
Tervetuloa Turkuun Itäharjun ajoihin 1955 - 65 helatorstaina 26.5.2022
Huomioitavaa koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä Huomioi, ettet 
saa tulla tilaisuuteen mikäli sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Vältä lähikontakteja, pyri ylläpitämään turvaväli 
vähintään 1-2m. Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia.
Ajoreitti on n. 1350 metriä, joka ajetaan myötäpäivään. Reitin varrella on yleisöä koko matkalla, ulkokaarteet ovat kiellettyä 
aluetta. Tilaisuuden TÄRKEIN ASIA ON TURVALLISUUS. Nopeusrajoitus on 50 km/h mutta kannattaa silti varoa ihmisiä ja eläimiä. 
Suuri osa yleisöä on ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa tapahtumassa. Varsinkaan eläimet eivät ole tottuneet kilpakoneiden 
ääniin.

Näytösajo kestää 15 minuuttia kerrallaan. Ajon jälkeen ruutulippu ohjaa kuljettajat varikolle takaisin. WC:t 
ja ruokapisteet ovat varikolla ja Itäharjun grillin läheisyydessä. Varikkoalueella on tupakointi kielletty. 

Varikko on tällä kertaa osoitteessa Teollisuuskatu 42 Turku.
Ajoneuvo pitää  olla vakuutettu. Ajovarusteiden ei tarvitse täyttää nykyvaatimuksia, 

  aikakauden vermeet kelpaavat. MP-kuljettajilla pitää olla kypärät. 
Liikkeellelähtö tapahtuu sekä autoille että moottoripyörille kaksi rinnakkain

noin kolmen sekunnin välein. Lähtöä varten kokoonnutaan paririviin Itäharjun
Grillin kohdalle Teollisuuskadulle reittiä Hippoksentie, Imarisenkatu, Tierankatu

kääntyen varikolta aina oikealle. Ratavalvojia (Lippumiehiä) on reitin varrella
viidessä pisteessä. Lipuilla annettuja ohjeita on noudatettava.

Punainen lippu = PYSÄHDY HETI
Keltainen lippu= VAARA. HILJENNÄ VAUHTIA

JA VALMISTAUDU PYSÄHTYMÄÄN.
Musta lippu + numero= AJO-OIKEUS EVÄTTY, AJA VARIKOLLE.

Siis jos rikkoo kuljettajakokouksessa yhteisesti 
sovittuja sääntöjä, niin järjestäjällä on oikeus 

liputtaa kuljettaja ulos. Törkeässä tapauksessa 
voidaan sulkea seuraavista lähdöistä.

Ajoreitillä on ohittaminen sallittua mutta ei 
tarpeellista. Ajon jälkeen ruutulippu ohjaa 

kaikki varikolle. 
Ensiapuambulanssi on Teollisuuskadulla.

Pyörille on  kaksi ryhmää 
kummassakin 35 pyörää ja 
Autoille kolme ryhmää 
jokaisessa 20 autoa.
Tunnissa kolme lähtöä,
ajoaikaa 15 min ja vaihto 5 min
Katsastus klo 9.00 – 11.00 
Kuljettajainfo 10.45 

11.00 – 11.15 MP 1
11.20 - 11.35 MP 2
11.40 - 11.55 AUTO 1
12.00 – 12.15 AUTO 2
12.20 - 12.35 AUTO 3
12.40 – 13.00 Leo Kinnunen muistolähtö
13.00 – 13.15 MP 1
13.20 – 13.35 MP 2
13.40 – 13.55 AUTO 1
14.00 – 14.15 AUTO 2
14.20 – 14.35 AUTO 3
14.40 – 14.55 MP 1
15.00 – 15.15 MP 2
15.20 – 15.35 AUTO 1
15.40 – 15.55 AUTO 2
16.00 – 16.15 AUTO 3

Siis jokainen ajaa kolme kertaa ja 15 min kerrallaan. Ajot loppuu klo 16.15.
Ikärajana on vuosimallit 1980, etusijalla kilpa- tai rallihistorian omaavat ajoneuvot.

Ambulanssi
päivystää



Varikko täytetään saapumisjärjestyksessä 
aloittaen perältä

Varikkoruutuja ei ole numeroitu eikä eroteltu toisistaan 
asfalttiin, mutta ajoreitit väleissä on merkattu naruilla.

Ajoreittejä ei saa tukkia sujuvuuden 
ja turvallisuuden takia, jokaisen on 

päästävä lähtemään liikkeelle 
ainakin kahteen suuntaan

Lähtöalueelle edetään 
varovasti johtoajoneuvon 

perässä varikon takaa 
kääntyen aina oikealle

Katsastus suoritetaan 
suoraan varikkoruuduissa 

9.00-11.00
Kuljettaja Info on myöskin 

varikolla 10.45

Lähtö on grillin edestä ja myös lenkki päättyy siinä, lopuksi 
ajetaan takaisin varikolle Teollisuuskadun puolelta lippumiesten 

ohjaamana


