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TIIVISTELMÄ
Konginkankaan kyläyhdistys on ideoinut Liimattalan raviradan yhteyteen monipuolista
hevosurheilukeskusta, joka on tarkoitus toteuttaa pala kerrallaan vuoteen 2032 mennessä.
Sunnitteluhanketta ovat rahoittaneet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto,
Leader Viisari ja Maaseutu 2020 .
Hevosurheilukeskuksen suunnittelussa on osoitettu:
 Maastoreittivaraukset
 Muut (esimerkiksi luontoa hyödyntävät) matkailutuotteet – seudun matkailualueita yhdistävät vaellusratsastus- ym. reitit yhteystarvetasoisesti
 Maankäyttövaraukset ravi- ja ratsastustoimintaan
 Esitys maneesin, tallin ja niihin liittyvien kokoustilojen, hevostarhojen ja laidunten sijoittamisesta, sekä aluevaraus kilpatasoiselle maastoesteradalle
 Tavoitteelliset liikenneyhteydet, liikenneturvallisuuden parantamiskeinot, pysäköintijärjestelyt ja vesihuollon pääperiaatteet
Hankkeessa on nyt laadittu toiminnallinen yleissuunnitelma, jolla havainnollistetaan
hevosurheilukeskuksen toiminnan vaatimia tilantarpeita, kehitetään yhteistoimintaa eri
hevosurheilulajien kesken, etsitään synergiaetuja Konginkankaan hevosharrastajien sekä alueella
jo sijaitsevan raviradan toiminnan kanssa, aktivoidaan mahdollisia yhteistyökumppaneita ja
ohjelma- ja tapahtumapalveluiden tuottajia, sekä tuetaan toteutuksen rahoittamista.
Yleissuunnitelman avulla tuetaan Konginkankaan ja Liimattalan harrastusmahdollisuuksia ja
vetovoimaisuutta, sekä markkinoidaan aluetta hevosharrastajien asuinpaikkana sekä
hevosurheilun yritystoiminta-alueena.
Työn aikana on käynyt ilmi, että Keski-Suomessa ja Äänekosken seudulla on selkeä tilaus ja
potetiaalisia asiakkaita hevosurheilu- ja hevosharrastuspalveluille. Hevosurheilukeskus voi monin
tavoin tukea lähikuntien ravi-, ratsastus- ja koiraharrastusta, niihin tukeutuvaa Green Care- ja
matkailualan yritystoimintaa ja palveluita. Konginkankaalla voidaan hyvin vähin toimenpitein,
yhteistyössä maanomistajien kanssa, tarjota monipuoliset viitoitetut ratsastusreitit
levähdyspaikkoineen ja tilaa muillekin luonnonläheisille harrastuksille, kuten maastopyöräilylle,
koiraharrastukselle ja suunnistukselle.
Raviradalla on jo järjestetty ravitapahtumia, joissa valjakoita on ollut noin sata, ja yleisöä paikalla
noin 500-800 henkeä. Lisäksi raviradalla on järjestetty esimerkiksi vinttikoiratreenejä. Jatkossa siellä
voi järjestää monenlaisia tapahtumia ja pop-up palveluita tapahtumien yhteydessä.
Hevosurheilukeskukseen on puolestaan tarkoitus saada palveluita, jotka tukevat ja vilkastuttavat
raviradan käyttöä, kuten esimerkikisi viemäröidyt wc- ja kahviotilat erilaisia tapahtumia ja
koulutuksia varten, tai väliaikaisen tallipaikan ravihevoselle.
Tilavaraussuunnitelman ajatuksena on havainnollistaa ja tukea tämän tyyppistä monipuolista
yhteistoimintaa ja saada synergiaetuja alueen toimijoille. Hevosurheilukeskuksen tilantarpeita on
osoitettu laajuudessa, joka mahdollistaa valmennustoiminnan ja kansallisen tason kilpailujen
järjestämisen alueella. Tilaa on varattu kahdelle ratsastuskentälle 40 m x 70 m ja 60 m x 100 m, joista
isompi mahdollistaa täysimittaisen kouluratsastuskentän, sekä 35 m x 65 m kokoisen maneesin, jonka
yhteyteen on mahdollista sijoittaa myös yleisöä palvelevia tiloja, kuten wc-, kahvio ja koulutustilan.
Maneesi on siksi hyvä sijoittaa lähelle raviradan katsomoaluetta, jotta se palvelisi tapahtumien aikana
ja toimisi tukipisteenä esimerkiksi raviradalla tai sen keskialueella järjestettäville tapahtumille ja
koulutuksille. Samalla se rajaa ratsastuskeskuksen aluetta niin, että hevostarhat jäävät etäälle kylän
pohjavedenottamosta. Ratsastustallille on varattu rakennusalaa noin 700 m2 ja tarhoille noin 1,2 ha.
Alustavana varauksena pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle on osoitettu mahdollista
hulevesien käsittelyä varten alue, jonka pinta-ala on noin 3% tarha-alueen pinta-alasta. Talli- ja
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tarhavaraukset mahdollistavat riittävän hevosmäärän ratsastuskeskuksen kannattavaa yritystoimintaa
ajatellen, kun turvaudutaan vuorotarhaukseen. Laidun ei mahdu hevosurheilukeskukselle varatulle
alueelle. Lähialueilta todennäköisesti löytyy laitumeksi vuokrattavaa niittyä tai peltoa pohjavesialueen
ulkopuolelta. Lähialueen maanomistajien kanssa tulee käydä keskusteluja laitumen vuokraamisesta.
Myös raviurheilualueelle on varattu tarha-aluetta ja paikka pienelle ravivalmennustallille
Häkkiläntien varteen.
Maastoratsastusreittejä on esitetty perustettavaksi alueen metsäteille niin, että niitä lyhyillä uusilla
polkujaksoilla yhdistämällä saadaan pitkiäkin päivävaellusreittejä. Ratsastusreittien kokonaispituus
on noin 47 km. Reittien varteen varataan levähdyspaikkoja ja neuvotellaan esimerkiksi
mahdollisuudesta käyttää taukopaikkoina metsästysseurojen laavuja, rantamökkejä ja muita
virkistyskohteita. Häkkiläntien varteen varataan tilaa Liimattalan kylän suunnasta ratsastus- ja
pyörätielle, joka johtaa raviradalle ja ratsastuskeskukseen, sekä lännessä valtatien 4 uuteen
alkikulkuun Liimattalan kylän keskeisille alueille. Alikulun kautta on myös mahdollista järjestää
maaseutumatkailua tukeva ja turvallinen pitkän matkan vaellusreittiyhteys idän suuntaan.
Kaikki alueen rakennukset liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, joka sijaitsee Häkkiläntien
varressa, välittömästi hevosurheilukeskuksen tilavarauksen vieressä. Pohjavesiolosuhteista johtuen
tilavarauksena tutkittiin alustavasti muitakin lähialueita, mutta joko tilaa oli aivan liian vähän, tai
alue sijaitsi liian kaukana raviradasta synergiaetujen toteutumisen ja muun yhteistyön kannalta.
Vaikutusten arvioinnissa hankkeen toteuttamisen tärkeimmiksi eduiksi tunnistettiin:
- Mahdollisuus yhdistää voimat hevosurheilun, hevosharrastuksen ja muiden maaseudulle
soveltuvien virkistys-, harrastus- ja elinkeinotoimintojen vahvistamiseksi.
- Hankkeen toteuttamisessa päästään alussa liikkeelle edullisesti, koska alueella on jo paljon
hevosharrastusta tukevia rakenteita ja toimintoja, hevosurheilukeskuksen ydinalueella
maasto on tasaista ja kantavaa, metsätieverkosto laaja ja hyväkuntoinen, sekä liittyminen
kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon ja laajakaistaan on niiden läheisyydestä johtuen
edullista.
- Konginkankaan kylien elinvoimaisuuden lisääntyminen, uusien asukkaiden saaminen ja
paikallisten palveluiden tukeminen.
- Hankkeen toteuttaminen parantaa raviradan liikenneturvallisuutta ja hevosten
turvallisuutta, kun tapahtumien yleisöliikenne saadaan erotettua hevosvaljakoiden ja
hevosajoneuvjen liikenteestä. Hanke edistää turvallisen alikulun ja pyörätieyhteyden
saamista Konginkankaan ja Liimattalan kyliltä hevosurheilualueelle.
- Tarjoaa mahdollisuuden kehittää hevosvaelluksista, käytöltään monipuolisesta suomenhevosesta ja hevosvalmennustoiminnasta maailmanlaajuisesti markkinoitavissa olevia
matkailutuotteita ja lisää elinvoimaa Keski-Suomeen ja jopa laajemmallekin alueelle.
Hankkeen toteuttamisen mahdollisiksi haitoiksi, riskeiksi tai epävarmuustekijöiksi tunnistettiin:
- Toteuttamiseen sitoutuneen yrittäjän löytyminen voi viedä aikaa. Toteuttamisen
suunnittelua ei ole järkevää viedä kovin pitkälle ilman yrittäjän mukana oloa, mahdollisia
maaperätutkimuksia, esisopimuksia ja reittien toteuttamista lukuun ottamatta.
- Yrittäjyyden taloudelliset riskit.
- Liimattalan kylän ydinalue sijaitsee valtatien 4 toisella puolella, eikä turvallista alikulkua ole
ratsastajille, kevyelle liikenteelle, tai tuotteistettavalle matkailupalvelulle.
- Pohjaveden suojelun vaatimat mahdolliset lisätoimenpiteet, joista saattaa aiheutua
lisäkustannuksia, tulee selvittää hankkeen tarkemman suunnittelun alkuvaiheessa.
Maaperäselvityksiä tulee kuitenkin tehdä etukäteen perusselvityksinä ympäristölupaa ja
pohjaveden suojelua varten tarvittavien ”järjestyssääntöjen” valmistelemiseksi.
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HAVAINNEKUVIA HEVOSURHEILUKESKUKSESTA

Hevosurheilukeskus Häkkiläntien suunnasta (© Sweco Ympäristö Oy).

Hevosurheilukeskus. Viistoilmakuva lännen suunnasta (© Sweco Ympäristö Oy).

Havainnekuvat © Sweco Ympäristö Oy
Kannen viistoilmakuva ja muut viistoilmakuvat nykytilanteesta © Urpo Minkkinen
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1

JOHDANTO
Konginkankaan hevosurheilukeskushanketta hallinnoi Konginkankaan Kyläyhdistys ry, kumppaneinaan
Ala-Keiteleen Hevosystäväinseura ja Ääneseudun ratsastajat. Suunnitteluhanketta ovat rahoittaneet
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader ja Maaseutu 2020.
Konginkankaan tulevan hevosurheilukeskuksen sydän on Ala-Keiteleen Hevosystäväin seuran omistama
Liimattalan ravirata-alue (17 ha) Konginkankaalla, Liimattalan kylässä, noin 2 km etäisyydellä valtatieltä
4. Hanketta vetävällä kyläyhdistyksellä ja yhteistyöryhmällä on tarkoitus hankkia alueen yhteyteen lisämaata monipuolisen hevosurheilukeskuksen toteuttamiseksi niin, että saavutetaan mahdollisimman
paljon synergiaetuja. Hankeen tarkoituksena on tuoda eri hevosurheilulajit ja hevosalan palvelut yhteen. Uudenlainen yhteistoiminta hevosalan toimijoiden kesken mahdollistaa uusia palveluita, alentaa
hevosharrastuksen kynnystä ja luo uudenlaisia elämyksiä.
Konginkankaan hevosurheilukeskushankkeessa on laadittu asetettujen tavoitteiden pohjalta toiminnallinen yleissuunnitelma olemassa olevan, hyväkuntoisen harjoitusraviradan toiminnan kehittämiseksi ja ratsastuksen eri lajien liittämiseksi raviradan yhteyteen niin, että alue toimii myös monipuolisena tapahtumaareenana. Raviradan lähialueelle on osoitettu hevosurheilukeskuksen toiminnan vaatimien alueiden, reitistöjen ja maastoesteradan tilavarauksia, sekä hevosvaellus- ja matkailureittien yhteystarpeita laajalle alueelle. Hankkeen vaikutuksia arvioitiin olemassa olevien lähtötietojen ja tilavaraussuunnitelman pohjalta
asiantuntija-arviona. Varauksia on vielä mahdollista muokata maanomistajien, alueen yrittäjien ja muiden
osallisten kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Jatkossa alueelle saatavat yrittäjät tekevät markkinaanalyysin ja toimintasuunnitelmat, sekä muut toteuttamisen vaatimat selvitykset ja suunnitelmat. Hevosurheilukeskukseen on alustavasti ideoitu myös alaan liittyviä oheispalveluita, sekä muuta toimintaa,
kuten koiraharrastusta, suunnistusta ja maastopyöräilyä. Harrastajat vievät oman alansa toimintasuunnitelmia eteenpäin.
Hevosurheilukeskus toteutetaan vaiheittain, toiminallisen yleissuunnitelman suuntaviivoja hyödyntäen
ja tarkentaen. Tavoitteena on toimiva, monipuolinen ja turvallinen hevosurheilun eri lajeja ja toimintoja
yhdistävä keskus viimeistään vuonna 2032. Lisäksi tavoitteena on laajemminkin Konginkankaan ja Liimattalan kylien elinvoiman ja vetovoiman lisääminen. Alueelle tarvitaan lisää yrityksiä, jotka tarjoavat
ohjelma- ja tapahtumapalveluita sekä erilaisia käyntikohteita.
Suunnittelutyötä ohjasi tilaajan asettama yhteistoiminta- ja asiantuntijaryhmä, joka kokoontui neljä kertaa Konginkankaalla ja piti yhteyttä sähköpostitse niiden osapuolien kanssa, jotka eivät päässeet kokouksiin. Työryhmän ja suunnittelijan yhteisiä maastokäyntejä järjestettiin kaksi. Tämän lisäksi yhteistoimintaryhmän edustajat tarkastivat maastossa mistä reittien uudet yhdysosat olisi järkevintä viedä.
Ryhmän jäsenet olivat:
- Esa Sällinen, Konginkankaan kyläyhdistys ry (pj)
- Matti Jokihalme,
-”- Tarja Tavaststjerna,
-”- Tuula Laine, Ala-Keiteleen Hevosystäväin seura ry
- Hanna Pasanen,
-”- Jukka Romppainen,
-”–
- Tuija Munter, Ääneseudun Ratsastajat ry
- Nina Välimäki, markkinointiasiantuntija
- Sakari Aho-Pynttäri, Ääneseudun Kehitys Oy
- Outi Raatikainen, matkailuasiantuntija
- Jussi Ohvo, rakentamisen ammattiedustaja
Sweco Ympäristö Oy:n suunnitteluryhmään kuuluivat arkkitehti Kristiina Strömmer, biologi
Aija Degerman, kartoittaja Markku Nikula, DI Jussi Mettälä (vesihuolto), ins. AMK (aluetekniikka) Ville Pietarila, suunnitteluavustaja Tuija Junttila ja arkkitehti Mikko Korhonen.
Suunnitteluun osallistuivat myös lukuisat kyläläiset kylä- ja ideointikokouksissa ja tiedotustilanteissa, joita järjestettiin suunnittelun aikana kolme, 28.9.2016, 9.11.2016 ja 23.2.2017.
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2

TAVOITTEET
Hankeen tavoitteeksi on valmisteluvaiheessa asetettu, että Konginkankaan Liimattalan raviradan
yhteyteen suunnitellaan monipuolinen hevosurheilukeskus, jota toteutetaan pala kerrallaan vuoteen 2032 mennessä. Tavoitteena on muodostaa hevostalouden mikroklusteri, joka linkittää yhteen
erilaisia hevosiin liittyviä toimintoja, lisää Konginkankaan harrastusmahdollisuuksia ja vetovoimaisuutta, palvelee alan harrastajia lähiseudulta ja kauempaa, sekä synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Suunnittelussa tavoitellaan ja huomioidaan myös seuraavat osa-alueet:
 Maastoreittivaraukset, aluevaraus kilpatasoiselle maastoesteradalle, hiittausmahdollisuuksien parantaminen
 Muut (esimerkiksi luontoa hyödyntävät) matkailutuotteet – seudun matkailualueita yhdistävät vaellusratsastus- ym. reitit yhteystarvetasoisesti
 Maankäyttövaraukset ravi- ja ratsastustoimintaan
 Esitys maneesin, kokoustilojen, katosten, ratsutallin ja siihen liittyvien hevostarhojen ja laidunten sijoittamisesta
 Ideoidaan tapahtumia sekä kesää että talvea silmällä pitäen
 Muut potentiaaliset kehityskohteet
 Osoitetaan tavoitteelliset liikenneyhteydet, liittymät, liikenneturvallisuuden parantamiskeinot, pysäköintijärjestelyt ja vesihuollon periaatteet
Ennen hankkeen vireilletuloa on yleisellä tasolla Äänekosken ympäristönsuojelutoimen kanssa selvitetty alueen soveltuvuus ajateltuun toimintaan.
Suunnittelun aikana tavoitteena korostuivat toiminnan kehittämisen ja monipuolistamisen rinnalla
erityisesti hevosten kanssa toimimiseen ja kevyen liikenteen järjestelyihin liittyvät turvallisuuskysymykset, sekä pohjaveden suojelu, josta käytiin olevien lähtötietojen pohjalta keskusteluja KeskiSuomen ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueen kanssa. Pohjaveden laadun turvaaminen on tärkeä tavoite, jota täsmennetään tekeillä olevan pohjavesien suojelusuunnitelman
avulla. Pohjaveden suojeluun liittyvää ohjeistusta, sekä maaperä- ja pohjavesiolosuhdetietoja tulee
tarkentaa ennen toteuttamissuunnitelmien laatimista, sitten kun on saatu yrittäjä hevosurheilukeskuksen toimintaa vetämään, ja yrittäjän tavoitteelliset aluevaraukset ja toiminnat ovat selvillä.
Keskusteluissa kyläläisten kanssa tuli esiin myös tavoite Konginkankaan kirkonkylän ja Liimattalan
kylän elinvoiman parantamiseksi ja palveluiden säilyttämiseksi, ja katsottiin, että hankkeen toteuttaminen tukee tätä tavoitetta.
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3

NYKYTILA JA LÄHTÖTIEDOT

3.1

Nykyinen maankäyttö
Konginkankaan Liimattalan kylä ulottuu Ala-Keiteleen Pyyrinlahdelta länteen, Peräpohjan alueelle,
Isojoen varteen ja sen pohjoispuolisille alueille. Vanhan kylän halkaisee valtatie 4. Pääosa asutuksesta ja palvelut sijaitsevat valtatien itäpuolella, mutta osa asutuksesta on jäänyt valtatien länsipuolelle, Isojoen tuntumaan. Liittymät valtatielle ovat tasoliittymiä, eikä alueella ole maatalousalikulkuja tai kevyen liikenteen alikulkuja.
Liimattalan kylällä on lukuisia hevostiloja ja erityisesti ravihevosten pidossa täällä on pitkät perinteet. Kylälle tarvittiin harjoitusravirata. Se rakennettiinkin Kurikkaharjun alueelle Häkkiläntien eteläpuolelle 1990-luvun alussa, pääosin talkoovoimin ja yksityisten ravimiesten ottamalla velkarahalla
(Jorma Vepsä, haastattelu kyläkokouksessa 8.11.2016).
Hevosurheilukeskuksen yleissuunnittelun aikana kartoitettiin Liimattalan kylän ja Konginkankaan
itä- ja eteläosan hevostallien sijainnit. Lähiympäristössä valtatien 4 itäpuolella vähintään kahden
hevosen talleja oli neljä ja länsipuolella seitsemän.
Alueen muillakin maatiloilla on potentiaalia hevostalouden lisäämiseksi. Myös Saarijärven kunnan
puolella Kangasjärven ohi kulkevan Häkkiläntien varressa on hevostalleja.

Isoimpien tallien (punaiset pallot) ja raviradan (punainen soikio) likimääräiset sijainnit Kangasjärven ja Keiteleen välisellä alueella raviradan vaikutuspiirissä. Keltaisilla peltoalueilla on asutusta, Konginkankaan tiheimmin
asutettu kyläalue näkyy vaaleanpunaisena.
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3.2

Luonto ja maisema
Raviradan ympäristössä on eri-ikäisiä talouskäytössä olevia metsiä. Metsät ovat mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Kasvillisuus on tavanomaista kangasmetsien lajistoa. Raviradan ja tien välissä on
laaja hakkuu/taimikko. Raviradan kaakkoispuolella noin 330 m etäisyydellä virtaa Huosiasjärvestä
Isojokeen laskeva Huosiaispuro. Sen rannoilla on lehtipuustoa. Raviradan alueella kasvaa huomionarvoisena lajina silmälläpidettävää ahokissankäpälää. Sen kasvupaikat ovat hiekkaisia ja soraisia
tienvarsia ja kuivia niittyjä/ketoja.
Raviradan sisäpuolinen alue on maataloustukikelpoista peltoaluetta. Raviradan ja Häkkiläntien välinen alue on samalaista puustoltaan ja pintakasvillisuudeltaan raivattua aluetta kuin radan sisäpuoli. Raviradan ja kallioisten mäkien väliseltä vyöhykkeeltä on otettu maa-aineksia.
Raviradan ja Häkkiläntien pohjoispuolella sijaitseva Isojoki laskee Saarijärven puolella sijaitsevasta
Ylä-Kivetty -järvestä Kangasjärveen ja edelleen Äänekosken puolella Viitasaaren reitin Ala-Keiteleen
Pyyrinlahteen. Joen tila on biologisten tekijöiden osalta ja fysikaalis-kemialliselta tilaltaan hyvä ja
ekologiselta luokaltaan tyydyttävä (Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016).

Isojoki ylläpitämällä valuma-alueen rajauskartalla. Maatalousalueet, kuten raviradan keskialue ja Liimattalan
pellot, erottuvat Corine-maanpeite 2012 karttapohjalla vaaleankeltaisina ja asuintalot punaisina neliöinä. Raviradan ympärillä erottuvat violetteina maa-ainesten ottoalueet ja muut alueet, joilla ei ole kasvillisuutta. Raviradan ja Häkkiläntien välinen harvapuustoinen alue/hakkuualue näkyy kellanvihreinä. Isojoki ja sen sivu-uoma
Lehtisenhaara ovat tummansinisiä, ja järvet, kuten Kangasjärvi, vaalean sinisiä. (© SYKE,, haettu 24.11.2016,
http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/).

Maisemakuvaltaan suunnittelualueen ympäristö jakaantuu Isojoen ympäristössä avautuviin ja raviradan pohjoispuolelle ulottuviin Liimattalan laajoihin, maisemallisesti arvokkaisiin peltoaukeisiin, ja
niiden eteläpuoliseen lampien ja pikku järvien ja kalliomäkien elävöittämään selännealueeseen. Selänteen pohjoisreunalle syntynyt Kurikkaharju on tasoittunut ja osittain peittynyt silttisempiin maakerroksiin. Harju on osa pitkää luode-kaakko -suuntaista harjujaksoa.

8(46)
Konginkankaan hevosurheilukeskuksen toiminnallinen ylessuunnitelma

Maanpinnan muodot. Kallioperäiset Riutanmäki ja Huosiaismäki sekä niiden välissä sijaitsevat hiekkakuoppa-alueet, ravirata ja Huosiaisnotko erottuvat selkeästi vinovalovarjosteessa. Isojoki meanderoi voimakkaasti raviradan ja Häkkiläntien pohjoispuolella ja on aikojen kuluessa syövyttänyt jokirannat alaviksi.
© Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna.

Suurennus edellisestä. © Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna.

Vinovalovarjostekuvissa näkyvät selkeästi Isojoen uoma ja hiekkakuopat, joissa pohjavesi on paikoittain käynyt näkyvillä. Kuoppien pohjat ovat noin tasolla 123 - 124 metriä merenpinnan yläpuolella, reunat mäkien puolella n. 132 – 132,5 mpy ja raviradan puolella n. 129 mpy (N2000). Hiekkakuoppien syvyys on noin 6 – 9 m.
Maasto laskee koilliseen kohti Isojokea. Maanpinnan korkeus kalliomäkien lakialueella on noin +155
mpy, kalliomäkien tyvellä 135, hiekkakuoppien lounaisreunalla 132,5, raviradan kaakkoisreunalla
128, raviradan koillisreunalla 126, Häkkiläntien varressa 123 ja Isojoen painanteen yläreunalla 122
metriä merenpinnan yläpuolella. Isojoen vedenpinta on raviradan kohdalla n. 119 metriä merenpinnan yläpuolella. Kalliomäen tyveltä maasto laskee Häkkiläntien reunaan noin 12 m ja Isojoen
rannalle noin 13m. Raviradan maalisuora on noin 2 metriä korkeammalla kuin takasuora.
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Raviradan lähialueille on laadittu suunnistuskartta, josta maaston ominaispiirteet käyvät hyvin ilmi.
Riutanmäen pohjoisreunalla on kalliojyrkänne ja pohjoisrinteellä kivikkoa ja louhikkoa. Maasto tasoittuu nopeasti Riutanmäen ja sorakuoppien välisellä alueella, ja laskee siitä suhteellisen tasaisesti
koilliseen, kohti Isojokea. Suunnistuskartta on päivitetty vuonna 2006, joten kaikki nykyiset avohakkuualueet eivät näy kartalla.
Alemmassa kartassa näkyy raviradalta itään kulkevan Vanhan Kirkkotien varsi Kurikkalaan asti.

Otteet suunnistuskartasta. vasemmalla länsiosa, oikealla itäosa.
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3.3

Pohjavedet
Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella (Kurikkaharju 0999208). Kurikkaharju kuuluu pitkään luode-kaakko –suuntaiseen Laukaalta alkavaan harjujaksoon, joka jatkuu luoteeseen Pyhänkankaan, Saarijärven ja Kivijärven kautta Lohtajan
suuntaan. Harjujakso on rinnakkainen Laukaalta Kyyjärven kautta Kokkolan suuntautuvalle harjujaksolle.
Ravirata ja sen käyttöä varten hankitut lisämaat sijaitsevat pohjavesialueella, kallioperäisten mäkien
(Riutanmäki ja Huosiaismäki) ja Isojoen välisellä alueella. Harjun pohjavettä hyvin johtava ydinalue, josta
on otettu hiekkaa, näkyy raviradan lounaispuolella hiekkakuoppien jonona, jonka jakeella on kylän vedenottamo. Pohjavedenottamo sijaitsee noin 330 metrin etäisyydellä raviradan kaakkoispäästä. Ottamolle ei ole määritelty lähisuoja-aluetta. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on tekeillä.
Pohjaveden päävirtaussuunta on kallioilta kohti Isojokea ja harjun ytimen kohdalla luoteesta kaakkoon
kohti pohjavedenottamoa. Harjujakso ja pohjavesialue jatkuvat sekä luoteeseen että kaakkoon. Raviradan ja Isojen välisellä alueella ei ole pohjaveden havaintoputkia, joten pohjaveden virtaussuuntia tällä
alueella ei voi todentaa. (Keski-Suomen ELY-keskus, Kari Illmer ja Pekka Pulkkinen). Raviradan eteläpuolisen maa-aineskaivannon alueelta (Hp1) pohjavesi virtaa pohjaveden pinnankorkeushavaintojen perusteella hiekkakuopilta kohti Liimattalan vedenottamoa ja Huosiaispuroa. Lylynharjulla (Hp4) virtaussuuntaus kääntyy kohti itää.

Kurikkaharjun pohjavesialuekartta. Pohjaveden päävirtaussuunnat on esitetty mustilla nuolilla, kallioalueet
vinoviivoituksella, Liimattalan vedenottamo Huosiaispuron rannalla mustalla pallolla ja pohjavesiputket sinisillä ympyröillä. Hiekkakuoppa-alueet, joilla pohjavesi on käynyt maanpinnan yläpuolella, on merkitty W-kirjaimella.
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Raviradan lounais- ja eteläpuoliselta alueelta on otettu maa-aineksia. On luultavaa, että juuri tällä
linjalla on sopivan karkearakeista soraa tai hiekkaa rakentamistarkoituksiin. Maa-ainesten ottoalueiden pohjalla on todettu pohjavesilammikoita vuonna 1981, jolloin pohjaveden pinta on ollut n.
1,5-2 metriä normaalia ylempänä. Tämä tilanne tulee väistämättä joskus toistumaan. Mahdollinen
ilmaston lämpeneminen vielä lisäisi sadantaa ja nostaisi pohjaveden pintaa entisestään.
Pohjavesialueesta käydyissä keskusteluissa on tullut esille mm. seuraavaa:
Ottamon ympäristössä on todennäköisesti lähteisyyttä. Harjun hyvin vettä johtava ydin lienee vedenottamon ja kahden maa-ainesten ottoalueen muodostamalla linjalla, kallioalueiden koillisreunalla.
Joen meanderointi viittaa siihen, että maaperä muuttuu silttisemmäksi ja samalla tiiviimmäksi jokea
lähestyttäessä. Maasto laskee kallioisten mäkien pohjoisreunasta koilliseen Isojoelle noin 13 m. Pohjavesialuekartan mukaan pohjavesi virtaa ensin mäiltä hiekkakuopille ja virtaus kääntyy harjun oletetulla ydinalueella harjun suuntaiseksi, kohti ottamoa. Ottamolta itään Lylynharjun paikkeilta pohjavesivirtaus kääntyy koilliseen, kohti Tuulensuuta .Pohjavedenottamon lähiympäristössä pohjavesivirtaukset yleensä kääntyvät kohti ottamoa, oton määrästä riippuen. Otettavat vesimäärät ovat suhteellisen pieniä asutuksen vähäisestä määrästä johtuen.

Raviradan lounaispuolen maa-aineskaivannossa on havaittu pohjavesilammikko, joka on mukana
pistemäisissä havainnoissa. Tämän perusteella pohjavesi on ollut lähellä kaivannon pohjaa eli kaivettua maanpintaa. Siten suojamaakerros kaivannossa ei ole ollut riittävän paksu ja kaivannon kunnostamista suositellaan. Kaivantoa ei kuitenkaan tule täyttää heikkolaatuisilla maa-aineksilla suojamaakerroksen kasvattamiseksi. Maa-aineskaivannon kunnostuksessa kannattanee lähteä alkusiivouksesta, mahdollisten romujen poistamisesta, pajuttuneiden yms. sellaisten kohtien raivaamisesta orgaanisen kuormituksen poistamiseksi ja sopivan paksuisen ja laatuisen suojamaakerroksen
levittämisestä. Suojamaakerroksen vähimmäispaksuus määräytynee pohjaveden luonnontilaisen
korkeusvaihtelun perusteella. Kaivanto olisi hyvä kunnostaa kokonaisuutena, luiskatkin loiventaen.
(Keski-Suomen ELY-keskus, Kari Illmer ja Pekka Pulkkinen)
Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen tai vaarantamisen (YSL 8 §). Riskialttiita alueita ovat I- ja II-luokan pohjavesialueet, mutta myös III-luokan alueet, koska ne mahdollisesti myöhemmin todetaan vedenhankinnalle tärkeiksi. Valtakunnallisten ohjeiden mukaan uuden tallin perustamista tai vanhan laajentamista tulee välttää näillä alueilla (YM 2001a, 17., Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 mukaan). Laajennus voi olla tapauskohtaisesti mahdollista, jos vaihtoehtoista sijoituspaikkaa ei ole ja pohjavesien vaarantuminen estetään riittävän tehokkaasti (YM
1998a, 11, Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 mukaan). Lannan patterointi ja kuolleiden eläinten hautaaminen pohjavesialueella on kiellettyä (nitraattiasetus 4 § 4 mom.; MMM 2000,
liite 3), (Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003).
Pohjavesialueelle tekeillä oleva pohjaveden suojelusuunnitelma ei ole vielä valmistunut. Ravirata
sijaitsee melko lähellä harjun hyvin vettä johtavaa ydinaluetta, josta on otettu soraa. Etäisyys vedenottamolta raviradan reunaan on noin 330 m. Koska tiedot pohjavesiolosuhteista ovat vielä vaillinaiset, ei hevostarha-aluetta tule ulottaa ainakaan tätä lähemmäksi vedenottamoa, vaikka aluevaraus onkin kauempana harjun ytimestä kuin ravirata.
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Raviradan länsi-lounaispuolella olevassa hiekkakuopassa on havaittu pohjavettä, joten suojakerroksia on pidettävä tällä kohdalla riittämättöminä. Sininen alue kuvaa aluetta, jolla on havaittu pohjavesilammikoita.
(Keski-Suomen ELY-keskus, Kari Illmer)

Ravirata varustuksineen on rakennettu noin 25 vuotta sitten ja voinee tulkita, että kyseessä on olemassa olevan hevosurheilualueen laajentaminen. Tiedot pohjavesiolosuhteista tulee täydentää ja
suunnitella pohjaveden suojelutoimet ennen rakentamissuunnitelmien laatimista ja ympäristöluvan hakemista.
Hevosten pidosta on olemassa sekä valtakunnallisia että paikallisia ohjeita, kuten ympäristönsuojelumääräyksiä. Äänekosken kaupungilla ei syksyllä 2016 ole voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä, vaan siellä sovelletaan ympäristöviranomaisen ohjeita. Joissakin Suomen kunnissa on laadittu erikseen hevostalliohjeita, joissa tuodaan esille että tallin rakentaminen edellyttää ympäristölupaa, jos talli on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle, tai jos talli halutaan sijoittaa pohjavesialueelle.
(simerkiksi Valkeakosken Hevostalliohje 2012).
3.4

Kulttuurihistoria
Konginkankaan seutu oli hämäläisten ja mahdollisesti myös karjalaisten eränkäyntialuetta, mutta
alueen ensimmäiset pysyvät asukkaat tulivat Savosta 1500-luvulla. Vuoteen 1627 mennessä oli syntynyt yhdeksän kantatilaa nykyisen Konginkankaan ja Pyyrinlahden länsirannalla sijaitsevan Liimattalan kylien alueella. Asutuksen leviäminen hyytyi yli sadaksi vuodeksi. (Konginkankaan kirja, osa I
Kömi, 1978)
Suuren Pohjan sodan aikana Liimattalan alueelle oli majoittunut suomalaisten 72 miehen sissijoukko,
jonka olemassaolo tuli venäläisten tietoon. Venäläiset lähettivät 500 kasakkaa tuhoamaan sissit. Sissien ja
kasakoiden välillä käytiin 7.4.1714 Huosiaismäellä taistelu, jossa sissit hävisivät ylivoiman edessä. (Konginkankaan kirja, osa I Kömi, 1978)
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Taistelusta löytyy muistomerkki ja infotaulu raviradan kautta harjulla kohti Liimattalaa kulkevan vanhan
Pyhäkankaantien varresta. Pyhäkankaan kautta tie kulki Häkkilään ja Kuhnon kestikievariin Saarijärvellä. Jo
1600-luvulla on talvitie ja kesäaikaan jonkinmoinen polku yhdistänyt Saarijärven ja Rautalammin kirkot.
Polku johti Saarijärveltä Pyhäjärven kautta Pyyrinlahteen ja Särkisaloon (Konginkankaan kirja, 1978). Perimätiedon mukaan tämä tie olisi aikoinaan toiminut ratsutienä Korsholmasta Olavinlinnaan ja sitä pitkin oli
kuljetettu vainajia Saarijärven kirkolle. Samaa suuntaa noudatteli Vanha kirkkotie eli Karsikko(tie), joka on
edelleen käytössä metsätienä raviradalta Liimattalaan ja näkyy muuallakin pätkittäin Häkkiläntien vieressä.
Tellikan talossa Liimattalassa on ollut kestikievari.
Tiestön rakentaminen lisääntyi Keski-Suomessa 1700-luvun loppupuoliskolla. Tällöin parannettiin yhteyksiä Laukaasta (Äänekoskelta) Saarijärven kautta Pietarsaareen, sekä Kuopioon. Vasta vuonna 1889 saatiin
tieyhteys Viitasaarenlta Konginkankaan kautta Sumiaisiin. Pyyrinlahdelta alettiin v. 1889 raivata tieyhteyttä kirkonkylälle ja 1925 valmistui myös Vanhan Kirkkotien korvaava puuttuva maantien osa Pyhäkankaan kautta Saarijärvelle.

Konginkankaan ja lähiympäristön tärkeimmät liikennereitit n. v. 1925. Vanhaan Kirkkotietä (karsikkotietä) mukaillen rakennettu Häkkiläntie on valmistunut 1925. (© Konginkankaan kirja, 1978)

Paikallinen Kömin Kilta kuvailee Konginkankaan hevostalouden historiaa seuraavasti:
”Konginkangas on todennäköisesti seutukunnan hevosrikkain pitäjä historiallisesti ja nykypäivänä. Historiallisesti
syynä lienee mm. poikkeuksellisen suuri tarve: ennen on käyty joka talosta vähintään yhdellä hevosella varsinkin Kivetyn erämaissa metsätöissä, mutta myös Liimattalan talojen metsissä. Aivan nykyisen raviradan vierestä on kulkenut
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vanha ratsupolku, joka ennen maanteiden aikaa vei matkaajat Pohjanmaalta Savonlinnaan, pyyrinlahtelaisia Saarijärven kirkkoon. Osa polkua on juuri raviradan vieressä ja kauempanakin molemmissa suunnissa kilometrikaupalla yhä
nähtävissä maastossa. Reitin varrelta löytyy Suomen läntisin karsikko noin 4 km päässä. Puissa on kuolleiden nimikirjaimia ja ristejä. Kömin Kilta on kartoittanut polun historiaa ja tehnyt siitä kulttuuriperintötaulun Riihikahvion pihaan.”
(Helena Simonaho, Kömin Kilta ry)

3.5

Suunnittelutilanne
Alueella on voimassa maakuntakaava, jossa on osoitettu pohjavesialueet, Liimattalan kylä ja pellot
arvokkaana alueena, Isojoen varren asutus, voimalinja ja sen länsipuolella lähellä Kangasjärveä sijatsevat arvokas geologinen muodostuma (ge/2) ja maa-ainesten ottoalue (eo/1), sekä muinaisjäännökset, joista lähimmät sijoittuvat voimalinjan länsipuolelle.
Kangasjärvestä länteen näkyy harjujakson kulku Saarijärven Peltokylälle ja edelleen Pyhän Häkin
kansallispuistoon asti. Kansallispuisto on osoitettu vinoruudutettuna alueena.

Keskeisiä maakuntakaavamerkintöjä maastokarttapohjalla (© Paikkatietoikkuna).

Pyhän Häkin kansallispuisto sijaitsee linnuntietä noin 16 km etäisyydellä raviradalta ja noin 11 km
etäisyydellä Iso-Kalliojärveltä, jonne suunnitelmissa on kaavailtu maastoratsastusreittiä hevosurheilukeskuksesta.
Suunnittelualuetta koskee valtuuston v. 2008 hyväksymä Äänekosken oikeusvaikutukseton rakenneyleiskaava 2016 ja siihen liittyvä strategiaraportti. Rakenneyleiskaavasuunnitelmassa on esitetty Liimattalan kylä merkittävänä kulttuurimaisema-alueena, Konginkangas Kylien kehittämisalueena ja virkistys- tai kevyen liikenteen yhteystarve Liimattalan kautta Konginkankaalle ja edelleen Lintulahteen
merkittyyn tärkeään matkailukohteeseen. Valtatien länsipuolella kulkevan voimalinjan tuntumaan on
esitetty moottorikelkkailureitti ja merkittävä ekologinen yhteys, joka yhdistää Konginkankaan lounaisja luoteispuolilla sijaitsevat ekologisesti ja luontomatkailun kannalta merkittävät vyöhykkeet.
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Ote Äänekosken rakenneyleiskaavasta 2016. Liimattala näkyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaana
alueena (vaakaviivoitus) ja Konginkankaan kylä kehitettävänä alueena. Suunnittelualueen länsipuolella
Häkkiläntien poikki kulkee moottorikelkkareitti (musta hakasviiva) ja viheryhteystarve (vihreä aaltoviiva).

Liimattalan kylän ranta-aluetta koskee Äänekosken rantayleiskaava. Alueelle ei ole laadittu muita
oikeusvaikutteisia yleiskaavoja tai asemakaavoja.

Ote Äänekosken rantayleiskaavasta
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3.6

Liikenne ja tekniset verkostot
Liimattalan vesiosuuskunnan viemärin toiminta-alue ulottuu 100 m etäisyydelle olemassa olevasta
viemäriverkosta. Hevosurheilukeskukselle kaavaillun laajennusalueen pohjoisosa sijaitsee vesiosuuskunnan toiminta-alueella.

Ote Liimattalan vesiosuuskunnan viemärin toiminta-aluekartasta vuodelta 2011.

raviradan likimääräinen
sijainti

Laajakaista on rakennettu vuonna 2013 Häkkiläntien varteen raviradan kohdalle. Laajakaista kaikille –hanke (©Sonera).
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Häkkiläntien itäosalla, jossa ravirata ja sen yhteyteen kaavailtu hevosurheilukeskus sijaitsevat,
vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä (KVL) on vuonna 2016 ollut 264 ajoneuvoa. Tästä raskaan liikenteen osuus on 25 ajoneuvoa. Liikennemäärät tulevat lisääntymään toiminnan monipuolistuessa ja vilkastuessa.

Häkkiläntien (mt 6501) liikennemäärät eri tiejaksoilla. Tiejakso 1 koskee liikennettä nelostieltä raviradalle.
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4

SUUNNITELMAT

4.1

Yleistä
Jo hankkeen valmisteluaikana laajennusalueen maanomistajilta on jo alustavasti kysytty halukkuutta vuokrata tai myydä maata hevosurheilukeskusta ja mahdollisia maastoreittejä varten ja vastaus on ollut myönteinen. Etukäteen on oltu yhteydessä ympäristötarkastaja Unto Huttuseen, joka
ei nähnyt pohjavesialueen asettavan estettä tämän tyyppisen hankkeen toteuttamiselle. Pysyvimpien hevosalueiden jätöksistä tulee kuitenkin huolehtia.
Keväällä ja kesällä 2016 paikalliset toimijat keräsivät ideoita ja taustatietoa mm. erilaisissa tapahtumissa. Tiedot olivat käytettävissä suunnitelman laatimista varten syksyllä 2016. Hankkeessa on
pidetty yhteistoimintaryhmän aloitus- ja ideointikokous ja maastokäynti (tavoitteet ja lähtökohdat)
11.8.2016. Yhteistoimintaryhmän kokous ja maastokäynti sekä kyläkokous, joka koski alustavia reittiluonnoksia ja tavoitteiden tarkentamista, pidettiin 28.9.2016. Tämän jälkeen on käyty keskusteluja pohjaveden suojelusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Pohjaveden suojelusuunnitelma
on tekeillä. Viikolla 43 on pidetty yhteistoimintaryhmän ”sähköpostikokous” erityisesti niiden ryhmän jäsenten kanssa, jotka eivät ole päässeet aiempiin kokouksiin.

Ravirata lähialueineen lännestä. Kuva © Urpo Minkkinen

Hevosurheilukeskuksen idealuonnoksia, vaikutusten arviointia ja vesihuollon kustannuksia käsiteltiin yhteistoimintaryhmän kokouksessa ja yleisötilaisuudessa 9.11.2016 ja suunnitelmaehdotus esiteltiin ja julkistettiin 23.2.2017.
Sähköt, vesi ja viemärin runkolinjat sekä laajakaistakaapeli ovat olemassa hevosurheilukeskuksen
laajennusalueen Häkkiläntien puoleiselle kulmalle asti, mikä oli positiivista alueen käyttömahdollisuuksien ja infran kustannusten kannalta. Alueen suunnittelulle haasteita puolestaan aiheuttavat
pohjavesialue, ja harjualueen ulkopuolelle suuntautuvien reittien osalta kivinen, louhikkoinen
maasto.
Kaikki alueen rakennukset, joihin tulee vesijohto, liitetään Liimattalan vesiosuuskunnan viemäriverkostoon. Paineviemäri sijaitsee Häkkiläntien varressa, välittömästi hevosurheilukeskuksen
tilavarauksen vieressä, mutta tien toisella puolella, joten tarvitaan oma jätevesipumppaamo ja tien
alitus. Vesijohto sijaitsee samalla puolen Häkkiläntietä kuin hevosurheilukeskus.
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Pohjavesiolosuhteista johtuen tilavarauksena tutkittiin alustavasti muitakin lähialueita, mutta joko
tilaa oli aivan liian vähän, tai alue sijaitsi liian kaukana raviradasta synergiaetujen toteutumisen ja
muun yhteistyön kannalta. Liite 2.
Kehittämistarpeet alueen maankäytössä ja ympäristörakentamisessa on esitetty yleissuunnitelmatasoisena idea- ja aluevaraussuunnitelmana. Kehittämistarpeet ja olevat toiminnot on koottu kahdelle kartalle. Toisessa on esitetty hevosurheilukeskuksen toimintojen aluevaraukset ja toisessa
maastoreitit, taukopaikat, lähiseudun olemassa olevat tallit, sekä pohjavesialueet.
Aluevaraussuunnitelmien perusteella ei vielä rakenneta hevosurheilukeskusta, mahdollista olemassa oleviin metsäteihin perustuvien maastoratsastusreittien käytöstä sopimista, näiden reittien
käyttöönottoa, viitoitusta ja taukopaikkojen toteuttamista lukuun ottamatta. Tarvitaan tarkentavat
rakentamissuunnitelmat lupien ja tarjouspyyntöjen pohjaksi.
Koska on kyse hevosurheilukeskuksen suunnittelusta, ei hevosreiteille tai hevosurheilukeskukseen
tässä suunnitelmassa osoiteta sellaisia toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita hevosurheilulle. Maastopyöräily-, suunnistus-, koirakoulutus- yms. alueelle soveltuvista tapahtumista, joista jossakin tilanteessa voisi olla häiriötä hevostoiminnoille, sovitaan etukäteen hevosurheilukeskuksen toimijoiden kesken ja tapahtumista tiedotetaan.
Alueen metsät ovat edelleen käytettävissä suunnistukseen. Maastopyöräilyreitit tulee suunnitella
riittävän etäälle ratsastusreiteistä.

Ote reittisuunnitelmasta. Häkkiläntien eteläpuolinen kehäreitti raviradalta länteen. Lenkin sisälle on osoitettu
mahdollinen maastopyöräilyalue, jonne pyöräilyn harrastajat voivat, maanomistajan kanssa asiasta sovittuaan,
tehdä maastopyöräilyreittejä.
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4.2

Suunnitelmat

4.2.1 Raviradan perusparannus ja ratsastuskeskus

Raviradan perusparannuksella parannetaan alueen turvallisuutta, varataan tapahtumia varten pysäköintialuetta yleisölle ja erillinen yleisöliikennettä palveleva liittymä Häkkiläntielle.
Hevosystäväin seura raivaa pysäköintialueen yleisöä varten Häkkiläntien ja raviradan väliselle alueelle omistamalleen maalle, sekä toteuttaa osan yleisöpysäköintialueesta. Seura hakee tarvittavat luvat uudelle yleisön käyttöön tulevalle Häkkiläntien liittymälle. Nykyinen raviradan liittymätie
jää hevosajoneuvojen käyttöön. Tämän liittymän yhteyteen järjestetään puomivaljastusaluetta ja
lisää paikoitustilaa hevosajoneuvoille.
Hiittauskäyttöön pyritään saamaan maanomistajien ja tiekuntien kanssa sopien valmiita tasaisia ja
suoria pelto- ja yksityisteitä Isojoen pohjoispuolelta. Näin ne saadaan mahdollisimman nopeasti
käyttöön. Hiittisuoralle järjestetään viitoitus raviradalta. Tiet kunnostetaan tarvittaessa ja niitä
huolletaan yhteistyössä maanomistajan tai tiekunnan kanssa.
Kunnostetaan Kurikkaharjun hyvin pohjavettä johtavalla ydinalueella raviradan vieressä sijaitseva
hiekkakuoppa pohjavedensuojelua ja mahdollista tulevaa hevosten valjastusaluetta silmälläpitäen.
Yleisöpysäköintialuetta voi ajatella varustettavaksi niin, että alueella viivytään treenattavan hevosen kanssa pidempäänkin. Varataan tarvittaessa sähköliittymä hevoskuljetus- tai matkailuajoneuvoille, sekä järjestetään vesi-jätehuolto ja vuokrakarsina ja tarhapaikka yhteistyössä hevosurheilukeskuksen ratsutalliyrittäjän kanssa.
Raviradan ympärille rakennetaan kauttaaltaan suoja-aita tarvittavine huoltoportteineen ja kulkuyhteyksineen. Ravirata valaistaan.
4.2.2 Maastoreitit

Maastoreitit ja vaellusratsastusreitit on suunniteltu maastokäynneillä ja suunnitelmaa on täydennetty kyläkokouksen 28.9.2016 pohjalta. Maastoreittejä on yhteensä noin 47 km. Näiden lisäksi
on esitetty yhteysreittejä olemassa oleville talleille. Reitit on esitetty suunnitelman liitteenä olevassa reittikartassa, mittakaavassa 1:10 000.
Maastoreitit sijoittuvat ravirataa ympäröivien maanomistajien maille metsäautoteitä, polkuja ja
peltoteitä hyödyntäen. Reitit soveltuvat mm. vaellusratsastukseen ja elämysmatkailuun. Suunnitelmassa on tilavaraus noin 1 km pituiselle laukkasuoralle hiekkamontun lounaispuolella. Häkkiläntien eteläpuolen metsäautotiet eivät epätasaisuudestaan ja kivisyydestään johtuen sovellu hiittamiseen. Sen sijaan Häkkiläntien pohjoispuolelta löytyy muutamalle talolle ja pelloille johtavia
pääsyteitä, jotka maaperästä johtuen ovat tasaisempia.
Maastoreitit ovat, peltoteille osoitettujen hiittisuorien kanssa hevosurheilukeskuksen nopeimmin
käyttöön saatava osuus. Ne on mahdollista saada suhteellisen vähäisillä kustannuksilla käyttöön
sen jälkeen kun maanomistajien kanssa on saatu sovittua reiteistä ja reitteihin tarvittavista parannuksista tai täydentävistä osuuksista. Maasto on harju- ja Isojoen pohjoispuolista peltoaluetta aluetta lukuun ottamatta hyvin kivistä, joten on suositeltavaa käyttää mahdollisimman paljon hyödyksi olemassa olevia metsä- ja peltoteitä. Reittejä tulee olla suhteellisen paljon, niin että metsätalousalueen hakkuut eivät katkaise yhteyksiä Liimattalasta ja raviradalta maastoreiteille. Maastoreittiin liittyvä noin kilometrin pituinen laukkasuora mahdollistaa maastoreittien monipuoliset
käyttömahdollisuudet esimerkiksi siinä tilanteessa, että raviradalla on tapahtumia, joiden aikana
ei voi ratsastaa raviradan yleisöalueen kautta.
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Ote reittisuunnitelmasta. Häkkiläntien eteläpuoliset reitit mm. turvallinen yhteys uudelle alikululle ja Vanhaa
Kirkkotietä pitkin ravitalleille, on esitetty punaruskealla katkoviivalla.

Ote reittisuunnitelmasta. Häkkiläntien pohjoispuoliset reitit, mm. kehäreitti raviradalta Pikku- ja Iso-Kalliojärville, sekä Kangasjärvelle (punaruskea katkoviiva). Metsäteiden lisäksi olemassa olevaa moottorikelkkareittiä
esitetään hyödynnettäväksi rengasreitin osana. Pääsy nykyisille hevostalleille on esitetty oranssilla katkoviivalla. Alueen länsiosassa on suhteellisen tasaisia peltoteitä, jotka sopisivat hiittaamiseen. Hiittaamisesta, yksityisteiden käytöstä yms. on sovittava maanomistajien kanssa.
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Harjualueella maasto on tasaista ja maaperä hiekkainen. Kuvassa maastoreitti raviradalta Vanhaa Kirkkotietä Kurikkalan suuntaan. Reittiä käytetään jo ajamiseen talleista raviradalle ja ratsastuspolkuna Liimattalan kylän suunnasta.

Toteuttamiseen kuuluu mm. sopimiset maanomistajien kanssa, toteuttamisen vaatimat tarkemmat
suunnitelmat, sopimukset, koemarkkinointi, rahoituksen ja talkoiden järjestäminen, reittien merkintä, reitteihin liittyvät taukopaikat ja puuttuvien osuuksien rakentaminen. Paikalliset hevosenomistajat voivat nopealla aikataululla alkaa hyödyntää aluetta ja reittejä. Reitit tukevat yritystoimintaa, kuten maatilamajoitusta. Kyläyhdistys jatkaa mahdollisuuksien sekä yhteistyötallien kartoittamista ja hankkeen esilletuominen kylätapahtumien yhteydessä. Tapahtumissa ovat esillä popup –hevos- ja koirapalvelut.
Ratsastusreittejä ovat:
- reitti vt 4 uudelle alikululle ja valtatien itäpuolen kyläalueelle (käytetään myös ratsastusyhteytenä, valaistaan tarvittaessa talvikäyttöä ajatellen)
- Vanhan Kirkkotien reitti raviradan länsipuolella oleville talleille, kesäkahvilaan ja kesäteatteriin
(valaistaan tarvittaessa talvikäyttöä ajatellen)
- reittiin yhdistetään rengasreitti Hepokorpeen menevän metsätien kautta Huosiaismäen luoteispuolelta
- pidempi rengasreitti Häkkiläntien eteläpuolelle, taukopaikka ja hevosten juottopaikka Niemislammen pohjoisrannalla puron yhteydessä ja mahdollisesti Lehtisenhaaran rannalla
- reitin jatkaminen Kangasjärven rantaan metsästysseuran majalle, laavun /taukopaikan toteuttaminen rannan tuntumaan (Pataman taimitarhan lähialueelle)
- rengasreitti Häkkiläntien pohjoispuolelle, Pienen Kalliojärven rannalla sijaitsevalle metsästysseuran laavulle ja Iso-Kalliojärven näköalapaikalle. Reitin osana hyödynnetään moottorikelkkareittiä
- laukkasuora, jota pitkin pääsee myös ohittamaan raviradan niin, että ratsastus ei häiritse raviradan tapahtumia. Laukkasuoran reunaan latu hiihtoratsastus ja koirahiihtokilpailuja varten,
hyödyntäen paluulenkkinä raviradan katsomoaluetta.
- seudullinen tai valtakunnallinen vaellusratsastusreitti Keiteleen ympäristön kyliltä Liimattalaan,
Vanhaa Kirkkotietä pitkin valtatien alikulun kautta hevosurheilukeskukseen ja edelleen länteen
Saarijärvelle/Pyhän Häkin kansallispuistoon ja kohti Pohjanlahden rannikkoaluetta.
- yhteysreitit talleille
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Ideaoita talvikäytölle:
Hevosurheilukeskus toimii myös talvisin ja reittejä voidaan käyttää hiihtoratsastukseen ja koirahiihtoon. Lisäksi talvisin voidaan järjestää lumikenkäily-, hiihto- ja hankipyöräilytapahtumia,

Kivistä maastoa Riutanmäen raviradan puoleisella rinteellä.

Maastopyöräilyreitistön toteuttaminen hevosurheilukeskuksen lähiympäristöön on haastavaa kivisyydestä johtuen. Hevosten kanssa samojen reittien käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Maastopyöräilijöille on järkevää tarjota riittävän etäällä hevosreiteistä oleva alue, jolle he voivat
itse suunnitella ajopolkuja. Alue on osoitettu reittisuunnitelmakartalla.
4.2.3 Hevosurheilukeskuksen toimintojen sijoittumi nen ja aluevaraukset

Hevosurheilukeskuksen ydintoimintojen sijoittumista on tutkittu raviradan alueelle ja sen lähiympäristöön. Lähtöajatuksena on ollut, että ratsutallin toiminta mahdollistaisi kannattavan liiketoiminnan (> 25-30 hevosta) ja että kokonaisuudesta pystyisi huolehtimaan pienelläkin henkilömäärällä (talli, tarhat, kentät ja maneesi lähellä toisiaan). Raviradan nykyiselle alueelle on suunnitelmassa osoitettu ravitoimintaa ja hankittavalle lisämaalle ratsastuskoulu- tai valmennuskeskustoimintaa, alueelle saatavan yrittäjän tavoitteista riippuen. Yritystoiminnan tulee olla niin laajaa, että
se turvaa yrittäjän toimeentulon ja toiminnan kehittämisen.
Noin 8 hevosen voi arvioida työllistävän yhden henkilön kokoaikaisesti, joten yrittäjäpariskunnalla voisi olla noin
16-18 hevosta (http://www.proagriaoulu.fi), jos hevosia on enemmän, tarvitaan ulkopuolista työvoimaa. Tavanomaisessa ratsastuskoulussa hevosten määrä vaihtelee usein noin 15-30 välillä. Ratsastustunnilla saattaa olla 68 ratsukkoa ja yksi ratsu tekee yleensä töitä noin 2 h/päivä. Lisäksi sopivaa hevosta voi käyttää terapia- tai talutusratsastukseen (a’ 15-30 min).
Ratsastustunteja voisi olla esim. klo 15-20. Yksi päivä viikossa hevosilla on yleensä vapaata, samoin 2-3 viikon
kesäloma ja mahdollisesti muutaman päivän joululoma, jolloin hevosia huolletaan ja rokotetaan. Jos hevoset
ovat terveenä, niin tämän tyyppistä toimintaa voinee pyörittää noin 12-16 hevosella. Jos ratsastuskenttiä on
kaksi, antaa tämä mahdollisuuden pitää esimerkiksi valmennustunti ja opetustunti yhtä aikaa, mikä edellyttää
lisätyöntekijöitä ja enemmän hevosia.

Tallin ympäristöön tule varata riittävästi tarhoja. Ratsastuskoulun opetushevoset voivat tarhailla
tuntihevoslaumassa, jolloin niiden on mahdollista toteuttaa hevosille lajityypillistä käyttäytymistä,
mutta kalliit kulutetut ravi- tai ratsastuskilpahevoset tarhataan usein erikseen, ja joskus jopa tarhat erotetaan toisistaan n. 2,5-3 metrin levyisellä kulkuväylällä. Tämä vaikuttaa tarhojen tilavaraukseen. Yhteistarhan koon tulee suositusten mukaan olla vähintään 500 m2+ 200 - 250 m2/ hevonen. Esimerkinomaisesti voi laskea, että jos koulussa olisi 15 yhteistarhattavaa hevosta, vaatisi
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tämä vähintään 3500 m2 tarha-alaa, ja jos tämän lisäksi olisi 8-10 erillistarhattavaa hevosta, ja yhdelle tarhalle varattava tila olisi 1000 m2, tarkoittaisi tämä 0,8-1,0 ha tarha-aluetta. Yhteensä
tarha-aluetta tulisi tällöin olla vähintään 1,15 - 1,35 ha, tarha-alueen sisäiset kulkuväylät pois lukien. Opetushevosille voinee vuokrata kesäloma-aikaan ja kesäviikonloppuisin laiduntilaa läheisiltä maatiloilta.
Erikseen tarhattavat hevoset voisi ehkä tarhata kahdessa vuorossa (tarha-aluetta n. 0,57 ha – 0,75
m2), jolloin tehollista tarha-aluetta tulee olla vähintään 0,92 - 1,1 ha. Ratsastuskoulun maatilantarve on noin 5 ha (vähintään 3,5 ha) ja ratsastuskoulu- ja valmennuskeskuksen tilantarve n. 10 ha
(vähintään 5 ha). Yleissuunnitelmassa on ratsastuskeskukselle varattu noin 5,5 ha. Jos asiakas- ja
hevoskuljetusajoneuvojen pysäköintialueet olisivat yhteiskäyttöiset raviradan kanssa, saataisiin
enemmän tilaa muille toiminnoille.
Muita tilavarauksia ratsastuskoulussa ovat kenttä (tai kentät) ja maneesi, joka säistä riippumattomana huomattavasti lisäävät ratsastuskoulun kiinnostavuutta.
Maneesin areenan koon tulisi seura- ja aluetasolla ratsastuskoululla olla vähintään (22)24x(40)60
m, ja kilpavalmennuksessa alue- tai kansallisella tasolla vähintään 24x(80)90 m. Aluevaraussuunnitelmassa osoitettu maneesin koko on noin 30x65 m, mikä riittää areenalle, kahviolle ja katsomo/aputiloille seura- ja aluetasolla, mutta ei kilpavalmennustasolla. Maneesin leveys on kuitenkin valittu sellaiseksi, että se riittää jopa kilpavalmennukseen kansallisella huipputasolla (30 m).
Maneesin päähän on vain jätettävä tilaa areenan pidentämiseksi 30x90 m kokoiseksi.
Tilavaraussuunnitelmaa voi varioida tulevan yrittäjän kanssa. Huomioon on kuitenkin otettava, että
erityisesti tarhat on syytä rajata kauas pohjavedenottamosta ja maneesin taas pitäisi olla lähellä
raviradan yleisöalueita, jotta sen tiloja voi yhteiskäyttää koulutuksissa ja tapahtumissa.
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Havainnekuva lännestä hevosurheilukeskuksen alueelle. Taustalla näkyvä ravirata tuomaritorni- toimitilarakennuksineen sekä osa valjastuskatoksista on toteutettu.

Yleisöpysäköintialue ja sille johtava tie sekö muut rakenteet ovat uusia. Vasemmalla näkyvä maneesi
palvelisi ratsastusurheilua raviradan tapahtumia, jolloin siihen kannatta yhdistää viemäröidyt wc-tilat, kahvio ja varaus katsomolle, esimerkiksi koulutustilanteita varten. Etualalla näkyville ratsastuskentille varatut kentät on mitoitettu kansallisen tason kilpailuja silmälläpitäen. Maneesi ja kentät
voidaan toteuttaa pienempinäkin, mutta ne kannattaa silloin sijoittaa ja mitoittaa niin, että laajentaminen on mahdollista.
Maastoesterata
Maastoesterata tulee sijoittaa maastoestekilpailuja ajatellen sopivaan paikkaan, niin että yleisökin
pystyy seuraamaan kisaa ja näkemään osan esteistä. Jos alueiden käytöstä päästään yksimielisyyteen, niin tapahtumiin voisi vuokrata lisäksi raviradan aluetta. Tällöin osa maastoesteistä voisi olla
raviradan lisämaaksi hankitun hiekkamontun puolella. Rataan saataisiin korkeuseroa ja osittainen
näköyhteys yleisöalueelta. Maaliintulo ja viimeiset esteet olisivat raviradan keskialueella. Lähtö
maastoesteradalle voisi tällöin olla esimerkiksi maneesin eteläpuolella, mistä pystyy tekemään lenkin suhteellisen hyvälle hiekkapohjaiselle alueelle; Huosiaispuron, raviradan ja sen lounaispuolen
mäkien välimaastoon. Jos tapahtumissa ei voi käyttää raviradan aluetta, niin mahdollinen talliyrittäjä voinee toteuttaa maastoesteet raviradan alueen ympärille, hiekkamontun eteläpuolta hyväksi
käyttäen.
Talli- ja tarha-alueet
Varsinaisen hevostallin peruselementtejä ovat tallirakennus, lantala, varastotilat mm. kuivikkeille,
heinälle ja muille rehuille sekä ulkotarhat ja laidunalueet. Tallialueen varustus tarkentuu yrittäjän
toimintasuunnitelman ja asiakasprofiloinnin pohjalta.
Jos tallissa on sekä ravi- että ratsuhevosia, niin yrittäjät jakavat tilat haluamallaan tavalla. Ratsastusleiritoiminta on mahdollista, jos sitä varten järjestetään majoitus, esimerkiksi maatilamajoituksena tai tallin yhteyteen. Samaan majoituksen voi tukeutua myös ”hevoshotelli” – majoitus- ja leirityspaikka hevosihmisille.
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Havainnekuva lännestä hevosurheilukeskuksen alueelle. Etualalla tarhalle kaavailtu alue ja tallirakennus
aputiloineen. Turvallinen yhteys raviradalta Liimattalan ja Konginkankaan kylien suuntaan kulkee tarha-alueen
itäpuolella ja kääntyy
Häkkiläntien eteläpuolta pitkin kohti kaavailtua uutta valtatien 4 alikulkua.
Oheispalvelut
ja liiketoiminta

Alkuvaiheessa tärkeimmän palvelun ja liiketoiminnan luo itse hevosurheilukeskus toteutuessaan.
Keskuksen toimintaan on helppo liittää ensin erilaisia hevosalan mikropalveluita esimerkiksi tapahtumien yhteydessä järjestettävinä pop-up –palveluina.
Hevosurheilukeskuksen toiminta ja tapahtumat voi luoda runsaasti oheispalveluita läheisille kyläalueille tukemaan ja laajentamaan keskuksen toimintaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi maatilamajoitus ratsastusleirien ja tapahtumien yhteydessä, hevos- ja koirahotelli eläinten kanssa matkustaville ja – etappi- ja leirityspaikkana hevosihmisille, terapiaratsastus- ja muut Green Care –palvelut,
hevosalan nettikauppapalvelut, sekä jossakin vaiheessa kansainväliset luonto- ja ratsastusmatkailupalvelut, joiden turvallisuuden vuoksi valtatielle esitetään suunnitelmassa uutta alikulkua, joka
palvelisi myös kevyttä liikennettä.
Konginkankaalla, Äänekoskella ja laajemminkin Keiteleen seudulla on runsaasti potentiaalia tarjoamaan monipuolisia kokemuksia hevosalan harrastajille ja matkailijoille. Palveluista on mahdollista
rakentaa hevostalouden ja maaseutumatkailun mikroklusteri.
Konginkankaalla on myös vahva perinne suomenhevosen käytöstä niin metsä- kuin maataloustöissäkin. Yhtenä matkailullisena teemana on esitellä suomenhevosen historiaa ja monipuolisuutta;
maanviljelijän luotettuna kumppanina työssä ja sodassa, ravi- ja ajohevosena, ratsuna, ja terapiahevosena.

Tapahtumat tarjoavat oivallisen tilaisuuden esitellä laajoille joukoille hevostaloutta, alan yrityksiä
ja oheispalveluita, sekä vaikka kaupata mahdollisille tukeville asukkaille tontteja teemalla ”vietä lomaa joka päivä – muuta Konginkankaalle asumaan harrastusten äärelle”.
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Hevostalouden oheispalvelut luovat yrittämisen mahdollisuuksia. Kuvassa kengitystä Konginkankaalla.
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4.3

Toteuttamisen vaiheistus
Ajatuksena on lähteä toteutuksessa liikkeelle pienin askelin, vähäisin kynnyskustannuksin, hankkeelle ja toiminnalle näkyvyyttä hakien.
Toteutuksen aikataulu riippuu Ala-Keiteleen Hevosystäväin seuran ja hevosurheilukeskukseen saatavan yrittäjän aikatauluista, sekä hevosurheilukeskuksen yritystoiminnan laadusta, joten kyse on
arviosta.
Toimenpiteet, toteuttamisajankohta, sekä toimita ja tapahtumat
1) 2017-2018
Raviradan aitaaminen, raviradan sisäisen liikenteen järjestelyiden toteuttaminen, mm. uusi
yleisön käyttöön tuleva liittymä Häkkiläntielle, sekä osa yleisöpysäköintialueesta. Nykyinen
raviradan liittymätie jää hevosajoneuvojen käyttöön.
Olevaan metsätiestöön perustuvien maastoratsastusreittien viitoitus ja kunnostus: lähireitti
Kurikkaharjulle, pidempi maastoratsastusreitti hevosurheilukeskus - Niemislampi - Ruuhilampi ja Korteheitto – hevosurheilukeskus, sekä jatkoreitti Kangasjärvelle. Kurikkaharjun
ydinalueella raviradan vieressä sijaitsevan hiekkakuopan kunnostaminen pohjavedensuojelua
ja mahdollista tulevaa hevosten valjastusaluetta silmälläpitäen, sekä muiden pohjevedensuojelun reunaehtojen selvittäminen.
-> Tiedottaminen potentiaalisille hevosurheilukeskuksen yrittäjille, yritystoiminnan ja maatilamajoituksen aloittaminen pienimuotoisesti paikallista tietotaitoa hyödyntäen, yhteydenpito reitti- ja
maanhankina-alueiden maanomistajiin ja metsästysseuraan, hevosurheilu-, (vintti)koira- ja kylätapahtumien järjestäminen ja niihin liittyvät pop-up -palvelut. Alueen ja sen mahdollisuuksien tekeminen tunnetuksi. Käynnistetään keskustelut vt4:n alikulun saamiseksi Liimattalan kylän kohdalle
kevyen liikenteen ja seudullisen maastoratsastusreitin tarpeisiin.
1) 2018-2020
Hevosurheilukeskuksen yrittäjän toimintasuunnitelman ja asiakasprofiloinnin laatiminen ja
siltä pohjalta tehtävät toteuttamissuunnitelmat, joissa huomioidaan vaiheittain toteuttamisen mahdollisuudet ja ympäristöluvan edellytykset. Ympäristöluvan hakeminen hevosurheilukeskukselle yrittäjän toteuttamissuunnitelmien pohjalta, maanhankinta. Ennen rakentamista
toteutetaan toiminnan vaatimat vesiensuojelulliset toimenpiteet, kuten mahdollisesti tarvittavat maaperätutkimukset, vesi- ja viemäriliittymät tontille, sekä hulevesien johtaminen
mahdollisesti esikäsiteltynä pohjavesialueen ulkopuolelle. Ensimmäisten suunnitelman mukaisten rakenteiden ja rakennusten toteuttaminen hevosurheilukeskuksessa (talli, tarhat ja
ratsastuskenttä, mahdollisesti myös maneesi). Laavun ja taukopaikan toteuttaminen maastoratsastusreitin varteen. Reittikartat ja opasteet. Raviradan ja hevosurheilukeskuksen valaiseminen.
-> Yritys- ja maatilamajoitustoiminnan laajentaminen Liimattalassa ja koko Konginkankaalla,
yhteistoiminnan syventäminen: Green care -palvelut, hevoshotelli, ratsastusterapia- ym. yhteistyötalleille sopiva toiminta, valtakunnallisen maastoratsastusreittihankkeen perustaminen
ja valtatien 4 kevyen liikenteen alikulun yleissuunnitelmat. Mahdollisesti toteutetaan maneesi
& huoltotilat viemäröinteineen. Tässä vaiheessa selvitetään tarkemmin asiakaspotentiaali ja
vastaavia palveluita tuottavat yrittäjät. Hevosurheilukeskus sijaitsee hyvin lähellä (n. 1,5 km)
valtatiestä 4. Tämän suunnitelman laatimisaikana (2016) tilanne vaikuttaisi siltä, että kysyntää on, ja että asiakkaat ovat valmiita kulkemaan Liimattalaan henkilöautolla suhteellisen
etäältäkin.
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2) 2020 - 2022
Toteutetaan lisää valjastuspaikkoja ja laajennetaan yleisöpaikoitusaluetta. ”Hevos- ja koirahotelli” Konginkankaalle/Liimattalaan, yhteyksien parantaminen olevilta talleilta ja asuinalueilta hevosurheilukeskukseen. Hiittaus Isojoen pohjoispuolen peltotiellä, esim. Visala - Nurmela -välillä, tai Hirvisalo - Jokirinne -välillä. Lisäreittien ja taukopaikkojen toteuttaminen
maastoon. Maastopyöräilyalue, johon toteutetaan ko. reittejä pyöräilijöiden toimesta siten,
että reitit eivät risteä ratsastusreittien kanssa tai häiritse maastoratsastusta.
-> Isompia ja monipuolisempia hevos- ja koiratapahtumia, terapiaratsastusmahdollisuuksien
ym. hevosalan palveluiden perustaminen ja esittely tapahtumien yhteydessä. Kyläalueille lisää asukkaita, tyhjiksi jääneiden maatilojen kartoitus ja markkinointi hevos- ja koiraharrastajille, uusien rakennuspaikkojen kartoitus, valtatien 4 kevyen liikenteen alikulun toteuttamissuunnitelmien laatiminen.
3) 2021 – 2024
Muiden hevosurheilukeskuksen toimintasuunnitelmaan kuuluvien rakennusten ja rakenteiden toteuttaminen. Viimeistään tässä vaiheessa toteutetaan maneesi & huoltotilat viemäröinteineen, vierastarhat ja asuntoautoille sähköistettyjä pysäköimispaikkoja, sekä maastoesterata. Kesäkarsinat valmennusten ja hevostapahtumien ajaksi. Mahdollinen yrittäjän asunto
hevosurheilukeskuksen yhteyteen.
-> Kannattava yritystoiminta, valmennustoiminnan aloittaminen. Maneesin käyttö harrastus- ja valmennustoimintaan, ratsastuskilpailuihin, koiraharrastukseen, näyttelyihin, (kahvioja wc-tilat, kansliatila), koiranäyttelyt, hevosnäyttelyt, terapiaratsastus ja muut Green Care
palvelut alkavat hevosurheilukeskuksessa.
4) 2024 - 2025
Maatila- ja ratsastusmatkailun kehittäminen, sekä hevosläheisten matkailuyritysten perustaminen Konginkankaan / Liimattalan alueella, tukikohtana hevosurheilukeskus. Valtatien 4 kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen, kulttuurihistoriateeman korostaminen teemamatkailussa.
-> Useita maatilamajoitus- ja maatilamatkailuyrityksiä yhteistyössä, valtakunnallisen maastoratsastusreittihankkeen toteuttaminen, markkinointi ulkomaisille hevosharrastajille ja teemamatkailulle. Valmennustoiminnan edelleenkehittäminen, tavoitteiden ja tarpeiden tarkistaminen. Tarkemmat toteuttamissuunnitelmat vuosille 2026–30. Laajamittainen kannattava ympärivuotinen yritystoiminta edellyttänee vähintään 20–30 (-40 hevosta).
5) 2026-2032
Seudullinen vaellusratsastusreitti viitoituksineen ja muine rakenteineen välille Saarijärvi (yhteys Pyhän Häkin kansallispuistoon) – ravirata – Liimattala – Äänekosken keskusta ja/tai
muut kylät (2023-2025). Tämä voisi laajeta valtakunnalliseksi hevosmatkailun kehittämishankkeeksi: maakuntia yhdistävä hevosvaellus- ja hevosmatkailuketju vanhan keskiaikaisen
tien (”kyläkokouksessa mainittu ratsutie Korsholmasta Olavinlinnaan”) säilyneitä osia ja vähäliikenteisiä metsä- ja tilusteitä hyväksi käyttäen
-> tavoitteena edistää luonto- ja harrastusmatkailua ja elinkeinoja laajalla, useita maakuntia
käsittävällä vyöhykkeellä ja saada tätä varten luotua pitkä vaellukseen sopiva hevosreitti, johon sisältyisi viimeistään tässä vaiheessa alikulku valtatielle. Tavoitteena on, että reitti tuotaisiin tavoitteellisena reittinä maakunnallisiin suunnitelmiin.
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Yhteistyötallit:
Lähialueen tallit sijoittuvat pääasiassa Liimattalan kylälle. Häkkiläntien lähiympäristössä, muualla
Konginkankaalla ja Saarijärven puolella on maatilan talouskeskuksia, joilla kenties on tyhjiä talleja
tai navettoja käytettäväksi tallitiloina.
Mahdollisia yhteistyötalleja on merkitty maastoreittikartalle. Yhteistyötalleja ja sellaisiksi sopivia
maatilan talouskeskuksia selvitetään tarkemmin ja laajemmin jatkosuunnittelussa.

5

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA VAIKUTUSTEN
LIEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan tässä raportissa sanallisesti olemassa olevien lähtötietojen pohjalta
asiantuntija-arviona.
Vaikutukset luontoon ja uhanalaisiin lajeihin ja luonnonvaroihin
Hevosurheilukeskuksen alueella ei tavattu uhanalaisia lajeja, ja alue on tavanomaista metsätalousaluetta, joten toteuttamien ei aiheuta haitallisia vaikutuksia. Maastoratsastusreitit sijaitsevat pääosin olemassa olevilla metsäteillä joten niidenkään osata ei ole odotettavissa haitallisia luontovaikutuksia. Luontoarvoiltaan merkittävin kohde lähialueella on Isojoki ja sen sivuhaarat. Koska hevosurheilukeskus sijaitsee pohjavesialueella, tulee alueen siisteydestä ja valumavesien laadusta
joka tapauksessa pitää huolta pohjavesialueelle sopivalla tavalla, joten merkittäviä vaikutuksia ei
ole odotettavissa.
Suunnittelualueen tärkeimmät luonnonvarat ovat metsät, pohjavesi ja maa-ainekset. Metsätalousalueiden käyttö säilyy entisellään. Omistajien kanssa käydään keskustelut ratsastusreittien pelisäännöistä, ja siitä miten tapahtumista ilmoitetaan metsän omistajille, ja toisaalta miten metsänomistaja informoi merkittävistä hakkuista reittien ympäristössä. Reittejä on kaavailtu eri suuntiin
niin runsaasti, että pystytään käyttämään vaihtoehtoisia reittejä jos hakkuut estävät jonkin reitin
käytön. Käytännössä tuskin lupaa maa-ainesten ottoon saadaan lähelle ravirataa harjun ytimen
kohdalla. Päinvastoin olemassa olevia sora- ja hiekkakuoppia pitäisi kunnostaa paksuntamalla pohjaveden yläpuolista suojamaakerrosta. Syrjempänä harjun ytimestä maa-ainekset muuttuvat silttisemmiksi ja rakentamisessa hyödynnettävissä olevia maa-aineksia ei ole. Hanke ei vaikuta haitallisesti maa-ainesten ottomahdollisuusiin tulevaisuudessa.
Pohjavettä koskevat vaikutuksen on käsitelty omana kokonaisuutenaan jäljempänä.
Vaikutukset pohjaveteen
Ravirata ja sitä ympäröivät alueet ovat pohjavesialuetta. Kaikki hevosurheilukeskuksen rakennukset, joihin tulee vesijohto, pystytään liittämään lähistöllä olevaan viemäriin ja näin tulee tehdä. Viemäröidyt rakennukset eivät uhkaa pohjaveden laatua, mutta alueella, jolla on hyvin vettä johtavia
maaperäkerroksia, on riskinä että epäpuhdasta hulevettä voi päästä pohjaveteen. Hulevesien käsittelylle on alustavasti osoitettu aluetta pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle.
Pohjavesialueesta Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esille
mm. seuraavaa: Vedenottamon ympäristössä on todennäköisesti lähteisyyttä. Harjun hyvin vettä
johtava ydin lienee vedenottamon ja kahden maa-ainesten ottoalueen muodostamalla linjalla, kallioalueiden koillisreunalla. Joen meanderointi viittaa siihen, että maaperä muuttuu silttisemmäksi
ja samalla tiiviimmäksi jokea lähestyttäessä. Maasto laskee kallioisten mäkien suunnasta koilliseen
kohti jokea. Pohjavesialuekartan mukaan myös pohjavedet laskevat samaan suuntaan. Pohjavedenottamon lähiympäristössä pohjavesivirtaukset kuitenkin yleensä kääntyvät kohti ottamoa, oton
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määrästä riippuen. Otettavat vesimäärät ovat suhteellisen pieniä asutuksen vähäisestä määrästä
johtuen. Ei ole tiedossa miltä etäisyydeltä Häkkiläntien puolella pohjavesi alkaa virrata kohti ottamoa.
Tarkempien pohjaveden virtaus- ja maperätietojen ja pohjaveden suojelusuunnitelman puuttuminen ovat epävarmuustekijä vaikutusten arviointia ajatellen. Osalla suunnittelualuetta pohjaveden
suojelu saattaa rajoittaa niiden osoittamista esimerkiksi pysäköintiin tai hevostarhoiksi tai edellyttää pohjaveden suojaamista esimerkiksi tiiviillä kerroksella ja hulevesien johtamista pois pohjevesialueelta. Ratsastuskentiltä jätökset pystytään tarhoja huolellisemmin korjaamaan pois, joten niiden
vaikutus on lievempi. Joka tapauksessa toimiminen pohjavesialueella vaatii jatkossa tarkempaa ohjeistusta, jossa otetaan paikalliset olosuhteet tarkemmin huomioon. Pohjaveden suojelu vaikuttanee jossakin määrin käyttöönoton kustannuksiin pintavesien johtamistarpeen ja mahdollisen käsittelytarpeen johdosta.
Haitallisten vaikutusten ehkäisy
Pohjaveden suojelun kannalta paras tilanne olisi, että hevosurheilualueen laajennus sijaitsisi kokonaan pohjavesialueen ulkopuolella. Koska hevosurheilualueen laajentaminen pohjavesialueen ulkopuolelle ei käytännössä ole mahdollista johtuen maantien ja Isojoen toiminnalle aiheuttamasta
estevaikutuksesta ja etäisyyksien kasvamisesta, tulee muulla tavalla huolehtia siitä, että likaisia
sade- ja sulamisvesiä ei johdu pohjaveteen. Näitä toimenpiteitä on alustavasti avattu liitteessä 1.
Raviradan lounais- ja eteläpuoliselta alueelta on otettu maa-aineksia. Pohjavesialueen aktiivikäyttöön tarkoitetuilla osilla suojamaakerrosten tulisi olla mahdollisimman paksuja (luonnontilaisen
paksuisia). Pohjaveden laatua mahdollisesti vaarantavaa toimintaa ei siis tule sijoittaa näille vanhoille maa-aineisten ottoalueille pohjaveden pilaantumisriskistä johtuen, ja näitä alueita tulee tarvittaessa kunnostaa ympäristöviranomaisten ohjeita noudattaen.
Hevosurheilualueen uudet aktiivitoiminnot tulisi sijoittaa alueen osalle, joka on edullinen viemäröinnin kannalta, ja jossa maasto viettää mahdollisimman paljon poispäin harjun ydinalueelta ja
pohjaveden ottamosta, ja maaperä muuttuu huonommin vettä johtavaksi ja silttisemmäksi, toisin
sanoen alueen pohjoisosiin. Hevosurheilualuekeskuksen yleissuunnittelussa näin on tehty. Mikäli
ympäristöviranomaiset katsovat, että maaperän laadusta ja pohjaveden virtaussuunnista ei ole riittävästi tietoa, tulee pohjavesiolosuhteita ja maaperää ennen rakentamissuunnittelua vielä selvittää
ja suunnitella hulevesien johtamista ja muita pohjaveden suojelutoimia, kuten alueen käytön ja
kunnossapidon ohjeistamista.
Vaikutukset maisema- ja kulttuuriarvoihin
Hevosurheilukeskus on maalaismaisemaan sopivaa toimintaa. Hevosurheilukeskuksen lähiympäristö on tehometsätalousaluetta. Rakentamisesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. Hevosurheilukeskukseen liittyvät maastoratsastusreitit kulkevat Liimattalan kylän maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille. Reitit hyödyntävät olevaa peltoteitä ja reiteillä ratsastavat hevosharrastajat pääsevät nauttimaan kulttuurimaisemasta, joten reittien rakentamisen vaikutusta voi
pitää positiivisena.
Vaikutukset turvallisuuteen ja terveellisyyteen
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen: Häkkiläntie on vähäliikenteinen, joten sitä pitkin on mahdollista pyöräillä tallille. Valtatieltä kuitenkin puuttuu kevyen liikenteen alikulku, jota ratsastajat, lenkkeilijät ja matkailijat voisivat käyttää. Alikulku turvaisi korkeatasoisen ja turvallisen matkailua ja harrastus toimintaa tukevan ratsastusreitin turvallisuuden. Suunnitelmassa on osoitettu kaksi vaihtoehtoista valtatien alikulun paikkaa. Alikulun toteuttaminen olisi tärkeää, mutta sen toteutuminen
ja ajoitus ovat epävarmoja asioita.
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Vaikutuksen lieventämiseksi olisi olennaista saada valtatien alikulku, jota voisivat käyttää kevyt liikenne, ratsastajat ja hevosajoneuvot. Alikulku tarvittaisiin myös raviradalla ja hevosurheilukeskuksessa järjestettävien tapahtumien johdosta. Alikulun yhteyteen tulisi saada bussipysäkki.
Vaikutukset hevosurheilukeskuksen turvallisuuteen: Hevonen on lauma- ja saaliseläin, joka saattaa
pelästyä esimerkiksi ajoneuvoja, äkillisiä ääniä tai jopa tavanomaisesta poikkeavia esineitä, ja käyttäytyä silloin arvaamattomasti. Ratsastus- ja talliympäristön tulee olla rauhallinen. Hevosen pillastuessa vaarana on ratsastajan suistuminen satulasta ja myös hevosen ryntääminen ajotielle.
Talli- ja valjastusalueiden kulkuyhteydet on suunniteltu niin, että risteävää ajoneuvoliikennettä ei
ole ja että reitit ovat riittävän väljät. Hevosen karkaamisen estämiseksi ravirata on osoitettu aidattavaksi kokonaan ja lisäksi tallipihan ja pysäköintialueelle johtavan tien väliin on tarvittaville kohdille syytä rakentaa aita. Samoin luonnollisesti aidataan ratsastuskentät ja tarhat.
Hankkeen toteuttaminen parantaa hevosurheilukeskukseen kuuluvan raviradan liikenneturvallisuutta erottelemalla yleisöliikenteen hevoskuljetuksista.
Vaikutukset terveyteen:
Hankkeen toteuttaminen tukee hankkeen vaikutuspiirissä olevien ratsastusta harrastavien terveyttä ja tuo mahdollisuuksia kaupallisten terveys- ja GreenCare palveluiden kehittämiseen alueelle. Hevosurheilua voi harrastaa monen ikäisenä, hyvinkin iäkkäänäkin.
Vaikutukset kyläyhteisöön ja lähiasutukseen
Hevosurheilukeskuksen tarjoaa virkistys-, työ- ja yritystoimintamahdollisuuksia kyläläisille ja lisää
alueen kiinnostusta asuinpaikkana. Näin se myös tukee kylien elinvoimaisuutta. Hevosurheilukeskuksen laajeneminen yritystoiminnaksi ja käsittämään ratsastus ym, hevostoiminnot lisäävät liikennettä raviradan suuntaan. Samoin toiminnan laajeneminen ja muuttuminen vaikuttaa jonkin verran
lähiasutukseen, koska toiminnasta voi aiheutua pölyä, liikenteen lisääntymistä, toiminnan aiheuttamia ääniä ja maaseudun hajua.
Kuitenkin kevyen liikenteen väylän ja alikulun saaminen valtatien 4 halkaisemalle Liimattalan kylälle
parantaa turvallisuutta.
Vaikutuksia kyläyhteisöön ja lähiasutukseen voi pitää enemmän positiivisina kuin negatiivisena.

Vaikutukset hevosharrastukseen ja hevostalouteen
Suunnitelman toteuttamisen voi arvioida lisäävän merkittävästi hevosharrastusmahdollisuuksia ja
hevostalouden kehittämismahdollisuuksia yritystoiminnaksi asti. Yrittäjyyden riskit voivat realisoitua, jos hankkeen jatkosuunnittelua ei toteuteta järkevästi toteutusta ja rahoitusta vaiheistaen,
sekä maanomistajien kanssa neuvotellen.
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Yhteenveto vaikutuksista
Vaikutusten arvioinnissa hankkeen toteuttamisen tärkeimmiksi eduiksi tunnistettiin:
-

Mahdollisuus yhdistää voimat hevosurheilun, hevosharrastuksen ja muiden maaseudulle
soveltuvien virkistys-, harrastus- ja elinkeinotoimintojen vahvistamiseksi.

-

Hankkeen toteuttamisessa päästään alussa liikkeelle edullisesti, koska alueella on jo paljon
hevosharrastusta tukevia rakenteita ja toimintoja, hevosurheilukeskuksen ydinalueella
maasto on tasaista ja kantavaa, metsätieverkosto laaja ja hyväkuntoinen, sekä liittyminen
kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon ja laajakaistaan on niiden läheisyydestä johtuen
edullista.

-

Konginkankaan kylien elinvoimaisuuden lisääntyminen, uusien asukkaiden saaminen ja
paikallisten palveluiden tukeminen.

-

Hankkeen toteuttaminen parantaa raviradan liikenneturvallisuutta ja hevosten
turvallisuutta, kun tapahtumien yleisöliikenne saadaan erotettua hevosvaljakoiden ja
hevosajoneuvjen liikenteestä. Hanke edistää turvallisen alikulun ja pyörätieyhteyden
saamista Konginkankaan ja Liimattalan kyliltä hevosurheilualueelle.

-

Tarjoaa mahdollisuuden kehittää hevosvaelluksista ja hevosvalmennustoiminnasta
suomalaisia
maailmanlaajuisesti markkinoitavissa olevia matkailutuoteita ja lisää
elinvoimaa Keski-Suomeen ja jopa laajemmallekin alueelle.

Hankkeen toteuttamisen mahdollisiksi haitoiksi, riskeiksi tai epävarmuustekijöiksi tunnistettiin:
-

Toteuttamiseen sitoutuneen yrittäjän löytyminen voi viedä aikaa. Toteuttamisen
suunnittelua ei ole järkevää viedä kovin pitkälle ilman yrittäjän mukana oloa, mahdollisia
maaperätutkimuksia, esisopimuksia ja reittien toteuttamista lukuun ottamatta.

-

Yrittäjyyden taloudelliset riskit.

-

Liimattalan kylän ydinalue sijaitsee valtatien 4 toisella puolella, eikä turvallista alikulkua ole
ratsastajille, kevyelle liikenteelle, tai tuotteistettavalle matkailupalvelulle.

-

Pohjaveden suojelun vaatimat mahdolliset lisätoimenpiteet, joista saattaa aiheutua
lisäkustannuksia, tulee selvittää hankkeen tarkemman suunnittelun alkuvaiheessa.
Maaperä- ja pohjavesiolosuhdeselvityksiä voi ja tulee tehdä etukäteen perusselvityksinä
ympäristölupaa ja pohjaveden suojelua varten tarvittavien ”järjestyssääntöjen” alustavaa
valmistelua ja aluerakenteiden suunnittelua varten.
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6

JATKOSUUNNITTELU
Jatkosuunnittelu jakaantuu ainakin seuraaviin osa-alueisiin tai vaiheisiin:
1. Konginkangas-Liimattala alueen hevosammattilaisten ja -harrastajien, sekä maatilojen ja
Ala-Keiteleen Hevosystäväin seuran verkottuminen tarjoamaan hevostapahtumia ja erilaisia hevosalaan liittyviä palveluita -> alueen esimarkkinointi, toimintatavoista sopiminen.
Verkottumisen alueita esimerkiksi maatilamajoitus, Green Care –palvelut (eläinavusteinen
terapia), hevosleirit, valmennus, hevoshotelli, ratsastusreitit, hevosvaellusreitit, tapahtumat, pop-up –palvelut, yhteistoimintatallien kartoittaminen jne.
2. alustavat neuvottelut lähialueiden maanomistajien kanssa reiteistä, maankäyttömahdollisuuksista ja maanhankinnasta - > mahdolliset esisopimukset maanomistajien kanssa
3. neuvottelut maanomistajien kanssa pidemmistä maastoreiteistä ja muusta alueiden käytöstä -> mahdolliset esisopimukset asiasta
4. hevosurheilukeskushankkeen toimintasuunnitelman tarkentaminen mahdollisesti yhteistyössä alueesta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa-> yrittäjä mukaan tarkempaan suunnitteluun
5. alueen mainostaminen potentiaalisille yrittäjille -> yrittäjä mukaan tarkempaan suunnitteluun
6. pohjavedensuojelun asettamien reunaehtojen ja toimintasuunnitelman tarkentaminen,
ympäristöluvan edellyttämät toimintatavat ja periaatteet, sekä mahdollisten esisopimusten huomioon ottaminen -> suunnitelmatarkistukset edellä mainittujen pohjalta
7. toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu, pohjavedensuojelu mukaan lukien -> ympäristöluvan
hakeminen suunnitelmien pohjalta, vaiheittainen toteuttaminen, yhteistoiminnan kehittäminen Konginkankaalla ja hevosurheilukeskuksen markkinointi
Pohjaveden suojelu on merkittävä jatkoselvittelyn ja -suunnittelun osa-alue. Kaikessa tarkemmassa
suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähitulevaisuudessa valmistuva pohjavedensuojelusuunnitelma. Nykyisen hevosurheilualueen laajentaminen vaatii ympäristöluvan, jonka hakemisen yhteydessä määritellään tarkemmin tarvittavat vesiensuojelutoimet. Tässä vaiheessa alueen toimijaksi
lienee saatu hevosalan yrittäjä, jonka liiketoimintasuunnitelmaan perustuen hanketta viedään
eteenpäin.
Jatkosuunnittelussa tulee varautua myös siihen, että raviradan lounaispuolella sijaitseva maa-aineskaivanto kunnostetaan ympäristöviranomaisten tarkempien ohjeiden mukaan. Ennen kunnostamista selvitetään entisen maanomistajan mahdollisuus osallistua alueen kunnostukseen. Kunnostus lähtenee liikkeelle alkusiivouksesta, jota on jo tehty. Kaivannossa mahdollisesti olevat romut
poistetaan ja pajuttuneet yms. kohdat, joista voi tulla orgaanista kuormitusta pohjaveteen, raivataan ja orgaaninen aines kuljetetaan pois. Tämän jälkeen kaivannon pohjalle levitetään sopivan
paksuinen ja laatuinen suojamaakerros. Suojamaakerroksen vähimmäispaksuus määräytynee pohjaveden luonnontilaisen korkeusvaihtelun perusteella. Kunnostuksen yhteydessä pyritään myös
muotoilemaan ja loiventamaan kaivannon reunat tulevaa käyttöä silmälläpitäen.
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Liitteet:
1) Ajatukset vesihuollon järjestämisestä
2) Hevosurheilukeskuksen sijoittamisvaihtoehtoja
3) Kyläläisten ja hankkeen yhteistyöryhmän esittämiä ideoita hevosurheilukeskuksen kehittämisestä ja hevostalouden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista
4) Havainnekuvia ja linkki videoon
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Liite 1
AJATUKSET VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
Liittyminen nykyiseen vesihuoltoverkostoon
Raviradan kiinteistö
o Vesijohto n. 160 m etäisyydellä raviradan kiinteistön rajasta, samalla puolen Häkkiläntietä
kuin hevosurheilukeskus, johtolinjalla raivattavaa puustoa todennäköisesti n. 8 m leveydeltä (raviradan rajaan asti laskettuna = 1280 m2)
o Paineviemäri noin 115 m etäisyydellä raviradan kiinteistöstä, eri puolella Häkkiläntietä ->
oma jätevesipumppaamo ja tien alitus
o Tarvittava putkien määrä kiinteistön alueella riippuu vesi- ja viemäröintipisteiden sijainnista
o Vedentarve hevosille keskimäärin 50 l/eläin/vrk, saniteettitilat 20 l/käyttäjä/vrk, mahdollinen
asunto 750 l/vrk (RIL 237-2-2010)
o Vesijohdon ja paineviemärin putkikoko 63 M riittänee
o Putkihinta asennettuna n. 20-25 €/m/putki, tien alitus yhdelle putkelle 150-200 €/m, jätevesipumppaamo asennettuna yhdellä pumpulla n. 5000 €, kahdella pumpulla n. 8000 €.
Hyötypuuston ja kasvillisuuden raivaus putkilinjalta 8 €/m2
Maanhankinta-alue hevosurheilukeskukselle
o Todennäköinen maanhankinta-alue hevosurheilukeskukselle sijaitsee Häkkiläntien varressa,
raviradasta kyläkeskuksen suuntaan, lähempänä vesi- ja viemäriverkostoa kuin raviradan
kiinteistö
o Paineviemäri välittömästi kiinteistön kohdalla, mutta eri puolella Häkkiläntietä kuin hevosurheilukeskus -> oma jätevesipumppaamo ja tien alitus, etäisyys kiinteistöön noin 20 m,
o Tarvittava putkien määrä kiinteistön alueella riippuu vesi- ja viemäröintipisteiden sijainnista,
jotka määräytyvät alueelle saatavan yrittäjän lopullisista suunnitelmista, etäisyys toiminnallisessa yleissuunnitelmassa kaavailtuun tallirakennukseen noin 70 m,
o Vedenkulutus- ja hintatiedot kuten edellä
Hulevedet,
o Mikäli ei vaatimuksia sade- ja sulamisvesien (hulevesien) johtamiselle, johdetaan ne nykyisiin
avo-ojiin
o Alue on pohjavesialuetta, ja mikäli vaatimuksena on hulevesien johtaminen pohjavesialueen
ulkopuolelle, löytyy pohjavesialueen raja raviradan kiinteistöltä laskettuna lyhimmillään n.
100 m etäisyydeltä Häkkiläntien pohjoispuolelta ja maanhankinta-alueelta laskettuna lyhimmillään n. 270 m etäisyydeltä Häkkiläntien eteläpuolelta tien varresta tai n. 200 m etäisyydeltä Häkkiläntien eteläpuolen peltoalueelta.
o Mikäli maaperään imeytyvien hulevesien pääsy pohjaveteen tulee estää jollain alueella, voidaan tämä toteuttaa tiiviillä kerroksella maanpinnan alla ja salaojituksella.
o Todennäköisesti halvin tiivistekerros voitaisiin toteuttaa mahdollisesti lähistöltä saatavalla
savella tai siltillä. Kustannusarvio 8-10 €/m2, aluesalaojituksen hinta n. 10 €/m. Mahdollisesti tarvittava hulevesipumppaamo 10000 – 12000 €, paineputki Ø 160 mm 40 €/m
o Mikäli hulevesiä on tarpeen käsitellä tai esipuhdistaa, tälle tulee osoittaa aluetta ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaan, esimerkiksi noin 3% tarha-alueen pinta-alasta. Lisäksi varaudutaan johtamaan myös puhdistetut vedet pohjavesialueen ulkopuolelle. Esipuhdistukselle varattu alue sijoitetaan ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan. Sille tulee jättää
tilaa mielellään pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Tällainen alue löytyy tarvittaessa tilavaraussuunnitelman maanhankinta-alueen ja tarha-alueen koillisosasta.

37(46)
Konginkankaan hevosurheilukeskuksen toiminnallinen ylessuunnitelma

Liite 2
HEVOSURHEILUKESKUKSEN SIJOITTAMISVAIHTOEHTOJA
Sijaintivaihtoehdot pohjavesialueella
Raviradan lähialueella pohjavesialue ulottuu jokeen asti Kangasjärveltä raviradalle ja Jokelan kohdalle asti. Tästä Liimattalan kylän suuntaan tien lähiympäristön peltoalueet molemmin puolin tietä
ovat pohjavesialueen ulkopuolella Hiekkalaa ja Tuulensuuta lukuun ottamatta. Harjun hyvin vettä
johtava ydin lienee vedenottamon ja kahden maa-ainesten ottoalueen muodostamalla linjalla, kallioalueiden koillispuolella.
Häkkiläntien eteläpuolella raviradalta länteen olevalla alueella kallioiset mäet tulevat lähelle Häkkiläntietä, maasto muuttuu kiviseksi ja etäisyys vesi- ja viemäriverkkoon kasvaa huomattavasti. Käytännössä valmennustasoisen tallin ja maneesin sijoittaminen raviradasta länteen on käytettävissä
olevan tilan johdosta hankalaa, ja maaperän laadun sekä viemärin etäisyyden johdosta kalliimpaa
kuin raviradan itäpuolella Häkkiläntien varressa. Lisäkynnyskustannus vaihtoehtoon C verrattuna
putkien osalta (1 km lisämatka) noin 50 000€, lisäpumppaamo 5000€ ja maaston lisäraivaustyöt
64 000€, yht. noin 120 000€. Myös tämä alue on pohjavesialuetta ja ilmeisesti hyvin vettä johtavan
harjun ytimen kohdalla.
Häkkiläntien pohjoispuolella Jokirinne-nimisen tilan kohdalla joen ja Häkkiläntien välisellä alueella
on rakentamisesta vapaata aluetta, mutta käytettävissä oleva tila on aivan liian pieni verrattuna
esitettyihin kenttien, maneesin ja tallin vaatimaan tilaan. Joen ranta on rinnemäinen ja joki meanderoi voimakkaasti, joten rinne ei ehkä ole maaperältään aivan vakaa ja käytettävissä suurimittakaavaiseen rakentamiseen lähellä jokea. Haittana olisi myös tien ylitys, mikä hajottaisi hevosurheilukeskuskokonaisuuden. Myös tämä alue on pohjavesialuetta. Etäisyys olemassa olevasta viemäristä olisi lähes yhtä pitkä kuin raviradan itäpuolisella alueella. Tallin viereen tarvittavia hevostarhoja ei myöskään tulisi sijoittaa lähelle jokea, vaan väliin pitäisi jättää reilu suojavyöhyke vesistöön.
Toisin sanoen tallit, hevostarhat, kentät, maneesi ja muutkin mahdolliset toiminnot pitäisi alueiden
muodosta johtuen sijoittaa tien suuntaan nauhamaisesti, jolloin ne hajaantuvat ja etäisyydet kasvavat. Käytännössä ajateltu toiminta ei mahdu tälle alueelle.
Yleisötilaisuudessa 28.9. esille tullut ajatus hevosurheilukeskuksen sijoittamisesta Saarijärven kunnan rajalle noin 3 km päähän raviradasta ei tue hevosurheilukeskuksen syntymistä, eikä anna juurikaan synergiaetuja kaavailluille reiteille pääsyä lukuun ottamatta. Alue on täysin irrallaan kylärakenteesta, eikä se ole näkyvällä paikalla yritystoimintaa ajatellen. Ei myöskään ole tiedossa miten
kaupunki suhtautuisi asuinrakentamiseen tällä alueella. Myös tämä alue on pohjavesialuetta, vaikkakin kauempana vedenottamosta. Vesihuollon toiminta-alue on kaukana ja vesihuoltoverkostoon
liittyminen on jo erittäin kallista tältä etäisyydeltä, jos liittymistä vaaditaan. Tämä voi olla mahdollinen alue pienelle yhteistyötallille, jos alue kiinnostaa hevosalan ihmisiä ja jos pohjaveden laatua
mahdollisesti vaarantavat toiminnot sijoitetaan hyvin vettä johtavan harjun ytimen ulkopuolelle.
On kuitenkin vaikea nähdä, että se suhteellisen syrjäisenä kiinnostaisi kannattavaa toimintaa tavoittelevaa hevosalan yrittäjää. Alueen vieressä on maa-ainesten ottopaikka. Se, onko alueelta otettavissa soraa, vaikuttaa varmasti maan hintaan.
Sijaintivaihtoehtoina pohjavesialueen ulkopuolella selvitettiin:
- Joen pohjoispuolen pellot lähellä ravirataa ja joen ylittäviä siltoja linjalla Koivurinne, Jokirinne, Peltola, sekä Häkkiläntien molemmat puolet Jokelasta itään. Alueet ovat yksityisten
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maata ja tuskin käytettävissä. Eivät muodosta yhtenäistä hevosurheilukeskusta raviradan
kanssa. Häkkiläntien ylitys haittaa tien pohjoispuolisien alueiden käyttöä. Hyvä alue (yhteistyö)talleille,
jos
maanomistajat
ovat
kiinnostuneita
hevosurheilusta.
- Nelostien varsi Tuulensuu – Kurikkala –alueella. Olisi näkyvällä paikalla yrittäjyyttä ajatellen.
Etäisyys raviradalle on pitkä, joten yhtenäistä hevosurheilukeskusta ei muodostu, mutta
välialueella on hyvä, liikenteen kannalta turvallinen hiekkapohjainen metsätie, joka sopii jo
nykyisellään ratsastukseen ja jonka voi täydentää lisämaastolenkeillä. Maastolenkiltä on
järjestettävissä yhteys metsäautoteille, joita voi käyttää maastoratsastukseen.
Kyläasutuksen ja saavutettavuuden kannalta alue sijaitsee oikeassa päässä harjualuetta.
Alueella on kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisia kohteita ja kulttuurimaisemaa. Haittana
valtatien alituksen puuttuminen Liimattalan puolelle. Hyvä alue (yhteistyö)talleille, joita
tällä suunnalla jo onkin. Nykyiset tallirakennukset sijaitsevat tälläkin alueella pohjavesialueen puolella.
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Liite 3

KYLÄLÄISTEN JA HANKKEEN YHTEISTYÖRYHMÄN ESITTÄMIÄ IDEOITA
HEVOSURHEILUKESKUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA HEVOSTALOUDEN TARJOAMISTA
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA

ASUKASKYSELY KONGINKANKAAN HEVOSURHEILUKESKUKSESTA
1. Mitä sana ”Hevosurheilukeskus” tuo ensimmäisenä mieleen?
-Killeri
-Ylivieska, samanlainen keskus
- Superidea
- Monipuoliset palvelut harrastajalle ja yleisölle
- Ravi- , laukka- ym tapahtumat
- Hienoa reipasta urheilua
- Ravikeskus
- Ravi, ratsastus, hiittaus
- Kaikki hevospalvelut samassa paikassa
-Paikka jota on helppo lähestyä myös ”ei ratsastajien” , tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa
- Turvallinen paikka tuoda oma lapsi harrastamaan, Osaavat ohjaajat jne.
- Hevostalli
- Aktiivista toimntaa joka tuo asiakkaita Konginkankaalle
- Maneesi
- Hevoskilpailut ja ajoharjoittelu
- Kaikille avoin hevospaikka
- Hoitohevosia
- Vuokrahevosia
-Ratsastus, kouluratsastus ym
- Kilpailutoiminta, kansalliset
- Vuokra karsinoita, Oman hevosen ”kesäloma” paikka
2. Millaisia toimintoja/ palveluita haluaisit, että hevosurheilukeskuksessa olisi?
- Suomenhevonen
- Vuokrahevonen
- Talleja
- Maneesi
- Maastoreittejä
- Varusteliikkeitä
- Kengitys
- Satulaseppä
- Ravintola
- Eläinlääkäri
- Ratsastusmahdollisuuksia kaikenikäisille
- Toimintaa työhevosten ja ravureiden kanssa
- Ravit
- Näyttelyt
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- Kahvila/ lounaspaikka
- Ravi/ratsastus tietotaitoa ja koulutusta
- Ratsastuskoulu
- Esteratsastus, Kenttä ratsastus, kouluratsastus
- Iso koulukenttä, iso maneesi
- Tallissa siistit uudet tilat
- Vuokrattavia karsinapaikkoja
- Sosiaalitilat
- Muitakin kilpailuja kuin hevosien
- Ratsastusta, ajamista ja puuhailua hevosten kanssa
3. Mitä muuta toivot hevosurheilukeskukselta
- Mökkiläisenä mahdollisuus harrastaa lomalla ja lapsille hoitohevosia, tallitöitä ym.
- Kengityskoulutus
- Yhteishenkeä
- Musiikkia, olutta ja huumoria
- Lisää paikallisraveja
- Lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuus
- Koirakeskus, Agilityhalli- lämmin ja kisamittainen
- Ystävällinen, hyvä meininki
- Ratsastustunteja ja hevosmies taitoja
- Muita sosiaalisia tapahtumia
- Hyviä tapahtumia
- Valmennus ja koulutustoimintaa
- Hevosille parhaat olosuhteet
- Tapahtumia koko kyläkunnalle
- Mukavaa ilmapiiriä
TOIMINNAN IDEOINTI HANKKEEN ALOITUSKOKOUKSESSA

- Miten eri hevosurheilijat toimivat yhdessä? Onko yhteistyötä?
- Lähellä paljon ratsuja ja ravihevosia, joten peruskäyttäjiä löytyy
- valtatien itäpuolelta hevoset joutuu kuljettamaan trailerilla
- Polut vaativat leveyttä ja korkeutta
- Raviradan keskelle ratsastuskenttä
- Konginkangas on vanha hevospitäjä, paikalle ei Äänekoski-liitettä, vaan käytetään
ehdottomasta Konginkangas -nimeä
- Kurssit, leirit (hevosrippileiri), ratsastusretket, agility, (maastopyöräily mahd. eri
reitille kuin hevoset?)
- Liperissä mm. raviradan keskellä vinttikoira-rata (kaarteisiin tarvitaan kallistukset, mikä voi haitata tai otettava huomioon hevosurheilukäytössä)
- Pohjavesialue pitää ottaa huomioon pysyviä rakennuksia suunniteltaessa
- Irrallaan kylän keskustasta tai isommasta asutuksesta → ei paljoa asutusta 4-tien länsipuolella → miten liikenne 4-tien kohdalla? Länsipuolellakin on kuitenkin lapsiperheitä,
joista käydään kulussa. Alikulkumahdollisuutta on hyvä pitää esillä.
- Voisiko Urpo Minkkistä pyytää ottamaan ilmakuvia raviradan ympäristöstä?
- Ratsastusreitti mm. Soidinmäen kautta Karsikkoon ja Kangaslammille
- Saarijärven ja Äänekosken raja – yhteistyö kuntien välillä?
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- Käytännöllinen, mutta kuitenkin fiksu (hevosmiesten toiveita tulevasta paikasta) → ei siis
liian hieno, vaan toimiva
- Markkinointi ja viitoitus 4-tien varteen
- Virallinen osoite raviradalle oli vaikea saada, mutta nyt se vihdoin on (Häkkiläntie 1760a,
44420 Liimattala)
- Mökkimajoitusta, mihin viereen voisi tuoda hevosen myös yöksi (esim. Helsingistä Ouluun, Rovaniemelle, jne. raveihin, koiranäyttelyihin ym. eläinurheilutilaisuuksiin menijöille)
- Alueelle peruskäyttäjiä myös muista liikuntamuodoista
- Kuntoutuslomat, hoivamaatilat
- Hevosten kesälomakohteet
- Yhteistyö kesäteatterin/perinnemuseon kanssa, suunnistajat, koiraharrastajat jne
- Muitakin kilpailuja kuin hevosille, esim. Tiistai-rastit, agility
- Työllistäminen (myös naiset)
- Maastoreittejä, osa rinteistä on kivisiä.
Näillä kohdilla pitäisi pystyä hyödyntämään olevia metsäteitä.
Yhteensovittaminen hakkuiden kanssa, vaihtoehtoisia reittejä!
- Lähimmät tallit Heiskassa, Hedmanin talli
- Kangasjärven rannalla Jokimaan metsästysseuran mökki, jota voisi tarvittaessa vuokrata
→ yhteistyö?
- Muutama muu lampi ympäröivien metsien omistajalla → taukopaikka?
- Liimattalan alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä.
Vanha kirkkotie Saarijärvelle Karsikkokankaan kautta. Hyödynnettäviä ominaisuuksia?
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Liite 4
HAVAINNEKUVIA JA LINKKI VIDEOON
Linkki: http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/konginkangas/hevosurheilukeskus/videoesitys_alueesta.wmv

Hevosurheilukeskus lännestä

Hevosurheilukeskus, lähestymiskuva lännestä
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Hevosurheilukeskus idästä

Hevosurheilukeskuksen maneesi, kentät ja pysäköintialue lännestä

Maneesi ja yleisöpysäköintialue
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Hevosurheilukeskus pohjoisesta
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