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Yli 200-vuotias. Inkalan kartanon päärakennus toimi aikoinaan pääosin kesäasuntona.

Pitoja ja
petipaikkoja
■■ Inkalan

kartanon emäntä haluaa tutustua
asiakkaisiinsa.
Hattula
Sanna-Katja Pohjalahti

Petroliöljymaali on tehnyt
talven mittaan tehtävänsä.
Inkalan kartanon päärakennuksen valkoinen pitsireuna on kerryttänyt pintaansa ohuen kerroksen mustaa karstaa, jota emäntä Leila
Ylitalo mittailee arvioiden.
Seinien pesu ja osittainen
maalaaminen on jokavuotinen urakka ja vain murtoosa siitä työstä, mitä vuosina 1805 – 1810 rakennettu talo
kaiken kaikkiaan teettää.
– Kyllä tämä työ tietynlaista harrastuneisuutta vaatii,
Ylitalo vahvistaa.
Herrasväen piilopirtti
Piparkakkutalomainen, keltainen päärakennus toimi
vielä satakunta vuotta takaperin lähinnä herrasväen kesäasuntona.
Alkusyksystä asukkaat nimittäin pakkasivat matkaarkkunsa ja muuttivat isompiin kaupunkeihin, kuten
Helsinkiin tai Pietariin.
Entisenä Katinalan rälssitilana tunnettu Inkala on
ollut monien mahtisukujen
omistuksessa. Esimerkiksi
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen perustaja Fredrika
Wetterhoff vietti nuoruutensa Alajärven samaisissa maisemissa.
Vuonna 1931 Inkalan ostivat Juho Aksel ja Helga Lahtinen. Merikapteenina työskennelleen herra Lahtisen
aikana maatilan töistä huolehtivat tilanhoitajat. Pariskunnan luona kävi usein kesävieraita, ja sota-aikana he
majoittivat tilalleen sotaa
paenneita kaupunkilaisia.
Kamareita yöpyjille
Sittemmin Inkala on pysynyt
saman suvun omistuksessa
jo kolmatta polvea.
Leila ja Tuomo Ylitalo solmivat kaupat tilasta vuonna
1986. Pariskunta päätti, että

Vanha alpakkatalli. Kymmenen alpakan entiseen talliin mahtuu nyt majoittumaan neljä aikuista ja neljä lasta.
maatalouden lisäksi vanhojen,
suurten rakennusten ylläpitokustannuksien kattamiseksi
oli keksittävä jotakin uutta.
Ylitalon appivanhemmat
olivat jo aiemmin vuokranneet kartanon savusaunaa.
– Aloitimme bed & breakfast -tyyppisen yöpymistoiminnan, joka Suomessa vielä
tuolloin oli vielä kohtalaisen
harvinaista.
Harvinaisuus kiinnosti. Illansuussa pihaan saattoi ilmestyä Härkätieltä nelihenkinen perhe polkupyörineen ja
tyhjine vatsoineen, eikä majatalon isäntäväen auttanut
kuin alkaa laittaa iltapalaa.
Pedin ja puuron lisäksi
myös tilan mailla käyskenteleviä alpakoita ja laamoja
tultiin ihmettelemään kauempaakin Suomesta saakka.
– Isoja hääjuhlia alettiin
järjestää samoihin aikoihin. Silloin vanhasta heinäladosta tehtiin tanssilava
ja isot vierasjoukot jaettiin
päärakennuksen eri huoneisiin, jotta kaikki mahtuisivat juhlimaan, Ylitalo
muistelee.
Aitoa kodikkuutta
Vuonna 2005 Ylitalot erosivat. Tila yhtiöitettiin ja työt
laitettiin puoliksi.
Ylitalon entinen puoliso muutti eläimineen Hat-

Maisema. Kartanon tontti rajautuu Alajärven rantaan.

Fakta
Petejä ja puuroa
ja muutakin
majoitusta
■■ Maulan maatila. Maa-

tilamajoitusta, huviloita,
mökkejä ja asuntovaunupaikkoja. Hauholla. Miehoilantie 100, 14690 Torvoila.
■■ Wanhan raitin kievari.
Majoitus sopimuksen mukaan. Kirkkotie 4, 14700
Hauho.
■■ Pöystilän täysihoitola.
Täysihoitoa, juhlatilaisuuksia, mökkejä, asuntovaunualue. Porraskoskentie 1535,
16900 Lammi.
■■ Päivärinne B & B. Kirkkokuja 113, 14840 Tuulos
■■ Hunajakoto. B&B. Hunajatie 6, 31600 Jokioinen.
■■ Keltainen talo. B&B.
Onkkaalantie 102, 36600
Pälkäne.

Kartanon emäntä ja yrittäjä. Leila Ylitalo on pyörittänyt Inkalan kartanon matkailu-

Esimerkkipaikat kerätty
hame.fi -verkkosivuilta

toimintaa lähes 30 vuoden ajan.

tulan Koskelle, Leila Ylitalo
300 metrin päähän kartanon
päärakennuksesta rakennuttamaansa omakotitaloon.
– Tuomo hoitaa maatalouden, minä matkailutoiminnan. Edelleen ihmiset silti kyselevät alpakoiden perään majoitusta varatessaan,

YliMtalo kertoo.
Härkätien pyöräilijät eivät ole unohtaneet Inkalaa.
Heidän lisäkseen paikan
päällä yöpyy maaseutulomailevia keskieurooppalaisia sekä Inkalassa järjestettyjen juhlien ja tilaisuuksien
vieraita.

Kireä taloustilanne on nipistänyt Ylitalon mukaan
yhä useamman yrityksen kokouksista yöpymisen pois.
Myös Inkalan vakituinen
henkilökunta on supistunut
viidestä kolmeen.
Kodinomaisesta tunnelmasta ei tingitä, sillä Ylita-

lon mukaan se juuri on koko
majoituspalvelun viehätys.
– Vieraat tulevat meille ikään kuin yökylään. Tämä ei ole kasvotonta hotellitoimintaa, vaan me olemme
jatkuvasti valmiita tutustumaan uusiin ihmisiin. (HäSa)

