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Kangasala.

Vaatimattomasti paras



Hevoskysely

• Kysely oli auki 23.9. - 20.10.2019

• Kyselyssä kävi 328 vierailijaa

• Näistä vastaajia oli 238

• Karttavastauksia saatiin 1039

• Vastaajista suuri osa oli hevosalan harrastajia, pieni osa ammattilaisia



Hevostallien sijainti

• Isot hevostallit ovat keskittyneet keskustaajaman lähialueille ja keskeisien väylien varsille
• Harrastajat ja joukkoliikenne ovat lähellä

• Maaseudulla on tilaa hevostoiminnalle

• Vanhat kartanot ja tilat tyypillisiä paikkoja isoille keskuksille

• Keskeisiä merkittyjä paikkoja:
• Vääksy / Ponsantie

• Herttuala

• Liuksiala / Kaarina Maununtyttärentie

• Tursola

• Pienet hevostallit ovat niin ikään keskustaajaman ympäristössä
• Samat alueet kuin isoilla talleilla, mutta eivät pääreitin varrella, vaan ympäristössä

• Hevosalan palvelut ovat pääosin isojen tallien yhteydessä
• Vääksy, Tiihala, Liuksiala, maneeseja lisäksi eri puolilla taajamaa

• Ratsastuskoulujen ja opetuksen sijoittumista ei kysytty, tarve selvittää asiaa jatkossa



Hevosystävälliset paikat

• Kirkkoharjun maastot

• Keisarinharjun maastot ja sopuisa kanssakäyminen muiden liikkujien kanssa

• Vehoniemenharjun maastot

• Pohtiolammen hevosurheilualue ja sen tunnelma sekä ympäröivät maastot

• Metsätiet vähän kauempana taajamasta

• Laidunnus vähän kauempanakin taajamasta mahdollista



Liikkuminen hevosen kanssa

• Kirkkoharjua arvostetaan, toivotaan reiteille pohjan parannusta. Eri liikkumistapojen 
kohtaamistilanteissa syntyy konflikteja.

• Tiihalantien ajonopeudet, liikenteen yhteensovittaminen

• Ponsantie koettiin vaarallisena, toivotaan ratkaisua

• Kaarina Maununtyttärentien ajonopeudet

• Lahdentien ylitys Sarsanojalla

• Tursolassa Papinojantien risteys

• Ruutanantien alikulkutunneli on hevosten mielestä pelottava ja Lahdentien alikulku 
Ranta-Koivistossa ahdas

• Hevosten ja muiden liikkujien kohtaamisen haasteiden voittaminen

• Kysymys: voidaanko sallia ratsastaminen kevyen liikenteen väylällä tai esim. 
hiekkapientareella pyörätien vierellä



Käytetyt ja toivotut reitit

• Keskeiset alueet, joilla 
vastaajien käyttämiä 
reittejä

• Keskeiset alueet, joilla 
toivottuja reittejä

• Haasteellisia paikkoja 
reiteillä autoliikenteen 
vuoksi



Vastauksissa ja avoimessa palautteessa 
nousseita teemoja

• Tiedottaminen hevosista, jokaisenoikeuksista

• Toiveissa ravirata, vaikkapa harjoitusraviratakin

• Toiveissa uittopaikka

• Luvallisten reittien kunnossapito

• Kaupungin panostaminen ratsastukseen, joka on Kangasalla suosittu harrastus

• Kangasala valtakunnallisena esimerkkikohteena hevostoiminnan suhteen

• Liikenteenohjaus liikennemerkein ja hidasteet esim. tunnelin jälkeen

• Olemassa olevien luontoreittien hyödyntäminen hevosille, laavu ratsastajille

• Hevosläheisestä asumisesta ollaan kiinnostuneita (oma pieni talli + asuminen)

• Kehittäminen yhdessä sovussa pyöräilijöiden kanssa

• Reitistön kehittäminen. Mahdollistaisi mm. ratsastusvaellukset

• Toive autottomista maastoreiteistä

• Hevostalouden edistäminen kaavoituksessa, häiritsemättä muuta maan- ja metsänkäyttöä ja muuta 
yritystoimintaa.

• Toivotaan liikettä joka myisi hevosille ja ratsastajille tarvikkeita
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