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HANKESUUNNITELMA 

 

1.  HAKIJAN NIMI: Kuoreveden Hevosjalostusseura ry 

2.  HANKKEEN  NIMI:  Raviradan  majan  ja  katsomorakennuksien  kunnostus  sekä  suoja‐aitojen 

rakentaminen 

3.  TOTEUTTAMISAIKA: 14.5.2010 – 31.12.2011 

4.  TAUSTA  JA  TARVE:  Kuoreveden Hevosjalostusseura  ry  osti Mäntän  raviradan  itselleen  vuonna 

2005. Aiemmin seura oli ollut vuokralaisena ko. alueella. Pieni yhdistys rahoitti oston velkarahalla 

ja metsän myyntituloilla. Tällä hetkellä seura on velaton. Nyt seura haluaa kunnostaa raviradalla 

olevat  rakennukset  vähintään  tämän  päivän  vaadittaville  minimitasoille  yleisötapahtumien 

järjestämistä ajatellen. Vuonna 2009 kiinteistö  liitettiin vesi‐  ja viemäriverkkoon  ja näin  saatiin 

juokseva vesi. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa raviradan maja  ja muut rakennukset sekä 

rakentaa  mm.  turvakaiteita  ja  suoja‐aitoja.  Majassa  on  pieni  keittiö,  joka  remontoidaan 

nykyaikaiseksi  ja  tuodaan  vesi‐  ja  viemäriliittymät  sisälle. Majan  ikkunat  ja  ovet  täytyy  uusia. 

Lisäksi pientä pintalaittoa sisäpuolelta  tehdään. Ulkopuolelle ei  tällä hetkellä  tehdä merkittäviä 

kunnostustöitä. Katsomorakennuksen portaista puuttuvat kaiteet. Rakennukset kaipaavat uutta 

maalipintaa.  Totokoppi  kunnostetaan  grillikioskiksi.  Lukittava  varastotila  rakennetaan  ison 

katsomon  toiseen  päähän.  Suoja‐aitoja  rakennetaan  tallialueen,  parkkialueen  ja  yleisöalueen 

väleille lisäämään hevosten ja ihmisten turvallisuutta. 

5.  KOHDERYHMÄ:  Mänttä‐Vilppula‐Kuorevesi  ‐alueen  hevos‐  ja  koiraharrastajat;  Kuoreveden 

Hevosjalostusseura ry on vuokrannut osan Mäntän raviradan alueesta (vuokra‐alue ei hankkeen 

kohteena)  Mäntän  seudun  palveluskoirat  ry:lle  (www.mspkry.net).  Raviradan  alueella 

järjestetään  siten  hevosiin  ja  koiriin  liittyviä  tapahtumia.  Lisäksi  raviradalla  järjestetään  tänä 

keväänä  jo  viidennen  kerran  Harrastus‐  ja  Härvelipäivä,  joka  on  kaiken  harrastamisen  päivä 

(www.härvelipäivä.fi). Härvelipäivänä on  arvioitu  yleisömääräksi  jopa  3000 henkilöä paikallista 

väkeä. Harrastajat hyötyvät hankkeesta  siten, että he voivat  järjestää helpommin  ja enemmän 

yleisötapahtumia ja näin tuoda omaa toimintaansa esille ja saada toimintaansa aktivoitumaan. 

6.  TAVOITTEET:  Tärkein  tavoite  on  saada  Mäntän  raviradan  rakennukset  tällä  hetkellä 

voimassaolevien  määräyksien  ja  asetuksien  asettamaan  kuntoon.  Turvallisuuden  lisääminen 

yleisötapahtumissa  ja  seuran  omissa  toiminnoissa  on  myös  tärkeä  tavoite.  Lisäksi  arjen 
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toimintojen  helpottaminen,  kuten  nykyaikainen  keittiö  ja  kunnon  varastotilat,  on  yksi 

tavoitteistamme.  Tavoitteena  on  hyödyntää  ravirataa  ja  sen  rakennuksia  paremmin  eli  lisätä 

käyttöastetta. 

7.  TOTEUTUS  JA  TOIMENPITEET:  Rakentamistyöt  tehdään  pääsääntöisesti  talkootyönä.  Kaikki 

rakentaminen  pyritään  tekemään  oman  yhdistyksen  jäsenien  tuomalla  talkoopanostuksella. 

Ainoastaan  erikoislupia  tarvittaviin  töihin  ostetaan  ulkopuolista  työtä,  esim.  sähkötyöt  ja 

putkityöt. Talkoolaisten omia työkaluja käytetään töissä,  lisäksi tarvittaessa vuokrataan koneita 

ja  laitteita. Tarvikkeet hankitaan paikallisista,  lähinnä Mänttä‐Vilppulan alueen yrittäjiltä. Maja‐

rakennuksen  ikkunat  ja  ovet  tilataan  paikalliselta  puuseppäyritykseltä.  Remontti  rahoitetaan 

puoliksi  omalla  rahalla  ja  puoliksi  Poko  ry:n  kautta  haettavalla  tukirahoituksella.  Muuta 

rahoitusta  ei  ole.  Hankkeen  aikataulu  on  kesät  2010  ja  2011.  Rakennuksien  remontoinnit 

pyritään  tekemään  kokonaisuudessaan  jo  tänä  kesänä.  Suoja‐aitojen  ja  kaiteitten  yms. 

rakentaminen  jätetään ensi kesään. Talviaikaan  töitä ei pysty  tekemään. Hankkeen kirjanpidon 

hoitaa  Kuoreveden  Hevosjalostusseuran  sihteeri  Sanna  Lakua. Mahdolliset  raportoinnit  tekee 

Sanna Lakua. 

8.  OHJAUSRYHMÄ: Ei tarvetta erilliselle ohjausryhmälle. 

9.  SEURANTA: Pysyvä hyöty, mikä hankkeesta jää, on kunnostettu Mäntän ravirata, joka on viihtyisä 

ja ennen kaikkea toimiva. Se innoittaa harrastajia aktiivisempaan toimintaan ja tämä taas näkyy 

järjestettävinä yleisötapahtumina. 

10. KUSTANNUSARVIO:  Ikkunat  ja  ovet  4 000€  asennustöineen,  keittiön  kalusteet  2 000€ 

asennustöineen,  keittiön  lattian  korjaaminen  2 500€,  sähkötyöt  500€  tarvikkeineen,  putkityöt 

300€ tarvikkeineen, pienen katsomon puutavara 600€, totokopin kunnostus 1 000€, varastotilan 

rakentaminen  isoon katsomoon 2 500€, portaitten kaiteitten  rakentaminen 300€, suoja‐aitojen 

rakentaminen 1 000€. Talkootyön osuudeksi on  laskettu 750  työtuntia eli 7 500€. Näistä  tulee 

yhteensä 22 200€.  

11. RAHOITUSSUUNNITELMA: Poko ry:ltä haettava tuki 50 %, oma rahoitus 50 %, josta rahaa 3600 € 

ja talkootyön arvo 7 500€. 

24.5.2010  

 

__________________________ 

Sanna Lakua 

Kuoreveden Hevosjalostusseura ry:n sihteeri, p. 050 560 3653, email. sanna.lakua@phpoint.fi  
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