
   Kotkan kaupungin    
    

 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A  
 
 

2010       Nro 5 
 

 
 

H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2010\2010 nro 6 Moottoriurheilukeskuksen käyttösääntö.DOC 
10.2.2006/ES 

 

KOTKAN MOOTTORIURHEILUKESKUKSEN (KMUK) KÄYTTÖSÄÄNTÖ 

(Hyväksytty liikuntalautakunnassa 4.11.2010) 
 
 

Toiminta-ajatus 
 

1.  KMUK:n tarkoituksena on luoda mahdollisuudet moottoriurheilun harrastami-
seen ja liikennekasvatuksen edistämiseen sekä alan yhdistysten yhteistoi-
minnan edistäminen. 

 
Omistus ja hallinto 

 
2.1  KMUK sijaitsee Kotkan kaupungin omistamalla kiinteistöllä. Alueella olevat 

rakennukset ja kiinteät rakennelmat ja laitteet ovat Kotkan kaupungin omis-
tuksessa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. 

 
2.2  KMUK:n alueen kiinteistönhoitoon liittyvistä tehtävistä huolehtivat aluetta 

käyttävät moottoriurheiluyhdistykset (käyttäjäseurat) yhteisvastuullisesti. 
Käyttäjäseuroilta ei peritä alueen käytöstä erillistä vuokraa. 

 
KMUK:ia koskevat kehittämisaloitteet ja esitykset tehdään 
liikuntalautakunnalle. 

 
2.3  KMUK:n alueella järjestettävien yleisötapahtumien, kilpailujen ja muun käytön 

yhteensovittamiseksi käyttäjäseurojen tulee tehdä esitys kunkin vuoden tapah-
tuma-aikatauluksi liikuntalautakunnan alaiselle liikuntayksikölle aina helmikuun 
loppuun mennessä. 

 
 

Käyttöoikeus 
 

3.1  KMUK:n alueella olevien ratojen ja tilojen käyttöoikeus myönnetään tämän käyt-
tösäännön mukaisilla ehdoilla Kotkan kaupungissa toimiville moottoriurheilualan 
yhdistyksille. Käyttöoikeus myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan. 

 
3.2  Kotkan kaupunki ei peri käyttäjäseuroilta tapahtumien järjestämisestä erillistä 

vuokraa. Mikäli tapahtuman tai harjoittelun järjestämisestä aiheutuu Kotkan 
kaupungille erillisiä kustannuksia, on kaupungilla oikeus periä aiheutuneista 
kustannuksista korvaus. 

 
3.3  Käyttöoikeuden siirtäminen tai luovuttaminen toiselle ilman Kotkan kaupungin 

suostumusta on kielletty. 
 

3.4  KMUK:n käyttö liiketaloudelliseen toimintaan on kielletty. 
 

Radan käyttöoikeuden saaneella yhdistyksellä on kuitenkin oikeus toimintaan-
sa varten kantaa pääsy- ja osanottomaksuja sekä tarjota yleisölle maksullisia 
palveluja tapahtumien ja kilpailujen yhteydessä. 
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3.5  Kotkan kaupungin liikuntayksikön myöntämät henkilö- ja vapaakortit oikeut-

tavat ilmaiseen sisäänpääsyyn KMUK:ssa järjestettäviin kilpailu- ja yleisö-
tapahtumiin. 

 
3.6  KMUK:n tiloissa ja alueella tapahtumia ja kilpailuja järjestävien käyttäjäseurojen 

on omalla kustannuksellaan huolehdittava tarvittavien lupien hakemisesta ja tur-
va- ja muiden rakenteiden sekä laitteiden hankkimisesta. 

 
Käyttöaika 

 
4.1  KMUK:n ratoja saa käyttää päivisin klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana. 

 

4.2  Jos rataa käytetään pimeänä aikana, on käyttäjäseuran huolehdittava 
riittävästä valaistuksesta. 

 
Turvallisuus 

 
5.1  Käyttäjäseuran on huolehdittava siitä, että rata on käytettäessä asian-

mukaisessa ja turvallisessa käyttökunnossa. Radan käytöstä on laadit-
tava turvallisuusmääräykset, jotka on hyväksytettävä kaupungin liikun-
tayksikössä. Rataa käyttävien on noudatettava hyväksyttyjä turvalli-
suusmääräyksiä. 

 
5.2  Käyttäjäseurojen on huolehdittava siitä, ettei ympäristölle tai luonnolle ai-

heuteta tarpeetonta haittaa tai vahinkoa melusta, öljyistä ja palavista nes-
teistä. Käyttäjäseuran on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin uhkaa-
van ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai sen torjumiseksi. 

 
5.3  Käyttäjäseuran on huolehdittava siitä, että rataa käytettäessä alueella on 

tarpeellinen ja asianmukainen ensiapuvalmius. 
 

5.4  Rataa käytettäessä on aina oltava paikalla käyttäjäseuran nimeämä 
ratavalvoja (ohjaaja) valvomassa järjestystä ja turvallisuutta. 

 
Järjestys ja siisteys 

 
6.1  Käyttäjäseuran on huolehdittava käytössään olevien alueiden ja tilojen 

siisteydestä. 
 

6.2  Alueelle ei saa tuoda alkoholijuomia tai muita huumaavia aineita. Alueella ei 
saa oleskella päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Täl-
laiset henkilöt on välittömästi poistettava alueelta. 

 
6.3  Leiriytyminen ja yöpyminen KMUK:n alueella on sallittu vain KMUK:n varsi-

naisille käyttäjille ja heidän huoltajilleen erityisesti sitä varten varatulla alu-
eella. Käyttäjäseura vastaa ko. yöpyjien valvonnasta. 
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6.4  Kaupungin omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja varoen aiheuttamasta sille 

vahinkoa. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava viivytyksettä liikuntayksik-
köön. Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan kaupungille aiheuttaman-
sa vahingon. 

 
6.5  Kaupunki ei vastaa radan käyttäjille tai ulkopuolisille radan tai KMUK:n 

muiden tilojen ja alueiden käytöstä aiheutuneesta vahingosta. Käyttäjäseu-
rojen on vahinkovaaran kattamiseksi huolehdittava riittävästä vakuutustur-
vasta. 

 
Radan käytön seuranta 

 
7.1  Käyttäjäseurat ovat velvollisia pitämään radan käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenee 

käyttöaika, tapahtuma, osanottajat, ratavalvoja sekä yleisömäärä. 
 

7.2  Tilastot KMUK:n käytöstä on toimitettava kalenterivuosittain kirjallisesti tai säh-
köpostilla liikuntayksikköön viimeistään kunkin vuoden joulukuun loppuun 
mennessä. 

 
Valvonta ja käyttöoikeuden menetys 

 
8.  KMUK:n käyttöä valvoo liikuntayksikkö. Näiden käyttösääntöjen ja radan 

turvallisuusmääräysten vastaisesta menettelystä voi seurata alueen käyt-
töoikeuden menetys. 

 
 


