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Varkaus Racing Team ry 
 

Moottoriurheilukeskuksen hoito 2016 
 

Varkaus Racing Team ry vastaa moottoriurheilukeskuksen speedwayradan ja 
ympäristön kunnossapidosta ja kehittämisestä, Varkauden kaupungin myöntämän 
vuosittaisen radanhoitoavustuksen mukaisesti. Radan hoitoavustus oli vuonna 2016 
määrältään 3100€. 
Vallitsevan käytännön mukaisesti Varkaus Racing Team ry toimittaa kulutositteet 
tarkastettavaksi Varkauden kaupungin ko. toiminasta vastaavalle henkilölle. 
Vuoden 2016 toimintakertomus ja moottoriurheilukeskuksen Speedway radanhoidon 
kirjanpito ohjataan tarkastettavaksi sivistysjohtaja Timo Tuunaiselle.  

  
Moottoriurheilukeskuksen sisääntulotie 
 

Moottoriurheilukeskuksen sisääntulotie levennettiin kaksikaistaiseksi Tykkitien 
liittymästä FK radan varikolle saakka. Sisääntulotien laidat siistitiin ja pengerrettiin 
myöhempää maisemointia varten. Kattokanavan ränsistynyt verkkoaita poistetiin 
työn yhteydessä. 

 
Pysäköintialue 
 

Alueen yleisöpysäköintikapasiteettia kasvatettiin 500 autopaikalla rakentamalla 
sisääntulotien viereen uusia pysäköintialueita. 

 
Turvallisuus - VRT Safety 
 

Varkaus Racing Team ry on tehnyt pitkäjänteistä, määrä- ja laatutietoista työtä 
Suomen speedwayn turvallisuuden parantamiseksi, tason nostamiseksi, että 
mahdollistamaan kansainvälisten kilpailujen järjestäminen Suomessa. 
Vuonna 2016 Varkaus Racing Team ry hankki omistukseensa kansainvälisen FIM 
079.4.2 säännön mukaiset A+ turvalaidat käytettäväksi moottoriurheilukeskuksen 
Speedway radalla. 
Varkauden Speedway rata on Suomen ainut kansainvälisen FIM sertifikaatin omaava 
rata, jossa voidaan järjestää kansainvälisiä kilpailuja. 
Samanaikaisesti VRT toteutti ensimmäisenä Suomalaisena 
ratamoottoriurheiluseurana rataturvallisuusprojektin. Projektissa radalle tehtiin 
kattava pelastussuunnitelma sekä hankittiin turva-, suoja ja palonsammutuslaitteita 
että asennetiin radan turvakyltit. 
 
VRT Safety projekti toteutettiin yhdessä ELY-keskuksen, Varkauden Kaupungin, VRTn 
yhteistyökumppaneiden, paikallisten yritysten ja yksityishenkilöiden tuella.  
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Rata-alue 
  

Moottoriurheilukeskuksen rata-alueella tehtiin turvalaitaprojektin aikana maansiirto, 
rakennus-, ja sähkötöitä noin. 700 miestyötuntia ja 100 konetyötuntia. 
Radan laitarakenteet uusitiin osittain tai muutettiin vastaamaan FIM säädöksiä APD 
turvalaidoille.  
Rata-alue sähköistettiin turvalaitojen puhaltimien ja radan turva / varoitusvalojen 
osalta uudelleen, ja parannetiin koko alueen sähköturvallisuutta, uusimalla 
syöttökaapeleita. 
 
Rata-alueella tehtiin seuraavat työt ja hankinnat, joilla rata-aluetta kehitettiin 
vastaamaan kansainvälisiä kilpailujärjestelyjä myös tulevaisuudessa. 
Radan takaosan laskuoja muutetiin kivisalaojaksi, jolla mahdollisettaan 
pengerkatsomon rakentaminen ja luodaan lisää katsomopaikkoja. 
Varikolle hankittiin pukukoppikontti, jota voidaan käyttää Junior Academyn, 
kilpailujen ja harjoitusten pukeutumistilana. Lisäksi hankittiin varastokontti Junior 
Academyn kaluston varastointiin ja turvalaitteiden varastointiin. 
Radan katsomorakenteita pengeralueita parannetiin katsojien turvallisuuden ja 
viihtyvyyden takaamiseksi. 
 

Kilpailut 
 
Varkaus Racing Team ry järjesti 2016 seuraavat kilpailutapahtumat: 

 
1. 27.2.2016 Jääspeedwayn SM Finaali 

a. Katsojamäärä n. 1200 
2. 21.6.2016  Speedwayn SM-Liiga ottelu  

a. Katsojamäärä n. 500 
3. 1-2.7.2016 Speedway U21 EM Semifinaali  

a. Katsojamäärä n. 1700 
4. 6.8.2016 Speedway U21 SM Finaali  

a. Katsojamäärä n. 700 
5. 23.8.2016  Speedwayn SM-Liiga ottelu  

a. Katsojamäärä n. 300 
 
Nuorisotoiminta 

 
Kaudelle 2016 perustetiin VRT Junior Academy.  
Toiminta perustuu Academyn kummitoimintaa, jossa projektin kummit hankkivat 
tarvittavan ajokaluston, ajovarusteet ja vastaavat toiminnan kustannuksista. 
Varkauden Fysiokeskuksen tuella Junior Academyn harjoitteli Fysiokeskuksen tiloissa 
talvikaudella kerran viikossa. Samaan aikaan aikuiset voivat käyttää Fysiokeskuksen 
palveluja, kun lapset ovat ohjatussa harjoittelussa. 
Kesäkaudella fysiikkaharjoitukset jatkuivat ajoharjoitusten yhteydessä. 
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VRT on myös kouluttanut valmentajia Suomen Urheiluliiton valmentaja 
koulutusohjelmassa, jotka toimivat Junior Academyn valmentajina.  
VRT osallistui 20 ja 23.6 2016 Vekara Varkaus tapahtumaan.  
Tapahtuman Speedway pajaan osallistui yli 250 nuorta, joista 182 nuorta teki 473 
erillistä ajosuoritusta. Tapahtuma oli osallistujille ilmainen. 
 
VRTn Juniori joukkue Viljam Lappi ja Karl Henrik Lattik voittivat 
85cc Suomen Cup hopeaa. 
 
Suomen Moottoriliitto palkitsi VRTn 2016 Moottoriurheilu Gaalassa vuoden  
2016 Nuorisourheiluseurana. 
 

Jääspeedway SM Finaali 2016 
 

VRT sai järjestettäväkseen Jääspeedwayn SM Finaalin 2016. Speedway Stadionin 
jäädyttäminen tuotti hankaluuksia ja kilpailu siirretiin pidettäväksi 27.2.2016 
alkuperäisen tammikuun sijaan. 
VRT aloitti kisaorganisaation hiomisen kesää varten siis jo talvella. 
Kilpailut sujuivat kaikilta osin hienosti ja VRTn Antti Aakko toi kerholle ensimmäisen 
Suomen Mestaruuden 2016. 

 
Speedway SM-Liiga 2016 
 

VRT osallistui Speedwayn 2016 SM-Liigaan Ankkurit joukkueella. Liigassa Ankkureilla 
oli kaksi (2) kotiottelua 21.6.ja 23.8.2016. 
Ankkurit sijoittui SM-Liigassa neljänneksi (4), Jesse Mustosen ollessa koko SM-liigan 
eniten pistetä ajanut kuljettaja. 

 
Speedway U21 EM Semifinaali 2016 
 

Kauden 2016 päätapahtuma oli U21 EM semifinaali 1-2.7.2016. Kilpailun organisaatio 
oli luotu jo kesällä 2015, jolloin kilpailun järjestelyoikeudet oli myös anottu Euroopan 
moottoriliitolta (FIM Europe).  
Kilpailun järjestämisen Suomessa ja Varkaudessa mahdollistivat VRTn hankkimat A+ 
APD turvalaidat, ammattitaitoinen organisaatio, ELY-keskuksen, Varkauden 
Kaupungin, yhteistyökumppaneiden, yritysten ja yksityisten tuki tapahtumalle. 
Tapahtuma totutettiin yleisötapahtumana, johon kaikilla oli vapaa pääsy. Tapahtuma 
keräsi kesän suurimman yleisömäärän, noin 1700 katsojaa. 
Kilpailu sai suurta huomiota myös kansainvälisesti. Kuljettajat olivat erittäin 
tyytyväisiä radan kuntoon ja tapahtumajärjestelyjen sujuvuuteen. VRTn kyky 
järjestää laadukkaita kilpailutapahtumia huomioitiin myös Euroopan liiton tasolta 
saakka ja VRTn järjestettäväksi on tarjottu Juniorien 250cc MM-Finaalia 2018. 
VRTn Jesse Mustonen ajoi kilpailussa sijalle 8. 
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Speedway U21 SM Finaali 2016 
 

VRT järjesti 2016 Speedwayn U21 SM Finaalin 6.8.2016. Kilpailun järjestelyt sujuivat 
laadukkaasti rutiinilla. 
Kilpailun ennakkosuosikki VRTn Jesse Mustonen joutui vetäytymään kilpailusta 
sairauden takia, mutta VRTn nuori Niklas Säyriö ajoi hienosti sijalle 4.  

 
KiSS Varkaus 
 

U21 EM semifinaalille anottiin Maailman moottoriliiton (FIM) Ympäristö komissiolta 
KiSS (Keep it Shiny and Sustainable) status, jonka komissio myönsi VRTlle.  
KiSS ohjelma edellyttää kilpailujen järjestäjältä tiukkojen ympäristö- ja kestävän 
kehityksen normien noudattamista, innovaatioita, luomaan kierrätys järjestelmät ja 
kehittämään kilpailutapahtumia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.  
VRT oli ottanut asian omakseen jo EM kisojen hakuvaiheessa ja sitoutui KiSS 
ohjelmaan. Onnistuimme kaikissa kierrätys- ja ympäristöjärjestelmissämme 
erinomaisesti. Tulos oli myös nähtävissä välittömästi EM kilpailutapahtuman jälkeen, 
rata-alue oli roskista vapaa, eikä jälkisiivousta ollut lainkaan. 
 
Maailman moottoriliiton (FIM) Ympäristö komissio palkitsi Varkaus Racing Team ryn 
anomuksen perusteella KiSS ohjelman jaetulla 1. sijalla 2016 Green Award 
ympäristöpalkinolla. Muut palkitut olivat MOTO GP ratojen Espanjan Barcelona ja 
Italian Misano. Voimme ylpeästi sanoa, että pärjäsimme hienosti kovassa seurassa. 
Myös Suomen Moottoriliitto palkitsi VRTn 2016 Moottoriurheilu Gaalassa vuoden  
2016 Ympäristöpalkinnolla. 

 
Saavutukset 2016 
 

1. Jääspeedway  Antti Aakko   SM 1. 
2. Maarata  Appe Mustonen  SM 1. 
3. Maarata  Jesse Mustonen  SM 2. 
4. Maarata  Appe Mustonen  PM 1. 
5. Maarata  Jesse Mustonen  PM 2. 
6. Speedway 250cc Niklas Säyriö   MM 5. 
7. Speedway 85cc Team   Suomen Cup SM 2. 

1. Viljam Lappi 
2. Karl Johannes Lattik 

8. Jäärata VET  Janne Tainio   SM 2. 
9. FIM Green Ride Award Ympäristöpalkinto Varkaus Racing Team KiSS 1. 
10. Suomen Moottoriliitto  Ympäristöpalkinto 1. 
11. Suomen Moottoriliitto  Juniorityöpalkinto 1. 
12. TUL 2016 Moottoriurheilija  Jesse Mustonen 
13. Varkauden poikaurheilja 13-16v  Viljam Lappi  
14. Varkauden poikaurheilija 17-20v  Niklas Säyriö 
15. Varkauden Miesurheilija moottoripyöräily Jesse Mustonen 
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16. Varkauden Veteraani moottoripyöräilijä Janne Tainio  
17. Varkauden Miesurheilija moottorikelkkailu Kari Nykänen 
18. Varkauden Urheilu ja Liikunta teko Varkaus Racing Team ry  

  
Suomen Moottoriliiton ajajamerkit 2016 
 
 Kultainen Ajajamerkki 

Appe Mustonen 
 
 Hopeinen Ajajamerkki 
  Jesse Mustonen 
  Sami Kemppainen 
  Peter Paloranta 
 
 Pronssinen Ajajamerkki 
  Niklas Säyriö 
  Janne Tainio 
 
Yleistä 
 

VRT haluaa kiittää kaikkia talkootyöläisiä, jotka olette omalla panoksellanne tehneet 
kaikki nämä tapahtumat mahdollisiksi. Kiitos myös ELY-keskuksen, Varkauden 
Kaupungin, yhteistyökumppaneiden, yritysten ja yksityisten tuesta, se on ollut 
korvaamatonta.  
Olemme yhdessä luoneet hienon moottoriurheilualueen ja haluamme luoda 
talousalueelle, yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden hyödyntää aluetta 
parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa. 
Suunnitelmissamme on hakea vuoden 2017 Speedwayn 250cc Junior MM kisoja ja 
Sppedway U-19 EM Finaalia, toivomme teidän olevan mukana tuomassa tapahtumaa 
Varkauteen.  

 
ARVOT 
 

Varkaus Racing Team ry arvot ovat ohjeita, kuinka yhdistyksen jäsenet toimivat 
harrastuksessaan ja yhdistyksen toiminnassa. 

 
Varkaus Racing Team ry arvot ovat: 
 

• Vastuullisuus 
• Yhteistyö 
• Uudistuminen 
• Tavoitteet 
• Turvallisuus 
• Ympäristöystävällisyys                   
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Vastuullisuus 
 

Varkaus Racing Team ry on luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja, 
tapahtumajärjestäjä ja yhteistyökumppani. Se kantaa vastuunsa kaikista 
sitoumuksistaan. 
 
Huolehdimme toistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Aiheutamme 
mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäröivälle yhteisölle. Edistämme 
elämänlaatua parantavia hankkeita ja toimintaa. 
 

Yhteistyö 
 

Varkaus Racing Team ry toiminnassa tunnemme toinen toisemme. Ilmapiiri on reilu 
ja avoin. Toimintamme perustuu siihen, että erilaisia kokemus taustoja ja 
ajattelutapoja yhdistämällä löydämme parempia ratkaisuja. Siksi olemme kiinnostava 
yhteistyökumppani myös muille toimijoille ja tukijoillemme. Heidän tarpeidensa 
ymmärtäminen ja ennakoiminen toiminnassamme on Varkaus Racing Team ry 
toiminnan, kehityksen ja menestyksen ydin. 

 
Uudistuminen 
 

Varkaus Racing Team ry on kilpailun järjestelyn ja turvallisen toiminnan edelläkävijä, 
joka tunnetaan maailmanlaajuisesti laadukkaasta toiminnastaan. Tämä asema on 
saavutettu paitsi taidolla myös ennakkoluulottomalla ilmapiirillä. 
Osaamme ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja toimimme 
tarvittaessa nopeasti. Panostamme koulutuksen, tapahtumien ja toimintatapojen 
kehittämisen lisäksi myös henkilökohtaiseen osaamiseen. Kannustamme 
uudenlaiseen ajatteluun, sillä vain tekemällä uutta voi olla edelläkävijä. 
 

Tavoitteet 
 
Varkaus Racing Team ry haluaa saavuttaa sellaisia toiminnallisia tuloksia, jotka 
kestävät vertailun maailmanlaajuisesti. 
Moottoripyöräilyn, kilpailutoiminnan ja tapahtumien turvallisuuden kehittäminen ja 
siitä huolehtiminen ovat keskeisiä asioita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Asetamme haasteellisia tavoitteita, ja osaamme myös jakaa tietotaitoa 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 
Erinomainen toiminta arvoistaan tinkimättömänä yhteisönä on meidän kaikkien 
yhteinen etu. 
 

Turvallisuus 
 
Kaikki moottoripyöräilijät eivät halua itse kilpailla. He haluavat kuitenkin olla mukana 
hyvin organisoidussa, nautittavassa ja elämyksellisessä moottoripyöräilyn 
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harrastustoiminnassa. Varkaus Racing Team ryn tehtävänä on edistää hyvän 
harrastus- ja kilpailutoiminnan järjestämistä turvallisesti. Laaja ja sitoutunut 
harrastajakunta mahdollistaa aktiivisen kerhotyön ja sitä kautta korkeatasoisen 
harrastus ja kilpailutoiminnan. 
 
Kilpailutapahtumien sujuva ja turvallinen eteneminen on kiinni selkeistä säännöistä 
ja asiansa osaavista toimitsijoista. Harrastajien ja toimitsijoiden kouluttamisella on 
turvallisessa, ympäristön huomioivassa ja vastuuntuntoisessa moottoriurheilussa 
merkittävä vaikutus. Toimitsijoiden koulutuksessa tulee entistä enemmän korostaa 
urheilu- ja lajisäännöstön noudattamisen vaikutusta oikeudenmukaiseen, reiluun ta 
turvalliseen kilpailutapahtumaan. 
 
Varkaus Racing Team ry tarjoaa kaikille tasavertaisen ja turvallisen mahdollisuuden 
korkeatasoiseen lajivalmennukseen ja harjoitteluun. Tämä mahdollistaa yksilöiden 
kehittymisen kansainväliselle huipputasolle. 

 
Ympäristöystävällisyys   
 

Varkaus Racing Team on sitoutunut FIM KiSS (Keep it Shiny and Sustainable) kestävän 
kehityksen ohjelmaan. Meillä on oma ympäristöohjelma (liite) ja kierrätysjärjestelmä.  
Toiminnassamme käytämme uusituvia materiaaleja ja kierrätettyä ainesta. 
Kehitämme sekä omaa toimintaamme että, moottoriurheilua kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 

1. Rata-aluetta tullaan edelleen kehittämään tulevaisuuden kansainvälisiä 
tapahtumia varten. 

2. Takasuoran pengerkatsomon vallit tehdään Keski-Savon Vesi Oyn 
maadutetusta yhdyskuntajätteestä, KiSS ohjelman mukaisesti. 

3. Radalle täytyy saada 2017 kaudelle lisää pintamateriaalia, että saamme radan 
pinnan kestämään myös tulevaisuudessa.  

4. Radalle tarvitaan myös sitovaa suolaa yhdessä uuden pintamateriaalin kanssa. 
5. Koska jo 38 vuotta palvelleet lähtölaitteistomme eivät enää täytä 

turvallisuusmääräyksiä, tarvitsemme uudet lähtölaitteistot. 
6. Varikkokatoksen puurakenteiden korjaus ja uusinta. 
7. Tuomaritornin sisätilojen saneeraus. 
8. Tuomaritornin lähtölaitteistojen ohjauspöydän uusinta ja sähköistys. 
9. Kaarteiden varoitusvalojen vaihtaminen LED tekniikalle. 
10. Etusuoran (punainen, sininen, valkoinen ja keltainen) valot 360° näkyviksi. 
11. Pintavesijohdon vieminen rata-alueen pohjoispäähän rakennetavalle 

täyttöpisteelle, että saamme varikon rauhoitettua kilpailujen ajaksi. 
12. Pysäköintialueiden viimeistely ja maisemointi. 
13. Sisääntulotien lukittavan portin rakentaminen ja portaalin rakentaminen. 
14. Lipunmyyntipisteiden rakentaminen. 
15. Kioskikontin / tilan hankita / rakentaminen ja kalustaminen. 
16. Takakatsomon pengerryksen viimeistely ja kioski tasanteen rakentaminen. 
17. Päältä ajettavan ja itsevetävän ruohonleikkurin hankinta viheralueiden 

hoitoon. 
18. Osa-aikainen kesätyöntekijä hoitamaan viheralueita 1-2 kertaa viikossa. 

 
 
 
 
 
 
Varkaudessa         15.02.2017     
 
 
 
 
Sakari Häyrinen     Timo Tuunainen 
Varkaus Racing Team ry     Varkauden Kaupunki 
Puheenjohtaja    Sivistysjohtaja 
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YMPÄRISTÖOHJELMA 
 

Moottoriajoneuvoilla tapahtuvassa toiminnassa on kolme selvästi toisistaan erottuvaa toimialaa; 
urheilutoiminta, virkistystoiminta ja liikenne. 
Moottoripyöräily ja moottoriurheilu vaikuttavat kuten muutkin urheilumuodot ja ihmisten 
aktiivinen toiminta yleensä, ympäristöön. Moottoripyörällä ajaminen niin kuljetus kuin 
virkistys tarkoituksessa lisääntyy, mistä syystä sitä tulee tarkastella kestävän kehityksen 
ympäristönäkökulmasta. 
 
On tärkeätä, että Varkaus Racing Team ry toteuttaa johdonmukaista ympäristöohjelma, jossa on 
huomioitu lainsäädännölliset ja muutoin säädetyt ympäristövaatimukset. Varkaus Racing Team 
ry:n tavoitteena on toimia ja toteuttaa arvojensa mukaista ympäristöpolitiikkaa järjestämissään 
tapahtumissa ja levittää ympäristötietoisuutta kaikille motoristeille. Tämä tehdään läheisessä 
yhteistyössä tapahtumiin osallistuvien ajajien, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. 
 
Varkaus Racing Team ry:n ympäristötavoitteet perustuvat molemminpuolisen ympäristön ja 
kohtuulliseen moottoripyörällä ajamisen tarpeiden tunnistamiseen. Varkaus Racing Team ry:n 
ympäristöohjelmaa toteutetaan ympäristölainsäädännön noudattamisella ja sen valvomisella. 
Varkaus Racing Team ry:n ympäristö säädännössä puututaan erityisesti häiritsevään meluun ja 
maaperän suojelemiseen sekä ympäristön puhtaanapitoon. 
 
Säännössä kiinnitetään huomiota myös kuljettajien käyttäytymiseen, suorituspaikkojen käyttöön 
sekä tiestön ja reittien käyttöön. 
 
YMPÄRISTÖSTRATEGIA JA ARVOT 
 

Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu oleellisena osana Varkaus Racing Team ry:n 
hyväksyttyihin arvoihin. Varkaus Racing Team ry:n toiminnan avulla pitää pystyä 
takaamaan, että tämän päivän harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista toteuttaa 
ympäristöä säästäen. Toiminnan tulee varmistaa että, tulevat sukupolvet voivat 
harrastaa haastavaa, virkistävää ja rentouttavaa moottoriurheilua kestävässä 
muodossa, myös tulevaisuudessa. Avoimuus ja suvaitsevaisuus ja toiminnan 
turvallisuus pyrkivät kestävän kehityksen ohella takaamaan toiminnalle sekä omien, 
että ulkopuolisten hyväksynnän. Ilman tyytyväisiä molempaa sukupuolta edustavia 
jäseniä ei toiminta tietenkään kukoista, joten ympäristöstrategiaa muodostettaessa 
on syytä muistaa myös muut Varkaus Racing Team ry:n arvot puhtaiden 
ympäristöarvojen lisäksi. 

 
YMPÄRISTÖVISIO 
 

Moottoripyöräilyn ja moottoriurheilun harrastuksen tulisi kehittyä sekä 
toiminnallisesti, että välineellisesti siten, että sen arvo tunnustetaan haastavana ja 
rentouttavana urheilu- ja harraste muotona laajasti ja että siihen on luonnollista 
tarvetta muiden harrastus muotojen rinnalla. Sitä on myös pystyttävä harrastamaan 
helposti ja lähellä ihmisten asuinpaikkoja. Varkaus Racing Team ry:n on pystyttävä 
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pitämään moottoripyöräilyn liittyvät ympäristökysymykset hallinnassaan tavoitteena 
löytämään ympäristövaikutuksia vähentäviä ratkaisuja. 
Moottoripyöräilyn sekä harrastus-, että kilpailutoiminta tulee olla kestävän 
kehityksen periaatteet huomioiva eurooppalaiset ympäristövaatimukset täyttävä ja 
EU:n normeja tukeva urheilu- ja harrastemuoto, johon osallistuminen on haluttua ja 
johon voidaan osallistua kohtuukustannuksin. 

 
STRATEGISET TAVOITTEET 
 

Strategisilla tavoitteilla pyritään tukemaan Varkaus Racing Team ry:n 
ympäristövisiota. 
Moottoriurheilun harrastajat ja yleisö kokevat ympäristöstä huolehtimisen 
luontevaksi osaksi harrastustaan. 
Moottoriurheilussa noudatetaan niin kilpailu- että harrastus tasolla tinkimättä 
moottoriurheilua sääteleviä lakeja ja asetuksia ja niiden perusteella annettuja 
tarkentavia määräyksiä. 
Suomessa on nykyaikainen, ympäristövaatimuksiltaan kestävän kehityksen 
periaatteet huomioiva moottoriurheilu verkosto, joissa moottoriurheilun 
haittavaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan. 
Moottoriurheilu on yhteiskunnan ja kansalaisten laajalti hyväksymä ja tukema 
urheilumuoto. 
Toiminnassaan Varkaus Racing Team ry noudattaa Suomen Moottoriliiton 
hyväksymiä moottoriurheilun ympäristöohjeita. 
Varkaus Racing Team ry:n yhteistyökumppanit sitoutuvat toimimaan kestävän 
kehityksen ehdoilla. 

 
TOIMINTA 
 

On hyvä muistaa, että moottoriurheilun harrastaja itse on moottoriurheilun paras ja 
suurin tavaramerkki ja hänellä on suora vaikutus paikallisiin yhteisöihin ja 
sidosryhmiin. 
Moottoriurheilu on herkkä alue. Luottamus on äärettömän helppo menettää, mutta 
erittäin vaikea saada takaisin. Varkaus Racing Team ry:n luottamushenkilöt ja jäsenet 
tietävät tämän herkkyyden ja osaavat käyttäytyä julkisuudessa ja toimiessaan 
viranomaisiin ja asuja yhteisöön päin asiaan kuuluvalla tavalla. 
Varkaus Racing Team ry:n toiminnassa paikallisten viranomaisten ja väestön kanssa 
käsitellään vuorovaikutteisesti moottoriurheiluun ja ympäristökysymyksiin liittyviä 
asioita ja kysymyksiä. 

 
 KiSS 
 

Keep it Shiny and Sustainable on FIMin projekti, jonka tehtävänä on tuoda 
moottoripyöräurheilu ja sen suorituspaikat kestävän kehityksen ja kierrätyksen 
kulttuurin piiriin.  
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Varkaus Racing Team Ry Speedway Stadion on Suomen ensimmäinen FIM - 
Fédération Internationale de Motocyclisme KiSS 
kilpailuympäristöohjelmaluokituksen saanut moottorirata! 

 
Ankkuri sydämellä! 

 
Olemme ylpeitä saavutuksistamme! 
 

 
 
 

 


