HevoSvoiMAinen

Häme

Hevostalous Hämeessä on
•

ammattimaista yrittämistä

•

virkistystä, vapaa-aikaa ja luonnossa liikkumista

•

nuorisotyötä ratsastuskouluilla ja raviradoilla

•

fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hevosavusteista kuntoutusta

•

hevosille suunnattuja kuntoutuspalveluja ennaltaehkäisevään
terveydenhoitoon

•

hevosheinän tuotantoon erikoistunutta maataloutta

•

osaavaa varusteteollisuutta

•

kengitystä ja valmennuspalveluita

•

eläinlääkintää ja erikoistuvia hevoseläinlääkäreitä

•

vetovoimaisia hevostapahtumia

•

huipputasoisia valmennustilaisuuksia

Tervetuloa tutustumaan hevosiin ja hevosalaan!
Hämeen hevostoimijoita mm.
www.hamk.fi

www.hevosjalostusliitot.fi

www.hevosopisto.fi

www.hevosurheilumuseo.fi

www.hippolis.fi

www.jokimaanravit.fi

www.luke.fi

www.pilvenmaki.fi

www.riihimaenravit.fi

www.salpaus.fi

www.shkl.net
Suomen Ratsastajainliiton Hämeen aluejaos
• www.ratsastus.fi
(talli- ja seurahakurit, alueet tai seurat -alasivujen kautta)

Lisätietoja
Hevoset ja yhteiskunta -hanke
Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry
info@hippolis.fi
www.hippolis.fi/hevosetjakunta

Lisätietoja hevosalasta:
Mahdollisuuksien hevonen –video YouTubessa.

Lähteet: Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Hevostalous lukuina 2013, Hevoset ja kunta - rajapintoja - kirja.
Kuvat:

Anne Laitinen, Aulangon ratsastuskoulu, SRL kuvapankki, Sanna Mäki-Tuuri, Sirpa Korhonen, Erja Mattila ja
Suomen Hippoksen kuvapankki

Monipuolinen elinkeino
Hämeen erityispiirteitä ovat hevosalan monipuoliset palvelut, aktiivinen seuratoiminta, hevoskasvatus ja vahvat hevoskeskittymät Lahden ja Forssan seuduilla. Alueella on lähes 8 000 hevosta ja
arviolta 800 –1000 tallia. Alueelta löytyy hevostalouden koko kirjo niin ravi- kuin ratsastuspuolen
ammattilaisista taitaviin harrastajiin. Hämeessä
on myös hevosiin erikoistuneita rehuntuottajia ja
varusteteollisuutta. Kulttuurimaisemat tarjoavat
ikimuistoisia luontokokemuksia.

Hevosten määrä roduittain Hämeessä

muut
ratsut

ponit

Lahden seutu tunnetaan valjasteollisuudesta. Veljekset Wahlsten ja FinnTack ovat maailmankuuluja
hevosvarusteiden valmistajia.
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Tutkimusta ja koulutusta
Forssan seudulla on Euroopankin mittakaavassa
merkittävä hevosklusterikeskittymä käsittäen alan
monipuolisen yrittämisen lisäksi paljon muutakin.
Hämeessä

Suomessa

Ratsastustalleja
(SRL)

30

325

Ammattiravi
valmentajia

31

160

3

23

Hevosten perus
rehujen arvo /vuosi

5 milj. €

44 milj. €

Hevosille hankit
tavat lisäpalvelut /
milj. € vuosi

13 milj. €

120 milj. €

Hevosiin erikois
tuneita klinikoita

lämminveriset
ravihevoset

17 %
28 %

Hämeessä ratsastuksessa kilpaillaan useissa eri
lajeissa. Kansallisella ja aluetasolla startteja on
vuosittain yli 15 000, ja lisäksi harrastajille kertyy
yhteensä tuhansia startteja harjoitus- ja tallikilpailuissa. Lajien kirjossa ovat mukana koulu-, este-,
kenttä-, lännen-, matka- ja islanninhevosratsastus
sekä vikellys ja valjakkoajo.

Huippuammattilaisia ja
valjasteollisuutta

suomenhevoset

Kokonaismäärä noin 8 000 hevosta
Forssassa Pilvenmäellä sijaitsee Suomen suurin
ravivalmennuskeskittymä, jossa on lähes 300 hevosta. Ypäjä tunnetaan Suomen hevospitäjänä,
jossa joka viides vastaantulija on hevonen. Hevosopisto on Suomen suurin hevosalan kouluttaja ja
se järjestää vuosittain mittavan määrän kilpailuja,
tapahtumia ja valmennusklinikoita. Alueen hevostapahtumiin osallistuu vuosittain noin 100 000
ihmistä. Vetovoimaisimmat ovat Finnderby ja Suomenratsujen Kuninkaalliset.
Ypäjällä kohtaavat myös hevostutkimus, -kehittäminen ja -kulttuuri. Siittolanmäen kampukselta
löytyvät mm. Luonnonvarakeskuksen (aiem
min
MTT) hevostutkimus, Ypäjän Hevossairaala, eläinlaboratorio Ellab, Hippolis sekä Suomen Hevosurheilumuseo. Hämeen ammattikorkeakoulun
toimipisteessä Mustialassa koulutetaan hevos
agrologeja.

Jokimaan ravirata on aktiivinen ja kehittyvä keskittymä, missä toimii useita ammattivalmentajia.
Alueen palvelut monipuolistuvat, josta uusimpana
esimerkkinä on Jokimaan kuntoutuskeskus. Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan koulutus on
keskittynyt Jokimaalle. Ravitapahtumissa johtotähtenä on Suur-Hollola-ajo.

Orimattila on perinteisesti vahva hevospitäjä ja
siellä sijaitsee yksi Suomen ensimmäisistä hevosyritysten keskittymistä. Hevoskylässä on 11 ravitallia
ja yksi ratsutalli maneeseineen sekä hevosklinikka.
Lahden alueen ravivalmentajat tekevät esimerkillistä yhteistyötä nimellä Team Jokimaa.
Kanta-Hämeessä Riihimäellä sijaitsee yksi Suomen
tunnetuimmista kesäraviradoista. Riksun kesäravit on jo käsite. Ravien lisäksi radalla järjestetään
ratsastuskilpailuja, jalkapalloharjoituksia ja urhei
lu
autoilijoiden ralleja yhteistyössä paikallisten
yhdistysten kanssa.

Arvioita hevostaloudesta Hämeessä
Hevosalan yrityksiä
Hämeessä 300
Suomessa 2 500
Varsoja syntyy vuosittain
Hämeessä 400

Hevosia / 1 000 asukasta
Hämeessä 21

21

14

Suomessa 14

Suomessa 3 350

Hevosenomistajia
Hämeessä 3 700

Peltoalaa rehuntuotantoon
Hämeessä n. 12 000 ha

Suomessa n. 100 000 ha
Työllistää
Hämeessä 1 800

Hevos- ja ratsastusseuroja
Hämeessä 70

Suomessa 16 000

Suomessa n. 35 000
Suomessa n. 570

