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päässä muun muassa päakaupunkiseu

dulta, HämeenLinnasta, Lahdesta, Turusta

ja Tampereelta.

Ajohar;oittelu paika n ideoijal la, heli-

kopteriyrittäjä Jukkapekka Tiaisella on

alueelle paljon muitakin suunnitelmia.

Räyskälän Lentokentälle avattiin
tammiku ussa Drivepark-ajoha rjoittel ual ue.

iäädytetyl lä radal la pääsee harjoittelemaan
myös raskaalla kalustolla.

rivepark-ajohaqoitteluaiue on

Lope ia Räyska än Lentokentällä

5e sijaitsee mukavan etäisyyden

Tavoitteena on tarJota räätälöityjä, turval-

lisia haloitte ukokemuksia erilaisille asia-

kasryhmille. Toimlnta on valvottua ja am-

nattilaito 'er kouluttaidl oh darnaa.

,*f,,,r*rrn arussa raoare paasrval IU-

tustumaar auto-, lilkerne 
Gnroottoritoir rta-at, Fe saivat s5iltelyr l,sä[si

mahdol lisuuden haryoitel la jäädytetyl lä

radalla pujottelua ja jarrutrrsta 

§

Ennakoivan ajon koulutusta

Tiainen tuntee 30 hehtaarin alueen

mahdoi isuudet;a srellä toimivat erilaiset

yrittäjätja harrastajat hyvin. Hän halusi

kehittää lentokentälle lisää talvikäynöä ja

tulevarsuudessa myös enemmän ajohar-
joitteluu n lilttyviä kesätoimintoja.

- Tää lä on loistavat, turvalliset puitteet

esimerkiksi ennakoivan ajon ammatti-
päievyyskou lutuksil le, l u kkapekka Tiai'

nen toteaa.

Tarlolla on ollut nyt kaksi rinnakkaista

jarrutus- ja väistöaluetta,loiden pi-

I-us or ao r^ k'lomeL'ir. ro ren r istä

soveltuu nimenomaan raskaalle kalustol-

le Llsaksitarjolla on [itkaympyrä, jonka

halkaisija on 40 metriä

Paikka soveltuu erinomaisesti niin yksi-

tyishenkrlöiden kuin yritysten aloharyoitte-

luun, errlaisten ajoneuvojen valmistajien

testi- ja esittelykäynöön sekä koulutusten

järyestämiseen. Alueelta loytyvät koulutusti-

lat ja cateringmahdollisuus. Läheisestä mo-

te lista saa tarvittaessa myös ma;oitustiloja.

^ oharioirrelurara jäady e aän pump-

paamalla vettä viereisestä järvestä. Alla on

hiekkapohja, joten tonnirajaa ajoka ustol

e e oie.
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VV-AUto Group Oy:n Jarkko Laukkanen oliopastamassa toimittajia raskaiden alo
neuvojen käytössä.
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