
 

 
 

 

 

 

 

 

Helsinki Motorsport Weekend 7.-8.8.2010 

Moottoriurheilutapahtuman järjestäminen 

 

 

 

Ranta Toni 

Tyagi Ashish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Opinnäytetyö 

 Liiketalouden koulutusohjelma 

    2011 



    Tiivistelmä 
 
 

 
LIIPO    11.5.2011 
 

 

Tekijät 
Ranta Toni 
Tyagi Ashish 

Ryhmätunnus 
tai aloitusvuosi 
2007 

Raportin nimi 
Helsinki Motorsport Weekend 7.-8.8.2010 

Sivu- ja lii-
tesivumäärä 
26 + 2 

Opettajat tai ohjaajat 
Heinonen Johanna  

 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö kertoo Elokuussa 2010 järjestetystä Helsinki Motor-
sport Weekend-moottoriurheilutapahtumasta, jonka järjestäjänä on toiminut T&A 
Promotions Oy (Toni Rannan ja Ashish Tyagin omistama osakeyhtiö). Tapahtuman 
tavoitteena oli tuoda moottoriurheilu takaisin Helsingin-alueelle, jossa se on aikoinaan 
ollut Thunder-ajojen muodossa. Opinnäytetyön sisältö koostuu tapahtuman järjestämi-
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tappiot. 
 
Asiasanat 
Tapahtuman suunnittelu, tapahtuman järjestäminen, moottoriurheilu 



    Abstract 
 
 
     
LIIPO    11.05.2011 
 
 

 

Authors 
Ranta Toni 
Tyagi Ashish 
 

Group or year of 
entry 
2007 

The title of thesis  
HELSINKI MOTORSPORT WEEKEND 7.-8.8.2010 

Number of 
pages and ap-
pendices 
 

Supervisor(s) 
Heinonen Johanna 
 
 
The thesis was carried out as a project. In August 2010 T&A Promotions Oy, which is 
a company owned by Ashish Tyagi and Toni Ranta, arranged a motorsport event called 
Helsinki Motorsport Weekend. The aim of the event was to bring motorsport back to 
Helsinki, as the last time motorsport in the capital was seen in 1997 when the last 
“Thunder”-motorsport event was arranged. The thesis presents different elements of 
event organizing, from planning a event to arranging one. Helsinki Motorsport Week-
ends´ biggest partners were Ford, Gasum, RedBull/Kopparberg Finland and Eastway 
that were in charge of catering, ticket sales and audio/video of the event.  
 
Helsinki Motorsport Weekend was held on the 7th and 8th of August 2010 in Helsinki, 
Kalasatama area. Over 30 well-known motorsport stars from around the world com-
peted with each other in three different types of racecars. 
 
Different areas of event planning and event planning itself are a part of the theoretical 
framework of this thesis, as well as event organizing. The main theory sources were 
event organizing and event planning books such as “Event Management for tourism, 
cultural, business and sporting events” and “Risk Management for Meeting and 
Events”. 
 
Helsinki Motorsport Weekend was marketed on TV, radio and Internet (mostly social 
media). The target groups of the event were people interested in motorsport and fami-
lies with children..  

Key words 
Event planning, event organizing, motorsport 



 

 

 

Sisällys  

1	   Johdanto.................................................................................................................................. 1	  

2	   Tapahtuma.............................................................................................................................. 2	  

2.1	   Suuret tapahtumat ........................................................................................................ 3	  

2.2	   Alueelliset tapahtumat.................................................................................................. 3	  

2.3	   Isot tapahtumat ............................................................................................................. 4	  

2.4	   Pienet tapahtumat......................................................................................................... 4	  

2.5	   Urheilutapahtumat........................................................................................................ 5	  

3	   Tapahtuman suunnittelu....................................................................................................... 6	  

3.1	   Tapahtuman tarkoitus .................................................................................................. 6	  

3.2	   Tapahtuman teema....................................................................................................... 7	  

3.3	   Tapahtumapaikka.......................................................................................................... 8	  

3.4	   Tapahtuman yleisö........................................................................................................ 9	  

4	   Tapahtuman järjestäminen ................................................................................................. 10	  

4.1	   Tapahtuman ajoitus .................................................................................................... 10	  

4.2	   Tapahtuma ryhmä, urakoitsijat ja muut sidosryhmät............................................ 11	  

4.3	   Konseptin analysointi ................................................................................................ 11	  

4.4	   Kilpailija analyysi......................................................................................................... 12	  

4.5	   Säädökset ..................................................................................................................... 12	  

4.6	   Markkinointi ................................................................................................................ 13	  

4.7	   Yhteisön vaikutus ....................................................................................................... 13	  

4.8	   Riskit ............................................................................................................................. 14	  

4.9	   Tulot - Menot.............................................................................................................. 14	  

4.10	  Teema ........................................................................................................................... 14	  

4.11	  Ulkoasu......................................................................................................................... 15	  

4.12	  Sisustus ......................................................................................................................... 15	  

4.13	  Tavarantoimittajat....................................................................................................... 16	  

5	   T&A Promotions Oy .......................................................................................................... 17	  

5.1	   Liiketoiminnan kehitys............................................................................................... 17	  

6	   Helsinki Motorsport Weekend .......................................................................................... 18	  

6.1	   Tapahtuman idea ........................................................................................................ 18	  



 

 

 

6.2	   Aikataulu ...................................................................................................................... 18	  

6.3	   Markkinointi ................................................................................................................ 20	  

6.4	   Tähtienkisa................................................................................................................... 21	  

6.5	   Maailman nopein Kartturi ......................................................................................... 23	  

6.6	   Starojen Kisa ............................................................................................................... 23	  

6.7	   Muu ohjelma................................................................................................................ 24	  

7	   Arviointi ................................................................................................................................ 25	  

8	   Johtopäätökset ..................................................................................................................... 26	  

9	   Lähteet................................................................................................................................... 27	  

 

Liitteet 

 Liite 1 Tähtikuljettajat Helsinki Motorsport Weekendissä............................................ 28 

 Liite 2 Yhteistyöehdotus RedBull ..................................................................................... 29 

 Liite 3 Yhteistyösopimus Gasum Oy ............................................................................... 32 

 Liite 4 Urheilu-uutinen MTV3 Internet-sivuilla.............................................................. 34 

 Liite 5 Urheilu-uutinen 2 MTV3 Internet-sivuilla .......................................................... 35 

 Liite 6 Urheilu-uutinen Iltalehti......................................................................................... 36 

 Liite 7 Urheilu-uutinen Sportti.com ................................................................................. 37 

 Liite 8 Urheilu-uutinen Helsingin Uutiset........................................................................ 38 

 Liite 9 Urheilu-uutinen Urheilulehti Internet-sivut ........................................................ 39 

 Liite 10 Urheilu-uutinen Autoleht.ee Internet-sivut ...................................................... 40 

 Liite 11 Urheilu-uutinen WRC.C1 Portugal Internet-sivut ........................................... 41 

 Liite 12 Urheilu-uutinen BBC Internet-sivut .................................................................. 42 

 



 

1 

1 Johdanto 

Työn aiheena on 7.-8.8.2010 Helsingissä järjestetty Helsinki Motorsport Weekend- 

moottoriurheilutapahtuma. Työ käsittelee tapahtuman suunnittelua, toteutusta ja lop-

puarviointia.  

 

Helsinki Motorsport Weekend- tapahtuman järjesti Ashish Tyagin ja Toni Rannan yh-

teinen yritys nimeltä T&A Promotions Oy.  Tapahtuman suunnittelu aloitettiin syksyllä 

2009.  Tapahtumassa kuuluisat moottoriurheilutähdet kilpailivat toisiansa vastaan eri 

kilpa-autoilla. Tapahtuma paikkana toimi Helsingin Kalasatamaan rakennettu mootto-

riurheilustadion. 

 

Tapahtumilla on suuri merkitys nykymainonnassa ja markkinoinnissa. Tapahtumien 

avulla yrityksillä on mahdollisuus tehostaa omaa mainontaa ja kohdistaa sitä juuri yri-

tyksen palveluille/tuotteille sopivalle kohderyhmälle. Huolellisesti suunniteltu tapahtu-

ma houkuttelee yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joille tarjoamalla mainostilaa ta-

pahtumassa saadaan parannettua tapahtumabudjettia. 

 

Oppinäytetyön tavoitteena on selvittää Helsinki Motorsport Weekend- tapahtuman 

onnistuminen taloudellisesti ja onko mahdollista rakentaa Motorsport Weekendistä 

vuosittainen tapahtuma. Työ toteutetaan projektiluonteisena opinnäytetyönä.  

 

Projektiluonteisena opinnäytetyönä tarkoitetaan tapahtuman ihan realistista järjestämis-

tä ja suunnittelua. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin syksyllä 2009 ja tammikuussa 

2010 aloitimme tapahtuman toteutuksen. Itse tapahtuma järjestettiin Helsingin kalasa-

tamassa 2010 elokuun alussa. 

 

Tämä moottoriurheilutapahtuman järjestämisestä tehty opinnäytetyö käsittelee pääasi-

assa tapahtuman suunnittelua ja sen eri kohtia. Teoriaosiossa on tapahtuman suunnitte-

lun lisäksi käsitelty tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita ja pohdittu niitä Helsinki 

Motorsport Weekendin kannalta. Teoriana on käytetty kolmea tapahtuman järjestämi-

seen viittaava teosta. 
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2 Tapahtuma 

Tässä luvussa käsitellään, mitä tapahtuma tarkoittaa yleisesti ja mitä seikkoja on otetta-

va huomioon tapahtumaa järjestäessä. Luvussa käsitellään myös tapahtumien taloudel-

lista puolta ja sen budjetointia. 

 

Monet meistä ovat nähneet ja käyneet tapahtumissa, mutta harvaosa on tapahtumia 

järjestänyt. Tapahtumanjärjestäjän on varmistettava, että tapahtumankulku menee 

suunnitellun aikataulun mukaisesti, sekä riskit saadaan minimoitua ja yleisön viihtymi-

nen maksimoitua. (Van Der Wagen 2007, 3.) 

 

Erittäin tärkeä seikka tapahtumien järjestämisessä on taloudellinen riski. Tapahtuman 

koosta riippumatta tapahtumien järjestäminen on erittäin kallista ja vaatii suuria menoja 

pienelle ajanjaksolle. Tapahtumissa on paljon korkeampi epävarmuus liikevaihdon ja 

voiton kannalta, kuin normaalissa liiketoiminnassa. Vapaaehtoisissa ja hyväntekeväi-

syysjärjestöjen tapahtumissa on se vaara, että yksityishenkilöiden kuluttama aika menee 

hukkaan ja tavoitteita ei saavuteta. (Van Der Wagen 2007, 3.) 

 

Tapahtumanjärjestäjälle itse tapahtuma on usein yksi kohokohdista henkilön elämässä. 

Tätä tilaisuutta ei tulisi ottaa kevyesti. Merkittävä syntymäpäivä, häät tai suuri tapahtu-

ma on niin tärkeä osallistujille, että mikään ei saa mennä pieleen. Jos jokin asia menee 

pieleen, ei se ole helposti korjattavissa. Tapahtumat ovat aina ainutlaatuisia kokemuk-

sia. Tapahtumanjärjestäjä kantaa valtavan vastuun siitä, riippumatta tapahtuman koosta, 

että tapahtuma on menestys, koska saattaa olla, että järjestäjällä on vain yksi mahdolli-

suus järjestää tapahtuma oikein. (Van Der Wagen 2007, 4.) 

 

Seuraavat seikat kuvaavat tapahtumia parhaiten: 

 

- Tapahtumat ovat yleensä ”Once in a lifetime”- kokemuksia yleisölle. 

- Tapahtumien toteutus on kallista. 

- Tapahtuvat ovat lyhytkestoisia. 

- Tapahtumien järjestäminen vaatii pitkää ja huolellista suunnittelua 
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- Tapahtumat järjestetään vain kerran (poikkeuksena vuosittaiset tapahtumat, jot-

ka järjestetään samaan aikaan joka vuosi). 

- Tapahtumissa on sekä korkea taloudellinen riski että turvallisuus riski. 

- Tapahtumanjärjestäjillä on paljon pelissä tapahtumaa järjestäessä.  

 

(Van Der Wagen 2007, 4.) 

 

Tapahtumia on erilaisia ja tapahtumat voidaan jakaa koon, aiheen tai jonkun muun kri-

teerin mukaan. Tästä kerromme tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

2.1 Suuret tapahtumat 

Suuret tapahtumat ovat suunnattu kansainvälisille markkinoilla. Hyvinä esimerkkeinä 

suurista tapahtumista voimme pitää: Olympialaiset, Jalkapallon MM-kilpailut sekä Su-

perbowl. (Allen, O’toole, Harris, McDonnell 2008, 13) Vuonna 1967 Superbowliin jäi 

myymättä 30 000 lippua, nykypäivänä tilanne on toisin: kaikki liput myydään ennak-

koon ennen kuin ne ehtivät painoon. Superbowl kerää vuosittain 800 miljoonaa katseli-

jaa televisioiden ääreen, sekä kasvattaa paikallista taloutta 300 miljoonalla dollarilla. 

Tämän tyyppisillä tapahtumilla on suuri vaikutus turismin, kansantalouteen ja mediaan. 

Monet kaupungit ovat alussa suuresti velkaantuneita Olympialaisia järjestäessä. (Van 

Der Wagen 2007, 5.) 

 

Helsinki Motorsport Weekendiä ei voida pitää suurena tapahtumana. Tapahtumaamme 

odotimme noin 30 000 kävijää kahden päivän aikana ja Suomen mittakaavassa Helsinki 

Motorsport Weekend on keskikokoinen tapahtuma, jos emme huomioi festivaaleja ja 

konsertteja. Suomen suurin moottoriurheilutapahtuma on Jyväskylän MM-ralli, jossa 

kävijämäärät rallin aikana ylittävät 350 000. 

 

2.2 Alueelliset tapahtumat 

Alueelliset tapahtumat ovat suunniteltu lisäämään vetovoimaa nimenomaan matkailua, 

kohdetta tai aluetta kohtaan. FAN Fair-maailman suurin countrymusiikkifestivaali jär-

jestetään vuosittain Nashvillessä, Kentucky Derby ja Arts Park ovat esimerkkejä tapah-

tumista, jotka ovat saavuttaneet hallitsevan markkina-aseman, sekä kotimaan että kan-
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sainvälisillä matkailumarkkinoilla vuosittaisina tapahtumina. Mardi Gras-tapahtumaa 

juhlitaan vuosittain ympäri maailmaan, mutta Mardi Grasin kotipaikkana pidetään New 

Orleansia jonne tulee vuosittain monia vierailijoita ympäri maailman. Mardi Gras on 

New Orleansille todella merkittävä tapahtuma taloudellisesti. (Van Der Wagen, Carlos 

2005, 5.) 

 

Emme pidä tapahtumaamme alueellisena tapahtumana johtuen siitä, että Helsinki Mo-

torsport Weekendiä ei markkinoida sillä että tapahtuma järjestetään Helsingissä, vaan 

moottoriurheilutapahtumana ja pääkohderyhmämme ovat suomalaisia, joten tapahtu-

maamme ei vaikuta maamme matkailuun tai Helsingin markkinointiin. 

 

2.3 Isot tapahtumat 

Näillä tapahtumilla houkutellaan paikallista väestöä kokoontumaan mukaan yhteen 

isoon tapahtumaan. Isot tapahtumat tuovat kohde kaupungille merkittäviä matkailutu-

loja. (Allen, O’toole, Harris, McDonnell 2008, 14) Kuten esimerkkinä Kiinalainen uusi-

vuosi, jota vietetään monissa suurissa pääkaupungeissa. (Van Der Wagen 2007, 6.) 

 

Useimmissa suurkaupungeissa sijaitsee isoja kongressikeskuksia, jonne mahtuu suuria 

osallistujamääriä kokouksiin, messuille tai tapaamisiin. Esimerkkinä Chicagon McCor-

mick Place joka tunnetaan Pohjois-Amerikan johtavana messu- ja kokouspalveluiden 

tarjoajana. Siellä vierailee vuosittain yli 4-miljoona kävijää. (Van Der Wagen, Carlos 

2005, 5.) 

 

Matkamessut ovat Suomessa iso tapahtuma. Tänä vuonna matkamessuilla vieraili yli 80 

000 matkailijaa ja messuilla palveluita tarjosivat noin 1200 näytteilleasettajaa yli 70 

maasta. Helsinki Motorsport Weekendiä ei tähän tapahtumaryhmään kuulu.   

 

2.4 Pienet tapahtumat 

Useimmat järjestettävät tapahtuvat kuuluvat tähän ryhmään. Näistä tapahtumista tapah-

tumanjärjestäjät saavat kallisarvoista kokemusta tapahtumienjärjestämiseen. Lähes jo-

kainen kaupunki ja maa järjestävät vuosittaisia tapahtumia esimerkkinä: kokoukset, juh-
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lat, tapaamiset, palkintoseremoniat, näyttelyt ja urheilutapahtumat. (Van Der Wagen 

2007, 7.) 

 

Vaikka Helsinki Motorsport Weekend on urheilutapahtuma, sen kävijämäärä on kui-

tenkin sen verran suuri, että tapahtumaa ei voi pieneksi kutsua. 

 

2.5 Urheilutapahtumat 

Urheilutapahtumia järjestetään kaikissa kaupungeissa ympäri maailman. Ne houkuttele-

vat urheilijoita korkeimmilta tasoilta kilpailemaan. Tennis, golf, jalkapallo, koripallo, 

lentopallo, syöksylasku ja moottoriurheilukilpailut ovat vain muutamia esimerkkejä. 

(Van Der Wagen 2007, 8.) Tämänlaisia tapahtumia on myös vuosittain paikallisella ta-

solla, jossa eritasoiset urheilijat voivat kilpailla paremmuudestaan. (Allen, O’toole, Har-

ris, McDonnell 2008, 16) 

 

Helsinki Motorsport Weekend on moottoriurheilutapahtuma ja se luokitellaan urheilu-

tapahtumaksi. Helsinki Motorsport Weekendiinkin kutsuttiin maailman parhaimpia 

moottoriurheilutähtiä kilpailemaan paremmuudestaan. 
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3 Tapahtuman suunnittelu 

Tässä luvussa kerrotaan tapahtuman suunnittelun eri vaiheet ja mitä seikkoja on otetta-

va huomioon tapahtumaa järjestäessä. Luvussa käsitellään myös tapahtumapaikan mer-

kitystä ja pohditaan käytännön asioita, kuten yleisön kulkua tapahtuma-alueella. 

 

Suunnitteluvaiheessa on olemassa lukuisia tekijöitä, joita on otettava huomioon esimer-

kiksi: tapahtuman teema, paikka, yleisömäärä, käytettävissä olevat resurssit, aikataulu 

sekä järjestäjä ryhmän taidot ja tiedot. (Raj, Walters, Rashid 2009, 25-27)  Tärkein ele-

menteistä on tapahtuman tarkoitus, johon on hyvin vahvasti sidoksissa teema ja paikka. 

(Van Der Wagen 2007, 19.) 

 

3.1 Tapahtuman tarkoitus 

Tapahtuman tarkoitus tuli kattaa kaikki asiat suunnittelusta lopputulokseen. Esimerkik-

si jos olet järjestämässä konferenssia taloussuunnittelijoille, siihen on olemassa ainakin 

kaksi täysin eri tarkoitusta: 

 

1. Tutustua käytännössä uusiin ohjelmiin, jolloin taloussuunnittelijat pysyvät ajan 

tasalla uusimmista taloudellisista ohjelmista jotka helpottavat työskentelyä alalla.  

2. Saavuttaa mieleenpainuva kokemus positiivisessa mielessä uudesta ohjelmistos-

ta. (Van Der Wagen 2007, 19.) 

 

Ensimmäisen kohdan saavuttamiseksi tarkoitus on aika yksinkertainen, tapahtuma vaa-

tii toimiakseen kokoustilat tietokoneineen. Toisen kohdan täyttäminen on jo hieman 

vaikeampaa. Järjestäjän tulee luoda uniikki ympäristö missä on huolellisesti suunniteltu-

ja yksityiskohtia, asioita ja ohjelmaa, jotka saavat taloussuunnittelijoille positiivisen ja 

hauskan tunteen uudesta tuotteesta. Samalla tuotteen kuva ja ominaisuudet suunnitteli-

joiden silmissä vahvistuisi. Jos taloussuunnittelijoilla on vain hauskaa, ilman että tuot-

teen ominaisuudet tulevat esille on tapahtuma epäonnistunut. Tutkimuksen ensimmäi-

sen kohdan tarkoitus on tuoda tuotetta esille tiedon kautta ja toisen kohdan viihteen 

kautta. Edelleenkin suurimman osan tapahtumien tarkoituksista on tehdä taloudellista 

voittoa järjestäjälle. (Van Der Wagen 2007, 19-20.) 
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Helsinki Motorsport Weekend on moottoriurheilutapahtuma, jonka tarkoituksena on 

tuoda katsojille mieleenpainuvan kokemuksen, hieman erilaisesta kilpailukonseptista, 

kuin mihin moottoriurheilufani on tavallisesti tottunut. Tapahtuman tarkoituksena on 

kerätä kuuluisat moottoriurheilutähdet eri moottoriurheilulajeista ja järjestää heille kil-

pailun sellaisissa olosuhteissa ja sellaisella kalustolla, johon he eivät ole normaalisti tot-

tuneet. Tällä saadaan mahdollisen tasa-vertainen kilpailu aikaiseksi ja voiton ratkaisee 

kuskien todellinen taito. 

 

3.2 Tapahtuman teema 

Tapahtuman teema tulisi olla täysin yhteydessä tarkoitukseen. Teeman tulisi vastata 

täysin asiakkaiden tarpeita. Monilla tapahtumilla teema tulee esiin monissa eri muodois-

sa: sisäänpääsyliput, ohjelma, asustus, julisteet, sisustus ja valmistetut myyntituotteet. 

Tämä tekniikka saa parhaiten asiakkaat tulemaan tutuksi tapahtuman teeman kanssa. 

On olemassa loputon määrä potentiaalisia tapahtuma teemoja ja ideoita, rajoituksena 

on ainoastaan järjestäjän mielikuvitus ja asiakkaan lompakon koko. Tässä muutama 

esimerkki tapahtuman teemasta: 

 

• Historia 

• Kulttuuri 

• Urheilu 

• Elokuva, musiikki ja viihde 

• Artisti 

• Ruoka 

• Kohteet (kukat, eläimet, veneet) (Van Der Wagen 2007, 21.) 

 

Kehittäessä tapahtuman teemaa tule muistaa muutama tärkeä asia, onko mahdollisia 

alueita ja rakennuksia valmiina teemaa ja tapahtumaa varten ja vastaako budjetti tee-

maa. (Van Der Wagen 2007, 21.) 

 

Tapauksessamme, jossa järjestimme moottoriurheilutapahtuman, pääteemana toimi 

moottoriurheilu. Kun kyseessä on kuitenkin astetta suurempi moottoriurheilutapahtu-

ma, mielestämme erittäin mielenkiintoisella ja ennennäkemättömällä kuljettajakokoon-
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panolla, oli myös tärkeätä tehdä oikea valinta paikan suhteen ja rakentaa pääteeman 

ympärille myös muuta aktiviteettiä, jolla saataisiin lapsiperheet liikkeelle ja jokaiselle 

perheenjäsenelle olisi jotain. Lapsille järjestimme lapsiparkin, joka sekä helpotti van-

hempien oleskelua isolla tapahtuma-alueella, sekä lapsille tarjosi hienon kokemuksen 

aidon rallisimulaattorin ansiosta ja pienemmille perheenjäsenille pomppulinnan muo-

dossa.  Perheen äideille oli tarjolla hyvää ruokaa ja mahdollisuus ostaa heitä kiinnosta-

via tuotteita tapahtumasta ja jos kumpikaan edellisistä ei kiinnostanut, niin paikalla oli 

vielä kaiken lisäksi helikopterilennätyksiä, jotka eivät jättäneet ketään kylmäksi. 

 

3.3 Tapahtumapaikka 

Tapahtumanjärjestäjän tulisi tarkkaan miettiä suunnittelu vaiheessa missä paikalla ta-

pahtuma järjestetään. Epätavallinen tapahtumapaikka tuo mukanaan monia haasteita 

valaistuksen, äänen ja cateringin kannalta. Esimerkkejä epätavallisista tapahtumapai-

koista: 

 

• Purkutyömaa 

• Parkkipaikka 

• Tunneli 

• Museo 

• Tutkimuslaitos 

• Huvipuisto 

• Puutarha 

• Viinitila (Van Der Wagen 2007, 22) 

 

Mietittäessä hyvää paikkaa tapahtumalle tulee järjestäjän ottaa huomioon myös seuraa-

vat tärkeät asiat: Paikan koko täydellä kävijämäärällä, tunnelma, sijainti, julkisenliiken-

teen kulku, parkkipaikat, istuma kapasiteetti, lavojen sijoittelu, valaistuksen ja äänen 

kustannukset, työkustannukset, logistiset ongelmakohdat, ruoka ja juomapaikat, turval-

lisuus. Tärkeintä tapahtumapaikan valinnassa on, että se on teemalle sopiva ja asiakas 

löytää sinne helposti ja halvasti. (Van Der Wagen 2007, 22.) 

 

Paikaksi tapahtumallemme valitsimme Helsingin Kalasataman kärjen, joka ei vielä ihan 

kaikille ole tuttu. Valitsimme paikan sen takia, että sen pinta oli sopiva kilpa-
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autoillemme ja pinta-alaltaan paikka olisi toiminut täydellä kapasiteetillä. Hyvä puoli 

kyseisessä paikassa oli myös Kalasataman sijainti, joka on lähellä Helsingin keskustaa ja 

paikalle pääsee helposti sekä julkisilla,  metro- ja bussipysäkin ollessa välittömässä lähei-

syydessä, että autolla, johtuen usean moottoritien läheisestä sijainnista. Alueella oli 

myös erittäin laajat parkkipaikka-alueet, joten niistä ei tarvinnut erikseen huolehtia. 

 

Helsingin Kalasatama on entinen rahtisatama ja vielä muutamia vuosia sitten oli täydes-

sä toiminnassa. Tämän ansioista paikalla oli riittävästi sähköä ja vesipisteitä. Hyödyn-

simme myös sataman vanhoja rakennuksia, jossa järjestimme medialle toimitilat Inter-

net-yhteyksineen.  

 

3.4 Tapahtuman yleisö 

Tapahtuman järjestäjän tulee ottaa huomioon kaikki asiakkaat. Yleisölle pitää olla on-

gelmaton kulku tapahtuma-alueella, myös liikuntarajoitteisilla. On olemassa kohtia mis-

sä järjestäjän tulee mennä vain ”virran mukana”, esimerkiksi luonnonesteet. (Van Der 

Wagen 2007, 22-23.) 

 

Valitsemamme tapahtuma-alue oli hyvin tasainen ja kaikissa kulkupaikoissa oli asfaltti-

pohjana, joka helpotti liikuntarajoitteisten pääsyä tapahtuma-alueelle. 
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4 Tapahtuman järjestäminen 

4.1 Tapahtuman ajoitus 

Yleensä tapahtuman ajankohta liittyy tiettyyn kauteen tai vallitsevaan sää tilaan. Esi-

merkiksi ruoka- ja viinifestivaalit olisi parempi järjestää alkusyksystä, jolloin ilma ulkona 

ei ole paahtavan kuuma. Keskellä talvea ei myöskään ole suositeltavaa järjestää ulko-

kukka tapahtumaa. Urheilutapahtumissa todella rajoittavana tekijänä on urheilulajien 

kilpailukalenterit, jotka ovat todella usein kausiluontoisia. Tapahtumaa järjestäessä tulee 

ottaa huomioon tärkeät neljä aikaan liittyvää tekijää: 

 

1. Kausi 

2. Viikonpäivä 

3. Vuorokaudenaika 

4. Tapahtuman kesto (Van Der Wagen 2007, 23.) 

 

Sää-tapahtuman aikana on yleensä täyttä arpapeliä. Pääsääntönä voidaan pitää, tapah-

tuman luonne tulisi vastata siihen aikaan vallitsevaa säätilaa esim. hiihtotapahtuma tal-

vella, rantajalkapallo-kisat kesällä. Tapahtuma joka on ajoitettu liian lähelle ihmisten 

lomilta paluuta, voi vaikuttaa kävijämääriin negatiivisesti. Tiettyinä aikoina vuodesta on 

tapahtumissa ylitarjontaa, joka laskee huonosti markkinoitujen tapahtumien kävijämää-

riä. (Van Der Wagen, Carlos 2005, 27.) 

 

Järjestämämme tapahtuma on moottoriurheilutapahtuma, jonka pääesiintyjinä toimivat 

kilpa-autokuljettajat. Tapahtumamme aikataulutettiin haluttujen kuskien aikataulujen 

mukaan, joka oli erittäin haastavaa johtuen kuljettajien eri moottoriurheiluluokista ja 

niiden kilpailuiden aikatauluista. Eräät kuskit pääsivät ainoastaan yhdelle tapahtumapäi-

välle kilpailemaan, johtuen erilaisista testipäivistä tulevia kilpailuja varten. 

 

Valitsimme ajankohdaksi elokuun myös siksi, että silloin on Suomen kesä parhaimmil-

laan ja mahdollisuus erittäin lämpimään ja aurinkoiseen säähän on suuri, joka edesaut-

taa katsojien tuloa tapahtumapaikalle.  
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4.2 Tapahtuma ryhmä, urakoitsijat ja muut sidosryhmät 

Tapahtuma ryhmän taidoilla on todella paljon merkitystä tapahtuman onnistumisen 

kannalta. Tapahtumapaikkaa siivoava henkilö on yhtä tärkeä suuressa kokonaisuudessa, 

kuin järjestystä valvova poliisi. Tapahtuman aikataulu on yleensä todella tiukka, ja työ 

tahti todella ripeä. Tästä johtuen kokemattomimmat henkilöt kokevat suuria määriä 

stressiä tapahtuman aikana, tähän voidaan valmistautua ainoastaan kokemuksella. Ta-

pahtuman järjestäjän tulee tarkasti selvittää sidosryhmiensä ammattimaisuus, jotta stres-

sin purkauksilta vältytään ja tapahtuma saadaan kiitettävästi vietyä henkilökunnan puo-

lesta läpi. (Van Der Wagen 2007, 24.) 

 

Päätimme jo suunnitteluvaiheessa, että jokaiselle tapahtuman osa-alueelle rekrytoidaan 

ammattimaiset ja kokemusta omaavat esimiehet ja heille sopiva tiimi kyseistä tehtävää 

varten. Esimerkiksi radanrakennuksesta vastasi kilpailujohtajamme, joka oli mukana jo 

vuosina 1995-1997 Helsinki Thunder – samantyyppisessä moottoriurheilutapahtumassa 

mukana. Kaikista mediaan liittyvistä asioistamme vastasi erittäin taitava ja kuuluisa ur-

heilutoimittaja Anette Latva-Piikkilä. Lähes kaikki vastaavassa roolissa toimivat henki-

löt omasivat aiempaa kokemusta joko tapahtumanjärjestämisestä tai työskentelystä 

olennaisessa roolissa erilaisissa tapahtumissa. 

 

4.3 Konseptin analysointi 

Konseptin analysoinnin tavoitteena on selvittää ongelmat, jotka tulevat esille kun kon-

septia on kehitelty lähes toteuttamiseen asti. Analysointi tulee suorittaa ennen varsinais-

ta toteutusta, jotta vältytään suurien virheiden tekemiseltä esim. budjetointi. Analysoin-

tia ei myöskään tule suorittaa kokonaisuudessa liian aikaisessa vaiheessa, koska se voi 

”tappaa” tapahtuman ideoijan luovuuden. (Van Der Wagen 2007, 24.) 

 

Analysoimme konseptiamme sekä suunnitteluvaiheessa, että ennen tapahtuman varsi-

naista toteuttamista. Siinä ajassa tapahtuma oli ehtinyt kasvaa huomattavasti ja budjetti 

kaksinkertaistui, joka voidaan pitää suurena virheenä ja vaikutti huomattavasti lopputu-

lokseen. 
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4.4 Kilpailija analyysi 

Ennen tapahtuman järjestämistä tulee tehdä kilpailija analyysi. Kilpailija analyysissä tar-

kastellaan samaan aikaan ajoittuvia tapahtumia kestoltaan ja kävijämääriltään, analyysis-

sä otetaan huomioon kaikki tapahtumat, vaikka niiden kohde yleisö ei vastaisikaan 

oman tapahtuman konseptia. Kilpailija analyysi tulee tehdä, jotta saadaan maksimoitua 

kävijämäärät ja niiden mukana tuleva kulutus tapahtumassa. Ihmisillä on yleensä käytet-

tävissä vain tietty budjetti liittyen tapahtumiin, ja se tulisi saada kohdistettua järjestämäl-

lesi tapahtumalle. (Van Der Wagen 2007, 24.) 

 

Panostimme myös kilpailija analyysiin ja selvitimme kaikki samana ajankohtana järjes-

tettävät tapahtumat. Kuitenkaan suurempia tapahtumia pääkaupunkiseudulla ei sinä 

viikonloppuna järjestetty ja ainut suuri tapahtuma, joka toteutui samaan aikaan oli rock-

festivaali Porissa – Sonisphere. Sonisphere ei mielestämme tapahtumaamme kävijämää-

riin vaikuttanut. 

 

4.5 Säädökset 

Monenlaiset lait ja säädökset vaikuttavat tapahtumien järjestämiseen, ja voivat estää 

hyvien ja toimivien ideoiden toteuttamisen. Järjestäjän tulee olla täysin tietoinen lain-

säädöksistä ja ohjeista, joita viranomaiset antavat. Esimerkiksi ilmapallojen päästäminen 

taivaalle suurissa määrin on nykyään ympäristörikos. Tapahtuman järjestäjän tulee tar-

koin huomioida tapahtumasta lähtevän äänen vaikutus naapurustoon, ja lain vaatimat 

desibeli rajat. (Van Der Wagen 2007, 25.) 

 

Tässä asiassa luotimme täysin pitkäaikaiseen yhteistyökumppaniimme FinSec:iin. Fin-

Sec on suomessa pitkään toiminut turvallisuusalan yritys, joka on myös erikoistunut 

tapahtumien turvallisuuteen ja järjestyksenvalvontaan. FinSec hoiti puolestamme kaikki 

lupa-asiat ja ilmoitukset viranomaisille, sekä kyseinen yritys vastasi myös järjestyksen-

valvonnasta tapahtumassamme. 
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4.6 Markkinointi 

Tapahtuman myyminen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille on todella tärkeä osa alku-

peräistä suunnittelua. Markkinoinnin keinot ovat todella ratkaiseva osa tapahtuman 

onnistumista. Haluatko aloittaa mainostamisen vuotta, kuukautta vai viikkoa ennen 

tapahtumaa? Mitä välineitä tulisi käyttää markkinoinnissa? (televisio, radio, aikakausleh-

det, sanomalehdet, suoramainonta). Tärkeintä on tietää tarkoin kohdeyleisö ja heidän 

tarpeensa ja tavoitettavuutensa markkinoinnillisesti. Erittäin huomioitava tekijä on en-

nakkolippujen myynti ja sen ajoitus. Kaikki nämä kysymykset ovat tapahtuman järjestä-

jien päätettävänä. (Van Der Wagen 2007, 25) 

 

Panostuksemme markkinointiin oli suuri sekä taloudellisesti että ajallisesti. Markki-

noimme tapahtumaamme TV:ssä (MTV3 ja Discovery Channel), radiossa (Suomipop ja 

Metro Fm), lehdissä (Ilta-Sanomat, paikallislehdet ja moottoriurheilulehdet) ja suuressa 

roolissa oli myös Internet-mainonta (Facebook, moottoriurheilusivustot ja MTV3:n 

Internet-sivu). Käytimme myös paikallismainontaa Helsingissä ja järjestimme tiedotus-

tilaisuuden Kampin narinkkatorille, jossa jaoimme flyereita ja paikalle oli kutsuttu useita 

median edustajia. 

 

4.7 Yhteisön vaikutus 

Tapahtuman vaikutusta paikalliseen tai suurempaan yhteisöön tulee miettiä suunnittelu 

vaiheessa. Paikalliset yhteisöt voivat muodostaa erittäin vaikeita ongelmia kokematto-

malle tapahtuman järjestäjälle. Tärkeää on selvittää tapahtumaan liittyvät yhteisöt ja 

tehdä heille selväksi tapahtuman luonne ja konsepti. (Van Der Wagen 2007, 25) 

 

Tapahtumaamme sijainti oli teollisuusalueella ja välittömässä läheisyydessä ei ollut asu-

tusta, joka helpotti huomattavasti tapahtumaamme toteuttamista. Kaiken varalta varoi-

timme kuitenkin rannan toisella puolella asuvia ihmisiä mahdollisesta aiheutuvasta me-

lusta. Tapahtumamme herätti suuremmassa osassa yhteisöä positiivisia tunteita ja mie-

lipiteitä, joten vastustajia ei lainkaan ollut. 
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4.8 Riskit 

Tässä kohtaa sinun tulee tietää, että suurin riski monissa tapahtumissa on vallitseva sää-

tila. Toimenpiteet säätilan vaikutuksien minimoimisessa ovat lähes olemattomat, mutta 

ne tulee tehdä tapahtumaa suunnitellessa esim. katetut ruokailutilat. Järjestäjän tulee 

myös olla tietoinen, että suurin summa vakuutusmaksuista muodostuu arvioidun kävi-

jämäärän perusteella sekä tapahtumassa arvioitujen riskien mukaan. (Van Der Wagen 

2007, 25.) 

 

Pidimme erittäin suurena riskinä vesisadetta, mutta onneksi tapahtumaviikonloppuna 

vettä ei tullut. Olimme varautuneet vesisateeseen ja kaikki VIP-tilat olivat katettuja. 

Tiesimme, että vesisade varmasti vaikuttaa tapahtumaamme kävijämääriin, mutta kuljet-

tajalistamme oli erittäin vaikuttava ja vaikka sääolosuhteet olisivat huonot kävijöitä olisi 

silti paikalle saapunut. 

 

4.9 Tulot - Menot 

Rahojen menettäminen on nopein tapa lopettaa tapahtumien järjestäminen. Tämän 

takia järjestäjän tulee todella tarkoin muodostaa budjetti, jossa on huomioitu tapahtu-

man kaikki menot hieman yläkanttiin ja tulot alakanttiin. Oikean budjetoinnin suunnit-

telu muodostaa lukuja, jotka kertovat onko tapahtuma järkevä taloudellisesti järjestää. 

(Van Der Wagen 2007, 25.) 

 

Vaikka budjetointi oli tarkkaan suunniteltu, niin yllättäviä suuria menoja oli paljon. Tä-

mä johtui sekä meidän kokemattomuudesta, että projektijohtajamme petoksesta, jota 

selvitämme tänäkin päivänä. Tapahtuma teki paljon tappiota, jonka takia joudumme 

pitämään ainakin yhden välivuoden taloudellisista syistä. 

 

4.10 Teema 

Tapahtuman teeman tulisi vedota kaikkiin ihmisaisteihin: tuntoon, hajuun, makuun, 

näköön ja kuuloon. Jos halutaan järjestää tapahtuma jonka tarkoituksena on luoda ai-

nutlaatuinen ja ikimuistoinen kokemus yleisölle, tulee tapahtuman vaikuttaa myöntei-

sesti kaikkiin aisteihin. Esimerkkinä, tulee huolellisesti suunnitella mitä musiikkia ylei-
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sölle soitetaan, ettei tapahdu ”iskelmää – hevikansalle” virhettä. (Van Der Wagen 2007, 

26.) 

 

Tarjosimme kävijöillemme myös musiikkia tauoilla. Musiikista vastasi yhteistyökump-

panimme Radio Suomipop, jonka soittama musiikki oli moottoriurheilunystäville sopi-

va. 

 

4.11 Ulkoasu 

Tälle luovalle elementille annetaan usein liian vähän huomiota. Mieti tapahtumia joissa 

sinä olet käynyt ja olet tuntenut olosi todella epämukavaksi. Liian paljon tilaa, liian vä-

hän tilaa, liian paljon valoa jne. Järjestäjän tulee miettiä miten hän itse haluasi viettää 

aikaa tapahtumassa, ja kuinka välttyä suurimmalta osalta epämukavuutta tuovista koh-

dista. (Van Der Wagen 2007, 26.) 

 

Suunnittelimme tarkkaan kaikki kulut tapahtuma-alueelle ja sieltä pois. Kaikissa pai-

koissa oli riittävästi tilaa ja ulkoasua korosti erityisesti Ford – rallitiimin VIP-teltta, joka 

oli ensimmäistä kertaa pystyssä muualla kuin rallissa. Ulkoasuun positiivisesti vaikutti 

myös isot screenit, joista oli mahdollisuus seurata tapahtumaa ja erilaiset rallisimulaatto-

rit. Järjestimme tapahtuma-alueelle myös erikoisurheiluautojen näyttelyn (Porsche, Fer-

rari) sisätulon yhteyteen ja se varmasti antoi tapahtumallemme lisäarvoa. 

 

4.12 Sisustus 

Kankaat, sisustustavarat, lavaratkaisut, verhot, kattaukset ovat kaikki tuotteita jotka 

tuovat asiakkaalle esiin tapahtuman luonnetta ja teemaa. Nämä tuotteet kannattaa 

vuokrata tapahtuman ajaksi, ellei tapahtumasta ole tarkoitus tehdä vuosittaista. Vuok-

raaminen vähentää tapahtumasta aiheutuvia kustannuksia huomattavasti. (Van Der 

Wagen 2007, 26.) 

 

Helsinki Motorsport Weekend on ulkoilma moottoriurheilutapahtuma, joten sisustuk-

selle ei tarvetta ole. Panostimme kuitenkin ratamateriaaleihin ja hankimme erittäin näyt-

tävät ratarakenteet, jotka toivat laadukasta yleisilmettä. 
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4.13 Tavarantoimittajat 

Hyvät suhteen tavarantoimittajiin takaavat hyvät ja laadukkaat tuotteet tapahtuman 

järjestäjän käyttöön. Laadukkaat tuotteet nostavat tapahtuman tasoa. Hyvä ja pitkäai-

kainen yhteistyö päätavarantoimittajien kanssa on korvaamaton. (Van Der Wagen 

2007, 27.) 

 

Kaikki tapahtumatarvikkeet, jotka tarvitsimme tapahtuman rakentamista varten pyy-

simme toimittaa samalla viikolla ja kaikki toimitukset olivat ajoissa, joten tavarantoimi-

tuksessa ei esiintynyt ongelmia. 



 

17 

 

5 T&A Promotions Oy 

Yritys on perustettu 26.01.2009. Yrityksen päätoimialana on tapahtumien järjestäminen 

ja organisointi. Omistajani toimivat Ashish Tyagi ja Toni Ranta. Osakeyhtiön osakkeet 

jakautuvat omistajien kesken 50-50 periaatteella.  Yritystoiminta oli vuonna 2009 osa-

aikaista omistajien osalta, vuosi 2010 täysipäiväistä työskentelyä. (T&A Promotions Oy 

2010) 

 

5.1 Liiketoiminnan kehitys 

Yritys aloitti yhteistyön Sk-ravintoloiden kanssa heti perustamisen jälkeen. (T&A Pro-

motions Oy 2010) 

 

Helmikuussa 2009 yritys teki yhteistyösopimuksen Tallink-Siljan kanssa, risteilyiden ja 

bilematkojen järjestämisestä. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Huhtikuussa 2009 yritys teki yhteistyösopimuksen Race Of Porvoon kanssa, promoo-

tiokiertueen järjestämisestä ja itse päätapahtuman järjestämisen auttamisessa. (T&A 

Promotions Oy 2010) 

 

Elokuussa 2009 yritys teki yhteistyösopimuksen Porvoon nuorisotoimen kanssa tapah-

tumien järjestämisestä Porvoolaisille nuorille. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Syyskuussa 2009 yritys pääjärjestäjäksi Helsinki Motorsport Weekend 7.-8.8.2010-

tapahtumaan. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Marraskuussa 2009 Sound Of Seireeni yökerhotoiminnan aloittaminen. (T&A Promo-

tions Oy 2010) 

 

Tammikuu 2010 Segwaytours (T&A Promotions Oy 2010) 
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6 Helsinki Motorsport Weekend 

6.1 Tapahtuman idea 

Helsinki Motorsport Weekendissä moottoriurheilutähdet saapuivat Suomeen elokuussa 

kilpailemaan paremmuudestaan. Viikonlopun päätti huikea finaali jossa kruunatattiin 

viikonlopun nopein kuljettaja. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Tapahtuman pääpaino oli Tähtienkisassa, mutta radalla nähtiin niin nykypäivän huippu 

tekniikalla varustettuja kilpa-autoja kuin legendaarisia ajokkeja sekä upeita stunttitemp-

puja. Ensimmäistä kertaa moottoriurheilunhistoriassa kisattiin myös Maailman nopein 

Kartturi - tittelistä, jossa kartturit pääsivät ajamaan paremmuudestaan. Tähtienkisan ja 

Maailman nopein Kartturikilpailun lisäksi ajettiin myös Starojenkisa, jossa julkisuuden 

henkilöt pääsivät mittelemään nopeimman Staran tittelistä. Yhdessä tapahtumassa näki 

kaikki kuumimmat kuskit eri kilpa-autoluokista sekä huippukalustoa. Yksi tapahtuman 

tärkeimmistä puuhamiehistä ja kasvoista oli Mikko Hirvonen. Mikko ajoi myös tapah-

tuman aikana kyydityksiä katsojille Ford Focus WRC-autolla. (T&A Promotions Oy 

2010) 

 

T&A Promotions Oy vastasi Helsinki Motorsport Weekendin järjestelyistä ja toteutta-

misesta. Suurimmat yhteistyökumppanit tapahtumassa olivat Eastway, Red Bull, Fin-

Sec, Ford sekä mediapuolella Suomipop, Mtv3 sekä Discovery Channel. (T&A Promo-

tions Oy 2010) 

 

6.2 Aikataulu 

Syyskuu 2009. Tapahtuman idean kehittelyä. Mitä tapahtuu, missä tapahtuu, paljon kus-

tannukset. Tapahtuma kaupunki Porvoo vs. Helsinki. Ketä henkilöitä mukana työryh-

mässä. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Lokakuu 2009. Helsinki tapahtuman kaupungiksi. Hakemus Helsingille tapahtuma alu-

eesta. Jätkäsaari vs Kalasatama. Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen. Tapahtuma 
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konseptin luomista. Helsinki Motorsport Weekend-nimi projektille. (T&A Promotions 

Oy 2010) 

 

Marraskuu 2009. Yhteistyöehdotus Tallink-Siljan kanssa. Mikko Hirvonen mukaan ta-

pahtuman työryhmään. Sponsorien kartoitusta. Tapahtuman päivämääräksi 7.-8.8.2010 

(T&A Promotions Oy 2010) 

 

Joulukuu 2009. Helsingin Kalasatama varmistui tapahtuma alueeksi. Eastwayn kanssa 

neuvottelut tapahtuman ääni/screeni tekniikka, catering sekä lipunmyynti. Tapahtuma 

konseptin kehittämistä. Kuljettajien kartoitusta. Lisäohjelmaa Tähtienkilpailun lisäksi. 

Markkinoinnin suunnittelua. Helsinki Motorsport Weekend- logo valmiina. Internet-

sivujen suunnittelua ja www.hmw.fi tunnuksen varaaminen. Matka Cumbriaan Englan-

tiin sopimaan WRC-auton käyttämisestä Helsinki Motorsport Weekendissä. (T&A 

Promotions Oy 2010) 

 

Tammikuu 2010. Markkinoinnin aikataulutusta. Käytettävät markkinoinnin välineet. 

Sponsori kirjeiden suunnittelu. Sponsori hinnoittelu. Rahoitustarpeiden kartoitus. En-

simmäiset sponsorikirjeet sähköpostilla yrityksille. Tähtikuljettajien tiedustelua. (T&A 

Promotions Oy 2010) 

 

Helmikuu 2010. Sponsorikirjeiden lähetystä. Eastway tuottamaan tapahtuman ää-

ni/screeni tekniikka. Casseli vastaamaan tapahtuman catering-palveluista. Menolippu 

hoitamaan lipunmyynnin.  Anette Latva-Piikkilä mediavastaavaksi ja hoitamaan tapah-

tuman tiedottamista. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Maaliskuu 2010. Sponsori soitot yrityksille jotka ovat jo saaneet sponsorisähköpostin. 

Ensimmäiset sponsoritapaamiset. Ennakkolipunmyynnin aloitus. Sponsorikirjeiden 

lähetystä sähköpostilla. Tapahtuman lanseeraamispäivän suunnittelua. Ensimmäiset 

viralliset lehdistötiedotteet. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Huhtikuu 2010. Tapahtuman lanseeraamispäivä narikkatorilla Kampissa. Sponsorita-

paamisia. Kuskivarmistuksia Tähtienkilpailuun. Karttureidenkisan suunnittelua. Mark-

kinointi budjetin kartoitus. Ensimmäiset sponsorivarmistukset. Mtv3 mediayhteistyö-
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kumppaniksi. Tv-mainoksen suunnittelu ja toteuttaminen. Mikko Hirvonen tv-

mainokseen. Ford-automerkiksi tapahtumaan. VIP-pakettien myymistä. (T&A Promo-

tions Oy 2010) 

 

Toukokuu 2010. Metro FM mediayhteistyökumppaniksi. Gasum Oy tapahtuman suu-

reksi sponsoriksi. Sponsori soittoja. VIP-pakettien myyminen. Rata-profiilin suunnitte-

lua. Tapahtuma-kartan suunnittelua. Sponsorointi tarjouksien lähettämistä. Sponsorita-

paamisia. Ensimmäiset lehtimainokset valmiina. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Kesäkuu 2010. Sponsori varmistuksia. Kuski varmistuksia. Messupaikan varaaminen 

Jyväskylän MM-ralliin. Yhteistyö Ralli.netin kanssa. Lehti ja televisio mainonnan täys-

painoinen aloitus. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Heinäkuu 2010.  Markkinoinnin viimeistelyä. Viimeiset kuskivarmistukset. Tapahtuman 

aikataulun lopullinen varmistuminen. Tapahtuman alueen lopullinen kartta-

suunnitelma. Tapahtuman esittelyä Viron rallissa ja Jyväskylän MM-rallissa. Hotelli-

huoneiden varaaminen kuljettajille. Kuljetuksien hoitaminen kuljettajille (mm. lento-

kenttä-hotelli-tapahtumapaikka-lentokenttä). Kuljetus yritykseksi Kovanen. Katsomoi-

den rakentaminen. Radan rakennus. Tapahtuma-alueen suojaaminen aidoilla. Lopulliset 

sponsori ja yhteistyökumppanit selvillä. (T&A Promotions Oy 2010) 

 

Elokuu 2010. Markkinoinnin loppurypistys (lehdet, tv, Internet, printti, radio).  Tapah-

tuma-paikan viimeistely. Viimeiset haastattelut medialle ennen aloitusta. Tapahtuman 

toteuttaminen. Loppuarviointi ja selvitykset. Sponsoreiden kiittäminen ja yhteydenotot. 

(T&A Promotions Oy 2010) 

 

6.3 Markkinointi  

Printtimainonta: Tapahtumasta suunniteltiin a3-kokoinen mainos juliste, joita levitettiin 

ympäri Helsinkiä ja Uusimaata.  

 

Radio: Radiomainonta toteutettiin yhteistyössä Metro Fm:n ja Suomipopin kanssa. Ra-

diomainoksen puhuja oli moottoriurheiluväelle hyvin tunnettu Tomi Tuominen.  Ra-
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diomainonta toteutettiin kahdessa vaiheessa, juhannuksen aikana sekä heinäkuun puo-

lesta välistä tapahtumaan asti. Toistoja yhteensä mainokselle tuli noin 850 kpl. 

 

Tv: Televisiomainos toteutettiin yhteistyössä TV10:n kanssa. Mainoksen käsikirjoitus 

oli Toni Ahokkaan käsialaa ja mainoksen päätähtenä toimi Mikko Hirvonen. Mainos 

pyöri Mtv3:lla ja Discovery Chanelilla, samalla toteutuksella kuin radiomainonta. Tois-

toja yhteensä noin. 150 kpl. 

 

Lehti: 6 kappaletta kokosivun mainoksia Ilta-Sanomissa, aloittaen juhannuksesta. Mai-

nokset jokaiseen Jyväskylä MM-rallin aikana ilmestyvään päivälehteen Jyväskylän alu-

eella. Monia kirjoituksia toimittajilta eri lehdissä kesän aikana. Parissa autourheiluhar-

rastajien lehdissä tapahtuman mainos. 

 

Internet: Omat kotisivut tapahtumalle. Sosiaalistenmedioiden hyödyntäminen kotisivun 

tukena. Yhteistyö Ralli.netin kanssa, joka on moottoriurheilufanien ”raamattu”. Tapah-

tuman maininta lähes jokaisen osallistuvan kuljettaja kotisivuilla. 

 

Paikallismarkkinointi: Kick off tapahtuman Helsingin Narikkatorilla. Kaksi lehdistöti-

laisuutta ennen tapahtumaan, joissa vierailevia kuljettajia. 

 

(T&A Promotions Oy 2010) 

 

6.4 Tähtienkisa 

Tähtienkisa (Race of the champions) järjestettiin alun perin edesmenneen rallitähden 

Henri Toivosen muistolle. Kisan ideana on kerätä maailman huippukuljettajat samaan 

kilpailuun ottamaan mittaa toisistaan. Kisa käydään kaksintaisteluna identtisillä radoilla. 

Kilpailu on kiertänyt monia suur-kaupunkeja ympäri maailmaa ja suosio on ollut todella 

hyvä. Suomalaisia kuskeja on näkynyt Race of the Champions kisoissa todella paljon, 

mutta Suomeen kyseisen kilpailu konsepti ei ollut vielä saapunut ennen Helsinki Mo-

torsport Weekendia. 

 

Työryhmämme sai suurta apua Tähtienkisan järjestämisessä Mikko Hirvoselta ja Henri 

Toivosen veljeltä Harri Toivoselta. Mikko ja Harri kertoivat kokemuksia edellisistä Ra-



 

22 

ce of the Champions-kisoista ja suunnittelivat työryhmän kanssa Tähtienkisasta mie-

lenkiintoisen ja toimivan kilpailun Suomen olosuhteisiin. Tähtienkisan lämmittelyajot ja 

rataan tutustuminen toteutettiin perjantaina 6.8. Lauantaina 7.8 ajettiin alkukarsinnat 

periaatteella: Eniten voittoja keränneet kuljettajat jatkoon sunnuntaina ajettaviin finaa-

leihin.  Sunnuntaina 8.8 ajettiin finaalilähdöt äkkikuolema periaatteella. 

 

Tähtienkisassa kuskit ajoivat seuraavilla autoilla:  

 

 
- Bullspeed Cross Kart ( 125 hp ”rantabuggy”) 

 
- Legends (140 hp) 

 
- Ford Fiesta R2 (171 hp, etanolikäyttöinen) 
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Helsinki Motorsport Weekendin-rata oli pituudeltaan noin 1,7 km ja se oli rakennettu 

muovi- ja betoniporsaita hyväksikäyttäen. 

 

Tähtienkilpailuun osallistuivat monia moottoriurheiluntähtiä eri autoluokista esim. 

Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala, Sebastien Ogier, Markko Märtin, Mika Salo, Petter 

Solberg. (Koko kuljettaja lista liitteenä Tähtikuljettajat - nimellä) (T&A Promotions Oy 

2010) 

 

6.5 Maailman nopein Kartturi 

Maailman nopein Kartturi-kisan alkuerät ajettiin lauantaina ja finaalilähdöt sunnuntaina. 

Kartturi ajoivat kisansa samoilla autoilla kuin Tähtienkisassa. 

Maailman nopein Kartturi-kisaan osallistuivat seuraavat kartturit: 

 

- Jarmo Lehtinen 

- Miikka Anttila 

- Mika Stenberg 

- Cato Menkerud 

- Emil Axelsson 

- Toni Ahokas 

 

(T&A Promotions Oy 2010) 

 

6.6 Starojen Kisa 

Starojen Kisa ajettiin sunnuntaina. Starat ajoivat Bullspeed Cross Karteilla, nopein kier-

rosaika voittaa periaatteella. 

 

Starojen Kisaan osallistuivat seuraavat julkisuudenhenkilöt: 

 

- Esko Eerikäinen 

- Sami Sarjula 

- Lasse Viren 

- Joel Vuorinen 
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(T&A Promotions Oy 2010) 

 

6.7 Muu ohjelma 

Stunt Show, WRC, Drift Show, FSRA Rod, B-ryhmä ralliautot. 

(T&A Promotions Oy 2010) 
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7 Arviointi 

Tapahtuman arvioimista varten kokoonnuimme järjestäjä tiimin kanssa heti seuraavana 

tiistaina. Paikalla olivat Toni Ranta, Ashish Tyagi, Kerkko Honkaniemi, Juha-Pekka 

Valtonen. Kävijämäärä jäi huomattavasti tavoitteesta. Syytä tähän emme vielä ensim-

mäisessä arviointipalaverissa saanet selvitettyä. Järjestelyjen puolesta oli huomautettavaa 

liittyen luvattuihin ohjelmanumeroihin sekä kuskien poisjääntiin viimehetkillä esim. 

Formula 1 jäi kokonaan tulematta tapahtumaan. Syy ettei Formula 1 saapunut paikan-

päälle ei vielä tässä vaiheessa ollut selvillä. Suurimmat positiiviset kommentit tulivat 

VIP-tiloista, järjestyksenvalvonnasta ja tapahtuman puitteista (katsomot, rata ja palve-

lut). Yhteistyökumppanit ja sponsorit olivat myös suurimmaksi osaksi tyytyväisiä tapah-

tuman tarjontaan ja näkyvyyteen. Keskusteluita tapahtuman jatkosta käytiin monen 

yhteistyökumppanin ja sponsorin kanssa. Ensimmäisen arviointipalaverin jälkeen meille 

oli jo tiedossa se, että tapahtuman taloudellinen puoli tulee menemään suuresti tappiol-

liseksi. 

 

Media kirjoitti tapahtumasta vaihtelevasti. Toiset hämmästelivät katsojien vähyyttä ja 

pohtivat syitä tähän sekä kehuivat Kalasatamaan rakennettua moottoriurheilustadionia 

kerrassaan upeaksi. Toisten kommentit olivat liittyivät Formula 1-shown puuttumiseen, 

sekä varmistuneiden kuskien pois jääntiin viimehetkillä. Kokonaisuudessaan palaute 

lehdistöltä oli tyydyttävää 
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8 Johtopäätökset 

Helsinki Motorsport Weekendin järjestäminen kokonaisuudessaan oli uskomaton ko-

kemus. T&A Promotions Oy:n omistajat Toni Ranta ja Ashish Tyagi osallistuivat nuo-

resta iästään huolimatta kaikkiin mahdolliseen mitä tapahtuman järjestämisessä tarvi-

taan. Tapahtuman idean suunnittelusta – sponsoreihin – katsomon tilaaminen – mark-

kinointi – koko tapahtuma viikonlopun pyörittäminen.  Yrittäjät tekivät tapahtuman 

aikana asioita ja työtehtäviä mitä harva tuon ikäinen on pääsyt tekemää ja toteuttamaan. 

 

Syy siihen että ihmisiä ei löytänyt paikanpäälle voidaan katsoa markkinointia. Järjestäjä 

tiimi luotti siihen että moottoriurheiluharrastajien piiristä löytyy tarpeeksi kiinnostunei-

ta tapahtumaa kohtaan ja näin halutut kävijämäärät tulevat täyttymään. Esimerkkinä 

Jyväskylän MM-rallissa on viikonlopun aikana 350 000-kävijää. Tuosta määrästä vain 10 

% olisi riittänyt tapahtuman läpiviemiseksi taloudellisesti kannattavasti. Markkinointia 

oli mainoksien muodossa Ilta-Sanomissa esim. juhannus lehdessä, tarkemmin tuota 

vaihtoehtoa tarkastellen olisi järjestäjien kannattanut kohdentaa markkinointia enem-

män paikalliselle tasolle Helsingissä (mainostaulut, Helsingin Sanomat, Metro-lehti). 

 

Tapahtuman jälkeen paljastui, että T&A Promotions Oy:n työntekijä oli tehnyt sopi-

muksia omalla nimellään, vaikka hänellä ei ollut allekirjoitusoikeutta. Omistajat joutui-

vat selvittämään monia eri tapauksia, joissa tämä työntekijä oli petollisesti käyttänyt 

asemaansa väärin. Selvisi myös että, tämä kyseinen työntekijä oli hoitanut vaaditut työ-

tehtävänsä todella huonosti ja näin oli todella suurella osalla vaikuttanut tapahtuman 

negatiiviseen tulokseen. Omistajat saivat myös tapahtuman jälkeen paljon palautetta 

yhteistyökumppaneilta ja sponsoreilta liittyen tämän työntekijän huonosti hoidettuihin 

sopimuksiin ja lupauksiin. Nämä kaikki asiat selvisivät vasta tapahtuman jälkeen, työte-

kijä oli onnistunut salaamaan kaikki tekemisensä tähän asti omistajilta. 

 

Omistajat päättivät noin kuukausi tapahtuma jälkeen, että jatkoa HMW:lle ei ainakaan 

lähitulevaisuudessa nähdä. Taloudelliset kustannukset tapahtumasta olivat niin suuret, 

ettei jatkoa voinut edes harkita. Kokemusta kertyi rutkasti ja sitä omistajat tulevat var-

masti käyttämään ja hyötymään tulevaisuuden työtehtävissä. 
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Tähtikuljettajat Helsinki Motorsport Weekendissä.   Liite 1 

 

- Mikko Hirvonen 

- Jari-Matti Latvala 

- Sebastien Ogier 

- Markko Märtin 

- Mika Salo 

- Petter Solberg 

- Matti Rantanen 

- Emma Kimiläinen 

- Kristian Sohlberg 

- Patrick Sandell 

- Ott Tänäk 

- Harri Toivonen 

- Jari Ketomaa 

- Karline Stala 

- Matthias Therman 

- Harri Rovanperä 

- Toni Gardemaister 

- Eyvind Brynildsen 

- Mikko Eskelinen 

- Manfred Stohl 

- Juha Kankkunen 

- Juha Salminen 

- Janne Tuohino 

- Robbe Koistinen 

- Aleksi Tukkanen 

- Janne Korhonen 

- Marko Tarkkala 
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Yhteistyöehdotus Red Bull    Liite 2 
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Yhteistyöehdotus Red Bull    Liite 2 
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Yhteistyöehdotus Red Bull    Liite 2 
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Yhteistyösopimus Gasum Oy    Liite 3 
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Yhteistyösopimus Gasum Oy.    Liite 3
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Urheilu-uutinen Mtv3 Internet-sivuilla    Liite 4 
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Urheilu-uutinen 2 Mtv3 Internet-sivuilla   Liite 5 
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Urheilu-uutinen Iltalehti     Liite 6 
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Urheilu-uutinen Sportti.com    Liite 7 
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Urheilu-uutinen Helsingin Uutiset    Liite 8 
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Urheilu-uutinen Urheilulehti Internet-sivut   Liite 9 
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Urheilu-uutinen Autoleht.ee Internet-sivut   Liite 10 
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Urheilu-uutinen WRC.C1 Portugal Internet-sivut   Liite 11 
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Urheilu-uutinen BBC Internet-sivut    Liite 12 


