
Raviradat ovat muutakin kuin hevosurheilun huumaa. Ympäri Suomen  
levittäytynyt raviratojen verkosto tarjoaa moneen mukautuvat sisä- ja ulkotilat  

mitä erilaisimpien yritys- ja yleisötapahtumien tarpeisiin. 

MAINOSMAINOS

TAPAHTUMA-AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Joensuun ravirata 
joensuunravirata.fi

Jokimaan ravikeskus, Lahti 
jokimaanravit.fi

Kainuun ravirata, Kajaani 
kainuunravirata.fi

Killerin ravirata, Jyväskylä 
killeri.fi

Kouvolan ravirata 
kouvolanravirata.com

Kuopion ravirata 
kuopionravirata.fi

Laivakankaan ravirata, Tornio 
laivakangas.fi

Lappeenrannan ravirata 
lappeenravit.fi

Metsämäen ravirata, Turku 
turunhippos.fi

Mikkelin ravirata 
mikkelinravirata.fi

Mäntyvaaran ravirata, Rovaniemi 
rovaniemenravirata.fi

Nikulan ravirata, Kaustinen 
kaustisenravit.fi

Pilvenmäen ravirata, Forssa 
pilvenmaki.fi

Porin ravirata 
porinravit.fi

Ravikeskus Keskinen, Ylivieska 
ylivieskanravit.fi

Seinäjoen ravikeskus 
seinajoenravikeskus.fi 

Teivon ravikeskus, Tampere 
teivo.fi

Vermo Areena, Helsinki/Espoo 
vermo.fi/events 

Äimäraution ravirata, Oulu 
oulunravit.fi

TÄYTTÄ RAVIA TAPAHTUMIIN
PALJON TILAA SISÄLLÄ JA ULKONA

Raveja järjestetään Suomessa lähes päivittäin. 
Vuodessa kilpailuja on noin 470 ja niitä seu-
raavat sadat tuhannet katsojat sekä etänä että 
paikan päällä. Kuninkuusraveihin saapuu jopa  
30 000 päivittäistä katsojaa. 

– Tämä tarkoittaa, että raviradat ovat tapahtu-
majärjestämisen rautaisia ammattilaisia. Se näkyy 
sekä fasiliteeteissa, kalustossa että ammattitai-
toisen palvelun monipuolisuudessa, sanoo Kou-
volan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen.

Suurtapahtumia isännöimään tottuneilta ravi-
radoilta ei lopu tila, muttei myöskään sähkö eikä 

vesi. Lisäksi ulkoalueen kiinteä äänentoisto sitä 
käyttävine ääniammattilaisineen on selviö. 

– Esimerkiksi meillä Kouvolassa kiinteä ää-
nentoisto kuuluu 14 hehtaarilla 17-hehtaarisesta 
kokonaisalueesta. Tapahtuman luonteen mukaan 
äänentoistoa voi toki tästäkin vielä vahvistaa, Hy-
tönen huomauttaa.

– Radoilla on myös paljon irtainta kalustoa, 
kuten telttoja, pöytiä, tuoleja sekä kiinteitä ja 
siirrettäviä aitoja, jotka ovat hyödynnettävissä 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Lisäksi raviradalla tapahtumansa järjestävä 

asiakas hyötyy ratojen runsaista henkilöresurs-
seista.

– Osaajia löytyy muun muassa järjestyk-
senvalvonnasta, liikenteenohjauksesta, lipun-
myynnistä ja ravintoloista, Hytönen luettelee ja 
muistuttaa ratojen palvelevan myös kalusto- ja 
henkilöstövuokraajina. 

– Toivotamme tapahtumat lämpimästi terve-
tulleiksi omiin tiloihimme, mutta kalustoa ja hen-
kilökuntaa voi niin halutessaan vuokrata myös 
raviratojen ulkopuolelle. 

Mitä koronan karaisema tapahtumajärjestäjä 
edellyttää tapahtumapaikalta? Samaa kuin pan-
demiakuplastaan kuoriutuva vieraskin – runsaasti 
tilaa ja roppakaupalla turvallisia elämyksiä.  

– Tämä ja paljon muuta löytyy raviradalta, va-
kuuttaa pääkaupunkiseudulla toimivan Vermo 
Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä.

– Raviradat ovat isoja tilakokonaisuuksia, joi-
den monipuoliset sisä- ja ulkotilat palvelevat ko-
kouksista kickoffeihin ja maatalousnäyttelyistä 
rokkikonsertteihin. Aidatulla alueella myös ku-
lunvalvonta ja lipunmyynti on helppo toteuttaa.

Sisätapahtumiin soveltuvat esimerkiksi ratojen 
täydellisesti varustetut kokous- ja kabinettitilat se-
kä eri-ilmeiset ravintolat. 

– Ratojen auditoriomaisissa ravintolakatso-
moissa on satoja asiakaspaikkoja. Ne ovat ihan-
teellisia muun muassa luento- ja koulutustilaisuuk-
siin sekä ravintolateatterin tai stand upin kaltaiseen 
viihdeohjelmaan. Gaala-asuunkin ravintolat pukeu-
tuvat käden käänteessä, Häyhä vinkkaa.   

Ulkotilaa raviradoilta löytyy hehtaarikaupal-
la, ja sen käytössä on rajana vain mielikuvitus. 

– Ratojen keskinurmilla on nähty esimer-
kiksi messuja, ratsastuskilpailuja, koiranäytte-
lyitä, autotapahtumia ja festarialueita. Asfaltoi-
tujen piha-alueiden kantavuus riittää raskaan 
kaluston konenäyttelyihin, ja kivituhkakentät-
kin kestävät isoja massatapahtumia, Häyhä 
kertoo. 

– Hevosten valjastuskatokset ovat puo-
lestaan valmiiksi katettua ulkotilaa, jota hyö-
dynnetään paljon muun muassa yleisöta-
pahtumien myyntipaikkoina. Raviradalla 
ti la  päisrakentamisen tarve on ylipäänsä poik-
keuksellisen vähäistä.

Vaikka tilaa on, ei tapahtuman silti tarvitse 
olla jättimäinen.

– Tiloja ja alueita on monen kokoiseen tar-
peeseen. Sitä paitsi isotkin tilat on lohkottavis-
sa pienemmiksi, jolloin tapahtuman tunnelma 
säilyy. 

Tiesitkö, 
että…?

Raviradan nurmitetun 
keskikentän koko on  

5 hehtaaria. Se vastaa  
kahta Olympiastadionin 

kenttää katsomo-
alueineen.

Hevosten ei tarvitse  
liittyä raviradalla järjestettä-

vään tapahtumaan. Lähes kaikkia 
tapahtumia voi kuitenkin järjestää 
myös ravien yhteydessä. Yritykset 
voivat hankkia nimikkolähtöjä ja 

aitamainoksia, ja voittajaravurikin 
voidaan palkita yrityksen 

nimikkoloimella.   
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Vinkki!
Järjestä tapahtumasi 

raviradalla kilpailukykyiseen 
hintaan. Kysy myös 

kumppanuuksista ja muista 
yhteistyömalleista. 

Kesäisin raviratojen ulkoalueilla 
nautitaan monipuolisista 

tapahtumaelämyksistä.

Raviradat ovat omiaan 
myös talvitapahtumiin.

TÄÄLLÄ SÄILYY  
TURPAVÄLI! 
• Runsaasti tilaa terveys -   
 turvallisiin tapahtumiin  
 isoissa katsomo-, ravin - 
 tola- ja hallitiloissa.  
• Hygieniasäännöt  
 tunteva ammatti - 
 taitoinen henkilökunta.
•  Suurtapahtumien  
 mukaan mitoitetut  
 siistit sisävessat.  

Suomen raviradat sijaitsevat 
poikkeuksetta hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. 
Omalla autolla saapujillekin 
löytyy aina parkkitilaa. 


