JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.

RADAN NIMI JA OSOITE:
Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Oy
Ajoneuvontie 39
41400 Lievestuore

2.

RADAN KÄYTTÖTARKOITUS:

2.1

Harjoitusrata on tarkoitettu tieliikennelainsäädännön mukaiseksi ajoharjoitteluradaksi,
jolla annetaan kuljettajaopetukseen liittyvää liukkaan kelin ajo-opetusta.
Radalla ja ratayhtiön vuokraamilla alueilla voidaan järjestää myös muuta
liikenneturvallisuutta edistävää harjoitus-, testaus-, tai koulutustoimintaa.

2.2

3.

VALVONTA

3.1
3.2

Harjoitteluradan valvojana kuljettajaopetuksessa ( kohta 2.1 ) toimii
Ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttama tutkinnon vastaanottaja.
Muuta toimintaa valvoo Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Oy:n hallitus.

4.

RADAN VASTUU

4.1

4.6

Ratayhtiö vastaa siitä, että rata on mitoitukseltaan, rakenteeltaan, kunnoltaan,
laitteiltaan ja varusteiltaan liikenneministeriön ohjeiston mukaisessa kunnossa ja että
rata ja sen varusteet ovat harjoitteluun sopivat ja turvalliset. Käytännössä tätä valvoo
ylläpitäjän valtuuttama ratamestari, tai hänelle määrätty sijainen, jolle radan käyttäjien
on viipymättä ilmoitettava havaitsemistaan vioista, tai puutteista ennen koulutuksen
aloittamista. Epäkuntoisia laitteita ei saa käyttää.
Ajokortin saantiin tähtäävän kuljettajaopetuksen I-vaiheen ajoharjoittelussa
edellytetään opettajalta ratakohtaista koulutusta.
II-vaiheen harjoittelussa opettajalta edellytetään liikenneopettajalupa tai tutkinnon
vastaanottajan hyväksyntä toisen vaiheen opettajaksi, sekä ratakoulutus ja voimassa
oleva ratakouluttajakortti.
Muuta, kuin ajokortin saantiin tähtäävää opetusta saa radalla antaa ylläpitävän
yhteisön hyväksymä ratakoulutuksen saanut henkilö.
Opettajan antaessa opetusta, hänen on noudatettava ratamestarin ohjeita.
Ratayhtiö ei vastaa ajoharjoitteluun käytettyjen autojen mahdollisista vaurioista.

5.

OPETTAJAN VASTUU JA OIKEUDET KULJETTAJAOPETUKSESSA

5.1

Opettajan tulee huolehtia, että koulutukseen osallistujat saapuvat ajoharjoitteluradalle
riittävän ajoissa, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua radalla pidettäviin
näyttöihin. Näytöillä ja esimerkeillä osoitetaan, mihin annettavalla koulutuksella
halutaan vaikuttaa. Kun yhteiset näytöt on annettu, ei näytöistä myöhästynyttä
koulutettavaa voida enää ottaa kyseiseen ryhmään.

4.2
4.3
4.4
4.5

5.2

5.6
5.7

Käytettävistä ajonopeuksista päättää opetusryhmästään vastuussa oleva opettaja aina
ensin keliolosuhteet todettuaan. Myös opetusvälineiden käytöstä vastaa opettaja.
Opettaja antaa harjoittelua ja radan käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset.
Opettaja ohjaa ajoharjoittelua ja vastaa ensisijaisesti oman ryhmänsä toiminnasta,
mutta mikäli radalla on yhtä aikaa myös muita ryhmiä, ovat opettajat
yhteisvastuullisia ryhmien välisestä yhteistoiminnasta.
Opettajalla ja ratamestarilla on oikeus poistaa oppilas rata-alueelta, mikäli annettuja
ohjeita ja määräyksiä ei noudateta.
Opettajan tulee aina huolehtia, että hän palauttaa kaikki opetuksen antamiseen
käyttämänsä radan välineet niille kuuluville paikoille.
Opettajan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa opetussuunnitelmaa (2.1).
Opettajalla tulee olla voimassaoleva ratakouluttajakortti.

6

OPPILAAN VASTUU KULJETTAJAKOULUTUKSESSA : ( 2.1 )

5.3

5.4
.
5.5

6.1
6.2
6.3

6.4

Opettajan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava
Epäkuntoisella autolla harjoittelu on kielletty.
Harjoittelussa noudatetaan tieliikennelain säädöksiä.
Ratayhtiö perii radan käytöstä erillisen hinnaston mukaisen maksun, jonka oppilas on
velvollinen suorittamaan ennen ajoharjoittelun aloittamista. Ennakkoon maksetusta
ratamaksusta on aina esitettävä tosite radalle tulon yhteydessä.

7

TURVAJÄRJESTELYT :

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Radan teknisiä laitteita saa käyttää vain ylläpitäjän valtuuttama henkilö.
Harjoittelun tulee tapahtua aina ohjattuna.
Harjoittelun aikana rata voidaan sulkea puomeilla.
Ajoharjoittelun seuraaminen on sallittu vain sille varatuista paikoista.
Samanaikaisesti rata-alueella ajokorttiin tähtäävään opetukseen saa osallistua enintään
kaksitoista autoa, jolloin suoritusalueella toimitaan enintään kuuden auton ryhmässä.
Ohittaminen rata-alueella on kielletty.
Suurin sallittu nopeus radalla on 70 km / h. Nopeudet on kuitenkin harjoitustilanteissa
aina pidettävä tehtävään sopivana vahingon välttämiseksi. Ajoharjoittelurata ei vastaa
harjoittelussa käytettäviin autoihin mahdollisesti sattunutta vahinkoa.
Opettaja ohjaa tarvittaessa harjoitusajoa tarkoitukseen varatuilla radiopuhelimilla, tai
punaisilla ja vihreillä lipuilla, tai valoilla. Sen jälkeen, kun ajoharjoitusta suorittavalle
on annettu lupa harjoitustehtävään, ei suoritusalueella saa olla, eikä liikkua muita
henkilöitä. Suoritusalueella toimiessaan II-vaiheen kouluttajalla on oltava yllään
heijastinvaate.
Turvallisuussyistä radan sorastettuja turva-alueita ei saa käyttää ajamisen
harjoitteluun, eikä pysäköintiin.
Toisen vaiheen opetukseen osallistuvalla tulee olla voimassaoleva ajokortti, sekä koko
ratakoulutuksen ajan auto henkilökohtaisessa käytössä. Mainitun opetuksen aikana,
turvallisuussyistä , autossa ei saa olla matkustajia.

7.6
7.7

7.8

7.9
7.10

8.

YHTEYDET ja TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSESSA :

8.1

Vahinkotapauksessa on ensisijaisesti otettava yhteys ryhmän opettajaan, tai
ratamestariin.
Yleinen hätänumero on 112. Radan puhelinnumero on 020 7851990

8.2

8.3

Alueella on oma pelastussuunnitelma mihin kouluttajat on perehdytetty.
Lievestuoreella 31.10.2012
HALLITUS

