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P INEWOOD
STABLES  OY

Pinewood Stables Oy (’Pinewood’) on vuonna 1997 perustettu ja siitä

saakka aktiivisesti toiminut, Mäntsälän Saaren kylässä sijaitseva 80

hehtaarin EU-tukikelpoinen luomumaatila, joka toimii osakkaiden

omistamilla maa-alueilla.

Luonnonmukaisessa viljelyssä toteutetaan ympäristön ja ilmaston

kannalta parhaita käytäntöjä. Viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-

aineita ja viljelymaat lannoitetaan kiertotaloudessa syntyvällä tilan

omalla kiertolannoitteella. Valtaojissa käytetään pajua ravinteiden

sidontaan ja pellot pidetään aina kasvipeitteisenä. Meillä ekologisuus

ja kestävä kehitys ovat kaiken toiminnan keskiössä ja olemme

vuosittaisessa Ruokaviraston luomuvalvonnassa.

http://www.pinewood.fi/


Pinewood on kasvattanut useita kymmeniä hevosia koulu-, este- ja
kenttäratsastukseen sekä opetushevosiksi ratsastuskouluihin. Yhtiöllä
on pitkä historia ratsastuskoulu- ja leiritoiminnan tarjoamisessa. Talli on
erityisen tunnettu ammattimaisesta hevosenpidosta, yksilöllisestä
hoidosta ja taitavasta hevosten kouluttamisesta.

Viimeisen 17 vuoden aikana yhtiö on lisäksi kehittänyt ja testannut
omana innovaationa lämmön talteenottoa hevosenlannasta ja voikin
nyt olla ylpeä siitä, että uusi vierastalo lämpiää pääosin tämän
järjestelmän kautta. Näin Pinewood on mukana tekemässä
puhtaampaa tulevaisuutta kiertotalouteen perustuvan
luonnonmukaisen toiminnan kautta. Kestävä maa- ja metsätalous
edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa.

P INEWOOD
STABLES  OY
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RATSASTUS
P INEWOODISSA =
TA I TO  JA
TURVALL ISUUS

Pinewood järjestää vuoden ympäri pidettävien yksilöllisten pienryhmä- ja yksityistuntien ja maastoretkien lisäksi

suuren suosion saavuttaneita aikuisten leirejä ja kursseja. Leireillä on myös erilaista ohjelmaa, mm. yhteislaulua,

sienestämistä, marjastamista, joogaa ja hierontaa. Tai sitten voit vain olla ja rentoutua – turvallisesti koronavälit

huomioon ottaen. Myös lapset on huomioitu ja heille on käytössä turvallisia islanninhevosia. Uuden vierastalon

valmistumisen ja hankittavien suomenhevosten myötä tarjontaa voidaan monipuolistaa. Pinewoodissa on

myös asiakkaiden täysihoitohevosia, joista huolehditaan lajinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Yleensä

tallillemme syntyy keväisin varsojakin, joiden kehityksen seuraaminen on mielenkiintoista.

http://www.pinewood.fi/


RATSASTUSTOIMINNAN
KEHI T TÄMINEN

Pinewoodilla on omistuksessaan viisi vaativan tason ratsuhevosta,
joista kolme on myös siitostammoina arvokkaita. Lisäksi on
islanninhevosia maastoratsastusta, lapsia ja sosiaalipedagogista
toimintaa varten. Pinewoodin 35 hehtaarin luomupelloista saamme
itseviljeltyä rehua sekä hoidetut laitumet ja 35 hehtaarin metsien
kautta pääsemme myös monen tunnin maastolenkeille rauhallisille
kyläteille. Isolla hyväpohjaisella ratsastuskentällä harjoittelemme
koulu- ja esteratsastusta.

Ratsastustoiminnan laajentamista varten tavoitteena on hankkia
kaksi korkealaatuista, kaikille ratsastajille sopivaa suomenhevos-
tammaa, joita voidaan myös varsottaa, jolloin asiakkaat pääsevät
seuraamaan varsojen kasvua ja osallistumaan niiden koulutukseen.
Erilaisten kurssien ja koulutusten järjestäminen jatkuu ja laajenee.

http://www.pinewood.fi/


SOS IAAL I -
PEDAGOGINEN
HEVOSTOIMINTA

Hevosvoimala on hyvien kohtaamisten talli, missä jokainen haluaa
oppia itse toimimaan kunnioittavasti, kuunnellen ja kannustaen ja
voi odottaa sitä myös muilta.

Jokainen kaipaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi!

Hevosvoimala tarjoaa koulutuksia, työpajoja ja terapeuttisia
aitoja kohtaamisia sekä suorittamisesta, diagnooseista, oireista ja
ongelmakeskeisyydestä vapaita mielen hyvinvointia tukevia
"luomu"palveluita yksilöille, perheille ja ryhmille sekä työ- ja muille
yhteisöille.

Lisätietoja Hevosvoimalasta löytyy: http://www.hevosvoimala.fi/

http://www.hevosvoimala.fi/
http://www.pinewood.fi/


KE IDAS
KAUPUNKIEN
KESKELLÄ

Pinewood on keidas kaupunkien keskellä ja tarjoaa

mahdollisuuden ekologiseen viikonloppulomaan. Tallin pihapiirissä

on kahdeksan hehtaaria hoidettuja ja aidattuja kesälaitumia,

joissa hevoset nauttivat tuoreesta ruohosta lajityypillisesti laumoina.

Jokaisella hevosella on kuitenkin oma tallipaikkansa myös kesäisin;

paarmojen, kuumuuden tai kylmän sateen aikana hevoset

tuodaan tallin suojaan.

Pinewood tarjoaa luonnonläheistä majoitusta aaltopuu-olki-

savirakenteisessa Pinewood Guesthouse Vierastalossa sekä

erilaisia luontoon ja hevostoimintaan liittyviä aktiviteetteja.

http://www.pinewood.fi/


P INEWOOD GUESTHOUSE

Pinewoodin kesän 2021 tavoite on saattaa loppuun

Pinewood Guesthouse Vierastalon rakennustyö. Kohde

on useissa alan julkaisuissa esitelty ”vuosisadan

innovaatio”: siihen on yhdistetty lähimateriaaleja kuten

Aalto Haitekin aaltopuu, Ehta-puukuitueriste, olki, savi

ja lähimetsän puutavara.

Rakennus on terveellisen sisäilman, luonnonmukaisten

materiaalien ja ekologisen rakennustapansa ansiosta

herättänyt suurta kiinnostusta ympäri maailman. Se on

kahtena vuonna esitelty messuilla Japanissa, josta

kotimaisten turistien lisäksi odotammekin runsaasti

asiakkaita Covid-19 epidemian helpotuttua.

http://www.pinewood.fi/


P INEWOOD GUESTHOUSE
Vierastalon pääsisäänkäynti on varustettu pitkällä ja loivalla rampilla, joten myös liikuntaesteisille talo on hyvin

saavutettavissa. Ulkoseinät ovat sisäpuolelta savea, jonka takana on olkieriste ennen kantavaa aaltopuuseinää.

Väliseinät ovat terveellisestä MGO-levystä ja savilattiassa kiertää lämmitys, jonka energia tuotetaan tallin lantalassa.

Kaikessa rakentamisessa on vältetty liimoja ja muita lisäaineita ja käytetty sisäilmaa puhdistavaa haapapuuta. Perustus

on tehty ympäristöä säästävällä porapaalutuksella; jokaisesta neljästä makuuhuoneesta pääseekin suoraan mustikka-

ja puolukkamättäille. Talon valmiusaste helmikuussa 2021 on 80 % ja se pyritään avaamaan käyttöön kesällä 2021.

Kuva: arkkitehti
Richard Sirén

http://www.pinewood.fi/


P INEWOODIN
HI I L I JALANJÄLK I

Pinewoodin tallissa on erittäin alhainen hiilijalanjälki: hevosten

kuivikeolki hankitaan lähipelloilta ja luomuviljelty, hevosten

pääasiallisena rehuna syötettävä heinä viljellään omilla pelloilla.

Kestokuivikepatjan ansiosta hevosilla on aina pehmeä ja

miellyttävä makuualusta, joka vaikuttaa positiivisesti hevosten

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kuivikepatjan hyödyntäminen jatkuu lantalassa sijaitsevassa

lämmön talteenotossa, josta prosessin jälkeinen orgaaninen

aines palautetaan peltoon parantamaan pellon hiilensidontaa

ja tuottokykyä.

http://www.pinewood.fi/


LÄMMÖN
TALTEENOTTO-
JÄRJESTELMÄ

Pinewoodissa on vuodesta 2004 lähtien kehitetty ja testattu lämmön

talteenottoa lantalasta. Järjestelmä on ollut hyvin toimiva ja sitä on

esitelty Suomen hallituksen hevosenlannan hyödyntämisen

kärkihankkeena vv. 2016 - 2018. Syksyllä 2020 saimme järjestelmän

päivitetyn version käyttöön Pinewood Guesthouse Vierastalon

lämmityksessä.

Kehitetty metodi on suhteellisen yksinkertainen rakenteeltaan ja

helposti monistettavissa mihin tahansa hevostalliin. Tarvitsemme vielä

testausta ja mittauksia, mutta lämmön talteenottojärjestelmän

tuotteistamisen valmistuttua yhtiö on valmis myymään konseptia jopa

maailmanlaajuisesti. Tästä odotamme tulevaisuudessa yhtiölle

merkittävää liikevaihdon lisäystä.

http://www.pinewood.fi/


KIERTOTALOUS  P INEWOODISSA
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P INEWOODIN TULEVAISUUS

Pitkällä tähtäimellä Pinewoodista on tarkoitus rakentaa

laajemmin omavarainen kotieläinpiha-tyyppinen

Unelmien Maatila, jossa järjestelmällisyys, talouden

hallinta ja inhimillisyys kohtaavat. Tilan 35 hehtaarin PEFC-

sertifioituja metsiä pyritään saamaan suojelu-kohteiksi

samalla kun tilalle sijoitetaan hallittua asutusta. Meidän

tulee seurata kehittyvää ympäristöä, mutta nykypäivän

haasteet ajavat ihmisiä takaisin luontoon ja eläinten

läheisyyteen – tämän haluamme asiakkaillemme ja

ensisijaisesti tietysti uusille osakkeenomistajillemme tarjota.

Tervetuloa osaksi tulevaisuuttamme!

http://www.pinewood.fi/


OLE  OSA
EKOLOGISTA
TULEVAISUUTTA !

Tarjoamme Sinulle mahdollisuutta päästä osaksi Pinewoodia; osakkeenomistajaksi, jolla

on rauhallinen paikka tulla rentoutumaan ja päästä pois arjen kiireistä. Samalla tuet kestävää

kehitystä, kiertotaloutta, ammattimaista hevostenpitoa sekä ekologista rakentamista ja matkailua.

Osakkaalla on aina ennakkovaraajan etuoikeus myyntiin tuleviin tapahtumiin, leireille, kursseille ja majoitukseen.

Pinewood Stables Oy:n hallitus päättää lisäksi vuosittain osakkaille annettavista rahanarvoisista eduista.

Osakeannilla merkittävän B-osakkeen merkintähinta on 2.500 euroa. Yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen

yhtiökokouksessa. Tässä annissa uusia osakkeita merkitään 40 - 60 kpl. Osakkeita voivat merkitä sekä henkilöt että

yhteisöt. Merkittävien osakkeiden määrää per ostaja ei ole rajoitettu.

http://www.pinewood.fi/


Pinewood Stables Oy

Perustettu 29.9.1997

Y-tunnus 1102361-1

Toimitusjohtaja: Tiina Ahlqvist

Hallituksen jäsen: Viivi Ahlqvist

Osakkaat 28.2.2021:

• Viivi Ahlqvist 152 kpl A-osakkeita

• Tiina Ahlqvist 148 kpl A-osakkeita

• Pinewood Consulting Oy 20 kpl B-osakkeita

Osakkaiden sijoitukset yhtiöön 600 kEUR

Yrityksen kiinteistöjen käypä arvo 1 MEUR, täysarvovakuutettuja.

P INEWOOD STABLES  OY
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TO IMI TUSJOHTAJA:
T I INA AHLQVIST

”Olen monipuolisen työuran tehnyt maa- ja metsätalousyrittäjä sekä

tilitoimiston omistaja. Koulutukseltani olen yo-merkonomi ja

yritysneuvoja.

Sydäntäni lähellä on luonnonmukainen viljely ja ratsuhevosten

kasvatusta ja koulutusta olen harjoittanut yli 40 vuoden ajan. Pitkän

yrittäjäurani lomassa olen saanut kolme, nyt jo aikuista, lasta.

Olen idearikas ja luova; pystyn yhtäaikaisesti keskittymään useisiin

erilaisiin työtehtäviin. Projektijohtamisesta minulla on kokemusta niin

Suomessa kuin ulkomaillakin. Enenevässä määrin olen kiinnostunut

fyysisesti ja psyykkisesti terveellisestä asuinympäristöstä sekä ihmisen

yhteydestä luontoon ja eläimiin.

Olen iloinen, että tyttäreni Viivi tuo uusia tuulia Pinewoodiin.”

http://www.pinewood.fi/


HALL I TUKSEN JÄSEN:
V I IV I  AHLQVIST

“Olen Hankenista valmistunut kauppatieteiden maisteri,

erikoistumisalanani kestävä kehitys ja kansainvälinen strategia.

Kandidaatin tutkintoni tein markkinoinnista. Puhun sujuvasti suomen

kielen lisäksi englantia ja ruotsia.

Pidän varsinkin maastojen vetämisestä ja hevosten hoidon ja

ratsastuksen opettamisesta lapsille. Leireillä ja kursseilla toimin

emäntänä kokaten ja varmistaen että leiriläisillä on mukavaa. Tallilla

vastaan hevosten päivittäisten rutiinien pyörittämisestä. Äitini Tiinan

kokemus ja tuki ovat tässä tärkeitä.

Olen ratsastanut jo ennen kuin opin kävelemään enkä voisi kuvitella

elämää ilman hevosia. Minua kiinnostavat kaikenlaiset ratsastuksen

lajit ja minut voi nähdä mm. koulu- ja estevalmennuksissa sekä

Working Equitation- ja lännenratsastuskursseilla.”

http://www.pinewood.fi/


OSAKEANNIN TAVOITTEET

Kiertotaloutta ja
bioenergiaa tukevan
lämmön talteenotto-

järjestelmän
tuotteistaminen

Laadukkaan ja
yksilöllisen

ratsastuksen
opetuksen ja

hevostoiminnan
kehittäminen

Maailman ensimmäisen
puu-olki-savirakenteisen,

kiertotaloutta lämmityksessä
hyödyntävän,

ekologisen Vierastalon
viimeistely

http://www.pinewood.fi/


OSAKEANT I
1 .3 .2021-30 . 4 .2021

MYYNTITAVOITE

VÄHINTÄÄN 40 KPL
B-OSAKETTA Á 2 500 €
YHTEENSÄ 100 000 €

ENINTÄÄN 60 KPL
B-OSAKETTA Á 2 500 €
YHTEENSÄ 150 000 €

HENKILÖ- JA
YRITYSSIJOITTAJAT

LUONTO- JA
MAATILAMATKAILIJAT

HEVOSTOIMINNAN
HARRASTAJAT

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
KANNATTAJAT

VAROJEN
KÄYTTÖ

EKOTALON RAKENNUS
100 000 €

RATSASTUSTOIMINTA
25 000 €

LÄMMÖNTALTEENOTTO
25 000 €

http://www.pinewood.fi/


P INEWOOD STABLES  OY
BUDJET T I  kEUR 2020-2022

LIIKEVAIHTO 39 114 325

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 49 40 40

MATERIAALIT JA PALVELUT -36 -60 -80

HENKILÖSTÖKULUT -12 -30 -100

POISTOT -5 -14 -30

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -29 -30 -70

RAHOITUSKULUT -11 -10 -10

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -5 10 75

2020 tot. 2021 2022
Ilman lämmön talteenottojärjestelmän myyntiä

http://www.pinewood.fi/


P INEWOOD
MEDIASSA

Pinewood Guesthouse Vierastalon Youtube-kanavalla näet videoita rakentamisen
edistymisestä.

Maaseudun Tulevaisuus 27.2.2021: Yritys ei voi toimia tyhjällä kassalla – näin
hevosyrittäjä laittaa taloutensa perusasiat kuntoon

TM Rakennusmaailma 1.12021: Suomalaisen puusepän kehittämä aaltopuu
herättää kiinnostusta

Rakenna Oikein 6.3.2020: Eko, ekompi, Pinewood – materiaali-ihme Mäntsälästä

Mäntsälän Uutiset 27.9.2019: Olkia, savea ja aaltorakenteita – Näistäkö syntyy
Saaren hienoin majatalo?

YLE 16.12.2018: Kuinka paljon autossasi on hevosvoimia? Tallien lantakasoista
voitaisiin tuottaa polttoainetta kaasuautoihin

Radio Suomi Lahti 13.12.2018: Tiina Ahlqvistin hevostallissa lannan lämpö ei mene
harakoille

HELMET Ohjelmasarjan podcast 3. jakso 26.5.2017: Lämmön talteenotto
hevosenlannasta

Maaseudun Tiede 23.10.2011: Hevoskaverien kompostilattia lämmittää talliin

https://www.youtube.com/channel/UChwAWro4kSMayBeGcDmsKLA
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/hevoset/artikkeli-1.1329518?
https://rakennusmaailma.fi/suomalaisen-puusepan-kehittama-aaltopuu-herattaa-kiinnostusta/
https://www.rakennaoikein.fi/artikkeli-eko-ekompi-pinewood-materiaali-ihme-mantsalasta-166285/uutiset.html
https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/1279360
https://yle.fi/uutiset/3-10552767
https://areena.yle.fi/audio/1-4616706
https://envitecpolis.fi/helmet/tietopankki/helmet-ohjelmasarja/
https://issuu.com/mttelo/docs/maaseudun_tiede_3-2011
https://www.youtube.com/channel/UChwAWro4kSMayBeGcDmsKLA
http://www.pinewood.fi/


OSTA OSAKKE I TA !
Pinewood Stables Oy:n osakeannin teknisenä toteuttajana toimii Fundu

Platform Oy, osakkeiden ostoon pääset tästä linkistä:

https://portal.fundu.fi/share-widget/29739d7c-527f-42ea-8d93-12bfbd781c27

Yhtiö vastaanottaa osakeannin vasta kun vähintään 40 osaketta on merkitty.

Mikäli tavoitetta ei saavuteta, Fundu Platform Oy palauttaa varat ostajille.

Tässä aineistossa esitetyt tulevaisuudennäkymät perustuvat arvioon, eikä Pinewood
Stables Oy tai kukaan muukaan taho vastaa arvioiden ja ennusteiden toteutumisesta.

Y h t e y s t i e d o t :
T i i n a A h l q v i s t | t i i n a @ p i n e w o o d . f i | 0 4 0 0  1 7 3  0 3 0

V i i v i A h l q v i s t | v i i v i @ p i n e w o o d . f i | 0 4 4  0 1 1  0 5 7 0

w w w . p i n e w o o d . f i

https://portal.fundu.fi/share-widget/29739d7c-527f-42ea-8d93-12bfbd781c27
http://www.pinewood.fi/

