
 

 

OHJEITA VUONOHEVOSORIIDEN AJOKOKEISIIN 
 

Vuonohevosten ajokokeessa on mahdollista valita, suorittaako ori sekä juontolaiteajon (ohje 1, kuva 1) että ajon 

vaunulla (ohje 2, kuva 2) tai pelkän vaunuajon (ohje 3, kuva 3). 

 

Mikäli ori suorittaa vain ajokokeen vaunulla, suoritetaan se ohjeiden ja piirroksen 3 mukaisesti. Oriin omistajan 

tulee ilmoittaa oriin suorittamat käyttökokeet ilmoittautumisajan kuluessa tea.niemi@hippos.fi. 

 

 

1. AJO JUONTOLAITTEELLA (kuva 1 ajo juontolaitteella) 

 

- juontolaite, jossa on valmiiksi kiinnitetty 3 tukkia (2,5-3m) 

- hevonen tulee lähtöpaikalle valmiiksi valjastettuna 

- avustaja mukana, mutta ei testialueen sisällä 

- hevonen laitetaan aisoihin ja ajetaan piirroksen mukainen laaja kahdeksikko 

- ajuri ajaa hevosen takaisen lähtöpaikkaan, minkä jälkeen ajotuomari kokeilee hevosta 

- ajotuomari ajaa hevosen lähtöpaikalle ja antaa ohjat ajurille, joka riisuu hevosen aisoista 

- ajo suoritetaan käynnissä koko matkan 

- testialue on 20 m x 40 m, tasainen maasto 

 

 

2. AJO VAUNULLA (kuva 2 ajo vaunuilla, ori suorittaa jountolaiteajon) 

 

- ajuri taluttaa hevosen valjastettuna testialueelle 

- avustaja on paikalla, mutta ei testialueen sisäpuolella 

- hevonen laitetaan aisoihin 

- testiajo aloitetaan käynnissä, kahdeksikko 

- peruutus 3-4 askelta 

- käynnissä testialueen ulkopuolelle 

- ylä- ja alamäkipysähdykset (kesto ja lukumäärä määritellään olosuhteiden mukaan) 

- ahdas kääntö 

- käynnissä takaisin testialueelle 

- siirrytään raviin (yksi suoran osuus noin 35 m) 

- käynnissä lähtöpaikalle 

- ajotuomari kokeilee hevosta 

- ajotuomari ajaa hevosen lähtöpaikalla ja luovuttaa ohjat ajurille 

- hevonen riisutaan aisoista 

- hevonen talutetaan pois testialueelta 

 

 

3. AJO VAUNULLA (kuva 3, ori ei suorita juontolaiteajoa) 

 

- ajuri taluttaa hevosen valjastettuna testialueelle 

- avustaja on paikalla, mutta ei testialueen sisäpuolella 

- hevonen laitetaan aisoihin 

- testiajo aloitetaan käynnissä, kahdeksikko 

- peruutus 3-4 askelta 



 

 

- käynnissä testialueen ulkopuolelle 

- ylä- ja alamäkipysähdykset (kesto ja lukumäärä määritellään olosuhteiden mukaan) 

- ahdas kääntö 

- käynnissä takaisin testialueelle 

- siirrytään raviin (yksi suoran osuus noin 35 m) 

- käyntiin 

- pujottelu 

- käynnissä lähtöpaikalle 

- ajotuomari kokeilee hevosta 

- ajotuomari ajaa hevosen lähtöpaikalla ja luovuttaa ohjat ajurille 

- hevonen riisutaan aisoista 

- hevonen talutetaan pois testialueelta 

 

Kuva 1. Juontolaiteajo 

-  

 

 



 

 

 

Kuva 2. Ajo vaunulla (ori suorittaa myös juontolaiteajon) 

 
 

 



 

 

 

Kuva 3. Ajo vaunulla (ori ei suorita juontolaiteajoa) 

 

 


