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Kannanottomme koronarajoituksiin sekä turvallisuus- ja eläinsuojelullisiin
kysymyksiin
Edustamme helsinkiläistä Tuomarinkylän Ratsastuskeskusta, jonka puitteissa toimii kaksi
ratsastuskoulua, kaksi yksityistallia, kaksi urheiluseuraa sekä näitä toimijoita palveleva
maneesiyhtiö. Tuomarinkylän talleissa on yhteensä noin 170 hevosta.
Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen toimijat suhtautuvat koronavirusepidemiaan suurella
vakavuudella. Olemme keväästä 2020 lähtien seuranneet tarkasti viranomaisten suosituksia ja
määräyksiä ja sopeuttaneet toimintojamme niiden mukaan asiakkaidemme ja henkilökuntamme
turvallisuuden takaamiseksi. Olemme soveltaneet 1.3.2021 alkaen Etelä-Suomen
aluehallintoviraston määräystä, jonka mukaan asiakkaat ovat voineet jatkaa liikuntaharrastustaan
Tuomarinkylän kahdessa ratsastusmaneesissa niin, että asiakasmäärä ei ylitä 10 henkilöä kerralla.
Viranomaiset harkitsevat tällä hetkellä liikuntatilojen täydellistä sulkemista asiakkailta.
Haluamme kiinnittää päättäjien huomiota ratsastusmaneesien käytön eläinsuojelullisiin ja
turvallisuuteen liittyviin näkökohtiin.
Hevonen on eläin, jonka tulee liikkua riittävästi päivittäin voidakseen hyvin ja pysyäkseen terveenä.
Lyhyeltäkin tuntuva liikkumattomuus, esim. vain muutama päivä, voi aiheuttaa hevoselle
hengenvaaraan johtavia terveysongelmia kuten ähkyn. Toisaalta hevonen, joka ei ole saanut
liikkua säännöllisesti, voi olla hoitajalleen/ratsastajalleen vaarallinen, mikäli 500-700 kg painavan
eläimen patoutunut energia purkautuu hallitsemattomasti.
Meillä Tuomarinkylässä ja useilla muillakin pk-seudun talleilla hevosten jaloittelutarhat ovat
kooltaan suhteellisen pieniä ja päivittäistä hevoskohtaista tarhausaikaa on käytössä rajallisesti.
Siksi ihmisen järjestämä lisäliikunta, meillä useimmiten ratsastus, on hevosten hyvinvoinnin
kannalta täysin välttämätöntä. Talvisten säiden jatkuessa hevosia ei kuitenkaan ole mahdollista
liikuttaa turvallisesti ulkona: jäiset ratsastuskentät ja maastoreitit ovat pahimmillaan
hengenvaarallisia sekä hevosille että niillä ratsastaville ihmisille.
Esitämmekin, että eläinsuojelullisista ja turvallisuussyistä ratsastusmaneesit rajattaisiin
täyssulkutoimien ulkopuolelle.
Ratsastusmaneesien pinta-ala vaihtelee noin 1 000 – 2 000 m2 välillä, ja ilmatilaa korkeissa
halleissa on tuhansia kuutiometrejä. Ratsastaessa ja ylipäätään hevosten kanssa toimiessa reilut
turvavälit säilyvät kaikissa tilanteissa itsestään – ne ovat olleet hevosihmisten arkea aina, ilman
koronaakin. Tiedossamme ei myöskään ole, että ratsastusmaneesit olisivat olennainen
koronatartuntojen lähde. Harrastajien terveysturvallisuus ja eläinten hyvinvointi on siten
mahdollista huomioida halleissa yhtäaikaa.
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