
Ratsastuskentän raken-
teen tulee olla sopivan 
joustava ja pitävä. Ul-

koiset olosuhteet voivat kui-
tenkin muuttaa kentän ra-
kenteita huomattavasti. Jos 
pintakerroksen vedenpidätys-
kyky ei ole hyvä, voi pitkään 
jatkunut kuiva kausi kovettaa 
kentän kivikovaksi tai pinta-
kerros voi muuttua rullaavaksi 
ts. ei anna pitoa – mieti mil-
laista on juosta kuivalla hiek-
karannalla. Vettä läpäisemätön 
pintakerros taas muuttuu sa-
teella liejuiseksi ja liukkaaksi. 
Toisaalta taas materiaali, joka 
päästää veden liian nopeasti 
lävitse pölyää hirvittävästi ja 
melko nopeasti menettää pi-
don ja tulee upottavaksi. Tosi-
asia kuitenkin on, että väärän-
lainen pohja rasittaa hevosen 
jalkoja.

Ratsastuskentän pohjat aiheuttavat harmaita hiuksia. Paljon kuulee keskustelua siitä, miten kenttä  on 
joko liian pehmeä, liian kova, pölyävä  tai sateella liian märkä. Kieltämättä  kentän rakentamisessa löytyy 
tarpeeksi haasteita ottaen huomioon jo ulkoiset olosuhteemme. Talvella kentät jäätyvät, välillä ollaan 
hellejaksojen keskellä, välillä taiteillaan rankkasateiden keskellä. Tässä jutussa on esitetty ulkokentän ra-
kentamisen pääperiaatteet.

Ratsastuskentän kerrokset

Ratsastuskenttä rakenne-
taan kerroksellisena. Kanta-
van kerroksen paksuus riip-
puu paljon jo siitä, millaiselle 
maapohjalle kenttä rakenne-
taan. Hiekka- ja kalliopohja 
antavat jo luonnostaan pa-
remman kantavuuden kuin 
kosteahko maaperä. Kantava 
kerros on yleensä noin 200 – 
250 mm, jopa 300…4000 mm 
paksu kerros, joka olisi hyvä 
tehdä mahdollisimman kan-
tavasta kiviaineesta, jonka 
rakeisuus on 0 – 16 mm tai 
0 – 20 mm. Erittäin heikos-
ti kantavilla ja heikosti vettä 
läpäisevillä pohjamailla kan-
tavan kerroksen alle tehdään 
aina suodatinkerros, joka 
toimii kentän salaojitusker-
roksena. Suodatinkerroksen 

tehtävänä on myös erottaa 
maapohja ja rakennekerrok-
set toisistaan. Lisäksi suoda-
tinkerros ehkäisee ja katkai-
see kapilaarisen nousuveden 
kulkeutumisen rakennekrrok-
siin. Kerroksen paksuus on 
noin 100 mm ja kiviainerakei-
suus on 0 – 20 mm. 

Kentän salaojituksen tarve 
ratkaistaan aina tapauskoh-
taisesti. Salaojitus kannattaa 
tehdä aina silloin, jos pohja-
vesi on lähellä maanpintaa tai 
kenttä rakennetaan huonosti 
vettä läpäisevälle maaperälle 
kuten savelle. Kuivalla hiek-
kakankaalla salaojitusta ei to-
dennäköisesti tarvita. Kentän 
salaojilla vesi johdetaan kes-
kikentältä kokooja- tai avo-
ojiin. Ojista vesi kerätään  ja 
imeytetään maastoon tai joh-
detaan avo-ojia pitkin eteen-

päin. Salaojien kaltevuus ojiin 
päin on 1:100. Salaojituksen 
toimiminen kunnolla edellyt-
tää hyvintehtyä pohjan muo-
toilua.

Kentän pinta

Ratsastuskentän pinta 
kallistetaan reunoihin päin 
suhteessa 1:100-1:200. Kal-
listuksella varmistetaan sade-
vesien ohjautuminen kentältä 
poispäin. Pintakerroksen tär-
keimpiä ominaisuuksia ovat 
riittävä jousto, pito kavion 
alla sekä liukumattomuus, 
kulutuksen kestävyys ja pöly-
ämättömyys. Pintakerroksen 
tutkiminen käsivaraisesti tar-
koittaa käytännössä sitä, että 
pintakerroksesta pyritään te-
kemään kämmenten välissä 

Ratsastuskentän 
pohjalla 
on väliä
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pallo ja katsotaan pysyykö se 
koossa.

Pintamateriaalin tulisi olla 
sellaista, että siinä on muka-
na myös paljon hienoainesta, 
sillä hienoaines sitoo isompi-
rakeista hiekkaa. Jos materi-
aalissa on pelkästään suurira-
keista kiviainesta, se upottaa 
ja rullaa. Jos se on taas liian 
hienojakoista, on vaarana lii-
ka tiivistyminen, kovettumi-
nen ja myös pölyhaitat. Jotta 
hiekka olisi hyvin toimivaa 
tärkeintä olisi kuitenkin ns. 
raekokosuhde eli missä suh-
teessa eri kokoisia hiekkara-
keita hiekkaesiintymässä on.

Oikeanlaisen pintahiekan 
löytyminen ei ole välttämättä 
helppoa. Kiviaineksen toimit-
tajilta kannattaa pyytää seu-
lontakäyriä, jotta vältyttäisiin 
vääriltä valinnoilta. Satsaus 
kentän pintaan kannattaa. 
Pienenä lohtuna voitaneen to-
deta, että tarvittaessa kentän 
pintaa voidaan parannella jäl-
kikäteen.

Yksi vaikein asia lienee 
kentän pintakerroksen pak-
suus. Hyvin usein pintaker-
rosta on yksinkertaisesti vain 
liikaa. Pintakerrosta ei tule 
laittaa aluksi yli 100 mm. Täy-
tyy muistaa, että pintakerros-

ta voidaan helposti tarvittaes-
sa lisätä.

Kentän hoito

Kentän pitäminen käyttö-
kuntoisena vaatii säännöllistä 
hoitoa ja kunnossapitoa. Hoi-
totapaan ja –laajuuteen vai-

kuttavat mm. pintamatriaali, 
kentän käyttöaste, ilmasto-
olosuhteet ja kentän sijainti. 
Normaaleja runtiineja ovat la-
naus, kastelu ja lannan pois-
taminen kentältä. Usein tarvi-
taan myös suolausta, ainakin 
alkukesällä.

Anne Luttinen

Lähteet:

Opetusministeriön liikuntapaik-
kajulkaisu 69: Ratsastuskenttien 
pintamateriaalit.
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Opetusministeriö Liikuntapaik-
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päällysteiden kehittäminen 
Esitutkimus

Hellepäivinä kenttää joudutaan kastelemaan usein myös kilpailujen aikana pintakerroksen pitävyyden säilyttämiseksi.

Yllä: Kentän riittävän hyvän kantavuuden takaavat esimerkiksi murske tai hyvä kalliosepeli.

Viereinen sivu: Kentän tasaisuuden ja tukevuuden merkitys korostuu varsinkin esteratsastuksessa.
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Mäntyharjun ratsas-
tajat ry:n (MRA) 
ensimmäinen oma 

ratsastuskenttä (63x43m) 
valmistui vuonna 2004. Alus-
ta asti oli selvää, että kenttä 
suunnitellaan ja rakennetaan 
ammattitaitoisten henkilöiden 
toimesta. Kentän sijoituspaik-
ka oli luonnollisesti Mäntyhar-
jun Hevosurheilukeskus, jonne 
Mäntyharjun Hevosystäväin-
seura ry oli jo rakentanut val-
jastuskatoksen, parkkipaikan 
ja ravihevosten valmennusta 
varten harjoitusraviradan ja 
hiittisuoran.

Kentän suunnittelijaksi 
valittiin Helsingissä toimivan 
Kiviconstruction Oy:n alan 
ammattilainen Terho Kääriäi-
nen. Suunnittelutyön lisäksi 
Kääriäinen valvoi kentän ra-
kentamistyön eri vaiheet ja oli 
mukana lopputarkastuksessa. 
Projektissa oli koko ajan mu-
kana myös MRA:n edustaja. 
Rakennustyön urakoitsijaksi 
valittiin Maarakennus Suutari-
nen Oy Mäntyharjusta.

Lähtökohta kentän suun-
nittelulle oli suhteellisen 
haastava, koska kentän ra-
kentamispaikan maaperä 
oli kosteahkoa. Ensin tule-

van ratsastuskentän alueelta 
poistettiin pehmyt maa, jota 
hyödynnettiin kentän toiseen 
päätyyn rakennetussa melu-
vallissa. Kentän pohjan perus-
tukset tehtiin suunnitelman 
mukaisesti. Kantavaa kerros-
ta tarvittiin paljon maaperän 
laadusta johtuen. Kenttä sa-
laojitettiin noin viiden metrin 
välein. Lisäksi kentän ympä-
rille tehtiin isot avo-ojat.

”Tule tule hyvä kakku”
Oikean pintahiekan löy-

tymisen eteen urakoitsija 
Maarakennus Suutarinen Oy 
teki paljon työtä. Suutarisen 
toimesta tehtiin useita seu-
lontakokeita. Pintahiekkaa 
puristeltiin, mittailtiin ja siitä 
leivottiin ”sopivaa kakkua”. 
Pintahiekasta piti saada sopi-
van tiivis.

Vaikka kenttä rakennettiin 
kaiken saatavilla olevan tie-
don mukaisesti, ilmeni alkuun 
myös ongelmia. Harmaita 
hiuksia aiheutti lähinnä pin-
nan liiallinen pehmeys sekä 
rankkasateilla kentältä ojiin 
valuva hiekka. Jälkimmäinen 
asia korjattiin siten, että ken-
tän reunat vahvistettiin kivillä 

ja niiden väliin kylvettiin nur-
mea sitomaan maa-ainesta. 
Kentän pinnan korjaamisessa 
tehtiin yksinkertainen kor-
jaustoimenpide: pintahiekkaa 
vähennettiin. Pinnan vah-
vuudeksi jätettiin noin 8 cm. 
Näiden korjaustoimenpiteiden 
jälkeen kenttä on toiminut 
varsin hyvin.

MRA:n kenttä on ollut käy-
tössä vain sulan maan aikaan. 
Kentällä on järjestetty vuosit-
tain noin kymmenet kilpailut 
koulu- ja esteratsastuksessa. 
Lisäksi kentällä pyörii valmen-
nukset viikoittain ja alueella 
on järjestetty seuran erilaisia 
tapahtumia. Kenttää hoide-
taan lanauksilla viikoittain. Li-
säksi kenttää huolletaan aina 
ennen ja jälkeen kisojen. La-
nauksen lisäksi kentän toimi-
vuuden kannalta välttämättö-
miä toimenpiteitä ovat kentän 
suolaaminen ja tarvittaessa 
kastelu.

Kansalliset kisat
MRA järjestää tämän vuo-

den elokuussa ensimmäiset 
kansallisen tason kisansa es-
teratsastuksessa. Kisojen tu-
leva ratamestari Pekka Larsen 

totesi toukokuussa kentällä 
pidetyn aluevalmennuksen 
yhteydessä MRA:n kentän 
pohjan olevan loistava myös 
kansallisten estekisojen jär-
jestämiseen.

- Kentän pohja on erin-
omainen varsinkin esteratsas-
tuksessa ja hyvä se on myös 
kouluratsastuksessa, kom-
mentoi kouluratsastuskilpai-
luissa puheenjohtajatuomari-
na toukokuussa toiminut Kaija 
Borup 

Vuonna 2008 MRA raken-
nutti toisen ratsastuskentän 
(25x50 m). Kentän sijoitus-
paikan maaperä oli kanta-
vampaa kuin ensimmäisenä 
rakennetun kentän, joten 
vastaavanlaisia massiivisia 
massanvaihtoja ei tarvinnut 
tehdä. Kentän pintahiekan 
laatu on eri kuin isommalla 
kentällä. Kahden vuoden ko-
kemuksella voidaan todeta, 
että uudempi kenttä vaatii 
enemmän kosteutta pintahie-
kan pitävyyden takaamiseksi. 
Vaikka kentän pinta pehme-
nee ajoittain hieman, pysyy 
kentän pohja vakaana ja tu-
kevana. 

- Olen hyvin tyytyväinen 
siihen, että kentät on raken-
nettu asiantuntijan johdolla.  
Iso kenttä rakennettiin Päivi 
Mäntysen puheenjohtajakau-
della ja seuran vastuunkanta-
jat toimivat hyvin, kun ongel-
makohdat ratkaistiin loppuun 
saakka. Nyt saamme valmen-
nuksissa ja kisoissa nauttia 
toimivasta kentästä.  Pienem-
män kentän rakentamisessa 
käytimme hyväksi todettua 
ohjetta eri rakennekerroksis-
ta. Pintahiekaksi löytyi sopi-
va luonnonhiekka, mistä saa 
kosteana myös syntymään 
kauniin kakun. Tärkeää on 
huoltaa ja seurata kenttien 
kuntoa, toteaa MRA:n pu-
heenjohtaja Päivi Honkanen 
kentistä.

Anne Luttinen

MRA on panostanut kenttien pohjaan

Kentän salaojituksen ja avo-ojien tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Kentän pengertä voidaan tarvittaessa 
tukea esimerkiksi kivillä ja nurmella.
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