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Hyvä lukija, 

Tämän kolmannen uutiskirjeen tarkoituksena on antaa sinulle tietoa toiminnoista ja 
tuotteista, joita kehitetään ERASMUS+ Sprinter Pro Driver -projektin aikana. Tämä uutiskirje 
antaa sinulle päivitykset projektista ja kumppaneiden jo toteuttamista toimista. 

 

Voit lukea seuraavista aiheista: 

 Hankkeen tulokset 

 Ammattikuljettajat kokoontuvat keskustelemaan ammattikuljettajan 
roolin muuttumisesta 

 Katsaus tieliikenteen tulevaisuuteen  

 Seuraava projektikokous 
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Hankkeen tulokset 

Tällä hetkellä yhteistyökumppanit työskentelevät “Sprinter Pro Driver-
Koulutuspolku” -tuotoksen 3 parissa. Kun he ovat analysoineet IO1 Sprinter Pro 
-ohjaimen pätevyyskartalla esiin tulleet oppimistulokset ja EU:n direktiivissä 
2003/59 ehdotetut koulutusalueet, yhteistyökumppanit työskentelevät 
koulutuksen sisällön luomiseksi ja sen mukauttamiseksi 
mobiilioppimisjärjestelmään.  

Johtava kumppani on luonut koulutuspolun, jossa on määritelmät tavoitteista, 
päämääristä ja kuvaus siitä, kuinka koulutus toteutetaan kolmansille osapuolille. 
Kumppanit ovat päättäneet luoda interaktiivisen opetusresurssin ilmaisella ja 
avoimen lähdekoodin työkalulla H5P, joka mahdollistaa interaktiivisen sisällön 
luomisen, joka sisältää interaktiivisia esityksiä, interaktiivisia videoita, pelejä ja 
tietokilpailuja verkossa. Valinnan jälkeen työkalusta luonnosteltiin lyhyt 
asiakirja, joka sisältää ohjeet kumppaneille interaktiivisten opetusresurssien 
luomisesta. 

Kaikkien kumppaneiden auttamiseksi tässä toiminnassa kehitettiin kesällä 
ensimmäinen prototyyppi, joka kattaa moduulin lastausturvallisuusalueesta.  

 

Tällä hetkellä kukin kumppani viimeistelee vähintään 2 kappaletta interaktiivisia 
koulutusresursseja ja heti, kun ne ovat valmiita, ne ovat saatavilla Sprinter-
verkkosivulla.  
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Muita toteutettuja toimia ovat luonnos kaikille kumppaneille suunnattavasta 
pilottikoulutusmenetelmästä, jota tulee noudattaa pilottitestauksen 
yhteydessä, ja viitekehysmääritelmä kohderyhmille, joita pidetään tuotoksessa 
4 - "Sprinter Pro Driver - koulutusmenetelmät ja siirrettävyysopas". 
Kohderyhmät antavat kumppaneille palautetta projektitoiminnoista.  
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Ammattikuljettajat kokoontuvat keskustelemaan ammattikuljettajan roolin 
muuttumisesta 

Syyskuun 2018 lopussa kollegamme Barry Lyons haastatteli joidenkin Euroopan 
johtavien kuljettajaedustajien järjestöjen johtajia Union Internationale Des 
Chauffeurs and Routiers (UICR) -yhdistyksessä ammatillisissa 
ajomestaruuskilpailuissa Belgian Gentissä. Sprinter-ohjelma haastatteli 
kilpailuun osallistuvaa Euroopan ammattikuljettajien liittoa (EPDA) Pamela 
Dennisonia ja kysyi millaisena hän näki alan koulutuksen tulevaisuuden. Hänen 
vastauksensa olivat samassa linjassa italialaisten, saksalaisten, puolalaisten, 
kroatialaisten, suomalaisten ja monista muista maista kotoisin olevien 
kuljettajien kanssa. Avain ammatilliseen ajamiseen on tunnistettavampi 
koulutusohjelma, joka heijastaa sitä, että päivittäisistä hallinnollisista, 
lainsäädännöllisistä ja teknologisista vaatimuksista on tullut kuljettajan vastuu. 
Nyt tunnustetaan, että rooli on hyvin monimuotoinen, mutta kuljettaja voi 
löytää itsensä vaatimusskaalan eri päistä yksinkertaisesti vaihtamalla 
työnantajaa. 
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Sprinter tapaa UICR:n ja EPDA:n johtajan Wienissä tammikuun 2019 lopussa 
keskustellakseen LGV-kuljettajan tulevaisuudesta uudessa liikenneympäristössä.  

   

  

Katsaus tieliikenteen tulevaisuuteen  

Theo van Hulzen Hollannista ja Barry Lyons 
Irlannista keskustelevat ammatillisen 
kuljettajan roolin muuttumisesta sekä LGV- 
että HGV-kuljettajien kohdalla sekä 
toimenpiteistä, joita tehdään kuljettajien 
tukemiseksi.   

LGV-kuljettajat 
kilpailevat maailman 
parhaiden kanssa UICR-
maailmanmestaruuskilp
ailuissa Belgian Gentissä 
syys-lokakuussa 2018 
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Sprinter vieraili Transport Research Laboratoryn (TRL) konferenssissa ”The Future of UK Road 
Freight” (28. marraskuuta 2018). TRL:n akatemian johtaja Richard Cuerden kutsui laajan 
joukon puhujia hallitusten ja paikallisten neuvostojen yksiköistä, yliopistoista ja 
teollisuuslaitoksista. Osallistujat edustivat koko maantiekuljetussektorin edustajia 
ajoneuvojen valmistajista, energiantoimittajista, paikallisista viranomaisista ja yleisen edun 
mukaisista ryhmistä. 

Liikenneministeriön Matthew Edwards esitteli hallituksen määräystä vähentää päästöt 
nollaan vuoteen 2040 mennessä. Päätavoitteita on kolme, 1. Kasvihuonepäästöjen 
vähentäminen, 2. Ilmanlaadun parantaminen, ja lopuksi 3. Luonnollisen ympäristön 
suojeleminen. 40% uusien pakettiautojen myynnistä tulee olemaan erittäin vähäpäästöisiä 
malleja vuoteen 2030 mennessä. Biometaani ja maakaasu ovat ensisijainen valinta.  

Professori Samir Dani Huddersfieldin yliopistosta osoitti, kuinka toimitusketjun uusia 
tekniikoita kehitetään vastaamaan verkkokauppojen kasvun aiheuttamaa 
kaupunkientoimitusten kasvavaa määrää. LGV:t ovat nyt ohittaneet HGV:t toimitusmaileissa. 
Tämä heijastuu LGV:n toimittamien viimeisen mailin toimitusten lukumäärässä.  

Professori Tom Cherrett Southamptonin yliopistosta antoi palautetta viimeisen mailin 
toimitusten reiteistä kaupunkiympäristössä. Hän kertoi, että eräät kuljettajat toimittavat 
päivittäin 120–450 toimitusta/kokoelmaa. Reitin oppiminen kuljettajalta voi kestää jopa kuusi 
kuukautta.  

Kaupunkien tiheys kasvaa; uusia tekniikoita kokeillaan vastaamaan seuraavan päivän 
toimitusten kasvavaa kysyntää. Vaikka moottoroidusta jakelusta pois siirtyäksemme 
kokeillaan uusia kaupunkitoimituskonsepteja, kuten drooni-, kävely- ja pyöräilytoimituksia, 
kaikista esityksistä käy selvästi ilmi, että LGV-kuljettajat ovat avainasemassa tämän kasvavan 
sektorin kysyntään vastaamisessa lähitulevaisuudessa.  Sprinter-ohjelma on nyt tärkeä 
projekti, joka voi tukea uusien ja olemassa olevien LGV-kuljettajien tietotarpeita entistä 
teknologisemmassa ja lainsäädännöllisemmin vaativassa roolissa.  

 

 

Seuraava projektikokous 
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Seuraava projektikokous pidetään Fanossa (Italia) 17. ja 18. tammikuuta 2019. 
Kumppanit keskustelevat kokouksessa henkisistä tuotoksista, pääasiassa IO3:sta 
(Koulutuspolku) ja IO4 (Koulutusmetodologia ja siirrettävyysopas), seuraavista 
toimista ja projektin yleisestä kehityksestä.  
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Seuraa Facebook- ja LinkedIn-sivujamme saadaksesi uutispäivityksiä. 

https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject/  

 

https://www.linkedin.com/groups/13563215/  


