
HAUKKUVAN MOOTTORIRADAN KÄYTTÖSOPIMUS 2018 

Lapinlahden Autourheilijat ry (LapinlAU) ja (nimi) _________________________________ syntymäaika 

_________________ ovat tehneet ajoharjoittelusopimuksen Haukkuvan Moottoriradalle kaudeksi 2018 

tämän sopimuksen ehdoin. 

 KÄYTTÖEHDOT:  

1) Harjoittelija noudattaa alueella olevien ohjetaulujen ohjeita.  

2) Ajo radalla on sallittu vain alueen aukioloaikoina. Aukioloajat ovat ma-pe 10-20, la ja su 12-18.  

3) Harjoittelija saa, erillistä maksua vastaan, järjestää ajo-opetusta tai siihen rinnastettavaa toimintaa 

sopimuksen mukaan LapinlAU:n kanssa.  

4) Harjoittelija/huoltaja on vastuussa kaikista mukanaan tulevista henkilöistä. Lemmikkieläimet on 

pidettävä kytkettyinä. Alkoholin käyttö alueella on kielletty.  

5) Korvauksena radan käytöstä harjoittelija suorittaa henkilökohtaisen, LapinlAU:n vuosittain 

määrittelemän ratamaksun, tai LapinlAU:n jäsenmaksun.  

6) LapinlAU ei vastaa harjoittelijalle, tai hänen mukanaan oleville henkilöille, alueella mahdollisesti 

sattuvista vahingoista. Maksettu ratamaksu ei siirrä mitään vastuita LapinlAU:lle. LapinlAU:n edustajan 

paikallaolo ei siirrä mitään vastuita LapinlAU:n edustajalle eikä LapinlAU:lle.  

7) Harjoittelija vastaa itse radalle tai alueelle aiheuttamista vahingoista.  

8) Harjoittelijan on tunnettava radalla ajamisen perussäännöt.  

9) Varsinainen rata käsittää lähtöalueen, ajoradan ja poistumistiet.  

10) Liikuttaessa moottoriajoneuvolla varikko- tai rata-alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

Kulku radalle tapahtuu aina varikon ja lähtöalueen kautta.  

11) Alueella on noudatettava siisteyttä. Varikkopaikka on puhdistettava roskista lähdettäessä eikä alueelle 

saa jättää mitään jätettä. Jos öljyä valuu radalle, on se puhdistettava sieltä pois. Avotulen teko on sallittu 

erityistä varovaisuutta käyttäen.  

12) Harjoittelija vastaa itse omasta ja kalustonsa turvallisuudesta sekä vakuutuksista radalla. Harjoittelijan 

on itse todettava radan sen hetkiset olosuhteet (kuoppaisuus, vesi, reunojen turvallisuus jne.) ja sovitettava 

oma ajonsa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.  

13) Ajoharjoittelussa on AINA käytettävä kypärää, ilman sitä ei ole asiaa radalle.  

14) Ratavalvojan (ratamaksujen kerääjä) ja LapinlAU:n edustajien antamia ohjeita ja kehotuksia on 

ehdottomasti noudatettava. Ratavalvoja tai LapinlAU:n edustaja voi kieltää harjoittelijan oleskelun tai ajon 

radalla. Harjoittelijat valitsevat keskuudestaan ratavalvojan, jos LapinlAU:n edustaja ei ole paikalla.  

15) LapinlAU voi irtisanoa tämän sopimuksen, mikäli harjoittelija ei noudata sopimuksen ehtoja. 

LapinlAU:lla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja yksipuoleisesti. Allekirjoittamalla tämän 



sopimuksen käyttäjä hyväksyy tietojen tallentamisen LapinlAU:n radankäyttäjä rekisteriin. Rekisterin tietoja 

luovutetaan tarvittaessa vain viranomaiskäyttöön.  

16) Tästä sopimuksesta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.  

17) Harjoittelija on tutustunut radan turvallisuusohjeeseen. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen 

harjoittelija sitoutuu noudattamaan radan käytöstä tässä annettuja sääntöjä sekä muita ohjeita ja 

rajoituksia. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja, joka vastaa kaikista harjoittelijan 

toimista alueella.  

 

Harjoittelija: 

 Osoite:  

Sähköpostiosoite:  

Puhelinnumero:  

Huoltaja:  

Osoite:  

Sähköpostiosoite:  

Puhelinnumero:  

 

Päivämäärä:  

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset: 

 

 ________________________________   ___________________________________  

Harjoittelija    Huoltaja 

 

________________________________ 

Lapinlahden Au:n edustaja 


