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Kuvausohjeet alueelle
1 Kuvaaminen rata-alueella
Rata-alueella liikkuminen voi olla vaarallista. Rata-alueella valo- tai videokuvaamiseen ja
liikkumiseen tarvitaan ratayhtiön lupa. Jokainen rata-alueella liikkuva on vastuussa omasta
turvallisuudestaan.
Tiedostan ja ymmärrän täydellisesti, että alueella tapahtuvat toiminnot ovat erittäin vaarallisia
ja voivat aiheuttaa vakavan vamman, kuoleman tai omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja.
Allekirjoittamalla hyväksyn vapaaehtoisesti tällaiset riskit ja vaarat sekä ymmärrän, että
kyseiset riskit ja vaarat saattavat aiheutua myös puutteellisesta pelastustoimesta minkä
tahansa osallisen yksikön toiminnassa.
Ymmärrän oheiset vaarat ja allekirjoituksellani vapautan KymiRing Oy:n ja sen henkilöstön
kaikista korvausvastuista minulle tai muille ihmisille sekä omaisuudelle tai irtaimistolle rataalueella aiheutuneista vahingoista.

2 Turvavälineet
Jokainen hyväksytty kuvaaja sitoutuu pitämään huomioliiviä liikkuessaan KymiRing Oy:n
alueella. Tarvittaessa saan ratayhtiön huomioliivin tapahtuman ajaksi käyttööni ja sitoudun
palauttamaan sen tapahtuman päättyessä.

3 Liikkuminen ja kuvauspaikat
Alueella liikkumiseen perehdytetään suullisesti. Ehdottomasti kiellettyjä alueita ovat rata-alue
ja turva-alueet. Varikkotalleissa (Pitbox), ratavarikolla ja varikkotiellä (Pitlane) ja
varikkoalueella (Paddock) on noudatettava ehdotonta varovaisuutta. Rata-alueen
keskialueelle kulkeminen on sallittua vain eteläpuolella olevan tunnelin kautta, ei radan yli.
Varikkorakennuksen toiseen kerrokseen ja kattotasolle pääsee vain ohjatusti ja erikseen
sovittaessa.

4 Dronekuvaukset
Dronella kuvaaminen on kielletty GP-radan tai ihmisten yläpuolella tapahtumien aikana.
Mahdollisesti putoavat dronet voivat aiheuttaa radalla liikkuville ajoneuvoille ja henkilöille
suuren vaaran.
KymiRingillä tulee noudattaa koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävää asetusta, joka tuli
voimaan vuoden 2021 alussa. Kaikkien droneja lennättävien tulee rekisteröityä, perehtyä
lennättämiseen ja lennättämistä koskeviin sääntöihin sekä pääsääntöisesti suorittaa
Traficomin järjestämä koe. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne käyttäjät, jotka
lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Ennen
lennättämistä KymiRingillä tulee esittää Traficomin antama todistus rekisteröinnistä.
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Erityisessä tapauksessa yllä mainittua EU:n asetusta noudattaen voi radan
vuokraaja/tilaisuuden järjestäjä antaa luvan drone-kuvauksille radan tai ihmisten yläpuolella,
jolloin kaikki vastuu on vuokraajalla. Radan vuokraajan tulee ilmoittaa erityisluvasta
ratayhtiölle.

5 Lupa kuvaamiseen ja materiaalin käyttöoikeudet
Kuvaajalla on tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet valokuviin ja videokuviin sekä oikeudet
luovuttaa niitä KymiRing Oy:n käyttöön. Kuvaaja huolehtii tarvittavat luvat ja suostumukset
kuvata KymiRing Oy:n alueella. KymiRing ei vastaa kuvaajan tarvitsemista luvista.
Ilmoitathan kohdassa ”materiaalit saatavissa”, mikäli KymiRing Oy:llä on mahdollisuus saada
oikeudet materiaalin käyttöön yhtiön markkinointi- tai uutistarkoituksessa. Muista oikeuksista
sovitaan erikseen.

6 Henkilötietojen käsittely
KymiRing Oy:llä on oikeus käsitellä henkilötietojasi tietosuojaselosteen ja sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavissa osoitteesta:
https://www.kymiring.fi/tietoa/tietosuojaseloste
Tutustuthan siihen huolellisesti.
Allekirjoittamalla ja hyväksymällä tässä dokumentissa mainitut ehdot, saan oikeuden liikkua
alueella kuvaamista varten. KymiRing pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
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Kuvaajan tiedot
Kuvausaika:
alkaa

_____/_____/________ klo ______________

päättyy _____/_____/_______ klo ______________
Nimi: _______________________________________
Toimeksiantaja: _____________________________
Sähköpostiosoite: ___________________________
Puhelinnumero: _____________________________
Yritys: _____________________________________
Materiaalit saatavilla: _______________________
Aika ja paikka: _____________________________
Allekirjoitus: _______________________________
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