ajaneen koulutus moottorirataolosuhteissa. Sinulla olisi hyvä olla 

A3-kurssin ajotaito ja valmiudet saadaksesi tästä mahdollisimman paljon irti. 

Harjoittelemme perushallintaa, jarrutusta maantienopeuksista, väistöä sekä 

kaarreajoa. Nämä ovat turvallisuutemme kannalta tärkeimmät taidot. 

• radalla ei ole muuta liikennettä häiritsemässä ja turva-alueet ovat paremmat  

• jaamme ryhmät radan eri osuuksille, jotka vastaavat maantieolosuhteita  

• rataolosuhteissa opit peruskurssi kolmosta (A3) paremmin ohjaamisen, 

kallistamisen, katsetekniikan, ajolinjojen merkityksen  

• kiinnitä huomiota näkökenttäsi kapenemiseen ja huomiokykysi rajallisuuteen 

nopeuden noustessa  

• rataolosuhteissa opit tehokkaan jarrutuksen, ja pääset jarruttamaan peruskurssi 

kolmosta suuremmista nopeuksista  

• moottorirataolosuhteissa on monta samanaikaisesti toimivaa suorituspaikkaa, 

pyrimme keräämään koulutukseen useamman ryhmän, joilla jokaisella on oma 

kouluttajansa  

• ryhmäkoko 5 – 7 motoristia kouluttajaparia kohti  

• esim. Ahveniston moottoriradalla voi olla 4 ryhmää, joista jokaisella on omat 

kouluttajat 

 kesto 3 – 6 tuntia ryhmän koon mukaan, 3 tunnin jälkeen oltava kunnon tauko 

• ratavuokrista ja kouluttajien erikoistumisesta johtuen kurssin hinta on korkeampi 

kuin peruskurssi kolmosen  

 

• hintaesimerkkinä kurssi A 5:n sisällöllä arkipäivänä klo 9 – 13 Ahveniston 

moottoriradalla maksaa 15 – 21 hengen ryhmälle 2.425€ eli 115 €- 162 € / osallistuja 

sis. alv. 24 %. Töissä on silloin 6 kouluttajaa, joista 3 mestaria ja 3 kisälliä. 



 MOOTTORIRATAKOULUTUS A 6 

 

Tämä on kokeneempien jatkokurssi moottorirataolosuhteissa. Sopii hyvin ajotaidon 

kehittämiskurssiksi maantienopeuksia varten A5:n taidot osaaville. 

 

• saat halutessasi ajaa harjoituksia myös kaksi päällä  

• rata pilkotaan ryhmiä varten osiin, jotka vastaavat maantie olosuhteita  

• saat tuntuman pyöräsi ja renkaittesi sallimiin kallistusvaroihin  

• kiinnitä huomiota lämpötilan ja sään merkityksen pitoon  

• saat konkreettisen käsityksen katseen merkityksestä  

• huomaat havaintokyvyn ja näkökentän kapenemisen nopeuden noustessa  

• saat konkreettisen käsityksen kaarreajolinjojen merkityksestä  

• jarrutat useita kertoja tehokkaasti maantienopeuksista  

• itse kokeiltuasi ymmärrät nopeuden yllättävän suuren vaikutuksen jarrutusmatkaan eri 

maannopeuksissa  

• ymmärrät, miksi maanteiden risteyksissä ja taajamissa on matalampia nopeusrajoituksia  

• ajat nopeaa pujottelua työntöohjauksella  

• nopea väistö työntöohjauksella  

 Esim. Ahvenistolla voi olla 4 koulutusrastia, joista jokaisella on oma kouluttajapari. 

• ryhmän aikataulussa pysymisen salliessa saatamme ajaa koko rataa kouluttajan 

opastuksella – huom! vakuutusehtosi saattaa tässä vaiheessa muuttua 

 

 hintaesimerkkinä kurssi A 6:n sisällöllä arkipäivänä klo 9 – 13 Ahveniston moottoriradalla 

maksaa 15 – 21 hengen ryhmälle 2.425€ eli 115 €- 162 € / osallistuja sis. alv. 24 %. Töissä 

on silloin 6 kouluttajaa, joista 3 mestaria ja 3 kisälliä. 


