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Driveparkissa raskaaJl
kaluston harj ittelu
onnistuu tu
ll
I
a

äyskälässä ei talvisin ole lentotoimintaa, mutta alueelta 1öytyy ympäri r,uoden koulutustilat sekä mo-

.ellimajoitus- ja ruokailumahdolli
suudet niitä tarvitseville. Talvella 2016 harjoitusradalla oli noin 900 metriä pitkä jarrtr
tus- ja väistöalue. Lisäksi aluee1la oli halkaisijaltaan 40 metrin kitkaympyrä. Tulevana
talvena näiden lisäksi jäädytetään 1,5 km
käsittely,rata ja lumella kovetettu noin 5 km
vauhtirata. Jarrutus- ja väistöalue on suunniteltu tehtäväksi kokonaan asfaltoidun
ki,i&oradan ulkopuolelle, jolloin kaluston
massa ei rajoita käyttöä. Drivepark avautuu seuraavan kerran 15.1.2017.

Räyskä lä n lentokentäl le

jäädytetti n
i

alkuvuodesta ensimmäisen kerran raskaan
kaluston talviajoharjoittelurata. ldean

suhteet, oheispalveiut ja vapaa-ajanviett,,n.rahdollisuudet sekä ammattimainen ko,rlutustoiminta.

isä Jukkapekka Tiainen on laskenut,

Raskas kalusto pysähtyy hyvin

että kahden tunnin ajomatkan päässä

lumisella pinnalla

lentokentästä on 100 000 pakettiautoa ja
35 000 kuorma-autoa.'l?illä hetkellä EteläSuomessa ei ole toista raskaan kaluston
ta lvi ha rjoittel u pai kkaa.

Ajoharjotteluraclalla oli testattavåna nr1r.
N'IAN TGX 35.560 8x4-4 BL / 3 90tl -kuorma-auto ja'W\r:n muista maahantuoitrist;,
h1'ö§autoista SEIKEL-nelivedolla varustettu Transporter ja.l-rnotion Caddy \laaliskuun toisella viikolia radalle oli muoclos,
tLrnut jiiiin päälle karhea lr-rnrikcrros, joli:.
nrahdollisti tcitolikzran hirlastuvuuclen

1<ai-

zrjoneLrvoillc. \IAN Centerin liuor.
Ira-automv1,j;i Jarkko l-aukkasen l<Lrljc t-

kille
Drivepark mahdollistaa
kustannustehokkaan koulutuksen

tanra \,lAN:n kuorura-autokin selvitti r.ar
vatta väistöliokeen 80 knt tuntinopeucl::'
ta. Tosin apukuskin paikalla tilannetta val, r-

Driveparkin talviajoharjoitteluradan ideana on tarjota Etelä-Suomessa kuljetusalan

kuvaamassa olleena r,äistön onnistumisel
puolesta ei olisi l1'önvt vetoa hetkeä ennel

yrifi,ksille mahdollisuus ajokoulutukseen
ja ammattipäter,yyden ylläpitoon. Koulutusten tavoitteena on vähentää onneftomuuksia opettan-ralla riskienhallintaa ja
turvallista ajotapaa. Tämä tuottaa suoria
kustannussäästöjä yrityksille.
Drivepark tarjoaa jatkossa puitteet myös

eri autovalmistajien promootiotilaisuuksiin. Näitä varten a1ueel1e on helppo rakentaa asiakkaan toivoma ilme. koska lentokentällä ei ole pysyviä mainoksia. Alueen
käyttökelpoisuutta lisää hyvä turvallisuus.
Asiaton oleskelu on kielletty ja kaikki toiminnot tapahtuvat näköpiirissä. Ajoharjoit
telu- ja ajoneuvotestaus Räyskä1ässä ovat
yksi alueen toimijoiden Airpark-hankkeessa syntynyt idea. Hankkeessa alueen vahvuuksiksi kuvattiin laadukkaat toimintaolo-
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15 065 li.g ja kantavuus .lorpen T\T-PHKSAN[)Javapalietil]a 19 !)35 kg. \histiili,,licet suoritettiin t1{rjiil1ä lavalla, jriten kilvttiil§nrinen kuornrattuna j:ii toteantatta tii.,

I

kertaa.

Harjoitteluradan eduksi voidaan laske;,
rn1,ös se, että pelastuslaitokset voivat har"

ioitella radalla pillit

pää11ä.

Tämä onkin har'-

joiftelijoirlen toiveena, koska hä16'sääner
kerrotaan vaiktLttavan suoritukseen. Tot,
minnan laaientanrinen siviiliaLrtiiihirt r,aatjr
nruutoksia vrrpäristijlupaan. Nllr.mtetr olL,sttltlr,'t jlt al, r-,,1r-11;1ji6n trttttrltl tilrLit,,,,::
Itohdallaan. Varsinliin aurinl<oisena uta:1,
liskLrLrn päir,änä radalla olisi voinut tehcl:,
toistoja enemnränkin.
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