VALKAMAN VOLVO FH16 750
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Esittelyssä: V
Koulutus: KA
Turvallisuus: I

Teksti ja kuvat: Harri Onnila
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Räyskälän lentokentälle on avattu uusi ajoharjoittelurata, joka tarjoaa
puitteet myös raskaille ajoneuvoille. Alkuvaiheessa Drivepark keskittyy
talvisesonkiin, mutta toimintaa on määrä kehittää ympärivuotiseksi.

er,ätauringon kirkkaudessa
avautuu kilor-netrin ajoharjoitrelusuora, jolle ajctusta
noin 3 000 kuutiosta vettä on
muodosrunut 40 senttiä paksu jääkansi. Radan pintaa peittää edelrär'änä t'önä sadellut ohut räntäkerros,
jota auringonsäteet muovaavat sohloksi
hiljrlleen murta vääiäa mätröm.i.ri. \1rrutama plussa-aste ei kuitenkaan hetkauta
jvkevää jääperustaa. ioren paikalla olevat

64

kuorma-autot r.oir,at pr.vhkiä suruttå suo-

ralle viritettr'ä ke ilakujaa pitkin. Vauhria noin 80 kni/h, täl.sjarrutus ja r'äisrö
raskaalla kuornra-ar-rtolla. Liikenteessä
epätoivottu tilanne, mutta ajohar.joitteh-Lradalla run'allista. tarkoituksenmukaist:r
ia suorasraan

elinrärkeää oppia tien pääliä

uhkaavia vaaran hetkiä ajateller-r.
Edellä perusaineksia uudelle ajoharjoitteluradalle Drir.eparkille. joka kuluneen;1 talvena avasi roimintaansa Lopella.

Sin:ill;Lin paikka on tuttu niin lenrolr;rrrrrt.rjille kuin tlkar uositta moottoriurheilr,La seuranneille, sillä raskaiden
aioneuvo jen ajoharjoittelulle soveltuva
Drivepark sijoitruu Rär,skälän lentokenrä I Ie.

Sijainnin iso merkitys. Rä1.skälän lentokenttä ja sen lälritier-root ovat valtion
rnaita ja pitkiilti puolustusvoir-nien käytössä, mutta lentokenttäaluetta on vuo:ikvmnrcniä r'u.lkrartu lcntoroinrintaa
operoir.alle Räyskälä-Sääriöl le, jolta Drivepark puolestaan vuokraa alueita aioharjoirtelukär.'tröön.
Driveparkin r.rittäjänä ja puuhamie-

henä ahkeroi Jukkapekka Tiainen,
jonka aicmpaan rausraan kuuluu muun
muJs\å ktrornr.r-.,rrtonkrrlier t.rjan tr ö-
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Hyvä sijainti on tärkeitä läl.rtökohtia
menestyväile rtrtaroiminnalle, mLlttä se
ei tietenkä:in r-ksin riit:i. Esimell<iksi J1,-
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rsirrkaspalvelun nrerkitr-iisen.
"T;rvoitteen:r on er-rsilr-Lokkainen

asi a-

kaskokemus s:.rirplurisesr:i poislähtöön
jokaiselle k:ivijäl ie."

Drivepark-ajoharjoitreluradan kohclervhmiksi f iainer.r mainitsce .-dell:i mairLirtujcn kr-Lljetr-rsvritvstcn

i.r pelastuslaitosten
lr s,iksi nr tr rur mrLllss:l .l r.lto nrila h rr n rtto jat ja
.rr

lrt.r.rt.

\

l,.i

iirrr.

rtt.,rn'tt rrj,t r,,inrij,'ir.r

n hou ktrrtelenr,t.t Ir iliuccn si,ai Irnill:i vain tunnin pri.rssri Hclsinki-\r:rnta:rn lentokentiistii, mutt:r silti paikka na.
pvr it:i:i

joka tarjoira rauhalliscr ja sr"iojaisat olosuhteet r.aikka ruorekulauksia ajateller-i.
Tiir:i tukevat alueen' m;rinoksettomuus"
sck:i lentolienttiialueen niLtka naan rLrorna
rurvirliisuLrs.
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lor-netriä pitkä var,rhrirata kenttäalueen
vn-rpäri."

Jos rrrt:rtoiminta kär'nr-risrvv ja ke hittvv tavoitclluIle r:rr,rlIa. on Driveperkiin
Iuvrrssa rnyijs l<esirlirivttirri. Sc on nrahdollista sijoittanralla rrjoharjoittelrL si.'r,rr-Ln kiiror:rcloiIta, joren ientokor.reet j:r

kumipr'ör:iliikenne mahtuvat irlueelle
.oplli.J'r i mr ö' Lq.äaj:n Ientotointintt.ut
aili:ran.'I'i:rinen kerroo suunn itelrnissr,r
o1e.,'a n h ;rI ka i si j rr1taa n sat,rmetrinen liirkevmpvrii asfaItiIIe scL;i rirtiI kesrikiirrttriin myiis raskaallc l,.tlLrstolic. r,rrvittatsre trivsil]c 7(r tonnirr nressoillc rrsri.

Drivepark-radan
puuhamiehenä
touhuaa Jukkapekka Tiainen,
jolla on radan

kehittämiseksi
runsaasti ideoita.
Monipuolisen talviajoharjoittelu n
lisäksi suunnitelmissa on toiminnan laajentaminen
tulevaisuudessa
myös kesäkaudelle.

t
*§

\,ii,icrr .rrunnirrlrrricrt'iirtr rttirrt rr
lioltti Lrt.Lt t t'ui lt.I.l1'ql r i.i.i r.r rttt.r.t
Lt

i

lähit:rlvien aikana sen muk,r:rn. liuinlia
kalrailtLr k.ir rc.iiJliurrra lör rrii ja utt.rr
Driveparkin omakseen. Ensi talr.en rat;rkar,Ldeksi on merkirti' li;rlenteriin 1i.I.
r;..1. 1017. m
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i,'kcnt r.i.rlrr..ll.L,, r f.it llt r rr.
\i irvspaivclLr iticn I isri Iisi r;icl,r 1a te rlorrran nrr,ijs koko karrsl n a joharjoittclup:iiviii. lotte radan krilttöeste saacllan kor'kealisi ja toiminta kannart:r'aksi.
"Ensi talvelle ravoirc on s:racla yhteenI

B

l0-30

aiopäiviiä raskaalle ja ker.r-elie
Iiaiustolle."

sä

Suunnitteilla myös kesäkauden ajo-

harjoittelua.

I-nsinr nriiiscnii raIvcnrr

I)rivcpa rli l«rosru i ()0 0 nrctliii pirliris rii
j,rtrlttt'- i.r r.ii.riir.r.1.'.r.r. i,,it.t it', .r.i.r.sa oli kaksi rinnakkain: hrckkapol-rjeinen
raskaalle kalusrolle ja nvkviseiliiän .1,5
tonnin nraksi m ipai r-ror.r sal Iir.a ki itotieaslaltti i<evyemrnille ajoneur.oille. Lisiiksi
kiivtössä oli halkaisijaltaan 80-merrincn
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kirkavr-npr. rri.
-Jo scrrr;lil\ral

lc tah.i karrdcl lc on ticrlossa

tcttv rr ohrr r joi r tcIu rrrta.
''[-ur':rssrr
on noin I.5 kikinretriri pirliri
jriritlr'rcttr' liirsirtclvret.r sckri viitiscn ki-
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