MATKARAPORTTI

Hymy Häme -hankkeen hevosalan ammattimatka Uudellemaalle 26.4.2017

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeessä –hanke (HYMY) järjesti hevosyrittäjille
suunnatun retken Uudellemaalle 26.4.2017. Opintoretkellä oli mukana 9 hevosalan yrittäjää,
harrastajaa tai muuten hevosalan toimijaa, lisäksi kaksi hankkeen työntekijää. Päivän aikana
tutustuimme kolmeen erilaiseen hevosalan yritykseen Uudellamaalla. Hanke oli järjestänyt
osallistujille bussikuljetuksen lähtöpaikkana Hämeenlinna.
Päivän ohjelma:
9.30 Lähtö Hämeenlinnasta, reitti Riihimäen ABC-Järvenpää
10.45 Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
12.00 Lounas ravintola Maneesissa
13.30 Koivulan hevostila, Pornainen
15.00 Iltapäiväkahvit PR-tallilla
15.20 PR-tallin esittely Porvoo
16.30 Lähtö paluumatkalle

Ratsastuskeskus Aino
Ensimmäinen retkikohteemme oli ratsastuskeskus Aino, joka sijaitsee Järvenpäässä. Kyseessä on
kilpailutoimintaan erikoistunut keskus, joka koostuu 30 hevosen tallista ja sen yhteyteen rakennetusta
maneesista. Maneesi jakautui kilpa- ja verryttelyosaan, jotka olivat toisiinsa yhteydessä lämpimän
odotustilan kautta. Maneesien välissä on kahvio/ravintola, josta voi seurata kilpailuita ja harjoituksia
miellyttävissä olosuhteissa. Maneesin katsomotiloihin oli rakennettu saunatilat, joista myös oli
näköyhteys areenalle. Yrittäjä oli erityisesti panostanut maneesin ilmanvaihtoon ja lämpötilan
säätömahdollisuuksiin rakennusvaiheessa kosteusongelmien ehkäisemiseksi. Maneesin ja ulkona
olevan kentän pohjamateriaalit oli tarkoin valittu hevosen fysiologia huomioiden kimmoisuudeltaan
ihanteellisiksi. Maneesiin oli asennettu uusinta Film me- videoteknologiaa, joka mahdollistaa
ratsastuksen jälkianalysoinnin. Yritys on keskittynyt kilpailuiden järjestämiseen ykköstasolta
kansainväliselle tasolle asti, mutta sen lisäksi tiloissa toimii viikolla myös ratsastuskoulu. Alueella
on myös ratsastustarvikeliike Putiikki Aino, joka on auki pääasiassa kilpailupäivinä. Yrittäjän
päämotiivina mittaville investoinneille on ollut ratsastusurheilun kilpailutoiminnan yleinen
edistäminen. Kohde ei ollut saanut rakentamiseen julkista tukea.

Koivulan hevostila
Seuraavana kohteena retkellä oli Koivulan hevostila Pornaisissa. Tilalla kasvatetaan hevosia ja tilalla
toimii myös keinosiemennysasema. Tilan isäntä on kengitysseppä ja tähän toimintaan on rakennettu
omat tilat. Tilalle voi tuoda myös tamman varsomaan valvotusti. Valvonta tehdään kameroiden ja
varsomisvöiden avulla. Tilan emäntä on eläinlääkäri ja koko henkilökunta on perehdytetty
varsomiseen. Tilalla on tarjolla myös ulkokarsinoita hevosille, jotka kärsivät hengitystiesairauksista
eivätkä voi olla sisällä tallissa. Alueella oli oma harjoitusrata, ratsastuskenttä sekä pyöröaitaus ja
jonkin verran laidunalaa. Isännän harrastuksena oli ravihevosten valmennus ja kilpailuttaminen.
Tilalla otetaan hoitoon myös varsoja/nuoria hevosia, joita varten on rakennettu varsapihatto ja
ryhmäkarsinoita. Nuoret hevoset opetetaan ajolle ja niiden runsaaseen käsittelyyn panostetaan.

PR-talli
Kolmas retkikohde oli PR-talli Porvoossa. Tilalla on 37-paikkainen karsinatalli, sekä 2016
valmistunut aktiivipihatto ”Paradice paddock”. Aktiivipihatossa on 4 ajastimella toimivaa
heinäkatosta, väkirehun ruokinta-automaatti sekä lämpövastuksella varustettu vesipiste.
Väkirehuautomaatti tunnistaa hevosen harjassa roikkuvasta sirusta ja annostelee rehun pieniin
annoksiin. Makuuhallissa on 6 isoa oviaukkoa sekä katettu terassi. Aktiivipihatto on suunniteltu siten,
että hevoset liikkuvat ruokintapisteestä toiseen käytäviä pitkin. Totuttelukarsinat uusille tulokkaille
sijaitsevat keskellä pihattoaluetta. Tilalla on lämpöeristetty maneesi, johon on asennettu Film Me

kamerajärjestelmä, mikä mahdollistaa ratsastuksen taltioinnin ja etäyhteyden valmentajaan vaikkapa
toisella puolella Eurooppaa. Tallin yläkerrassa on koulutustilat ja saunaosasto. Tilaa vuokrataan myös
ulkopuolisille. Tilalla viljellään heinää oman käytön lisäksi myös ulkopuolisille.

Porvoosta suuntasimme kotimatkalle Riihimäen kautta Hämeenlinnaan. Osanottajien mielestä retki
oli mielenkiintoinen ja kohteet riittävän erilaisia toisiinsa verrattuna. Palautteiden perusteella
jokaisesta kohteesta oppi jotain uutta ja sai uusia ideoita omaan toimintaan.
Kooste palautteista:
Päivä vastasi odotuksia tai ylitti odotukset.
Lisätietoa olisi kaivattu investointikustannuksista ja yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmista.
Yrittäjien esitykset toiminnastaan koettiin asiantunteviksi ja esittelykierrokset kattaviksi.
Järjestelyihin ja aikatauluun oltiin pääpiirteittäin tyytyväisiä, toiveena olisi ollut hieman lisäaikaa
yhteiselle asioiden pohdinnalle.
Kaiken kaikkiaan retki koettiin hyödylliseksi, retken arvosanojen keskiarvo asteikolla 1-5 (1=huono,
5=erittäin hyvä) oli 4,42.
Ulla Kuusonen, ProAgria Etelä-Suomi ry

