
BOTNIARINGIN ALUEEN MASTER PLAN

Loppuraportti  23.8.2010
Kurikan kaupunki



Sisällysluettelo
1 Johdanto 4
2 Kehittämislähtökohtien arviointi 5

2.1 Lähtökohtia 5
2.2 Alueen kuvaus 5
2.3 Muut moottoriratakeskukset Suomessa 6

2.3.1 Ahvenisto, Hämeenlinna 6
2.3.2 Alastaron moottorirata, Loimaa  7
2.3.3 Kemora, Veteli 8
2.3.4 Virtasalmen Motopark, Pieksämäki 8
2.3.5 Kymi Logistic & Motorpark, Iitti 9
2.3.6 Moottoriurheilukeskus, Ylikiiminki 9
2.3.7 Runsorin moottoriurheilukeskus, Vaasa 10

2.4 Botniaringin maankäytöllinen tarkastelu  10
2.4.1 Maakuntakaava 10
2.4.2 Yleiskaava- ja asemakaavatilanne 11
2.4.3 Pohjavesialue 12
2.4.4 Ympäristön muut suunnitelmat 12
2.4.5 Rata-alueen laajennuksen vaikutuksien tarkastelu  13
2.4.6 Tuulivoima 14

2.5 Botniaringin reitistöt 14
2.6 Botniaringin SWOT analyysi 15

3 Botnia Ringin alueen visio ja tavoitteet vuoteen 2020 16
3.1 Kehittämismahdollisuudet moottoriurheilukeskuksena 16
3.2 Kehittämismahdollisuudet ajo-opetuskeskuksena 17
3.3 Kehittämismahdollisuudet vapaa-ajantoiminnassa ja
  matkailukeskuksena 18

4 Alueen hallintomalli 19
4.1 Nykyinen hallintomalli 19
4.2 Hallintomalliehdotus 19
4.3 Organisoituminen 21

5 Potentiaaliset yhteistyökumppanit 21
6 Rahoitusmahdollisuudet 22

6.1 Julkinen tuki kehittämishankkeisiin 23
6.2 Työllisyysperusteinen investointiavustus 24
6.3 Yksityinen rahoitus 24
6.4 Yhteenveto rahoitusmahdollisuuksista 24

Loppuraportti
23.8.2010

2FCG Finnish Consulting Group Oy     BOTNIARINGIN ALUEEN MASTER PLAN     Kurikan kaupunki    Loppuraportti 23.8.2010 



LIITE 1: Botniaringin ympäristön tukitoiminnot ja reitistöt

LIITE 2: Botniaringin toimintojen sijoittuminen

LIITE 3: Ilmakuvasovite

LIITE 4: Havainnekuva portista

LIITE 5: Havainnekuva varikkosuorasta

LIITE 6: Havainnekuva liukkaankelin harjoitteluradasta

LIITE 7: FIA:n kriteerit moottoriradalle

7 Toimenpideohjelma 25
7.1 Investoinnit 25
7.2 Sisällön kehittäminen 29
7.3 Muut toimenpiteet 30
7.4 Toimenpideohjelman yhteenveto 31

8 Botnia Ringin toimintojen sijoittuminen 32
9 Taloudellisten vaikutusten arviointi 32

3FCG Finnish Consulting Group Oy     BOTNIARINGIN ALUEEN MASTER PLAN     Kurikan kaupunki    Loppuraportti 23.8.2010 



KURIKAN KAUPUNKI

BOTNIARINGIN ALUEEN MASTER PLAN

1 Johdanto
Botniaringin moottorirata Kurikan Jurvassa on koko seudun merkittävimpiä matkai-

lun ja vapaa-ajanvieton vetovoimatekijöitä. Moottoriurheilun saralla Botniaring on yksi 

Suomen viidestä isosta moottoriradasta ja omaa siten myös valtakunnallisen aseman. 

Eri käyttäjäryhmien kulutustottumusten muuttuessa vaatimustaso esimerkiksi palve-

luiden laadun suhteen kasvaa. Ympäristöasioiden korostuminen kaikessa toiminnassa 

lisääntyy. Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia ja esimerkiksi uutta ratakapasi-

teettia suunnitellaan eri puolille Suomea. Lisäksi ajo-opetukseen liittyvä lainsäädäntö 

muuttuu lähivuosina. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella Botniaringin aluetta 

ja toimintoja tulee kehittää, jotta Botniaringin merkittävä asema säilyy. Botniaringin 

kehittämien on maakunnallinen hanke.

Kehittämissuunnitelman ensisijaiset toimenpiteet ovat:

1. Hallintomallin uudistaminen ehdotuksen mukaisesti siten, että Kurikan 
kaupunki saattaa Botniaringin alueen erikseen sovittavaan kuntoon ja 
luovuttaa eteenpäin. Kaupunki voi olla mukana vähemmistöosakkaana 
apportin muodossa.

2. Master planin toteuttaminen tulee resursoida palkkaamalla projekti-
päällikkö toteuttamaan vastaamaan toteutuksesta. Projektipäällikkö 
voidaan rahoittaa hankerahoituksella.

3. Uuden projektipäällikön tehtävä on kehittää Botniaringin kokonaiskon-
septia, siten että alueen toiminnoista syntyy synergiaa alueen muille 
yrityksille, esim. Sisustuskeskus Sellalle

Tässä työssä on laadittu konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma nykyisen 

Botniaringin moottoriradan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kansallisen ja kansainvä-

lisen tason monialaiseksi:

•	 moottoriurheilun-	ja	valmennuksen,	

•	 ajokoulutuksen-	sekä

•	 matkailun	ja	vapaa-ajan	keskukseksi.

Selvitys on laadittu tiiviissä yhteistyössä olemassa olevien toimijoiden ja eri sidos-

ryhmien kanssa. Esitetyt kehittämistoimenpiteet ovat kysyntä- ja tarvelähtöisiä. 

Hankkeen aikana on haastateltu lukuisia henkilöitä sekä järjestetty sähköinen kysely. 

Lisäksi huhtikuussa 2010 pidettiin laaja työseminaari.
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Selvitystyötä ohjasi työryhmä, johon kuuluivat seuraavat tahot ja edustajat:

•	 Kurikan	 kaupunki:	 Hannu	 Alanen,	 Matti	 Hiipakka,	 Seppo	 Kangas,	

Jukka	Peltoniemi

•	 Kurikan	 PR	 Koulutus	 ja	 Markkinointi	 Ky:	 Raimo	 Kuusinen,	 Pekka	

Rinta-Hoiska

•	 Pohjanmaan	Nikkarikeskus:	Johanna	Peltoniemi

•	 Botnia	Raceway	Oy:	Jari	Isohella.

Selvitystyötyö toteutettiin kevään 2010 aikana. Selvityksen on tehnyt FCG Finnish 

Consulting Group Oy, jossa työstä vastasivat M.Sc. Pauli Santala, FM Asta Nupponen, 

rakennusarkkitehti Anne Koskela ja arkkitehti Jaakko Peltonen. 

2 Kehittämislähtökohtien arviointi

2.1 Lähtökohtia

Radan maa-alue on Kurikan kaupungin omistama, moottoriradan omistaa Lintuharjun 

Moottorirata Oy ja Botnia Raceway Oy toimii vuokralaisena. Botniaring on yksi Suomen 

viidestä isosta moottoriradasta. Muita Suomessa käytössä olevia isoja moottoriratoja 

ovat 

•	 Hämeenlinnan Ahvenisto, 

•	 Alastaron moottorirata,

•	 Vetelin Kemora sekä 

•	 Virtasalmen Motopark. 

Iitin Tillolan alueelle ollaan suunnittelemassa kansainväliset standardit täyttävää Kymi 

Logistic & Motorsport –ratahanketta ja myös Oulun seudulle ollaan toteuttamassa 

moottoriurheilukeskusta. 

2.2 Alueen kuvaus

Vuoden 2009 alusta Jurvan kunta liittyi Kurikan kaupunkiin ja Kurikassa asuu tällä het-

kellä noin 15 000 asukasta. Botniaringin moottoriurheilurata sijaitsee Jurvassa Kurikan 

keskustasta noin 25 km länteen. 

Botniaringin alue on Kurikan kaupungin omistuksessa ja alue on vuokrattu Botnia 

Raceway Oy:lle. Rata on perustettu vuonna 1989 ja se on noussut erääksi alueen 

suurimmista matkailukohteista. Rata on yli 2,6 km pitkä ja 12-20 m leveä. Toimintaa 

on huhtikuusta lokakuuhun. 

Rata on Pohjoismaiden ainoa ovaalirata ja se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri-

laisille moottoriurheiluharrastuksille. SM-tason ja muita isompia auto- ja moottoripyö-

räkilpailuja on vuosittain kymmenkunta. Väliaikoina rata-alue on vilkkaassa harjoit-

Kuva	1.	 Botniaringin	moottorirata	sijaitsee	Kurikan	Jurvassa.

Kuva	2.	 Botniaringin	moottoriradan	nykyinen	mitoitus	ja	kaarresäteet.
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telu- ja koulutuskäytössä. Radalla on rajoitetusti mahdollisuus harjoitella myös sivii-

liautoilla, esimerkiksi Speedcars vuokraa harjoittelukäyttöön kilpa-autoja. Alueella on 

järjestetty myös mm. maatalousnäyttelyitä. 

Rataravintola on avoinna kesäaikoina lähes päivittäin ja ravintola on avoinna myös 

tilauksesta. Alueelta on mahdollisuus vuokrata myös kokous- ja saunatiloja. Vuosittain 

alueella käy 20 000–30 000 ihmistä sekä kotimaasta että ulkomailta mm. Venäjältä.

2.3 Muut moottoriratakeskukset Suomessa

2.3.1 Ahvenisto, Hämeenlinna1

Ahveniston moottorirata sijaitsee Hämeenlinnassa Ahveniston alueella. Rata valmistui 

vuonna 1967. Asfalttiradan pituus on 3040 m ja radan leveys 9-17 m, mutkia on 10. 

Pääsuoran pituus on 280 m. Radalla on kilpailtu monissa kansainvälisissä luokissa, 

esimerkiksi Formula 2-lähtö syksyllä 1967, jolloin ensimmäisissä Ahveniston ajoissa oli 

mukana monia sen ajan F1-huippuja. Myös moottoripyöräilyn tähdet vierailivat radalla 

useasti vuosina 1973-1975 MM-Road Racingin 750cc-luokassa.

Varikon ympäri menee Rallicross/JM-rata, jossa on kilpailtu niin EM- kuin SM-tasollakin. 

Yleisöennätys on vuodelta 1985, jolloin järjestetty Tähtien kisat -kilpailu keräsi 

Ahveniston rinteille jopa 40 000 katsojaa. Myös EM-rallicross ja Ahveniston vauhtipäi-

vät keräsivät lähes poikkeuksetta yli 20 000 katsojaa. 

Nykyään Ahvenistolla käy kesäkaudella noin 60 000 henkilöä sekä talvikaudella hiih-

tämässä noin 25 000 - 30 000 harrastajaa.

Ahveniston moottorirataa vuokrataan moneen käyttöön:

•	 Moottoriurheilu-kilpailut:	Rata-ajo,	Crossi,	JM,	Drifting,	AS,	Endurance,	

SuperMoto,	OffRoad	ym.

•	 Ajoharjoittelu,	autot/moottoripyörät

•	 Ajoneuvojen	esittely	ja	koeajotilaisuudet

•	 Näyttelyt,	rompetorit,	messut,	konsertit.

Alue pystyy käsittelemään tilaisuuksia, jossa pitää hallita suuria ihmismassoja tai ajo-

neuvomääriä. Radan vuokraavia tahoja voivat olla mm. yritykset, kerhot tai yksityiset 

henkilöt. Radan vuokraus sisältää käyttöoikeuden moottorirataan sekä paikoitustilaan, 

noin 100 kpl ajoneuvoja. Varikolla on varattu ajoharjoittelualue autoille sekä moottori-

pyörille, jonka vuokrauksesta on sovittava erikseen. Harjoitusalue on mahdollista myös 

kastella.

Ahveniston moottoriradan toimesta järjestetään ns. vapaaharjoittelua tiettyinä päivinä 

kesäkautena, jolloin kilpa- ja siviiliajoneuvoilla on mahdollisuus harjoitella radalla ajoa. 

Tällöin paikalle ovat tervetulleita moottoripyörät, formulat ja autot. Meluraja vapaahar-

1  http://www.ahvenistonmoottorirata.fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ahveniston_moottorirata

Kuva	3.	 Ahveniston	moottorirata	sijaitsee	Hämeenlinnassa	Ahveniston	
alueella,	mutkia	on	10.1
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joittelussa max. 110 db/4500 rpm kaikilla ajoneuvoilla. Ahveniston moottoriradalla on 

käytössään tietty määrä ns. melupäiviä, jolloin on mahdollisuus käyttää tuota korke-

ampaa melurajaa. Normaalipäivinä saa ajaa ajoneuvolla, jossa melutaso jää alle 95 db. 

Ahvenistolla on käytössä Tracksan ratavalojärjestelmä, järjestelmää vuokrataan myös 

tapahtumajärjestäjille. Ahvenistolla on noin 100 -paikkainen kahvila/ravintola (teltta/

sisätila) sekä VIP tilat. Ravintola pystyy palvelemaan useita satoja asiakkaita päivittäin. 

Ravintolalla on valmiudet toimittaa myös catering-kokonaisuuksia. Kahvila-ravintola 

sijaitsee ratavarikolla varikkorakennuksen päädyssä. Alueella on myös racing-myy-

mälä, josta on saatavilla mm. öljyt, kemikaalit ym. tarvikkeita.

2.3.2 Alastaron moottorirata, Loimaa2 

Alastaron moottorirata sijaitsee Alastarolla Loimaan kaupungissa. Moottorirata sijait-

see kantatien 41 (Turku-Nokia) varrella. Radan pituus on 2 970 metriä, radan leveys 

on 12-15 m ja mutkia on 11. Keskeisen sijaintinsa ansiosta siitä on kehittynyt suo-

sittu testi- ja kilparata monenlaiselle moottoriurheilutoiminnalle. Moottoriradan lisäksi 

alueella on jokamiesluokan rata sekä kiihdytysrata. Jokamiesluokan radan pituus on 

1800m. Radalla ajetaan niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin kilpailuja. Rata on ympä-

rivuotisessa käytössä.

Alastaron moottorirata tarjoaa hyvät olosuhteet usealle eri lajille. 3000 m pitkä rata 

on tarpeeksi leveä ja suoja-alueet on levitetty laajalle, jopa raskaan kaluston vaati-

via testejä varten. Varikkoalueet on mitoitettu n. 300 autokunnalle. Kiihdytyssuoraan 

kuuluvat omat varikkoalueet. Alueella on paikoitustilaa tuhansille autoille. Alastarolle 

on mahdollista rakentaa rallisprint- ja rallicross-ratoja asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Radalla ajetaan klo 10-20 välisenä aikana.

Rata tarjoaa mahdollisuudet vaaratilanteiden ennaltaehkäisevään harjoitteluun. 

Moottorirata-alueen vieressä on harjualueen hiihto- ja retkeilyreitistö, joka on käy-

tössä niin talvella kuin kesälläkin. Radan läheisyydessä on vapaa-ajan alue, josta on 

saatavissa tontteja vapaa-ajan rakentamista varten.

Moottoriradan talviajomahdollisuudet:

•	 Moottoriradalla	 ajaminen	 sallittu	 kitkarenkailla	 tai	 jos	hyvä	 jää	niin	

nastarenkailla

•	 Rallisprint	erikoiskokeet.	Useita	eri	erikoiskoevaihtoehtoja,	noin	4	km	

pitkiä

•	 Asiakastilaisuudet,	 ajoharjoittelu,	 rengas-/autotestit,	 autot,	 kelkat,	

mönkijät,	moottoripyörät

•	 Motocross	ratakelkat

•	 JM	rata-asiakastilaisuudet

•	 Moottorikelkka/moottoripyöräreitti	on	suunnitteilla.

2 http://www.alastarocircuit.fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alastaron_moottorirata

Kuva	4.	 Kuvia	Alastaron	moottoriradasta,	joka	sijaitsee	Alastarolla	Loimaan	
kaupungissa.	2

Kuva	5.	 Alastaron	moottoriradan	ajolinjat,	mutkia	on	11.	2
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Alueella on mahdollisuus järjestää erilaisia asiakastilaisuuksia. Alueella on vuokratta-

vissa ja saatavissa majoitustilaa edustusluokan mökissä, ruokailu, saunat ja VIP-tila 

moottoriradalla. 

2.3.3 Kemora, Veteli3

Kemora moottorirata sijaitsee Vetelin kunnassa Keski-Pohjanmaalla valtatie 13:n 

varrella. Rata valmistui 1983 ja sitä jatkettiin 1987. Radalla on pituutta 2 723 met-

riä ja mutkia on 9. Rata-alueella on 3000 istumapaikan katettu katsomo, varikko-

katsomo 1000 hengelle sekä varikkoboxit. Huoltorakennuksesta löytyy suihkuti-

lat miehille ja naisille, WC:t ja lastenhoitopiste. Radan yhteydessä on grilli-kah-

vio saunatiloineen ja kartingrata. Lisäksi alueelta löytyy koulutustiloja erilaisiin 

tapahtumiin. Talvisin rata-alueella on kelkkacrossrata. Vakiotapahtumia on vuosittain 

mm. Rata-SM, Historic-autojen kilpailu, Road Racing ja jokkisautojen Asfalttikunkku. 

Radalla on vilkasta harrastetoimintaa. 

Alueelta löytyy moottoriradan lisäksi AKE:n hyväksymä liukkaankelin ajoharjoittelu-

rata, kelkkacross-/ mönkkärirata, JM-/ rallicrossrata, supermotorata, kelkkasprint ym. 

ajomahdollisuuksia. Liukkaankelin ajoharjoitteluradalla voi harjoitella liukkaalla aja-

mista niin kesällä kuin talvellakin. Talvisin harjoittelu tapahtuu jääpinnoilla ja muulloin 

peltiosuudet liukastetaan liukastusaineella. 

2.3.4 Virtasalmen Motopark, Pieksämäki4

Motopark Raceway on suomalainen moottorirata, joka sijaitsee Itä-Suomessa 

Pieksämäen kaupungissa Virtasalmella. Motoparkin rata avattiin v. 1987 ja laajen-

nettiin 1990-luvulla, jolloin rakennettiin asfalttirata ja hiekkapohjainen rallirata. 

Asfaltoidun radan pituus on 3516 metriä ja mutkia on 17. Sitä kiertää hiekkapohjainen 

rallirata jonka pituus on 3 000 metriä. Alueella on myös täysimittainen 402,33 met-

rin kiihdytysrata, jolla ajetaan kiihdytyskisoja. Motoparkissa järjestetään monenlaisia 

moottoriurheilutapahtumia. 

Alueeseen kuuluu oma leirintäalue ”Motomajat”. Alueella järjestetään vuosittain useita 

moottoripyörä- ja autokilpailuja, yksityisiä ajoharjoittelupäiviä sekä erilaisia koulutus-

tilaisuuksia. Paikoitustilaa löytyy tuhansille autoille. Alueella on monipuoliset ravinto-

lapalvelut ja leirintäalue mökkeineen. Radan toiminnasta on jätetty vuosien varrella 

lukuisia valituksia mm. melun vuoksi. Nykyisin rata-alueen käyttöajat ovatkin hyvin 

tarkkaan säädeltyjä.

3 http://www.kemora.fi
http://fi.wikipedia.oer/wiki/Kemora
4 http://www.motopark.fi
http://fi.wikipedia.oer/wiki/Motopark_Raceway

Kuva	6.	 Kemoran	moottoriradasta,	joka	sijaitsee	Vetelin	kunnassa	Keski-
Pohjanmaalla.	3

Kuva	7.	 Motopark	Raceway	moottoriradan	profiili,	rata	sijaitsee	Pieksämäen	
kaupungissa	Virtasalmella.	4
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2.3.5 Kymi Logistic & Motorpark, Iitti5

Vuonna 2012 on suunniteltu aloitettavan Kymi Motorparkin toiminta, jolloin se toi-

misi Suomen merkittävämpänä kansainvälisen moottoriurheilun tapahtuma- ja kou-

lutuskeskuksena. Kymi Motorpark tulisi olemaan merkittävä liikenteen ja autoilun 

koulutuksen, valmennuksen ja testauksen sekä elämystuotannon ja suurtapahtumien 

järjestämispaikka.

Toiminta perustuu ympärivuotisuuteen ja liiketaloudelliseen kannattavuuteen. Myös 

moottoriradalla järjestettävät suurkilpailut ja -tapahtumat sekä muu, ympärivuotinen 

toiminta kasvattavat asiakasvolyymiä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Moottoriurheilu- ja koulutuskeskuksen kokonaislaajuus on n. 160 ha. Ratojen koko-

naispituus on enimmillään noin 7,6 km, ja asfaltoitava päärata on 5,2 km pituinen. 

Varsinainen moottorirata katsomoineen ja viheralueineen muodostaa noin 95 ha:n 

kokoisen alueen. Motocross- ja speedway -alueiden laajuus varikkoalueineen on noin 

17 ha. Radan sisälle ja reunoille jäävien viher- ja luonnonalueiden yhteispinta-ala on 

noin 70 ha.

Laajemman investointiohjelman mukaan alueelle tulee myös varikon ajoväylä ja kiih-

dytysajoa palveleva kiihdytysrata. 

FIA:n rataluokittelu on kuusiportainen: Grade 6:sta Grade 1:een. Kymi Motorparkille 

tavoitellaan toiseksi korkeinta, Grade 2 -tason suorituspaikkakokonaisuutta. Asfaltoidun 

ratauran päällysteen leveys on keskimäärin 12 - 16 m ja sorapintaisten ajourien 8 - 12 

m. Asfaltoitua päärataa reunustaa kauttaaltaan noin 20 m levyinen suojavyöhyke ja 

kaarteissa suoja-alueet. 

Varikko-, näyttely- ja paikoitusalueita varataan noin 25 ha viidelle eri alueelle.  Kymi 

Motorpark voi toimia siten myös muiden alojen suurtapahtumien pitopaikkana.

2.3.6 Moottoriurheilukeskus, Ylikiiminki6

Sijoituspaikkaselvityksessä päädyttiin esittämään Oulun seudun moottoriurheilukes-

kuksen sijoituspaikaksi Ylikiimingin Kokkokangasta. Alueelle tulevat toiminnot ovat 

moottoriurheilu, harrastus- ja sotilasilmailukeskus sekä ampumarata. Muina mah-

dollisina toimintoina on esitetty palo- ja pelastustoimen harjoitusalue, rauniokoirien 

koulutusalue, poliisin ja pelastustoimen ajoharjoittelurata sekä moottorikelkkareitin 

lähtöpaikka. 

Iinatin moottoriurheilukeskuksen toiminnot on tarkoitus siirtää uuteen seudulliseen 

moottoriurheilukeskukseen. Iinatissa toimivat tällä hetkellä motocross, rallicross ja 

jokamiesluokka, speedway, formula K, Off Road ja moottorikelkkailu

5 FCG Planeko Oy (2009):Kymi Ring, Liiketoimintasuunnitelma - raportti. Kouvolan kaupunki. 10.3.2009
KYMI LOGISTIC & MOTORSPORT PARK: esiselvitys (AKK-Motorsport ry - Suomen Moottoriliitto ry - Kouvolan 
kaupunki - Iitin kunta - Kouvolan seudun kuntayhtymä / maankäyttö 2008)
6  Suunnittelukeskus Oy (2006). Seudullinen monitoimikeskus, Yleissuunnitelma 2006. Ylikiimingin kunta. 
29.11.2006

Kuva	8.	 Motopark	Raceway	kiihdytyssuora,	Pieksamäki.	5	

Kuva	9.	 Kymi	Motorparkin	suunnitelma.	5	
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Oulun seudulla on tarpeita ralliharjoitteluun, rallisprinttiin ja kiihdytysajoille sekä mp-

enduro- ja trial-harjoitteluun sekä moottorirata rata-autoilua ja ratamoottoripyöräily-

toimintaa varten. Lisäksi on esitetty moottorikelkkasafari-keskuksen perustamista 

alueelle. 

Moottoriurheiluradat sijoitetaan suppealle alueelle, jotta saavutetaan eri ratojen ja 

tukitoimintojen synergiahyöty. Monitoimikeskukseen sijoitettavat moottoriurheiluradat 

ja niiden mitoitus ovat: motocross-rata 2550 m, rallicross/jokamiesluokan rata 1770 

m, speedway-rata 380 m, formula K-rata 1265 m, drag race kiihdytysajorata 1100 m, 

moottorirata RR-rata 4120 m 

Moottoriurheilukeskus on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensin tehdään Iinatin 

korvaavat paikat, joille on rahoitus valmiina, kustannusarvio 6,3 milj. euroa. Toiseen 

vaiheeseen kuuluu pitkän moottoriradan rakentaminen, kustannusarvio 7,6 milj. euroa. 

2.3.7 Runsorin moottoriurheilukeskus, Vaasa7

Viiden jäsenyhdistyksen yhteistyöseura Wasa Race Park ry:llä on käynnissä seudulli-

nen moottoriurheilukeskushanke Vaasanseudulle. Ensimmäinen tehtävä on käynnis-

tää sijoituspaikkaselvitys ja tässä vaiheessa ykkösvaihtoehtona on esitetty Runsorin 

aluetta. Moottoriurheilukeskus vaatii noin 80 hehtaarin alueen. Sijoituspaikka ratkeaa 

vuoden 2010 aikana. Runsorin sijoituspaikkaa puoltavat sinne rakentuva logistiikka-

keskus ja hyvät liikenneyhteydet. 

Moottoriurheilukeskuksen kävijämäärätavoitteeksi on asetettu noin 100 000 ihmistä 

vuosittain ja kilparadat olisivat SM- ja EM-tasoisia. Hankkeen kustannusarvio on noin 

7 milj.euroa ja hankkeen rahoittamiseen perustetaan osakeyhtiö, osa rahoituksesta 

on suunniteltu tulevan sponsoreilta. Tähän mennessä hanke on saanut 35 000 euroa 

EU-rahaa suunnittelutyöhön. Moottoriurheilukeskus tarjoaisi harrastusmahdollisuuk-

sia nuorisolle, koululaisille, yrityksille ja matkailijoille. Keskuksen oheispalveluihin 

kuuluisivat mm. ravintoloita, myymälöitä, huoltamo ja parhaimmillaan moottorialan 

koulutusta

2.4 Botniaringin maankäytöllinen tarkastelu 

Ympäristö on alueen läheisyydessä maastoltaan hieman polveilevaa mäntymetsäval-

taista aluetta, jossa laajoja suoalueita ja kosteikkoja. Puusto on paikoitellen pienikas-

vuista. Alueella on harvaa asutusta. Aluetta sivuaa itäpuolella eteläpohjoissuunnassa 

seututie 685. Tien länsipuolella on ravirata. 

2.4.1 Maakuntakaava8

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on päivätty 1.12.2003 ja ympäristöministeriö on 

vahvistanut maakuntakaavan 23.5.2005. Kaavakartassa Jurva on merkitty kuuluvaksi 

Suupohjan seutukuntaan, mutta kuntaliitoksen myötä Kurikka kuuluu (Seinäjoen) 

7 Pohjalainen-lehti, lehtiartikkeli 1.4.2010.
8 http://www.epliitto.fi/?page=maakuntakaava

Kuva	10.	Yleissuunnitelma	Oulun	seudun	moottoriurheilukeskuksesta,	
sijoituspaikkana	Ylikiimingin	Kokkokangas.	6

10FCG Finnish Consulting Group Oy     BOTNIARINGIN ALUEEN MASTER PLAN     Kurikan kaupunki    Loppuraportti 23.8.2010 



Eteläisiin seinänaapureihin. Jurvan alue on esitetty matkailun vetovoima-alueeksi 

merkinnällä mv. Tälle merkinnälle on edelleen tarkempi suunnittelumääräys, jossa 

suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden 

ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina.  

Botniaringin alue on merkitty erillismerkinnällä mu, joka tarkoittaa kehitettävä moot-

toriurheilutoimintaa palveleva kohde. Rata-alue on pohjavesialueella, jonka määräyk-

sissä todetaan että aluetta on suunniteltava niin, että pohjaveden laatu ei huononnu 

eikä alueen antoisuus pienene. 

Alueen läheisyydessä Jurvan keskustaajamaan johtava tie nro 685 on maakuntakaa-

vassa osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieosuudeksi. Tieosuutta mukailee myös 

ohjeellinen ulkoilureitti, jonka yksityiskohtainen suunnittelu tulee tapahtua yhteistyössä 

maanomistajien ja viranomaistahojen kanssa. Alueen välittömässä läheisyydessä on 

myös viivamerkintä ”ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti”, jonka yksityiskohtai-

nen suunnittelu tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajien ja viranomaistahojen 

kanssa. Alueen läheisyydessä itäpuolelta kulkee tl tietoliikennerunkoreitti.

Alueen pohjoispuolelle keskustaajamaan johtavan tienvarteen sijoittuu v-1 virkistys-

alue, joka on tarkoitettu virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, jonne voidaan 

sijoittaa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy 

kuntakaavoituksen yhteydessä. Tämän alueen sisään jää merkittävä harjualue ge.

Alueelta noin 4-5 kilometrin säteellä sijaitsee luonnonsuojelualue SL-2 soidensuoje-

lun perusohjelmaan kuuluva aluevaraus sekä pienempi SL-4 lehtojensuojeluohjelmaan 

kuuluva aluevaraus. Jurvan keskustaajaman ympäristö mukaan lukien moottoriradan 

alue kuuluu kokonaisuudessaan tt1 turvetuotantovyöhykkeeseen, josta todetaan että 

tuotannon täytyy tapahtua siten ettei vesistön tila vaarannu.

Maakuntakaavassa on Etelä-Pohjanmaan alueelle esitetty Botniaringin lisäksi 9 muuta 

moottoriurheilurataa: Kalmookangas Alahärmässä, Tervahamina Ilmajoella, Särkiniemi 

Lappajärvellä, Sotka Kauhajoella, Kärppämäki Kauhavalla, Kivimäki Lapualla, 

Routakallio Seinäjoella (speedway-rata), Moottoriurheilualue Töysässä, Torakkakangas 

Ähtärissä. Moottoriurheiluradat ovat olemassa olevia ratoja. Maakuntakaavan mukaan 

pohjavesialueelle sijoittuneiden moottoriurheiluratojen käytössä ja kehittämisessä 

tulee huomioida pohjavedensuojelu. Jurvan ja Ähtärin moottoriurheiluradat sijoittuvat 

pohjavesialueille.

2.4.2 Yleiskaava- ja asemakaavatilanne

Alueella ei ole yleiskaavaa. Lähin yleiskaavoitettu alue sijaitsee noin 17 kilometrin etäi-

syydellä Kurikan keskustassa ja sen ympäristössä.

Aluetta ei ole asemakaavoitettu. Jurvan keskustaajamassa sekä sille johtavien teiden 

varsilla on voimassa olevat asemakaavat. Maanomistuksellisesti itse moottoriradan 

alue sekä sen länsipuoliset alueet ovat kunnan omistuksessa. Moottoriradan lähialu-

eella on 14 rajanaapuria. Etäämpänä lännessä on edelleen lisää pitkään sarkaan 301-

420-1-19 rajoittuvia naapureita. 

Kuva	11.	Karttaote	Etelä-Pohjanmaan	maakuntakaavasta.

BOTNIARING
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2.4.3 Pohjavesialue

Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella kol-

meen luokkaan:

	- Luokka	I:	vedenhankintaa	varten	tärkeä	pohjavesialue	
	- Luokka	II:	vedenhankintaan	soveltuva	pohjavesialue	
	- Luokka	III:	muu	pohjavesialue.

 Vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi luokitellaan pohjavesialue, jonka 

pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään 20 - 30 vuoden 

kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjä-

määrältään vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaati-

vassa teollisuudessa. Vedenhankintaan soveltuva alue on alue, joka soveltuu yhteis-

vedenhankintaan, mutta jolle toistaiseksi ei ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, 

haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Muut pohjavesialueet ovat alueita, joi-

den hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, 

veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.

Botniaringin alueen läheiset pohjavesialueet ovat:

	- Lintuharju	 B	 1017505B	 Vedenhankintaan	 soveltuva	
pohjavesialue

	- Lintuharju	 A	 1017505A	 Vedenhankintaa	 varten	 tärkeä	
pohjavesialue.

Kurikan rakennusjärjestys 13.7.2009 mukaan lisäksi määrää, että pohjaveden laadulle 

vaarallisten aineiden varastojen pitäminen on pääsääntöisesti kielletty. Säiliöt tulee 

varustaa suoja-altailla ja ulkotiloissa ne tulee kattaa. Jätevesien käsittelystä vaaditaan 

myös selvityksiä mikäli rakentaminen tapahtuu viemäriverkostojen ulkopuolella.

Tutkimusten myötä pohjavesialueiden luokitus tarkentuu; vedenhankintaan soveltuvia 

alueita otetaan vedenhankintakäyttöön ja ne siirtyvät II luokasta I luokkaan. Muiden 

pohjavesialueiden (luokka III) soveltuvuus vedenhankintaan selvitetään ja ne siir-

retään joko I tai II luokkaan. Mikäli alue todetaan tutkimuksissa soveltumattomaksi 

vedenhankintaan, voidaan alue poistaa luokituksesta.

Länsi-Suomen ELY ympäristöosasto on laatimassa alueen pohjavesien suojelusuunni-

telmaa. Suunnitelma on tarkoitus valmistua vuoden 2010 loppuun mennessä. ELY:ltä 

saadun tiedon mukaan pohjavesien suojelusuunnitelma ei tule esittämään toimenpi-

teitä Botniaringin eikä ampumaradan alueelle, koska näille aluille on vireillä ympäristö-

luvan hakeminen. Ympäristöluvassa ratkaistaan näiden reunaehdot toiminnalle.

2.4.4 Ympäristön muut suunnitelmat

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy on laatimassa Botniaringin toiminnalle ympä-

ristölupahakemusta. Ympäristölupahakemuksen laatiminen on vireillä. Alueella tulisi 

tehdä vielä maastotutkimuksia. Botniaringin ympäristölupahakemuksesta on Länsi-

Suomen ympäristökeskus jättänyt lausunnon 2006.

Kopiontilupa: 805/KTJ/08

Kuva	12.	Kaava-alueet	sekä	vesivarat.	Vaakaviivoitus	kuvaa	yleiskaava-
alueita,	ruudutus	asemakaavoitettuja	alueita.	Siniset	alueet	ovat	
pohjavesialueita.

Kuva	13.	Alueen	maanomistusrajat.	Kaupungin	omistamat	maa-alueet	on	
esitetty	sinisellä	korostuksella.
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Jurvan ympäristölautakunta on pyytänyt alustavaa lausuntoa Botniaringin moottoriur-

heilualueen täydennetystä ympäristölupahakemuksesta 2008 Länsi-Suomen ympä-

ristökeskukselta. Ympäristölupahakemukseen liittyvän neuvottelun ja katselmuksen 

muistiossa 2008 todetaan seuraavaa:

	- Kaikki	toiminnasta	aiheutuvat	öljynerottimien	kautta	joh-
dettavat	pintavedet	on	johdettava	pois	pohjavesialueelta	
tiiviisti

	- Kaikki	paikoitus	tulisi	tapahtua	päällystetyllä	alueella
	- Koko	 rataosuuden	 suojauksista	 ja	 vesien	 johtamisesta	
tulee	esittää	suunnitelma

	- Maaperän	pilaantuneisuuden	selvitys	sekä	pilaantuneisuu-
den	 selvityssuunnitelma	 (suunnitelma	näytteidenottopai-
koista,	näytemääristä	ja	tutkittavista	aineista).

Botniaringin eteläpuolella noin 300 m etäisyydellä sijaitsee Vapo Oy:n omistama 

Lintunevan alue. Vapo Oy on hakenut Lintunevalle ympäristölupaa ja toiminnan 

aloittamislupaa 137 ha: n suuruiselle alueelle. Ympäristölupahakemuksen mukaan 

Lintunevalla tuotetaan energia- ja ympäristöturvetta. Lintunevan suunniteltu turve-

tuotantoalueen kuntoonpanovaihe eli tiestön rakentaminen, puuston poisto ja alueen 

ojitus kestää suunnitelman mukaan noin 1- 3 vuotta ja tuotantovaihe 15- 25 vuotta 

päättyen vuonna 2035.9  

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 29.1.2010 tehnyt pää-

töksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Vapo Oy Lintunevan 

turpeenottohankkeeseen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vapo Oy:n turve-

tuotantohankkeesta on valmistunut. YVA-ohjelma on ollut virallisesti nähtävillä 14.5.-

14.6.2010 Kurikan kaupungintalolla. ELY on pyytänyt lausuntoja YVA-ohjelmasta 

14.6.2010 mennessä. YVA-ohjelmasta ei käy esille vaikutusten arviointi Botniaringin 

alueeseen tai toimintaan.

2.4.5 Rata-alueen laajennuksen vaikutuksien alustava tarkastelu 

Botniaringin suunnittelema rata-alueen laajennus osuu viereisten kolmen kiinteistön 

alueelle. Jotta laajennus on mahdollista, näiden alueiden omistajien kanssa on sovit-

tava järjestelyistä joko vuokraamalla tai maanhankinnan kautta. Alue soveltuu laajen-

tamiselle, sillä alueella sijaitseva moottorirata on muuttanut jo ympäristöä. Nykyinen 

tilanne säilyy, mutta vaikutukset ovat suuremmat. Rata-alueelle kaavailtu testaus-

toiminta ei ole kilpaurheilutoimintaan nähden melu- ja ympäristövaikutuksiltaan niin 

merkityksellistä, tosin se vaatinee alueelle lisärakennuksia. 

Tarkasteluissa ja määräyksissä joudutaan huomioimaan ja tukeutumaan ainoan alu-

eella olevan kaavan, maakuntakaavan määräyksiin. Alueen matkailullinen tarkastelu 

osana suurempia kokonaisuuksia tarjoaa perusteluja tehdyille ratkaisuille.

Laajentaminen edellyttänee tarkkoja selvityksiä maakuntakaavan pohjavesialueen 

suojausmääräyksien täyttämiseksi. Määräyksissä edellytetään, että pohjaveden laatu 

eikä määrä saa vaarantua. Määräys on esitetty sekä mu-alueen merkinnässä että 

pohjavesialuevarauksen määräyksissä. Pohjavesiselvityksen tarkastelua jouduttaneen 

tekemään eri menetelmin. Tulee huomioida sekä ilmasta tuleva laskeumapäästö sekä 

9 http://www.elykekus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaPohjanmaanELY/Ymparistonsuojelu/YVA/Documents/YVA_
paatos_Vapo_Oy_Lintunevan_turpeenottohanke_Teuva_Kurikka.pdf

Kuva	14.	Rata-alueen	laajennus	kuvattuna	luonnosmaisesti	kartalla.	VIhreällä	
on	esitetty	nykyinen	rata-alue.	Kunnan	maat	on	esitetty	sinisellä	
korostuksella.
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suoraan maaperään imeytyvät ainesosat. Lisäksi purojen ja sadevesien kautta voi kul-

keutua päästöjä maaperään ja vesistöön kauempanakin kohteesta. Käytöstä aiheu-

tuva riskiarviointi sekä mahdollisen onnettomuuksien riskikartoitus ovat osa arviointia. 

Liikenteen ja tapahtumien mahdollisesti aiheuttamat rasitukset saattavat vaatia myös 

tarkastelua. 

Alueen läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavassa esitetyt soidensuojelualue sekä 

lehtojoensuojelualue vaatinevat meluselvityksiä, jotta niiden suojeluarvot eivät vaa-

rannu. Nämä alueet ovat etäällä, mutta ne on syytä esittää ja ottaa huomioon esi-

merkiksi linnuston osalta alueella. Laajentumisalueilta sekä niiden lähialueilta voidaan 

laatia suppeahko luontoselvitys tukemaan laajennuksen vaikutuksien vähäistä merki-

tystä. Koko alueen maisemallinen tarkastelu saattaa tulla kyseeseen toiminnan laajen-

tuessa. Melu on merkittävä toiminnasta aiheutuva häiriötekijä. Toiminnan laajentuessa 

erillinen selvitys liikenteen vaikutuksista on mahdollisesti tarpeen. 

2.4.6 Tuulivoima

Tuulivoiman edellytyksistä Botniaringillä on laadittu pintapuolinen tarkastelu. Alueena 

Botniaring sopisi loistavasti tuulivoimalle, koska tuulivoimaloille herkkää aluetta sen 

ympärillä ei ole, esimerkiksi asutusta tai arvokkaita suojeltavia maisema-alueita.

Tuuliolosuhteet ovat hyvät alueella, täsmällisen tarkkaa potentiaalista tietoa tuuliat-

laksesta ei saada. Seuraava laskelma on laadittu Tuuliatlaksen tietojen perusteella ja 

on alustava arvio. Peruskartan ja etenkin korkeuskäyrien perusteella on mahdollista 

suorittaa tarkempi analyysi. 

Etelä – länsituuli on vallitseva Botniaringin alueella, avoin maasto edesauttaa tuu-

lisuutta. Olemassa oleva voimalinja Botniaringin alueella mahdollistaa tuulivoimasta 

saadun energian siirron ilman siirtolinjan rakentamiskustannuksia.

2.5 Botniaringin reitistöt

Botniaringin ympäristön tukitoiminnot ja reitistöt on esitetty liitteenä 1 olevassa 

kartassa.

Mittauspiste

(WGS84)

Mittaus-
pisteen 
korkeus 

(m)

Tuulen 
keski-
nopeus 

(m)

3 MW voima-
lan vuosituo-
tanto, WWD-3 
90 m roottori
(MWh)

Rahatulo myy-
dyn sähkön 
kautta, 83,50 
eur/MWh

(eur/vuosi)

Tulot 12 ensimmäisen 
vuoden aikana, 3 ensim-
mäistä vuotta 105,3 eur/
MWh, sen jälkeen 83.50 
eur/MWh

N 62.63192
E 22.03063 50 5,0 3 197 246 000* 3 139 000

N 62.63192
E 22.03063 75 5,7 4 589 353 000* 4 506 000

N 62.63192
E 22.03063 100 6,4 6 149 472 000* 6 038 000

N 62.63192
E 22.03063 125 6,8 7 215 554 000* 7 085 000

N 62.63192
E 22.03063 150 7,3 8 390 645 000* 8 239 000

N 62.63192
E 22.03063 200 9 10 434 802 000* 10 246 000

*) Tuulivoiman omatuotantosähkö ja häviöt huomioitu laskelmissa.

Taulukko	1.	 Botniaringin	alueen	alustavat	tuulisuus-	ja	tuotantotiedot	
Tuuliatlaksen	mukaan.
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2.6 Botniaringin SWOT analyysi

Työn aikana suoritettiin haastattelut ja kysely keskeisille toimijoille Botniaringiin liit-

tyen. Haastattelujen ja kyselyn perusteella Botniaringin alueelle tehtiin SWOT analyysi, 

jossa on käsitelty Botniaringin alueen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet.

Mahdollisuudet

Toimintarauha

 - Rata on vakiinnuttanut asemansa ja toi-

minnan loppuminen on epätodennäköistä, 

joten pitkällä tähtäimelläkin investointeja 

voi tehdä.

Yritystoimintaa ja majoituspalvelut 
lähellä

 - Botniaringin ympärille voidaan luoda moni-

puolisia palvelukokonaisuuksia, jotka tuovat 

lisäarvoa monille yrityksille. Myös oppilaito-

syhteistyö on hyödyntämätön mahdollisuus.

Rata-alueen monikäyttöisyys eri 
tapahtumiin

 - Rata tarjoaa kilpailu – ja ajo-opetustoimin-

nan lisäksi erilaiseen yleisö- ja yritystapah-

tumiin soveltuvat puitteet. Tapahtumien 

tuotantoa tulee tukea.

Radan ympärivuotinen käyttö

 - Ympärivuotisuutta on vahvistettava mm. 

investoinnein sekä uusien toimintojen ja 

palveluiden synnyttämisellä.

Yleinen kiinnostus moottoriurheiluun 
lisääntymässä

 - Peruskysyntä on turvattu, mutta toisaalta 

ikäluokat pienenevät. Muiden toimintojen 

käyttäjäkuntaa on mahdollista lisätä.

Yleinen kiinnostus moottoriurheiluun 
lisääntymässä

 - Uutta käyttäjäkuntaa on mahdollisesti 

luvassa.

Uhat

Ympäristölupa-asiat ja melumääräykset

 - Riski laajennukselle sekä toiminnalle, jos 

ei saada lupaa tai jos melumääräykset 

muuttuvat.

Rata-aluen sijaitsee pohjavesialueella

 - Riski laajennukselle sekä toimin-

nalle, johon voidaan varautua riittävillä 

suojaustoimenpiteillä.

Turpeen nosto Vapon mailta

 - Riski laajennukselle sekä toiminnalle erityi-

sesti pölyn vuoksi. Olemassa olevan tiedon 

mukaan asiassa löydetään eri osapuolia 

tyydyttävä ratkaisu.

Suunnitellut investoinnit eivät toteudu

 - Suunnitellut parannukset ja laajennukset 

eivät toteudu, vaan kehitys pysähtyy.

Yhteistyö ei toimi

 - Alueelle ei kehity vetovoimaista toiminnal-

lista kokonaisuutta, jos palveluntuottajia ei 

saada mukaan yhteistyöhön. Yhteistyötä 

tarvitaan myös investointien osalta.

Kokonaisuuden koordinoija puuttuu

 - Alueen kehittäminen vaatii monialaista 

osaamista. Nykyiset palveluntarjoajat ovat 

osaavia, mutta lisäksi tarvitaan monia-

laisia matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen 

tuottajia.

Vahvuudet

Hyvä sijainti

 - Alue on helposti saavutettavissa ja käyt-

täjäpotentiaali on lähellä. Lähistöllä ei ole 

asutusta eikä melurajoituksia, joten pit-

kät vuorokausikohtaiset aukioloajat ovat 

mahdollisia.

Harvoja moottoriurheilukeskuksia 
Suomessa

 - Keskusten välisen kilpailun sijaan olemassa 

olevat keskukset tukevat toisiaan.

Mahdollisuus laajentua

 - Maanomistusjärjestelyiden jälkeen rata-

aluetta ja tukipalveluita voidaan laajentaa.

Laaja harrastajakunta Pohjanmaalla

 - Vakituisten käyttäjien ja harrastajien poten-

tiaali on lähellä.

Olemassa olevat rakenteet, rataprofiili

 - Olemassa olevia rakenteita perusparan-

tamalla voidaan lisätä alueen tarjontaa ja 

laatua.

Halvat hinnat 

 - Kilpailuetu, joka pitää pyrkiä säilyttämään 

myös uusien investointien jälkeenkin.

Heikkoudet

Etäisyys pk-seudusta

 - Myös mielikuvallisesti Botniaring on kau-

kana. Vetovoimaa on lisättävä esim. brän-

din vahvistamisen avulla.

Sijainti pohjavesialueella

 - Ympäristölupa puuttuu vielä, mutta ei vai-

kuttane toimintaan ja laajentumiseen 

jatkossa.

Palvelujen puute

 - Liiketaloudellinen perusta heikko, koska 

kaupallisia palveluja ja toimintoja on vähän, 

eivätkä ne ole riittävän laadukkaita.

Suppea käyttäjäryhmä

 - Palvelutarjontaa monipuolistamalla voidaan 

palvella uusia käyttäjäryhmiä.

Alueen infrastruktuurissa puutteita 
(rata, radan ympäristö, rakennukset, 
kunnallistekniikka)

 - Vaatii investointeja, jotta alue voi palvella 

laadukkaasti, turvallisesti ja ympäristöystä-

vällisesti eri kohderyhmiä.

Toiminnan nojautuminen vapaaehtoisiin

 - Onko mahdollisuuksia liiketoimintapohjai-

seen toimintaan, jos talkoohenki katoaa.

Yhteistyön puute

 - Tarvitaan enemmän yhteistyötä eri sekto-

reiden ja eri toimijoiden välillä.
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3 Botnia Ringin alueen visio ja tavoitteet vuoteen 2020
Kehittämismahdollisuuksien pohjalta laadittiin Botniaringin alueelle mahdollisimman 

toteuttamiskelpoinen, mutta haastava visio ja mitattavat tavoitteet. Työvaiheessa 

määriteltiin eri sidosryhmien tahtotila moottoriurheilun ja koulutuksen, virkistys-, lii-

kunta- ja vapaa-ajankeskuksen kehittämiseksi Botniaringin alueelle ja muodostettiin 

sidosryhmien kanssa yhteinen täsmennetty kehittämisen visio eli näkemys siitä, mil-

lainen Botniaringin moottoriurheilukeskus on vuonna 2020.

Botniaringin visiossa on kolme eri näkökulmaa:

1) Moottoriurheilukeskus: Kansainväliset mitat täyttävä moottoriurheilukeskus, joka 

tarkoittaa sitä, että radalla pystytään järjestämään kansainvälisiä kilpailuja ja että 

rata on vetovoimainen keskus. Rata-autoilun lisäksi alueella järjestetään FK-, ral-

licross-, tractor pulling- ja muita kilpailuja. 

2)  Ajo-opetuskeskus: Kansallinen ajo-opetuskeskus Suomessa, joka tarkoittaa sitä, 

että radalla voidaan ympärivuotisesti järjestää liukkaan kelin ajo-opetusta. Rata ase-

moituu ”viralliseksi” vetovoimaltaan kansalliseksi ajo-opetuskeskukseksi.

3) Vapaa-ajantoiminta ja matkailukeskus: Monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan kes-

kittyvä rata edellyttää ennen kaikkea vetovoimaisten sisältöjen kehittämistä. Jo nyt 

Botniaring on seudun merkittävin matkailullinen vetovoimatekijä, mutta ympärivuo-

tinen vetovoimapotentiaali tulee hyödyntää tehokkaammin.

3.1 Kehittämismahdollisuudet moottoriurheilukeskuksena

Lähtökohdat 

Jurva tarvitsee Botniaringiä tulevaisuudessakin koska alueen kehittymisellä on mer-

kittävä vaikutus sekä yrityksille että kuntataloudelle. Nykyisin alue on kesäaikaan 

täynnä, vain arkipäiviä on jonkin verran vapaana. Laajennuksen myötä laajentuva 

kapasiteetti lisää liiketoimintaedellytyksiä. Myös arvot ovat muuttuneet, jolloin ekolo-

gisuus ja kestävät arvot on huomioitava. Rata-alueen kehittämisessä on panostettava 

ympäristöasioihin.

Kävijöiden vaatimustaso on noussut, joten nykyinen taso ei enää riitä. Paremmat 

infraolosuhteet tuovat myös lisää kävijöitä. Uusista investoinneista huolimatta hin-

noittelun tulisi pysyä kohtuullisena, jotta kilpailukyky säilyy tai paranee entisestään. 

Vain taloudellisesti kannattavalla toiminnalla on toimintaedellytyksiä myös tulevaisuu-

dessa. Alan harrastajat ovat valmiita maksamaan palveluista ja olosuhteista jatkos-

sakin. Botniaringin moottoriurheilukeskus voi toimia pienellä julkisella panostuksella. 

Toiminnassa on huomioitava tuottonäkökulma, esimerkiksi päiväkävijä jättää alueelle 

75 € ja yöpyjä 150 €. Majoitustoimintaa on kehitettävä, jotta kävijät saataisiin myös 

yöpymään alueella.
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Tavoitteet

Moottoriurheilukeskuksen kehittämisessä tavoitteena on katsojamäärän kaksinker-

taistaminen. Toiminta tulee vakiinnuttaa päivittäiseksi kokonaisuudessaan ajokauden 

aikana. Moottoriurheilukeskuksen tavoitteena on kuulua grade 3 –luokkaan FIA:n luo-

kituksen mukaan. Radan asema seudun matkailun ykköskohteena halutaan säilyttää 

tulevaisuudessakin. Radan ulkoisen brändin rakentamiseen ja vahvistamiseen tullaan 

kiinnittämään huomiota.

Sisällön kehittämisen tavoitteet

Radalla järjestetään isoja kilpailuja 1-2 vuodessa sekä kansallisia tapahtumia 5-6 

vuodessa. Talvella järjestetään moottorikelkkakilpailuja. Radalla järjestetään myös 

muiden lajien kilpailuja kuten rallicross, FK, Tractor Pulling, erikoistapahtumia vrt. 

Zetorien kiihdytyskisat, rata-autojen kestävyysajokilpailuja 24 h oheistapahtumineen. 

Moottoriurheilukeskuksen läheisyyteen on mahdollista keskittää myös muuta melua 

tuottavaa toimintaa vrt. ampumaurheilu. Kilpailutoiminta tulisi paketoida tuotteeksi, 

niin että kilpailun seuraaminen on osa kokonaispakettia. Kansainvälisissä kilpailuissa 

on käytössä myös kielipalvelut. Myös lapsille on suunnattu omaa ohjelmaa mm. 

crossirata.

3.2 Kehittämismahdollisuudet ajo-opetuskeskuksena

Lähtökohdat 

Lainsäädännön muutos takaa peruskäyttäjäkunnan ja kysynnän kasvun, toisaalta laki 

myös rajoittaa käyttöä. Lainsäädännön muutokseen varautuminen edellyttää inves-

tointeja radalle. Radan toiminta on oltava ympärivuotista, lisäksi rata vaatii erillisen 

hyväksynnän. Jotta useampi yritys tai yhtäaikainen toiminto mahtuisivat radalle, tulee 

aluetta laajentaa niin, että kesällä toiminnot tapahtuisivat eri alueilla. Tämä on huomi-

oitava myös aluevarauksissa.

Tavoitteet

Ajo-opetuskeskuksen kehittämisen tavoitteena on, että Botniaring on kansallinen 

ajo-opetuskeskus Suomessa ja toimintaa on joka päivä ympärivuotisesti. Alueella on 

yksi liukkaan kelin rata. Myös yrityksille on tarjolla ajo-opetusta. Liikevaihtoarvio on 

300 000 €/vuosi (vrt. Lahden liukkaan kelin rata).

Sisältö, palvelu ja asiakkaat 

Ajo-opetuskeskuksen sisältö ja palvelut voidaan määritellä eri asiakasryhmien kautta: 

•	 Ammattikuljettajat
	- Kuljettajien	 ammattipätevyyttä	 hankkivat,	 260	 h	
oppimäärä

	- Ammattikuljettajien	jatkokoulutus
	- Hälytysajoneuvot,	paloautot,	ambulanssit
	- Liikkuvan	poliisin	koulutus	(auto,	moottoripyörä)
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•	 Autokoulut	(lähialueella	56	autokoulua)
	- 1-2	 vaiheen	 oppilaat,	 lisäkurssit,	 liukkaan	 ajon	 koulutus	
tavallisille	käyttäjille

	- Pimeän	ajon	koulutus
	- Citymaastureiden	ajo-opetus
	- Yksityishenkilöille	omaa	koulutusta	vrt.	teemakoulutukset

•	 Harrastajat
	- Moottoripyöräilijät,	-kerhot	ym.

•	 Muut	toimijat
	- Rengastestaukset
	- Autotehtaat,	autojen	maahantuojat
	- Huolto-	ja	kunnostustoiminta	mahdollisuus	radalla

•	 Yritykset
	- Virkistyspäivä:	 ajorata,	 ampuminen,	muut	 harrastus-	 ja	
liikuntamahdollisuudet.

3.3 Kehittämismahdollisuudet vapaa-ajantoiminnassa ja 
matkailukeskuksena

Lähtökohdat 

Radalla järjestetään tasokkaita kilpailuja, mutta katsoja- ja kävijämäärän kasvatta-

miseksi tulee kehittää oheisohjelmaa. Oheispalveluista tulee kehittää mm. ruoka- ja 

ravintolapalveluja. Tapahtumakalenterissa varatut tapahtumat ovat tiedossa, joten 

yhdistykset voivat järjestää oheistapahtumaa ko. viikonlopulle ja tiedottaa tapahtu-

mistaan tapahtumajärjestäjän kautta. Sälli Campingillä on yleinen uimaranta ja pukeu-

tumistilat, jotka voivat palvella myös Botniaringin käyttäjäkuntaa. Järjestöjen kautta 

voidaan kehittää leikkikenttätoimintaa, joka vaatii varustelua mm. penkit, keinut, hiek-

kaa jne. Alueella on koulutettuja oppaita, joten lähialueelle on mahdollisuus järjestää 

opastettuja kiertoajeluja. Viitoitusta ”isoilta” teiltä tulee parantaa, tiepiiristä on mah-

dollisuus hakea lupaa virallisille opasteille. Lähtökohtana on Botniaringin alueen ympä-

rivuotinen käyttö, joten oheistarjontaa voi tarjota eri vuodenaikoina.

Tavoitteet 

Vapaa-ajan toiminnan ja matkailukeskuksen kehittämisen tavoitteena on, että 

Botniaring on monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan keskittyvä rata.

Toiminnan sisältö

Alue tarjoaa elämysmatkailua mm. autolla ajamista, teoriaa, ajosuoritteita eri ”peleillä” 

(Speedcars, moottorikelkkailu). Tällöin kohderyhmänä voi olla yritys ja heidän henki-

lökunta/asiakkaat, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi arkipäivät. Koulujen oppi-

laille järjestetään tapahtumapäiviä moottoriradalle. Ampumaradalla on oheistoimintaa 

kisojen aikana mm. laserammuntaa. Jurvassa on myös sisäampumarata. Ympäristön 

yritykset tarjoavat maaseutuelämyksiä, joita voidaan kytkeä osaksi tarjontaa. Muita 

käyttäjiä voivat olla esimerkiksi hiihtoseurat ja rullahiihtäjät, joille voidaan järjestää 

omia kilpailutapahtumia.
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4 Alueen hallintomalli

4.1 Nykyinen hallintomalli

Kurikan kaupunki omistaa Botniaringin maa-alueen. Ratainfran puolestaan omis-

taa Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy, jonka suurimpina osakkeenomistajina toimi-

vat Kurikan kaupunki, Botnia Raceway Oy ja pienempinä omistajina mm. Seinäjoen 

kaupunki, Vaasan kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Jurvan Osuuspankki ja Jurvan 

Urheiluautoilijat ry sekä lukuisat pienemmät osakkaat. 

Päävuokralaisena toimii Botnia Raceway Oy, joka maksaa vuokraa ratayhtiölle. 

Vuokrasopimukseen sisältyy investointivelvoite, joka täytetty vuoteen 2013 asti.

Arvioiden mukaan ratayhtiöllä ei ole selkeää roolia tällä hetkellä. Ratayhtiöllä on 

liian laaja omistus eikä pienosakkailla ole investointikykyä ja – halua. Ratayhtiölle 

ei synny myöskään kassavirtaa omien investointien tekoon, koska vuokratulot ovat 

vaatimattomat.

Positiivista on kaupungin strateginen maanomistajuus, jonka tulee säilyä jatkossakin. 

Botnia Racewaylla on halukkuutta pienosakkaiden omistuksien lunastukseen, joka sel-

kiyttäisi omistajuusrakennetta.

4.2 Hallintomalliehdotus

Jatkossakin Kurikan kaupunki omistaa alueen ja hankkii lisämaat toiminnan laajenta-

miseen, jolloin strateginen omistajuus säilyy. Lisäksi kaupunki vastaa kunnallisteknii-

kan tuomisesta tontille. Kaupunki vuokraa maa-alueen eteenpäin ratayhtiölle, koska 

kaupungin tehtäviin ei kuulu moottoriratatoiminnan harjoittaminen.

Nykyinen Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy:n omistusrakennetta selkiytetään ja 

yksinkertaistaan eli pienosakkaiden omistus lunastetaan pois. Yhtiöön haetaan mer-

kittäviä uusia omistajia, jotta yhtiöllä on voimavaroja kehittämiseen ja investointeihin. 

Kaupunki voi jatkossakin olla vähemmistöosakkaana yhtiössä, jos se nähdään strate-

gisesti tärkeänä. Ratayhtiö hallinnoi aluetta ja vastaa investoinneista sekä rataolosuh-

teiden ylläpidosta. Ratayhtiö tuottaa omia tapahtumia, mutta myös vuokraa rataa eri 

tapahtumajärjestäjille. Perusperiaatteena tulisi olla se, että vuokratuloilla ja muulla 

kassavirralla pystyttäisiin kattamaan osa alueen investoinneista. 

Yhtenä vaihtoehtona on se, että Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy ja Botnia Raceway 

Oy fuusioituisivat. Fuusion yhteydessä tulee huomioida ennen kaikkea syntyvän yhtiön 

elinvoimaisuus, toiminnallisuus sekä kyky investoida. Tämä määrittää sen, miten fuu-

sio kannattaa toteuttaa.

Toisena vaihtoehtona on, että Kurikan kaupunki saattaa Botniaringin alueen erikseen 

sovittavaan kuntoon ja luovuttaa eteenpäin. Kaupunki voi olla mukana vähemmistö-

osakkaana apportin muodossa.

Kuva	15.	Hallintomallin	kuvaus.

Vuokra

•Maanomistus
•Lisäalueiden hankinta
•Kunnallistekniikan tuominen
tontille

•Yhteyksien ja reittien 
parantaminen & ylläpito

•Muu toimintaedellytysten 
ylläpito ja parantaminen

•Strateginen omistus 
ratayhtiössä

•Maanvuokratulot
•Liittymismaksut
•Kehityshankkeet

Kurikan 
kaupunki

Ratayhtiö
•Perusinvestoinnit
•Ylläpito

•Vuokratulot
•Käyttömaksut
•Lipputulot
•Mainos- ja sponsoritulot
•Investointituet

Vuokra

äyttäjät & 
sisällön
tuottajat

Kaupalliset
yhteistyö-
kumppanit

•Vuokrat ratayhtiölle
•Myyntitulot

•Sponsorimaksut
•Mainostilamaksut

•Yrityskuva
•Asiakastoiminta
•Näkyvyys

Vuokra

•Maanomistus
•Lisäalueiden hankinta
•Kunnallistekniikan tuominen
tontille

•Yhteyksien ja reittien 
parantaminen & ylläpito

•Muu toimintaedellytysten 
ylläpito ja parantaminen

•Strateginen omistus 
ratayhtiössä

•Maanvuokratulot
•Liittymismaksut
•Kehityshankkeet

Kurikan 
kaupunki

Ratayhtiö
•Perusinvestoinnit
•Ylläpito

•Vuokratulot
•Käyttömaksut
•Lipputulot
•Mainos- ja sponsoritulot
•Investointituet

Vuokra

äyttäjät & 
sisällön
tuottajat

Kaupalliset
yhteistyö-
kumppanit

•Vuokrat ratayhtiölle
•Myyntitulot

•Sponsorimaksut
•Mainostilamaksut

•Yrityskuva
•Asiakastoiminta
•Näkyvyys

K
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Hallinnollisesti fuusio voidaan toteuttaa kahdella tavalla.

1)	Botnia	Raceway	ostaa	kokonaan	Lintuharjun	Moottoriurheilualue	oy:n	
osakekannan.	 Näin	 Lintuharju	 Moottoriurheilualue	 oy:sta	 tulee	 Botnia	
Racewayn	tytär,	joka	voidaan	sittemmin	sulauttaa	yhtiöön.	

2)	 Toteutetaan	 osakevaihto,	 jossa	 Lintuharjun	 Moottoriurheilualueen	
osakkeet	luovutetaan	Botnia	Racewaylle,	joka	luovuttaa	uusia	osakkeitaan	
niitä	vastaan.	

Ykkösvaihdossa on myös todennäköistä, että Botnia Racewayhin täytyy saada uusia 

osakkaita, jotta uuden yhtiön investointikyky turvataan. Näin ollen vaihtoehdoilla yksi ja 

kaksi ei ole suurta eroa, mutta niillä voi olla seuraamuksia esimerkiksi verotuksellisesti.

Yhtiöjärjestelyn verotusseuraamukset aiheutuvat mahdollisista luovutusvoitoista sekä 

varainsiirtoverosta. Nämä riippuvat osakkeen arvonmäärityksestä. Fuusion luonteelta 

on merkitystä myös syntyvän yhtiön taseen kautta. Yritys-kauppa rasittaa yhtiön talo-

utta, jos se toteutetaan velalla.

Fuusion toteutuksen yhteydessä on huomioitava useita tekijöitä. Osakevaihdon tai yri-

tyskaupan osalta on määriteltävä nykyisten osakkeiden arvo, mikä määrittää myyn-

tihinnan tai osakkuuksien jakautumisen uudessa yhtiössä. Jos lähtökohtana on se, 

että uudesta yhtiöstä kehittyy ajan myötä liiketaloudellisesti toimeentuleva, mutta sen 

ei ole tarkoitus varsinaisesti tuottaa voittoa osakkailleen, mielekkäin tapa arvottaa 

osakkeet on olemassa olevan nettovarallisuus eikä esimerkiksi tuottoarvo. Valittava 

arvomääritys riippuu kuitenkin monesta tekijästä, kuten yhtiön oletettavasta kannat-

tavuudesta sekä sille asetetuista tavoitteista. 

Mahdollisen fuusion toteuttamisen kannalta on huomioitava fuusion mahdollinen ajoitus 

suhteessa toiminnan kehittämiseen. Niin kauan kuin Lintuharjun Moottoriurheilualue 

oy:n toimintaa on tarkoitus kehittää kunnan hakemalla hankerahoituksella, on toden-

näköisesti perustelua, että kunta on merkittävänä osakkaana yhtiössä. Jos fuusio pie-

nentää kunnan osakkuutta yhtiössä, tällä saattaa olla merkitystä käytettävissä olevien 

tukimuotojen suhteen esimerkiksi erilaisten elinkeinotoiminnan tukia rajoittavan sää-

döksien kautta. Nämä tekijät on syytä huomioida fuusion ajankohtaa pohdittaessa.

Fuusion yhteydessä on muistettava sopia tarkemmin yhtiötä koskevista asioista osa-

kassopimuksella. Tämä on merkittävää ennen kaikkea sen takia, että yhtiön toiminta-

kyky varmistetaan. Perusteltua on sopia esimerkiksi siitä, että hallitus tulee toimimaan 

asiantuntijahallituksena. Tämän lisäksi kannattaa sopia siitä, millä periaatteilla yhtiöön 

otetaan uusia osakkaita ja millä ehdoilla vanhat osakkaat voivat luopua osuudestaan. 

Oheispalvelut, esim. ravintolatoiminta ja kioskimyynti vuokrataan alaan erikoistuneelle 

yrityksille tai vaihtoehtoisesti tuotetaan itse. 

Alueen investointeja voidaan mahdollisesti toteuttaa kumppanuusperiaatteella, jolloin 

sisältönä on eri osapuolten yhteistyö toimenpiteiden kaikissa vaiheissa alkaen niiden 

suunnittelusta ja valmistelusta.
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4.3 Organisoituminen

Master Planin toimeenpanon resursoimiseksi hankkeeseen tarvitaan aikaansaava koko-

päivätoiminen ”projektipäällikkö”, jonka tehtävänä on:

	- Radan	ja	sen	toimintojen	kokoaikainen	kehittäminen
	- Vastata	kehityshankkeiden	toimeenpanosta
	- Hakea	rahoitusta	osahankkeiden	toteutukselle
	- Sidosryhmäyhteistyö
	- Tapahtumien	tuottaminen	yhdessä	Kurikan	toimijaverkos-
ton	kanssa

	- Toiminnallisen	 sisällön	 tuottaminen	yhdessä	Kurikan	yri-
tysverkoston	kanssa

	- Mahdollisesti	muut	Kurikan	kehityshankkeet
	- Mahdollisesti	toimia	ratayhtiön	toimitusjohtajana	(va./vt)

Hankkeen päättymisen jälkeen tavoitteena on, että ko. tehtävä hoidetaan tulorahoi-

tuksella, koska hankerahoitus ei ole kestävä ratkaisu

Vastaavan tyyppisiä ”toimeenpanohankkeita” on toteutettu mm. Jyväskylän seudulla 

ja Pirkanmaalla.

5 Potentiaaliset yhteistyökumppanit
Potentiaalisia yhteistyökumppaneita voidaan hahmotella niin alueellisesti kuin toimen-

piteittäin. Alueellisesti tarkasteltuna yhteistyökumppaneita ovat mm.

Kansainvälinen taso

FIA

Muut	kv.	järjestöt

Ajoneuvojen	valmistajat,	maahantuojat,	myyjät	ja	testaajat

Renkaiden	valmistajat	ja	testaajat

Muut	yritykset

Kansallinen taso

AKK

SKAL

Muut	kansalliset	järjestöt

Rahoitus-	ja	valvontaviranomaiset

Ajoneuvojen	valmistajat,	maahantuojat,	myyjät	ja	testaajat

Renkaiden	valmistajat	ja	testaajat

Mediakumppanit

Muut	yritykset

Seudullinen/paikallinen taso

Seurat	ja	järjestöt
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Yritykset

Aluekehitysviranomaiset

Muut	julkiset	toimijat

Toimenpiteittäin tarkasteluna yhteistyökumppaneita ovat:

Investoinnit

Julkiset

Yksityiset

Sponsorit

Ylläpito

Käyttäjät	ja	kävijät

Mainostajat

Sponsorit

Mediakumppanit

Sisällön tuottaminen

Hankkeet

Media

Järjestöt,	seurat,	yhdistykset.

Botniaringin kehittämiseksi tulee laatia sidosryhmästrategia, jossa määritellään tavoi-

tetila ja toimenpiteet eri sidosryhmille eri näkökulmista tarkasteltuna.

6 Rahoitusmahdollisuudet
Työvaiheessa on selvitetty julkiset investointien rahoitusmahdollisuudet ja avustukset, 

sillä tarkkuudella kun tietoa on julkisesti saatavilla. On huomioitava, että osa rahoi-

tusmahdollisuuksista on suunnattu yksityisille yrityksille, osa yhdistyksille tms. ja osa 

julkiselle sektorille.

Investointien rahoituksen osalta vaihtoehtoina ovat osakkaiden oma pääoma sekä 

perustettavien yhtiöiden hakema vieras pääoma. Tukirahoituksella voi kuitenkin olla 

merkittävä vaikutus pääomatarpeeseen. Oman pääoman ja vieraan pääoman tar-

vetta voidaan pienentää alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tukirahoituksella. 

Tukirahoituksen määrä ja sen kohdentuminen tulee selvittää aina tapauskohtaisesti 

erikseen.

Systemaattisesti generoidut kehittämishankkeet esim. ympäristöteknologian, kansain-

välisen markkinoinnin ja uusien liiketoimintojen kehittämisen alueilla voivat osaltaan 

tuoda Botniaringille tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa sen imagoa ympäristö- 

ja yritysystävällisenä toimintaympäristönä.
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6.1 Julkinen tuki kehittämishankkeisiin

Matkailun kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuuksia voidaan tarkastella seutunä-

kökulmasta. Selvityksistä toteutukseen ja investointeihin sekä markkinoiden laajen-

tamiseen voidaan hakea julkista rahoitusta. Rahoitusmahdollisuudet on esitelty ohei-

sessa kaaviossa.

Julkinen matkailuhankkeiden tuki kohdistuu ennen kaikkea Suomen matkailustrate-

gian painopisteisiin ja kärkihankkeisiin. Myös olemassa olevien yritysten ja matkailu-

kohteiden kehittäminen kv-markkinoilla on keskeistä. Tärkeimmät julkista rahoitusta 

myöntävät tahot ovat maakuntien liitot ja TE-keskukset. Muita tahoja ovat mm: 

•	 Finnvera	Oyj:	lainat,	takaukset,	vientitakuut

•	 EU-rahoitus,	lisää	tietoa	mm.	MEKistä

•	 Tekesin	vapaa-ajan	palvelut	ja	tila	–ohjelma

•	 Lisää	tietoa	rahoituksesta:	Yritys-Suomi.

Esimerkiksi Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö on saanut rahoitusta projektilleen 

mm. Tekesin Vapaa-ajan palvelut ohjelmasta. 

Etelä-Pohjanmaan liiton kautta myönnettävä EAKR -rahoitus keskittyy yritystoimin-

nan yleiseen edistämiseen sekä innovaatio- sekä osaamisrakenteiden kehittämiseen 

(ei suoria yritystukia eikä investointeja). Pääsääntöisesti liitto rahoittaa ylikunnallisia 

hankkeita ja niiden tukitaso on maksimissaan 70 % (EAKR+valtio). Muu rahoitus tulisi 

pääosin olla kuntarahoitusta.

Rahoitettavan toiminta koskee kärkiklustereiden toiminnan kehittämistä, palveluyrittä-

jyyden kehittämistä, yritysten verkostoitumisen edistämistä (mm. alihankinta- ja jär-

jestelmätoimittajaverkostojen rakentaminen) ja liiketoimintaosaamisen vahvistamista. 

Etelä-Pohjanmaan liiton kautta rahoitetuilla hankkeilla voidaan tehdä hyvinkin yritys-

kohtaista kehittämistä, kunhan se myönnetään De Minimis –tukena.

Alueiden toimintaympäristöä koskevassa toimintalinjassa rahoitetaan hankkeita kos-

kien hyvinvointipalveluiden rakenteiden kehittämistä, matkailun ja kulttuurin kehittä-

mistä sekä tietoverkostojen ja sisältöjen kehittämistä (infraa ei voida rahoittaa).

ELY-keskuksen ympäristövastuualueen EAKR -rahoitus myönnetään ohjelmasopimus-

menettelyllä, jolloin ohjelmasopimukseen kirjataan kahden seuraavan vuoden aikana 

toteutettavat hankkeet.

Kunnat rahoittavat liikuntapalvelunsa pääosin omilla verotuloillaan. Kunnat saavat 

opetusministeriöltä valtionosuutta liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun 

mukaan sekä harkinnan mukaan tukea liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskor-

jaukseen. Opetusministeriö jakaa vuosittain tukea mm. urheilujärjestöille, liikunnan 

koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilijoiden apurahoi-

hin, kuntien liikuntatoimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin liikunnan toi-

mintoihin. Tukieurot tulevat pääosin veikkaus- ja raha-arpajaispelien voittovaroista ja 

lisäksi pieneltä osin budjettivaroista. Opetusministeriö asetti liikuntalain uudistusta 

pohtivan työryhmän 30.1.2009 (10/040/2009). Työryhmä antoi ehdotuksensa liikun-

talain ja -asetuksen muuttamiseksi 21.9.2009. Työryhmä ehdottaa muutoksia koskien 

Selvitykset ja suunni-
telmat (sis. jatkorahoi-
tuksen suunnittelun ja 
maksimoinnin)
>> perusta jatkotoi-
menpiteille

Maakunnan kehittämis-
raha

EAKR (Länsi-Suomen 
kilpailukyky- ja työlli-
syysohjelma)

Laaja-alaisemmat ke-
hitys- ja verkostohank-
keet (alueelliset)

Yrityshankkeet

Investointihankkeet

AMO (Alueellinen maa-
seutuohjelma)

Kansainvälistyminen
(verkostot, markki-
nointi jne.)

EAKR (Länsi-Suomen 
kilpailukyky- ja työlli-
syysohjelma) – muka-
na myös kv-näkökulma

Tekes (mm. EAKR-lin-
ja) – painotus innovaa-
tioissa ja palvelukon-
septiessa

AMO (Alueellinen 
maaseutuohjelma)

EAKR (Länsi-Suomen 
kilpailukyky- ja työlli-
syysohjelma)

EU:n valtioiden ja alu-
eiden väliset ohjelmat 
(esim. Itämeri, Viro)

AMO (Alueellinen maa-
seutuohjelma)

Yrityskohtaiset: ELY-keskus (valmistelurahoitus, 
yritysten kehittämisavustus, ml. investoinnit, 
UM/Finnvera, Tekes 

EU:n erillisohjelmat

Pohjoismaiset rahoitus-
lähteet

Taulukko 2. Matkailun kehittämishankkeiden rahoituskanavia.
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valtion liikuntaneuvostoa, liikuntajärjestöjen avustamiskelpoisuutta, avustettavien 

hankkeiden alarajaa ja valtuutta saada tarkempia asiakirjoja erityisesti vaativista lii-

kuntapaikkarakentamisen kohteista jo avustuksenhakuvaiheessa.

6.2 Työllisyysperusteinen investointiavustus

Hankkeelle myönnettävän investointiavustuksen määrä perustuu kokonaisharkintaan, 

jossa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen pysyviin työllisyysvaikutuksiin ja 

investointipaikkakunnan työllisyystilanteeseen (työttömyysaste). Tukitason määritte-

lyssä käytetään seuraavia pääperiaatteita:

•	 Jos	hankkeella	on	pysyviä	työllisyysvaikutuksia	ja	työttömyysaste	on	

maan	keskimääräistä	tasoa,	tukitaso	on	enintään	25	%.	

•	 Jos	hankkeella	on	pysyviä	työllisyysvaikutuksia	ja	työttömyysaste	on	

maan	keskimääräistä	 työttömyysastetta	alempi,	 tukitaso	on	alle	25	

%.

•	 Jos	hankkeella	on	pysyviä	työllisyysvaikutuksia	ja	työttömyysaste	on	

maan	keskimääräistä	työttömyysastetta	korkeampi,	kokonaistukitaso	

voi	olla	yli	25	%,	ei	kuitenkaan	yli	45	%.

•	 Jos	 hankkeella	 ei	 ole	 pysyviä	 työllisyysvaikutuksia,	 mutta	 sillä	 on	

merkittäviä	 todennettavissa	 olevia	 kasvusysäysvaikutuksia,	 hank-

keen	tukitaso	määräytyy	em.	periaatteita	soveltaen.	

6.3 Yksityinen rahoitus

Yksityistä omaa pääomaa voidaan kerätä suunnatulla osakeannilla, jossa osakkaiksi 

haetaan kansainvälisiä, valtakunnallisia tai merkittäviä seudullisia toimijoita. Kertyneen 

oman pääoman turvin voidaan tehdä investointeja.

Vierasta pääomaa voidaan rahoittaa pankkilainoilla tai pääomalainoilla.

Tulorahoitus muodostuu radan käyttömaksuista, pääsylipputuloista ja kaupallisista 

kumppanuuksista. Tulorahoituksella voidaan kattaa vieraan pääoman kustannukset ja 

lyhennykset.

6.4 Yhteenveto rahoitusmahdollisuuksista

Jotta eri kehittämishankkeista ei tulisi yksittäisiä, irrallisia toimenpiteitä, vaan toisi-

aan tukevia, synergisiä osakokonaisuuksia, on jonkin veturiorganisaation hyvä ottaa 

vastuulleen hankesalkun koordinointi, ulkopuolisen kehittämisrahoituksen maksimointi 

sekä hankeaihioiden lobbaus rahoittajien suuntaan. Hankesalkun suunnittelussa on 

kuntien ja valtion rahoitusosuuksien turvaamiseksi pidettävä alusta alkaen keskite-

tysti yhteyttä maakuntaliittoon, ELY-keskukseen ja muihin mahdollisiin rahoittajiin. 

Julkisten toimijoiden tulee myös osata varautua pitkän tähtäimen suunnitelmissaan 

myös kehittämishankkeiden tarvitsemiin omarahoitusosuuksiin, samaten mahdollisten 

yksityisten yritysten. 

Vaiheistus Toimijat Rahoituslähteet*)

Perusinvestoinnit
(liikuntapaikka-
infrastruktuuri)

*Ratayhtiö OKM
Kunnat
Rahastot (Veraventure, Makera)
Yksityinen

Toimintaan ja tapahtumien 
järjestämiseen tarvittavat 
infrastruktuuri-investoinnit

*Maanomistaja
* Ratayhtiö

TEM/EU
Kaupunki
Rahastot
Yritykset

Toiminnan käynnistäminen *Ratayhtiö
*Toimijat
   - Jo toimivat (seudulta tai 
muualta tulevat)
   - Aloittavat yritykset
*Muut seudulliset toimijat 
(elinkeinoyhtiöt, oppilai-
tokset jne.)

ELY-keskuksen toimintaympäris-
tötuki 
Yrityskohtaiset investointi- ja 
käynnistystuet 
Finnvera, Veraventure, Aloitusra-
hasto Vera
ELY-keskus/TEM
Tekes

Toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen

*Ratayhtiö
*Toimijat
*Muut seudulliset ja valta-
kunnalliset toimijat

ELY-keskus/TEM
Tekes, Suomen Akatemia
EAKR/EU
ESR/EU (osaaminen, henkilöstö)
Keksintösäätiö

Esim. kärkihankkeina
Matkailu – verkottuminen ja tuo-
tekehitys – EAKR/maaseutuohjel-
ma
Markkinointi – TEM-yhteishanke
Biopolttoaineet – Tekes

Kansainväliset kehittämis-
hankkeet

*Ratayhtiö
*Toimijat
*Seudulliset ja valtakunnal-
liset toimijat
*Kansainväliset kumppanit

ELY-keskus, Tekes, ml. valmistelu-
rahoitus
EU:n erillisohjelmat (FP7, CIP jne.)

*Huom. taulukossa on esitelty pääasialliset tukilähteet (avustus/laina), kaikkiin hankkeisiin tarvitaan 
muuta osa-/omarahoitusta (kunnat, makera, muut rahastot, toimijoiden oma-/yritysrahoitus.) 

Taulukko	3.	 Rahoituskanavat	eriteltynä	toimijoittain.
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7 Toimenpideohjelma
Toimenpideohjelma sisältää ne toimenpiteet ja kehittämisehdotukset, jotka tulisi jat-

kossa toteuttaa tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi. Toimenpiteet on ryhmitelty 

investointeihin, sisällön kehittämiseen ja muihin toimenpiteisiin. Osan hankkeista on 

konkreettisia ja akuutteja, osa puolestaan mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvia. 

Esitetyt kustannusarviot ovat alustavia karkeita arvioita. 

7.1 Investoinnit

Rataolosuhteiden kehittäminen

Rataolosuhteiden kehittäminen edellyttää moottoriradan jatkamista ja turva-alueiden 

rakentamista, kiihdytyssuoran rakentamista sekä radan päällysteen uusimista. Lisäksi 

tarvittavia kehitystoimenpiteitä ovat kilpailunjohtotorni, kuulutuslava sekä palkintojen-

jakokoroke, joka voi sijoittua esim. varikkorakennuksen katolle.

Ajajien turvallisuutta parannetaan mm. määräysten mukaisilla turva-alueilla. Katsojien 

turvallisuutta parannetaan erilaisilla kaideratkaisuilla, noin kaksi metriä korkealla pans-

sariaidalla sekä noin puolen metrin betonikorokkeella. Ko. turva-aita tarvitaan osoitet-

tuihin katsojille suunnattuihin paikkoihin. Koko alue eristetään teräsaidalla valvonnan 

parantamiseksi.

Moottoriradan pidennyksen lisäksi pääsuoran eteläpäähän rakennetaan 400 metrin 

ratasuora kiihdytysajoa varten. Lähtöpaikka olisi suoran eteläpäässä, takaisin lähtöpai-

kalle ajoa varten tarvitaan 4 m leveä ajoväylä lähtösuoran pohjoispäästä varikkoraken-

nuksen itäpuolelta jatkuen rataa hyväksi käyttäen takaisin lähtöpaikalle. Määräysten 

mukaan kiihdytysradan minimipituus tulisi olla noin 1200 m.

Carting-rata suunnitellaan nykyisen rata-alueen keskiosaan hyödyntäen olemassa ole-

vaa rataa. Radan pituus on kilometri. Rallicross-rata sijoittuu suunnittelulle laajennus-

alueelle. Tractor Pulling –alue sijoittuu radan länsipäätyyn ja sen yhteyteen tehdään 

tilavaraus siirrettävälle katsomolle. Vaihtoehtoinen sijoituspaikka tractor pulling –alu-

eelle on nykyisessä paikassa, raviradan alueella.

Päällystys kustannuksissa on syytä lisäksi varautua mahdollisesti vaadittavaan pohjan-

vedensuojaukseen ja valumavesien poisjohtamiseen osalla alueista.

Kustannusarvioita: 
Nykyisen radan päällysteen uusiminen    200 000 €
Radan pidennyksen päällyste (15 €/m2* 2800 metriä) 720 000 € 
Kiihdytyssuoran päällyste (15 €/m2* 1200 m)  150 000 € 
Carting-rata (15 €/m2 * 1000 m)    75 000 € 
Panssariaita (5200 m*25 €/jm)     130 000 € 
Yleisöaita (1600 m * 10 € /jm)     16 000 €
Alueaita (4300 m * 15 € /jm)     64 500 €
Kilpailunjohtotorni      250 000 €

Ratalaajennusten pohjatöiden kustannusarvio määritellään maaperäselvitysten 

perusteella.
Kohderyhmä:    moottoriurheilu, ajo-opetus
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Varikko-olosuhteiden kehittäminen

Varikkorakennukseen toteutetaan paikat 30-32 tallille/pilttuulle, jotka voivat toimia 

työpajakäytössä kilpailujen ulkopuolella. Yhden ”pilttuun” mitoitus on noin 60-70 

m2, mutta rakennus muodostaa yhtenäisen tilan, jota voidaan jakaa siirtoseinin. 

Varikkorakennukseen tulee myös vessoja ja suihkutiloja. Varikkoalueen pilttuuraken-

nus on yhtenäinen tila, jota jaetaan tarpeen mukaan siirtoseinin. Varikkotoimintojen 

laajennus edellyttää sähköistyksen parantamista varikkoalueella.

Pilttuut voidaan toteuttaa vaiheittain esim. Ensimmäisessä vaiheessa 10 tallipaikkaa ja 

loput 20-22 toteutetaan väliaikaisilla pressuratkaisulla. Toisessa vaiheessa loput toteu-

tetaan loput pilttuut. 

Kustannusarvioita
Rakentamiskustannukset  2 000 € / m2 
Kohderyhmä:     moottoriurheilu, ajo-opetus, 

Liukasradan pinnoitteen investointi

Toimenpide on edellytys ympärivuotiselle ja siten kannattavalle raskaan kaluston ajo-

opetukselle. Liukasradan pituus on 200 m ja leveys 30 m, kaarteen pituuden tulee 

olla 150 m. Harjoitusrataosuus voidaan mahdollisesti toteuttaa vanhalla rataosuudella, 

mutta liukasrataosuus vaatii laajennuksen.  Laajennuksen osalta tarvitaan normaalit 

pohjatyöt, asfaltti, erikoisasfaltti sekä pinnoite.
Kesäpinnoite:     saksalainen muovipinnoite
Kustannusarvio:    700 000 €
Kohderyhmä:     ajo-opetus, matkailu 

Palvelurakennuksen investointi

Alueelta puuttuu tasokas palvelurakennus, jossa sijaitsisivat ravintola-/kahvilatilat, 

kokoustilat ja sosiaalitilat. Toimintojen laajentuessa ne myös hajaantuvat. Pitkällä 

tähtäimellä alueella tarvitaan useampia palvelukohteita, joista osa on kiinteitä ja osa 

siirrettäviä esim. telttatyyppisiä. Pääpalvelurakennus kannattaa sijoittaa rata-alueen 

ulkopuolella lähelle lähtösuoraa ja pysäköintipaikkoja. Kiihdytysajojen aikana pal-

veluita tarvitaan myös kiihdytyssuoran tuntumassa, mutta ne voivat olla siirrettäviä 

rakenteita. Pienempien tapahtumien yhteydessä useaa pistettä ei voida ylläpitää, joten 

varikkoalueelle tulee palvelurakennus myös katsojien tarpeisiin.

Uuden ravintola-/kokoustilarakennuksen rakentaminen, siellä myös sosiaalitilat ja 

saunatila. 
Kustannusarvio:     2500 €/m2, pinta-ala 360 m2 + varasto 100 m2
Kohderyhmä:     Kaikki alueen käyttäjät  

Huoltorakennuksen korjausinvestointi

Nykyinen huoltorakennus on todettu kunnoltaan säilyttämisen arvoiseksi. 

Rakennus jossa on tuomarien toimisto, wc ja suihkutilat, on alueen ainoa 

rakennus, joka kannattaa säilyttää. Huoltorakennus on peruskorjattava ja 

tarpeen vaatiessa laajennettava. 
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Kustannusarvio:     2000 €/m2 
Kohderyhmä:     Moottoriurheilu, ajo-opetus 

Katsomokapasiteetin lisääminen

Maksimissaan alueella tarvitaan katsomotilat 20 000-30 000 katsojalle. Ensimmäisessä 

vaiheessa katsomotiloja voidaan toteuttaa varikkorakennuksen päätyyn ja katolle. 

Alkuvaiheessa parannetaan myös ns. ”autokatsomon” tiloja penkereen päälle korot-

tamalla vallia 2-3 m. Esimerkiksi penkereen korotus kahdella metrillä, pituus 100m, 

poikkileikkaus n.70m2, 7000m3 maata. Lisäksi suunnitteilla on uusi penkere eteläpuo-

lelle tornia pituus esim. 100m poikkileikkaus n.45m2, 4500m3 maata.

Suunnitelmaan mukaan toteutetaan myös 100 hengen katsomo. Näyttöscreenit sijoi-

tetaan rata-alueelle katsomoihin päin.

Kustannusarvioita
Katsomo      150 000 €
Penkereen korotus ( 5 € /m3)   35 000 €
Uusi penkere ( 5 € / m3)   22 500 €
Kohderyhmä:    Kaikki alueen käyttäjät 

Pysäköinti ja liikennejärjestelyt

Käyttäjämukavuuden, esteettömyyden sekä pohjavesien suojelun näkökulmasta alu-

eelle tulee rakentaa päällystetyt pysäköintialueet palvelurakennuksen välittömään 

läheisyyteen. Liikennöintiyhteys pysäköintialueelle ja –alueelta tulee suunnitella eri 

liittymien kautta. Uutta pysäköintitilaa tulee varata 25 m2/auto. Tällöin esimerkiksi 5 

ha (50 000 m2) alueelle mahtuu 2000 autoa.

Alueelle ohjaava portti uusitaan ja samalla levennetään sisääntuloa. Portin läpi alueelle 

johtavalle tielle rakennettaan jalkakäytävä.

Rata-alueen sisäisen logistiikan kehittämiseksi ratkaistava rata-alueelle liikennöinti. 

Nykyinen alikulku kunnostetaan ja se palvelee jatkossakin pienempiä ajoneuvoja. 

Myöhemmin toteutetaan uusi ali- tai ylikulku, joka palvelee raskasta liikennettä ja 

mahdollistaa varikkoalueelle sisään- ja ulosajon rekoille myös kisojen aikana. Kaksi 

yhteyttä varikkoalueelle on myös turvallisuustekijä

Kustannusarviot:
Portti:      10 000 – 50 000 €

Asfaltointityö:  Kahdella päällystekerroksella asfaltointityön hinnaksi tullee 15 euroa/
m2, hintaan ei kuulu kantavaa ja tukikerrosta, kaivumassoja yms.

Alikulkutunneli:       100 000 €
Ylikulkusilta      150 000 – 200 000 €
Kohderyhmä:    Kaikki alueen käyttäjät

Ympäristötyöt ja muut alueet

Maisemointia tarvitaan raviradan, Tractor Pullingin kuin moottoriurheiluradan alueella 

sekä Kauhajoentien vierustalla. Nurmikkoistutuksille lisätään alueen viihtyisyyttä. 

Alueen näkyvyyttä Kauhajoentielle parannetaan siistimällä Kauhajoentien ja mootto-

riurheilualueen välinen alue. 
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Alueen välittömään läheisyyteen on tarve saada aluevaraus caravan-alueelle, joka pal-

velee sekä katsojia että ajajia. Vaihtoehtoiset aluevaraukset ovat rata-alueen pohjois-

puolella tai Kauhajoentie ja ratsutilalle johtavan tien risteyksen läheisyydessä, siten 

että alueella majoittuvat voisivat mahdollisesti käyttää ratsutilan palveluja.

Lapsille ja nuorille suunnatuille toiminnoille varataan alueita rata-alueen pohjoispuolelle. 

Toiminnot voivat sisältää mm. puuformularadan, liikennepuiston jne. Alkuvaiheessa 

lapsille suunnattuja toimintoja sijoitetaan nykyisen ravintolarakennuksen viereen, sen 

eteläpuolelle, länsiosaan. 

Kustannusarviot:
Nurmikkoalueen istutus    13 €/ m2 
Caravan-alue, 50 paikkaa   100 000 €   
Lasten leikkialue      10 000 €
Kohderyhmä:      Kaikki alueen käyttäjät

Ravirata-alueen kehittäminen

Ravirata-alueen keskiosa toimii lisäpysäköintipaikka suurten tapahtumien aikaan, joka 

edellyttää alueen tasausta ja maisemointia.

Turvallisuusnäkökulmaa silmällä pitäen ravirata-alue voidaan mahdollisesti kytkeä 

moottorirata-alueeseen esim. puisella ylikulkusillalla. 

Ravirata-alue tarjoaa olosuhteet myös suurten tapahtumien järjestämiseen. 

Mahdolliselle esiintymislavalle tehdään aluevaraus nykyisen Pulling radan itäpäähän.

Kustannusarviot
Alueen tasaus ja maisemointi   10 000 €  
Kohderyhmä:      Kaikki alueen käyttäjät

Infrastruktuuri

Toiminnan laajentuessa ja tasoa nostettaessa Botniaringin alue tulee liittää kunnal-

listekniikan (vesi ja viemäröinti) verkostoihin. Hallintomalliesityksen mukaisesti kau-

punki toisi liittymät radan alueella ja uusi ratayhtiö vastaa alueensa kunnallisteknii-

kan rakentamisesta. Kunnallistekniikka tulisi olla yhteinen alueen muiden kohteiden 

kanssa. Alueelle voidaan toteuttaa myös paikallinen ratkaisu, jolloin tarvittava vesi 

otetaan alueelta ja jätevedet puhdistetaan ns. panosputsarilla.

Alueen sisäistä sähköverkkoa on kehitettävä sekä on varmistettava että sähköä riittää 

suurtenkin tapahtumien aikana. Tuulivoiman käyttömahdollisuudesta laaditaan erilli-

nen selvitys.

Kansainväliseen moottoriurheilukeskukseen ja ajo-opetuskeskukseen kuuluvat toimi-

vat tietotekniikkayhteydet, jotka on varmistettava. Jo tällä hetkellä seutuverkon valo-

kuitukaapeli tulee lähellä
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Alueella on kertymässä paljon rakennuksia, joten oma bioenergialla toimiva lämpökes-

kus saattaisi olla tarpeen. Myös tuulivoiman hyödyntäminen on mahdollista.

Botniaringin alueelle tulee yli 600m2 rakentamisesta johtuva vss-velvoite, josta seuraa 

rakentamisen laajuudesta, tavasta ja aikajaksosta riippuen esim. karkeasti arvioiden 

25000-50000€ vss-kustannus. Tilaa voidaan tosin käyttää esim. WC tai varastotilana.

7.2 Sisällön kehittäminen

Kokonaiskonseptin kehittäminen

Suomessa on vain vähän vastaavia moottoriurheilukeskuksia. Botniaringillä on myös 

Pohjanmaan ainoa raskaankaluston ajoharjoittelu. Alueen käytön monipuolistaminen, 

ympärivuotinen toiminta ja oheispalvelujen kehittäminen laajentaisivat alueen nykyistä 

käyttöä. Palveluiden, toimintojen ja tarjonnan kehittäminen on ehdottoman tärkeää, 

koska rata pitää saada entistäkin houkuttelevaksi. 

Kokonaiskonseptissa otetaan tarjottaviin toimintoihin ja palveluihin sekä tapahtumiin. 

Keskeistä on eri osatekijöiden yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Erilaisten palvelujen ja tapahtumien kytkeminen osaksi perustoimintaa lisää kävijöiden 

viipymää ja rahankäyttöä alueella.

Vapaa-ajankonseptin kehittäminen

Moottorirata-alue tarjoaa erinomaiset olosuhteet vapaa-ajan palvelujen tarjoamiseen 

niin paikallisille harrastajille kuin matkailijoillekin. Vapaa-ajan palvelut voivat olla 

radan perustoimintojen oheistuote tai varsinainen palvelu, joka toteutetaan radan alu-

eella. Radan perustoiminnat luovat kysyntää vapaa-ajan ja matkailun palveluille koko 

seudulle.

Majoitus: Sällin leirintäalueen majoituspalvelut ovat lähellä, samoin ratsutila tarjoaa 

majoitusta. Näiden ja muiden olemassa olevien kohteiden lisäksi radan välittömään 

läheisyyteen on esitetty kaksi vaihtoehtoista caravan-aluetta. Keskusteluissa on tullut 

esiin myös motorhome-majoitus, jonka konseptin kehittämistä tulee jatkaa.

Melua tuottavat ohjelmapalvelut: Radan alueella ja läheisyyteen voidaan keskit-

tää ohjelmapalveluja ja toimintoja, joita muissa ympäristöissä voitaisiin pitää häirit-

sevinä, esim. ampumarata, harrasteilmailumahdollisuudet ja radio-ohjattavat ajo-

neuvot. Lisäksi läheisyydessä olevalle hiekkakuopalle on ideoitu ”kaivinkone-puistoa”, 

joka tarjoaisi elämyksellisen kokeilumahdollisuuden, mutta myös harjoittelualueen. 

Moottorikelkkailuun ja mönkijöihin liittyvä toiminta kannattaa keskittää radan alueella. 

Liikuntapalvelut: Ratsastusmahdollisuuksia tarjoaa Lintuharjun Ratsutila. Lisäksi 

rataolosuhteet luo muita liikuntamahdollisuuksia kuten esim. rullasuksihiihto, rulla-

luistelu, murtomaahiihto, pyöräcross. Rata-alue voi toimia myös suurten suunnistus-/

maastojuoksutapahtumien näyttämönä.
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Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut: Alueelle on suunniteltu teemaan sopivaan 

leikki- /toimintapuistoa. Lisäksi erityyppisiä ”safareita” ja tapahtumia voidaan kehittää 

lapsille ja nuorille.

Elämykset: Rata-alueen olosuhteet tarjoavat mahdollisuuden ajoneuvoihin perustu-

ville elämyksillä monipuolisesti vuoden eri aikoina.

Yrityskonseptin kehittäminen

Moottoriradalla voidaan tuottaa palveluita myös yrityksille ja muille erityisryhmille vuo-

den eri aikoina. Alueelle tulee kokous- ja saunatilat, jolloin kokouspaketin yhteyteen 

voidaan luonnollisesti kytkeä myös rataan liittyviä elämyspalveluita.

Toinen yrityskonseptin päälinja on ajokoulutukseen liittyvät palvelut. Radalla toimii jo 

nyt raskaan kaluston ajo-opetusta, jonka tarpeen ja määrän odotetaan kasvavan tule-

vaisuudessa. Myös muu autokoulujen ajoharjoittelu on mahdollista toteuttaa radalla 

esim. moottori- ja autokerhoille suunnatut ajokoulutustilaisuudet. Lisäksi poliisi, 

puolustusvoimat, hätä- ja pelastusajoneuvojen kuljettajat kuuluvat potentiaalisiin 

asiakkaisiin.

Kolmas yritysasiakkaille suunnattu toiminto on yhteistyö ajoneuvojen maahantuojien 

ja valmistajien, rengasvalmistajien ja alan lehdistön kanssa. Erilaisten esittely- ja tes-

taustilaisuuksien yhteyteen voidaan paketoida muuta seudun palvelutarjontaa.

Tapahtumakonseptin kehittäminen

Moottorirata- ja ravirata-alueilla on fyysiset puitteen monen erityyppisten tapahtumien 

tuottamiseen. Alueiden kapasiteetti pystyy palvelemaan suuriakin osallistujamääriä 

erilaisissa massatapahtumissa kuten esim. messut, näyttelyt, musiikkikonsertit. 

Tapahtumat voidaan tuottaa omana tuotantona tai yhteistyössä ulkopuolisen tapahtu-

matuottajan kanssa. Aluetta tulee aktiivisesti markkinoida ja tarjota tapahtumantuot-

tajille. Tapahtumien saaminen edellyttää myös mielikuvamarkkinointia.

7.3 Muut toimenpiteet

Toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen

Botniaringin toimintaedellytykset turvattava sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 

Ensisijainen toimenpide on ympäristöluvan saaminen toiminnan jatkamiselle ja laa-

jentamiselle. Toiminnan alueellinen laajentaminen edellyttää maanomistusjärjestelyjä 

laajennusalueiden maanomistajien kanssa. Toiminnan toiminnallinen laajentaminen 

edellyttää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Radan toimintaedellytyksiin vaikuttaa merkittävästi myös Vapo Oy:n turpeennosto-

suunnitelmat radan välittömässä läheisyydessä. Turpeennostoalueelta arvioidaan kul-

keutuvan mm. pölyä, joka vaarantaa radan ajo-olosuhteet. Turpeennoston arvioidaan 

vaikuttavan myös Säläisjärven tilaan. Vapo Oy ja Kurikan kaupunki ovat aloittaneet 

neuvottelut positiivisessa yhteistyöhengessä.
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Toimintaedellytyksiä parantaa myös rata-alueen saavutettavuuden parantaminen. 

Tiestön kuntoa on parannettava sekä reitistöjä kehitettävä esim. Sällin alueelta oiko-

polku radalle 

Hallintomallin muuttaminen

Radan toimintojen ylläpito ja kehittäminen vaativat kokopäivätoimista ja ammatti-

maista toimintaa. Aiemmin raportissa esitetty hallintomalliehdotus tulee jalkauttaa 

soveltuvilta osin. 

Markkinoinnin kehittäminen

Markkinointiin liittyy radan brändin kehittäminen ja vahvistaminen. Alueella tulisi olla 

yhtenäinen ilme (mm. rakennukset), joka toistuu myös alueen markkinointiviestinnässä.

Radalla järjestettävistä tapahtumista tulee tiedottaa sidosryhmille riittävän ajoissa ja 

kattavasti. Tapahtumien aikana radalla tulee olla saatavilla tietoa Jurvan, Kurikan ja 

koko seudun tarjonnasta. Myös radan internet-sivuilla tulee olla linkit em. palvelutar-

jontaan, jotta kävijät voivat suunnitella matkansa etukäteen.

Rata-alueella voi olla isoja infotauluja ja/tai kartta, joissa on esitelty palveluita ja vie-

railukohteita yhteystietoineen.

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä alan ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa kannat-

taa hyödyntää. Mahdollisuus ”erikoislinjan” saaminen koulutustarjontaan tulee selvit-

tää, esimerkiksi tekniikan ja liikenteen koulutusala tai auto- ja kuljetuskoulutusohjelma 

sopisi rataolosuhteisiin hyvin. Lisäksi mahdollisuus esim. moottoriurheilupainotteisen 

lukion perustamiseen tulee selvittää

Botniaring voi hyödyntää myös oppilasasuntoloita majoittumiseen kesäaikana. 

Toteutuksen resursointi

Alueen kehittäminen ja toimenpideohjelman toteutus tulee resursoida esim. 

Hallintomalli-luvussa esitetyn hankkeen avulla.

Sidosryhmästrategia

Botniaringille laaditaan sidosryhmästrategia, jossa määritellään strategiset kumppa-

nuudet sekä tavoitteet ja toimenpiteet kullekin kumppanuudelle.

7.4 Toimenpideohjelman yhteenveto

Yhteenveto toimenpideohjelman investoinneista on lueteltu taulukossa 4.

 Toteutusaikataulu on jaettu kolmeen vaiheeseen: 

I	vaihe	 ennen	vuotta	2013

II	vaihe	 vuoden	2013	jälkeen

III	vaihe	vuoden	2015	jälkeen.

Toimenpide Kustannusarvio Vastuutaho Aikataulu

Uusi pinnoite radalle 200 000,- Ratayhtiö I vaihe

Varikkokatsomo + 10 tallipilttuuta 1 200 000,- Ratayhtiö I Vaihe

Penkereen korotus 57 500,- Ratayhtiö I vaihe

Panssariaita yleisön suojaksi 130 000,- Ratayhtiö I vaihe

Yleisöaita 16 000,- Ratayhtiö I vaihe

Radan pidennys (päällyste) 720 000,- Ratayhtiö I vaihe

Liukkaan kelin pinnoite 700 000,- Ratayhtiö I vaihe

Alueen ympäröivä aita 64 500,- Kaupunki I vaihe 

Huoltorakennuksen korjaus 600 000,- Ratayhtiö I vaihe

Kiihdytyssuora (päällyste) 150 000,- Ratayhtiö II vaihe

Carting-rata (päällyste) 75 000,- Ratayhtiö II vaihe

Kilpailunjohtotorni 250 000,- Ratayhtiö II vaihe

20 tallipaikkaa 2 400 000,- Ratayhtiö II vaihe

Palvelurakennus 1 150 000,- Ratayhtiö II vaihe

Katsomo 100 hengelle 150 000,- Ratayhtiö II vaihe

Portti 50 000,- Ratayhtiö II vaihe

Alikulkutunnelin parantaminen 500 000,- Kaupunki + 
ratayhtiö

II vaihe

Caravan-alue 100 000,- Yrittäjä II Vaihe

Pysäköintipaikkojen päällystäminen 350 000,- Ratayhtiö III vaihe

Ylikulkusilta 500 000,- Kaupunki + 
ratayhtiö

III vaihe

Lasten leikkialue 10 000,- Kaupunki III vaihe

Ravirata-alue 10 000,- Alueen toimijat III vaihe

YHTEENSÄ 9 473 000,-

Taulukko	4.	 Investointien	kustannusarvio.
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8  Botnia Ringin toimintojen sijoittuminen
Ehdotus Botniaringin alueen toimintojen sijoittumisesta on esitetty liitteenä 2 olevassa 

kartassa.

9 Taloudellisten vaikutusten arviointi
Botniaringin alueen kehittämiseksi on esitetty konkreettinen investointisuunni-

telma, jonka avulla pyritään mahdollistamaan vision ja tavoitteiden toteutuminen. 

Suunnitelluilla investoinneilla on myös laajempaa yhteiskuntataloudellista vaikutusta, 

koska investointien toteuttaminen vaatii työsuorituksia. Investointihankkeiden työlli-

syysvaikutukset on arvioitu Tilastokeskuksen alueellisten panos-tuotos – taulukoiden 

avulla (työpanos ja työpanoskertoimet vuonna 2004). 

Yhden miljoonan euron panostus rakentamiseen merkitsee 15 henkilötyövuoden työlli-

syyttä kaikilla toimialoilla. Välittömät työllisyysvaikutukset ovat 8 htv ja välilliset 7 htv. 

Välittömät työllisyysvaikutukset kohdistuvat rakentamiseen. Välilliset työllisyysvaiku-

tukset kohdistuvat muille toimialoille, esimerkiksi rakentamisessa työllisyysvaikutukset 

kohdistuvat myös liikenteeseen, kauppaan, rahoitustoimintaan jne.

Botniaringin alueen suunnitellut investoinnit ovat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, 

joka merkitsee:

•	 Yhteensä	150	henkilötyövuotta,	joista

•	 80	välitöntä	henkilötyövuotta	ja

•	 70	välillistä	henkilötyövuotta

Arvioidut työllisyysvaikutukset kuvaavat Botniaringin alueen investointihank-keiden 

aikaansaamaa työllisyysvaikutusta koko kansantaloudessa. Osa tästä työllisyysvaiku-

tuksesta jää Kurikkaan, mutta osa kohdistuu muualle Etelä-Pohjanmaalle ja muualle 

Suomeen. Välittömistä vaikutuksista valtaosa koh-distuu paikallisesti tai seudullisesti, 

kun taas välilliset vaikutukset kohdistuvat laajemmalle alueelle.

Matkailun työllistävä vaikutus on merkittävä, koska iso osa matkailupalveluis-ta edel-

lyttää henkilökohtaista palvelua. Matkailutulo syntyy matkailijoiden ra-hankäytöstä 

kohteessa, joka voi vaihdella suurestikin mm. matkantarkoituk-sen, matkan keston 

ja majoitustyypin mukaan. Etelä-Pohjanmaan alueella on parhaillaan tutkimus, jossa 

tutkitaan matkailijoiden rahankäyttöä eri palveluihin.

 Alla olevaan taulukkoon on koottu joidenkin matkailijaryhmien valtakunnallisia 

rahankäyttötietoja:

•	 leirintäalueella	yöpyvä	seurue	 	 	 180	€	/	vrk	

•	 vapaa-ajan	päiväkävijä	 	 	 	 30-75	€	/	vrk	

•	 vapaa-ajan	yöpyjä	keskimäärin	 	 	 100-150	€/	vrk
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Botniaringin alueella käy vuosittain 20 000-30 000 kävijää. Jos he ovat kaikki matkai-

lijoita, niin heidän aikaansaama matkailutulo viipymästä riippuen on enimmillään noin 

2 000 000 – 3 000 000 euroa. Jos kävijämäärä kasvaa, niin matkailutulovaikutukset 

arvioidaan kasvavan vastaavasti:

•	 50	000	kävijää	 	 5	000	000	M€

•	 100	000	kävijää	 	 10	000	000	M€

FCG Finnish Consulting Group Oy
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LIITE 2: Botniaringin toimintojen sijoittuminen
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LIITE 3: Ilmakuvasovite
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LIITE 5: Havainnekuva varikkosuorasta



LIITE 6: Havainnekuva liukkaankelin ajoradasta



LIITE 7: FIA:n kriteerejä moottoriradalle

Botniaringin tavoitteena on kuulua luokkaan 3  (grade 3). FIA:n luokituksessa 

Botniaringin rata (grade 3) kuuluu ratakategoriaan 2 eli uuden projektin perustami-

nen, joka soveltuu luokkien 3, 4 ja 5 lisensseihin. Grade 3 kuuluu ratakategoriaan 2. 

Grade 3 radalla voi ajaa kansainvälisiä kilpailuja vakio/touring car tyyppisillä autoilla ja 

formuloilla joiden moottoritilavuus on alle 2,5 litraa, sekä kaikilla FIA:n luokittelemilla 

GT-tyyppisillä autoilla.

FIA:n luokittelemille radoille kuuluvat mm. seuraavat yleismääritykset: 

•	 Radan	hyväksyntä	on	haettava	vähintään	120	pv	ennen	kilpailukau-

den	aloittamista

•	 Suoran	maksimipituus	voi	olla	2	km,	koko	radan	pituus	ei	saa	ylittää	7	

km.	Radan	leveys	tulee	olla	vähintään	12	m.	Lähtösuoran	leveys	tulee	

olla	vähintään	15	m.	Lähtösuoran	 ja	ensimmäisen	mutkan	etäisyys	

tulee	olla	 vähintään	250	m	 ja	 kaarre	vähintään	45	astetta	 ja	 säde	

vähemmän	kuin	300	m

•	 Tietyt	määräykset	koskevat	myös	Race	Control,	Marshals’	Posts,	Pits,	

Paddock	area,	Medical	Centres	rakennuksia

•	 Katsomo	 tulee	 suunnitella	 esteettömäksi,	 jotta	 myös	 pyörätuolilla	

kulkijat	pääsevät	paikalle

•	 Saniteetti-	 ja	 toilettitilat	 tulee	 olla	 esteettömiä	 ja	 sijaita	 lähellä	

katsomoa

•	 Parkkialue	ja	kulkureitit	tulee	olla	asfaltoituja	ja	esteettömiä,	parkki-

alue	tulee	sijaita	lähellä	katsomoa.
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