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Hevoskaupunkiseudut

1. Helsinki, Turku, Tampere
2. Lahti, Hämeenlinna, 

Forssa, Seinäjoki
3. Lappeenranta, Kuopio, 

Oulu, Jyväskylä

Kasvava hevosala (2007)

Kaupungistuminen muuttaa 
hevosten sijoittumista ja omistusta



Hevosmäärä 75 000

Kasvava: ratsu- ja harrastehevosten määrä ja osuus



Hevosalan yritysmuotoja

• Täysihoitotallit

• Ratsastuskoulut

• Ravivalmennus

• Hevosmatkailupalvelut

• Hevoskasvatus – siittolat

• Eläinlääkintä ja hyvinvointi (hierojat, kuntoutuskeskukset)

• Kengitys

• Valmennus ja koulutus 

• Hevoset osana hyvinvointipalveluja (kuntoutus, terapia jne)

• Liitännäiselinkeinot, mm. maatalous, rehuntuotanto, varusteteollisuus..



Ala uudistuu

• Tulevaisuudessa yritystoimintamuodoista 
lisääntyvät mm. hevosavusteinen toiminta, 
hevosten hoitopalvelut, matkailu- ja 
vaellustoiminta sekä karsinapaikkojen 
vuokraus/täysihoitopalvelut (etenkin 
päätoimisten yrittäjien joukossa)

• Erityisesti ES ja LS hevosten hoitopalveluiden 
tarjoaminen ja hevoskasvatus lisääntyvät

Kylämäen hevostila



LIIKEVAIHTO

• Keskimääräinen liikevaihto 68 800 €

• Suurin Etelä-Suomessa (83 000 €) ja Lounais-
Suomessa(67 000€); muilla alueilla 49 - 50 
000 €

• Kasvanut eniten Pohjois-Suomessa (48 000 > 
60 000 €)

• Päätoimisilla liikevaihto 101 800 €



LAAJENTAMINEN JA TULEVAISUUS

• Vastaajista 28 % aikoo laajentaa toimintaansa 
seuraavan viiden vuoden aikana (lähes 40% 
pitää ennallaan)

• Eniten laajennussuunnitelmia Etelä-, Pohjois-
ja Lounais-Suomessa; eniten uusilla yrittäjillä

• Luottamus tulevaisuuteen hyvä (35 %); 
kannattavuus ja taloudellinen tilanne 
paranevat

• Positiiviset näkymät verrattuna v. 2009 tehtyyn 
kyselyyn 



INVESTOINNIT

• Investoinneista yleisimmät ovat viimeisen 
viiden vuoden aikana olleet ulkoilu- ja 
harjoittelualueet sekä oma osaaminen, myös 
tallien peruskorjaamiseen

• 91 % oli tehnyt investointeja viimeisen viiden 
vuoden aikana; keskimäärin n. 100 000 €

• 87 % aikoo investoida seuraavan 5 vuoden 
aikana



VAIKUTTAVUUS

• Syntyy aina viiveellä ja myös välillisesti

• Kohdistuu aluetalouteen eli näkyy paikka- ja 
seutukuntatasolla

• Laadullista: vaikutus kansanterveyteen, 
asutukseen, elinvoimaisuuteen, luonnon 
monimuotoisuuteen



• 1/3 työllistää yrittäjän lisäksi 
vähintään yhden

• Päätoimisista 2 x joukko 
työllistää verrattuna 
sivutoimisiin

• Eniten työllistää hevosmatkailu 
ja ratsastuspalvelut



Uudistuva hevostalous, Markku 
Saastamoinen,  Juha Varhi 
2018

Vaikuttava ja vastuullinen 
hevosala Jännittävää hevosurheilua

Hevososaamista vientiin

Kunta ja alueet hyötyvät

Luonnon monimuotoisuus 
lisääntyy

Ravinteet kiertoon ja 
pellot kuntoon

Maataloudelle 
myyntituloja

Uudistuvaa 
energiaa

Ympäristö huomioon

Tuhansia työpaikkoja

Terveyttä ja hyvinvointia

Hevosen hyvä elämä 
loppuun saakka

Hiilitase
7000 htv

46 m€/v



Hevosala Suomessa

Hevosia 75 000 

(14 hev/1000 asukasta)

Harrastajia Ratsastus 170 000

Raviurheilu 200 000

Talleja n. 16 000

Hevosalan yrityksiä n. 3000

Maatalouden tuotteita 44 - 50 milj. € (1,6 – 1,8 

€/hevonen/pv)

Peltoala rehuntuotannossa, ha 75 000 - 112500

Työllistävyys, arvio 6000 – 7000 htv, n. 15 000 

henkilöä

Hevosille ostetut lisäpalvelut/vuosi 90 – 105 milj. € 



• Tulevaisuus: miten viestimme itsestämme, 
miten ylläpidämme ja kasvatamme 
mielenkiintoa, kuinka vastuullisesti 
toimimme


