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1. JOHDANTO

Jyvässeudun Liikenneturvallisuuskeskus Oy antaa kuljettajaopetukseen liitty
vää liukkaan kelin ajo-opetusta sekä liikenneturvallisuutta edistävää harjoi
tus-, testaus- ja koulutustoimintaa ympäri vuoden. 

Toiminta radalla perustuu ratayhtiön hallituksen hyväksymään toimintaohjei
seen. 
Ratakoulutuksessa oppilaat saavat poistua autosta ainoastaan näyttöjen ai
kana. Ratakoulutuksen aikana on ainoastaan kouluttaja (liikenneopettaja) jal
kautuneena, joka on perehtynyt radan turvamääräyksiin ja toimintaohjee
seen. 

Kouluttajille annettava ratakouluttajakortti edellyttää, että jokaisella liiken
neopettajalla on päivitetyt ohjeet radan käyttöön. Ratakouluttajakortti on voi
massa ainoastaan, jos tarvittavat koulutukset on suoritettu. 

Jokainen liikenneopettaja perehtyy radan toimintaohjeeseen ja pelastus
suunnitelmaan, jonka jälkeen kouluttaja kuittaa "puumerkillään" lukeneensa 
asiat. 
Pelastussuunnitelmasta toimitetaan kopio (paperinen) autokouluille. 

Turvallisuus ei synny itsestään, se on luotava. Kaiken perusta on henkilöstön 
tietoisuus mahdollisista uhka- ja vaaratilanteista. 
Turvallisuudesta huolehtiminen on osa yrityksen päivittäistä työtä. 

Onnettomuuden, vahingon tai rikoksen sattuessa paikalla olevilla saattaa olla 
käytettävissään erittäin vähän aikaa estääkseen lisävahingot. 

Jotta osaisit toimia, on tarpeen, että mietit, opettelet ja harjoittelet etukäteen 
mahdollisia toimintamalleja. 

Tähän pelastussuunnitelmaan on koottu keskeisimmät toimintaohjeet. Toi
mintaohjeet ovat ohjeellisia, koska kukaan ei pysty etukäteen sanomaan mi
ten onnettomuudet tositilanteessa kehittyvät, mutta kaikki se tieto ja taito joka 
tilanteen sattuessa ovat käytettävissäsi, saattaa pelastaa terveytesi tai hen
kesi. 
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