YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTON AJOHARJOITTELURADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT.

Yleistä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistama, Ylä-Savon ammattiopiston hallinnassa oleva,
Iisalmen kaupungissa sijaitsevan Ylä-Savon ammattiopiston ajoharjoittelurata.
Ajoharjoitteluradan käyntiosoite: Sonkajärventie 114, 74100 IISALMI
Postiosoite: PL 30, 74101 IISALMI
Puhelin: Ratamestari 0400 792 818
Ajoharjoittelurata on yleiseltä liikenteeltä suljettu, mutta siellä liikennöinnissä noudatetaan
tieliikennelain säädäntöä soveltuvin osin.

Käyttötarkoitus
Ajoharjoittelurataa käytetään ajokorttiasetuksen mukaisissa ajoneuvokuljettajien perus-,
jatko- ja täydennyskoulutuksessa sekä Valtioneuvoston asetuksessa 640/2007 määritellyissä
koulutuksissa. Ajoharjoittelurata soveltuu myös raskaiden ajoneuvojen ja moottoripyörien
ajo-opetukseen.
Ajoharjoittelurata toimii Ylä-Savon ammattiopiston kuljettajakoulutuksen opetusalueena,
jossa opiskellaan ajoneuvojen- ja materiaalien käsittelyä, sekä muiden kuljettajakoulutuksen
järjestäjien ja liikenteenharjoittajien ajoharjoittelualueena.
Ajoharjoitteluradalla voidaan järjestää myös liikenneturvallisuuteen tai ajoneuvojen
käyttöön liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Radan ylläpitäjä päättää alueen luovuttamisesta
näihin tarkoituksiin ja tilaisuuksien järjestämiselle asetettavista ehdoista.

Käytön sisäinen valvonta
Ajoharjoitteluradan toiminnasta ja kehittämisestä vastaavana esimiehenä on Ylä-Savon
ammattiopiston logistiikan koulutus päällikkö ja sen päivittäisestä käytöstä vastaa
ajoratamestari.
Ajoratamestari:
– Vastaa ajoharjoitteluradan käyttökunnosta ja siitä, että rata täyttää tieliikennelain
267/1981 69§ 2 momentissa määrätyt vaatimukset
– Myöntää alueen käyttövuorot sekä antaa ohjeet alueen käytöstä ja valvoo niiden
noudattamista
– Hyväksyy käyttäjän vastuuhenkilöt joko tapahtumakohtaisesti, toistaiseksi tai
määräajaksi.
– Järjestää käyttäjien vastuuhenkilöiden koulutuksen.
– Antaa turvallisuusohjeet ja vastaa tarvittavan turvallisuusvälineistön sijoituksesta ja
kunnossapidosta
– Voi evätä ajoharjoitteluradan käyttöoikeuden, jos käyttäjä ei noudata näitä
järjestyssääntöjä tai turvallisuusmääräyksiä

Käytön ulkoinen valvonta
Ajoharjoitteluradan ulkoisesta valvonnasta vastaa Pohjois-Savon maakunnan
ajokorttitutkinnon vastaanottaja

Opettajan vastuu ja oikeudet
Opettajan velvollisuus on antaa riittävän yksityiskohtaiset ohjeet radalla suoritettavasta
harjoittelusta. Opettaja vastaa ensisijaisesti oman oppilaan / ryhmän toiminnasta. Mikäli
radalla on yhtä aikaa muita oppilaita / ryhmiä, ovat opettajat yhteisvastuullisia ryhmien
välisestä toiminnasta. Opettajalla on oikeus poistaa rata-alueelta oppilas, joka ei noudata
annettuja ohjeita ja sääntöjä.
Oppilaan velvollisuus
Oppilas on velvollinen noudattamaan opettajan antamia ohjeita ja sääntöjä. Epäkuntoisen tai
katsastamattoman ajoneuvon käyttö radalla on kielletty. Syventävän vaiheen koulutuksessa
oppilaalla on oltava ajo-oikeus voimassa.
Muut Turvamääräykset ja ohjeet
Ajoharjoitteluradan käyttäjä vastaa ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista.
Ajoharjoitteluradan käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä järjestyssääntöjä sekä
ratahenkilöstön antamia ohjeita ja määräyksiä.
Mikäli ajokortin syventävän vaiheen koulutuksessa on yhtä autoa kohden useampi kuin yksi
kuljettaja, on ajoharjoitteluradan käyttäjän varattava ennakolta tarvittava lisäaika.
Radan teknisiä laitteita saa käyttää vain käyttökoulutuksen saanut henkilö.
Suurin sallittu ajonopeus on 60 km/h. Erityistilanteissa liikenneopettaja voi sallia
suuremman nopeuden käytön.
Asiaton oleskelu rata-alueella on kielletty.
Vahingon sattuessa
Ratamestari

0400 792 818
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Maksut
Ajoharjoitteluradan omistaja perii alueen käytöstä erillisen hinnoittelun mukaisen
korvauksen, joka on suoritettava etukäteen, ellei muuta ole sovittu.
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