
Radan turvaohjeet kaikille 
luettavaksi ennen ajelua!    

1 - 2 radat nuoria ja aika-ajoja varten      

3 - 4 radat kovavauhtista ajoa     

5 - 6 radat pyörittely-/keskusteluvauhdilla      
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Ajolinjan muutos vaatii aina tilanteen arvioimisen! 

 
Ulkoradoilta poistuminen aina varoen!                 
           
                
1 ja 2 radat ovat varattu nuorille tai aika-ajoja varten. 
 
Nuoret ajavat 1 rataa pitkin, mutta ohittavat 2 rataa pitkin. 
Nuorten ajolinjat ovat epävakaat, joten heitä tulee varoa erityisesti! 
Samasta syystä alle 12 vuotiaat eivät saa ajaa muita kuin 1 ja 2 ratoja. 
Jos alle 12 vuotiaan halutaan ajavan muualla on hänen mukanaan oltava koko ajan ajon 
opastaja. 
              
3 ja 4 radat ovat nopeampaa ajoa varten.  
 
4 rata on ns. vaihtorata eli kun vedot ajetaan 
pääasiassa 3 rataa, niin ohitukset 4 rataa pitkin.     
Jos ajat 4 rataa ja joudut ohittamaan ”sisäradan” eli  
3 radan kautta, niin noudata erittäin suurta 
varovaisuutta!!! Tässä tilanteessa suurimmat 
nopeudet.    
    
              
5 ja 6 rata ovat keskusteluvauhdilla eteneviä  
varten, joten jos ajat yläreunaa ja tulee tarve 
ohittaa, niin katso, että takaa ei tule ketään 
ja ohita 4 rataa pitkin. Ratoja 5 ja 6 ei saa 
käyttää ohituksiin.       



 

  
   
   
              
HUOM! Ajolinjojen muuttaminen ilmoitetaan 
AINA ajoissa käsimerkillä. 
     
     
Muistakaa, että radalla on paljon ratapyörillä 
ajavia. Ratapyörissä on ns. kiinteät välitykset, eli 
ei ole jarruja ja nopeus on vedoissa kova.    
              
Jos poistut ns. junasta/ ajoryhmästä sivulle, niin olet sitten 
millä paikalla tahansa näytä aina käsimerkkiä. 
 
Kolme rinnakkain ajelu on kielletty. 
   
Korvakuulokkeita ei saa käyttää radion, podcastien tai musan kuunteluun ajon 
aikana!  
 
Isomman keskiörattaan käyttö radalla ei ole suotavaa, pienellä pyörittäminen 
on mukavampaa, kehittää tekniikkaa ja pitää talvella hyvin yllä tuntumaa 
ajamiseen! Watt-biket radan reunalla hyviä voima-ajeluun. 
 
  
Mahdollisen tapaturman sattuessa: Ensiapu tarpeen mukaan. Ilmoitus 
välittömästi (huuto) kaikille radalla olijoille, ettei tule lisävahinkoja. 
Ilmoitus Myllyn henkilökunnalle. Soitto 112 heti tarpeen mukaan. Jos et 
osaa itse arvioida tarvetta, niin soita kuitenkin ja saat neuvot 
hälytyskeskuksen asiantuntijoilta. 
 
Innostavaa, kehittävää ja turvallista ajelua kaikille! 
              


