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Porin FK-radan ja rata-alueen kehittämishanke turvaa tulevien Räikkösten harrastusmahdollisuudet.
Porin FK-kerhon rata tulee kokemaan enemmän kuin pienen pintaremontin. Hankkeen ensimmäisessä
osassa legendaarinen Pori Circuit saa pitkään kaivatun päivityksen, jolla turvataan kerhon ja radan
toiminta pitkälle tulevaisuuteen. Yli 40 vuoden iän saavuttanut rata päivitetään täyttämään nykyiset
vaatimukset turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden sekä tulevaisuuden sähköisen kartingin osalta.
Kartingin tulevaisuus on vihreä, kuten muidenkin moottoriurheilulajien, ja haluamme olla lajimme
pioneereja Suomessa.
Tänä vuonna toteutettavan Porin FK-radan ja rata-alueen kehittämishankeen ensimmäisessä osassa
kartingrataa kehitetään vastaamaan paremmin nykyisiä rata- ja turvallisuusvaatimuksia. Radan vanha ja
kulunut asfaltti päällystetään uudella nykyaikaisella asvaltilla, jolla mahdollistamme tulevaisuuden
sähköisen kartingin. Radan suosittu profiili säilytetään sekä samalla lisäämme ratamme turvallisuutta ja
vähennämme melusaastetta.
Porissa on vahva tahtotila järjestää tulevaisuudessakin useita valtakunnallisen ja kansainvälisen tason
kilpailuita joka kesä. Harrastamisen puitteiden ja palveluiden parantumisella on suuri merkitys
onnistuneiden kilpailuiden järjestämisessä. Tänä vuonna Porissa ajetaan kilpaa kolmena kisaviikonloppuna.
Porissa järjestettävät kilpailut tuovat kaupunkiin parhaat suomalaiset kartingkuskit tiimeineen.
”Radan ja rata-alueen uudistamisella on kerhollemme todella suuri merkitys. Tavoitteenamme on olla
tulevaisuudessa Suomen paras kartingkerho ja teemme töitä tämän eteen tunteja laskematta”, kertoo
puheenjohtaja Mikael Löfgren. ”Radan kehittämishankkeen kummisetänä toimii Ferrarin GT-kuljettaja Toni
Vilander. Toni on aloitellut ammattilaisuraansa Porissa, niin kuin lähes kaikki suomalaiset rata-autoilun
ammattilaiset. Oli mahtavaa saada Toni mukaan tekemään suomalaista kartinghistoriaa”, Löfgren jatkaa.
Ratauudistuksen avulla Porin FK-rata toimii jatkossakin yhtenä länsirannikon johtavista harjoittelu- ja
kilpailupaikoista suomalaisille sekä ulkomaalaisille kartingin harrastajille. Porissa on pitkät perinteet
kartingissa ja harrastajamäärä kaupungissa on kasvussa. Pori Circuitin kehittäminen mahdollistaa
paremmat puitteet niin päivittäiseen harrastamiseen kuin kilpailujen järjestämiseen pitkälle tulevaisuuteen
ympäristöystävällisyys sekä kestävä kehitys edellä.
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Porin Formula Karting Kerho ry on yksi Suomen vanhimmista kartingseuroista. Se on perustettu vuonna
1979 ja on toiminut aktiivisesti siitä lähtien. Porissa on järjestetty kilpailuita aktiivisesti 80-luvun alusta
alkaen ja kerho onkin toiminut muun muassa SM-kilpailuiden, kansallisten kilpailuiden sekä kansainvälisten
kilpailuiden areenana läpi vuosien. Suomi on arvokilpailumenestyksellä mitattuna maailman menestynein
autourheilukansa. Karting on autourheilun nuorisotoiminnan kivijalka, mitä kautta kuljettajat ovat nousseet
eri autourheilulajien pariin. Kaikki viime vuosikymmenten suomalaiset formulatähdet ovat aloittaneet
kartingin parissa.
Porin FK-kerhon radankehittämishanketta tukee ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin” ja Leader Karhuseudun myöntämä Leader-tuki.

