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   LOPPURAPORTTI 

 

 

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 

investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

Voimistelu- ja Urheiluseura Inarin Yritys Ry 

 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

 

Hankenumero: 146408 

Hankkeen nimi: Inarin latuhuollon ja Juutuanvaaran lumivarmuuden kehittämishanke 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista) 

 

Hankkeessa hankittiin Inarin Juutuanvaaran hiihtokeskukseen uusi latukone sekä lumetustykki ja siihen 

kuuluvia letkuja ja kaapeleita. Lisäksi hankkeen aikana rakennettiin latukoneelle polttoainekatos, sekä 

koulutettiin seuran jäseniä latukoneen ja lumitykin käyttöön ja huoltoon. 

 

 

4. Raportti 

 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

 

 ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun 

kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämisstrategia 

 

 hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteena oli Juutuanvaaran hiihtokeskuksen latuhuollon tason ja 

lumivarmuuden kehittäminen. Ladut palvelevat inarilaisia hiihdon harrastajia, kilpahiihtäjiä, 

koululaisia ja matkailijoita. Hankkeen myötä Inariin on myönnetty maastohiihdon SM-kisat 

keväälle 2023.  

 

 

4.2. Toteutus 

 

 toimenpiteet 

Latukoneen hankinta, lumitykin ja tarvikkeiden hankinta, latukoneen käyttö- ja 

huoltokoulutus, lumitykin käyttö- ja huoltokoulutus, polttoainekatoksen rakentaminen. 

 

 aikataulu 

Latukoneen hankinta ja käyttö- sekä huoltokoulutus maaliskuu 2021 
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Polttoainekatoksen rakentaminen huhtikuu 2021 

Lumitykin hankinta ja käyttö- sekä huoltokoulutus marraskuu 2022 

 

 toteutuksen organisaatio 

Hankkeen on toteuttanut Voimistelu- ja Urheiluseura Inarin Yritys ry. 

 

 kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet 128 571€, josta Inarin Yrityksen yksityisen 

rahoituksen osuus on 44 999,85€, josta 3 300€ on toteutettu vastikkeettomana työnä. 

Julkinen rahoitusosuus on ollut 83 571,15€. 

 

 raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi) 

Hankkeelle ei ole asetettu ohjausryhmää. Hankkeen etenemistä on seurattu Inarin 

Yrityksen johtokunnan kokouksissa hankeajan aikana. 

 

 

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

Ei raportoitavia yhteistyökumppaneita. 

 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

 

Hankkeen myötä on saatu kehitettyä Juutuanvaaran latuhuollon tasoa ja luotettavuutta sekä 

lumivarmuutta hankehakemuksessa tavoitteeksi asetetulla tavalla. Hanke on parantanut inarilaisten 

harrastusmahdollisuuksia, ja hanke on mahdollistanut maastohiihdon SM-kisojen hakemisen ja 

myöntämisen Inariin. Kevään 2023 SM-kisat tuovat Inarin alueelle näkyvyyttä ja huomattavaa 

matkailutuloa. 

 

 

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta (tämä tulee käsitellä 

viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Hankkeelle ei ole asetettu ohjausryhmää. 

 

 

 

Raportin laatija: Tiina Idström, 0505858008, tiina.s.idstrom@gmail.com 

 
 

 

 

Liitteet:  lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne. 


