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seppo Hyyppä
Seppo Hyyppä on eläinlääketieteen tohtori, joka on 
työskennellyt eläinlääkärinä muun muassa Ypäjän He-
vossairaalassa, Tampereen Hevosklinikalla ja mat-
karatsastuksen MM-kilpailujen Suomen joukkueen 
eläinlääkärinä. Seppo on tehnyt pitkän uran Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkijana, 
erityisesti valmennusfysiologian saralla. Hänellä on yli 
30 tieteellistä julkaisua ja hän ollut mukana myös kan-
sainvälissä tutkimushankkeissa. Tällä hetkellä Seppo 
toimii opettajana Hevosopistossa. Hevosyritys Koi-
vulehdon tila Ypäjällä pitää Sepon kiinni hevosalan 
arjessa. 

Heini iinatti

Projektipäällikkö, filosofian maisteri Heini Iinatti on 
toiminut ympäristötarkastajan tehtävissä lähes kym-
menen vuoden ajan. Tällä hetkellä Heini työskentelee 
projektipäällikkönä ProAgria Oulun alueellisessa He-
vosAgro II -kehittämishankkeessa. Hänellä on myös 
aiempaa kokemusta hevosalan kehittämishankkeiden 
vetämisestä. Heinillä on vahva hevostalouden tunte-
mus sekä työ- että harrastustaustansa kautta. 

päivi laine

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi  
Päi vi Laine työskentelee kehittämispäällikkönä Ypä-
jän Hevosopistossa. Hänellä on monipuolinen koke-
mus muun muassa Hevosopiston aikuiskoulutusjoh-
tajan ja rehtorin tehtävistä, ja hevosalan koulutuksen 
ja tutkin torakenteen kehittäminen on hänen erityis-
osaamisaluettaan. Hän on muun muassa valtakun-
nallisen hevostalouden tutkintotoimikunnan puheen-
johtaja sekä Ypäjän kunnanvaltuuston ja -hallituksen 
jäsen. Päivin erityisenä kiinnostuksen kohteena on 
kotimaisen hevostalousperinteen, suomenhevosen ja 
maaseudun elinvoimaisuuden vaaliminen.

Kirjoittajat

minna martin-päivä 
Talliyrittäjä Minna Martin-Päivä pyörittää puolisonsa 
kanssa Wangunojan Ratsutilaa, joka on Suomen Rat-
sastajainliiton jäsentalli. Vankan hevoskokemuksen 
omaava Minna on toiminut Suomen Ratsastajainliiton 
harrastepäällikkönä ja ollut mukana monissa hevos-
alan kehittämishankkeissa, muun muassa hevosmat-
kailuun ja -reitteihin liittyen. Hän on myös Palvelua 
sydämellä -valmentaja ja Tunne Turvaa -kouluttaja. 
Min nalla on hevosalan asiantuntijapalveluita tarjoava 
yritys Equalist. Hän on aiemmin toiminut Hausjärven 
kunnanvaltuuston jäsenenä ja ympäristölautakunnan 
puheenjohtajana. Päivätyönsä hän tekee peruskoulun 
opettajana.

sanna mattila-rautiainen

Ratsastusterapeutti SRT Sanna Mattila-Rautiainen 
toimii ratsastusterapeuttina Kainuun alueella Tmi Fy-
sio- ja ratsastusterapia Sanna Mattilan kautta. Ratsas-
tusterapeutin koulutuksen lisäksi hän on terveystietei-
den maisteri ja fysioterapeutti. Sanna myös kouluttaa 
tulevia ratsastusterapeutteja, opetustyötä hän on teh-
nyt vuodesta 1990 lähtien. Hän on toteuttanut useita 
tutkimuksia ja julkaisuja, muun muassa Ratsastuste-
rapia-kirjan (2011). Sanna on toiminut Suomen Rat-
sastusterapeuttien puheenjohtajana vuodesta 2008 
alkaen, lisäksi hänellä on alan kansainvälisiä luotta-
mustehtäviä.

marianna myllymäki

Marianna Myllymäki on koulutukseltaan agrologi 
AMK, hevosenhoitaja ja maatalousseppä. Ypäjän Siit-
tolanmäelle hän on muuttanut 1981 ja toiminut sii-
tä lähtien hevosten parissa. Takana on pitkä työura 
MTT Hevostutkimuksen palveluksessa sisältäen työs-
kentelyä tallimestarina, oriasemalla, hevossairaalas-
sa sekä tutkimusmestarina monipuolisissa hevosen li-
sääntymis-, ravitsemus-, valmennus-, hyvinvointi- ja 
talliympäristötutkimuksissa. Myös Mariannan vapaa-
aika kuluu hevosten parissa.
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sirpa pussinen
YAMK tradenomi Sirpa Pussinen työskentelee Hä-
meen ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä. 
Sirpa on yli kymmenen vuoden ajan osallistunut valta-
kunnallisten hevosalan koulutus- ja kehittämisprojek-
tien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erityisen lähel-
lä hänen sydäntään ovat hevosalan yritystoimintaan 
kohdistuvat selvitykset ja suomenhevonen. Sirpa pe-
rehtyi tradenomin ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon opinnäytetyössään suomenhevosen brändiin. 
Harrastuksena on osuus 50 osakkaan kimppatallissa, 
Talli PuoliSadassa, jonka silmäterinä ovat suomenhe-
voset Tirskeri ja Kiirilla.

markku saastamoinen 

MTT Hevostalouden erikoistutkijana työskentelevän 
maatalous- ja metsätieteiden tohtori, agronomi Mark-
ku Saastamoisen erityistä asiantuntemusaluetta ovat 
hevosten ruokinta ja jalostus. Kansainvälisesti arvos-
tettu tutkija on tuottanut lukuisia alan tutkimuksia, 
selvityksiä ja muita julkaisuja. Markku on tuonut asi-
antuntemustaan aktiivisesti moniin hevosalan kehit-
tämishankkeisiin sekä alan yritystoiminnan edistämi-
seen Suomessa ja ulkomailla.

susanna särkijärvi
MTT Hevostalouden palveluksessa tutkijana työsken-
televän maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agrono-
mi Susanna Särkijärven erityistä asiantuntemusta ovat 
hevosten ruokinta ja rehut, hevosten hyvinvointi ja 
tallien ympäristönhoito. MTT:ssä Susanna on toimi-
nut jo 15 vuoden ajan. Susanna on ollut mukana to-
teuttamassa muun muassa MTT Hevostutkimuksen 
ympäristöön ja nurmirehuihin liittyneitä tutkimus-
hankkeita.

terhi thuneberg

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Ter-
hi Thuneberg toimii lehtorina Hämeen ammattikor-
keakoulun Mustialan yksikössä ja vastaa agrologikou-
lutuksen hevostalouden suuntautumisvaihtoehdon 
koordinoinnista. Aiemmin tutkijana työskennellyt 
Terhi on perehtynyt kotieläintalouteen ja etenkin he-
vosjalostukseen. Terhi on tuottanut yhdessä Sirpa 
Pussisen kanssa vuonna 2009 Hämeen ammattikor-
keakoulun Katsaus hevosalan yritystoimintaan -ra-
portin.

Lisäksi kirjan kirjoittamiseen ovat osallistuneet Hip-
poliksen ja Hevoset ja yhteiskunta -hankkeen työnte-
kijät Anne Laitinen ja Sanna Mäki-Tuuri.
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ESipuhE

täjänä tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen 
lisääjänä kattaa koko maan. Hevoset työllistävät koko- 
tai osa-aikaisesti 15 000 henkilöä. 

Hevosalan nopea kasvu tuo mukanaan paljon haastei-
ta, kuten yhä lisääntyvän ammattimaisen henkilökun-
nan tarpeen. Hevosalan yrittäjäjoukkoon tulee jatku-
vasti uusia ihmisiä, joiden kokemustausta sekä alasta 
että hevosista on vähäinen. Ammattitaitoisen henki-
löstön kouluttaminen on elinehto alan kehittymiselle. 
Ala vaatii osaajia, kuten ratsastuksenohjaajia, -opetta-
jia, ratsuttajia, tallimestareita, hevosten hoitajia ja ken-
gitysseppiä, mutta jatkossa enenevässä määrin myös 
muita asiantuntijoita ja opetushenkilöstöä.

Käsissäsi on perustietoa hevosalasta ja sen vaikutta-
vuudesta kuntien eri toimialoihin. Hevoset ovat osa 
kuntien aktiivista elinkeinopolitiikkaa, maankäyttöä, 
kaavoitusta, rakentamista ja jopa sosiaali- ja terveys-
palveluja. Viisaita ovat ne päätökset, joilla paikallista 
hevoskulttuuria ja toimintaa vaalitaan kunnan toimin.

Hyviä ja innostavia lukuhetkiä!

Kesäkuussa 2014

Henna Virkkunen 
liikenne- ja kuntaministeri, 
hevosenomistaja

Nykymaailma on kiireinen. Liian harvoin – jos kos-
kaan – nykyihminen pysähtyy perehtymään siihen, 
mitä polkuja pitkin vallitsevaan nykytilaan on tultu. 

Hevonen on aina kuulunut olennaisena osana suo-
malaisen yhteiskunnan kehitykseen. Raivaajien, ta-
lonpoikien ja metsäteollisuuden Suomessa hevosella 
oli työvälineenä – tai pikemminkin työtoverina – erit-
täin merkittävä rooli. Hevonen oli talonpojalle ja met-
sätyömiehelle monessa mielessä elintärkeä kumppa-
ni, joka paitsi teki työnsä myös kuunteli hänen ilonsa 
ja surunsa.

Vaikka nyky-yhteiskuntaa vaivaa hidas talouden kasvu, 
hevonen monessa merkityksessään elää nousukautta. 
Kun itse aikoinani aloitin hevostelun 1980-luvulla, 
Suomen hevosmäärä oli pienimmillään. Työhevosten 
aika oli ohi eikä harrastustoiminta ollut vielä käynnis-
tynyt. Nyt tilanne on tyystin toinen. Suomen hevos-
määrä on 20 vuodessa ilahduttavasti kaksinkertaistu-
nut. Suomessa on 75 000 hevosta, joista suurin osa 
ravureita. Myös hevosharrastajien määrä on kasvanut 
voimakkaasti. On arvioitu, että hevonen vaikuttaa lä-
hes 500 000 henkilön elämään elinkeinotoiminnan, 
harrastuksen ja hevosenomistuksen kautta.

Tähän kirjaan on koottu esimerkkejä hyvistä toimin-
tamalleista hevosalalla kuntien toimintaa ajatellen. 
Kasvavan hevosalan merkitys etenkin nuorten työllis-
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omaan osaamisalueeseesi liittyen. Kirja on ladattavis-
sa myös sähköisesti osoitteessa www.hippolis.fi/he-
vosetjakunta.

Kirjan on julkaissut Hevoset ja yhteiskunta -hanke, 
jonka hankealueena ovat Häme ja Uusimaa. Kysees-
sä on Suomen hevosrikkaimmat maakunnat, joihin si-
joittuu 26 % maamme hevosista. Kädessäsi oleva kir-
ja jaetaan kaikkiin hankealueen kuntiin luottamus- ja 
virkamiehille muun muassa hevosväen toimesta. Toi-
veena on, että näin samalla luodaan pohjaa jouhevalle 
yhteistyölle ja ennakoivalle vuoropuhelulle.

Hevoset ja yhteiskunta -projektin ja tämän kirjan on 
toteuttanut Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry ja 
sen rahoittajat ovat Hämeen ja Uudenmaan ELY-kes-
kukset, EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelma sekä Forssan Seudun Ke-
hittämiskeskus. Hanke käynnistyi kesällä 2012 ja se 
päättyy vuoden 2014 lopussa.

Kirjan toteutumisesta kuuluu suuri kiitos kaikille kir-
jan tekemiseen osallistuneille asiantuntijoille, avusta-
jille, taustaorganisaatioille ja rahoittajille. Tämä on ol-
lut avartava opintomatka, ja toivomme sen jatkuvan, 
kunhan kirja on löytänyt tiensä erityisesti kunta-alan 
toimijoiden käsiin.

Tervetuloa tutustumaan hevosalaan ja sen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin!

 
Ypäjällä kesäkuussa 2014 
 
Anne Laitinen ja Sanna Mäki-Tuuri

Hevosala on toimiala, joka tarjoaa elinkeinon, työtä 
ja harrastusmahdollisuuksia kunnissa ja kaupungeis-
sa. Ala elävöittää maaseutua ja työllistää suoraan yli 
15 000 henkilöä Suomessa. Välilliset vaikutukset ovat 
moninkertaiset muun muassa monipuolisten palve-
lujen tarjonnan, rehu-, rakentamis- ja varustekaupan 
kautta. 

Monesta muusta toimialasta poiketen hevostalouden 
vaikuttavuutta ei mitata vain alan elinkeinotoiminnan 
tuottavuudella, pelkkinä euroina tai työpaikkojen lu-
kumääränä. Hevostaloudella on myös sosiaalisia vai-
kutuksia. Se tarjoaa tasa-arvoisen liikuntaharrastuk-
sen, hengähdysmahdollisuuden hektisestä arjesta, 
sosiaalisen tukiverkoston sekä auttaa syrjäytymisen 
ehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Hevosharrastuksen pa-
rissa tehdään merkittävää nuorisotyötä ja ratsastus on 
erityisesti naisten ja tyttöjen suosituimpia kilpailu- ja 
kuntoilulajeja. Hevoset ovat keskittyneet sinne missä 
ihmisetkin ovat, kasvukeskusten lähettyville.

Hevosala liittyy kuntatyössä useaan eri osa-alueeseen, 
muun muassa maataloustoimeen, maankäyttöön ja 
kaavoitukseen, ympäristöasioihin, elinkeino- ja liikun-
tatoimeen.

Hevoset ja yhteiskunta -hanke on koonnut tähän kir-
jaan tietoa hevosalasta alan sidosryhmätoimijoil le, 
erityisesti kuntasektorille, toimialaa koskevan pää-
tök  sen teon tueksi. Tavoitteena on myös vahvistaa 
hankealueen hevostalouden toimintaedellytyksiä sekä 
monipuolistaa ja kehittää hevostalouteen ja sen raja-
pintoihin liittyviä elinkeinoja.

Kirjan esikuvana on toiminut Hästnäringens Natio-
nella Stiftelsenin Ruotsissa vuonna 2008 julkaisema 
opas Hästen i kommunen – Betyder mer än du tror.

Tämä kirja sisältää 10 osiota. Voit tutustua kirjassa 
vain johonkin osa-alueeseen tai koko teokseen. Jokai-
sen osion loppuun on koottu Mitä kunta voi tehdä? 
-yhteenveto, johon vähintäänkin kannattaa tutustua 

Lisätietoja hevosalasta:  
Mahdollisuuksien hevonen -video 

YouTubessa.  Kuva: Hippolis, Anne Laitinen

www.hippolis.fi/hevosetjakunta
www.hippolis.fi/hevosetjakunta
https://www.youtube.com/watch?v=izh0oejQHhs
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1 hEvoSEt SuoMESSa

vahvoja mielipiteitä. Erityisesti pääkaupunkiseudun 
ympärillä on paikoin jopa rajoitettu tallitoimintaa 
kiristämällä sijaintia ja rakentamismääräyksiä koske-
via vaatimuksia, mikä näkyy alan yritysten investointi-
en vähentymisenä näillä alueilla. Toisaalta jotkin kun-
nat haluavat aktiivisesti profiloitua hevosmyönteiseksi 
alueeksi, jonne alan yritystoiminta ja harrastajat ovat 
tervetulleita.

Hevonen tarvitsee tilaa. Hevosten hyvinvoinnin kan-
nalta hevosten pito voidaan toisaalta toiminnallisesti 
järjestää järkevästi pienelläkin alueella.

vuorovaikutuksia

Tutkimusten mukaan hevosalan toimintaedellytysten 
vahvistaminen vaatii dialogia ”alhaalta ylöspäin ja yl-
häältä alaspäin”. Tämä on hankalaa, koska alan toimi-
jakenttä on paikallistasolla epäyhtenäinen ja perustuu 
pitkälti vapaaehtoiseen yhdistystoimintaan ja pienyri-
tyksiin. Toisaalta viranomaiset soveltavat säädöksiä 
paikallisesti eri tavoin. Lisäksi hevosiin ja alaan liitty-
vä päätöksenteko koskettaa kunnassa eri toimialojen 
työntekijöitä.

Alan kasvu tulee pitkälti harrasteratsujen määrän li-
sääntymisestä: viimeisen kymmenen vuoden aikana 
ratsutallien määrä on kaksinkertaistunut. Kaupunkien 
ympärille eri puolilla Suomea on muodostunut erään-
lainen hevostilavyöhyke ns. rurbaaneille alueille (rural-
urban). Vaikka ratsastus usein mielletään nuorten tyt-
töjen harrastukseksi, enemmistö alan harrastajista on 
aikuisväestöä. Vuosina 2009 – 2010 toteutetun kansal-
lisen liikuntatutkimuksen mukaan ratsastusta harras-
taa jo 81 000 aikuista, missä on kasvua 17 000 (+18 %) 
edelliseen tutkimukseen 2005 – 2006. Kasvu ensim-
mäiseen, 1994 tehtyyn liikuntatutkimukseen nähden 
on peräti 59 000 (+68 %) harrastajaa. 3 – 18-vuotiai-
den keskuudessa vastaavassa ajassa kasvua on 16 000 

1.1 Hevoset kasvukeskuksissa

Sanna Mäki-Tuuri ja Anne Laitinen

Hevosala on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Samalla hevonen on siirtynyt 
maaseudulta lähemmäs asutuskeskuksia ja taajamia, 
joissa suurin osa hevosenomistajista nykyisin asuu. 
Hevosihmisille kyseessä on harrastaminen ja elämän-
tapa, johon käytetään aikaa ja rahaa. Hevosia omiste-
taan, jos niiden pitäminen ja niillä harrastaminen vain 
on jollakin tavalla järkevästi mahdollista. Tällöin myös 
palvelujen ja tuotteiden markkinoiden laajentamiselle 
on edellytyksiä.

Hevosten määrä Suomessa on lisääntynyt viimeisten 
30 vuoden aikana 140 %: vuonna 1980 hevosia oli 
vain 31 500, vuonna 2013 niitä oli jo 75 000. Määrä 
kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana edelleen, 
ennusteen mukaan 90 000 hevoseen vuoteen 2030 
mennessä. Tällä hetkellä vajaa puolet hevosista asuu 
maatiloilla. Naapurimaassamme Ruotsissa 2010 teh-
dyn selvityksen mukaan jo 75 % kaikista hevosista ja 
kaksi kolmasosaa kaikista talleista sijaitsee suurissa 
taajamissa tai taajamien läheisyydessä.

Hevostallitoiminta voi perustua yritys- tai harrastus-
toimintaan ja olla maatilan pää- tai sivutuotantosuun-
ta. Usein yritystoiminta käynnistyy harrastuksen sy-
ventymisen myötä. Lisääntynyt tallien ja harrastajien 
määrä on asettanut kuntien viranomaiset ja päättä-
jät paikallistasolla uusien kysymysten eteen. Hevos-
toiminta taajama- ja maaseutumaisilla alueilla lähel-
lä kaupunkia tai kuntakeskuksen sisällä voi herättää 

  Hevoset ovat aina olleet osa suomalaista yhteiskuntaa siinä muuttuen ja sitä muuttaen.
Lähde: Matti Mahlamäkeä mukaillen. Kuva: Katja Ranta

”Tallien ja harrastajien määrä on 
asettanut kuntien viranomaiset ja 
päättäjät uusien kysymysten eteen.”
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(+34 %), mikä on merkittävää, sillä ikäluokat ovat 
pienentyneet. Kaikkiaan ratsastuksen haluaa aloittaa 
jopa 74 500 uutta harrastajaa. Ratsastuksesta on tul-
lut naisten tärkeä terveys- ja kuntoliikuntamuoto, joka 
koetaan myös elämys lajina.

Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal-
högskolanin projekti esittää kolmivuotisen tutkimuk-
sensa tuloksena kirjassa Hästsam – Konturer av en ny 
hästhushållning (2011) uusia toimintamalleja hevos-
alalle Suomeen, ”uutta hevostaloutta”. Käytännössä 
tämä tarkoittaa muun muassa maakunnallisten hevos-
toimikuntien (Regional Horse Councils) perustamis-
ta ja sellaisten hevostalousohjelmien pilotointia, joilla 
edistetään liiketoimintaedellytysten lisäksi myös sosi-
aalisia vaikutuksia (esimerkiksi tasa-arvoisia liikunta-
mahdollisuuksia ja sosiaalista toimintaa).

Alan kasvu yhdistettynä yhdyskuntarakenteen kau-
punkimaistumiseen tuo uudenlaisia haasteita niin he-
vosalalle itselleen kuin sitä ympäröiville sidos- ja ra-
japintatoimijoille. Asukaskeskittymien tiivistyminen 
ja maaseudusta vieraantuminen luo konfliktitilantei-
ta esimerkiksi maankäytössä ja rakentamisessa. Tar-
vitaan uutta yhteistyömallia myös rajapintatoimijoi-
den kuten kuntien, elinkeinoelämän ja viranomaisten 
suuntaan. Yhteiskuntatieteiden professori Erland Ek-
lundin sanoin kyseessä on ”uusi hevostalous, jossa 
hevosalan on avauduttava muille, mutta myös muiden 
alojen hevosalalle” (Hästsam 2011). Näin turvataan 
potentiaalisen kasvualan edistyminen.

Hevosalan kehittyminen ja sen tarjoamien mahdol-
lisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen edellyt-
tää vuorovaikutuksen parantamista hevostoimijoiden 
ja viranomaisten välillä kaikilla tasoilla – paikallises-
ti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Käytännön toimet 
nousevat paitsi alan toimijoiden tarpeista myös kai-
kista niistä tavoista, joilla hevosala voi olla hyödyk-
si kunnalle, kuntalaisille, elinkeinoelämälle, matkailul-
le sekä sosiaali- ja terveyspalveluille. Hevosalalla on 
tarjota aktiivista yritys- ja harrastustoimintaa, vireä 
yhdistystoiminnan kolmas sektori ja vetovoimaa alu-
eille. Konkreettisesti tämä voi näkyä kunnassa lisään-
tyvänä yritystoimintana, uusina työpaikkoina, kasvavi-
na vero- ja matkailutuloina, kuntalaisten vahvempana 
aktiivisuutena, kunnan näkyvyytenä sekä säästöinä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden saralla.

  Hevostiheys Suomessa (hevosia/neliökilo metri). 
Kartta on laadittu vuoden 2005 tietojen perusteella. 
Lähteenä on Suomen Hippoksen kuntakohtainen 
hevos rekisteri, jossa hevosmäärät on ilmoitettu 
hevosen omistajan asuinkunnan mukaan. Kuntien 
kokovaikutuksen minimoimiseksi Suomi on jaettu 
50 x 50 km:n kokoisiin ruutuihin, joihin on otettu 
rekisterissä oleva hevosmäärä kyseisen ruudun 
alueelta. Kasvava hevosala-raportti (2007).  
Kartat © Varkia & Pussinen

”Alan kasvu yhdistettynä yhdys-
kuntarakenteen kaupunki-
maistumiseen tuo uudenlaisia 
haasteita niin hevosalalle itselleen 
kuin sitä ympäröiville sidos- ja 
rajapintatoimijoille."
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1.2 Hevoset maaseudulla

Markku Saastamoinen

Hevonen on yhä näkyvämpi osa maaseutua. Maa-
talouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi 
maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. He-
vostalous tarjoaa maaseudulle uusia elinkeino- ja liike-
toimintamahdollisuuksia. Hevosten pito vaikuttaa 
maaseudulla elinkeino- ja harrastustoimintana ja toi-
saalta maatalous- ja maaseutuyritysten hevostaloudel-
le tarjoamina palveluina.

Hevosia ja hevostaloutta koskevat monet maaseu-
tua, maankäyttöä, maataloustuotantoa ja ympäristöä 
koskevat määräykset ja ohjeet, mutta hevosta ei ole 
varsinaisesti erikseen otettu huomioon näitä koske-
vassa politiikassa. Hevonen luetaan EU:ssa tuotanto-
eläimiin ja elintarvikeketjuun kuuluvaksi. Hevosalan 
yrittäjä on maatalousyrittäjien lomituslain mukaan 
kunnallisten lomituspalveluiden piirissä silloin, kun 
yrittäjä on MYEL-vakuutettu. Muut eli YEL-vakuu-
tetut hevosyrittäjät hankkivat lomituksen itse.

1.2.1 Hevosyritystoimintaa maaseudulla

Maamme hevoskannasta yhteensä 31 000 on maatiloil-
la (2013). Hevosalan yritystoiminnasta kolme neljän-
nestä sijoittuu maatiloille ja 17 % muutoin maaseudul-
le. Yleisimmät hevosalan toimintamuodot maa  tiloilla 
ovat hevoskasvatus ja ravivalmennus. Muita toiminta-
muotoja ovat tallipaikkojen vuokraus (hevosten hoi-
to), ratsastuskoulu- ja valmennustoiminta sekä hevos-
elämyspalvelut (maatilamatkailu, hevosvael lukset ja 
kotieläinpihat). Hevostyön kysyntä luonnon- ja mai-
sema-arvoltaan arvokkaiden metsien hoidossa on 
synnyttänyt maaseudulle metsätyöhön liit tyviä palve-
luita tarjoavia yrityksiä (hevosmetsurit). Tulevaisuu-
dessa ratsastukseen ja toisaalta ihmisten hyvinvointiin 
liittyvät toimintamuodot (esimerkiksi hevosavustei-
nen terapia) tulevat lisääntymään. Maamme eri aluei-
den välillä on eroja toimintamuotojen esiintymisessä.

Hevosia arvioidaan olevan runsaalla 11 000 maatilalla 
yhteensä 59 000 maatilasta. Tämä näkyy maaseutumai-
semassa ja maaseudun yritystoiminnassa. Varsinaista 
hevostaloutta harjoitetaan 1 800 maa tilalla, mikä on 

  Hevoset ovat keskittyneet yhä enemmän sinne missä ihmisetkin ovat, kasvukeskusten lähettyville. Kuva Klaukkalan 
ratsastuskeskuksesta. Kuva: Hippolis, Sirpa Korhonen
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enemmän kuin lammas- tai siipikarjatiloja (tai näitä 
yhteensä) ja suunnilleen yhtä paljon kuin sikataloutta 
tai puutarhakasvituotantoa harjoittavia tiloja. Hevos-
alan palveluja tarjoaa lähes 1 200 maatilaa, ja toimin-
ta on yksi merkittävimmistä maaseudun palvelualois-
ta. Päätuotantosuuntana hevostalous on tällä hetkellä 
runsaalla 1 000 tilalla, muutoin toiminta on sivutoi-
mista, koska hevostilat ovat kooltaan yleensä pieniä. 
Monialaisista tiloista hevostalouden palveluita tarjo-
aa vajaat 900 tilaa. Hevostalous on kasvava maaseu-
dun toimiala erityisesti muun kotieläintuotannon vä-
hetessä. 

Joissakin Euroopan maissa tuotetaan tammanmai-
toa erikoistuotteena ihmisravinnoksi (allergiasairaa-
lat) ja kosmetiikkateollisuuden raaka-aineeksi. Meillä 
maidontuotantoa ei ole harjoitettu muutamia pieni-
muotoisia yrityksiä lukuun ottamatta. Tammanmai-
dolla saattaa kuitenkin olla tulevaisuudessa kysyntää 
esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuot-
tamisen yhteydessä. Myöskään varsinaista hevosenli-
hantuotantoa ei Suomessa ole, vaan kotimainen hevo-
senliha tulee vuosittaisesta poistumasta. 

Hevosenlihan kulutus, noin 0,5 kg henkeä kohti, on 
suuruusluokaltaan samaa tasoa lampaan- ja poron-
lihan kulutuksen kanssa. Viidennes Suomessa kulu-

tetusta hevosenlihasta on kotimaista, koska vain noin 
neljännes hevosista päätyy meillä teuraaksi. Suomeen 
tuodaan hevosenlihaa vuosittain yli 2 milj. kg, tätä ny-
kyä pääosin Kanadasta ja Meksikosta. Oma tuotanto 
on alle 0,5 milj. kg. Euroopassa on useita maita, jois-
sa kasvatetaan lihahevosia, mutta nykyinen hintataso 
Euroopassa on paria maata lukuun ottamatta niin al-
hainen, että hevosenlihan tuotanto ei ole kannattavaa. 
Ulkomailla paras hinta maksetaan lihantuotantohevo-
sista. Suomessa lisäteurastukselle on tilaa, mutta on-
gelmana on hevosia vastaanottavien teurastamoiden 
sijainti; sama tilanne on lampaiden kohdalla. Suomes-
sa on 12 hevosia vastaanottavaa teurastamoa, joten 
kuljetusmatka teurastamolle voi muodostua hyvinkin 
pitkäksi, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kuljetus-
kustannukset ovat näin ollen usein melko korkeat. 
Hevosen teurashinta Suomessa on 0,30 – 0,50 euroa/
kg (2014). Lampaisiin ja hevosiin erikoistuneelle pien-
teurastamotoiminnalle voikin olla mahdollisuuksia 
Suomessa. Kotimaisen hevosenlihan käyttö on perus-
teltua sekä eettisesti että ekologisesti.

1.2.2 maaseutu monimuotoistuu

Hevostalous on merkittävä tekijä maaseudun ke-
hittymisessä ja maaseutumaiseman säilymisessä. 
Hevos talleja on Suomessa yhteensä 16 000, mikä on 

Hevosten tarvitsema peltoala suomessa: 
100 000 Ha

Jokainen hevonen kuluttaa  
kotimaista rehua  
noin 1,60 e/pv.  

Tuottajan osuus 100 %.

Hevosrehujen ostoja  
suoraan tiloilta  

vuosittain  
44 000 000 e .

Suomalainen kuluttaja  
ostaa kotimaista tuotantoa  

3,5 e/pv. Tästä tuottajan osuus  
on 10 % eli 0,35 e/pv.

Jokaisen hevosen viljelijälle 
antamaa tuloa kohden  
tarvitaan 4 – 5 ihmistä.

maamme 75 000 Hevosta vastaavat  
ostovoimaltaan 300 000 – 375 000 iHmistä. 

tämä vastaa turun tai tampereen seutukuntien asukasmääriä.

Laskettu Suomen elintarvikemyynnin perusteella. Lähde: MTT 2013.

HevoSiSTA SAATAvA TuLo koTiMAiSeLLe MAASeuduLLe
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  Talli PuoliSata -kimppatallin jäseniä laidun treffeillä. Tallin kahdella nuorella suomenhevosravurilla on 50 omistajaa. 
Kuva: Suvi Louhelainen

enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yhteen-
sä. Yli puolet talleista sijaitsee Etelä-Suomessa. Eri-
tyisesti kaupunkien ja muiden asutuskeskittymien lä-
heisyydessä olevalla maaseudulla hevostoimintaa on 
paljon, jolloin hevosten suora vaikutus maaseutuun 
näkyy selvimmin sekä maisemassa että alueen elinvoi-
maisuudessa. Laiduntavat hevoset pystyvät pitämään 
kunnossa laajoja alueita, joita ei käytetä ruuantuotan-
toon ja jotka muutoin saattaisivat pusikoitua ja avoi-
met peltomaisemat kadota. Näin hevosilla on selkeä 
vaikutus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
sekä kulttuuriympäristöjen ylläpitämisessä.

Hevosrehun tuotanto on paitsi merkittävä tuotanto-
mahdollisuus tuhansille maatiloille myös luonnon mo-
nimuotoisuutta lisäävä tekijä. Hevoset ovat nurmire-
hujen käyttäjiä, joten yksipuolisen viljanviljelyn sijaan 
viljelyssä voidaan pitää myös nurmia (heinänviljely, 
laitumet), mikä parantaa viljelymaan laatua ja pelloilla 
elävän eliöstön elinmahdollisuuksia. Hevosheinän vil-
jelyyn erikoistuminen tuo vaihtoehtoja maatiloille ja 
on lisäksi kannattavaa verrattuna viljanviljelyyn. Yh-

den peltohehtaarin antama tuotto heinänviljelyssä on 
noin nelinkertainen viljanviljelyyn verrattuna. Rehun-
tuotannon lisäksi koko maassa on kysyntää laidun-
maista, mikä sekin on mahdollinen palvelumuoto, 
jota maatilat voivat tarjota hevosten omistajille.

1.2.3 mahdollisuuksia ja tuloja maaseudulle

Kaikkiaan hevosten tarvitsema peltoala on arviolta 
100 000 ha. Nykyisillä rehunhinnoilla laskettuna jokai-
nen hevonen kuluttaa suomalaista maataloustuotan-
toa rehuina (heinä, kaura) noin 1,6 eurolla päivässä, 
mikä raha tulee kokonaisuudessaan viljelijälle. Maam-
me elintarvikemyynnin arvon perusteella (MTT, 
2013) voidaan laskea kunkin suomalaisen kuluttavan 
kotimaista tuotantoa noin 3,5 eurolla päivässä, josta 

” Hevostalleja on Suomessa yhteensä 
16 000, mikä on enemmän kuin 
muita kotieläintuotantotiloja 
yhteensä.
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tuottaja saa 10 % eli 0,35 euroa. Näin laskien tarvi-
taan jokaisen hevosen viljelijälle antamaa tuloa koh-
den 4 – 5 ihmistä, jolloin maamme 75 000 hevosta vas-
taa ostovoimaltaan 300 000 – 375 000 ihmistä, mikä 
puolestaan on yhtä paljon kuin esimerkiksi Turun tai 
Tampereen seutukuntien asukasmäärä.

Maaseudulla ja sen läheisyydessä toimivat hevosyrityk-
set tuovat liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
yrityksille. Näitä ovat muun muassa kiinteistönhoi-
toon, rakentamiseen, lantahuoltoon ja koneurakoin-

tiin liittyvät palvelut. Etelä-Suomessa maatalouden 
rakentaminen on ollut etupäässä hevostalouden ra-
kentamista. Lisäksi talliyritykset ostavat lähialueil-
ta eläinlääkintä-, kengitys-, lomitus- yms. palveluita, 
ja hevosille ja talleille hankitaan myös tarvikkeita alu-
een kaupoista. Vuonna 2006 tehdyn opinnäytetyön 
mukaan yhdelle hevoselle ostetaan erilaisia palveluita 
1 200 – 1 400 eurolla vuodessa. Hevostalouden raken-
tamisen investoinnit olivat huomattavat 2000-luvun 
alkupuoliskolla, ja investointeja tehdään jatkossakin, 
mistä saavat osansa myös maaseudun yritykset. On 
myös huomattava, että hevostoiminta auttaa muun 
muassa eläinlääkintäpalveluiden säilymisessä har-
vimmin asutuilla alueilla, joilla on hevosalan yrityk-
siä muiden kotieläinten määrän ollessa jo vähäinen. 
Myös neuvontapalveluiden säilymiseen, kehittämi-
seen ja kannattavuuteen hevostoiminnalla on myön-
teinen vaikutus.

Ostopalveluiden lisäksi yritysten välinen yhteistyö luo 
mahdollisuuksia maaseudulla. Esimerkiksi matkailu-, 

” Hevosyritykset tuovat liiketoiminta-
mahdollisuuksia maaseudun 
yrityksille. Näitä ovat muun muassa 
kiinteistön hoitoon, rakentamiseen, 
lantahuoltoon ja koneurakointiin 
liittyvät palvelut.

  Maatalouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. Kuvassa 
Väreen hevostila Vihdissä. Kuva: Hippolis, Anne Laitinen
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•	 Huolehtia maaseudulla asumisen ja 
yrittämisen edellytyksistä yleensä (tieverkot, 
infrastruktuuri).

•	 Huolehtia hevostoiminnan edellytyksistä ja 
tarpeista esimerkiksi aluevarauksilla, maan-
hankinnalla ja kaavoituksella.

•	 ottaa hevoselinkeinon erityis piirteet, olo suhteet 
ja toiminta edellytykset huomioon ympäristön-
suojelumääräyksissä ja rakennus  järjestyksessä.

•	 käyttää hevosyrittäjien tarjoamia palveluja, 
Green Care -palveluja, maiseman hoito palveluja 
(maisemalaiduntaminen, metsä työt) jne.

•	 Tarjota maksullisia lomituspalveluita myös YeL-
talliyrittäjille

•	 Tarjota alueita yritystoimintaan ja 
laidunnukseen.

•	 Tukea hevosalan seura- ja yhdistys toimintaa.

Mitä kunta voi tehdä?

ravitsemus-, hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjo-
avat maaseudun yritykset voivat tehdä yhteistyö-
tä omia palveluitaan tuottavien ja myyvien hevosyri-
tysten kanssa ja lisätä siten toimintansa käyttöastetta. 
Hajautetussa bioenergiantuotannossa hevosenlanta 
on potentiaalinen raaka-aine, jota on saatavilla ympä-
rivuotisesti. Myös muu hevosenlannan käsittelyyn ja 
jatkojalostukseen liittyvä liiketoiminta (kompostoin-
ti, viherrakentaminen, lannoiteainevalmistus) voi olla 
mahdollista maaseutualueiden liiketoimintaa.

Vaikka suomalaisella maaseudulla on paljon tilaa, käy-
dään parhaista asutuskeskittymien, kaupunkien ja taa-
jamien läheisyydessä sijaitsevista maa-alueista kovaa 
kilpailua. Myös hevostaloutta harjoittavien yritysten 
on menestyäkseen sijaittava lähellä asiakkaita ja hy-
vien liikenneyhteyksien päässä. Lisäksi hevostoimin-
ta vaatii paljon tilaa, mikä on otettava huomioon ko. 
alueiden kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa 
sekä valtakunnallisessa maaseutupolitiikassa.
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2 hEvoSala vaiKuttaa, työlliStää ja liiKuttaa 

Sirpa Pussinen ja Terhi Thuneberg

2.1 Hevonen Harrastus- ja virkistys-
kumppanina

Hevosala tuo kuntaan harrastus- ja virkistysmahdolli-
suuksia ja asiakkaita myös kuntarajojen ulkopuolelta. 
Hevosyritys tarjoaa asiakkailleen palvelun, elämyksen, 
liikunta- ja virkistysharrastuksen. Monille hevoset 
ovat kosketus maaseutuun ja luontoon, tapa rauhoit-
tua. Hevosharrastuksen pariin vihkiytyneet ovat us-
kollisia ja yhteys hevoseen kestää vuosia, monilla läpi 
elämän. 

Hevosharrastus on monipuolista. Harrastusmuotoi-
na voivat olla hevosenomistaminen, ratsastus, ravihe-
vosen valmentaminen tai raviurheilun seuraaminen. 
Kirjo kattaa kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin. He-
vonen ei syrji taustan, koulutuksen tai sukupuolen pe-
rusteella.

Hevosenomistajia on Suomessa 35 000. Hevosen-
omistaja ylläpitää hevosensa omassa tallissaan tai 
käyttää hevosyritysten tarjoamia hoitopalveluja eli 
maksaa tallivuokraa ja saa vastineeksi hevosen päivit-
täisen hoidon. Hevosen ylläpitoon ja karsinapaikan 
vuokraukseen kuluu vuosittain tuhansia euroja, kilpa-
hevosen yli 10 000 euroa. Laadusta ja hevosen hyvin-
voinnista ollaan valmiita maksamaan. 

Hevonen voi olla myös kuntoutuskaveri ja terapeut-
ti. Hevosen käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa näyt-
tää lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Hevosavusteisia 
kuntoutusmuotoja (sosiaalinen, lääkinnällinen ja kas-
vatuksellinen kuntoutus) tarjoavat yksityinen sekto-
ri, terveydenhuolto, työvoimahallinto, kansaneläke-
laitos, vakuutuslaitokset ja erilaiset vammaisjärjestöt. 
Rahoittajana on useimmiten kunta tai Kela. Laakson 
opinnäytetyön (2010) mukaan ratsastusterapia ja sosi-
aalipedagoginen hevostoiminta ovat käsitteinä tuttuja 
kuntien ja sairaanhoitopiirien toimijoille, mutta käyt-

  Hevosala työllistää koko- tai osa-aikaisesti 15 000 
henki löä Suomessa. Kuva: Hevosopisto, Irina Keinänen

tö vaihtelee: hevosavusteisen kuntoutuksen osuus eri 
kuntoutusmuodoista on toistaiseksi enintään 5 – 10 
prosenttia.

2.2 yrittäjänä Hevosten parissa 

Suurin osa hevosalan yritystoiminnasta lähtee liikkeel-
le harrastuksesta. Hevosalan yritykset ovat pienyrityk-
siä, ja toiminnasta vastaa usein yrittäjä yksin tai yrittä-
jäpariskunta. Sivutoimisuus esimerkiksi maatalouden 
oheistoimintana tai yrittäjän uran alkuvaiheessa on 
yleistä. Taloudellisen kannattavuuden ohessa laadul-
lisilla arvoilla, kuten työn mielekkyydellä, on tärkeä 
merkitys. Monelle hevosten parissa työskentely on 
elämäntapa ja hevonen on työkaveri.

Suomessa on noin 3 000 osa- tai kokoaikaisesti toi-
mivaa hevosyritystä. Yritysten lukumäärän arvioimi-
nen on vaikeaa, koska toistaiseksi Suomesta puut-
tuu kattava talli- tai yritysrekisteri, joka sisältäisi sekä 
kooltaan hyvin erilaiset tallit että hevosalan palvelu-
ja tarjoavat muut yritykset. Aluehallintovirastoihin on 
toiminnastaan ilmoittanut liki 2 500 tallia (2013), joi-
den toiminta on ammattimaista ja/tai aikuisia hevo-
sia on kuusi tai enemmän. Suomen Ratsastajainliitto 
huolehtii jäsentalliensa (320) tietojen ajantasaisuu-
desta, samoin Suomen Hippos ry ammattilisenssin 
omaavien (160) ravivalmentajien yritystiedoista. He-
vosyrittäjyys on kuitenkin huomattavasti laajempaa. 
Palveluihin tai tuotekauppaan painottuneilla yrityksil-
lä toiminta ei edellytä tallitoimintaa. Toisaalta kaikki 
hevosyritykset eivät koe järjestöjen tukea tarpeellisek-
si tai eivät täytä vaadittuja ehtoja koulutuksesta ja toi-
minnan laajuudesta.

Hevosten ja hevosenomistajien rekisteriä ylläpitää 
Suomen Hippos ry. Karttakuvassa kohdassa 1.1 ha-
vainnollistetaan hevostiheyttä Suomessa. Hevosia on 
eniten Etelä- ja Länsi-Suomen alueella, jossa myös 
yritystoimintaa on laajasti.
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Kuten missä tahansa yrittäjyydessä, myös hevosalan 
yrityksissä perustana on voiton tavoittelu ja vähin-
täänkin itsensä työllistäminen. Muita tunnusmerkkejä 
ovat suunnitelmallisuus, jatkuvuus ja yrittäjäriski. Har-
rastus- ja yritystoiminta ovat yhtä lailla merkittäviä he-
vosalan kehityksen ja aluetalouden kannalta. Jokainen 
hevonen syö rehua ja käyttää palveluita. 

Hevosalan yrittäjä voi kuulua maatilatalouden tai elin-
keinoverotuksen piiriin tai harjoittaa toimintoja, joi-
ta verotetaan kummankin tuloverotuksen mukaises-
ti. Hevosalan yrittäjyyttä harjoitetaan siis joko osana 
maataloutta (maatilayritys tai maatalousyhtymä) tai 
erilaisin yritysmuodoin yksityisenä elinkeinonharjoit-
tajana (toiminimi) tai yhtiössä (osakeyhtiö, komman-
diittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta). Yrittäjä voi 
kuulua joko maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) tai 
yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. Hevostaloutta har-
joittava MYEL:n piirissä oleva maatalousyrittäjä saa 
vuosilomaa ja lomituspalvelun, jos tilalla on vähintään 
kahdeksan hevosta. Joissakin kunnissa YEL-yrittäjien 
on mahdollista ostaa lomituspalvelua.

Arvonlisäverokannat hevosalan yrityksen toiminnassa:

• Palvelujen yleinen arvonlisävero 24 %  
(esimerkiksi valmennus- tai täysihoitopalvelu)

• Rehut 14 % (erikseen myytynä)
• Pelkkä karsinan vuokra 0 %  

(ei sisällä mitään palveluja)
• Ratsastusvalmennus 24 %
• Ratsastus liikuntapalveluna ratsastuskoulussa 10 %
• Ravikilpailujen palkinnot ja ohjastuspalkkio 0 %
• Ratsastusterapia 0 % lääkinnällisenä hoitona  

(AVL 34 & 35 §)

2.2.1 Hevosyrittäjä on ammattilainen 

Yrittäjyyteen liittyvät yleisesti aloitteellisuus ja vah-
va itseluottamus, toisaalta epävarmuuden sietokyky 
ja usko omaan selviytymiskykyyn. Hevosalan yritys-
toiminta on lähes aina mikroyrittäjyyttä ja palveluiden 
tarjoamista. Taustalla on eläinrakkaus ja kannustime-
na halu tehdä työtä oman kiinnostuksen kohteen pa-
rissa. Usein kyseessä on elämäntapa. Hevosalan yrit-
täjyyttä voi verrata käsityöläisidentiteettiin: mielekäs 
työ ja laadukas tuote merkitsevät enemmän kuin ta-
loudelliset arvot.

Hevosalan yrittäjäksi ryhdytään erilaisilla koulutus-
taustoilla. Taustalla saattavat olla hevos- tai maaseutu-
alan tutkinnot toiselta asteelta korkeakoulu tutkintoon 

  Korpikylän kartanon ratsastuskeskus, Hollola. Kuva: Hippolis, Sanna Mäki-Tuuri
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saakka. Yrittäjien joukossa on maatilatalouden tai 
maaseutuyrittäjän perustutkinnon suorittaneita sekä 
hevostalouden perustutkinnon suorittaneita hevos-
tenhoitajia ja ratsastuksenohjaajia. Osaamisen osoit-
tavilla näyttökokeilla suoritettuja ammatti- tai eri-
koisammattitutkintoja ovat hevostenvalmentaja, 
kengitysseppä, ratsastuksenopettaja ja tallimestari. 
Korkeakoulutaus toilla (esimerkiksi agrologi AMK, 
agronomi, eläinlääkäri) on myös hevosyrittäjiä. Yrit-
täjänä toimitaan muidenkin alojen tutkinnoilla sekä 
pitkän käytännön kokemuksen turvin. Walleniuksen 
opinnäytetyön (2009) mukaan vajaalla puolella tal-
linpitäjistä on hevosalan koulutus, onpa hevosenpito 
sitten harrastusta tai yritystoimintaa. Hevosyrittäjien 
toiminnan ammattimaisuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä 
varmistetaan esimerkiksi Suomen Hippoksen lisens-
sijärjestelmän ja Suomen Ratsastajainliiton talliluoki-
tusjärjestelmän avulla. Yrittäjyyskoulutuksen lisään-
tyneeseen tarpeeseen vastaaminen on yksi hevosalan 
keskeisistä kehittämiskohdista.

2.2.2 Hevosala työllistäjänä 

Hevosala työllistää koko- tai osa-aikaisesti 15 000 hen-
kilöä koko maassa. Arvioiden mukaan 6 – 8 hevosta 
tuo suoraan työpaikan yhdelle työntekijälle jo pelkäs-
tään tallitöissä, jolloin hevosmäärämme laskennalli-
sesti työllistää 10 000 ihmistä. Työllistävyysvaikutus 
lähes kaksinkertaistuu välillisten palveluiden kautta: 
hevoset tarvitsevat ostorehuja, kuivikkeita, varustei-
ta ja tarvikkeita sekä eläinlääkäri- ja kengityspalveluita. 
Hevonen voi olla osa liiketoiminnan kokonaisuutta, 
kuten matkailupalveluiden tai sosiaalialan palveluiden 
tarjonnassa. Tällöin ratkaisevaa ei ole hevosten luku-
määrä, vaan liiketoiminnan luonne ja palvelutuottei-
den sisältö.

Palkattuja työntekijöitä on joka neljännellä yritystal-
lilla, yleensä yhdestä kahteen työntekijää. Suurimmil-
la talleilla voi olla lähes kymmenen työntekijää. He-
vosyritysten liikevaihto vaihtelee toimintamuodon, 
maantieteellisen alueen ja toiminnan laajuuden mu-

kaan. Ratsastuspalveluja tarjoavilla talleilla ja ravi-
valmennustalleilla liikevaihto on keskimäärin reilun 
100 000 euron luokkaa hevos- ja ponipaikkojen mää-
rän ollessa noin 20 paikkaa. Kasvukeskusten sisällä si-
jaitsevien talliyritysten liikevaihto ja hevospaikkamää-
rät ovat arviolta 20 – 30 % suurempia.

2.2.3 kansainvälisyys tuo mainetta 

Hevosalan yrittäjän tärkein yhteistyöverkosto on ko-
timaassa, mutta Euroopan suurien hevosmaiden seu-
raaminen on arkipäivää. Monilla yrittäjillä on suoria 
kontakteja kansainvälisiin kollegoihin kilpaurheilun, 
hevosten myynnin ja hankintojen kautta. Hevosten 
jalostuksessa teknologinen kehitys on lisännyt kan-
sainvälistymistä. Vastaavasti suomalaisten yritysten 
on mahdollista markkinoida palveluitaan ja osaamis-
taan ulkomaille. 

Varustekaupassa kansainvälisesti tunnettuja suomalai-
sia brändejä ovat muun muassa Custom Sulky, Finn-
Tack, Horze ja Veljekset Wahlstén.

  Pekka Korpi on menestynein suomalainen ravi-
valmentaja kautta aikojen. Hän on voittanut 
valmentamillaan hevosilla niin Yhdysvalloissa kuin 
useissa Euroopan maissa. Express Merett ja Pekka 
Korpi Ruotsin pääradan, Tukholmassa sijaitsevan 
Solvallan valloittajina. Kuva: Satu Pitkänen 
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Suomalaiset hevostaidot ovat arvostettuja ympäri 
maailmaa. Suomalaiset hevosenhoitajat ja valmentajat 
ovat niittäneet menestystä maailmalla, ja moni työs-
kentelee ainakin osan työurastaan ulkomailla. 

2.3 Hevonen palveluiden käyttäjänä 

Hevosmäärän lisäksi hevosalan merkittävyyttä ku-
vaavat investoinnit tallien toimintaympäristöön, he-
vosenomistajien käyttämät palvelut ja työllistävyys. 
Hevosten tarvitsemia palveluita ja materiaaleja ovat 
rehut, kuivikkeet, varusteet ja tarvikkeet, eläinlääkäri-
palvelut, kengityspalvelut ja lannankäsittely. Myös ra-
kennusten huoltoon ja ympäristön kunnossapitoon 
tarvitaan materiaaleja ja työpanosta. 

Opinnäytetyönä tehdyn selvityksen (Rummukainen 
2006) mukaan tallinpitäjät hankkivat pelkästään os-
torehuja, kuivikkeita, varusteita ja tarvikkeita sekä 
eläinlääkäri- ja kengityspalveluita vuosittain vähintään 
1 200 euron arvosta hevosta kohden. Alueellinen vai-
kutus on pienemmissä talleissa suhteellisesti suuri, sil-
lä yhtä hevosta kohden tehdään ostoja jopa enemmän 
kuin yritystalleissa, joissa volyymillä saadaan kustan-
nusetua. Em. opinnäytetyön mukaan hevosen vuo-
tuiset kulut ovat suurimmat pienissä 1 – 2 hevosen 
talleissa. Hevosalasta hyötyvät useat toimialat ja se 
vaikuttaa kunnan työllisyyteen suoraan tai välillisesti.

ostorehut, kuivikkeet ja varusteet 
Hevosen pääravinto on hyvälaatuinen karkearehu, 
yleisimmin esikuivattu säilöheinä. Valtakunnallises-
ti muutama sata tuottajaa on erikoistunut hevosten 
heinän viljelyyn, lisäksi hevosrehuja tuotetaan laa-
jasti muun maatalouden ohessa. Suurilla talliyrityk-
sillä on usein sopimustuottajia. Viime vuosina rehu-
jen valikoima ja samalla myös vähittäismyyjien määrä 
on kasvanut. Hevosten kuivikkeina käytetään erilaisia 
materiaaleja, kuten turvetta, sahan- tai kutterinpurua 
ja olkea. Kuiviketuotanto työllistää paitsi eri tuotan-
nonalojen piirissä myös kaupan alalla. Varustemyyn-
ti on kasvattanut volyymiaan, kun harrastajakunta on 
kasvanut ja kuluttajat haluavat yhä erikoistuneempia 
tuotteita. Verkkokauppa on saavuttanut vakiintuneen 
jalansijan hevostarvikkeiden ja varusteiden sekä har-
rastusvaatteiden ja -välineiden tarjonnassa.

Hevosen kengitys, eläinl ääkäri palvelut ja 
hyvinvointi 

Hevonen kengitetään 8 – 12 kertaa vuodessa. Suo-
messa on kokopäiväisiä kengittäjiä noin 100 ja osa-
aikaisia huomattavasti enemmän, jopa muutamia 
satoja. Eläinlääkäripalveluiden tarve vaihtelee. Selvi-
tyksen mukaan yli puolet vastaajista ilmoitti tarvit-
sevansa eläinlääkärin palveluja korkeintaan kahdesti 
vuodessa ja kolmasosa 3 – 5 kertaa vuodessa. Hevo-
senomistajat käyttävät niin kunnallisten kuin yksityis-

  Hevosala käyttää ja tuottaa palveluita. Hevosalan kokonaisuus muodostuu sekä yritystoiminnasta että 
harrastuksesta. Hyödynsaajina ovat alueen eri toimialat ja työllisyys. 

Rehut, kuivikkeet, lantahuolto

varusteet, tarvikkeet, kaupanala

Rakennus- ja ympäristöinvestoinnit,  
kunnossapito

kengitys- ja eläinlääkäripalvelut, lomitus

Neuvonta ja koulutuspalvelut

Hevosyritys

tallitoiminta liiketoimintaa

Hevosenomistaminen

Harrastustalli

tallitoiminta harrastusta

elämys asiakkaalle

urheilua katsojille

Hevosten kasvatus myyntiin

Liikuntamuoto

Maiseman virkistäjä

Harrastus ja elämys  

hevosenomistajalle

Muu palvelu
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ten eläin lääkäreiden palveluita. Hevosiin erikoistuneet 
klinikat, joita Suomessa on parisenkymmentä, työllis-
tävät eläinlääkäreiden lisäksi muun muassa klinikka-
avustajia. 

Hevosille annettavat hoitopalvelut ovat lisänneet 
suosiotaan viime vuosina. Tarjolla on muun muas-
sa hierontaa, fysioterapiaa, erilaisia kävelytyskone-, 
suola huone-, vesijuoksumatto- ja saunapalveluita.  
Hevos palveluiden saavutettavuus -kyselyn mukaan 
suuri osa etelä suomalaisista hevosenomistajista käyt-
tää hevosilleen hieronta- tai fysioterapiapalveluita 
2 – 6 kertaa vuodessa. Palvelujen saatavuudessa on 
suuria alueellisia eroja, esimerkiksi kengittäjistä on jo 
akuut ti pula Etelä- ja Itä-Suomessa.

kirjanpito, neuvonta ja lomitus 

Hevosalan yrittäjät käyttävät kirjanpito-, neuvonta- ja 
lomituspalveluita vaihtelevasti. Palveluntarjoajat voi-
vat olla joko hevosalaan erikoistuneita tai tarjota pal-

veluitaan muillekin aloille, joten selkeää hevosalaan 
kytkeytynyttä työllistävyysvaikutusta on vaikea arvioi-
da. Maaseutuyrittäjyyteen liittyvää yritysneuvontaa ja 
rakennuttamispalveluita tarvitaan yritystoiminnan al-
kuvaiheessa ja säännöllisesti jatkossakin.

investoinnit, rakentaminen ja urakointi

Omasta tallista ja talosta unelmoi moni. Nämä unel-
mien toteuttajat virkistävät maaseutualueiden maise-
maa ja elävöittävät olemassa olevaa rakennuskantaa. 
Hevosalan yritystoiminnan samoin kuin harrastus-
tallin erityispiirteenä on suuri pääomavaltaisuus. Tal-
lin perustaminen vaatii runsaasti pääomaa rakennuk-
siin, hevosiin, puitteisiin ja olosuhteisiin. Investoinnit 
ja rakennusprojektit vaikuttavat alueen työllisyyteen ja 
kauppaan. Tallitoimintaa jo harjoittavien toistuvia in-
vestointi- ja parannuskohteita ovat ulkoilualueet, ku-
ten tarhat, reitit, ratsastuskentät tai harjoitteluradat. 
Yleisimpiä tallien hankkimia urakointipalveluita ovat 
rehunteko, lumityöt, hevosurheilualueiden pohjien 

 kengittäjät
 hammashuolto
 hierojat
 eläinlääkärit
 vaihtoehtoiset 

hoitomuodot

urHeilu-/
Harraste-
Hevonen

tallipaikka
lääkintä  
ja muu  
hoito

varusteet  
ja rehut

koulutus
omistaja

muut  
huomioi- 

tavat  erikoisrehut, viljelyn 
erikoistuminen 

 satulansovittajat
 varustekauppiaat
 oheishoitotuotteet ja -laitteet

 jatkuvaa kouluttautumista
 valmentajat, kouluttajat, ratsuttajat
 alan oppilaitokset, Ratsastajainliitto ja Hippos

 kehonhuolto
 varusteet
 perheharrastus
 pitkä sitoutuminen
 kilpailut
 matkailu ja hyvintointipalvelut

 vakuutukset
 kuljetuskalusto
 kasvava kysyntä 

asunnoista lähellä 
hevosta

 kasvatustoiminta, 
maaseudun 
elävöittäminen

 työllistävä vaikutus
 verotuloja kunnalle
 lukuisia välillisiä vaikutuksia
 kuntapolitiikka ja hevosyrittäjyys

Hevosala – yHdistelmä elinkeinoa, Harrastusta, urHeilua ja Hyvinvointia

  Hevosala on kytköksissä maatalouteen, mutta sen ansaintalogiikka on osin erilainen, sillä ala tuottaa nykyään 
enimmäkseen vapaa-ajan palveluita. Jokaiselle harrastehevosellekin ostetaan monipuolisesti erilaisia palveluita 
ja tuotteita. Tästä syntyy työtä eri alojen ammattilaisille: esimerkiksi 8 – 10 hevosta työllistää yhden työntekijän 
suoraan ja 200 hevosta yhden kengittäjän. Kaavio: pohjautuen Heli-Maija Vehkalahden materiaaleihin
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hoito sekä esimerkiksi maansiirtotyöt rakennus- ja he-
vosten ulkoilu- ja harjoitusalueprojekteissa. Lantalat 
ja muut ympäristöinvestoinnit vaikuttavat talliympä-
ristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

Arvokkaimpia kohteita ovat uudet tallit ja manee-
sit, joiden kustannukset liikkuvat sadoissa tuhansis-
sa euroissa. Hevosalan kasvaessa on alalla kokonai-
suudessaan investoitu paljon viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. Kasvava hevosala -raportin (2007) 
mukaan talliyrittäjien tekemien investointien suuruus 
oli vuonna 2005 lähes 16 miljoonaa euroa. Hevosten 
määrän lisäännyttyä (vuonna 2005 64 000 hevosta ja 
vuonna 2013 75 000) arvio investoinneista vuositasol-
la oli 2013 liki 20 miljoonaa euroa. 

2.4 Hevosalan yritystoiminnan kirjo

Hevosten kasvatustoiminta
Kasvatustalleilla pidetään siitoshevosia ja siellä syntyy 
varsoja. Varsat joko myydään vieroitusikäisinä tai kas-
vattaja opettaa ne uralleen, myyntiin tai omaan käyt-
töönsä. Kasvatustoimintaa harjoitetaan sekä isossa 
että pienessä mittakaavassa. Tyypillisintä on pieni-
muotoinen kasvatustoiminta ja yhden tai muutamien 
varsojen kasvatus vuosittain. Tallit sijaitsevat maatilo-
jen yhteydessä tai maaseudulla, jolloin puitteet, laitu-
met ja rehuntuotanto ovat usein omasta takaa. Kas-
vatustoimintaan liittyvät siittolat ja oriasemat, joissa 
tarjotaan eläinlääkäripalveluja siitoshevosten siemen-
nykseen ja hoitoon. Varsan kasvatus on pitkäjänteistä 
vuosien päähän tähtäävää työtä. Suomalaisella hevos-
kasvatuksella on pitkät perinteet ja historia. Tulevai-
suuden uhkana on kasvattajien määrän ja sitä kautta 
kotimaisen hevoskasvatuksen väheneminen.

ratsastuspalvelut

Ratsastuspalveluita tarjoavan yrityksen pohjana ovat 
ratsastustunnit tai muut ratsastuspalvelut. Ratsastus-
tuntien ryhmäkoot vaihtelevat henkilökohtaisesta 
valmennuksesta vajaan kymmenen hengen ryhmiin. 
Palveluja tarjoava talli voi hakea Suomen Ratsasta-
jainliiton (SRL) hyväksyntää, jonka edellytyksenä on 

tiettyjen laatukriteerien täyttyminen. Koko maassa 
on 320 Ratsastajainliiton jäsentallia (2013). Ratsas-
tuspalveluja tarjoavia talleja on kuitenkin huomatta-
vasti enemmän, arvioiden mukaan lähemmäs tuhat. 
Toiminnan muotoja voivat olla myös hevosen käyttö 
matkailu- tai hyvinvointipalveluissa tai erikoistuneem-
mat lajit, kuten lännenratsastus.

ravivalmennustalli

Ravihevosten valmennuksen tavoitteena on menes-
tyvä urheiluhevonen ja osallistuminen kilpailutoimin-
taan. Jotta hevosella voi lähteä kilpailemaan, täytyy 
ohjastajalla ja hevosen valmentajalla – oli hän sit-
ten ammattilainen tai harrastaja – olla Suomen Hip-
poksen kilpailulisenssi. Kilpailulisenssin omistavia 
ohjastajia ja valmentajia on 7 500, joista 160:lla on 
ammattivalmentajan lisenssi. Suomen Hippos on uu-
distamassa lisenssijärjestelmää, uusi järjestelmä astuu 
voimaan vuoden 2015 alusta.

Hevosten hoitopaikkoja tarjoava talli

Hoitopaikkoja vuokraava talli tarjoaa karsinapaikan ja 
hevosen päivittäisen perushoidon, kuten ruokinnan, 
karsinan siivouksen ja tarhauksen. Hevosenomistaja 
huolehtii itse hevosen liikunnasta ja muusta hoidosta. 
Sopimuksella sovitaan tarkemmin palvelun sisällöstä.

muu hevosalan palvelutarjonta 

Muita hevosalan toimintamuotoja ovat ratsu- ja 
ratsas tus valmennus, hevosten kuntoutus, hevosten 
myyn ti, kuljetus, maahantuonti ja vienti, valjakkoajo 
ja hevosen käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osa 
yrittäjistä tarjoaa palveluita paikan päällä eli matkustaa 
asiakkaan ja hevosen luo tallille. Hevosen käyttö met-
säyrittäjyydessä on toistaiseksi melko vähäistä, mutta 
vähitellen hevonen tekee paluuta metsurin apulaisek-
si kuormanvetäjänä.

2.5 vastuu iHmisistä, eläimistä, 
ympäristöstä ja taloudesta

Kestävä kehitys on olennainen osa nykyajan ja tulevaisuu-
den liiketoimintaa myös hevosalalla. Lähtökohtana on, 
että sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöasiat ovat tasa-
painossa keskenään. Jokaiseen näistä kolmesta kestävän 
kehityksen tukipilarista liittyy myös eettinen vastuu. 

” Tallin perustaminen vaatii runsaasti 
pää omaa rakennuksiin, hevosiin ja 
olosuhteisiin.”
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Sosiaalinen vastuu kattaa hevosten, työntekijöiden 
ja asiakkaiden hyvinvoinnin. Hevoset ovat kasvatta-
va harrastus- ja liikuntamuoto lapsille ja nuorille, sil-
lä eläinten parissa oppii kantamaan vastuuta. Hevos-
ala työllistää nuoria, mutta yhtä lailla merkittävää on 
vaikutus esimerkiksi vanhuksiin ja syrjäytyneisiin. He-
vosyritysten uudet palvelumuodot etenkin hyvinvoin-
ti- ja kuntoutuspalveluissa ovat yhteiskunnan näkö-
kulmasta ajankohtaisia.

Taloudellinen kannattavuus mahdollistaa yrityksen 
jatkuvan kehittymisen. Hyvinvoivat hevoset ovat 
menestyvän liiketoiminnan edellytys. Ekologista ja 
ekonomista ajattelua on arvioida hevosen elinkaari 
varsasta aina elämän loppuvaiheisiin saakka. Kun ta-
loudelliset tekijät ovat kunnossa, se vaikuttaa lopulta 
yrittäjän itsensä jaksamiseen ja hyvinvointiin ja siten 
myös hevosen hyvinvointiin. 

Vastuu ympäristöstä kuuluu jokaiselle hevostallille. 
Toiminnan ympäristövaikutukset on otettava huomi-
oon. Hyvin hoidettu ympäristö luo myös viihtyisyyt-
tä ja turvallisuutta.

Vastuullisuus hevosalalla muodostuu ajattelutavan 
tiedostamisesta ja huomioon ottamisesta arjen teke-
misessä. Lähtökohdat kestävän kehityksen entistäkin 
laajemmalle huomioon ottamiselle ovat olemassa, sil-
lä hevosten parissa toimivien arvomaailman taustalla 
on usein luonnon ja eläinten arvostus. Hevosalan mo-
nipuolinen koulutus tuottaa osaavia tekijöitä. Vaikka 

alalle kouluttautuneet eivät suoraan ryhtyisi yrittäjik-
si, jäävät he usein harrastajina hevosalalle, mikä sekin 
osaltaan vaikuttaa hevosten hyvinvointiin ja alan toi-
minnan laatuun myönteisesti. Osaaminen vie hevos-
alaa eteenpäin.

2.6 kunta Hevosalan kumppanina

Hevosalan yritystoiminnan kehittämiskohteita, joi-
hin kunta voi vaikuttaa, ovat yrittäjien hyvinvoinnin 
tukeminen, uuden yrittäjän neuvonta ja hevosyritys-
ten yhteismarkkinointi osana alueen muiden palve-
luiden markkinointia. Lomituspalvelut ja -renkaat 
antavat yrittäjälle mahdollisuuden lomanviettoon ja 
edistävät työssä jaksamista. Aloittavan yrittäjän neu-
vonta etenkin alueen kilpailutilanteen arvioinnissa yl-
läpitää kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Hevosyri-
tysten yhteismarkkinointi ja esille tuominen lisäävät 
kuntalaisten tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista. 
Muutamissa kunnissa on suunniteltu ja toteutettu he-
voskyliä tai hevosurheilukeskuksia, joissa palveluita ja 
toimintaa keskitetään (Orimattilan hevoskylä, Virpi-
niemen eläinurheilukeskus, Kärkölän hevoskylä).

”Hevostallit ja alan yritykset tarvitsevat tilaa elää ja 
kasvaa. Kasvun kannalta on tärkeää, että harrastus-
paikkoja ja turvallisia reittejä on riittävästi ja että ra-
kentamis- ja kaavoitussäädökset eivät rajoita toimintaa 
perusteettomasti verrattuna muuhun asumiseen ja 
yrittämiseen,” painottaa Suomen Ratsastajainliiton 
pääsihteeri Fred  Sundwall.

  Ratsastuskoulu Fenixin oppilaat lähdössä tunnille. Kuva: SRL, Sonja Holma
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”Olennaista on, että viranomaistahot tuntevat ja huo-
mioivat hevostalouden erityispiirteet valmistellessaan 
hevosalaan liittyviä säädöksiä ja toimintatapoja. Avoin 
yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa on välttämätön-
tä koko hevosalan kehittymisen kannalta”, kannustaa 
Suomen Hippos ry:n toimitusjohtaja Pekka Soini.

2.6.1 Hevostapahtumat tuovat hevosen 
lähelle kuntalaista

Hevosalan suuret ja pienet tapahtumat tuovat hevo-
sen lähelle kuntalaisia. Tapahtumista ravit ovat suo-
sittuja ja näkyviä tapahtumia, sillä raveja ajetaan joka 
päivä jossain päin Suomea. Suurimmat hevostapah-
tumat keräävät kymmeniä tuhansia katsojia, jotka 

 Suomen Ratsastajainliiton jäsentallien (320) sijoit-
tuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. 
Kartta: Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus (2013). 
HAMK, Reetta Ahola

  Suomen Hippoksen A1 ja A2 ammattilisenssi-
järjestelmään kuuluvien ravivalmentajien (160) 
sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen pe-
rusteella. Kartta: Hevosyrittäjyyden tulevaisuus-
katsaus (2013). HAMK, Reetta Ahola

käyttävät myös seudun muuta palvelutarjontaa, jo-
ten tapahtumien aluetaloudellinen merkitys voi olla 
hyvinkin huomattava. Esimerkiksi Helsinki Interna-
tional Horse Show’n arvioidaan tuovan pääkaupun-
kiseudulle vuosittain 40 000 – 45 000 kävijää ja 10 mil-
joonaa euroa.

Tapahtumat voivat olla usean päivän kestoisia ja tuo-
da katsojia paikalle läheltä ja kaukaa. Tapahtumilla on 
merkitystä myös kunnan näkyvyydelle ja tunnettuu-
delle. Hevonen voi olla vetonaulana muissakin kuin 
hevostapahtumissa. Talutusratsastus, kärryajelu ja jo 
pelkästään hevosen näkeminen kiinnostavat. Hevos-
matkailusta kerrotaan lisää luvussa 9.

suomen ratsastajainliiton jäsentallit ravivalmentajat, ammattilisenssit a1 ja a2
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2.6.2 Hevonen kunnan markkinoinnissa

Tunnetko oman kuntasi hevoshistoriaa? Legendaari-
sista hevosista, ravikuninkaista ja -kuningattarista, he-
vosmiehistä ja -naisista on olemassa monenlaisia ta-
rinoita, jotka kuvastavat alueen kulttuuriperinnettä. 
Legendat sopivat hyvin kunnan viestinnän ja brän-
din rakentamisen työvälineiksi. Hevospitäjänä tunnet-

tu Ypäjän kunta on rakentanut markkinointinsa hevo-
siin ”Täyttä laukkaa” -sloganistaan lähtien. Hevosiin 
liittyvä kulttuuri, historia ja elinkeino voivat olla ve-
tovoimatekijöitä kunnan markkinoinnissa samoin 
kuin matkailussa: raviradoilla on hevosaiheisia muis-
tomerkkejä, ja Helsinkiin saavuttaessa ensimmäisenä 
matkaajaa tervehtii Marsalkka Mannerheim ratsunsa 
kanssa.

Lähteet
Airaksinen, S. 2013. Raportti hevospalveluiden saata-

vuudesta ja saavutettavuudesta Hämeessä ja Uudel-
lamaalla -kyselystä pro gradua varten. Itä-Suomen 
yliopisto.

Klossner, S. 2011. Markkinointitutkimus Ypäjän He-
vossairaalalle. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikor-
keakoulu.

Laakso, I. 2010. Hevoset osana kuntoutuspalveluja – 
Nykytila ja tulevaisuus Uudellamaalla. Opinnäyte-
työ. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Pussinen, S. 2013. Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsa-
us – valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon-
hankeen (2010 – 14) raportti. Hämeen ammattikor-
keakoulu. Hämeenlinna.
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2007. Kasvava hevosala – hevosalan kehitysnäky-
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susarja B-19. Helsinki. 
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•	 Tutustua alueen hevosyrittäjyyteen ja 
-tapahtumiin.

•	 Brändätä hevosen kunnan tai kaupungin 
vetovoimatekijäksi.

•	 Turvata maankäytöllä ja kaavoituksella jo 
olemassa olevien tallien toiminnan, kehityksen 
ja jatkuvuuden.

•	 Tarjota yrittäjäneuvontaa ja verkostoitumis-
mahdollisuuksia.

•	 koota paikallisia hevosalan toimijoiden ryhmiä 
saman pöydän ääreen

•	 ottaa hevosalan yrittäjiä ja yhdistyksiä mukaan 
kunnan, kaupungin tai alueen markkinointiin 
esimerkiksi yhteisilmoituksiin, tapahtumiin ja 
messuille.

•	 Toimia kumppanina hevostapahtumien 
järjestelyissä; yleensä kyseessä on samalla 
yleisötapahtuma.

•	 Tukea liikuntaseurojen toimintaa: onko hevos-
urheiluun liittyvillä yhdistyksillä mahdollisuus 
vuosittaiseen rahalliseen tai toiminnalliseen 
tukeen (esimerkiksi avustukset ja liikunta- ja 
kokous tilojen käyttö)?

•	 Järjestää vierailun tallille tai raviradalle 
tutustumaan hevostoimintaan, ratsastus- tai 
raviurheiluun henkilöstön, koululaisten tai 
vanhusten virkistyspäivänä.

•	 Hankkia kunnalle oman nimikkohevosen 
ratsastus   kouluun, raviradan poni ravi kouluun tai 
perhekotiin, jossa hevonen toimii nuoriso työssä 
tai esimerkiksi erityisryhmien luottoratsuna.

Mitä kunta voi tehdä?

www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index.html
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  Hevosurheilumuseon hallituksen puheenjohtaja, Suomen Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall kuvasi 
vastaanotto puheessaan veistoksen tulleen nyt kotiin. Kuva: Hippolis, Erja Mattila

Hevoset kulttuurissa – ypäjästä pop-up-kaupunki viikoksi
teksti: kirsi Haapamatti ja tuula pihkala

Taiteilija emil Cedercreutzin testamentin mukaan hänen teoksiaan voi luovuttaa vain suomalaiselle kaupungil-
le. Niinpä runsaan 2 500 asukkaan Ypäjä julistettiin kaupungiksi viikon ajaksi kesäkuussa 2013, jotta se täyttäi-
si Cedercreutzin testamentin ehdot ja Suomen Hevosurheilumuseolle luovutettu Ystäväni nummella -veistos 

voitaisiin sijoittaa Ypäjälle. Ypäjän kunta oli aktiivi-
sesti mukana patsashankkeen toteuttamisessa.

emil Cedercreutz on euroopassa tunnettu hevos-
veistostaiteen mestari, jonka Ystäväni nummella 
-veistos on vuodelta 1906. veistoksen kivisessä ja-
lustassa on myös kaksi Cedercreutzin pronssire-
liefiä, esteratsastaja vuodelta 1928 ja kouluratsas-
tus vuodelta 1930.

veistoksen julkistamistilaisuutta vietettiin Hevos-
opistolla huippu-urheilullisessa tunnelmassa, kun 
samana viikonloppuna Ypäjällä kilpailtiin Finnder-
by-ratsastuskilpailu.

Lisätietoja: www.hevosurheilumuseo.fi

Case

moniosaamista hevostilalla vihdissä
teksti: anne laitinen

Mia ja Risto väre hankkivat vihdin Metsäkylässä sijaitsevan maatilansa vuonna 1986. Tila käsittää 25 hehtaaria 
omaa peltoa ja lisäksi vuokrapeltoja. Tilan päätuotantosuunta on kasvinviljely, jonka rinnalla ravihevosiin kes-
kittyvällä hevostaloudella on vahva jalansija. viljeltynä oli kaudella 2014 yhteensä 200 hehtaaria. Puolet pel-
loista on heinällä ja hevoslaitumina ja loput viljalla. Tila on erikoistunut hevosheinän tuotantoon, ja pääosa 
heinästä ja kaurasta menee myyntiin hevostalleille. Tila työllistää ympärivuotisesti neljä henkilöä, väreen koko 
perheen. Heinäntekoaikaan on lisäksi 2 – 3 vierasta töissä.

Tilalla on 20 hevosta, joista isoin osa valmennettavia ja nuoria ravihevosia. Lisäksi on neljä siitos tammaa. Puo-
let hevosista on omia ja puolet ulkopuolisten omistamia, jotka ovat joko valmennuksessa tai täysihoidossa ti-
lalla. etenkin täysihoitopaikoista on jatkuva kysyntä. Tilan varsalaitumet ovat kesäisin suosittuja, ja parhaa-
na kesänä laitumella on käyskennellyt yli kuusikymmentä 1 – 2-vuotiasta varsaa sekä siitostammoja kesällisine 
varsoineen. viime vuosina määrä on vakiintunut 40 laiduntavaan. Laitumia on noin 20 hehtaaria.

väreet tekevät heinätöitä myös koneurakointina, asiakkaille on paalattu viime kesänä noin 200 hehtaaria. 
osan ajasta vie eu-papereiden täyttäminen. Tilan parikymppiset lapset ovat kasvaneet työntekoon. villellä on 
jo omaa koneurakointia ja emma on täysillä mukana raviurheilussa, myös lainaohjastajana.

Case

www.hevosurheilumuseo.fi
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poni-Haka oy
teksti: sirpa korhonen

vantaalla sijaitseva ratsastuskoulu Poni-Haka oy on tehnyt jo pitkään yhteistyötä monen viranomaistahon 
kanssa: palo- ja rakennustarkastusviranomaiset, ympäristökeskus, kuluttaja-asiamies, läänineläinlääkärit, ter-
veystarkastusviranomaiset ja elintarvikevirasto. Yhteistyötä tehdään myös lähiviljelijän kanssa. vuonna 1974 
perustettu ratsastuskoulu työllistää kahden yrittäjän lisäksi seitsemän työntekijää. Yrityksen liikevaihto on 
noin 900 000 euroa. 

Ratsastuskoulun lähes kuuden hehtaarin vuokratontti sijaitsee kaupungin viheralueen reunalla. Tonttia sivuaa 
nykyään myös omakotitaloalue. viereinen urheilupuisto tukee hevosurheilualueen olemassaoloa. Alueella jär-
jestetään massaliikuntatapahtumia: Jukolan viesti, extreme Run, SM-hiihdot sekä armeijan harjoituksia.

”kaupungin arvostus hevosalaa kohtaan on kasvanut 2000-luvulla,” kertoo yrittäjä Pontus Fagerström. ”esi-
merkiksi liikennepäätöksissä kantaamme on kuunneltu. kaupunki ottaa huomioon hevoskuljetusautojen kulje-
tusmukavuuden sijoittaessaan nopeushidasteita tallille menevälle tielle. Samoin armeija kysyy mielipidettäm-
me ja ennakoi hyvin hevosten tarpeet, kun he harjoittelevat alueella.”

”Rakennusluvat olemme saaneet joutuisasti, kun kaavapäätökset ovat olleet kunnossa. Pääkaupunkiseudul-
la viranomaisten on tarkistettava monen toimijan tilanne ennakkoon. esimerkiksi metroradat, satamat ja tun-
neleiden louhinnat vaikuttavat päätöksiin. vantaalla viranomaiset ovat tarkistaneet myös meidän kantamme 
muita koskevien rakennuspäätösten suhteen,” Fagerström jatkaa. 

Hevosyrityksiä koskeva byrokratia on lisääntynyt 2000-luvulla.

”ennen oli vain palotarkastus. Lisääntynyt viranomaisvalvonta tuntuu toisinaan raskaalta. valvonnan raskaus 
vähentää alan kilpailua, koska monella yrittäjällä ei ole resursseja pyörittää mittavaa paperiruljanssia,” valai-
see Fagerström. oma-aloitteisuutta on oltava kaikkien viranomaisten kanssa. 

Fagerström suosittelee talliyrittäjiä käyttämään nimekkäitä paikallisia arkkitehtejä, jotka tuntevat seudun ra-
kennusmääräykset: ”Hyvä arkkitehti voi maksaa muutama tuhat euroa enemmän, mutta säästää rakennuskus-
tannuksissa moninkertaisesti.”

”Laukaan maneesiturman johdosta teimme tarkat lujuuslaskelmat ratsastushallin teräskaarien kantavuudesta. 
Pelkästään laskelmat maksavat 10 000 euroa. Tukea satoja tuhansia maksavalle korjausrakentamiselle emme 
kuitenkaan ole saaneet, vaikka mahdollistamme liikuntaharrastuksen merkittävälle määrälle lapsia, nuoria ja 
aikuisia,” Fagerström toteaa.

kuinka kaupunki voi tukea hevosalan yrittäjyyttä? Fagerströmillä on ehdotuksia: ”Jos kaupunki kaavoittaisi 
kartalle reittirungon hevosten ulkoilureiteille, olisi helpompaa lähteä etsimään rahoitusta.” 

”Tallin yhdistäminen kunnallistekniikkaan pitäisi tehdä vedenkulutuksen ja viemäröintipalvelujen todellisen 
käytön mukaan,” Fagerström jatkaa. ”Nyt tilanne on se, että kymmeniin tuhansiin euroihin nouseva liittymä-
maksu on laskettu maneesin pinta-alan perusteella, vaikka maneesi ei edes ole mukana liittymässä. Talli jou-
tuu maksamaan myös viemärivedestä, vaikka se hoitaa viemäröinnin itse.”

Fagerström toteaa lopuksi, että lannanpolttoon viranomaiset voisivat hankkia hyväksytyt mittauslaitteet ja 
käyttää niitä eri lannanpolttopisteissä.

Lisätietoja: www.saunalahti.fi/ponihaka

Case

www.saunalahti.fi/ponihaka
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3 hEvoSalan aMMatit ja KoulutuS

Päivi Laine

Hevosala on tulevaisuuden ala myös paikallistasolla. 
Harrastus lisääntyy ja monipuolistuu sekä taajamissa 
että maaseudulla. Alan yritysten määrä kasvaa edelleen, 
ja harrastuksen monipuolistumisen myötä yritykset 
voivat tarjota entistä monimuotoisempia palveluja. 
Alan yrittäjien ammattitaidon vaatimukset ovat kasva-
neet. Hevostaitojen lisäksi yrittäjältä odotetaan katta-
vaa osaamista yrityksen hoidossa ja kehittämisessä: ta-
lous, asiakaspalvelu, alaa koskevat säädökset, yhteistyö 
paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa. Paikallisten he-
vosalan yritysten ja koko elinkeinotoiminnan pysyvyy-
den ja kehityksen kannalta on oleellista, että yrittäjien 
osaaminen on riittävällä tasolla. Nimenomaan yrittä-
jyyskoulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen vastaami-
nen on yksi hevosalan keskeisistä kehittämiskohdista.

Tallityöntekijöiden ammattitaidon vaatimukset ovat 
kasvaneet ja monipuolistuneet. Hevosten ja tallin hoi-
to edellyttää tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja ajan-
tasaistamista hankkimalla ja hyödyntämällä alan uut-
ta tietoa sekä seuraamalla alaa koskevien säädösten ja 
määräysten uudistuksia. Toisaalta asiakaskunnan ke-
hitys lisää tallihenkilöstön haasteita entistä laaduk-
kaamman asiakaspalvelun suhteen. Hevosenomistajat 
ja tallin muut asiakkaat ovat entistä useammin koke-
mattomia alan harrastajia, ja tallin henkilöstöllä on 
usein myös neuvonnallinen rooli. Sekä talliyrittäjän 
että tallihenkilökunnan merkitys asiantuntijoina, jopa 
esikuvina, asiakkailleen ja alan harrastajille on suuri 
ja heillä on ratkaisevat mahdollisuudet vaikuttaa alan 
positiiviseen imagoon.

3.1 tulevaisuus vaatii erikoistumista – 
uuteen ja vanHaan

Hevosala on vapaa-ajan palvelujen tuottamista, sil-
lä hevosia ei enää käytetä elintarviketuotannossa tai 
metsätaloudessa. Alan ammattien luonne on tämän 

vuoksi muuttunut hevosen kanssa työskentelystä yhä 
enemmän toimimiseen hevosen ja asiakkaan muo-
dostaman kokonaisuuden kanssa. Alan palveluja tuo-
tetaan joko suoraan asiakkaalle tai välillisesti, esimer-
kiksi palveluna hevosalan toisille yrittäjille (kengitys, 
varustehuolto).

Alan harrastajat asettavat uudenlaisia odotuksia va-
litsemalleen harrastukselle: monille ei enää riitä ta-
vanomainen ratsastustunneilla harrastaminen tai ra-
vipelaaminen eli toto. Entistä useampi haluaa päästä 
lähelle hevosta, entistä osallisemmaksi hevoskulttuu-
rista. Tämä trendi on yleinen kaikessa harrastamises-
sa. Kuten muillakin aloilla, myös hevostalouden pii-
rissä tällainen kehitys antaa mahdollisuuksia luoda ja 
tarjota uudenlaisia palveluja. Esimerkkejä ”uusista” 
harrastuksista alalla ovat työhevosen käyttö sekä he-
vosalan käsi- ja pajatyöt varusteiden ja ajopelien kun-
nostamiseksi ja valmistamiseksi.

Ratsastus siviiliväestön harrastuksena alkoi Suomes-
sa vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun puolus-
tusvoimien ratsuväen aika oli ohi. Vielä 1970-luvulla 
ratsastuskoulun tunneilla ratsastaminen oli erikoinen, 
vain harvojen harrastus. Niistä ajoista vapaa-ajan pal-
velujen kysyntä on muuttunut paljon. Alan kansainvä-
liset trendit tuovat meillekin uusia ratsastuksen lajeja 
ja harrastusmuotoja, ja sitä mukaa harrastajien tietoi-
suus ja kiinnostus monipuolistuvaa hevosalaa kohtaan 
kasvaa. Entistä suuremmalla osalla ratsastuksen har-
rastajista on muita tavoitteita kuin kehittyä kilparat-
sastajaksi. Nykyisin ratsastuksen piirissä asiakaskunta 
on karkeasti jaettavissa ainakin kahteen ryhmään: toi-
sessa ääripäässä kilpailu- ja ammattitavoitteiset ratsas-
tajat, toisessa kuntoilu- ja liikuntatavoitteiset harras-
tajat. Hevosen hyödyntäminen erilaisissa humaanin 
terapian muodoissa on yksi hevosen käytön moni-
puolistuvia muotoja.

  Hevostenhoitajaksi kouluttautuneen ja ulkomailla työskennelleen Outi Moilalan hoitama ori Jaded saapui  
Kymi Grand Prix -kilpailuun Kouvolaan lentokuljetuksella vuonna 2009. Kuva Utin lentokentältä.  
Kuva: Satu Pitkänen
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3.2 palvelujen tarve kasvaa
Kokonaishevosmäärän kasvaessa ja alan harrastusra-
kenteen muuttuessa kirjavammaksi kasvaa myös eri-
laisten ja erikoistuneiden huoltopalvelujen kysyn-
tä. Välittömästi hevoseen kohdistuvien palvelujen 
tarjonnasta on tietyiltä osin jo puutetta: esimerkik-
si kengityspalvelujen tarjonta on kysyntää vähäisem-
pää eteläisen Suomen taajama-alueilla. Ammatillisella 
koulutuksella pyritään vastaamaan kysyntään, mutta 
paikallistason täydennyskoulutus kavionhoidon pe-
rusasioista on silti omalta osaltaan tärkeää. Ammat-
titaitoisten kengitysseppien määrä ei vielä vastaa tar-
vetta maassamme. Myös hevosiin erikoistuneista 
eläinlääkäreistä on yhä kasvava  tarve, muun muas-
sa lähivuosina lisääntyvän eläköitymisen vuoksi.

Varustehuollon ja -hankinnan laadukkaille, erikoistu-
neille palveluille on kasvava kysyntä. muun muassa sa-
tuloita ei ole valmistettu Suomessa enää 1970-luvun 
jälkeen, mutta satulan korjaamisen taitoja kysytään 
entistä enemmän, samoin muiden varusteiden. Eri-
koisvarusteiden valmistuksen kysynnän voidaan arvi-
oida lisääntyvän tulevaisuudessa uusien hevosurheilu-
lajien levitessä maailmalta Suomeen.

Hevosrehun tuotanto on yksi erikoistuneen maata-
louden ja rehunviljelyn muoto. Laadukkaan hevoshei-
nän tuottamiseen tarvitaan lisää koulutusta aluetasolla. 
Hevosrehun kotimaisuusastetta on edelleen mahdol-
lista nostaa. Viljelijöiden ja talliyritysten paikallistason 
yhteistyötä rehutalouden saralla on edelleen varaa ja 
tarvetta lisätä.

3.3 Hevosalan koulutuksen ja 
kurssitoiminnan merkitys kunnan 
tasolla 

Vahva harrastuspohja tuottaa ammattimaisten he-
vospalvelujen kysyntää. Ihanteellista on, jos palveluja 
tuottavat yritykset sijaitsevat mahdollisimman lähel-
lä harrastajia, varsinkin jos harrastaja viettää viikoit-
tain tai päivittäin runsaasti aikaa harrastuksensa pa-
rissa. Hevosen omistaminen luo lisätarvetta erilaiselle 
neuvonnalle ja ammattiavulle hevosen hoitoon ja sen 
kanssa toimimiseen liittyvissä kysymyksissä. Harras-
tuspiireissä on kysyntää muun muassa seuraaville ”lä-
hipalveluna” tuotetuille palveluille: ratsastustunnit, 
ratsastusvalmennus, hevosten täysihoito, kengitys, va-
rustekauppa, varustehuolto ja -korjaus, eläinlääkin-

tä, eläinfysioterapia, hevoshieronta, rehuntuotanto ja 
-myynti, varsanopetus, ravivalmennus sekä hevosten 
kimppaomistaminen.

Luomalla ja edistämällä mahdollisuuksia paikallisel-
le hevosharrastus- ja kurssitoiminnalle kunnat ra-
kentavat pohjaa pysyvälle alan yritystoiminnalle alu-
eellaan. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä alalle 
tulevien uusien harrastajien harrastusmahdollisuuksi-
en ja harrastuksessa viihtymisen kannalta paikalliset 
toimenpiteet ovat tärkeitä. Ratsastustallien ja -koulu-
jen, ravivalmennustallien ja kasvattajatallien toiminta-
edellytyksiin voidaan vaikuttaa muun muassa kunnan 
maankäyttöpolitiikalla.

Ammattitaitoiset hevosalan yrittäjät paikkakunnalla 
ovat tärkeitä, koska he ylläpitävät asiantuntevien pal-
velujen tarjontaa. Ratsastuskoulu on esimerkki talli-
yrityksestä, joka hoitaa ratsastuksen opetuksen ohessa 
monia muita merkittäviä tehtäviä: se tarjoaa nuorille – 
ja vanhemmillekin – harrastajille paikan viettää vapaa-
aikaa yhdessä hevosten hoidon ja muun ratsastukseen 
liittyvän toiminnan parissa. Seura- ja talliyhteisön jä-
senet toimivat talkooväkenä erilaisten tapahtumien 
ja kilpailujen järjestämisessä. Jokaisella talliyhteisöön 
kuuluvalla on oma paikkansa ja tehtävänsä, mikä vah-
vistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäisee nyky-yhteiskunnassa 
yleistyvää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Suomen Ratsastajainliiton jäseninä olevilla ratsastus-
kou luilla toimintaa vetävät ammatillisen tutkinnon 
suorittaneet ratsastuksenohjaajat tai -opettajat, joiden 
ammattitaito vastaa 31 maassa voimassa olevia stan-
dardeja. Liiton hyväksymillä harrastetalleilla toimin-
taa ohjaavat tutkinnon suorittaneet harrasteohjaajat. 
Nämä henkilöt ovat asiakkailleen ja oppilailleen mal-
lina ja esikuvana kaikessa toiminnassaan hevosten ja 
urheilun parissa.

Tutkinnon suorittaneen ratsastuksenopettajan ammat-
titaito on monipuolinen: hän paitsi opettaa ratsastus-
ta myös valmentaa ja ohjaa eettiseen toimintaan sekä 

” Luomalla ja edistämällä 
mahdollisuuksia hevosharrastus- 
ja kurssitoiminnalle kunnat 
rakentavat pohjaa pysyvälle alan 
yritystoiminnalle alueellaan."
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hevosten kanssa että talliyhteisössä. Ratsastuksen-
opettajan koulutus tarjoaa ammattimaiset valmiudet 
suunnitella ja toteuttaa lasten, nuorten ja aikuisten 
opetus, eri-ikäisten harrastajien erilaiset tarpeet huo-
mioon ottaen. Ratsastuksenopettaja vastaa ratsastus-
koulun tavanomaisen tuntitoiminnan ohella järjestet-
tävistä kursseista ja tapahtumista, usein yhteistyössä 
paikallisen ratsastusseuran kanssa. 

Ammatillinen koulutus takaa yrittäjän tuottamien pal-
velujen laadun. Hevosalan ammatillisten tutkintojen 
kokonaisuus on valmistunut vasta viime vuosina, jo-
ten yrittäjissä on paljon myös niitä, jotka eivät vielä 
ole suorittaneet alan tutkintoa. Näiden yrittäjien, ku-
ten myös tutkinnon suorittaneiden, täydennyskoulu-
tus on tärkeää. Koulutuksen helppo saavutettavuus 
edesauttaa alueella toimivien yrittäjien koulutukseen 
osallistumista. Kunnat yhteistyössä erilaisten koulu-
tusorganisaatioiden kanssa voivat vaikuttaa alueen he-
vosyrittäjien ammattitaidon kehittymiseen ja ylläpitä-
miseen. 

Hevosalan ammatillinen koulutus voi tuoda alueelle 
lisäarvoa. Vaikka osa alan tutkintoja suorittaneista ei 
työskentele alalla täysipäiväisesti, heidän ammattitai-
tonsa tuo lisää osaamista seudulle ja vaikuttaa myön-
teisesti koko alan harrastajakuntaan. Harrastajien riit-
tävä osaaminen edistää harrastuksen pysyvyyttä ja 
parantaa tulevaisuudennäkymiä. Vakiintuneet ja tyy-
tyväiset harrastajat houkuttelevat toimintaan mukaan 
myös uusia harrastajia. Sekä asukkaat että paikkakun-
nan tapahtumissa vierailevat harrastajat käyttävät he-
vosalan palvelujen ohella muitakin palveluja, kuten 
majoitus, ruokailu ja ohjelmapalvelut, ja tuovat tulo-
ja seudulle.

Paikallisten resurssien hyödyntäminen hevosalan yrit-
täjille ja harrastajille suunnatussa kurssitoiminnassa 
voi olla monipuolista. Koulutustiloja (koulut, kunnan 
luentotilat ym.), paikallisia asiantuntijoita (yritysasi-
antuntijat, hevosalan eri osa-alueiden paikalliset asi-
antuntijat) sekä alan yrityksiä tutustumiskohteina on 
mahdollista hyödyntää nykyistä enemmän.

3.4 suomalainen ammattitaito 
ja koulutus kansainvälisesti 
kiinnostavaa

Hevosalan työmarkkinat ovat kansainväliset: Suomes-
sa hevosalan koulutuksen saaneet ja/tai alalla koke-
musta hankkineet ammattilaiset ovat kysyttyä työ-
voimaa Euroopan ravi- ja ratsutalleilla. Viimeisen 
vuosikymmenen aikana on tapahtunut raviammat-
tilaisten paluu Keski-Euroopasta takaisin Suomeen, 
johtuen Euroopan raviurheilun taantumasta. Tämä 
kehitys voidaan nähdä positiivisena paluumuuttona 
suomalaiselle hevosalalle: ulkomailla hankittu koke-
mus hyödynnetään suomalaisessa hevosurheilussa ja 
se on arvokas ammattitaidon lisä.

Hevosalan tutkintojen kokonaisuus Suomessa on kat-
tava, myös verrattuna muihin Euroopan hevostalous-
maihin. 1990-luvulta lähtien systemaattisesti kehitet-
ty tutkintojärjestelmä tuottaa päteviä tekijöitä alalle 
perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammatti-
tutkintotasolla. Oppilaitokset palvelevat pääosin val-
takunnallista, mutta jonkin verran myös alueellis-
ta kysyntää. Hevostalouden perustutkinto erotettiin 
maatalouden perustutkinnosta omaksi tutkinnokseen 
vuodesta 2009 alkaen.

  Hevosenkengän kuumennus ahjolla ennen kavioon 
muotoilua. Kuva: Hevosopisto, Irina Keinänen
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TuTkiNNoT, AMMATiT

Hevostalouden perustutkinto

Hevostenhoitaja

nuorisoaste X X X X X X X X X

aikuiskoulutus X X X X X X X X

Ratsastuksenohjaaja

nuorisoaste X X X X

aikuiskoulutus X X X X X

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto

Ravivalmentaja X X X X X

Ratsuttaja X

Hevoshieroja X X X

valjasseppä X X

kengityssepän ammattitutkinto X X

Ratsastuksenopettajan  
ammattitutkinto X X X

Ratsastuksenopettajan 
erikoisammattitutkinto ”Master” X

Tallimestarin erikois- 
ammattitutkinto X X

 
Hevostalouden perustutkinto  
(tutkinnon laajuus 180 op)

Hevostenhoitaja
Ratsastuksenohjaaja

• Hevostenhoitajan tutkinnossa 
erikoistumismahdollisuus hevoskasvatukseen, 
raviurheiluun, ratsuhevosten peruskoulutukseen, 
kengittämiseen, valjastyöhön tai 
hevosharrastepalvelujen tuottamiseen.

• Nuorisoasteen koulutuksessa 
opetussuunnitelmaperusteisena tai 
aikuisopiskelussa näyttötutkintona. 

• Mahdollista suorittaa hevostalouden 
perustutkinnon ohella myös lukio-opinnot 

ja ylioppilastutkinto kaikissa hevostalouden 
perustutkintoa järjestävissä oppilaitoksissa. 

• Hevostalouden perustutkinnon yhteen tutkinnon 
osaan sisältyy hevosten kuljettajan ja hoitajan 
pätevyyskoe. Tällä suorituksella henkilö voi hakea 
hevostenhoitajan ja kuljettajan pätevyystodistusta 
ja eläinkuljettajalupaa aluehallintovirastosta. 
Sama koe sisältyy myös hevostenvalmentajan ja 
ratsastuksenopettajan ammattitutkintoon.

Hevostalouden ammattitutkinto  
(opiskelun kesto noin 1,5 vuotta työn ohessa)
• Hevostenvalmentajan, kengityssepän tai 

ratsastuksenopettajan ammattitutkinto.
• Näyttötutkintoperusteinen.
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Hevostalouden erikoisammattitutkinto 
(opiskelun kesto noin 1,5 vuotta työn ohessa)
• Tallimestarin tai ratsastuksenopettajan 

erikoisammattitutkinto. 
• Näyttötutkintoperusteinen.

Edellä mainitut hevostalouden tutkinnot on mahdol-
lista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

muu ammatillinen hevosalan 
täydennyskoulutus

Ratsastusterapia (52 op) täydennyskoulutus opetus-, 
sosiaali- tai terveydenhuollon alalta korkeakoulutut-
kinnon suorittaneille, joilla on vähintään kahden vuo-
den työkokemus oman ammattinsa käytännön kun-
toutusalalta, vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä 
ratsastustaito. Yhteistyössä Suomen Ratsastustera-
peutit ry sekä Turun yliopisto.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (25 op) täy-
dennyskoulutus soveltuvan toisen asteen ammatil-
lisen tutkinnon suorittaneille. Täydennyskoulutusta 
järjestävät Hevosopisto oy, Ylä-Savon ammattiopisto 
sekä koulutuskeskus Sedu.

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki: So-
sionomi (amk)- tai sairaanhoitaja (amk) -opintojen 
yhteydessä on mahdollista valita täydennysopintoina 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta -opintojakso (5 
op). 

ammattikorkeakoulu 

Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk 

Hevostalouden koulutus, agrologi (AMK) (240 op)

yliopisto

Helsingin yliopisto

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: eläinlääkäri (360 op)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: maat.- ja 
metsät. maisteri (300 op)

muu kurssi- ja koulutustoiminta

Tutkintoihin ja ammattiin johtavan koulutuksen li-
säksi hevosalalla järjestetään erilaista lyhytkurssimuo-
toista koulutusta sekä ammattilaisille että harrastajil-
le. Kurssien sisällöt vaihtelevat hevosen hankinnasta 
ja hoidosta eri hevosurheilulajien valmennukseen, he-
vosen erilaisiin vapaa-ajankäyttömuotoihin ja tallin-
pitoon. Lajikohtaisia koulutuksia järjestävät Suomen 
Ratsastajainliitto (viisiportainen ratsastuksen valmen-
tajakoulutus) ja Suomen Hippos (ravivalmennuksen 
vastuuvalmentajakoulutukset).

Kurssien ja koulutuksen järjestäjinä toimivat 

• alan ammatilliset oppilaitokset
• yliopistot
• ammattikorkeakoulut
• hevosjalostusliitot
• hevos-, raviurheilu- ja ratsastusseurat
• neuvontajärjestöt

Hevosurheilulukio

Vakiintuneita hevosurheilulukioita on vain kaksi: Ruo-
veden lukio ja Rautalammin lukio.

•	 Toimia alan oppilaitosten yhteistyö kumppanina 
luomalla toimintaedellytyksiä yrittäjille ja 
harrastajille.

•	 Tukea ja kannustaa paikallisten hevos seurojen 
ja -yhdistysten järjestämää kurssitoimintaa 
tarjoamalla esimerkiksi opetustiloja tai 

asiantuntijoita (esimerkiksi elin keino tai 
maankäyttö) luennoitsijoiksi.

•	 edistää paikallisten ja seudullisten hevos-
harrastus- ja hevosurheilukurssien tarjontaa 
peruskoulussa ja lukiossa.

Mitä kunta voi tehdä?
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4 hEvoSEn hyvinvointi 

Seppo Hyyppä

Tallipaikka hevoselle voi löytyä ammattilaisen pitä-
mästä valmennus- tai hoitotallista, mutta myös oman 
kotitallin perustaminen houkuttelee monia. Aina ei 
kuitenkaan ymmärretä, kuinka paljon tietoa, taitoa ja 
kokemusta hevosen pitäminen vaatii. Hevosen pito 
on myös kallista, sitovaa ja aikaa vievää.

Joskus perheen suurin asiantuntemus on 10-vuotiaalla 
ratsastuksesta innostuneella tyttärellä, jonka vanhem-
milla ei ole kokemusta hevosista. Hevonen voidaan 
kuitenkin päätyä ottamaan omaan paikkaan, varsin-
kin kun itse hevonen ehkä saadaan edullisesti tai jopa 
ilmaiseksi. Omassakin tallissa hevosen ruokinta, kui-
vitus, kaviohoito, ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja 
mahdollisten sairaustapauksien hoito sekä paikko-
jen kunnossapito aiheuttavat aina huomattavia kus-
tannuksia, joita ei ehkä osata ennakoida realistisesti. 
Terveenä pysyäkseen hevonen tarvitsee säännöllistä 
päivittäistä hoitoa seitsemänä päivänä viikossa, joten 
myös oma ajankäyttö ja elämäntilanne on arvioitava 
kriittisesti ennen hevosen ottamista omaan hoitoon.

Hevosen omistaja on avainhenkilö hevosen hyvin-
voinnin turvaamisessa. Koska alalle tulee jatkuvasti 
uusia hevosenomistajia, koulutuksen, neuvonnan ja 
käytännön taitojen opetuksen tarve on suuri. Myös 
hevosenomistamisen muodot moninaistuvat. Hevo-
sen voi omistaa yhdessä, isossakin kimpassa, mikä on 
yleistä raviurheilussa. Kimppahevosen hyvinvoinnis-
ta vastaa usein ammattilainen. Kimppaomistuksessa 
myös taloudellinen rasite yhtä yksittäistä osaomistajaa 
kohden on pienempi.

Eläinten hyvinvoinnin merkitys ja arvostus sekä eet-
tinen keskustelu hyvinvointikysymyksistä ovat en-
tisestään lisääntymässä länsimaisessa yhteiskunnas-
sa. Tämä näkyy myös hevosalalla, alan koulutuksessa 
ja sisäisessä keskustelussa. Oikeutus sille, että hevos-
ta käytetään kaikkiin niihin toimintoihin, mihin sitä 
nykyään käytetään, lähtee siitä, että hevosenpidossa 

edistetään terveyden ylläpitämistä ja otetaan huomi-
oon hevosen fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistar-
peet vähintään eläinsuojelulain edellyttämällä tavalla. 
Kunnan ja kunnallisten viranhaltijoiden rooli ja teh-
tävä eläinsuojelulaissa määriteltyinä valvonnan paikal-
lisina viranomaisina on omalta osaltaan vastata alal-
la esiintyvään neuvonnan ja opastuksen tarpeeseen ja 
olla mukana hyvinvointia koskevassa keskustelussa.

4.1 Hevosen tarpeet

ruohonsyöjä
Hevonen on ruohon syöntiin erikoistunut aroeläin, 
joka laitumella käyttää syömiseen 10 – 16 tuntia vuo-
rokaudessa. Harvat ruokintakerrat, vähäinen heinän 
määrä (alle 1,5 kg/100 elopainokiloa) ja huonolaa-
tuinen heinä heikentävät hevosen terveyttä. Terveys-
riski ovat myös isot väkirehun kerta-annokset (yli 
400 g/100 elopainokiloa), sillä hevoset eivät ole eri-
tyisen hyviä sulattamaan viljan tärkkelystä.

Jokaisessa tallissa tarvitaan rehujen varastointiin re-
hutilat. Karkearehu (heinä, esikuivattu säilörehu) vie 
runsaasti tilaa, joten varastointitilaa on varattava riit-
tävästi. Väkirehut (kaurat ja valmisrehut) on varastoi-
tava niin, että hevonen ei pääse niihin käsiksi, jos se 
pääsee vahingossa irti. Varastointitilaa on oltava myös 
hevosten varusteille, kuivikkeelle ja lannalle. 

liikkumaan luotu

Hevosella on voimakas tarve liikkua. Aroeläimenä he-
vosella on hyvä kestävyys, sillä villihevoset liikkuvat 
välillä pitkiäkin matkoja (yli 30 km päivässä) ruuan 
perässä. Pysyäkseen hengissä villihevosen on pitänyt 
pystyä juoksemaan pakoon pedoilta. Niinpä hevonen 
kykenee liikkumaan lyhyitä matkoja todella nopeasti 
(jopa 60 km/h). Nykyhevosella saaliseläimen vaistot 
ovat edelleen tallella. Säikähtäessään hevonen juoksee 
ensin karkuun ja vasta sitten pyrkii selvittämään epäi-
lyttävän kohteen vaarallisuuden. Paetessaan hevonen  Kuva: Petri Volanen
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ei useinkaan harkitse, mistä sen kannattaa kulkea. 
Nämä ominaisuudet tekevät hevosista aina hieman 
arvaamattomia.

Hevonen tarvitsee tilaa liikkumiseen. Hevosia liiku-
tetaan pääasiassa ratsastuskentällä, ratsastusmaneesis-
sa, maastossa ja pienillä hiekkateillä. Tiellä ja maas-
tossa liikkumisesta kerrotaan kohdassa 5.4 Hevonen 
liikkuu.

Muun liikenteen seassa hevosella liikkumisessa on 
aina riskinsä, sillä pelästyessään hevonen voi rynnätä 
hallitsemattomaan pakoon. Viisisataakiloista hevosta 
ei kukaan halua autonsa konepellille. Raju pakotilan-
ne on erittäin vaarallinen myös hevosen ratsastajalle 
tai ohjastajalle sekä hevoselle itselleen. Turvallisten lii-
kuntapaikkojen lisäksi tallialueella tulisi olla tilaa tar-
hoille, jotta hevosilla on mahdollisuus liikkua niinäkin 
päivinä, kun niitä ei ratsasteta tai ajeta.

ulkoilmaeläin

Oikein ruokittu hevonen pärjää hyvin selvästi vii-
leämmässä kuin ihminen. Hevoset, jotka ovat jatku-
vasti ulkona, kasvattavat suojakseen paksun talvikar-
van ja viihtyvät ulkona varsin huonossakin säässä, 
vaikka tarjolla olisi asiallinen säänsuoja. Karvan pak-
suudessa on rotueroja, ja rodun sisälläkin yksilöiden 
välillä voi olla melkoisia eroja. Talvisin kilpahevosil-
ta ajellaan usein karvat pois, sillä muuten niiden kui-
vuminen hikoilun ja pesun jälkeen kestäisi kohtuutto-
man kauan. Ajeltuja hevosia joudutaan loimittamaan, 
jotta ne eivät vilustuisi. Kaikkein herkimpiä vilustu-
maan ovat alle vuoden ikäiset varsat. Niillä ei ole ras-
vaa eristeenä ihon alla kuten vanhemmilla hevosilla, 
sillä niiden energia kuluu kasvamiseen ja liikkumiseen.

Mikäli hevoset ovat valvonnan alla ja voidaan ottaa si-
sätiloihin sään niin vaatiessa, tarhoissa ja laitumella ei 
tarvita säänsuojaa. Mikäli säänsuoja on oltava, sellai-
seksi riittää puusto tai kolmiseinäinen katos. 

Varsinkin talvella hevoset viettävät usein paljon aikaa 
sisätiloissa. Talli-ilman laatu on yksi tärkeimmistä he-
vosen terveyteen vaikuttavista asioista. Talli-ilmaan 
tulee runsaasti pölyä rehuista, kuivikkeista ja itse he-
vosista. Kosteutta tulee hevosista, pesupaikalta ja ul-
koilmasta ilmankosteuden ollessa korkea. Ammoni-
akkia tulee virtsasta ja lannasta. Homeitiöitä tulee 
rehuista ja kuivikkeista sekä mahdollisesti talliraken-
teista. Jotta talli-ilma pysyy hyvänä, talli on pidettä-
vä puhtaana ja ilmanvaihdon on oltava kunnossa. Il-
manvaihdon mitoitusperusteina käytetään minimille 
50 m³/h ja maksimille 380 m³/h hevosta kohti.

Tallin optimilämpötila on 5 – 12 astetta, mutta hevo-
nen sopeutuu hyvin myös kylmempään. Talvella ulko-
lämpötilan painuessa alle -10 asteen tarvitaan käytän-
nössä lisälämmitystä, jotta ilmanvaihto voitaisiin pitää 
riittävänä tallin lämpötilan laskematta niin, että vesi-
johdot eivät jäädy. Liian korkea lämpötila lisää virt-
sasta haihtuvan ammoniakin määrää talli-ilmassa voi-
makkaasti.

laumaeläin

Villihevoset ovat sosiaalisia eläimiä, jotka elävät lau-
moissa. Hevosen sosiaalisuus on mahdollistanut 
sen, että ihminen on kesyttänyt hevosen käyttöönsä. 

  Nuoret oriit kesälaitumella. Kuva: Irina Keinänen
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Kesytkin hevoset viihtyvät ympäristössä, jossa saavat 
olla tekemisissä lajitoveriensa kanssa. Laumaan voi 
kuulua myös muita kuin hevosia. Kaikkia hevosia ei 
voi kuitenkaan esimerkiksi tarhata yhdessä. 

Vaikka hevonen on hyvin sosiaalinen eläin, hevoslau-
massa ei vallitse tasa-arvo, vaan varsin tiukka arvojär-
jestys. Kun oudot hevoset kohtaavat, yhteenotto voi 
olla hyvinkin raju, kun arvojärjestys selvitetään. Jär-
jestyksen selvittyä rauha yleensä palaa laumaan, sil-
lä arvojärjestyksen ylläpitoon riittävät tavallisesti pie-
net huomautukset ylempiarvoiselta. Kaikki hevoset 
eivät kuitenkaan tule toimeen keskenään. Luonnos-
sa se johtaisi jonkin yksilön karkottamiseen laumasta, 
mutta nykyisessä hevosenpidossa se ei ole mahdollis-
ta.Niinpä ihmisen on aina arvioitava tarkasti, mihin 
karsinoihin hevoset laitetaan tallissa ja mitkä hevoset 
tarhataan yhdessä tai vierekkäisissä tarhoissa.

Villihevosten laumoissa on yleensä yksi ori tammo-
jen kanssa. Oriit, jotka eivät ole onnistuneet valloit-
tamaan itselleen omaa tammaporukkaa, elävät omis-

sa poikamieslaumoissaan. Erityisesti tallissa, jossa on 
sekä oriita että tammoja, oriit on yleensä pakko pitää 
erillään toisistaan, jotta vältytään rajulta yhteenotolta. 

4.2 Hevosen pitoa koskevat 
tilavaatimukset

Hevosen hyvinvointi riippuu siitä, miten hyvin hevo-
sen hoito ja ympäristö vastaavat sen tarpeita. Lainsää-
dännössä asetetuilla hevosen pitoa koskevilla tilavaa-
timuksilla pyritään turvaamaan hevoselle olosuhteet, 
jotka eivät vahingoita hevosta eivätkä vaaranna sen 
terveyttä tai hyvinvointia. 

Hevosen hyvinvoinnin valvonnassa ympäristön arvi-
ointi korostuu. Tämä johtuu siitä, että on helpompi 
valvoa asioita, joita voidaan mitata esimerkiksi mitta-
nauhalla, kuin arvioida hevosen hoidon tasoa. Hyvis-
säkään, mitat täyttävissä tiloissa hevosen ei ole kui-
tenkaan hyvä olla, jos sen päivittäisessä hoidossa, 
ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa tai sairausta-
pauksien hoidossa on merkittäviä puutteita.

  Kansainvälisesti menestynyt esteratsastaja Mikael Forstén on todennut: ”Meidän on palveltava hevosta 23 tuntia 
59 minuuttia vuorokaudessa, jotta voimme odottaa sen palvelevan meitä suorituksen ajan.” Kuvassa Grand Prix 
-esteradalla Rosa Ruutsalo ja Whisper. Kuva: JB-kuvaus
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Hevosen kannalta tallin tärkeimpiä ominaisuuksia 
ovat hyvä ilmanlaatu, riittävä tila (varsinkin karsinoi-
den koko) ja mahdollisuus kontakteihin muiden he-
vosten kanssa. Hevosen karsina tai pilttuu on sijoi-
tettava siten, että eläimellä on vähintään kuulo- ja 
näköyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan. He-
vosen ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja teli-
neet on sijoitettava pitopaikkaan siten, että hevonen 
voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla. Sähköjohdot 
ja -laitteet on tarvittaessa suojattava tai sijoitettava si-
ten, että ne ovat hevosen ulottumattomissa.

pitopaikan sisäkorkeus

Vuoden 2014 alusta kaikkien tallien sisäkorkeuden 
on oltava vähintään 2,20 metriä. Mikäli hevosen sä-
käkorkeus ylittää 1,47 metriä, tämäkään ei riitä. Isom-
pien hevosten tallien sisäkorkeuden vähimmäiskorke-
usvaatimus saadaan kertomalla hevosen säkäkorkeus 
luvulla 1,5. Esimerkiksi jos hevosen säkäkorkeus on 
1,70 metriä, tallin sisäkorkeuden on oltava vähintään 
2,55 metriä.

Pykälää ei sovelleta silloin, kun kyseessä on hevosen 
tilapäinen ja lyhytaikainen säilyttäminen kilpailu-, 
näyttely- tai muun vastaavan matkan aikana

Yhdeksän neliömetrin kokoinen karsina täyttää 
eläinsuojeluasetuksen kokovaatimukset isoillekin 
hevosille.

varsomiskarsinan kokoon sovelletaan ryhmäkarsinan 
mittoja (täysikasvuinen hevonen + alle 12 kuukauden 
ikäinen varsa).

Pihatossa yksittäisillä hevosilla ei ole omia karsinoita, 
vaan hevoset saavat vapaasti liikkua piha-alueen ja 
sisätilojen välillä.

Pitopaikan pinta-alan vähimmäiskoko kaikissa talleissa vuoden 2014 alusta:

1. Hevonen yksin karsinassa
Hevosen säkäkorkeus (m)  karsinan pinta-ala (m2)

 enintään 1,08  4

 > 1,08 mutta enintään 1,30  5

 > 1,30 mutta enintään 1,40  6

 > 1,40 mutta enintään 1,48  7

 > 1,48 mutta enintään 1,60  8

 > 1,60  9

2. useampi hevonen samassa karsinassa
Ryhmäkarsinan vähimmäiskoko hevosta kohden

Täysikasvuinen hevonen Yksittäiskarsinan pinta-ala

 12 – 24 kk ikäinen nuori hevonen  75 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

Alle 12 kk ikäinen varsa  50 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

3. pihatot
Pihaton makuuhallin vähimmäiskoko hevosta kohden (ei sisäruokintaa)

 Täysikasvuinen hevonen  80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

 12 – 24 kk ikäinen nuori hevonen  60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

 Alle 12 kk ikäinen varsa  40 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

  Amerikan minihevonen ja shire-hevonen Harjun 
hevosmessuilla. Kuva: Heljä Kämäräinen
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Kun hevosia pidetään ryhmässä, on jokaista alkavaa 
kymmenen hevosen ryhmää kohden oltava käytettä-
vissä sairaskarsina tai muu asianmukainen, tarvittaes-
sa lämmitettävä tila hevosten ryhmästä erottamista tai 
hoitoa varten.

 4. pilttuut
Hevosten pito kytkettynä pilttuussa on sallittua. Pilt-
tuussa pidosta keskustellaan. Hevosen kytkemiseen 
käytettävän riimun on oltava sellaisesta materiaalista, 
joka ei vahingoita hevosta. Kytketyn hevosen on voi-
tava syödä, käydä makuulle ja levätä luonnollisella ta-
valla.

• Pilttuun leveyden on oltava vähintään hevosen 
säkäkorkeus lisättynä 10 senttimetrillä ja pilttuun 
pituuden vähintään hevosen pituus lisättynä 25 
senttimetrillä. 

• Pilttuiden väliseinän kiinteän osan korkeuden on 
oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna 
luvulla 0,9.

5. tarhat

Ulkotarhojen minimikokoa ei ole laissa säädetty, mut-
ta kooksi voidaan käytettävissä olevan tilan mahdol-
listaessa suositella noin 1000 – 2000 m2 + 250 m2 per 
lisähevonen. Aitojen on oltava hevoselle turvalliset ja 
helposti havaittavat. Esimerkkejä hyvistä aitamateri-
aaleista ovat lankku, metalli- tai muoviputki ja leveä 
aitanauha. Piikkilangan käyttö on kielletty niin tar-
hoissa kuin laitumilla. Aitojen kunto on tarkistetta-
va säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viivytykset-
tä. Pohjan on oltava hevoselle sopiva. Kunnostetuissa 
pohjissa hiekka on ylivoimaisesti suosituin materiaa-
li. Valitettavasti jotkut hevoset joko syövät hiekkaa tai 
sitä kulkeutuu maasta syötetyn rehun mukana elimis-
töön niin paljon, että ne sairastuvat, osa henkeä uh-
kaavasti. Katso lisätietoja kohdasta 5.2 Hyvällä suun-
nittelulla riittävästi tilaa.

4.3 eläinsuojelulainsäädäntö ja sen 
valvonta

Aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, kunnan ter-
veydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi 
valvovat eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista. Uusi laki on 
valmisteilla (2014).

Eläinsuojelulaki (247/1996) ja eläinsuojeluasetus 
(396/96) koskevat kaikkia kotieläimiä. Lain tarkoitus 
on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta 
sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 
Lisäksi edellytetään, että eläinten pidossa edistetään 
eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otetaan huo-
mioon eläinten fysiologiset ja käyttäytymistarpeet. 
Eläinsuojeluasetuksessa annetaan tarkempia säännök-
siä siitä, mitä on pidettävä tarpeettomana kärsimyk-
sen, kivun ja tuskan tuottamisena eläimille.

Erityisesti hevosta koskevia tarkempia määräyksiä 
on valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta 
(588/2010), jota on täsmennetty 24.10.2013. Päätök-
sessä on esitetty hevosten pitopaikkojen minimivaa-
timukset sekä hevosten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä 
kuin myös ulkotarhaa ja laidunta koskevat vaatimuk-
set.

Edellistä tiukempia vaatimuksia tilojen suhteen on 
tuettavaa rakentamista koskevassa asetuksessa [Ase-
tus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousra-
kennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaati-
muksista (764/2009)]. Tämän asetuksen vaatimukset 
esimerkiksi tallikäytävien leveydestä ovat voimassa 
vain silloin, kun yrittäjä hakee ELY-keskuksen kaut-
ta investointitukia uudisrakentamiseen.

Luonnollisesti tallirakentamisessa on noudatettava 
eläinsuojelulainsäädännön lisäksi myös kaikkia muita 
rakentamista koskevia lakeja ja määräyksiä.

•	 Huolehtia hevostilojen ja -alueiden 
kaavoituksessa kohtuullisesti tilan 
riittävyydestä ja toimintojen yhteen-
sopivuudesta.

•	 Huolehtia kunnaneläinlääkärin ja eläinlääkäri-
päivystyksen riittävistä resursseista.

•	 Tehdä yhteistyötä hevosalan yhdistysten ja 
yritysten kanssa, jotka vuorostaan toteuttavat 
käytännön neuvontaa jäsenistölleen ja 
asiakkailleen.

Mitä kunta voi tehdä?
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5 hEvoStalouS yhdySKuntaSuunnittEluSSa ja  
raKEntaMiSESSa 

Heini iinatti

Hevosten määrän lisääntyessä talleja rakennetaan ja 
vanhoja tiloja peruskorjataan hevosten käyttöön yhä 
enemmän. Tarvetta on sekä suuremmille yritysmuo-
toisille talliyksiköille että pienille 2 – 4 hevosen koti-
talleille. Tallitonttien kysyntä erityisesti kaupunkien ja 
kasvukeskusten läheisellä maaseudulla on merkittävä. 
Hevosurheiluun ja -harrastukseen liittyy olennaisesti 
myös liikkuminen ympäristössä, talli- tai hevosurhei-
lualueen ulkopuolella, maastossa tai erilaisilla reiteillä. 
Erityyppisiä hevospalveluita tulisi olla saatavilla koh-
tuullisten kulkuetäisyyksien päässä ja saavutettavissa 
myös julkista liikennettä käyttäen.

Hevostaloudella on positiivisia aluetaloudellisia, ym-
päristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Alalla on mer-
kittävä rooli maaseudun yritystoiminnassa. Hevosen 
pito ja laidunnus edistävät avoimen maaseutumaise-
man ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 

Hevosten huomioon ottaminen maankäytön suunnit-
telussa on lähinnä eri toimintojen yhteensovittamista, 
hevostalouden ja -harrastuksen edellytysten turvaa-
mista ja ympäristövaikutusten hallintaa sekä haittojen 
ennaltaehkäisyä. Erityisen haasteellista kaavoitustyös-
sä on, että myös tulevaisuudessa merkittävin raken-
nuspaine on taajaan rakennetuilla alueilla ja niiden 
reunavyöhykkeillä, joille kohdistuu runsaasti muuta-
kin maankäyttötarvetta. Hevosia halutaan pitää siellä, 
missä asutaan tai lähellä asuinalueita sekä lähellä taaja-
missa asuvia harrastajia ja asiakkaita. Hevonen ja he-
vostoiminta vaativat tilaa, jotta hevosen hyvinvointi ja 
toiminnan laatu voidaan turvata.

Pulmatilanteita saattavat aiheuttaa alalle tyypillinen 
harrastusmuotoisen toiminnan laajeneminen yritys-
toiminnaksi ja siihen liittyvä lisärakentaminen sekä 
tarve liikuttaa hevosta tallialueen ulkopuolella. Hallit-
sematon tallien sijoittuminen ja hevosella liikkuminen 
niiden läheisillä alueilla voivat saada aikaan ristiriitoja 
naapurustossa, tallinpitäjien, muiden asukkaiden ja vi-

ranomaisten välillä. Yleisimpiä ongelmia, joita hevos-
ten pidon voidaan kokea aiheuttavan, ovat haju, pöly, 
kärpäset sekä mutaisista tarhoista, suurista rakennuk-
sista tai epäsiisteydestä johtuvat visuaaliset haitat. He-
vosella liikkuminen tallialueen ulkopuolella voi olla 
turvallisuusriski niin muulle liikenteelle kuin hevos-
harrastajille. Haittaa voivat aiheuttaa myös teiden tai 
maaston kuluminen sekä alueille jäävä lanta. Ympäris-
tönsuojelun määräykset ovat jatkuvasti kiristyneet ja 
kiristynevät yhteiskunnassamme edelleen.

Hevosihmisten näkökulmasta ongelmallisiksi on 
koet tu viranomaisten erilaiset menettelytavat eri puo-
lilla maata ja se, että yhdenlaisiin olosuhteisiin laadit-
tuja ohjeita ja suosituksia sovelletaan joustamattomas-
ti sielläkin, missä olosuhteet ovat aivan toisenlaiset. 
Kun tien resurssit ja tietämys hevosten pidosta ja 
alan tarpeista sekä hevosihmisten mielipiteiden kuu-
leminen on koettu osin puutteellisiksi. Hevosten 
olemassa oloa kaupunkien alueilla ei tähän mennessä 
ole välttämättä otettu riittävästi huomioon suunnitte-
lun eri tasoilla.

Ympäristöministeriön asettama tallityöryhmä, jossa 
on ollut mukana sekä viranomaisten että hevosalan 
edustajia on laatinut työstään Hevostallityöryhmän ra-
portin (ympäristöministeriö, 2008). Raportissa on ar-
vioitu hevostalouden maankäyttökysy myksiä sekä an-
nettu suosituksia hevostalouden huomioon otta mis een 
maankäytön suunnittelussa. Raportti on luettavissa  Kuva: Hippolis, Sanna Mäki-Tuuri

” Hevosten huomioon ottaminen 
maan käytön suunnittelussa on 
lähinnä eri toimintojen yhteen-
sovittamista, hevostalouden 
ja -harrastuksen edellytysten 
turvaamista ja ympäristövaikutusten 
hallintaa sekä haittojen ennalta-
ehkäisyä."
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kokonaisuudessaan ympäristöministeriön arkistos-
ta: http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat /13367/ 
128553_download.pdf.

5.1 tallien sijoittaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen 
kaavoitusmenettely (maakuntakaava, yleiskaava, ase-
makaava) ohjaa alueiden käyttöä. Maakuntakaavas-
sa luodaan varauksia hevosreiteille ja isommille ur-
heilun, vapaa-ajan ja matkailun kehittämisalueille. 
Kaupungeissa ja taajaan asutuilla alueilla hevosur-
heilualueiden ja ainakin suurimpien talliyksiköiden 
sijoittuminen määritellään yleis- ja asemakaavoissa. 
Myös pienempien tallien tulee soveltua alueen kaavan 
mukaiseen käyttötarkoitukseen aiheuttamatta haittaa 
alueen muille toimijoille.

Hevostallien sijoittumisen ohjaamiseen on eniten tar-
vetta taajamien lähellä, minne kohdentuu muutakin 
rakentamista. Siellä, missä rakentaminen on väljem-
pää ja vapaata maastoa enemmän, ohjauksen tarve ei 
ole yhtä suuri kuin tiiviisti rakennetuilla alueilla.

Kaavoitustyössä tulee ottaa huomioon olemassa ole-
va hevostaloustoiminta. Tallien toimintaedellytysten 
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tulee esimerkik-
si lähelle toteutettavan asuntorakentamisen ja olevien 
tallialueiden väliin varata riittävä suojaetäisyys. Tämä 
suoja-alue voi olla esimerkiksi kaavaan merkittyä vi-
her- tai suoja-aluetta, jolle voidaan ohjata hevosilla 
liikkumista tai muuta virkistyskäyttöä. Kaavassa voi-
daan osoittaa myös muita alueita, joille hevosreittejä 
on suunnitteilla. Vastaavat suojavyöhykkeet on otet-
tava huomioon myös uusia hevostiloja sijoitettaessa.

Alueen luonnonolosuhteet ja maisemarakenne vai-
kuttavat hevostoimintojen sijoituspaikan valintaan. 
Pohjavesialueet eivät ole suositeltavia eläintilaraken-
tamisen paikkoja. Soinen, kostea tai erittäin mäkinen 
maasto vaikeuttaa hevostilan toimintojen toteutusta. 
Hevostoimintaan liittyy usein myös suuria rakennuk-
sia, kuten ratsastushalleja, joiden sopivuus maisema-
kuvaan tulee arvioida tapauskohtaisesti.

Kaavoituksella voidaan ohjata saman palvelun tuotta-
jat samalle alueelle. Näin syntyy hevosurheilukeskus, 
jossa yhteisillä alueilla ja muulla yhteistyöllä voidaan 
saavuttaa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia 

synergiahyötyjä alueen toimijoille: esimerkiksi yhtei-
set reitit, kentät, maneesit, harjoitusradat. Yhteisille 
toiminnoille tulee varata tilaa jo kaavoitusvaiheessa. 
Yhtenäisillä hevosurheilualueilla myös ympäristö- ja 
muiden haittojen ennaltaehkäisy voi olla helpommin 
ja hallitummin toteutettavissa.

Hevoskylässä eli hevosläheisen asumisen mahdollista-
vassa kaavassa suunnitellaan samalle alueelle asumista, 
tontteja joilla on mahdollista pitää omaa pientä yksi-
tyistallia, ja yhteisiä palveluja hevosille, kuten laitumia, 
kenttiä, maneeseja ja reittejä sekä alueen koosta riip-
puen muita palveluita asukkaille. Hevosten karsinat 
olisivat omissa talleissa tai yritysvetoisessa isossa yh-
teistallissa. Hevoskylässä on mahdollista harrastaa hy-
vissä olosuhteissa lähellä kotia. Hevosmäärältään tihe-
än alueen suunnittelun lähtökohtana on, että alueelle 
ei sijoiteta muuta, hevosista mahdollisesti häiriintyvää 
asumista tai toimintaa eikä hevosia tai hevosurheilua 
häiritsevää toimintaa.

Noin 5 % ihmisistä on yliherkkiä hevosille. Ruot-
salaisten allergeeniselvitysten mukaan tallitoi-
minnan sijaintia suurempi merkitys allergeenien 
leviämiseen on allergeenien kulkeutumisella he-
vosten seurassa oleskelleiden ihmisten mukana, 
hiuksissa ja vaatetuksessa. Tätä voidaan ennal-
taehkäistä, kun isompien tallien yhteydessä on 
vaatteidenvaihto-, säilytys- ja suihkutilat. ilmas-
sa allergeeneja on pienessä määrin mitattavissa 
enintään noin 50 – 100 metrin päässä tallitoimin-
nasta, ja käytännössä niitä esiintyy vain aivan tal-
lin välittömässä läheisyydessä. 

info

Tallirakentamista eri alueille ohjattaessa vaikuttaa si-
jaintipaikan valintaan toiminnan luonne ja hevosten 
käyttäjäryhmät. Ratsastuskoulujen asiakaskunnan tu-
lee päästä harrastuspaikkaansa polkupyörällä tai jul-
kisilla kulkuvälineillä. Täysihoitotalleissa niin ratsu- 
kuin ravihevosten omistajat käyvät lähes päivittäin, 
joten etäisyyden asuinpaikasta on oltava kohtuullinen. 
Ammattimainen ravivalmennustoiminta ja hevoskas-
vatus sijaitsevat usein maaseudulla, koska ne vaativat 
laitumineen ja harjoitusratoineen runsaasti tilaa, eivät-
kä hevosenomistajat tai asiakkaat välttämättä vierai-

http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat�/13367/
http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat�/13367/
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le talleilla usein. Urheilu- ja kilpailualueet, kuten ra-
viradat ja ratsastuskeskukset, joiden tulee olla myös 
katsojien helposti saavutettavissa, sijaitsevat taajami-
en lähellä.

Kaavamääräyksillä ja niitä täydentävillä kaavoitetun 
alueen rakennustapaohjeilla voidaan ohjata kaavoite-
tun alueen rakentamista siten, että syntyy sekä viih-
tyisä että yrittämisen ja harrastamisen sujuvuuden 
takaava toimintaympäristö. Ohjeet sitovat alueelle ra-
kentamista ja niillä voidaan antaa aluekohtaisia määrä-
yksiä tallialueiden pihasuunnittelusta, lantahuollosta, 
rakennusmateriaaleista, tarhoista, aidoista jne. 

suojaetäisyyksien tarpeen arviointi

Tallien sijoittaminen ja tarvittavat suojaetäisyydet tu-
lee aina arvioida paikallisista lähtökohdista tapaus-
kohtaisesti rakennusluvan yhteydessä tai kaavoituk-
sessa. Etäisyyksien arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
muun muassa hevostaloustoiminnan laatu ja mitta-
kaava, maasto ja sen muodot, maisema ja alueen ym-
päristö sekä asutus tai muu käyttötarkoitus. 

Suojaetäisyys tulee arvioida lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen, kuten asuinrakennukseen, pihapiiriin tai 
kaavassa merkittyyn rakennuspaikkaan, ei tallin oman 
tontin rajalle. Itse talli ja lantala on syytä sijoittaa ton-
teilla siten, että ne sijaitsevat riittävällä etäisyydel-
lä naapurustosta. Laitumia ja hevosreittejä voidaan 

yleensä sijoittaa muun toiminnan välittömään lähei-
syyteenkin. 

Suojaetäisyydet voivat olla tavallista pienempiä hevos-
läheistä asumista kaavoitettaessa tai naapurin suostu-
muksella. Maaseutumaisessa ympäristössä, jossa tont-
ti rajautuu pelto- tai metsätalousmaahan, varsinaisia 
suojaetäisyyksiä harvoin tarvitaan. 

Kasvipeitteettömien ulkotarhojen ja vesistöjen tai ve-
sistöön johtavien ojien väliin tulee varata vesien suo-
jelun näkökulmasta riittävät suojakaistat. Vesistön ja 
suojakaistan laatu sekä vesien johtaminen ja käsitte-
lytapa vaikuttavat suojakaistojen tarpeeseen ja leve-
yteen. Kiinteistön omaan kuivatukseen liittyvät ojat, 
joissa vesien johtaminen ja käsittely on hallittua, voi-
vat hevosten turvallisuus huomioon ottaen olla lähel-
läkin ulkotarhoja.

Laiduntaminen rantalaitumilla ja muilla vastaavilla 
luonnon- ja maisemalaidunkohteilla on oikein toteu-
tettuna merkittävä luontoarvoja ja luonnon monimuo-
toisuutta edistävä tekijä eikä aiheuta vesiensuojelullis-
ta riskiä. Laiduntaminen ranta-alueilla säilyttää myös 
maiseman avoimena. Monimuotoisuutta ylläpitävä 
laidunnus perustuu siihen, että laiduneläimet elävät 
ja kasvavat luonnonlaitumen tuotolla. Tällaisilla lai-
dunalueilla ravinnetase on negatiivinen eli ravinteita 
poistuu enemmän kuin tulee. Näillä alueilla lannoit-
teita, torjunta-aineita ja lisärehua ei käytetä, koska ne 

  Maneesin vuosihuolto. Kuva: Kari Mattila
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rehevöittävät aluetta ja köyhdyttävät eliölajistoa. Ra-
vinnon loppuessa eläimet siirretään pois laitumelta 
sen sijaan, että niille annetaan lisäruokaa. Vastaavasti 
vältetään ylilaidunnus ja maaperän kuluminen. Avoi-
met, matalakasvuiset rantaniityt ovat tärkeä elinympä-
ristö monille eliölajeille, monet lajit hyötyvät rantaan 
saakka avoimesta niittyalueesta. 

Lue lisää tallien ympäristönsuojelusta luvusta 6 He-
vostalous ja ympäristö.

5.2 Hyvällä suunnittelulla 
riittävästi tilaa 

Hevosurheilualueiden ja hevostaloustonttien kaavoi-
tuksen ja suunnittelun lähtökohtana tulee aina olla he-
vosen hyvinvointi. Alueella on oltava riittävästi tilaa 
ulkoiluun ja liikkumiseen, jotta hevoselle voidaan taa-
ta turvallinen ja rauhallinen elinympäristö sekä mah-
dollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen.

Tilantarve riippuu olennaisesti toiminnan laadusta, jo-
ten tilantarve tulee kartoittaa aina tapauskohtaisesti. 
Ratsastuskoululla ja täysihoitotallilla tulee varata tilaa 
myös asiakkaille ja esimerkiksi pysäköintiin, kun sen si-
jaan ravivalmennus- tai kasvatustallilla ei käy päivittäin 
paljon asiakkaita. Vastaavasti hevosten käyttötarkoitus 
vaikuttaa siihen, tarvitaanko ajomaastoja tai harjoitus-
rata/hiittisuora ravureille, kenttä ja maneesi ratsuille vai 
laajoja laitumia varsoille ja nuorille hevosille.

Yksittäisen 2 – 5 hevosen harrastustallitontin suositel-
tava koko on 1 – 2 ha, mikäli hevosille halutaan tarjota 
laidunnusmahdollisuus. Laidunnettavia alueita löytyy 
usein helposti myös lähialueilta vuokrattavaksi, jolloin 
tontin koko voi olla pienempi.

Hevosurheilualueen, jossa sijaitsee useampia talleja 
ja/tai laajamittaista toimintaa, tilantarve tulee arvioi-
da toiminnan laadun mukaisesti. Usein tilaa tarvitaan 
kymmenistä jopa 100 hehtaariin saakka. Laidunmah-
dollisuudet, pidemmät maastoreitistöt ja esimerkik-
si kilpailumittakaavan ravirata lisäävät tilan tarvetta 
merkittävästi. Laajempien hevosurheilualueiden talli-
tontin kooksi arvioidaan 1 000 – 1 200 m2/hevonen, 
jolloin tonteille ei sijoiteta omia ratsastuskenttiä tai 
muita harjoittelualueita eikä laitumia.

Esimerkkejä tilan tarpeesta, joka riippuu aina toimin-
nasta ja toimintojen suunnittelusta tontilla:

Harrastus- ja pienimuotoinen yritystoiminta (2 – 6 hevosta)

tallirakennus, lantala, varastotilat 40 – 180 m2

ulkotarhat 300 – 1 000 m2 /  
1 – 3 hevosta

poni tai hevonen yksin, koosta 
riippuen 300 – 500 m2

tarhaaminen ryhmässä/poni tai 
hevonen 200 – 250 m2

viljellyt laitumet 0,25 – 0,5 ha / hevonen

lähireitit ajoon/ratsastukseen alkaen 1 km – 10 km

lajista riippuen, käyttötarpeen mukaan:

ratsastuskenttä 20 x 40/60 m

hiittisuora 800 m

Lantalan mitoitus määritetään ympäristölainsäädän-
nössä, ja varastotilojen tarpeeseen vaikuttavat muun 
muassa rehujen ja kuivikkeiden varastointiajat. 

Ulkotarhan kokoa ei ole lainsäädännössä määrät-
ty eikä hevosten ulkotarhausta tällä hetkellä säädetty 
pakolliseksi. Hyvinvoinnin kannalta on suositeltavaa, 
että hevosten vapaa liikkuminen ja lajinmukainen so-
siaalinen käyttäytyminen voidaan mahdollistaa. Tar-
hojen määrään vaikuttaa myös hevosten suunniteltu 
päivittäinen ulkoiluaika, ja vuorotarhaus vähentää tar-
vittavien tarhojen lukumäärää. Käytettävissä olevan 
tilan mahdollistaessa tarhojen kooksi voidaan suo-
sitella noin 1 000 – 2 000 m2 + 250 m2 per lisähevo-
nen. Jotta hevonen pystyy liikkumaan tarhassa kai-
kissa askellajeissa, suositellaan tarhan rakentamista 
pitkänomaiseksi, esimerkiksi 20 – 25 m x 50 – 75 m. 
Jos hevosia tarhataan yksittäin, tarhan koko voi olla 
esimerkiksi alkaen 10 x 30 m. 

yritystoiminta (yli 6 hevosta)

tallirakennus, lantala, 
varastotilat 180 – 600 m2

ulkotarhat 300 – 1 000 m2 / 1 – 3 hevosta 
tai ponia

viljellyt laitumet 0,25 – 0,5 ha / hevonen

lajista ja toiminnan laajuudesta riippuen:

ratsastuskenttä 20 x 40/60 m – 60 x 100 m

maneesi 20 x 50 m – 40 x 70–100 m

harjoitusravirata (1000 m) 7,5 ha

hiittisuora 800 m

lähireitit ajoon tai 
ratsastukseen 3 – 10 km

sosiaalitilat, WC:t, pysäköinti 30 – 50 henkilöautoa, 
hevoskuljetuskalusto
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•	 Taata kohtuulliset ja tasavertaiset maankäytön 
edellytykset, jotta yritystoiminta ja 
harrastaminen on mahdollista (esimerkiksi 
rakennusjärjestyksen edellytykset).

•	 koota paikallisia hevosalan toimijoiden ryhmiä 
saman pöydän ääreen

•	 kartoittaa olemassa olevan hevostoiminnan ja 
tallien sijainnin sekä niiden laajennustarpeet 
yhteistyössä hevosihmisten kanssa.

•	 kartoittaa alan tulevaisuuden rakennustarpeita 
yhteistyössä hevosihmisten kanssa, katse 
riittävän kauas tulevaisuuteen.

•	 varata viheralueita ja/tai suojavyöhykkeitä 
olemassa olevan hevostoiminnan läheisyyteen.

•	 varata yritystalleille alueita asutuksen 
läheisyydestä, hyvien kulkuyhteyksien päästä 
(julkinen liikenne). Soveltuvin osin ohjata tätä 
rakentamista hevosurheilualueille, joilla voidaan 
hyötyä yhteistyöstä, hallita ympäristöhaitat ja 
saada paremmat puitteet hevosharrastukselle.

•	 varata alueita hevosläheisen asumisen 
tonteille, joilla on hevosenpitomahdollisuus 
omassa tallissa, taajaan rakennetun alueen 
reunavyöhykkeiltä tai kaavoittamalla erillisiä 
hevoskyliä (hevosurheilukeskusten ja/tai alan 
yritystonttien läheisyydestä), vrt. hevospitäjä 
Ypäjä ja orimattilan hevoskylä.

•	 Merkitä kaavoihin riittävästi reittejä ja alueita, 
joille voidaan ohjata reitistöjä ja siten turvata 
hevosten liikkumista muun muassa tallien välillä.

Mitä kunta voi tehdä? – Maankäytön suunnittelu

kunnan rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan jokai-
sessa kunnassa on oltava rakennusjärjestys. Ra-
kennusjärjestyksellä annetaan paikallisista olois-
ta johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan 
maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen 
ja sopivan rakentamisen edistämiseksi ja kulttuu-
ri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseksi sekä 
hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön 
toteutumiseksi ja säilyttämiseksi. Rakennusjär-
jestyksen määräyksiä on noudatettava, mikäli oi-
keusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavas-
sa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 
ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.). 
kunnilla on mahdollisuus ottaa rakennusjärjes-
tykseen hevostalleja koskevia määräyksiä, kuten 
joissain kunnissa on tehtykin. Määräysten tarve 
ja sisältö tulee aina harkita paikallisten olosuh-
teiden, kuten maaston, maiseman ja ympäristön 
maankäytön mukaan, ja niiden tulee olla kohtuul-
lisia ja tasapuolisia maanomistajien ja toiminnan-
harjoittajien kannalta. olosuhteiden ja ohjaus-
tarpeiden vaihtelun vuoksi on mahdotonta antaa 
yksityiskohtaisia, koko maata tai edes välttämät-
tä koko kuntaa koskevia ohjeita esimerkiksi suo-
jaetäisyyksistä.

info
Esimerkkejä raviratojen yhteydessä olevista hevosur-
heilualueista Suomessa:

Jokimaa, Lahti: 35 ha (välitön alue), 80 – 110 hevos-
ta. Toiminnot: kilpailuravirata (sis. katsomot, valjas-
tuskatokset, P-paikat yms.), 7 – 8 tallia, lämmittelyrata, 
monipuolista yhteistyötä lähialueen organisaatioiden 
kanssa. Toimintoja suunnitellaan laajennettaviksi 
2014 – 2018: maneesi, ratsastuskenttä, eläinklinikka, 
katsomorakennukseen opetustiloja koulutuskeskus 
Salpaukselle. 

Killeri, Jyväskylä: 124 ha, 100 hevosta. Toiminnot: 
kilpailuravirata (sis. katsomot, valjastuskatokset, P-
paikat yms.), lämmittelyrata, 7 tallia ja rakennusoikeus 
vielä viidelle tallille, ratsastuskoulu, ulkotarhat, viher-
alueet, maastoharjoitusradat (alueella myös muita ur-
heiluhalleja, agility, golf, palloilu). 

Äimärautio, Oulu: 100 ha (osittain vesialuetta), 175 
hevosta. Toiminnot: kilpailuravirata (sis. katsomot, 
valjastuskatokset, P-paikat yms.), lämmittelyrata, 13 
tallia, ulkotarhat, viheralueet, maastoreitti noin 5 km. 
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 Lähde: Orimattilan kaupunki: Keskusta-Virenojan 
osayleiskaavan muutos: Sampolan pohjoisosa. 
Kaavaselostus 25.3.2014, Tekninen Palvelukeskus/
Maankäyttö

orimattilan Hevoskylä
teksti: anne laitinen

orimattila on perinteisesti vahva hevospitäjä, ja siel-
lä sijaitsee yksi Suomen ensimmäisistä hevosyritys-
ten keskittymistä, orimattilan hevoskylä. Hevoskyläs-
sä on karsinapaikat noin 250 hevoselle. kylässä on 11 
ravitallia ja yksi ratsutalli maneeseineen sekä hevos-
klinikka.

Alueella toimii kuusi ammattiravivalmentajaa ja lisäk-
si joukko harrastevalmentajia. Hevoskylässä yhdisty-
vät hyvät valmennusolosuhteet, lyhyet kilpailumat-
kat etelä-Suomen raviradoille ja yrittäjien yhteistyö. 
valmennusolosuhteet käsittävät 1 000 metrin har-
joitusradan, 900 metrin hiittisuoran sekä metsälen-
kin. Talliyrittäjät auttavat toisiaan tarvittaessa, ajavat 
hevosia yhdessä ja kilpailumatkat raveihin taittuvat 
osittain yhteiskyydeillä.

Hevoskylä on osa laajempaa kaava-aluetta

Hevoskylän asemakaava koostuu kolmesta eri aikoina 
vahvistetusta asemakaavasta. Pääelinkeinona kaava-
alueella on tällä hetkellä maanviljelys ja hevostalous. 
elinkeinojen harjoittamista ei haluta kaavamuutok-
sella vaikeuttaa, vaan mahdollistaa monipuolinen toi-
minta alueella, jonka sijainti orimattilan keskustaan 
nähden on oivallinen monien yritysten ja palveluiden 
kannalta. Hevostalous on alueella suuressa roolissa ja 
suunnittelualueen keskellä sijaitseekin hevoskylä. He-
voskylä jatkuu suunnittelualueen ulkopuolella etelään 
raviradan suuntaan.

Hevosvalmennuskeskus eli Hevoskylä on merkitty eri-
tyisalueeksi voimassa olevan osayleiskaavan tapaan. 
Lähivirkistysalueet erottavat työpaikka- ja teollisuus-
alueita asumisen alueista ja hevoskylästä.

Arviointi on osa kaavasuunnitteluprosessia ja sitä 
täydennetään kaavoituksen edetessä. Sen päämäärä-
nä on auttaa löytämään eri tahoja tyydyttävä ja pa-
ras mahdollinen vaihtoehto alueen toteuttamiseksi. 
osallisten kuulemisen yhteydessä otetaan huomioon 
myös alueen asukkaiden ja maanomistajien antama 
palaute. (orimattilan kaupunki 2014).

Case
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tuusula – yhä useampi etsii hevoselleen tai harrastukselleen tilaa maakunnasta 
teksti: riitta suomalainen, keski-uusimaa -lehti

Muutos: lehmät vähenevät, kanat katoavat ja peltopinta-ala supistuu. Hevosala sen sijaan kasvaa – ja kasvaisi 
enemmänkin, jos kunnat tarjoaisivat hanakammin rakennusmaata niin yksityisille hevosihmisille kuin alan yrittä-
jille. Tuusula aikoo tehdä niin.

Jos matkaan ei tule mutkia, Tuusulaan nousee ennen pitkää kolme hevosalan keskittymää: yksi Jokelaan, toinen 
kellokoskelle ja kolmas Rusutjärvelle. Rusutjärvellä kunnalla ei ole maata, Jokelassa ja kellokoskella sen sijaan 
on. ”Rusutjärven valinta yhdeksi hevoskeskittymäksi on silti perusteltua, koska siellä on paljon jo olemassa ole-
vaa, yksityistä hevostoimintaa,” yleiskaavasuunnittelija kaija Hapuoja sanoo. Hevoskylä on ajatuksena niin uusi, 
että sen tarkempi sisältö hakee vasta muotoaan.

”Toki me olemme yleiskaavatiimissä miettineet, millaisia asioita ja palveluita hevoskeskittymissä voisi olla,” Ha-
puoja huomauttaa. Tallit, tarhat ja tätä nykyä myös maneesit ovat peruselementtejä, mutta niiden lisäksi alueilla 
voisi olla vaikkapa maastoreittejä, hevosklinikoita, kengityspalveluja ja alan myymälöitä.

kunnassa nähdään, että hevoskylät ovat paitsi hevosihmisten myös hevosettomien etu, kun toimintaa ei ripotel-
la sinne tänne, vaan keskitetysti tietyille alueille. kun pelisäännöt ovat selvät, hevos- ja hevosettoman väen ei 
tarvitse vääntää kättä tallien ja maneesien rakennusluvista, oikeudesta ratsastaa maastossa tai lantaläjistä teillä.

”Maaseudulle sopiva toiminta saatetaan katsoa rasitteeksi, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Se voi olla myös vah-
vuus,” Hapuoja miettii. uudellamaalla kyselyt ovat arkea. osa kyselijöistä on yksityisiä ihmisiä, jotka haluavat he-
vosen kotiin, toisia hevosala työllistää. Tuusula ei myöskään ole ainoa kunta, jolta kysellään jatkuvasti paikkoja, 
joissa voisi pitää hevosia.

”kun kunnassa aikaisemmin tehtiin haja-asutusalueiden osayleiskaavoja, tällaista toimintaa ei osattu ajatella-
kaan. Niihin sisällytetyille rakennuspaikoille ei maneesin kokoisia rakennuksia ilman poikkeuslupaa mahdu. kar-
tanon alueella Jokelassa, lähellä keskustaa Jokelantien varrella, Tuusula omistaa kymmenen hehtaarin maa-alu-
een ja kellokoskella kaksi aluetta kahden puolen Leppäsillantietä. Toinen niistä on seitsemän ja toinen kaksitoista 
hehtaaria, ” Hapuoja kertoo.

”Molemmissa paikoissa kunnan maiden ympärillä on jo hevostoimintaa, joten hehtaareissa mitattuna hevosalu-
eet ovat isompia,” Hapuoja huomauttaa. Jos hevoskylät toteutuvat ja yksityiset haluavat kehittää omia alueitaan, 
yleiskaavasuunnittelija lupaa kunnan suhtautuvan myönteisesti kehittämistoiminnan mahdollisesti edellyttämiin 
lupahakemuksiin. kaikki kehittäminen ei toki lupia tarvitse, pelkkä sopiminen riittää. vähintäänkin osassa asioi-
ta hevosväki voisi tehdä yhteistyötä, esimerkiksi reittien suhteen. omille mailleen kunta laatii hevoskyläasema-
kaavan, joka pilkotaan tonteiksi. Tontit myydään tai vuokrataan hevostoimintaa varten. Tonttien koot mitoitetaan 
tarpeen mukaan, sillä monen hevosen ratsastuskoulu tarvitsee enemmän tilaa kuin muutaman hevosen kotitalli.

”Ylärajaa ei ole määritelty, mutta alaraja on. kun nyt tontin pitää Tuusulassa olla vähintään kaksi hehtaaria, jotta 
siinä voi pitää hevosia, niin hevoskylässä tontti voisi olla pienempikin. Jokelassa ja kellokoskella hevoskeskitty-
mät on jo piirretty kartalle – tai tarkkaan ottaen vuoteen 2040 ulottuvaan, koko kuntaan laadittavaan yleiskaava-
luonnokseen, jossa hahmotellaan, millaisia asioita Tuusulassa voisi siihen mennessä toteutua, ” Hapuoja kuvailee.

”kaava sisältää paljon muutakin kuin hevoskylät,” Hapuoja muistuttaa. Hevoskylät ovat kuitenkin jotakin uutta 
– eivät ennenkuulumatonta, mutta uutta. ensimmäinen tai ainakin yksi ensimmäisistä hevostalouden tarjoamiin 
mahdollisuuksiin tarttuneista ja hevoskyläkaavoja tehneistä kunnista on orimattila. kuntakehityslautakunnassa ja 
kunnanhallituksessa hevoskyläasia on jo käynyt, seuraavaksi sitä pääsevät arvioimaan kuntalaiset.

Case
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virpiniemen eläinurheilukeskus
teksti: Heini iinatti

N oin 20 kilometrin päässä oulusta sijaitseva Haukiputaan virpiniemi on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu meren 
rannalla kangasmaastoissa sijaitsevana vapaa-ajanviettopaikkana. Alueella on muun muassa virpiniemen liikun-
taopisto, vapaa-ajan asutusta, golfkenttä sekä runsaasti alueita ja reittejä eri tarkoituksiin: hiihtoon, lenkkeilyyn, 
maastopyöräilyyn, moottorikelkkailuun jne.

1990-luvun alusta alueelle ohjattiin myös eläinurheilutoimintaa tavoitteelliseen yleissuunnitelmaan perustuen, il-
man tarkempaa kaavoitusta. Hyvien maastojen ja muiden olosuhteiden houkuttelemana virpiniemeen sijoittui 
ratsastuskouluja sekä ravi- ja ratsuhevosten hoito- ja yksityistalleja. Alueelle on 1994 valmistunut ravirata ja kaksi 
maneesia suurimpien tallien yhteyteen. koiraharrastajien käytössä on koirarata ja harjoittelualueita.

Hevostoiminnan sijoittaminen samalle alueelle on kannattavaa monestakin näkökulmasta. Toimijat hyötyvät yh-
teisistä rakenteista ja alueista. Hevostoiminnan palvelut, kuten rehuntuotanto, lantahuolto, valmennus-, eläinlää-
käri-, kengitys- yms. palvelut ovat yleensä paremmin saatavilla tai niitä voidaan kehittää yhteistyössä. Lisäksi 
useimmiten alueella on paremmat ja kestävät perusrakenteet, kuten tiestö, valaistus, viemärit jne. keskittämällä 
ja alueen hyvällä suunnittelulla voidaan myös välttää yhteentörmäyksiä naapuruston kanssa. 

Hevosurheilualueiden tontit ovat yrittäjien ja harrastajien keskuudessa suosittuja. Myös virpiniemen eläinurheilu-
keskuksen tallitonteille on kysyntää: hevosyrittäjät ja -harrastajat haluavat sijoittua alueelle, jossa hevosten har-
joittamiseen on hyvät mahdollisuudet sekä riittävän pitkillä maastoreiteillä että raviradalla. 

virpiniemen alueen kehittämisessä kunnalla on ollut merkittävä rooli. Maa-alue on pääosin kunnan omistuksessa, 
ja kehittämisessä on pystytty hyödyntämään tehokkaasti erilaisia rahoituskanavia. Myös alueen toimijat ovat to-
teuttaneet yhteishankkeita ulkopuolisen rahoituksen turvin.

vuonna 2012 alueelle valmistui uusi kaava, koska vuonna 2006 hyväksytyllä käyttösuunnitelmalla ei enää voitu 
ohjata alueen tonttien luovutusta. kaavassa varattiin 13 uutta rakennuspaikkaa olemassa olevien kuuden tallin li-
säksi hevosurheilutoimintaa varten ja kolme rakennuspaikkaa alueen palveluja varten (esimerkiksi eläinlääkäri-
palvelut, kengityspaja ja kahvila-kioskitoiminta). 

Case
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5.3 tallia rakentamaan

Tallin ja siihen liittyvien rakennusten rakentamiseen 
on oltava rakennuslupa (MRL 125 §). Rakennuslupa 
tarvitaan myös, kun rakennukseen tehdään olennaisia 
muutoksia tai rakennuksen alkuperäistä käyttötarkoi-
tusta muutetaan oleellisesti. Toimintaan liittyviin pie-
nempiin rakennelmiin ja muutoksiin sekä jätevesien 
käsittelyjärjestelmän uusimiseen riittää toimenpidelu-
pa (MRL 126 §). Maa- ja metsätalousalueiksi kaavoi-
tetuilla tai asemakaavattomilla alueilla tallien sijoitta-
minen ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä, samoin 
pienten tallien sijoittaminen. 

Kaikista suurimpien, yli 60 hevospaikan talliyksiköi-
den, sijoittumista ohjaa myös ympäristölupamenette-
ly (Ympäristönsuojelulaki 86/2000, § 28). Ympäris-
tölupa voidaan edellyttää myös luparajan alittavalta 
eläinmäärältä, jos talli sijaitsee pohjavesialueella tai sii-
tä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.

Jos rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueel-
la, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon 
erityiset rakennusluvan edellytykset. Myös tämän laa-
jennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa kunnan vi-
ranomainen.

Maa- ja metsätalousministeriön päätös hevosten pidol-
le asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (14/EEO/ 

Myös alueen tiestö ja kunnallistekniikka tuli saattaa ajan tasalle. Alueen saavutettavuutta on parannettu merkittä-
västi uudella tiellä, ja katuverkostoa, kevyen liikenteen väyliä, vesihuoltoa, viemäröintiä sekä reitistöjä on raken-
nettu kaavan mukaisesti vuosina 2012 – 2013. kunta on saanut investointeihin rahoitusta alueiden kehittämisrahas-
tosta (eAkR). 

virpiniemen alueelle on rakennettu myös maastoratsastus- ja ajoreitti yhteistyössä ravi- ja ratsastusharrastajien 
kanssa. investointi toteutettiin Leader-hankkeena, jota hallinnoi virpiniemen hevosystävät ry. 

virpiniemen alue on nykyisin kansallisesti tunnettu liikuntaopistonsa ansiosta. eläinurheilukeskus on osa laajem-
paa urheilualuetta ja oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan verkostoa. Lisäksi eläinurheilukeskus on osa virpinie-
men kokonaisuuden kehittämistä älykkääksi ja kestäväksi matkailun, liikunnan ja vapaa-ajan keskukseksi. Haastee-
na on toimijoiden yhteistyön lisääminen edelleen sekä tulevien hankkeiden rahoitus. Tulevaisuuden tavoitteena on 
luoda alueesta koko Pohjois-Suomea palveleva valmennus- ja kilpailupaikka ja muun muassa rakentaa pidemmät 
reitit eri lajeille, mikä vaatii runsaasti eri harrastusmuotojen tarpeiden yhteensovittamista.

virpiniemen eläinurheilualueen kaavan perusperiaatteita:

•	 Alueen imagon säilyminen luonnonläheisenä ja riittävän väljänä.

•	 Hevosten ja harrastajien viihtyvyys ja turvallisuus. 

•	 Yhtä hevosta kohden tulee olla 750 m2 tonttialaa (erikseen vuokrattavia laidunalueita ei sisällytetä tontti-
alaan), tonttien koko on noin 0,6 – 2,7 ha.

•	 Mahdollisimman turvallinen ja esteetön kulku hevosilla tallitonttien takaosista yhteisesti ylläpidettäville laa-
jemmille hevosreiteille ja kaavaa ympäröiville viheralueille, risteämättä ajoneuvoliikenteen kanssa.

•	 Maastoratsastuksen ja raviharrastajien erilaisten tarpeiden huomioonottaminen hevosreittien linjauksissa.

•	 Palveluille tarkoitettujen rakennuspaikkojen sijoittaminen liikenteen solmukohtiin näkyville paikoille.

•	 Tapahtumien aikaisen ja muun pysäköintitarpeen turvaaminen yhteisillä pysäköintialueilla.

•	 Asemakaavan merkintöjä täydentämään on laadittu rakennustapaohjeet, joiden tarkoituksena on ohjata alu-
een rakentamista siten, että syntyy sekä viihtyisä että työnteon ja harrastamisen sujuvuuden takaava toimin-
taympäristö.

  Loimijokilaakson maisemaa Ypäjällä.  
Kuva: Sanna Mäki-Tuuri
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1998) on kumottu Valtioneuvoston asetuksella hevos-
ten suojelusta (10.6.2010/588). Myös vanhojen tallira-
kennusten on täytettävä vaatimukset 1.1.2014 lähtien. 
Asetusta on täsmennetty 24.10.2013 tallin sisäkorke-
uden ja karsinan koon suhteen. Hevosten hyvinvoin-
tia ja pitopaikan vaatimuksia käsitellään tarkemmin tä-
män kirjan luvussa 4 Hevosen hyvinvointi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusta (764/2009) 
tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousraken-
nusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuk-
sista noudatetaan, kun yritys hakee investointitukia. 
Tämä asetus on osittain edellisiä eläinsuojeluvaati-
muksia tiukempi. Tuettavan rakentamisen vaatimuk-
set eivät sellaisenaan koske kaikkea rakentamista eikä 
niitä tule edellyttää, jos tukia ei haeta. Tallin rakentaja 
voi halutessaan noudattaa hyviä käytäntöjä ohjeellisi-
na myös ei-tuettavassa toiminnassa.

Hevostilan lantahuoltoa ja lantalan rakentamista sää-
dellään ns. nitraattiasetuksella (931/2000), jonka mu-
kaisesti lanta on varastoitava tiivispohjaisessa (betoni 
K30-2, asfalttibetoni, valuasfaltti) lantalassa, joka on 
mitoitettu tallilla 12 kuukauden aikana kertyvälle lan-
tamäärälle. Lantalaksi voidaan hyväksyä myös katok-
sen alla oleva tiivis alusta, mikäli kuivikelantaa kertyy 
vuodessa enintään 20 m3, tai tiiviille alustalle sijoitettu 
sadeaikana katettavissa oleva siirtolava, jos lantaa luo-
vutetaan säännöllisesti maanviljelijän lantavarastoon 
tai tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle. 

Hajajätevesiasetus (542/2003) koskee myös hevostal-
leja. Tallitoiminnassa syntyviä jätevesiä ovat hevosten 
pesuvedet ja sosiaalitilojen vedet. Eläinten ulosteita 
tai virtsaa ei johdeta jätevesien joukkoon. Tallien jä-
tevedet on ensisijaisesti ohjattava yleiseen jätevesiver-
kostoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on jätevedet 
käsiteltävä kiinteistökohtaisella järjestelmällä, joka hy-
väksytään rakennusluvan tai toimenpideluvan käsitte-
lyn yhteydessä.

muut tallitoiminnan ilmoitukset

kun talli rakennetaan asemakaava-alueelle, on 
hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista teh-
tävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviran-
omaiselle (Terveydensuojelulaki 1994/763, 13 §). 
Tätä ilmoitusta ei edellytetä, jos toiminta on ym-
päristölupavelvollista. 

eläinsuojelulain (1996/247) mukainen ilmoitus 
aluehallintovirastolle, läänineläinlääkärille, on 
tehtävä, kun aikuisia hevosia on vähintään kuusi 
tai toiminta on laajamittaista ja ammattimaista.

info

tallin rakennusluvan käsittelyssä olennaista on 
eri viranomaisten välinen yhteistyö:

•	 Rakennusluvan käsittely ja rakenteelliset rat-
kaisut (rakennusvalvontaviranomainen).

•	 Talli ja talliympäristö täyttävät hevosten pi-
topaikalle asetetut vaatimukset (kunnan val-
vontaeläinlääkäri).

•	 Talli, sen ympäristö ja lantala täyttävät ym-
päristönsuojelun vaatimukset (ympäristövi-
ranomainen).

•	 Talli täyttää paloturvallisuudelle asetetut 
vaatimukset (palo- ja pelastusviranomai-
nen).

•	 Talli ja muu ympäristö ratsastuskouluissa 
täyttävät kuluttajaturvallisuudesta annetut 
määräykset (terveystarkastaja).

toiminnallisessa suunnittelussa on otettava huo-
mioon:

•	 Asianmukainen ja toimiva tallirakennus: 
eläinsuojelu ja hevosten hyvinvointi, ilman-
vaihto, turvallisuus.

•	 Tilantarve: lantala ja varastotilat kuivikkeille, 
rehuille, tarvikkeille. 

•	 Toiminnan laatu ja laajuus: ratsastuskenttä, 
maneesi, harjoitusravirata, hiittisuora, reitit, 
pysäköintialueet, sosiaalitilat (WC:t, suihkut 
ja kerhotilat).

•	 Piha-alueen suunnittelu, asemapiirros: Toi-
minnan ja ympäristön laatu, turvallisuus, he-
vosten hyvinvointi ja ympäristöhaittojen en-
naltaehkäisy.

•	 Toiminnan laajennus- tai lisärakennustar-
peet.

info
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mrl 24 § 1 mom.

Valtakunnalliset alueiden 
käyttö tavoitteet

Valtion 
viranomaiset

yhteistyö

Yleistavoitteilla 24 § 2 mom. oikeus vaikutus 
vain yleispiirteisiin kaavoihin.

Varaukset isommille urheilu- tai vapaa-
ajan/matkailun kehittämisalueille sekä 
reitistöille.

mrl 24 § 2 mom.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

Hevosurheilukeskusten, hevoskylien 
ja suurempien talliyksiköiden, kuten 
ratsastuskoulujen, sekä reitistöjen 
varaukset taajaan rakennetuille alueille.

Hevosurheilualueiden, hevoskylien, talli-
tonttien, yhteisten alueiden, reitistöjen jne. 
suunnittelu taajaan rakennetuilla alueilla. 

Turvallinen toiminta hevosten kanssa perustuu tur-
vallisiin rakenteisiin, riskien ennakointiin ja työn teke-
miseen harkiten ja suunnitelmallisesti. Rakennuksissa 
ja rakenteissa (esimerkiksi tallit, maneesit, katsomot, 
majoitustilat) tulee noudattaa Suomen rakentamis-
määräyskokoelman määräyksiä (muun muassa lu-
juuksien ja paloturvallisuuden suhteen) sekä pelastus-
lainsäädännön mukaisia paloturvallisuusmääräyksiä. 
Palo-, kuluttaja- ja työturvallisuusasioihin liittyy run-
saasti rakenteellisia ratkaisuja, kuten rakenteellinen 
palontorjunta, poistumistiet, tilavat kulkuväylät, liuk-
kauden esto, valaistus jne. 

Vaativien rakenteiden, kuten maneesien, suunnitte-
luun ja valvontaan on luotu erityismenettelyjä viime 
vuosina sattuneiden maneesien sortumisten seurauk-
sena. Rakennuksen on täytettävä kantavien raken-
teiden lujuuden ja vakauden perusvaatimukset, joita 
koskevat tekniset määräykset ja ohjeet esitetään Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osassa B. Osaa B 
on uudistettu siten, että uudet suunnittelua koskevat 
ohjeet tulivat voimaan kesällä 2013. Nämä tulee ot-
taa huomioon jo rakennuksia suunniteltaessa ja lupia 
myönnettäessä. Valmisteilla on uusi laki, joka sääte-
lee laajarunkoisten hallien tarkastuksia (2014). Ym-
päristöhallinnon internetsivuilta www.ymparisto.fi/
kattojenlumikuorma löytyy lisätietoa ja sähköinen 
muistutustyökalu kattojen lumikuorman ja -tilanteen 
seurantaan.

•	 Asiantunteva talli- ja hallirakentamisen 
neuvonta suunnittelun alkuvaiheesta alkaen, 
yhteistyössä ympäristö-, eläin suojelu- ja 
pelastusviranomaisten kanssa.

•	 Rakennuslupien käsittely yhteistyössä 
ympäristö-, eläinsuojelu- ja 
pelastusviranomaisten kanssa, jolloin 
jo lupavaiheessa varmistetaan hevosen 
hyvinvointi, ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy 
ja toimintaympäristön turvallisuus.

Mitä kunta voi tehdä?

Luvat tallirakentamiseen on haettava kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselta. Tallirakentajan kannattaa 
neuvotella lupatarpeesta jo ennen suunnittelun aloit-
tamista, jopa ennen tilan tai tontin hankintaa.

Tallirakennusprojekti on niin yrittäjälle kuin pienen 
kotitallin rakentajalle ainutkertainen tapahtuma. Am-
mattisuunnittelijan käyttö ja viranomaisneuvottelut 
vaikuttavat ratkaisevasti rakennusprojektin onnistu-
miseen. Järkevintä on käyttää eläinsuoja- tai talliraken-
tamiseen erikoistuneita suunnittelijoita, jotka tuntevat 

MAANkäYTöN kAAvoiTuSvAiHeeT LiiTTYeN 
HevoSTALLiRAkeNTAMiSeeN JA -uRHeiLuALueiSiiN 

Lähde: Heini Iinatti ympäristöhallinnon internetmateriaalien pohjalta

www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
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eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädännön vaatimukset 
tallirakentamiselle. Hyvä toiminnallinen suunnittelu 
tuottaa laadukkaat tilat juuri rakentajan omiin tarpei-
siin, mahdollistaa selkeät ja kustannustehokkaat rat-
kaisut sekä antaa realistisen kustannusarvion.

Automatiikka auttaa myös tallilla, ja uudenlaisia ratkai-
suja kannattaa etsiä. Hevosenhoidossa paljon aikaa vie-
vät rutiinit, kuten lannanpoisto, ruokinta, tarhaus ja tallin 
puhtaanapito saattavat vaatia enimmillään jopa 60 – 90 % 
työajasta. Töitä helpottavilla investoinneilla saadaan pie-
nennettyä työntekijöiden fyysistä kuormitusta ja työhön 
käytettyä aikaa. Suunnitteluvaiheessa kannattaa laskea, 
kuinka nopeasti ruokinta- tai lannanpoistoautomatiikka 
sekä kone- ja laiteinvestoinnit maksavat itsensä takaisin.

Olennaista tallirakennusprojektissa on myös ympäris-
tön ja pihan suunnittelu hyvissä ajoin. Piharakentami-
nen ja alueen kuivatusjärjestelyt tulee ottaa huomioon 
myös rakennuslupamenettelyssä. Hevonen tarvit-
see paljon tilaa ympärilleen. Tarhojen, kulkureittien, 
kenttien, pysäköinnin, tarvikkeiden varastoinnin ja 
muiden toimintojen sijoittelu vaikuttaa merkittävästi 
siisteyteen, ympäristövaikutusten hallintaan, tallin pi-
täjän työmäärään ja työhön kuluvaan aikaan tallin ar-
jessa. Väljät ja tarkoituksenmukaiset piha-alueet lisää-
vät turvallisuutta ja asiakkaiden viihtyvyyttä. Tilavat 

tarhat ja laitumet sekä riittävät liikuntamahdollisuudet 
parantavat hevosten hyvinvointia. Hyvin suunniteltu 
toimintaympäristö lisää työn tehokkuutta, vähentää 
tapaturmariskiä ja parantaa viihtyisyyttä ja työssä jak-
samista. Myös mahdolliset tulevaisuuden laajennus-
tarpeet on hyvä ottaa huomioon alusta saakka.

5.4 Hevonen liikkuu

Hevosharrastukseen ja -urheiluun liittyy olennaisesti 
tarve ja halu liikkua tallialueiden ulkopuolella. Hevo-
sen kanssa halutaan harrastaa luonnonläheisesti. Mie-
lekkääksi tämän tekee mahdollisuus liikkua rat sain tai 
ajaen maastossa ja erilaisilla reiteillä. Mahdollisuus 
vaihtelevaan liikuntaan edistää myös hevosen hyvin-
vointia.

Ongelmalliseksi hevosella liikkumisen tekee maas-
toreittien puuttuminen kokonaan ja se, ettei talleilta 
pääse maastoon sallittuja ja turvallisia reittejä pitkin. 
Tällöin hevosilla liikutaan muuhun tarkoitukseen va-
ratuilla reiteillä ja alueilla, yksityisten mailla tai yleisillä 
teillä, mikä saattaa aiheuttaa turvallisuusriskin sekä it-
selle että muille tiellä liikkujille. Liikenteen seassa tur-
vallisuusriskejä syntyy myös, kun muut tielläliikkujat 
eivät tiedä, miten hevosten läheisyydessä tulee käyt-
täytyä.
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Rahoituslupa 
Rahoitushakemus



Rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista 
Pajakuvat rakenteiden toimittajalle

Keskustele hankkeestasi 
hyvissä ajoin rakennusvalvonta-
viranomaisen, pankin edustajan 
kanssa sekä yrittäjänä ELY-
keskuksen edustajan kanssa

Lähde: Merja Talvitie, Maveplan Oy, seminaarimateriaalia
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  Talliyritys, joka on perustettu asuinalueen viereen 
Viikissä, Helsingissä. Tallin vasemmalla puolella 
palstaviljelmäalue, lähimpiin asuinrakennuksiin 
matkaa noin 130 m, tarhoista vielä lyhyemmät 
matkat. Karttapohjan lähde: Maanmittauslaitoksen 
avoin aineisto

  Talliyritys asemakaava-alueelle. Tälle 34 000 m2 
tontille on kunnan asemakaavassa hyväksytty 
lisärakennusoikeutta noin 3 800 kem2. Alueelle 
on suunnitelmissa sijoittaa 40 – 45 ratsuhevosta 
sekä maneesi, kenttä ym. tilat. Viereen on 
kaavoitettu asuinalueita (ympyrän säde 100 m). 
Asemakaavapiirros: Järvenpään kaupunki.
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0102019
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja sekä kytkettyjä pientaloja
asumistarkoituksiin.

Asemakaavaan merkitystä pääkäyttörakennusoikeudesta saa rakentaa 25% työ- yms-
palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä.

Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä huomiota
ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jäsennellä ja
julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Rakennuksen julkisivujen ja rakenteiden
pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta. Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan
kalteva katto. Talousrakennuksissa sallitaan pulpettikatto.

Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta
vähintään 15% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta.
Rakentamatta jäävälle alueen osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on
istutettava puita ja pensaita.

Tontille on varattava autopaikkoja vähintään seuraavasti:
- erillispientalot 2 ap/asunto
- kytketyt pientalot 1,5 ap/asunto sekä vieraspaikkoja on varattava lisäksi 1 ap/3asuntoa.

Pyöräpaikkoja tulee olla 1 paikka/30 k-m2. Pyöräpaikat tulee sijoittaa maantasossa olevaan
varastoon tai katokseen.

0102906
ASUIN- JA PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialue voidaan rakentaa joko yhteen ja/tai useampaan käyttötarkoitukseen siten, että
vaatimukset hyvästä ja turvallisesta asuin- ja toimintaympäristöstä säilyvät.

Pihan oleskelu- ja leikkialueet tulee suojata melulta siten, ettei niiden melutaso ylitä
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo
22-7) 45 dB.

Rakennuksen julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä
huomiota ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimuksiin. Rakennusten massoittelussa
tulee olla vaihtelevuutta. Julkisivut tulee jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen
ilmeeseen.

Tontille tai asemakaavassa osoitetulle autopaikkojen korttelialueelle on varattava autopaikkoja
vähintään 1,5 ap/ asunto ja 1 vieraspaikka/3 asuntoa. Palvelutoimintoja varten on varattava
1 ap/työntekijä ja 1 asiakaspaikka/50 palvelu- k-m2.
Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla.

Pyöräpaikkoja tulee olla 1 paikka/ 30 k-m2. Pyöräpaikat tulee sijoittaa ensimmäisen
kerroksen varastoon tai katokseen.

0103210
ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle voidaan rakentaa pienkerrostaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä ja erillisiä
asuinrakennuksia yhtenäisen suunnitelman mukaan.

Asemakaavaan merkitystä pääkäyttörakennusoikeudesta saa rakentaa 25% työ- yms-
palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä.

Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä huomiota
ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakennusten massoittelun tulee olla
vaihtelevaa, julkisivut tulee jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen.
Rakennusten julkisivujen ja rakenteiden pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta,
ellei muu ratkaisu ole energiatehokkuuden tai kaupunkikuvan kannalta perusteltu.
Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto.

Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta
vähintään 15 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta.
Rakentamatta jäävälle alueen osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on
istutettava puita ja pensaita.

Pihan oleskelu- ja leikkialueet tulee suojata melulta siten, ettei niiden melutaso ylitä
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo
22-7) 50 dB. Rakennusten sisällä ei saa ylittää päiväohjearvoa 35 dB eikä yöohjearvoa 30
dB. Liike- ja toimistohuoneissa ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB.

Tontille tai asemakaavassa osoitetulle autopaikkojen korttelialueelle on varattava vähintään 1
autopaikka/asunto + 1 vieraspaikka/3 asuntoa. Tontilla olevat autopaikat on erotettava
muusta piha-alueesta istutuksilla. Pyöräpaikkoja tulee olla 1 paikka/ 30 k-m2. Pyöräpaikat
tulee sijoittaa maantasossa olevaan varastoon tai katokseen.

0104041
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle saa rakentaa yksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.
Yhteen kerrokseen saa rakentaa eneintään 70 % asemakaavassa osoitetusta
asuinrakennusoikeudesta.

Asemakaavaan merkitystä pääkäyttörakennusoikeudesta saa rakentaa 25% työ- yms-
palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä.

Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä huomiota
ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivumateriaalien ja -värityksen
tulee sopeutua alueen ilmeeseen. Rakennuksen julkisivujen ja rakenteiden pääasiallisena
materiaalina tulee käyttää puuta. Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto.
Rakennuksen asuinhuoneiden pääikkunoita ei saa sijoittaa pohjoisen suuntaan.

Pihan oleskelu- ja leikkialueet tulee suojata melulta siten, ettei niiden melutaso ylitä
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo
22-7) 50 dB. Rakennusten sisällä ei saa ylittää päiväohjearvoa 35 dB eikä yöohjearvoa 30
dB. Liike- ja toimistohuoneissa ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB.

Tontille on varattava autopaikkoja vähintään 2 ap/asunto.

0104603
ASUIN- JA YMPÄRISTÖHÄIRIÖITÄ AIHEUTTAMATTOMIEN YRITYSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle saa rakentaa kullekin tontille yksi- tai kaksiasuntoisen pientalon sekä työtiloja
ellei asemakaavassa toisin osoiteta.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien työtilojen osuus voi olla enintään alle puolet
rakennusoikeudesta.

Alueen pihasommitelmat, puusto ja muu kulttuurihistoriallisesti arvokas kasvillisuus tulee
säilyttää ja tarpeen mukaan ennallistaa tai uusia miljööseen sopivalla tavalla.

Tontille on varattava vähintään 2 autopaikka asuntoa kohti ja 1 autopaikka kutakin
alkavaa työtilan 75 k-m2 kohti.

0105050
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialueella voi olla asuinrakennuksia, liike- ja/tai toimistorakennuksia sekä yhdistettyjä
asuin-, liike- ja/tai toimistorakennuksia.

Tontille tai asemakaavassa osoitetulle autopaikkojen korttelialueelle on varattava autopaikkoja
vähintään 1,5 ap/ asunto ja 1 vieraspaikka/3 asuntoa. Liiketoimintoja varten on varattava 1
ap/työntekijä ja 1 asiakaspaikka/100 liike- k-m2.
Pyöräpaikkoja tulee olla 1 paikka/ 30 k-m2. Pyöräpaikat tulee sijoittaa ensimmäisen
kerroksen varastoon tai katokseen.

0202009
JULKISTEN LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle saa rakentaa päiväkodin ja muita palveluita alueen asukkaiden tarpeisiin.
Asuinhuoneistoja saa tontille sijoittaa vain kiinteistössä toimivaa henkilökuntaa varten.

Pihan oleskelu- ja leikkialueet tulee suojata melulta siten, ettei niiden melutaso ylitä
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo
22-7) 45 dB.

Rakennuksen julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä
huomiota ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jäsennellä ja
julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen.

Tontti voidaan aidata. Aidan materiaalin, korkeuden ja värityksen tulee sopeutua ympäristöön.

Tontilla tulee olla vähintään 1 puu kutakin tontin rakentamattoman osan 100 m² kohti.
Tontille on istutettava puukujanne kaavassa osoitettuun paikkaan.

Tontille on varattava autopaikkoja vähintään 1 ap/asunto ja 1 ap/2 työntekijää kohti ja 1
asiakaspaikka/100 k-m2 sekä tarpeellinen määrä pyöräpaikkoja.

0205004
KULTTUURI-, OPETUS- JA MATKAILUTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
Tontille saa sijoittaa konsertti-, koulutus-, opetus- ja matkailutoimintaa palvelevia
rakennuksia ja niiden toimintaan liittyviä asuin- ja majoitustiloja.

Tontille tai asemakaavassa osoitetulle autopaikkojen korttelialueelleon rakennettava vähintään 1
autopaikka kutakin tontille osoitettua 25 k-m2 kohti sekä tarpeellinen määrä pyöräpaikkoja.

0210001
PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle saa sijoittaa rakennuksia virkistys-, vapaa-ajan ja/tai matkailupalveluita
varten. Alueelle saa sijoittaa hevostallin ja/tai muita kotieläintiloja ympäristön olosuhteet
huomioon ottaen. Alueelle saa sijoittaa osoitetulle rakennusalalle ratsastusmaneesin sekä
hevosten ja muiden eläinten jaloittelutarhoja. Jaloittelutarhoja tulee hoitaa, ja valumavedet
tulee käsitellä siten, ettei niistä ole haittaa ympäristölle. Lantalat ja kuivikevarastot on
sijoitettava talousrakennusten rakennusalalle. Lannankäsittelypaikkaa ei saa sijoittaa
keskeiselle näkymäpaikalle.

Alueen puusto on säilytettävä.

Toiminnan vaatimat pysäköintipaikat on rakennettava kaavassa niille osoitettuun paikkaan.

Alueelle saa osoittaa toiminnan kannalta tarpeellinen määrä asuntoja kaavassa osoitetun
rakennusoikeuden ja -alan puitteissa.

Tontille on varattava autopaikkoja vähintään seuraavasti:
1 ap/asunto
1 ap/ 2 työntekijää sekä toiminnan laajuuden kannalta tarpeellinen määrä
asiakaspysäköintipaikkoja autoille ja polkupyörille.

0210002
YMPÄRISTÖHÄIRIÖITÄ AIHEUTTAMATTOMIEN PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle saa sijoittaa palvelu-ja työtiloja.
Alueelle saa sijoittaa asuntoja kaavassa osoitetun rakennusoikeuden- ja alan puitteissa.

Tontille tai asemakaavassa osoitetulle autopaikkojen korttelialueelle on varattava autopaikkoja
vähintään 1 ap/asunto tai 1 ap/2 työntekijää kohti tai 1ap/50 palvelu-k-m2 kohti sekä
tarpeellinen määrä pyöräpaikkoja.

0210003
PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelialueelle saa sijoittaa opetus-, koulutus-, ja matkailutoimintaa palvelevia rakennuksia ja
niiden toimintaan liittyviä majoitustiloja. Alueelle sallitaan yksi asunto kiinteistössä toimivaa
henkilökuntaa varten. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa kellariin sijoittaa
yhteistiloja.

Tontilla olevia puita ja istutuksia tulee hoitaa ja täydentää erityisen hyvin.

Tontille on varattava autopaikkoja vähintään1 ap/asunto ja 1 ap/2 työntekijää kohti ja 1
asiakaspaikka/100 k-m2 sekä tarpeellinen määrä pyöräpaikkoja.

0500001
VIRKISTYSALUE.
Alueen maisema on säilytettävä avoimena.

0501007
PUISTO.
Puisto, joka on osa kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäristöä. Puiston alkuperäinen luonne
ja kasvillisuus pyritään ennallistamaan.

0503401
LEIKKIPUISTO.
Alueelle sijoitetaan korttelileikkipaikka.

0709000
YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE.

0713000
AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.

0807005
SUOJAVIHERALUE.
Alueen maisema säilytettävä avoimena. Alueen maastoa saa muokata yhtenäisen suunnitelman
mukaisesti ottaen huomioon kulttuurimaiseman vaatimukset. Alueelle saa rakentaa hulevesien
viivytysaltaan ja siihen liittyviä rakennelmia.

1203000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

1204100
Osa-alueen raja.

1205100
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

1206000
Ohjeellinen tontin raja.

1208000
Kaupunginosan numero.

1209000
Kaupunginosan nimi.

1210000
Korttelin numero.

1212100
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

1213000
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

1213001
Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

1215002
Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosneliömetriä rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.

1217000
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

1219000
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

1223001
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan ylin sallittu korkeusasema.

1226000
Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

1227000
Rakennusala.

1228000
Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin.

1231000
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

1231014
Rakennusala, jolle saa sijoittaa kahvila-, ravintolarakennuksen.

1231203
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

1231207
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa väestösuojan.

1231209
Rakennusala, jolle saa sijoittaa maneesin sekä eläinten tallipaikkoja. Maneesin yhteyteen saa
rakentaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimisto-, katsomo- ja varastotilat.

1235000
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

1237000
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

1242000
Istutettava alueen osa.

1242011
Virkistysalueen osa, jonka puustoisuus on säilytettävä.

1242012
Virkistysalueen osa. Lähimetsä, jonka arvokas puusto on säilytettävä ja johon voidaan
perustaa puulajipuisto. Alueelle voidaan rakentaa luonnonmukaisia polkuja opastauluineen.

1242013
Ohjeellinen virkistysalueen osa, jolle voidaan perustaa palstaviljelyalue.

1243001
Istutettava kuusiaita.

1243007
Säilytettävä tai istutettava puusto.

1243100
Säilytettävä/istutettava puurivi.

1244000
Katu.

1245000
Katuaukio/tori.

1247000
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

1249000
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

1251101
Ohjeellinen ajoyhteys.

1254002
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa.

1255003
Ohjeellinen pysäköimispaikka.

1258020
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

1260100
Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

1261100
Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

1263000
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

1275500
Suojeltava puu.

1275501
Suojeltava taideteos.

1300100
Ohjeellinen pallokenttä.

1201100
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1255004
Merkintä, joka osoittaa, että tonttia varten on asemakaavassa varattu autojen säilytys- ja
pysäköintipaikkoja merkinnän osoittamalta LPA-alueelta.

1255101
Merkintä, joka osoittaa, että tonttia varten on asemakaavassa varattu autojen säilytys- ja
pysäköintipaikkoja merkinnän osoittamalta korttelialueelta.

1267000
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

0709000
YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE.

0713000
AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.

1254001
Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

1215003
Merkintä osoittaa, kuinka monta asuinhuoneistoa osoitetulle asuinrakennusalalle saa rakentaa.

1202000
Kaupunginosan raja.

1275000
Suojeltava rakennus.

1213112
Merkintä osoittaa, kuinka paljon varsinaisesta kerrosalasta saadaan käyttää toimistotiloiksi.

1275008
Suojeltava rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisärakentamistöitä,jotka heikentävät rakennuksen kaupunkikuvallisia, rakennustaiteellisia tai
historiallisia arvoja. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin
verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja materiaalien säilyttäminen. Mikäli korjaaminen ei ole
mahdollista, tulee rakennusosia uusia alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Jos rakennuksessa on
tehty aikaisemmin tämän periaatteen vastaisia korjaus- ja muutostöitä, tulee harkita
palauttavia muutoksia. Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava
museoviranomaisten kanssa ja museoviranomaisille on varattava mahdollisuus lausunnon
antamiseen ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista.

1275009
Suojeltava rakennus
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen kaupunkikuvallisia, rakennustaiteellisia tai
historiallisia arvoja. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin
verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja materiaalien säilyttäminen. Mikäli korjaaminen ei ole
mahdollista, tulee rakennusosia uusia alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Jos rakennuksessa on
tehty aikaisemmin tämän periaatteen vastaisia korjaus- ja muutostöitä, tulee harkita
palauttavia muutoksia. Rakennusten keskeisten hyvin säilyneiden sisätilojen historiallinen arvo
ja olemus tulee säilyttää. Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on
neuvoteltava museoviranomaisten kanssa ja museoviranomaisille on varattava mahdollisuus
lausunnon antamiseen ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista.

1271012
Valtakunnalliseti merkittävän kulttuuriympäristön osa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän
ympäristön omimaispiirteet on säilytettävä. Alue tulee pitää yhtenäisenä kokonaisuutena sen
historiallisen luonteen mukaisesti. Yleisen alueen suunnitelmaa laadittaessa on toimittava
yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.

1271013
Valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön osa. Rakentaminen on sovitettava maisemaan
siten, että kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön ominaispiirteet säilyvät. Yleisen alueen
suunnitelmaa laadittaessa ja rakennuksia suunniteltaessa on toimittava yhteistyössä
museoviranomaisen kanssa.

1800006
YLEISET MÄÄRÄYKSET

Alueelle on laadittu sitovat rakennustapaohjeet sekä tonttikorkokartta. Rakennustapaohjeet sekä
tonttikorkokartta ovat kaavaselostuksen liitteinä.

Koko alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Alueen
maisemalliset, rakennus- ja puutarhataiteelliset sekä historialliset arvot tulee säilyttää. Alueen
täydennysrakentamisesta sekä ympäristöä koskevista suunnitelmista on neuvoteltava
museoviranomaisten kanssa.
Ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista on museoviranomaiselle
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Alueen uudet rakennukset ja rakennelmat on suunniteltava siten, että ne sijainnin, muodon,
mittasuhteiden, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta ovat sopusoinnussa alueen vanhan
rakennuskannan sekä kulttuuriympäristön kanssa. Pihan ja puutarhan alkuperäiset
sommitelmat, päällystemateriaalit ja kasvillisuus sekä tärkeät näkymät pyritään säilyttämään
tai ennallistamaan. Uusien istutusten tulee olla alueen ominaispiirteisiin sopivia.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamis- ja huoltotoimenpiteet sekä muut ympäristöä
muokkaavat toimenpiteet tulee tehdä miljööseen sopivalla tavalla.

Tontteja ei saa aidata muutoin kuin kasviaidantein ellei aitaamisesta ole asemakaavassa
määräystä.

Alueen kaikessa rakentamisessa on pyrittävä kokonaisenergiatehokkuuteen.
Aurinkokeräimien ja -paneeleiden sijoittaminen uudisrakennusten julkisivuihin ja katoille on
sallittua siten, että ne sopeutuvat ympäristöön.

Rakennusten massoittelussa ja kasvillisuuden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon
pienilmastolliset tekijät sekä hulevedet. Alueelle saa rakentaa hulevesien käsittelyrakenteita.
Asemakaava-alueelle rakennetut avo-ojat ovat osa hulevesiverkostoa. Hulevedet tulee käsitellä
tonteilla viivyttävillä rakenteilla ja niiden johtaminen tulee hajauttaa rakennettuihin avo-ojiin
tai johtaa huelvesiviemäriin.

Asuntojen pihojen oleskelu- ja leikkialueet tulee suojata melulta siten, ettei niiden melutaso
ylitä A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa
(klo 22-7) 50 dB. Asuinrakennusten sisällä ei saa ylittää päiväohjearvoa 35 dB eikä
yöohjearvoa 30 dB. Liike- ja toimistohuoneissa ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB.

Tarvittavat väestösuojat saadaan rakentaa tontin rakennusoikeuden yli.
Väestösuojavelvoitteeseen ei lasketa erillisiä talousrakennuksia eikä päärakennusten ulkoseiniä
niiltä osin, kun niiden paksuus ylittää 250 mm.

0500000
VIRKISTYSALUE.

Asemakaava koskee:
22. eli Lepolan kaupunginosan tiloja 1:246 ja 1:2765 ja osaa tilasta 1:2773.

Asemakaavan muutos koskee:
1. eli Keskuksen kaupunginosan katu- ja puistoaluetta.
22. eli Lepolan kaupunginosan korttelia 2206, osaa Poikkitien liikennealueesta,
suojaviheraluetta sekä katu- ja lähivirkistysaluetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
1. eli Keskuksen kaupunginosan katualuetta.
22. eli Lepolan kaupunginosan korttelit 2206, 2219-2236, katu- ja yleistä
pysäköintialuetta, suojaviheraluetta, leikkipuisto, puisto- ja virkistysalueita.

Tämän kaavan tonteille tulee laatia erillinen tonttijako.

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen
(1284/99) vaatimukset ja on ajan tasalla.

Jukka Laitila

Järvenpäässä

Kaupungingeodeetti

21.3.2013

Koordinaatisto ETRS GK 25

Tarkistettu

Päiväys

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunkikehitys, asemakaavoitus

Khdno
Kaavatunnus

Arkistonumero

Suunnittelija

Piirtäjä

Tallennusnimi

Mittakaava

Käsittelyvaiheet:

KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
LEPOLA III

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 : 2000

Nähtävänä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 16.2. -19.3.2012

Kaupunkikehityslautakunta 21.3.2013 §14
Nähtävänä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 2.4. -2.5.2013

Kaupunkikehityslautakunta 21.5.2013 §26
Kaupunginhallitus 27.5.2013 §109
Kaupunginvaltuusto 10.6.2013 §58

10.6.2013 §58

21.3.2013

21.5.2013

1546/2006
220009

131041

HV

HV,RV

220009_Lepola III

1:2000

Terttu-Elina Wainio
Asemakaava-arkkitehti

Heli Vauhkonen
Arkkitehti

paikalliset rakennusmääräykset
Teksti: Auli Teppinen

Suomessa on erittäin vähän hevosia tuhatta asukas-
ta tai hehtaaria kohden verrattuna moneen muuhun 
eu-maahan: 

•	 14,6 hevosta/1 000 asukasta ja 2,3 
hevosta/1 000 ha. 

vastaavat lukemat ovat esimerkiksi Ruotsissa ja 
Tanskassa moninkertaiset: 

•	 Ruotsissa 30,9 hevosta/1 000 asukasta ja 6,2 
hevosta / 1 000 ha, 

•	 Tanskassa 27,6 hevosta/1 000 asukasta ja 34,8 
hevosta/1 000 hehtaaria. 

Hevostalous on pääomaa vaativaa toimintaa ja suo-
malaiset hevosalan yritykset ovat pienyrityksiä, jot-
ka yrittäjän lisäksi työllistävät keskimäärin 1 – 2 hen-
kilöä.

Suurien pääomainvestointien vuoksi hevosyritysten 
liikevaihto täytyy saada riittävän suureksi, jotta toi-
minta on kannattavaa. Tämä edellyttää hevosalan 
palveluyrityksiltä hyvää sijaintia lähellä asiakkaita. 
kuntien maankäytön ohjaustoimenpiteistä voi olla 
seurauksena se, että yksittäisten yritysten toimin-
nasta tulee käytännössä kannattamatonta. Mikäli 
kaikista tallialueen rakennuksista edellytetään 250 
metrin suojaetäisyyttä naapuriin, vaatii tämä käy-
tännössä yrittäjältä kokonaispinta-alaltaan noin 50 
hehtaarin kokoista tonttia pienellekin tallille. Maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan alu-
eiden käytön suunnittelulla on tarkoitus edistää 
muun muas sa luonnon monimuotoisuutta, ympä-
ristönsuojelua, elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siä sekä yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää raken-
tamista.

Case
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Sinällään yleisillä teillä on luvallista liikkua myös rat-
sain tai hevosajoneuvolla niitä koskevia liikennesään-
töjä noudattaen. Tieliikennelain (46 §) mukaan tiellä 
kuljetettavat hevoset on pidettävä kytkettyinä eivätkä 
ne saa aiheuttaa vaaraa tai kohtuutonta haittaa liiken-
teelle. Ratsastajan ja eläimen kuljettajan on myös so-
veltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajaa kos-
kevia säännöksiä. Maantiellä tulee aina ratsastaa tien 
oikealla puolella, mutta hevosta talutettaessa voidaan 
kävellä tien vasenta puolta samalla tavoin kuin jalan-
kulkija. 

Ratsastaminen on sallittua kevyen liikenteen väyläl-
lä vain, mikäli se on erikseen merkitty ratsastaminen 
sallittu -kyltillä. Ratsastaminen on järjestyslain nojalla 

onnistunut tallirakennusprojekti - oulunsalon ratsastuskoulu oy
teksti: satu Haapakoski

oulunsalon ratsastuskoulu oy on toukokuussa 2007 toimintansa aloittanut Suomen Ratsastajainliiton laatukri-
teerit täyttävä ratsastuskoulu, joka sijaitsee oulunsalossa oulussa. yrittäjinä toimivat Helena ja kari Mattila.

Mattilat saivat idean ratsastuskoulun perustamisesta tammikuussa 2006. Sopivan paikan löytämiseksi hän otti 
yhteyttä useisiin kuntiin ja yksityisiin tahoihin oulun lähialueella. oulunsalon kunta (nykyään osa oulua) toivot-
ti uuden pienyrityksen avosylin tervetulleeksi ja tarjosi yritykselle vuokratonttia uuden asuinalueen kyljestä, jos-
ta yrittäjäperheelle varattiin tontti myös asuinrakennusta varten.

Sijoittumispäätöksen synnyttyä prosessi eteni vauhdilla, sujuvasti ja suunnitellulla tavalla. Alueelle tehtiin tar-
vittavat kaavamuutokset ja rakennusluvat hyväksyttiin poikkeamapäätöksillä. Perheen asunto rakennettiin syk-
syn ja alkutalven aikana. Tallin rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2007 ja ratsastuskoulun avajaisia vietettiin 
19.5.2007.

Ratsastuskoulun alue ja tilat suunniteltiin ja rakennettiin parhaiten käyttötarkoitusta vastaavaksi. Mallia haettiin 
muualta, mutta tärkeimmät suunnittelut tehtiin omiin tarpeisiin, kokeneita asiantuntijoita apuna käyttäen. Tär-
keitä vaatimuksia tallille ja tiloille olivat muun muassa laumatarhaus kahden hehtaarin tarhassa, hevosten suora 
pääsy tallista tarhaan, soveltuva valaistus, koneellinen automaatti-ilmastointi, valvontajärjestelmät, maatasoon 
upotettu lantala sekä turvallisuuden huomioon ottaminen muun muassa rakenteellisissa ratkaisuissa ja alueen lii-
kenteen suunnittelussa. Toteutus tapahtui suunnitelmien mukaisesti.

Yhteistyö kunnan kanssa on sujunut hyvin myös toiminnan käynnistymisen jälkeen. Yhteistyössä on muun muas-
sa rakennettu ratsastusreitti tallilta maastoon, laajennettu tallia kesällä 2009 ja vuokrattu kunnalta lisäalue ke-
väällä 2010.

Yrittäjien oma kokemus on, että kuntien suhtautumisessa hevosalaan on suuria eroja. Monesti kriittinen suhtautu-
minen saattaa toki johtua myös hevosalan toimijoista itsestään. Mattiloiden tapauksessa useat kunnat oulun lä-
hialueella eivät innostuneet yhteistyöstä joko lainkaan tai tahtoivat sijoittaa tallin yrittäjän mielestä epäsopivaan 
paikkaan. Tällöin ratsastuskoulu nähtiin ennemminkin lähiympäristöä häiritsevänä ongelmana kuin liikuntapalve-
luja tarjoavana yrityksenä. vinkkinä tallirakentamista suunnittelevalle Mattilat sanovatkin, että huonoa ratkaisua 
ei pidä hyväksyä, sillä alkuvaiheessa tehty huono päätös saattaa kulkea mukana yrityksen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja www.oulunsalonratsastuskoulu.fi.

Case

kielletty kuntopolulla, yleiseen käyttöön kunnostetul-
la ladulla ja urheilukentällä. Jos ratsastusta ei ole erik-
seen sallittu kevyen liikenteen väylällä, ratsukon tulee 
kulkea moottoriajoneuvojen väylällä, mikä on merkit-
tävä turvallisuusriski niin ratsukolle kuin muulle lii-
kenteelle. Ratsastustieksi merkittyä väylää eivät saa 
käyttää muut kuin ratsastajat. Yhdistetty ratsastustie 
ja kevyen liikenteen väylä osoitetaan allekkain asete-
tuilla merkeillä ja rinnakkainen ratsastustie ja kevyen 
liikenteen väylä rinnakkain asetetuilla merkeillä.

Hevosen vetäessä kärryjä, vaunua, rekeä yms. he-
vonen rinnastetaan aina kulkuneuvoon. Kulkuneu-
voa koskevat samat liikennesäännöt kuin autojakin. 
Kevyen liikenteen väylällä liikkuminen kärryillä on 

www.oulunsalonratsastuskoulu.fi
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57

HEVOSIA

kiellettyä, vaikka väylällä olisi ratsastuksen salliva lii-
kennemerkki.

Ratsukko ja valjakko saavat käyttää tilapäisesti kevy-
en liikenteen väylää, kun erityiset syyt siihen pakotta-
vat (Tieliikennelaki 8§), jollei siitä aiheudu vaaraa eikä 
huomattavaa haittaa.

Katualueilla liikennemerkeistä vastaa kunta, yleisil-
lä teillä ELY-keskukset ja yksityisillä teillä tienhoito-
kunta. Luvan tilapäiseen liikennejärjestelyyn antaa ka-
tujen osalta kunta ja yleisen tien osalta ELY-keskus. 
Liikennemerkkimuutokset ja asukkailta tulleet liiken-

  Äimäraution hevosurheilualueelle on toteutettu valaistu hevosreitistö yhteistyöllä. Raviradan ja merenrannan 
välissä kulkee nyt yhteensä viiden kilometrin verran reittejä, joille ovat tervetulleita harjoittelemaan niin ratsut 
kuin ravihevosetkin. Oulun kaupunki oli hankkeessa hakijana ja osarahoittajana. 50 % oli ELY-keskuksen rahoitusta, 
loppuosa yksityisrahoitusta ratsastusseuralta ja hevosystäväinseuralta. Kaupunki on merkittävä rahoittaja ja 
kokenut hanketoimija, joten ison hankkeen toteutus onnistui prosessina ja kaupunki hoiti kustannukset ennen 
hankemaksatusta. Kuva: Kaleva, Neena Kuukasjärvi.

nemerkkiesitykset käsittelee ja valmistelee kunnan ka-
tujen osalta suunnitteluinsinööri. 

Liikennemerkkien käytön yleisperiaatteena on, että 
liikennemerkkejä ei käytetä säätelemään asioita, jois-
ta on olemassa liikennesääntö. Erityisen ongelmalli-
sissa tapauksissa, joissa hevosten ja muun liikenteen 
kohtaaminen voi olla yllättävää ja vaarantaa liikenne-
turvallisuutta, voidaan hevosista varoittavana liiken-
nemerkkinä käyttää muu vaara -liikennemerkkiä va-
rustettuna tekstillisellä lisäkilvellä ”ratsastajia” tai 
”hevosia”. Hevosista tai ratsastajista varoittavaa lii-
kennemerkkiä ei ole tieliikenneasetuksessa.
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Maaseutuyritykset-merkkiryhmässä on ratsastuspaik-
kaa osoittava opaste, joka on hakijalle maksullinen. 
Opastelupa ja merkki haetaan ELY-keskuksesta.

Ratsastaessa tai hevosta talutettaessa on voimassa jo-
kamiehenoikeus, joka antaa mahdollisuuden oleskel-
la ja liikkua toisen maalla tilapäisesti aiheuttamatta va-
hinkoa tai harmia. Jokamiehenoikeudella saa myös 
ratsastaa yksityistiellä, mikäli ratsastusta ei ole kiellet-
ty kunnan hyväksymällä liikennemerkillä. Yksityisten 
teiden jatkuvaan käyttöön tulee saada lupa ja mahdol-
lisesti osallistua tienpidon kustannuksiin.

Sillä, että toimintaa harjoitetaan kaupallisessa mieles-
sä, ei ole merkitystä jokamiehenoikeuksien kannal-

ReiTTiToiMiTukSeN PRoSeSSi

Tarve reitin 
rakentamiseen

Reitinpitäjän laatima 
reittisuunnitelma

Tiedotus esityksestä

Kunnan ilmoitustaulu 14 vrk 
lehti-ilmoitus

Ympäristölautakunnan 
päätös

Päätöksestä tiedottaminen 
14 vrk + lehti

Lainvoimainen suunnitelma

14 vrk
Viranomaisten 

lausunnot Asianosaisten 
lausunnot

Oikaisuvaatimus
14 vrk

Hallinto-oikeus

30 vrk

Joko Tai

kirjallinen 
sopimus 

maanomistaja / 
reitin pitäjä

reitti- 
toimitus

•	 haettava 
vuoden kuluessa 
reittisuunnitelman 
hyväksymisestä

Merkitään ao. 
kiinteistön kohdalle 

kiinteistörekisteriin, jos 
reitin pitäjä pyytää

Määritellään:
•	 alueen rajat
•	 kartta
•	 kulku ja rajat maastoon 

tarpeellisilta osin
•	 reitillä oleva aidan portti/veräjä
•	 korvaukset 3 kk:n kuluessa
•	 kiinteistörekisteriin 

merkitseminen

ta, ellei haittaa aiheuteta. Järjestetyn tai yksityisenkin 
säännöllisen ratsastustoiminnan voi kuitenkin olettaa 
aiheuttavan käyttöä jo siinä määrin, että on tarpeellis-
ta ja hyvän käytöksen mukaista hankkia maanomista-
jan tai tiekunnan lupa liikkumiselle. Jokamiehenoike-
us ei koske valjakkoa.

Hevosella liikkumiseen on tarpeen olla erillisiä, muis-
ta liikuntamuodoista erotettuja reittejä kolmesta syys-
tä: turvallisuusriskit kaikille osapuolille, hevosten 
liikkumisen aiheuttama tienpinnan kuluminen ja he-
vosen jätöksistä muille käyttäjille aiheutuvat haitat. 
Varsinaisilla hevosreiteillä tulee olla mahdollisuus liik-
kumiseen myös reippaammissa askellajeissa kuten ra-
vissa ja laukassa.

Taajaan rakennetuilla alueilla on tarpeen varata myös 
siirtymäreittejä tallien välille ja talleilta sallituille maas-
toreiteille. Näillä siirtymäreiteillä liikutaan yleensä 
käynnissä ja ne voivat osin olla muiden väylien yh-
teydessä tai läheisyydessä. Huomiota tulee kiinnittää 
erityisesti kohtaamisiin moottoriajoneuvojen, maas-
topyöräilijöiden, hiihtäjien ja moottorikelkkailijoiden 
kanssa. Asianmukaisin merkinnöin voidaan ohjata he-
vosilla liikkuvat käyttämään tiettyjä reittejä. Merkityil-
lä alueilla liikuttaessa eivät myöskään muiden käyttäji-
en kärsimät haitat nouse valitusten aiheiksi.

reitistöjä tarvitaan moniin tarpeisiin

•	 Lähireitit tallien ympäristössä 3 – 10 km

•	 Yhdysreitit tallien ja hevosurheilualueiden 
välille

•	 vaellusreitit, tallien yhteisreitit 10 – 100 km

•	 Reitistön leveys ja pohja tarpeen mukaan 

•	 Pohja riittävän pehmeä ja pitävä hevosen 
jaloille

•	 vaelluspolun leveys vähintään 1 m, laukaten 
vähintään 1,5 m, korkeussuunnassa 3 m

•	 Ajotien leveys 4 m, hiittisuora ohitus-
mahdollisuudella 15 m

info
Lähde: Oulun seudun ympäristötoimi
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yksittäinen ratsukko liikkuu jokamiehen  oikeudella
” Ratsastus on lähtökohtaisesti jokamiehenoikeutta, mutta se voi olla maastoa tai tiestöä kuluttavaa. Jokamiehe-
noikeuteen perustuvan ratsastuksen määrää ei voida ennalta määrittää ja rajoittaa. Jos ratsastus aiheuttaa vä-
häistä suurempaa haittaa tai häiriötä, siitä tulee sopia maanomistajan kanssa. Haitan aiheutumiseen vaikuttaa 
muun muassa askellaji, vuodenaika, sää ja maapohjan kestävyys. Toistuva ratsastus metsämaalla voi kuluttaa 
maastoa ja vaurioittaa puiden juuristoa aiheuttaen esimerkiksi tyvilahon leviämistä ja muita metsätuhoja. Haitan 
aiheuttaja vastaa mahdollisesta haitasta.

Ratsastusta varten tarvitaan usein omia erillisiä reittejä. Muuhun kuin ratsastukseen tarkoitetut ulkoilureitit eivät 
käytännössä juuri sovellu ratsastukseen, koska hevosten kaviot rikkovat reitin pinnan.

Lain mukaan yksityistien käyttämiseen on oltava tiekunnan tai tieosakkaiden lupa muun kuin tieosakkaan jär-
jestämään toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. (YksTL 80.1 §). Laki yksityisistä teistä 
(YksTl, yksityistielaki, 358/1962) ei aiheuta muutosta siihen, mitä toisen maalle astumisesta ja siellä liikkumises-
ta on katsottava olevan voimassa (YksTL 4 §). Siten metsäteillä ja muilla yksityisteillä on mahdollista ratsastaa 
jokamiehenoikeudella.

Jokamiehenoikeudella tapahtuvan ratsastuksen vaikutukset maankäyttöön tulee arvioida tapauskohtaisesti. Rat-
sastuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi oma käyttö, seuratoiminta tai liiketoiminta, mutta käyttötarkoituk-
sella ei ole suoranaista merkitystä jokamiehenoikeudella toimimisen kannalta. oleellista on, että jokamiehenoi-
keudella sallitusta ratsastuksesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa.” (Jokamiehenoikeudet ja toimiminen 
toisen alueella, ympäristöministeriö 2012).

Lähde ja lisätietoja: www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet

Case

  Kuva: Hippolis, Sirpa Korhonen

Reitistön perustaminen voidaan käynnistää nykytila- 
ja tarvekartoituksella, jossa selvitetään, missä hevo-
silla tällä hetkellä liikutaan ja missä olisi hyvä päästä 
liikkumaan. Alustavassa reittisuunnittelussa voidaan 
kartoittaa hevosella liikkumiseen sopivia maapohjia 
ja polkuja, joilla reitin toteuttaminen olisi järkevää ja 
edullista ilman mittavia maanrakennustöitä.

Alueilla, joilla talleja on paljon tai joilla on ratsastus-
kouluja, on tarpeen olla myös erityisesti ratsastukseen 
varattuja reittejä. Ratsastusreittien suunnittelu sovel-
tuu parhaiten tehtäväksi kaavoituksen yhteydessä. 
Reittien yksityiskohtaisesta sijoittamisesta, laadusta, 
käytöstä ja mahdollisista korvauksista sovitaan maan-
omistajien kanssa erillisillä reittisopimuksilla. Reitti 
on myös mahdollista perustaa ulkoilureittitoimituk-
sella (Hevostallityöryhmän raportti, ympäristöminis-
teriö 2008).

Perusreitistöt ja varaukset hevosreiteille tulisi merkitä 
yleiskaavaan ja maakuntakaavaan. Yleiskaavamerkintä 
on ohjeellinen, ja toteutettavat reitit suunnitellaan eril-
lisillä reittisuunnitelmilla tai asemakaavoituksen yhte-

ydessä. Yleiskaavamerkintä ei vielä ole lupa rakentaa 
reittiä tai liikkua alueella. Mikäli yleiskaavan teko on 
alueella vireillä, jo käytössä olevat hevosreitit sekä uu-
sien reittien varaukset on tärkeää saada kaavaan, jotta 
niiden käyttö on turvattua myös jatkossa.

Suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa kaikki kunnan he-
vosalan toimijat ja asiaan liittyvät maanomistajat on 
hyödyllistä kutsua koolle ja tarkastella yhdessä kunnan 
kanssa sopivia reittivaihtoehtoja sekä sopia reitistöistä. 

www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet


60 Hevoset ja kunta – rajapintoja

H
E

V
O

S
TA

LO
U

S
 Y

H
D

Y
S

K
U

N
TA

S
U

U
N

N
IT

T
E

LU
S

S
A

 J
A

 R
A

K
E

N
TA

M
IS

E
S

S
A

Suunnittelun seuraava vaihe on yleis- ja toteutussuun-
nittelu, jossa reitin tarkempi sijainti, linjaus ja rakenta-
minen suunnitellaan. Keskeistä on eri sidosryhmien, 
varsinkin maanomistajien, kanssa neuvotteleminen ja 
sopimusten tekeminen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tässä yhteistyö kunnan kanssa on avain-
asemassa: kunta voi neuvotella maanomistajien kans-
sa tai tarjota sopimuspohjamallin.

Hevosille voidaan perustaa sallittuja liikkumisreitte-
jä myös tallin pitäjän ja maanomistajan keskinäisellä 
sopimuksella. Mikäli reitistö on laajemmalla alueella, 
useiden maaomistajien mailla ja sille kohdentuu laa-
jempaa käyttöä, on syytä sopia kaikkien maanomis-
tajien kanssa keskitetysti. Näissä neuvotteluissa kun-
nan mukanaolo on suotavaa. Kunnan on mahdollista 
käyttää myös ulkoilulain (606/1973) mukaista reitti-
toimitusta hevosreittien perustamisessa.

Varsinainen reitin rakentamisen ja toteutuksen rahoi-
tus voidaan hoitaa joko julkisin tai yksityisin varoin. 
Mikäli reitti on yleishyödyllisesti kaikkien harrastajien 
käytössä, voidaan toteutukseen saada myös julkisia tu-
kia. Reittien aikaansaamiseksi tarvitaan laajaa yhteis-
työtä julkisten ja yksityisten tahojen kesken kaikissa 
tarveharkintaan, suunnitteluun ja toteutukseen liitty-
vissä vaiheissa.

Jos ratsastajalla tai tallilla ei ole riittävästi omia mai-
ta hevosella liikkumiseen ja toisten omistamia maita 
käytetään jokamiehenoikeuden rajoissa, on silti hyvi-

•	 ottaa huomioon hevoset ja niillä liikkumisen 
toimiessaan teiden ylläpitäjänä ja 
paikallislogistiikan järjestäjänä.

•	 Laatia reitistöjen tarvekartoituksen yhteistyössä 
hevosalan toimijoiden kanssa.

•	 Tarjota apua reittien kartoitukseen: 
karttaohjelmien ja ilmakuvien käyttö, 
maanomistajatiedot, GPS:t lainaksi 
kartoitustyöhön.

•	 Merkitä kaavoihin tallialueiden lähiympäristön 
erilaiset reitistöt.

•	 varmistaa kaavamerkinnöin, viheryhteyksin ja 
liikennemerkein liikkumisen tallilta toiselle.

•	 Toteuttaa virallisia reittitoimituksia 
hevosreiteille.

•	 Toteuttaa reitistöjä osana liikuntapaikka- ja 
muuta rakentamista.

•	 Toteuttaa reitistöhankkeita ulkopuolisen 
rahoituksen turvin (esimerkiksi eu-rahoitus).

•	 Sopia keskitetysti yksityisteiden käytöstä.

Mitä kunta voi tehdä?

en tapojen mukaista ja ratsastusmahdollisuuden jat-
kuvuuden kannalta hyvä, että kysytään ennakkoon 
lupa maanomistajilta. Asiasta keskusteleminen on tar-
peen myös osapuolten turvallisuuden kannalta, sillä 
ulkopuolinen ei voi tietää, minkälaista maasto on ja 
mitä siellä mahdollisesti tehdään, mitä koneita alueel-
la liikkuu jne. Maanomistajan toimintaa hänen omal-
la maallaan ei myöskään saa häiritä. Varsinkin jos rat-
sastus lisääntyy, asioista sopiminen on luontevaa, kun 
liikkumisesta ja alueista on sovittu jo alun perin.

Jos tallin naapuruussuhteissa tai hevosella liikkumi-
sesta kuitenkin tulee ongelmia:

• Konflikteja ei kannata päästää pitkittymään ja 
syvenemään.

• Kustannussyistä asioita kannattaa harvoin lähteä 
ratkaisemaan oikeusteitse.

• Sovintomenettelyä voidaan hyödyntää esimerkiksi 
epäselvissä tilanteissa

 ”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktin-
hallintamenetelmä, jossa puolueeton ulko-
puolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan 
osapuolia erityisen sovittelu menettelyn 
avulla löytämään molempia osapuolia 
tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise 
osapuolten ongelmaa, vaan toimii sovinnon 
mahdollistajana.” (Sovittelufoorumi)

Lisätietoja: Suomen Asianajajaliiton sovittelijarekisteri. 
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  Ratsukot Poukkasillalla Loimijokea ylittämässä. 
Kuva: Hippolis, Sirpa Korhonen

yksityisteiden käyttö, ypäjä
teksti: sanna mäki-tuuri

Y päjän kunnan tekninen toimi neuvottelee sopi mukset 
hevosreiteistä keskitetysti maanomistajien kanssa ja 
huoltaa reittejä tarpeen mukaan. Taustalla on 2000-lu-
vulla toiminut FinnhorseTours-projekti, josta toimin-
tatapa aloitettiin yhteistyössä Hevosopiston, alueen 
matkailuyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Reitis-
tö on osa Hämeen järviylängön matkailualuetta.

Tekninen johtaja Jouko käkönen kertoo hevos pitäjänä 
tunnetun Ypäjän hevosmyönteisyydestä ja kaavoituk-
sesta esimerkkinä muille kunnille: ”Ypäjällä on 2 500 
asukasta ja 600 hevosta. ihmiset ovat niin tottuneita 
hevosiin, että hevosalan kannalta asiat sujuvat. ei tule 
valituksia.”

Ypäjän osayleiskaavassa on 350 hehtaaria hevosaluei-
den osayleiskaavaa. kevyen liikenteen väylillä on mer-
kittyjä ”hevoskaistoja” ja teiden ali on tehty alikulkuja. 
kuntaa halkovan joen ylittävä kevyen liikenteen silta 
on rakennettu siten, että sen ylittäminen myös rat sain 
ja hevosajoneuvoilla on turvallista. Silta on rakennettu 
vuonna 2 000, se on puurakenteinen ja katettu ja kul-
kuaukon koko on 3,5 x 3,5 m. ”Joka viides vastaantuli-
ja Ypäjällä on hevonen”, toteaa käkönen.

Case

5.5 Hevosten Huomioon ottaminen 
liikuntapaikkarakentamisessa

Liikuntalain tarkoituksena (1998/1054) on edistää 
liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua ja niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä. 
Lain tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten kas-
vua ja kehitystä sekä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta lii-
kunnan avulla, ja tukea kulttuurien moninaisuutta ja 
ympäristön kestävää kehitystä. Liikuntalain mukaan 
valtion ja kuntien tehtävänä on luoda yleiset edelly-
tykset liikunnalle eli vastata liikuntapaikkarakentami-
sen rahoituksesta ja liikuntapaikkatarjonnasta. Liikun-
nan järjestämisestä vastaavat pääasiassa urheiluseurat 
ja liikuntajärjestöt.

Liikuntalaissa on säädetty kunnille velvoitteita luoda 
kaikille kansalaisille ja kansalaisryhmille tasa-arvoisia 
edellytyksiä terveyttä edistävän liikunnan harrastami-

seen. Erityisesti lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdolli-
suus harrastaa liikuntaa lähellä kotia.

Lajien kirjo on laajentunut ja eri liikuntalajit kamppai-
levat liikuntapaikkarakentamiseen suunnatuista määrä-
rahoista ja tilasta yhdyskuntarakenteessa. Liikuntapaik-
karakentamiseen myönnettävillä avustuksilla edistetään 
erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitet-
tujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, pe-
ruskorjaamista ja varustamista. Jää- ja uimahallit sekä 
urheilukentät rakennetaan pääosin yhteiskunnan va-
roin ja niitä löytyykin lähes jokaisesta taajamasta. Myös 
ratsastushallien ja hevosurheilureittien rakentamista on 
jossain määrin avustettu julkisin varoin. 

Hevosurheilualueet ovat kuitenkin edelleen valtaosin 
yksityisin varoin toteutettuja. Ratsastuskoulut ja täysi-
hoitotallit ovat yksityisiä yrityksiä. Ratsastus seurojen 
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kuntien velvollisuus koskien ratsastusharrastusta 
Ratsastusseura pyysi tasa-arvovaltuutetun lausuntoa siitä, oliko seuraa syrjitty, kun lääninhallitus ei ollut myön-
tänyt sille valtionavustusta sosiaalitilojen rakentamiseen. Samanaikaisesti lääninhallitus oli myöntänyt avustus-
ta kahdelle jäähallille muun muassa sosiaalitilojen rakentamiseen. Ratsastusseura katsoi, että lääninhallituksen 
päätöksellä oli syrjitty naisten ja tyttöjen harrastamaa urheilua verrattuna miesten ja poikien jääkiekkoharrastuk-
seen, jota jäähallit leimallisesti tukevat. vaikutti siltä, että keskeisin ero jäähallien ja ratsastushallin välillä oli ol-
lut kunnan määräämisvalta jäähalleissa. Tämä kunnan määräämisvallan painottaminen liikuntapaikka-avustuksia 
jaettaessa perustuu liikuntalakiin. 

Tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov on ottanut kantaa (13.9.2006; dnro 5/51/04) kunnan velvollisuuksiin ratsas-
tusharrastuksen osalta. Tasa-arvovaltuutettu toteaa olevan pohdinnan arvoista, onko julkinen avustuspolitiikka 
ajanut naiset käytännössä tilanteeseen, että heidän on pitänyt perustaa liikuntapaikkoja yksityisillä varoilla pääs-
täkseen harrastamaan haluamaansa liikuntaa. Tästä on seurannut, että naisten harrastamat lajit jäävät avustus-
ten ulkopuolelle, koska niiden harrastuspaikat eivät ole kuntien määräysvallassa. Avustusten myöntämisperustei-
ta olisi arvioitava myös sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että yhteiskunta tukee tasapuolisesti sekä tyttöjen ja naisten että poikien ja 
miesten urheilu- ja liikuntaharrastuksia. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että naisilla ja 
miehillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja liikuntaa, saada asiantuntevaa valmennusta sekä 
osallistua kilpailuihin. vaatimukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta tulee ottaa huomioon kaikessa urheilu- ja 
liikuntatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Tasa-arvovaltuutettu huomauttaa, että julkinen liikuntapaikkara-
kentaminen palvelee enemmän miesten ja poikien liikuntaa, kun taas naiset käyttävät yksityisten yritysten liikun-
tapalveluja huomattavasti enemmän kuin miehet. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että liikuntalain tarkoituksena on 
liikunnan avulla muun muassa edistää tasa-arvoa. 

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että lääninhallitus oli käyttänyt avustuksista päättäessään harkintavaltaa, joka sil-
lä liikuntalain mukaan on. Tasa-arvovaltuutettu kehottaa lääninhallitusta kuitenkin jatkossa ottamaan huomioon 
myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät näkökohdat selkeästi ja avoimesti. valtionapupäätösten saajia 
valittaessa ja avustuspäätösten perusteluissa tulisi jatkossa tuoda esille myös tasa-arvon edistämisen näkökulma 
tasa-arvolain velvoittamalla tavalla.

Lähde ja lisätietoja: www.tasa-arvo.fi/tasa-arvovaltuutettu/lausuntoja/2006-2008

Case

toteuttama harraste- ja nuorisotoiminta tapahtuu pää-
osin näissä yksityisten tahojen omistamissa tilois-
sa. Suosiotaan vuosi vuodelta kasvattava ratsastus on 
yksi naisten ja tyttöjen tärkeimmistä kilpailu-, liikunta- 
ja kuntoilulajeista, ja vajaa puolet harrastajista on lap-
sia ja nuoria. Liikuntalakiin voimakkaasti sisällytetty 
tasa-arvokäsite, jolla tarkoitetaan myös sukupuolten 
välistä tasa-arvoa, ei hevosurheilun näkökulmasta kui-
tenkaan aina toteudu yhteiskunnallisessa liikuntapaik-
karakentamisessa. Katso lisää kohdasta 7.7.2 Kuntien 
tuki ratsastuskouluille.

  Ratsukko Äimäraution hevosreitillä. 
Kuva: Kaleva, Jarmo Kontiainen

www.tasa-arvo.fi/tasa-arvovaltuutettu/lausuntoja/2006-2008
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Lait, joihin tässä luvussa viitataan
Asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien ve-

siin pääsyn rajoittamisesta 931/2000
Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011
Eläinsuojelulaki 247/1996
Liikuntalaki 1054/1998
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevista hevostalousrakennusten ra-
kennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 
764/2009

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Terveydensuojelulaki 763/1994
Tieliikennelaki 267/1981
Ulkoilulaki 606/1973
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 

10.6.2010/588 ja täsmennys 24.10.2013
Yksityistielaki, 358/1962
Ympäristönsuojelulaki 86/2000

•	 Selvittää hevosharrastajien määriä sekä eri 
sukupuolten osuutta hevosurheilussa ja muissa 
lajeissa.

•	 varmistaa hevosurheilun ja naisvaltaisten lajien, 
ml. kilpaurheilu, tukeminen liikuntapaikkojen 
rakentamiseen ja kunnossapitoon ohjatulla 
rahoituksella.

•	 etsiä ja hyödyntää muita mahdollisia 
julkisia rahoituskeinoja (esimerkiksi eu-
rahoitus) hevosurheilualueiden ja reitistöjen 
rakentamiseen.

•	 varmistaa maankäytön suunnittelulla, että 
hevosurheilualueita sijaitsee kohtuullisella 
etäisyydellä asuinalueista ja julkisten 
kulkuyhteyksien päässä, jolloin myös lasten ja 
nuorten harrastaminen mahdollistuu.

 
•	 Selvittää, voidaanko eri lajien välisellä 

yhteistyöllä ja/tai yhteisalueilla toteuttaa 
tai tukea myös hevsharrastuspalveluiden 
saatavuutta.

Mitä kunta voi tehdä?

www.oulunsalonratsastuskoulu.fi
www.ssf-ffm.com
www.finlex.fi
www.hippolis.fi/innohorse
www.hippolis.fi/lainsaadanto
www.ymparisto.fi
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6 hEvoStalouS ja yMpäriStö 

Susanna Särkijärvi

Ympäristöasiat ovat nousseet viime vuosina yhä 
enemmän huomion kohteeksi yhteiskunnallisen kes-
kustelun kohdistuessa tiiviimmin kestävän kehityk-
sen edistämiseen. Myös voimakkaasti kasvavalla he-
vosalalla riittää edelleen tekemistä. Erikokoisia talleja 
rakennetaan ja vanhoja rakennuksia peruskorjataan 
hevosten käyttöön. Monesti kiinnostus tallinpitoon 
lähtee harrastuspohjalta eikä kaikkia ympäristöasioita 
osata ottaa aluksi huomioon. Osittain tästä asiantun-
temuksen puutteesta on aiheutunut lieveilmiöitä niin 
hevosten hyvinvoinnin kuin ympäristönhoidon kan-
nalta. Toisaalta hevosalan ulkopuolelta yrityksiin koh-
distuvien vaatimusten olisi pysyttävä kohtuullisina ja 
käytännönläheisinä. Hevosmäärän ja -harrastuksen li-
sääntymisen tulisi joka tapauksessa tapahtua ensisijai-
sesti hevosen ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. 

6.1 Hevostalouden ympäristöimago 

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja ohjeisto ovat jat-
kuvasti kiristyneet. Suurin osa laiminlyönneistä joh-
tunee tietämättömyydestä, eikä valvova viranomai-
nenkaan ole aina ajan tasalla. Toisaalta hevosalan on 
tärkeää nähdä ympäristönsuojelun lisääntyvä merkitys 
ja ryhtyä myös vapaaehtoisiin toimenpiteisiin. Ympä-
ristönsuojelu on pitkälti myös imagokysymys ja tuo 
hevostaloudesta vastuullisena elinkeinona positiivis-
ta viestiä yhteiskuntaan. Monet ympäristönsuojelu-
toimet lisäävät turvallisuutta ja hevosten hyvinvointia.

Myös tallien asiakkaiden tietoisuus ympäristönhoidon 
tärkeydestä on lisääntynyt, ja talliympäristön viihtyi-
syys vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon. Talliym-
päristön aikaansaama mielikuva on oleellinen osa 
tallikokemusta. Siisti ympäristö (rakennukset, aidat, 
lantala, nurkat) luo kuvan hyvin hoidetusta ja tehok-
kaasta hevosalan yrityksestä. Hevonen ei kaipaa val-
koiseksi maalattuja nurkkalautoja eikä ole takeita siitä, 
että hevonen voi hyvin vain kauniissa ympäristössä. 
Hevonen on edelleenkin eläin, ja sen inhimillistämis-

tä on varottava – hevonen saattaa hyvinkin olla on-
nellisempi ulkona vesisateessa kuin sisällä karsinassa.

6.2 Hevostalli tarvitsee tilaa 

Hevoset sijoittuvat sinne, missä ihmisetkin ovat, lä-
helle asutuskeskuksia, missä maa on kallista ja raken-
nuskanta ennestään tiivistä. Tämä luo edellytyksiä on-
gelmien synnylle. Hevonen ja hevosenpitoon liittyvät 
toiminnot tarvitsevat paljon tilaa ympärilleen. Väl-
jät piha-alueet ovat myös turvallisuustekijä. Talleille 
suuntautuva liikenne (vierailijat, asiakkaat, hevosen-
omistajat) tarvitsee pysäköintitilaa ja tavaraliikenne 
riittävän leveät ja kestävät reitit (esimerkiksi hevosau-
tot, heinäkuormat, lantahuolto). Rehujen, lannan ja 
kuivikkeiden varastointi edellyttää riittävän suuria va-
rastotiloja tallin välittömässä läheisyydessä. Onnistu-
nut toimintaympäristön suunnittelu vaikuttaa myös 
työn tehokkuuteen, vähentää tapaturmariskiä ja pa-
rantaa viihtyvyyttä ja työssä jaksamista.

Myös toiminnan laajentumiselle on hyvä varata tilaa. 
Syntyy uusia tarpeita: ratsutalleilla maneesin rakenta-
minen saattaa tulla ajankohtaiseksi ja ravitalleilla ovat 
yleistymässä hevosten kävelykoneet. Oleellinen osa 
talliympäristöä ovat myös hevosten ulkoiluun varatut 
alueet, vähintään ulkoilutarha/-tarhat ja parhaassa ta-
pauksessa myös laidunalueita. On hyvä miettiä myös 
sitä, miten tallialueen ulkopuolella liikutaan. Joudu-
taanko ravihevosten valmennukseen käyttämään ylei-
siä teitä? Halutaanko ratsujen kanssa liikkua maas-
tossa vai tarvitaanko kenties yhteys lähitallille, josta 
vaikkapa se maneesi löytyy?

6.3 Hevostalouden ympäristö-
näkökoHdat – lantaHuolto

Hevostalouden ympäristönäkökohdat ovat pitkälti 
samoja kuin minkä tahansa muun kotieläintalouden. 
Suurimman kokonaisuuden muodostaa lantahuol-
to, joka materiaalivirtojen muodossa käsittää rehut, 

  Kuva: Petri Volanen
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kuivikkeet ja lannan. Tallille saapuu ravinteita rehujen 
ja kuivikkeiden muodossa, ja ne poistuvat kuivikelan-
nassa. Parhaassa tapauksessa ravinteet kiertävät oman 
tallin alueella eli rehut tuotetaan osittain lannasta saa-
tavien ravinteiden avulla. Suurella osalla talleista ei 
kuitenkaan enää nykyään ole omaa rehuntuotantoa 
eikä myöskään peltoa, missä lanta voidaan hyödyntää. 
Lannan ravinteiden hyödyntämisen kasvinviljelykses-
sä tulee kuitenkin edelleen olla ensisijaisena tavoittee-
na ympäristön kannalta. Tällöin lantaa luovutetaan 
tallilta hyötykäyttöön.

Hevostallien lantahuolto saa aina hyvin paljon huo-
miota, mutta jos se on asianmukaisesti järjestetty, ovat 
myös ravinteet hallinnassa. Osa ravinteista saattaa kui-
tenkin päätyä esimerkiksi ulkoilutarhoihin rehujättei-
den ja sonnan muodossa, jolloin ne eivät aina ole hal-
linnassa, vaan vaarassa huuhtoutua ympäristöön. Tätä 
ennaltaehkäistään sääolosuhteiden mukaan siivoamal-
la tarha-alueita tai vaihtamalla maa-aineksia ajoittain.

Lainsäädäntö edellyttää jokaiselta tallilta toimivaa, 
järjestettyä lannankäsittelyä. Lainsäädännössä lan-
ta määritellään jätteeksi ja se on eläinperäinen sivu-
tuote. Lantahuollon kannalta keskeisimmät vaatimuk-
set on esitetty ns. nitraattiasetuksessa (931/2000), 
joka on valtioneuvoston asetus maataloudesta pe-
räisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittami-
sesta. Nitraattiasetus on EU:n nitraattidirektiivin 
(91/676/ETY) täytäntöönpanoasetus. Direktiivin ta-
voitteena on suojella vesistöjä maataloudesta peräi-
sin olevien ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin, 
aiheuttamalta pilaantumiselta. Tämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi nitraattiasetus sisältää lannan varastoin-
tia ja levitystä koskevia määräyksiä sekä suosituksia ja 
ohjeita. Nitraattiasetuksen uudistustyö on tätä opasta  
kirjoitettaessa käynnissä. Muutostyön etenemistä on  
syytä seurata, koska asetukseen saattaa tulla merkittä-
viäkin muutoksia.

Jokaisella tallilla tulee olla tiivispohjainen lantavaras-
to. Käytännössä tämä tarkoittaa vesitiivistä pohjara-
kennetta, joka estää lannan ja mahdollisten valumave-
sien pääsyn ympäristöön. Periaatteessa lantalan tulee 
olla riittävän tilava 12 kuukauden aikana syntyvän lan-
tamäärän varastointia varten, mutta tietyin ehdoin 
lantavarasto voi olla myös tätä pienempi väliaikainen 
varasto. Lantalaa ei tarvitse kattaa, mutta se on suo-
siteltavaa esimerkiksi pohjavesialueilla ja tiheään asu-

tuilla alueilla esteettisistä syistä. Sen sijaan väliaikaisen 
lantavaraston, esimerkiksi siirtolavan, on oltava ka-
toksessa tai peitettävissä sadekausien aikana.

Mikäli tallin yhteyteen rakennetaan ns. kiinteä lanta-
la, varastointitilavuuteen vaikuttavat syntyvän lannan 
määrä (eläinmäärä) ja varastointiaika. Lantala mitoite-
taan 12 kuukauden varastointia varten eläinpaikkojen 
perusteella siten, että tilaa varataan 12 m3 hevospaik-
kaa ja 8 m3 ponipaikkaa kohden. Lantalan ohjetila-
vuutta voidaan pienentää laidunkauden osalta 3 – 4 
kk, mikäli eläimiä laidunnetaan ympärivuorokautises-
ti, jolloin eläinten tuottama sonta jää laidunalueelle. 

Lantalan tilavuus lasketaan kertomalla pohjan pinta-
ala seinämäkorkeudella lisättynä yhdellä metrillä eli 
katsotaan, että lantakasa voi olla metrin seiniä kor-
keampi. Lantakasa myös painuu varastoinnin aikana. 
Kattamattomassa lantalassa vuotuinen sademäärä li-
sätään mitoitukseen (0,1 m3/m2). Nitraattiasetus si-
sältää lisää rakennus- ja laskentaohjeita erilaisia tapa-
uksia varten. Lantalan rakentamisohjeita löytyy myös 
maa- ja metsätalousministeriön rakentamissäädöksis-
tä sivustolta www.mmm.fi. 

Tallin yhteydessä oleva lantavarasto voi olla myös oh-
jeellista 12 kuukauden tilavuutta pienempi, mikäli lan-
taa luovutetaan tai siirretään isompaan lantavarastoon 
tiheämmin. Tällainen käytäntö edellyttää ilmoituksen 
tekemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
käytännöstä sovitaan viranomaisen kanssa etukäteen. 
Kysymykseen tulevia tilanteita ovat:

• Lantaa luovutetaan tai siirretään riittävän kokoiseen 
lantavarastoon, esimerkiksi yhteislantalat.

• Lantaa luovutetaan välittömään hyötykäyttöön 
viljelijälle (lannan luovutussopimus).

• Lantaa luovutetaan luvan (ympäristölupa, Eviran 
laitoshyväksyntä) omaavalle toimijalle, esimerkiksi 
multayrittäjät.

• Lanta myydään tallilta pakattuna (Eviran 
laitoshyväksyntä).

• Lantaa muodostuu enintään 20 m3.

” Lannan ensisijainen jatko-
hyödyntämistapa on 
lannoituskäyttö."

www.mmm.fi
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Lannan luovutuksesta on oltava luovuttajan ja vas-
taanottajan välinen sopimus. Ensisijainen vastuu lan -
nan varastoinnista on tallinomistajalla ja peltokäy töstä 
viljelijällä.

Lannan sijoittaminen kaatopaikalle biohajoavana ma-
teriaalina on vastoin jätelain periaatetta eikä siten ole 
hyväksyttävää.

Ns. pihattotallin kestokuivikepatja otetaan huomioon 
lantavarastona. Pihaton kuivikepohja ei kuitenkaan 
yleensä yksinään riitä täyttämään 12 kuukauden vaati-
musta. Erillinen lantavarasto tarvitaan myös ulkoilu-
alueilta kerätylle lannalle sekä pihatosta poistettaval-
le lannalle lannanlevityskiellon aikana (15.10. – 15.4.).

Lannan patterointi on mahdollista vain poikkeustapa-
uksissa, joten se ei voi korvata pysyvää lannan varas-
tointiratkaisua. Patteroinnista tehdään valvontailmoi-

tus kuntaan. Sen syynä voidaan hyväksyä työtekniset 
ja hygieeniset syyt. Lantaa voidaan varastoida toissi-
jaisesti patterissa lähinnä pienillä kotieläintiloilla. Pat-
teroinnista on annettu seikkaperäiset ohjeet nitraatti-
asetuksessa. Patterointi ei voi toistua vuodesta toiseen 
ja samalla paikalla.

Lannan ensisijainen jatkohyödyntämistapa on lan-
noituskäyttö. Lantaa vastaanottavalla viljelijällä tulee 
olla asianmukainen varasto lannanlevityskiellon aika-
na (15.10. – 15.4.) tapahtuvaan vastaanottoon. Lantaa  
voidaan varastoida lantalassa tai kompostoida rumpu-
kompostorissa, kompostikentällä tai tuubikompostis-
sa jatkokäyttöä varten. Lantaa on mahdollista luovut-
taa myös esimerkiksi multayrittäjälle, joka käyttää sitä 
multatuotteiden valmistukseen. Joillakin alueilla voi-
daan luovuttaa kuivikelantaa biokaasua tuottavaan 
laitokseen. Lannan polttaminen on Suomessa mah-
dollista vain jätteenpolttolaitoksessa, mutta tällä het-
kellä selvitetään kaasutusprosessin sopivuutta hevo-
sen kuivikelannalle. Tämä pyrolyysin avulla tuotettu 
kaasu voidaan polttaa edellyttäen, että päästöt pysy-
vät maakaasulle asetetuissa rajoissa (jätteenpolttoase-
tus 151/2013). 

Sopivan lantahuoltomenetelmän valintaan vaikuttavia 
tekijöitä on paljon, ja valinta tulee tehdä tapauskohtai-
sesti. Esimerkiksi tallin koko, tyyppi, sijainti, toiminta, 
käytettävissä olevat resurssit ja tarjolla olevat hyödyk-
keet vaikuttavat päätöksentekoon. Kunnalliset ympä-
ristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset saat-
tavat vaikuttaa hyvän ratkaisun löytämiseen, ja siksi 
tallinpitäjiä tulee ohjeistaa olemaan aina ensimmäise-
nä yhteydessä kuntaan. Myös tallin sijainti eri kunnis-
sa tai kunnan eri alueilla saattaa vaikuttaa lantahuol-
tomenetelmän valintaan. Kaavoituksessa tulisi ottaa 
huomioon lantalan tilan tarve tontilla. Toisaalta joil-
lakin alueilla voi olla edullista pyrkiä ns. siirtolavarat-
kaisuihin, mutta tällöin tulee olla osoitettavissa selkeä 
toimintamalli myös lannan jatkovarastointiin ja -käyt-
töön. 

Lantahuoltoon ja ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä 
ovat:

• ympäristönsuojelulaki ja -asetus (86/2000 ja 
169/2000)

• jätelaki ja -asetus (646/2011)
• nitraattiasetus 931/2000

  Hevosen kuivikelannalle on tyypillistä suurehko 
kuivikkeen osuus. Kuvassa vierekkäin puru- ja 
turvelantaa. Jatkokäsittelyominaisuuksiltaan turve 
maatuu nopeasti, kun taas puru vaatii pidemmän 
kompostointiajan ennen pellolle levittämistä.  
Kuva: Hippolis, Sanna Mäki-Tuuri
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• EU:n sivutuoteasetus, varsinainen sivutuoteasetus 
(1069/2009) ja täytäntöönpanoasetus (142/2011)

• talousjätevesiasetus (209/2011)
• lannoitevalmistelaki (539/2006)
• jätteenpolttoasetus (151/2013). 

Aiheeseen liittyvää ohjeistusta löytyy myös muun mu-
assa maankäyttö- ja rakennuslaista sekä terveydensuo-
jelulaista.

6.4 muut ympäristönäkökoHdat 

Vedenkulutukseen vaikuttaa tallin tyyppi ja varustelu-
taso. Jos tallilla ei ole hevosten pesuun varattua paik-
kaa (hevoset ovat varsoja tai siitostammoja tai vain 
kevyessä käytössä), vettä kuluu lähinnä hevosten juo-
mavedeksi. Hevosten juomavesi tulisi ottaa huomi-
oon myös jätevesimaksun alennuksena silloin, kun 
talli on liittynyt kunnalliseen viemäriverkostoon. Sosi-
aalitilat ja esimerkiksi loimien pesua varten varatut pe-
sukoneet lisäävät veden kulutusta sekä luonnollisesti 
asettavat vaatimuksia myös jäteveden käsittelylle. Läh-
tökohtana voidaan pitää, että kaikki uudet karsinatal-
lit (joihin lähes poikkeuksetta rakennetaan myös pe-
supaikka) joko liittyvät kunnalliseen jätevesihuoltoon 
tai muuten huolehtivat jäteveden käsittelystä lain edel-
lyttämällä tavalla. Kaikissa vanhoissa talleissa ei välttä-
mättä edes ole viemäriä, pihattotalleissa taas jätevettä 
ei käytännössä synny.

Energiankulutus talleissa vaihtelee tallin varusteluta-
son mukaan. On erittäin harvinaista, että varsinaista 
eläintilaa lämmitetään, mutta lämmitettäviä varuste- 
ja sosiaalitiloja löytyy jo valtaosasta talleja. Energi-
ankulutukseen vaikuttavat myös mahdollinen läm-
minvesivaraaja, pesukone, tallitekniikka (esimerkiksi 
koneellinen ilmanvaihto tai vielä harvinainen lannan-
poistokoneisto) ja valaistus. Energiaratkaisuissa on 
vaihtelua yhtä paljon kuin kotitalouksissakin. Tallin 
lämmitettävien tilojen lämmönlähteenä voidaan käyt-
tää myös lantalasta vapautuvaa lämpöenergiaa.

Myös tallien tulee liittyä järjestettyyn jätteenkulje-
tukseen, vaikka talleilla syntyvän kaatopaikkajätteen 
määrä saattaakin olla yllättävän pieni. Yleisimpiä jä-
tejakeita (pl. lanta ja rehujätteet) ovat paperi ja muo-
vi, esimerkiksi rehusäkit ja paalimuovit, sosiaalitiloissa 
syntyvä kotitalousjäte sekä hevosenkengät. Ongelma-

jätettä syntyy esimerkiksi lääkkeiden ja vanhojen lois-
teputkien muodossa. Jätteiden määrä ja laji vaihtelevat 
tallien varustelutason sekä esimerkiksi laite- ja kone-
kannan mukaan. Puhdas ja kuiva paalimuovi voidaan 
hävittää energiajätteenä, mutta sen omatoiminen polt-
taminen on kielletty.

6.5 Hevosten ulkoilu ja 
liikuttaminen 

Hevosen liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisen kanssakäy-
misen tarpeiden tyydyttämisestä on huolehdittava päi-
vittäin (valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 
10.6.2010/588). Ulkoilun ja liikunnan tarpeesta voi-
daan huolehtia ajaen tai ratsastaen, mutta koska ulkoi-
lun on oltava päivittäistä, on hevostallien yhteyteen 
varattava riittävästi tilaa ulkoilutarhoille. Tilantar-
vearvioita esitetään kohdassa 5.2 Hyvällä suunnitte-
lulla riittävästi tilaa. Useissa talleissa suositaan ns. yk-
sittäistarhausta eli jokainen hevonen ulkoilee tarhassa 
yksin. Mikäli päivittäinen tarhausaika on esimerkiksi 
puoli päivää hevosta kohden, tarvitaan neljän hevo-
sen talliin vähintään kaksi tarhaa.

Tarhojen ja laitumien maaston, kasvillisuuden ja maa-
pohjan on oltava hevoselle sopivia, käytännössä esi-
merkiksi suot, kivikot ja risukot eivät ole hevosille so-
pivia alueita. Hevosen ulkotarhan ja laitumen sekä 
kulkureittien on oltava hevoselle turvallisia. Hevonen 
kuluttaa tehokkaasti ympäristöä. Päivittäin käytössä 
olevien tarhojen ja kulkureittien tulee yleensä olla oji-
tettuja ja vettä läpäisevällä materiaalilla pinnoitettuja, 
jotta ne pysyvät kuivina ja pitävinä myös epäedullisten 
sääolosuhteiden vallitessa.

Ulkoilualueet on sijoitettava niin, että pohjavesille ei 
aiheudu vaaraa ja vaara pintavesille on mahdollisim-
man pieni. Tarha-alueilta ravinteet siirtyvät vesiojiin 
erityisesti pintavaluntana sade- ja sulamisvesien mu-
kana. Suosituksena on 20 m etäisyys valtaojasta ja 100 
m purosta tmv. vesistöstä. Rinnetarhat vaativat suo-
jakaistan vesistöön. Hevosten sonta on hyvä poistaa 
tarhoista ja ulkoilualueilta riittävän usein. Ulkotar-
hojen (ja tallien) perustamista pohjavesialueille tulee 
välttää (lupamenettely).

Kun tarhojen kuivatus on järjestetty ja ne on päällys-
tetty, myös niiden puhdistaminen hevosten jätöksistä 
tulee mahdolliseksi. InnoEquine-hankkeen yhteydes-
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sä tehdyn kyselyn mukaan hevoset viettävät tarhois-
sa keskimäärin seitsemän tuntia päivässä, jolloin noin 
kolmasosa niiden tuottamasta sonnasta jää tarhoihin. 
Ulkoilutarhat ovatkin huomattavia fosforinlähteitä. 
Aroilla alueilla ulkoilutarhojen valumavedet voidaan 
johtaa saostusaltaisiin, joissa ne voidaan puhdistaa 
tai käyttää kasteluvetenä. Ulkoilualueiden kunnosta-
misesta ja puhdistamisesta voidaan antaa määräyksiä 
ympäristöluvassa tai valvonnan yhteydessä.

Hevosten laiduntaminen ei ole pakollista, mutta erit-
täin suotavaa. Monilla talleilla ei ole omia laidunaluei-
ta, ja voikin olla, että osa tallien hevosista siirtyy kesän 
ajaksi laitumelle jonnekin muualle kuin oman tallin 
alueelle. Usein hevoset laiduntavat ympärivuorokau-
tisesti, mutta esimerkiksi lentävien hyönteisten määrä 
saattaa joskus rajoittaa laiduntamista. Lainsäädännön 
määräykset ulkoilualueista koskevat myös laitumia.

Erilaiset hevoset tarvitsevat hyvin erilaisia määriä lai-
dunalaa eikä aina ole edes tavoitteena, että hevonen 
saisi koko tarvitsemansa rehuannoksen laitumelta. 
Vaativimpia laitumen laadun suhteen ovat kasvavat 
varsat ja imettävät tammat, joille laidunalaa tulisi va-
rata 0,5 hehtaaria per hevonen, muille hevosryhmil-
le saattaa riittää jo 0,25 hehtaaria hyvätuottoista lai-
dunta. Laidunalueet tulisi pitää kasvipeitteellisenä, ja 
laidunkasveilta vaaditaankin kulutuksen kestävyyttä. 
Väistämättä pintaeroosiota syntyy poluille ja erityi-

sesti juotto- ja lepoalueille usein portin läheisyyteen. 
Näillä alueilla myös ravinnepaine on suurin ja pintava-
lunnan riski kasvaa. Ranta-alueilla tulee ottaa huomi-
oon vesiensuojelu ja virkistyskäyttö, jolloin ranta-alu-
een aitaaminen tarvittaessa pois laidunalasta voi olla 
aiheellista.

Laidun antaa hevoselle  hyvälaatuisen ravinnon li-
säksi henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Hevosia voi-
daan käyttää myös vähempiarvoisilla alueilla luon-
nonhoitoon tai maisemalaidunnukseen tai esimerkiksi 
erityisympäristötukien mukaisten suojavyöhykkeiden 
hoitoon. Laidunnus suojavyöhykkeillä on mahdollis-
ta, jos siitä ei aiheudu haittaa vesiensuojelulle. Hevos-
ten hoidettaviksi sopivia alueita saattaa löytyä kunnil-
ta, ja usein tallit ovat halukkaita vuokraamaan myös 
viljeltyjä laitumia tallien läheisyydestä.

Perinnebiotoopeilla tai esimerkiksi Natura-alueilla tu-
lee ensisijaisesti huolehtia ylilaidunnuksen välttämi-
sestä, tosin myös riittävän laidunpaineen tuottaminen 
on tärkeää, jotta hoitovaikutusta syntyy. Luonnonlai-
tumien heterogeenisyydestä johtuen on erittäin vaike-
aa asettaa mitään selkeitä mitoitusohjeita, mutta kos-
ka lisäruokinta on usein näillä alueilla kiellettyä, tulee 
laidun mitoittaa mieluummin liian suureksi kuin riittä-
mättömäksi. Kun laidunnusta jatketaan samoilla alu-
eilla useita vuosia, voidaan mitoitusta tarkentaa koke-
muksen myötä.

  Pihatossa hevoset ulkoilevat itsenäisesti ja ne voivatkin liikkua ulkona ulkona ympäri vuorokauden. Pihattokasvatus 
on tavallista nuorilla hevosilla ja muutenkin yleistymässä. Kuva: Suomen Hippos, Tuija Rauman
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Laidunpankki

Netissä toimiva palvelu, jonka 
avulla voi hankkia laidunalueita tai 
löytää eläimiä maisemanhoitajiksi.

Paljon tietoa laiduntamisesta.

www.laidunpankki.fi

laiduntaminen ja laitumen vuokraaminen
teksti: Hannele partanen

Hevoset laiduntavat sekä viljeltyjä laitumia että luonnonlaitumia. Laiduntaminen on kustannustehokas vaihtoeh-
to. viljellyillä peltolaitumilla kasvatetaan satoa tuottavia nurmikasveja. luonnonhoito pellot ja kesannot sopivat 
hyvin laiduntamiseen. luonnonlaitumet ovat viljelemättömiä alueita, joita on ennen niitetty tai laidunnettu. Näitä 
ovat esimerkiksi niitty, metsälaidun, hakamaa, rantalaidun ja jokinotko. Luonnonlaidun on syntynyt laiduntamalla 
ja niittämällä. Perinnemaisemien pinta-ala on huvennut yhteen prosenttiin 1900-luvun alun tilanteeseen verrattu-
na. Laiduntamalla luonnonlaitumilla voidaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen 

reunavyöhykkeet ovat pellon ja metsän välisiä alueita. joutomaat ovat käytöstä poissa olevia alueita, joista osa 
sopii laidunalueeksi. 

suojavyöhykkeet. Pelloksi huonosti sopivat rantalohkot voidaan ottaa laidunkäyttöön. Ne toimivat suojavyöhyk-
keinä, joista hevoset poistavat ravinteita syömänsä kasvillisuuden mukana. 

pihapiirin hoitaminen laiduntamalla lisää ympäristön elävyyttä. 

natura-alueilla ja kansallispuistoissa voi olla alueita, jotka sopivat hevosten laiduntamiseen.

maanomistaja saa hyötyä laiduntamisesta

ennen kuin maanomistaja tarjoaa aluettaan lai-
dunnettavaksi, hänen kannattaa pohtia erilaisia 
asioita. esimerkiksi onko alue kyllin tuottava 
laidunnettavaksi kesästä syksyyn tai sovitta-
vaksi ajaksi? Saako aitaan sähkön ja eläimille 
vettä? Millaisia kustannuksia voi syntyä?

keskeisten asioiden selvittyä voi nauttia lai-
duntamisen antamista hyödyistä. Alue tulee 
hoidettua ja maisema pysyy avoimena. Luon-
toarvot säilyvät ja lisääntyvät. Hevosten laidun-
taminen ilahduttaa asukkaita ja ohikulkijoita. 
Maan vuokraaminen laidunalueeksi on tuloläh-
de laidunpalvelujen tarjoajalle. kirjallinen so-
pimus takaa, ettei synny ristiriitoja. Alueelle 
voi olla mahdollista saada ympäristökorvaus-
ta. Myös kunnat voivat vuokrata maita laidun-
nettaviksi.

laidunpankki

www.laidunpankki.fi on internetissä toimiva palvelu, jonka avulla voi hankkia lisälaitumia 
eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Laidunpankista on ladattavissa laidunso-
pimuksen mallipohja.

Lisätietoja: www.laidunpankki.fi

Lähde: Hevonen nauttii laitumella -opas, Maaseutuverkoston esite 2014.

vAiHToeHToJA LAiduNALueeN LöYTYMiSeeN

www.laidunpankki.fi
www.laidunpankki.fi
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•	 Julkaista paikallisen tai alueellisen 
hevostallien ympäristöohjeen.

•	 Tiedottaa lannanluovutussopimuksen 
tarpeesta.

•	 edistää kuivikelannan hyödyntämistä ja 
siihen liittyvää verkostoitumista: esimerkiksi 
kompostointikentät, käyttö energialähteenä, 
käyttö maanrakennusaineena, käyttö 
yhdyskuntajätelietteen kompostoinnissa.

•	 vuokrata peltoa ja muita laitumiksi 
soveltuvia alueita, tiedottaa eläimistä 
maisemanhoitajina

Mitä kunta voi tehdä?

Lähteet 
Jansson, H. & Särkijärvi, S. 2007. Talliympäristöopas. 

47 p. Vapo
Hevonen nauttii laitumella -opas, Maaseutuverkoston 

esite 2014.
Maa- ja metsätalousministeriö, rakentamismääräykset 

ja ohjeet, www.mmm.fi. 
Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.). 2008. 

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen tal-
li – Opas vastuulliseen tallitoimintaan. Equine Life 
-hanke, Agropolis Oy. www.hippolis.fi/equinelife.

Särkijärvi, S. & Saastamoinen, M. 2010. Hevostilan 
lantahuolto. Teoksessa Louhelainen, S. (toim.): He-
vosyritys huippukuntoon 2010–2013: Hevosyrityk-
sen ympäristöosaaminen, opas 4/4. Hämeen am-
mattikorkeakoulun julkaisuja 17/2010, 31–38.

Ympäristöministeriö. 2003. Hevostallien ympäristön-
suojeluohje. Ympäristöministeriön moniste nro 
121. www.ymparisto.fi

aiheeseen Liittyvät Lait  
ja asetukset
Asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien ve-

siin pääsyn rajoittamisesta (931/2000)
Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolai-

tosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(209/2011)

Eläinsuojelulaki (247/1996)
EU:n sivutuoteasetus, varsinainen sivutuoteasetus 

(1069/2009) ja täytäntöönpanoasetus (142/2011)
Jätelaki ja -asetus (646/2011)
Jätteenpolttoasetus (151/2013)
Lannoitevalmistelaki (539/2006) 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra-

kentamista koskevista hevostalousrakennusten ra-
kennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 
(764/2009)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Nitraattidirektiivi (91/676/ETY)
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 

10.6.2010/588 ja täsmennys 24.10.2013
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus (86/2000 ja 

169/2000)

info
innoHorse-webtyökalu
innoHorse on Helsingin yliopiston ja MTT:n tut-
kijoiden kehittämä webtyökalu, jossa on ideoita, 
tietoja ja nykytilan tarkistuslistat hevosalan tur-
vallisuus- ja lantahuoltokäytännöistä sekä laidun-
tamisesta. Työkalu kehitettiin kansainvälisenä in-
noequine interreg-yhteistyönä Ruotsin ja Latvian 
maatalousyliopistojen kanssa. Sivusto on julkaistu 
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja latvian kielellä.

Lisätietoja: www.hippolis.fi/innohorse

www.mmm.fi
www.hippolis.fi/equinelife
www.ymparisto.fi
www.hippolis.fi/innohorse
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7 hEvoSEt vapaa-ajaSSa ja urhEiluSSa

Minna Martin-Päivä

Hevosella on merkittävä rooli suomalaisten lasten, 
nuorten ja aikuisten vapaa-ajan kumppanina ja liikut-
tajana. Hevosten kanssa moni on löytänyt itselleen 
mielekkään tavan liikkua luonnossa, virkistäytyä ja ko-
hentaa kuntoaan. Hevonen liikuttaa ihmisiä monin eri 
tavoin, ihmisen tarpeiden ja omien valmiuksien mu-
kaan. Suomalaiset hevoset koskettavat 500 000 ihmis-
tä. Hevosmäärään suhteutettuna arvioidaan, että yksi 
hevonen koskettaa noin seitsemää ihmistä. Esimer-
kiksi 8 000 asukkaan kunnassa, jossa on 350 hevos-
ta, hevoset liittyvät tavalla tai toisella liki 2 500 asuk-
kaan elämään.

Perinteisesti hevosharrastus jaetaan ratsastus- ja ra-
viurheiluun, mutta moni hevostoiminnan muoto so-
pii molempiin lajeihin. Hevosharrastuksessa on kyse 
toiminnasta, jonka keskiössä on hevonen ja siihen liit-
tyvät toiminnot.

Kiinnostus hevosiin ilmenee lapsilla usein jo melko 
varhain. Mielekäs tekeminen ja kehittävä vapaa-ajan 

harrastus, johon myös vanhemmat ovat sitoutunei-
ta, on nuorelle tärkeä mahdollisuus solmia sosiaali-
sia suhteita, luoda verkostoja ja saada yhteisön tukea 
itselleen. Sosiaaliset verkostot tukevat psyykkistä hy-
vinvointia: on tärkeää kuulua johonkin, olla osa yh-
teisöä. Hevosharrastus estää lasten, nuorten ja aikuis-
ten syrjäytymistä. Se myös tukee elinikäistä oppimista 
ja vaikuttaa positiivisesti persoonallisuuden kehityk-
seen.

Monipuolinen hevosharrastus tarjoaa jo perusharras-
tamisen tasolla lapselle ja nuorelle tavan toimia ja to-
teuttaa itseään. Sen vuoksi on tärkeää, että mahdol-
lisimman monella lapsella ja nuorella olisi tilaisuus 
tutustua hevosharrastukseen ohjatusti esimerkiksi 
koulun liikuntatunneilla.

Hevosurheilu vaatii paljon sitoutumista, koska hevo-
nen on ihmisen vastuulla. Hevosta valmentaessaan 
ratsastaja tai ravivalmentaja perehtyy syvällisesti he-
voseen urheilijana eli säännölliseen elämäntapaan, ra-
vitsemukseen, huoltoon ja kuntokausiin, mahdollisia 
kuntoutuskausia ja lepojaksoja unohtamatta.

On tärkeää, että Suomesta löytyy laadukkaita hevos-
urheilualueita, joita kehitetään ja ylläpidetään kilpai-
lutoimintaa varten. Nämä toimivat lajien edustusa-
reenoina, joilta harrastajatkin hakevat innostusta 
arkipäivään.

7.1 vapaaeHtoistyö suuressa 
roolissa 

Päivi Laine

Yhdistystoiminta on oleellinen osa hevostalouden ja 
-harrastuksen kokonaisuutta. Ratsastusseurat järjestä-
vät monipuolista toimintaa eri-ikäisille. Lähes kaikissa 
ratsastusseuroissa on lapsille ja nuorille kohdennettua 
hevoskerho- ja kilpailutoimintaa. Raviurheilussa nuo-
risotoiminta ja poniravikerhot toimivat samoin. Hevos-
ystäväinseurat vaalivat paikallisia perinteitä ja verkostoja.

  Elmo Jankari ja Duchess Désirée voittivat nuorten 
ratsastajien kenttäratsastuksen EM-kultaa 2013.  
Kuva: Margit Ticklén

Ratsastus on kestävyysliikuntaa. Ratsastus aset tuu 
maksimisykkeiden (ka 171) osalta raskaalle ja ajoit-
tain erittäin raskaalle kestävyys liikunnan tasolle. ko-
timaisen tutkimuksen mukaan keskisykkeen osuus 
ratsastajien laskennallisesta maksimi sykkeestä 
asettuu keskiarvoltaan kestävyys liikunta-alueelle. 
Mitatusti tunti ratsastajien kalorin kulutus ratsas-
tustunnin aikana (ka 513 kcal) vastaa 65-kiloisella 
henkilöllä esimerkiksi koripallopeliä (522 kcal/h), 
kohtuullisen rasittavaa pyöräilyä 19 – 22 km/h (522 
kcal/h), kohtuullisen rasittavaa uinti suoritusta 
(522kcal/h) tai tenniksen pelaamista (522 kcal/h).  
Lähde: Mörsäri, A. & Pitkäaho, R. 2011.

info



74 Hevoset ja kunta – rajapintoja

H
E

V
O

S
E

T
 V

A
PA

A
-A

JA
S

S
A

 J
A

 U
R

H
E

IL
U

S
S

A

Ratsastusseurassa on mahdollista kehittää itseään ja 
taitojaan lukuisissa eri vapaaehtois- ja toimihenkilö-
tehtävissä. Nykyajan talkoo- tai vapaaehtoistyötä ku-
vaavat toiminnan lyhytkestoisuus (päivä on suun-
niteltu), rajallisuus (projektin alku ja loppu) sekä 
palkitsevuus (välitön hyöty itselle tavalla tai toisella). 
Suurissa suomalaisissa hevostapahtumissa talkoohen-
keä löytyy, koska edellä mainitut tunnusmerkit täyt-
tyvät. Tapahtuman kesto on etukäteen tiedossa, saa 
tehdä jotakin merkittävää yhdessä muiden samanhen-
kisten kanssa ja samalla voi seurata kilpailuja sekä olla 
osa kilpailujen toteuttamisen mahdollistavaa organi-
saatiota.

Paikallisen seuratoiminnan rooli on merkittävä. Seu-
ratoiminnassa alkeisharrastajista kasvaa osaavia ak-
tiiviharrastajia, osasta harrastajia edelleen alan am-
matilliseen toimintaan tähtääviä nuoria ja aikuisia 
harrastajia. Aikuisten hevosharrastajien keskuudessa 
onkin yhä yleisempää siirtyä hevosharrastajasta osa- 
tai kokoaikaiseksi alan ammatinharjoittajaksi amma-
tillisen tutkintoon valmistavan koulutuksen kautta.

7.2 ratsastus Harrastuksena

Minna Martin-Päivä

Suomessa on noin 170 000 ratsastuksen harrastajaa, 
joista 50 000 on Suomen Ratsastajainliiton jäseniä. 
Ratsastajainliitto kuuluu Suomen kymmenen suurim-

man lajiliiton joukkoon. Ratsastuksen suosio on ollut 
jo pitkään kasvussa, ja kiinnostus lajia kohtaan kas-
vaa edelleen. 

Suomessa tehdyn kansallisen liikuntatutkimuksen 
(2009 – 10) perusteella ratsastuksen 3 – 18-vuotiaiden 
harrastajien määrä oli kasvanut 63 000 harrastajaan, 
mikä oli 10 000 enemmän kuin edellisessä tutkimuk-
sessa neljä vuotta aiemmin (2005 – 06). Suhteellises-
ti tarkastellen ratsastuksen nuorten harrastajien mää-
rän kasvu oli myös sikäli huomattava, että edellisen 
tutkimuksen aikana lasten ja nuorten ikäluokka oli lu-
kumäärältään 20 000 suurempi. Liikuntatutkimukses-
sa ratsastus oli lasten ja nuorten lajeista suosiossa 12. 
tilalla.

Ratsastuksen suosio on jatkanut kasvuaan 19 – 65 
-vuotiaiden harrastuksena. Aikuisia lajin harrastajia oli 
kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan (2009 – 10) 
81 000. Kasvua oli aikuisten kohdalla neljässä vuodes-
sa 17 000 eli 21 %. Potentiaalisten lajin harrastajien 
määrä eli aikuisten, jotka ilmoittivat halukkuutensa al-
kaa harrastaa lajia, oli 67 000, kun vastaava luku neljä 
vuotta aiemmin oli 57 000. Ratsastus oli kymmenen-
neksi suosituin paikan päällä seurattavista urheilula-
jeista.

Kahdessakymmenessä vuodessa ratsastuksen harras-
tajien määrä on yli kaksinkertaistunut. Ratsastuksen 
harrastajista yli 95 % on naisia ja tyttöjä. 10 – 18-vuo-

  Ratsastusseuralaiset Hevoset Stadikalla -tapahtumassa esteradan toimihenkilöinä.  
Kuva: © Anette FOTOGRAFIK - Anette Varjonen
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tutustutaan käytännön tilanteeseen ja opastetaan he-
vosen hyvinvoinnissa, turvallisuudessa ja asiakaspal-
velussa.

Jäsentallien lisäksi Ratsastajainliitolla on 500 jäsen-
seuraa, jotka järjestävät monipuolista toimintaa. Suo-
messa ratsastuskilpailut järjestetään pääasiassa talkoo-
työläisten voimin. Talkootyö, yhteisöllisyys ja yhdessä 
tekeminen ovat monelle tärkeitä syitä kuulua ratsas-
tusseuraan. Ratsastusseurat järjestävät koulutuksia ja 

ratSaStuKSEn harraStajat, 
SuKupuolijaKauMa

ratSaStuKSEn harraStajat, 
iKäjaKauMa

7 % 
miehiä ja poikia

93 %
naisia ja tyttöjä

44 % 
lapsia

56 %
aikuisia

  Hevoset antavat vastapainoa työhullulle kansalle. 
Kuva: Juhani Länsiluoto

” Kun ajaa reellä pienillä, hiljaisilla 
teillä, se voittaa etelänmatkat. 
Siinä saa itselleen nautintoa, kun 
on hiljainen luonto, tähtitaivas 
yläpuolella ja aisojen välissä 
hevonen, josta tykkää.”  
- Jaakko Mikkonen, suomenhevosten Derbyn  
2012 voittaneen Ekolokin omistaja.

tiaista tytöistä 20 % harrastaa ratsastusta ja peräti 5 % 
koko naisväestöstä on lajin harrastajia. Ratsastus on 
toiseksi suosituin naisten ja tyttöjen laji. Ratsastuksen 
ja hevosharrastuksen pariin ovat luonnollisesti myös 
pojat ja miehet tervetulleita.

Suomessa on noin 1 000 ratsastuspalveluja myy-
vää ratsastustallia. Näistä 320 on Suomen Ratsasta-
jainliiton jäsentalleja. Ratsastustallien määrä on ollut 
voimakkaassa kasvussa 1980-luvulta lähtien. Liiton 
jäsentalleilla toiminnasta vastaa aina hevosalan am-
matillisen koulutuksen saanut henkilö.

Suomen Ratsastajainliiton jäsentallit on jaettu kol-
meen luokkaan: ratsastuskouluihin, harraste- ja yksi-
tyistalleihin. Jäsentallien toiminnan painopisteinä ovat 
hevosen hyvinvointi, turvallisuus, hevostaidot ja am-
mattitaitoinen henkilökunta. Ratsastajainliitto tukee ja 
ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunval-
vonnan ja tallineuvojien asiantuntijapalveluiden kaut-
ta. Tallineuvojat suorittavat 1 – 2 vuoden välein tal-
likäynnin jokaiseen liiton jäsentalliin. Tallikäynnillä 

  Ratsastuksen harrastajien jakauma sukupuolen ja 
iän mukaan. Lähde: Kansallinen liikuntatutkimus 
2009 – 2010. 
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tapahtumia sekä tarjoavat ratsastuksen oheisliikuntaa. 
Ratsastusseurajäsenyyden kautta jäsenet saavat myös 
kattavan urheiluvakuutuksen. Suomen Ratsastajainlii-
ton alaiset ratsastusseurat ja jäsentallit on esitelty lii-
ton internetsivuilla www.ratsastus.fi. 

Hiljattain valmistuneen, opetus- ja kulttuuriministe-
riön teettämän tutkimuksen mukaan eräiden paljon 
harjoittelua vaativien lasten ja nuorten harrastusten 
hinta on kymmenessä vuodessa kaksin- tai kolmin-
kertaistunut. Hinnannousua selittää ratsastuksen osal-
ta toisaalta harrastusmäärien kasvu ja toisaalta kil-
paurheiluun suuntautuminen, jolloin tarvitaan oma 
hevonen tai useampia. Vaarana on, että osa lapsiper-
heistä rajautuu harrastuksen ulkopuolelle, ellei eriar-
voistumiseen kiinnitetä vakavasti huomiota.

7.3 ratsastus urHeiluna

Ratsastus on suosittu kilpaurheilulaji. Ratsastukses-
sa voi kilpailla monella eri tasolla. Ratsastus on ainoa 
olympialaji, jossa eri-ikäiset miehet ja naiset kilpaile-
vat samoilla säännöillä samoissa luokissa. Ratsastuk-
sen olympialajeja ovat este-, koulu- ja kenttäratsastus 
sekä paralympialaji vammaisratsastus. Olympialajien 
opetus kuuluu useimpien ratsastuskoulujen opetus-
ohjelmaan.

esteratsastus - virheittä yli esteiden 

Esteratsastus on kilpailumuoto, jossa ratsukon eli he-
vosen ja ratsastajan tehtävänä on ylittää kilparadalle 
asetetut esteet virhepisteittä annetussa ajassa. Kilpai-
lumuotona esteratsastus on suosituin ratsastuksen la-
jeista. Ratsukon yhteistyö punnitaan vaihtelevissa olo-
suhteissa esteradalla, jolla testataan ratsastajan taitoa 
ja hevosen hyppykykyä, tottelevaisuutta, ketteryyttä ja 
nopeutta. Tulos määräytyy virhepisteiden ja ajan pe-
rusteella.

kouluratsastus - kuin balettia yhdessä 

Kouluratsastus on kaiken ratsastuksen perusta. Sitä 
voisi verrata klassiseen balettiin. Hevonen liikkuu 
notkeasti, joustavasti ja jäntevästi ratsastajan ohjates-
sa sitä pehmein, huomaamattomin avuin. Parhaim-
millaan hevosen ja ratsastajan välinen yhteistyö on 
niin saumatonta, että hevonen näyttää suorittavan 
liikkeet vain ajatuksen voimalla. Kilpailuissa tuomarit 

arvostelevat muun muassa hevosen liikkeitä, suorituk-
sen täsmällisyyttä ja ratsastajan apujen käyttöä. Tulos 
muodostuu suorituskokonaisuuksien yhteenlasketuis-
ta pisteistä.

kenttäratsastus - monipuolinen 
kuninkuuslaji

Kenttäratsastuksesta käytetään usein nimitystä ratsas-
tuksen kuninkuuslaji, koska siinä ratsukon tulee suo-
riutua kolmesta osakokeesta: kouluratsastuskokeesta, 
rataesteratsastuskokeesta ja maastokokeesta. Kolmi-
vaiheinen kilpailu vaatii hevoselta ja ratsastajalta luot-
tavaista yhteistyötä, nopeutta ja kestävyyttä. Kaikki 
kolme osakoetta ratsastetaan samalla hevosella. Ko-
keiden keskinäinen painoarvo on sellainen, että maas-
tokoe on selkeästi vaativampi kuin kaksi muuta koet-
ta yhteensä.

vammaisratsastus

Vammaisratsastuksessa tavoitteena on oppia ratsasta-
maan vamman haitan asettamien rajoitusten puitteis-
sa ja ne huomioon ottaen. Henkilökohtaiset tavoitteet 
määrittyvät ratsastajan toimintaedellytysten mukaan. 
Vammaisratsastajat kilpailevat kouluratsastuksessa 
viidessä eri ryhmässä, joissa on omat ohjelmansa ja 
jotka on määrittänyt koulutuksen saanut luokitta-
ja ratsastajan toiminnallisuuden mukaan. Kilpailijoil-
la on mahdollisuus käyttää apuvälineitä, ja avustajia 

suomen ratsastajainliiton jäsenistö ja 
kilpailut 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kilpailuluvat

aluelupia 3 992 4 141 4 082 4 028 4 003 3 874

Kansallisia lupia 1 717 1 703 1 701 1 805 1 754 1 693

Kansainvälisiä lupia 192 198

Kilpailulupien määrä hevosilla 7 644 7 328 7 167 7 415 7 675 7 603

RatsastusKilpailut

Kansainväliset kilpailut

Kilpailuja 142 152 232 387 332 300

lähtöjä 1 923 2 201 2 119 2 557 2 162 2 259

Kansalliset kilpailut

Kilpailuja 108 107 120 120 121 115

lähtöjä 18 098 16 085 14 654 15 124 14 935 13 402

aluekilpailut

Kilpailuja 317 316 318 332 345 326

lähtöjä 28 144 28 671 27 652 30 161 31 984 31 226

Lähde: Hevostalous lukuina 2013

www.ratsastus.fi
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ra- ja aluetason ihanneaikaratsastusluokissa (alle 80 
km) keskinopeudet on määritelty välille 8-15 km/h. 
Aluetasolla ja kansallisella tasolla nopeuskilpailuja jär-
jestetään yli 80 kilometrin matkoilla, näissä luokissa 
ratsukon vähimmäisnopeuden on oltava 10 km/h. 
Matkaratsastuksessa sekä hevoselta että ratsastajalta 
edellytetään hyvää, huolella rakennettua kuntoa. Tär-
keä osa matkaratsastusta on myös huolto: kullakin 
ratsukolla on oma autolla liikkuva huoltojoukkonsa, 
joka huolehtii muun muassa ratsukon juottamisesta, 
syöttämisestä ja viilentämisestä matkan varrella. Tämä 
on erityisen tärkeää kesähelteillä ja aina pitkillä mat-
koilla. Eläinlääkäri tarkastaa hevosen matkan varrella 
olevilla tarkastusasemilla.

vikellys

Vikellys on voimistelua laukkaavan hevosen selässä. 
Hevonen laukkaa ympyrällä, ja ympyrän keskellä ole-
va juoksuttaja säätelee hevosen liikkeitä liinan, juoksu-
tuspiiskan ja ääniapujen avulla. Vikellys on oiva tapa 

  Hevosurheilu on pitkäjänteistä yhteistyötä. Ratsastaja Siiri Kyrö on myös ratsunsa Kyrö Hot Flow kasvattaja. 
Kasvatustyössä taustayhteistyö toimii perheen maatilayrityksessä. Kuvassa ratsukko Nuorten hevosten 
festivaaleilla 2013. Ratsukko valittiin vuonna 2014 edustamaan Suomea nuorten kouluhevosten MM-kilpailuissa 
Saksassa. Kuva: Mirella Ruotsalainen

käytetään tarpeen mukaan ratsastajan turvana, avusta-
massa fyysisesti tai sanallisesti tai molemmilla tavoilla.

lännenratsastus

Maailmalla nopeasti suosiotaan kasvattava lännenrat-
sastus (western riding) on kehittynyt nykyiseen muo-
toonsa karjapaimenten työn pohjalta. Tästä johtuen 
lajissa korostuvat kestävyys, mukavuus, keveys ja rat-
sukon keskinäinen tasavertainen yhteistyö. Lännen-
ratsu on työkaveri, jonka tehtävä on reagoida kevyesti 
ratsastajan pyyntöihin ja tehdä oma-aloitteisesti oma 
osansa työstä ilman jatkuvaa kontrollointia – niin ran-
cheilla kuin kilparadoilla. Lännenratsastusta on Suo-
messa mahdollista harrastaa etenkin siihen erikoistu-
neilla talleilla.

matkaratsastus

Matkaratsastus on kilpailumuoto, jossa mitataan he-
vosen nopeutta ja kestävyyttä pitkillä matkoilla. Seu-
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parantaa omia ratsastustaitojaan, tasapainoaan ja kyky-
ään seurata hevosen liikkeitä. Se voi olla vaativaa kil-
paurheilua, mutta myös erinomainen lasten ja nuorten 
harrastus. Vikellyskilpailuissa ohjelman arvostelussa 
kiinnitetään huomiota vaikeusasteeseen, sommitteluun 
ja esittämiseen; myös hevonen saa omasta työskente-
lystään pisteen. Kilpailuluokkia järjestetään erikseen 
aloittelijoille, yksinvikeltäjille, pareille ja joukkueille.

valjakkoajo

Valjakkoajoon tarvitaan hevonen tai poni (tai useam-
pia), kuski, groomi eli vaunuavustaja, valjaat ja vaunut. 
Yleisimpiä ovat yksin- ja parivaljakot. Valjakkoajossa 
hevosta ohjastetaan kärryiltä kolmessa osakokeessa: 
koulu-, tarkkuus- ja maratonajo. Kilpailuissa osakoe-
tulokset ilmoitetaan virhepisteinä. Lopputulos saa-
daan laskemalla kaikkien kolmen osakokeen tulokset 
yhteen.

islanninhevosratsastus

Islanninhevonen eroaa muista yleisistä ratsuhevosro-
duista askellajiensa perusteella. Perusaskellajien käyn-
nin, ravin ja laukan lisäksi islanninhevosilla on yksi tai 
kaksi erikoisaskellajia: töltti ja liitopassi. Islanninhevo-
sia käytetään askellajihevosina sekä harraste- että kil-
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  Totopelieuron jakaantuminen. Kaavio: Fintoto

paratsastukseen. Ne soveltuvat hyvin myös vaellus- ja 
matkaratsastukseen sekä perhe- ja terapiahevosiksi.

Muita ratsastuksen lajeja tai kilpailumuotoja ovat 
muun muassa hiihtoratsastus, hevospoolo, polocross, 
laukkakilpailut, maastotaitokilpailut, hevostaitokilpai-
lut, hevosagility ja ohjasajo. Lisäksi hevosille järjeste-
tään näyttelyitä, joissa arvioidaan rakennetta ja käyt-
töominaisuuksia. Suomalaista työhevosperinnettä 
vaalitaan työhevosten työtaito-, veto- ja kyntökisoissa.

7.4 erityisryHmien ratsastus

Erityisryhmien ratsastuksesta käytetään myös nimi-
tyksiä vammaisratsastus tai erityistä tukea tarvitsevien 
ratsastus. Lajina ratsastus on kaikille samanlainen: eri-
tyisryhmien ratsastuksessa ratsastusta lajina ei muu-
teta, mutta opetus, varusteet ja olosuhteet voidaan 
järjestää tilanteen mukaan sopiviksi. Tarvittaessa voi-
daan käyttää avustajia. Henkilökohtaiset tavoitteet 
määrittyvät ratsastajien toimintaedellytysten mukaan.

Ratsastus tarjoaa eri tavoin toimintarajoitteisille ihmi-
sille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja ak-
tiiviseen vapaa-aikaan ja kilpaurheiluun. Ratsastus on 
ainoita lajeja, joka mahdollistaa toimintarajoitteisten 
liikkumisen myös luonnossa. Ratsastus ja kosketus 
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 Myös raviurheilussa menestyksen edellytyksenä on panostaminen hevosten hyvinvointiin. Tamma Jaqueline Mon Ami 
saa ansaitsemansa taputukset Timo Leivolta heti maaliintulon jälkeen. Kuva Merja Levy

hevoseen eivät tuo vain fyysistä harjoitusta, vaan niil-
lä on keskeinen merkitys myös ihmisen verkostoitu-
misen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
kannalta. Hevosen liike aktivoi suurta osaa lihaksis-
tostamme, jolloin myös monet neurologiset toimin-
not paranevat. 

Hevostoiminnasta ja ratsastuksesta on saatu hyviä tu-
loksia myös muun muassa autististen lasten ja nuor-
ten kuntoutuksessa.

7.5 raviurHeilu

Raviurheilu on vauhdikas urheilulaji, joka tarjoaa mo-
nenlaisia elämyksiä. Raviurheilu on Suomen toisek-
si suosituin urheilulaji heti jääkiekon jälkeen katsoja-
määrillä mitattuna, ja Suomi kuuluu Euroopan viiden 
suurimman ravimaan joukkoon. Suomalainen ra-
viosaaminen on maailman huippua. Suomalaisia he-
vosia, ohjastajia, valmentajia, hoitajia ja muita osaajia 
arvostetaan laajalti.

Raviradoilla käy vuosittain yli 720 000 katsojaa seu-
raamassa tapahtumia paikan päällä. Katsojilla ja to-
topelaajilla on tärkeä asema raviurheilussa toiminnan 

raviurheilun tunnuslukuja

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ravit

totoravipäivät 625 633 625 607 574 563

totoravilähdöt 6 377 6 124 5 649 5 661 5 403 5 338

paikallisravit 56 51 53 44 53 48

poniravipäivät 15 11 16 11 15 16

Kilpailupäivät yht. 681 684 667 651 637 623

startanneet hevoset

lämminveriset 5 314 5 273 4 904 4 917 4 853 4 730

suomenhevoset 2 596 2 566 2 292 2 178 2 193 2 171

ponit 511 542 567 586 625 624

Kilpailleiden hevosten omistajat

Henkilöt 4 470 4 373 4 003 3 761 3 640 3 479

Muut (kimpat, yhteisöt) 4 493 4 530 4 329 4 233 4 130 4 119

Yleisömäärä radoilla (milj. katsojaa) 0,78 0,78 0,73 0,73 0,72 0,72

alan toiMijat

valmentajat 3 729 3 612 3 566

ohjastajat 2 444 2 393 2 102 2 206 2 084 1 970

Kilpailleet poniohjastajat 446 454 459 456 499 461

Lähde: Hevostalous lukuina 2013.

ylläpitäjinä. Raveja voi seurata ja totoa pelata myös to-
topelipisteistä tai internetin välityksellä. Tämä on yh-
täältä vähentänyt raveissa käyvien katsojien määrää, 
mutta toisaalta pitänyt heidät edelleen lajin parissa.
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Aktiivisesti raviurheilua harrastaa tai seuraa noin 
200 000 henkeä. Lajin seuraajat muodostavat mones-
ti yhteisöjä tai verkostoja, joilla on heille sosiaalinen 
merkitys. Muihin Euroopan maihin verrattuna suo-
malaisen raviurheilun erikoisuus on suuri harrastajien 
määrä. Raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos 
ylläpitää alalla toimivien lisenssijärjestelmää.

Ravihevosten yhteis- eli kimppaomistaminen on li-
sääntynyt viime vuosina ja tuonut uusia ihmisiä he-
vosurheilun pariin. Kimppaomistaminen madaltaa 
kynnystä ryhtyä hevosenomistajaksi: sekä kulut että 
vastuu jaetaan, elämykset moninkertaistuvat. Hevo-
sen voi omistaa puoliksi toisen kanssa, isommalla po-
rukalla tai jopa satojen tai tuhansien henkilöiden yh-
teenliittymässä. Yhteisomistuksen pelisäännöistä on 
tärkeää sopia tarkkaan etukäteen.

Suomessa on 43 ravirataa, joista 20 on ympärivuotisia. 
Maakuntaratoja on 19 ja pääratana toimii Helsingin 
ravirata Vermo. Kesäratoja on 23. Lisäksi maassam-
me on lähes 120 harjoitusravirataa. Raveja järjeste-
tään läpi vuoden jouluaattoa ja joulupäivää lukuun ot-
tamatta. 

Usein ravirata on monipuolisessa käytössä, kun alu-
een keskeltä saattaa löytyä esimerkiksi jalkapallo- tai 
ratsastuskenttä. Raviratojen alueita, katsomoita ja 
muita rakennuksia käytetään yhä enemmän myös eri-
laisten muiden tapahtumien, esimerkiksi ratsastuskil-

ajetaan me tandemilla – eläkeläispariskunta treenaa ravureita yhdessä 
teksti: suomen Hippos, ilkka nisula 

Lieksan viekijärvellä sijaitsevan tallin nurkalla olevat tandemkärryt ovat kovassa käytössä Nevalaisen pariskun-
nalla. elli määrää suunnan ja sokeutunut Pertti toimii jarruina. Tandemkärryjen avulla Pertti saa nauttia ravihe-
vosen kyydistä edelleen. Hän laittelee raviradalla hevoset valmiiksi kilpailua varten ja jälkihuoltaa ravurit suori-
tusten jälkeen. Pertin toimeliaisuus ja ote ovat opiksi muillekin: asenne ratkaisee. 

Lieksalainen pariskunta ei mittaa kilometrejä. Linja-auto kulkee ja matka taittuu, omistajilla autossa ja hevosil-
la kaviourilla. elli ja Pertti kiertävät Suomea isolla sisulla ja suurella sydämellä ja lähtevät ravireissuille pitkienkin 
taipaleiden taakse.

Hevosia pariskunnalla on ollut pitkään. Aiemmin sikatilana toiminut maatila viekijärvellä on tänä päivänä hyvin 
hoidettu talli. koko ravi-Suomessa tunnettu ja arvostettu pariskunta on saanut nauttia myös hevosten menes-
tyksestä. Pariskunta valittiin Suomen Hippoksen toimesta kuukauden hevosenomistajiksi helmikuussa 2014.

Case

pailujen, jalkapalloturnausten, moottoriurheilutapah-
tumien ja koiranäyttelyiden, järjestämispaikkoina. 

Totopeli liittyy kiinteästi raviurheiluun ja varmistaa 
suomalaisen hevostalouden toimintaedellytykset. To-
topelitoiminnan varoja ohjautuu pelaajille voittoina, 
valtiolle arpajaisverona, asiamiehille palkkioina, hevo-
senomistajille palkintoina sekä hevoskasvatukseen ja 
hevostutkimukseen.

Raviurheilun nuorisotoimintaa on Suomessa kehitetty 
1990-luvulta alkaen. Sen myötä raviradoille on synty-
nyt nuorisoravikerhoja ja poniravikouluja, joita on 25. 
Nuorisoravikerhoissa toimii 3 000 ravinuorta. Nuori-
soravikerhoissa ja poniravikouluissa poneista ja he-
vosista kiinnostuneiden on mahdollista tutustua ra-
viurheiluun, oppia sen alkeita ja harrastaa ohjatusti ja 
turvallisesti.

Kerhoissa ravinuoret järjestävät kursseja, retkiä ja eri-
laisia tapahtumia. Nuorisoravikerhon toimintaan voi 
osallistua kuka tahansa raviurheilusta kiinnostunut. 
Toiminnassa ei ole ikärajaa.

Poniravikoulu on ratsastuskoulun tapaan toimi-
va paikka ohjattuun toimintaan ponien ja hevosten 
kanssa. Poniravikoulussa perehdytään ajamisen li-
säksi ponien hoitoon ja ruokintaan. Kursseja järjes-
tetään eritasoisille harrastajille poninhoidon alkeista 
kilpailuihin ja valmentamiseen keskittyviin kursseihin 
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saakka. Poniravilähtöjä ajetaan niin tavallisten ravien 
yhteydessä kuin omina poniraveinaan. Poniravilähtöi-
hin ei pelata totoa.

7.6 Hevoset kasvattavat vastuuseen

Suuresta eläimestä huolehtiminen vaatii ihmiseltä pal-
jon. Hevosen läheisyydessä ihmisen on oltava rau-
hallinen ja johdonmukainen. Hevonen on pakoeläin, 
joka oletetun vaaran aistiessaan väistää tilannetta pa-
kenemalla. Hevonen lukee ihmisen kehonkieltä ja an-
taa ihmisen käytöksestä suoraa palautetta omalla toi-
minnallaan. Hevosen kanssa toimiessaan ihmisen on 
tärkeää oppia antamaan selkeitä merkkejä, joita eläin 
ymmärtää ja joiden avulla se saadaan käyttäytymään 
toivotulla tavalla. Ihmisen täytyy seurata hevosen re-
aktioita ja samalla tarkkailla omaa käytöstään, jotta 
hän voi ymmärtää oman toimintansa vaikutuksia eläi-
men käyttäytymiseen.

Hevosen kanssa toimiessaan esimerkiksi lapsi voi op-
pia havaitsemaan oman käytöksensä vaikutuksia ym-
pärillään oleviin. Onnistumisten kautta lapsen itse-
tunto kasvaa ja kontakti eläimeen paranee. Hevosten 
kanssa toimivien lasten on havaittu kykenevän hel-
pommin solmimaan sosiaalisia suhteita ja luomaan 
uusia kontakteja. Tallilla lapsi voi kuulua verkostoon, 
jossa hän on hyväksytty ja jossa hän voi turvallises-
ti hakea ja kokeilla omia rajojaan. Talliympäristö kas-
vattaa vastuuseen.

Hevoset voivat auttaa lapsia ja nuoria myös oman elä-
män hallinnan opettelussa. Hevosten kanssa toimies-
sa on tärkeää oppia huolehtimaan hevosen perustar-
peista säännöllisesti arkirutiinin mukaisesti: ruuasta, 
juomavedestä, karsinan siivouksesta, ulkoilusta, levos-
ta, liikunnasta. Vähitellen, hevosista huolehtimisen 
kautta, lapsi ja nuori voi oppia pitämään paremmin 
huolta myös itsestään ja tunnistamaan omia reaktioi-
taan eri tilanteissa. Lapsi ja nuori oppii myös säännöl-
lisen arkirytmin.

Ohjattu hevostoiminta mahdollistaa onnistumisen 
kokemuksia ja opettaa käsittelemään myös epäonnis-
tumisia. Hoitaessaan, ruokkiessaan ja ulkoiluttaessaan 
hevosta ihminen kokee tekevänsä jotain merkityksel-
listä, sillä hevonen tarvitsee ihmistä ja ihmisen huo-
lenpitoa. Hevonen aktivoi ja edellyttää ihmistä toimi-
maan.

talli on parHaimmillaan luotettava 
toimintaympäristö

•	 Tallilla on ammattitaitoista, koulutettua 
henkilökuntaa.

•	 Toiminta on tavoitteellista ja ohjattua.

•	 Pysyvyys ja jatkuvuus: samat yrittäjät, sama 
paikka, tutut olosuhteet.

•	 useimmiten auki myös iltaisin ja 
viikonloppuisin.

•	 Yhteys luontoon ja säännölliseen 
elämänrytmiin.

•	 Yhteisö, johon kuulua ja jossa viihtyä.

•	 Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt ja hyvä 
ilmapiiri.

Hevoset ja talliympäristö

•	 innostavat liikkumaan

•	 vuorovaikutusta

•	 läsnäoloa ja rauhoittumista

•	 omien rajojen ja tunteiden tunnistamista

•	 merkityksellisyyttä ja elämänhallintaa

•	 johtajuutta

•	 mediapaastoa

ihmisen

•	 fyysinen kunto ja psyykkinen jaksaminen 
paranevat

•	 sosiaaliset taidot ja tunnetaidot kehittyvät

•	 itsetunto ja itseluottamus kehittyvät

•	 kyvystä käsitellä hevosta syntyy 
voimaantumisen tunne (empowerment)

•	 elämänhallinta paranee ja vastuu omasta 
toiminnasta lisääntyy

•	 käsitys itsestä elinikäisenä oppijana 
muodostuu

•	 kuva omista mahdollisuuksista monipuolistuu

info
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7.7 nuorisotyö
Ratsastus- ja muut hevosseurat tekevät yhteistyössä 
tallien kanssa merkittävää nuorisotyötä: ne tarjoavat 
lapsille ja nuorille erinomaisen vaihtoehdon vapaa-
ajan viettoon ja toteuttavat samalla arvokasta kasva-
tustyötä. Talleilla tehtävä yhteistyö kehittää parhaim-
millaan nuoren arvomaailmaa, vastuullista asennetta 
ja eettistä näkemystä. Se voi avata näköaloja tulevaan 
uran- ja ammatinvalintaan, jopa elämäntapaan. Ak-
tiivinen toiminta ulkona eläinten parissa edistää lap-
sen liikuntaharrastusta, tarjoaa vaihtelevaa tekemistä 
ja toimii vastapainona sisällä, pääasiassa istuen, viete-
tylle koulupäivälle.

Hevostalleilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus mo-
nipuoliseen ja mielekkääseen toimintaan, myös ilman 
ratsastusta tai ajoa. Monilla talleilla toimii seura tai he-
voskerho. Seuratoiminnassa lapset ja nuoret voivat 
olla mukana monella eri tavalla esimerkiksi järjestä-
mässä kilpailuja, tapahtumia, retkiä tai keppihevosta-
paamisia. Monelle lapselle viikoittaisessa kerhotapaa-
misessa suurin asia on itse hevonen, hevosen kanssa 
toimiminen ja uusien asioiden opetteleminen.

Hevoskerhotoiminta on ohjattua toimintaa hevos-
ten parissa. Kerhossa voi askarrella, opetella he-
vostaitoja, liikkua monipuolisesti ja toimia hevosen 
kanssa. Hevoskerho innostaa lapsia ja nuoria omaeh-
toiseen toimintaan ja vastuuseen, sillä monesta hevos-

teemapuistona ponileikki kenttä
teksti: tuula pihkala

Seinäjoen kaupunki järjestää jo kolmatta vuotta ponileikkikenttätoimintaa lapsille teemapuiston tapaan kesäai-
kaan. Samaan tapaan kuin esimerkiksi liikennepuisto tai perusleikkikenttä, raviradan alueella toimiva ponileikki-
kenttä on kaupungin asukkaille ilmainen. 

kaupunki hankkii teemapuistoon valvojat ja maksaa heidän palkkansa. Seinäjoen raviradalla toimiva poniravi-
koulu puolestaan toimittaa leikkikentälle kaksi ponia ja kaksi ponien ohjaajaa joka arkipäivä, kahdeksi tunnik-
si päivässä.

Ponileikkikentällä lapset saavat ohjatusti hoitaa, harjata ja letittää poneja sekä ratsastaa. Leikkikentän toimin-
taan osallistuu päivittäin lähes 40 lasta. Poniravikoulu remontoidaan niin, että koululaisten iltapäiväkerhon on 
mahdollista toimia samoissa tiloissa.

Case

kunnan nuorisotila tallilla, siellähän tytötkin ovat
teksti: anne laitinen

Ahvenanmaalla herättiin vuonna 1998 ajatukseen, että tyttöjen on syytä saada harrastaa verovaroin yhtä lailla 
kuin poikienkin. Tutkimuksen mukaan harrastuksista 60 % oli suunnattu pojille ja vain 40 % tytöille. Nuorisota-
loissa tyttöjä ei näy, mutta hevostallilla kylläkin. Tältä pohjalta syntyi päätös, että nuorisotila viedään sinne mis-
sä tytötkin ovat: hevostallille.

Maarianhaminan nuoriso-ohjaaja Mio Sommardahl kertoo kaupungin epäilleen, että nuoriso-ohjaajasta tulee he-
vostenhoitaja talliyrittäjälle, mutta näin ei käynyt. ”Toiminta on kaikkea muuta kuin ratsastamista. Monipuolisen 
kerhotoiminnan ylläpito ei ole vaatinut suuria investointeja tai ylläpitokustannuksia,” toteaa Sommardahl.

Talliympäristössä korostuvat toisenlaiset asiat kuin perinteiset tyttöjen jutut: tallilla saa olla vahva ja fyysinen. 
”Tyttöjä kannustetaan tekemään miehisempiä töitä, kuten television tai pelijohtojen kytkemistä,” Mio Sommar-
dahl kertoo. Tytöt järjestävät innolla myös erilaisia tapahtumia ja vanhemmatkin pääsevät halutessaan mukaan 
toimintaan. Samoin pojat.

Case
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kerholaisesta kasvaa innokas hevoskerhonohjaaja. 
Ohjaajat voidaan kouluttaa tehtäviinsä Suomen Rat-
sastajainliiton järjestämillä kursseilla. Ratsastajainliit-
to julkaisee myös materiaalia hevoskerhon ohjaajien 
toiminnan tueksi. 

7.7.1 Hevostytöistä kasvaa hyviä johtajia

Päivi Laine

Hevosharrastajista suurin osa – sekä ratsu- että ravitalleil-
la – on tyttöjä. Poikien kiinnostuksen kohteena on enem-
män kilpaileminen sekä ratsastuksessa että raviurheilussa.

Tytöt viettävät paljon aikaa tallilla hevosten ja talliyh-
teisön kanssa. Tyttöjen roolia ratsastuksen harrastaji-
na ja harrastuksen vaikutuksia tyttöjen nuoruuteen ja 
kehitykseen on selvitetty muun muassa ruotsalaises-
sa tutkimuksessa (Forsberg & Tebelius 2006). Tutki-
muksessa selvisi, että vapaa-ajalla on tärkeä rooli nuo-
ren identiteetin kehittymisessä nyky-yhteiskunnassa. 
Nuoren itsestään muodostama kuva kehittyy kanssa-
käymisessä tallilla, hänen omien tulkintojensa tulok-
sena. 

Tutkimuksen johtopäätelmänä todettiin, että tallilla 
harrastajien keskuudessa muodostuu merkittävä va-
paa-ajanvieton alakulttuuri: tallia ympäristönä leimaa 
maskuliininen ilmapiiri, vaikka suurin osa harrasta-
jista on naispuolisia. Tytöt viettävät tallilla paljon va-
paa-aikaa ja heille muodostuu tietty keskustelukaava 
(viestintämalli, diskurssi), joka sisältää normeja, ar-
voja ja käytäntöjä. Vallitseva normi on järjestelmälli-
syys ja määrätietoisuus. Talliympäristössä tytöt luovat 
itselleen eri identiteetin kuin tallin ulkopuolella. Te-
kemällä tallin ja hevosten hoitoon liittyviä töitä tytöt 
omaksuvat rationaalisen, vastuullisen ja järjestelmälli-
sen käyttäytymismallin. 

Sukupuoliroolin kehittymisestä tutkimuksessa selvi-
si, että tallilla työskennellessään tytöt saavat mahdol-
lisuuden sisällyttää imagoonsa perinteisiä miehisiä 
käyttäytymismalleja. Yhtäältä tytöt toimivat ja kom-
munikoivat vastavuoroisessa suhteessa hevoseen. 
Kanssakäyminen elävän olennon kanssa on heille tär-
keää ja vastaa naiseuteen yhdistettyihin hoitamisvie-
tin ja empatian odotuksiin. Toisaalta havaittiin myös, 
että hevosta hoitaessaan tytöt ottavat etäisyyttä he-
voseen muun muassa puhumalla hoitohevosestaan 

  Ponikuninkuusraveissa. Kuva: Suomen Hippos, Elina Hirvonen
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humoristisesti. Tämä voidaan tulkita vallan ilmaukse-
na, hoitamisviettiin liitettävän uhrautuvuuden sijaan. 

Tutkimuksen mukaan tallitytöt eivät halua empatiaa, 
hoitamisviettiä ja ratsastusta korostavaa imagoa, sillä 
se ei ole heidän mielestään ”tuff ”, arvostettua. He ko-
kevat, että harrastukseen ja urheiluun liittyvien riskien 
vuoksi heidän imagoonsa kuuluu voima ja menestymi-
nen tallissa. Työskennellessään tallissa tytöt kehittävät 
fyysistä ja psyykkistä vahvuuttaan, vastakohtana naisel-
liselle stereotyypille. Heidän ihannoimiaan ominaisuuk-
sia ovat itseluottamus, tavoitteellisuus ja itsenäisyys.

Johtopäätelmänä todettiin lisäksi, että tallissa ehditään 
viettää myös vapaita hetkiä, leikkiä. Tytöillä on mah-
dollisuus luoda identiteettiä sekä suunnitelmallisessa 

työskentelyssä että spontaanissa toiminnassa. Koko 
tässä prosessissa tytöt saavuttavat sosiaalista ja kult-
tuurista pääomaa, jota he voivat hyödyntää tulevai-
suudessa. 

7.7.2 kuntien tuki ratsastuskouluille

Ratsastuskoulutoiminta on hyvin pääomasidonnaista 
ja vaatii suuria investointeja. Siitä huolimatta Suomes-
sa on vain muutama kunnan tai kaupungin omistama 
ratsastuskoulukiinteistö. Suomalaiset ratsastuskoulut 
ovat pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa ja yksi-
tyisin investoinnein toteutettuja, johtuen julkisen sek-
torin tuen puutteesta.

  Jaana Kivimäki ja Grivis vammaisratsastuksen EM-kilpailuissa vuonna 2013. Kuva: SRL, Sonja Holma
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Ruotsissa kunnat tukevat aktiivisesti ratsastuskoulu-
jen toimintaa tarjoamalla ratsastuskouluille olosuh-
teet (tallit, kentät, maneesit), joissa seurat tai yritykset 
toteuttavat ratsastuskoulutoimintaa. Ns. Ruotsin malli 
on omiaan edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, 
kun julkista tukea myönnetään yhtä lailla sekä poiki-
en että tyttöjen liikuntaharrastuspaikkojen rakentami-
seen.

Tasapuoliset investoinnit tuovat tasapuolisuutta myös 
harrastusmahdollisuuksiin. Palloilulajien harrastus-
maksut pysyvät kohtuullisina, koska seurat eivät itse 
joudu rahoittamaan urheilutilojaan. Ratsastuksen tun-
tihinnalla taas täytyy kattaa kaikki rakennusinvestoin-
nit, jotka yrittäjä joutuu itse kustantamaan. 

Hevosharrastusten huomioon ottamista liikuntapaik-
karakentamisessa käsitellään myös kohdassa 5.5.

7.8 Hevostoiminta eHkäisee 
syrjäytymistä
Hevoset yhdistävät erilaisia ihmisiä. Hevoset kasvat-
tavat hevostoiminnassa mukana olevien empatiaky-
kyä ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 
Maahanmuuttajille ja erityisryhmäläisille tallilla toimi-
misella saattaa olla merkitystä oman tien näyttäjänä. 
Kosketus maaseutuun voi avata maahanmuuttajille ai-
van erilaisen käsityksen uudesta kotimaastaan ja sen 
tarjoamista mahdollisuuksista. Tallilta voi löytyä uu-
sia kontakteja, uusi turvallinen vapaa-ajan viettopaik-
ka tai mielekästä tekemistä työelämään tutustumisen 
tai työpaikan kautta. Uusien kokemusten kautta he-
vostoiminta voi avata aivan uusia näkökulmia omaan 
tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin.

nuorisopilottihanke tarjoaa ratsastuselämyksiä lapsille
teksti: suomen ratsastajainliitto

Suomen Ratsastajainliitto tarjoaa yhteistyössä vapaaehtoisjärjestö Hopen, yhteistyökumppaniensa sekä tallien 
ja seurojen kanssa ratsastuselämyksiä vähävaraisten perheiden lapsille. keväällä 2014 toteutetusta hausta mu-
kaan hankkeeseen valikoitui 12 tallia ja ratsastusseuraa, jotka sitoutuvat kukin tarjoamaan 1 – 3 alakouluikäiselle, 
vähävaraisen perheen lapselle ratsastuksen alkeiskurssin ja mahdollisesti sen oheen muuta hevostoimintaa, ku-
ten tilaisuuden osallistua hevoskerhoon. Alkeiskurssin kustannukset jakaantuvat Ratsastajainliiton ja kurssin jär-
jestävän tahon kesken.

300 lasta ratsastuksen alkeiskurssille

Hankkeen tavoitteena on kolmen seuraavan vuoden aikana nostaa kaikkiaan 300 lasta ja nuorta hevosen sel-
kään. Syksyllä 2014 alkeiskurssin aloittaa hankkeen rahoittamana noin 30 lasta. He ovat tulleet Hopen asiak-
kaiksi perheiden itsenäisen yhteydenoton tai eri viranomaistahojen ohjaamina. Hopen lisäksi Ratsastajainliitto 
lisää yhteistyötä myös kuntasektorilla.

ratsastusvarusteita ja näytöselämyksiä

Myös useat Ratsastajainliiton yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita hankkeesta. Alkeiskurssin aloittavat lap-
set saavat yhteistyökumppanilta lahjoituksena turvakypärät, ja muutamat tapahtumajärjestäjät lahjoittavat pro-
jektiin osallistuville perheille pääsylippuja erilaisiin ratsastusnäytöksiin. Ratsastajainliiton aluejaostot osallistu-
vat hankkeeseen lahjoittamalla 20-vuotisjuhlakilpailuidensa tuoton hankkeeseen.

Hopen kautta useita keinoja auttaa

Hope on vapaaehtoisjärjestö, joka toimii tasa-arvoisen lapsuuden puolesta. Avun muodot ovat lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuksien tukeminen, vapaa-ajan elämysten tarjoaminen ja vaate- ja tavaralahjoitukset. Hopen 
apu ohjautuu 14 paikallistoimijan välityksellä ympäri Suomen.

Case
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mallia ruotsista – kotouttamista hevostalleilla
teksti: anne laitinen

R uotsissa toteutettiin vuonna 2013 Hästnära Jobb -pilottiprojekti, jossa hevosala kantoi osaltaan vastuuta yh-
teiskunnasta tarjoamalla maahanmuuttajille kotoutusta talliympäristössä. 

”Projektissa on talleille työllistetty maahanmuuttajia, joiden on muutoin haastavaa saada töitä. Työt käsittivät ti-
lan yleisiä töitä, muun muassa piha-alueiden ja hevostarhojen kunnossapitoa, vesihuoltoa tarhoihin ja muita ti-
lan töitä. Hevosala onkin erinomainen porras elämän seuraavaan vaiheeseen. Talleilla on myös tapana, että opas-
tusta annetaan hyvin käytännönläheisesti. Talliympäristö tarjoaa käytännön töitä matalan koulutuksen saaneille 
henkilöille. Lisäksi talliyhteisö on perheenomainen, oma sosiaalinen verkostonsa,” Hästnäringens Nationella Stif-
telsenin projektipäällikkö Sara Strömberg tiivistää.

ensimmäinen kotouttamisprojekti onnistui hyvin, ja puolet kahdeksasta mukana olleesta maahanmuuttajasta sai 
töitä projektin päätyttyä. Projektia on tarkoitus jatkaa kohdentamalla sitä laajemmin syrjäytymisuhan alla ole-
ville.

Case

 Ilo ylimmillään ponien näyttelymenestyksen johdosta. Kansallinen poninäyttely kokoaa lähes 500 ponia vuosittain. 
Kuva: Satu Pitkänen
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•	 Tukea ratsastusta tasavertaisena harrastuksena 
muiden lajien rinnalla (vrt. jääkiekko, jalkapallo).

•	 Tukea hevosurheilualueiden rakentamista ja 
kunnossapitoa.

•	 Antaa peruskoululaisille mahdollisuuden 
kokeilla ratsastusta tai ajoa osana 
liikuntatuntien, -päivien tai kesätoiminnan 
ohjelmaa.

•	 Järjestää kunnallista nuorisotyötä yhteistyössä 
lähialueen tallien tai ratsastusseurojen kanssa 
talliympäristössä.

•	 Tukea vammaisratsastusta sekä 
erityisryhmien, syrjäytymisuhan alla olevien ja 
maahanmuuttajien hevosharrastustoimintaa.

•	 ottaa hevostoiminnan huomioon osana 
ehkäisevää nuorisotyötä.

Mitä kunta voi tehdä?
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8  hEvoSEt SoSiaali- ja tErvEySpalvEluiSSa

Minna Martin-Päivä

Hevonen voi olla kuntalaisille ja heidän hyvinvoinnil-
leen avuksi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kaut-
ta. Hevosen kanssa toimiminen on ennaltaehkäisevää 
ja ihmisen hyvinvointia lisäävää toimintaa. Hevonen 
on erityisryhmätyön monipuolistaja. Hevosavustei-
sia kuntoutuspalveluita voidaan hyödyntää lasten ja 
nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden sekä esimerkiksi 
muistisairaiden parissa. 

Hevosen käyttämisestä kuntouttavassa ja ennaltaeh-
käisevässä hoivatyössä on runsaasti hyviä kokemuk-
sia. Kela korvasi ratsastusterapiaa fysio- ja toiminta-
terapiana vuonna 2013 liki 1,74 miljoonalla eurolla.

Hevonen voi merkittävästi edistää ihmisen kehitystä 
ja kasvua. Hevonen on armollinen: se hyväksyy ih-
misen sellaisenaan, ilman ennakkoasenteita ja -odo-
tuksia. Ison eläimen hallinta ja yhteistyö sen kanssa 
on omiaan vahvistamaan itsetuntoa. Hevosen kanssa 
toimiminen on ihmiselle hyödyllistä: elämänlaatu pa-
ranee, stressi vähenee, verenpaine alenee, terveys ja 
kunto kohenevat, mieli rauhoittuu ja sosiaalinen kans-
sakäyminen helpottuu. 

Hevosavusteinen toiminta on yksi suomalaisen Green 
Care -toiminnan edelläkävijöistä. Green Care on 
luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, 
jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua 
monin eri menetelmin muun muassa luonnon elvyt-
tävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Taulukosta sivuilla 96 – 97 ilmenee, miten hevosia 
voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalveluissa monel-
la eri tavalla.

8.1 toimintakyvyn ylläpito ja 
Hyvinvointi

Kuten aiemmin on todettu, hevosta seuraamalla ja ha-
vainnoimalla ihminen oppii tekemään havaintoja it-

sestään ja omista reaktioistaan sekä korjaamaan toi-
mintaansa. Tähän perustuu esimerkiksi ratsastuksen 
toimintakyvyn ylläpitoa ja hyvinvointia lisäävä vai-
kutus. Ratsastustunnilla ihminen on kiinnostunut 
esimerkiksi istunnastaan hevosen selässä ja apujen 
käytöstään. Pystyäkseen kehittämään omaa kehon-
hallintaansa ihmisen on kiinnitettävä asiaan huomiota 
myös muualla kuin viikoittaisella ratsastustunnillaan. 
Kehotietoisuus lisääntyy ja mahdollisuudet vaikuttaa 
oman kehon toimintaan paranevat. 

Ratsastuksen kautta moni on tehnyt havaintoja va-
kiintuneista, yksipuolisista työasennoistaan, toispuo-
leisesta seisoma-asennostaan jne., jotka ovat ajan 
myötä vaikuttaneet ihmiseen vinouttavasti ja aiheut-
taneet erilaisia särkyjä tai jäykkyyksiä kehoon. Ratsas-
tuksen kautta on voitu päästä kiinni kehonhallinnan 
haasteisiin, kyetty muuttamaan esimerkiksi työasen-
toja tai seisomatyyliä ja näin onnistuttu vapautumaan 
erilaisista säryistä ja vaivoista. Hevosharrastus voi lisä-
tä ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia.

Käytännön esimerkki: Eläinlääkäri kärsi yksipuolisista 
työasennoista, mutta ratsastuksen avulla hän tuli tie-
toiseksi vinoudestaan. Nykyään hän kiinnittää huomi-
ota työasentoihin ja vahvistaa omia syviä keskivarta-
lon lihaksiaan ratsastamalla. Hevosen selän liike tuo 
tarpeellista liikettä ratsastajan kehoon. Ratsastus yh-
dessä fysioterapian kanssa on tuonut avun eläinlääkä-
rille ja hän on pystynyt vähentämään särkylääkkeiden 
määrää lyhyessä ajassa. 

Käytännön esimerkki: Paino-ongelmista kärsivä nai-
nen halusi aloittaa ratsastuksen. Hän kärsi selkäki-
vuista, hänellä oli masennusta ja itsetunto oli heikko. 
Nainen aloitti ratsastuksen tulemalla tallille ja toimi-
malla hevosten kanssa. Halu päästä hevosen selkään 
sai hänet lisäämään liikuntaa myös tallikäyntien ulko-
puolella ja tarkkailemaan ruokailutottumuksiaan. Ly-
hyessä ajassa hän onnistui pudottamaan painoaan sen 

  Hevosilta oppii tässä ja nyt elämistä. Kuva: Simopekka Lepistö
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verran, että hän pystyi nousemaan hevosen selkään. 
Aluksi hän ratsasti vain käyntiä ja lyhyitä aikoja. Pai-
no putosi edelleen ja lopulta hän laihtui 40 kg. Pai-
no pysyi alhaalla ja harrastus jatkui. Selkäkipu poistui, 
särkylääkkeiden syönti loppui ja lääkkeistä säästyneel-
lä rahalla nainen kykeni kustantamaan harrastuksensa.

8.2 lastensuojelunäkökulma 

8.2.1 ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon 
tukitoimet
Lastensuojelunäkökulmasta ennaltaehkäisevällä työl-
lä on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnille, onpa sit-
ten kyseessä syrjäytymisvaarassa tai huostaanoton 
tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Mahdollisimman var-
hainen puuttuminen on tärkeää. Hevostoiminta voi 
olla ennaltaehkäisevää tai osa avohuollon tukitoimia. 

Hevostoiminta tai -harrastus voi olla kunnan, seura-
kunnan tai muun julkisen tahon kustantamaa säännöl-
listä toimintaa, esimerkiksi ratsastustunti asiakkaan 
tarpeiden mukaan ryhmätuntina tai yksityistuntina. 

Säännöllisyys on tärkeää, samoin kuin toiminnan pit-
käjänteisyys. Lapsen tai nuoren pitää rauhassa saada 
luoda kontakti tallin aikuiseen, hevosiin ja muuhun 

ympäristöön. Lapsen on saatava kokea, että hänen 
elämässään on jotain pysyvää. Sosiaalityö on tyypil-
lisesti työtä, jossa vaihtuvuus on suurta. Tallitoiminta 
sen sijaan on pysyvää, yleensä tallinpitäjät pysyvät sa-
malla paikalla pitkään, jolloin toimintaan saadaan jat-
kuvuutta. Näin ollen talliympäristö on omiaan tarjoa-
maan lastensuojelun asiakkaille pysyviä ihmissuhteita 
ja pitkäjänteisyyttä. 

8.2.2 perhekodit

Perhekodeissa on jo pitkään tehty työtä lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin lisäämiseksi hevosten ja eläinten 
avulla. Suomessa on muutamia kymmeniä perheko-
teja, joissa hevoset ovat osana toimintaa. Perhekodis-
sa toimii pääsääntöisesti moniammatillinen tiimi, joka 
mahdollistaa lasten ja nuorten kasvun monipuolisen 
tukemisen ja hoitamisen.

Perhekodeissa kiinnitetään pääsääntöisesti huomio-
ta hyvinvointia edistävään toimintaympäristöön. He-
voset ovat luonteva osa hyvinvointia lisäävää toi-
mintaympäristöä ja tuovat perhekotiin luonnollista 
toiminnallisuutta. Hevostoiminnan kautta voidaan li-
sätä lasten ja nuorten aktiivisuutta, sitouttaa heitä toi-
mintaan ja ajanhallintaan.

toiska – mitattua ja tuloksel lista lastensuojelua, jossa hevoset ovat osa toimintaa
teksti: anne laitinen

Case

ilmajoella sijaitseva Perhekoti Toiska on lastensuojeluun erikoistunut perheyritys, joka tarjoaa sijaishuoltoa ja 
avopalveluja. Hevostoiminta on vakiinnuttanut asemansa oleellisena osana tilan toimintaa, ja nykyään voidaan-
kin jo puhua Toiskan hevostoiminnasta yhtenä hevosavusteisen toiminnan mallina. 

Tilalla tarjotaan ammatillista perhehoitoa 13 – 21-vuotiaille tytöille. Myös Green Care -ajattelu on osa Toiskan 
toimintaa.

Toiminta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa on tuottanut jo mitattavissa olevia säästöjä. kunnan mak-
sama 8 000 – 10 000 euron vuosittainen kustannus avohuollon kautta mukana olevasta nuoresta tuo panokseen 
nähden kymmenkertaisen säästön, kun lapsen tai nuoren sijoitukselta voidaan välttyä. 

Toiskan toiminta perustuu ammatilliseen osaamiseen. Psykiatrinen osaaminen ja pitkä lastensuojelun kokemus 
ovat toiminnan kivijalka. Hevostoiminta on lisäarvo, ja myös hevosavusteiseen toimintaan henkilökunnalla on 
asianmukainen koulutus ja käytännön kokemus. Toiskassa hevoset toimivat vuorovaikutteisina tunnetaitokas-
vattajina yhdessä ohjaajan kanssa.

Lisätietoja www.perhekotitoiska.fi

www.perhekotitoiska.fi
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  Hevosharrastaminen ylläpitää toimintakykyä ja on mukavaa yhdessä tekemistä. Kuva: Hippolis, Anne Laitinen

Perhekotien hevostoiminnan lähestymistapoja voivat 
olla esimerkiksi sosiaalipedagoginen hevostoiminta, 
narratiivinen toiminta tai tunnetaitokasvatus, joista li-
sää jäljempänä.

8.3 ikääntyneet ja vanHukset

Hevosharrastus on monelle ihmiselle elinikäinen har-
rastus. Harrastusta voi hyvin jatkaa myös eläkevuosi-
na, omaan tahtiin, ja näin ylläpitää toimintakykyä ja 
elämän sisältöä mahdollisimman pitkään. Hevoshar-
rastus on eri sukupolvia luontevalla tavalla yhdistävä 
liikuntamuoto. Sanonta ”hyväksi hevosmieheksi tai 
ratsastajaksi ei kasva yhden eliniän aikana” kuvastaa 
sitä, että hevosten kanssa toimiessa oppia tarvitaan yli 
sukupolvien. Hevoset pitävät iäkkäänkin ihmisen ak-
tiivisena: on syy, miksi lähteä liikkeelle, sillä hevosta 
pitää hoitaa ja huoltaa päivittäin.

Ikääntyvien ihmisten ryhmä kasvaa lähivuosina tun-
tuvasti, mikä tulee huomioida myös hevosalan palve-
lujen suunnittelussa ja yritysten erikoistumisessa. 

8.4 Hevosavusteinen toiminta 

Anne Laitinen

Equine Assisted Activities (EAA) eli hevosavusteinen 
toiminta tarkoittaa toimintaa, jonka keskiössä ovat 
asiakas, ohjaaja, tarvittaessa asiakkaan avustaja sekä 
hevonen. Toiminta voi käsittää melkein mitä tahansa 
aktiviteettejä, jotka liittyvät hevosen hoitoon ja käsit-
telyyn, joko maasta käsin, hevosen selästä tai hevos-
kärryistä. 

Equine Assisted Therapy (EAT) eli ratsastusterapia 
on tunnetuin hevosavusteisen toiminnan menetel-
mä. Hevosavusteisesta terapiasta on kyse silloin, kun 
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koulutuksen saanut terapeutti käyttää hevosta apu-
naan. Ratsastusterapiasta kerrotaan enemmän koh-
dassa 8.4.1.

Hevosavusteisia menetelmiä käyttävät työssään apu-
na muun muassa fysioterapeutit, puheterapeutit, psy-
koterapeutit ja kasvatustyötä tekevät ammattilaiset. 
Ihmisen ja hevosen välisen vuorovaikutuksen mo-
nipuoliset hyödyt ovat jo laajasti tunnettuja. Hevos-
avusteisia menetelmiä hyödyntämällä voidaan pa-
rantaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, emotionaalisia tai 
luovuutta vaativia kykyjä.

Hevosavusteinen toiminta vaikuttaa ihmiseen laaja-
alaisesti niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Hevosen ja 
ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. Hevonen on tasapuoli-
nen, lahjomaton ja kustannustehokas kuntouttaja.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liit-
tyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvoin-
tia ja elämänlaatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita 
käytetään pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja vastuulli-
sesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun 
muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja koke-

muksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luon-
nonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon ele-
menttejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja 
laitosympäristöissä.

Green Care on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. 
Toiminnalle on laadittu eettiset ohjeet ja alan koulu-
tus- ja laatukriteerejä työstetään yhteistyössä Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Luontoavus-
teisia menetelmiä käyttävät toimijat voivat erikoistua 
käyttämään toiminnassaan kotimaisia maatiaisrotuja, 
myös alkuperäisrotuamme suomenhevosta.

Kaikki hevosavusteinen toiminta kuuluu Green Care 
-kehyksen alle. Hevosavusteinen toiminta on yksi 
Green Care -toiminnan edelläkävijöistä Suomessa.

Tutustu hevosavusteiseen toimintaan: www.youtube.
com, video Hyvinvointia hevosesta – malleja hevos-
avus teisesta toiminnasta.

green Care -menetelmät

ekopsykologia:  
ihmisen ja ympäristön suhde

eläinavusteiset
Ratsastusterapia
Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta
kaverikoirat
Muu eläinavusteinen 
(lampaat, alpakat ja 
laamat, jne.)

luontoavusteiset
ekopsykologian 
menetelmät
elämyspedagogiikka/ 
seikkailukasvatus
Luonnon materiaalien 
käyttö
Ympäristökasvatus

viherympäristön 
kuntouttava käyttö
Puutarhaterapia
Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 
puutarhatoiminta
Terapeuttiset pihat

maatilan kuntouttava 
käyttö (hoiva-
maatalous)
kuntouttava työ

Lähde: Green Care Finland ry:n kotisivu

” Hevosavusteinen toiminta vaikuttaa 
ihmiseen laaja-alaisesti niin fyysisesti 
kuin psyykkisesti."

https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
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8.4.1 ratsastusterapia 

Sanna Mattila-Rautiainen

Ratsastusterapia eli Equine Assisted Therapy (EAT) 
on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteutta-
maa yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista ko-
konaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapiaa käy-
tetään fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta 
tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kokonaiskun-
toutuksen osana. Ratsastusterapian tavoitteena ei ole 
ratsastustaitojen opettelu, vaan hevosen avulla opi-
taan oman kehon, mielen ja/tai käyttäytymisen hal-
lintaa ja terapia on aina tavoitteellista, kuntouttavaa 
toimintaa (Suomen Ratsastusterapeutit ry 2013). Rat-
sastusterapeutin pohjakoulutuksen mukaan terapiassa 
painottuvat muun muassa motoriset, pedagogiset ja 

psykologiset tavoitteet. Henkilökohtaisen kuntoutus-
suunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa käytetään 
hyväksi hevosen ja ihmisen välistä liike- ja tunnevuo-
rovaikutusta. Lisäksi hyödynnetään hevosen elinym-
päristöä muun muassa toiminnallisesti.

Ratsastusterapiaa voidaan käyttää  
kuntoutusmuotona muun muassa

• masennuksen hoidossa
• tunnevuorovaikutustaitojen vahvistamisessa
• huumevieroituksen tukena
• alaselkäongelmien tukena
• neliraajahalvaantuneilla 
• CP-vammaisilla
• autisteilla

muistisairaille apua hevosista
teksti: anne laitinen

S uomessa on 120 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa, ja vuosittain diagnosoidaan 10 000 
uutta tapausta pelkästään alle 65-vuotiailla työikäisillä. Muisti- ja lähihoitaja elina Lukumies Lohjalta arvostelee 
suomalaista muistisairaiden hoitomallia, jossa suositaan laitoshoitoa eniten euroopassa. Laitosolosuhteet eivät 
kannusta aktiiviseen toimintakyvyn ylläpitoon, vaan passivoivat. Lääkkeettömän hoidon pitäisi olla muistisairai-
den käytösoireiden ensisijainen hoitomuoto. käytännössä tämä tarkoittaa jäljellä olevan toimintakyvyn tukemis-
ta mielekkään tekemisen avulla. keinoiksi käy mikä tahansa, mikä tuottaa iloa ja mielihyvää. Myös hevoset.

Lukumies on osana omaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutustaan kokeillut hevosen vaikut-
tavuutta kahden iäkkäämmän muistisairaan virkistyksessä. Aktiivisuus lisääntyi ja miehistä tuli esiin uusia piir-
teitä. 

”Talliympäristössä miehillä oli paljon kiinnostavaa tekemistä hevosten lisäksi. Mitä tekemistä heillä on laitoksis-
sa?” Lukumies kysyy. ”Hevosten parissa miehet ottivat huolehtiakseen hoitajista, ja yhteinen kokemus lähensi 
hoitosuhdetta. Pysäyttävää oli myös se, että mies, joka ei välttämättä enää osaa pukea päälleen, osaa edelleen – 
kymmenien vuosien jälkeen – valjastaa hevosen.”

Case

tutkimus: alaselkäkipuisten ratsastusterapia kokeilu, fysio- ja ratsastusterapeutti 
sanna mattila-rautiainen (2011).
Neljä potilasta tutkittiin kainuun keskussairaalan aloitteesta. Tutkimusseurannassa 24 ratsastus terapia kerran tu-
loksena todettiin, että henkilöt kokivat elämänlaatunsa parantuneen. kipulääkkeiden käyttö ei vähentynyt, mikä 
voi johtua myös opitusta kipujäljestä ja turvallisuushakuisuudesta. Työelämästä jo syrjäytyneistä kokeiluun osal-
listuneista kolme palasi jollain tavoin työelämään. Tämän tutkimuksen perusteella ratsastusterapia näyttäisi sopi-
van alaselkäkipuisen kuntoutukseen.

Case
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  Hevonen on kehon kieltä lukeva laumaeläin. Kuva: Iiro Rautiainen

• käytöshäiriöisillä
• psykoterapian apuna
• oppimis- ja kehityshäiriöisillä
• monivammaisilla
• lastensuojelun tukitoimena

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapiamuoto, jos-
sa ihminen on mukana kokonaisvaltaisesti kehollaan, 
ajatuksillaan ja tunteillaan. Terapiassa ihminen on jat-
kuvassa kosketus-, tunne- ja vuorovaikutuskontaktis-
sa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Suomessa ratsastusterapia liitetään usein fysioterapi-
aan, vaikka sillä on paljon annettavaa myös erityispe-
dagogiikalle ja psykologiselle kuntoutukselle. Ratsas-
tusterapian fysioterapiakeskeisyys johtuu pitkälti siitä, 
että suuri osa suomalaisista ratsastusterapeuteista on 
pohjakoulutukseltaan fysioterapeutteja ja he painotta-
vat työssään hippoterapian motorisia tavoitteita.

Kela korvasi vuonna 2013 liki 1,74 miljoonalla eurol-
la ratsastusterapiaa vaikeasti vammautuneiden lääkin-
nällisenä kuntoutuksena osana fysio- tai toimintate-
rapiaa. Korvattavuus perustuu vammaispalvelulakiin. 
Ratsastusterapiaa koulutetun ratsastusterapeutin to-
teuttamana voidaan korvata osana kuntoutusta pää-
sääntöisesti Kelan, kuntien, perhe- ja kasvatusneuvo-
loiden, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön toimesta. 
Osa ratsastusterapeuteista on hyväksytty lääkinnälli-
sen kuntoutuksen tuottajiksi.

Ratsastusterapia on suojattu nimike, ja Suomessa rat-
sastusterapiaa voi tarjota vain ratsastusterapeutiksi 
kouluttautunut henkilö. Ratsastusterapeuttien poh-
jakoulutuksena vaaditaan riittävän laaja ammatillinen 
osaaminen, vähintään AMK-tason tutkinto opetuk-
sen, sosiaali- tai terveydenhuollon alalta sekä vähin-
tään kahden vuoden työkokemus oman ammattialan 
käytännön kuntoutustyöstä.
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Hevosavusteisen toiminnan 
korvattavuus

muu hevosavusteinen toiminta kuin ratsastus-
terapia ei ole kela-korvauksen piirissä, koska 
sitä ei mainita vaikeavammaisten lääkinnällis-
tä kuntoutusta koskevassa laissa. korvattuna 
siihen voi olla mahdollisuus avo huollon tuki-
toimena, lastensuojelussa tai syrjäytymisen 
ehkäisyssä, kuntoutuksena, sairaan hoitopiirin 
tai seurakunnan kautta, perhe  kodeissa, päivä-
toiminnassa, osana toiminta   terapiaa tai työ-
voiman palvelu keskuksissa yhtenä tukitoime-
na osana palvelu palettia esimerkiksi erittäin 
vaikeasti työllistettäville. 

info

sosiaalipedagogisen toiminnan elementit:

yHteisöllisyys
•	 vuorovaikutus, osallisuus

elämyksellisyys
•	 kokemukset ja niiden jakaminen, osia 

seikkailu- ja elämyspedagogiikasta

toiminnallisuus
•	 yhteistoiminta, osallistuminen, 

vastuunkanto

info

8.4.2 sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Anne Laitinen

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementit 
nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, 
elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito 
kohtaaminen). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta 
oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonais-
valtaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla näy-
tetään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvoin-
ti syntyy: esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, 
säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan käyttää 
eri tavoin. Se toimii niin syrjäytymisen ehkäisyssä, elä-
mänhallinnan harjoittelussa kuin myös muun muas-
sa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihde-
kuntoutuksen tukena.

Kunnan näkökulmasta kannattaa varmistaa palvelun 
laatu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole suo-
jattu nimike, joten toiminnan tarjoajan koulutus ja 
ammatillinen tausta voivat muodostua keskeisiksi va-
lintakriteereiksi. Vuodesta 2002 lähtien Suomessa on 
tarjottu sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täyden-
nyskoulutusta. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se 
antaa hyvät perustiedot. 

8.4.3 muita hevosavusteisen toiminnan 
menetelmiä

Sosiaalipedagogisen viitekehyksen lisäksi muita he-
vosavusteiseen toimintaan soveltuvia menetelmiä:

Narratiivinen lähestymistapa lähtee liikkeelle tarinois-
ta ja niiden rikastuttamisesta. Tarinoiden avulla lapset 
ja nuoret voivat samaistua eri henkilöihin tai hahmoi-
hin, ottaa eri rooleja itselleen ja katsoa asiaa tai tilan-
netta toisen henkilön näkökulmasta.

Tunnetaitokasvatus opettaa tunnetaitoja eläinten, he-
vosten, yhteisön ja ympäristön avulla. Tunnetaito-
kasvatus painottaa ihmisten ja eläinten välistä vuo-
rovaikutusta ja auttaa ihmistä hahmottamaan omaa 
rooliaan suhteessa muihin (esimerkiksi Equine/Ani-
mal Assisted Social Emotional Learning – EASEL/
AASEL).
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Hevonen sosiaali- ja terveyspalveluissa

green Care

www.gcfinland.fi

Mitä? kokonaisvaltainen viitekehys, joka kattaa kaikenlaisen luontoympäristön hyödyntämisen hyvinvoinnin 
lähteenä.

Miksi? Luonto tarjoaa monia mahdollisuuksia ihmisen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Miten? Toimialojen rajat ylittävä viitekehys. Menetelmiä voidaan soveltaa muun muassa 
•	hoiva-	ja	asumispalveluissa	
•	kuntoutuksessa	ja	terapiassa	
•	ennalta	ehkäisevässä	toiminnassa	ja	hyvinvointi	palveluissa	
•	sosiaalisessa	työllistämisessä	
•	kasvatuksessa

kenelle? Tarpeesta ja tavoitteesta riippuen kaikille.

korvattavuus? Toimiala kohtaisesti voi olla julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvaa toimintaa ja 
yksityisen ostamia hyvinvointi palveluja. Tavoitteena on laajentaa luontoon perustuvien toimintamallien 
valikoimaa ja käyttöä sekä yksityisellä että julkisella puolella.

HevosHarrastus 

www.ratsastus.fi, www.hippos.fi, www.4h.fi

Mitä? Perus harrastaminen 
•	liikunta	ja	urheilu	
•	virkistäytyminen	
•	nuorisotyö	
•	yhteisöllisyys

Miksi? Liikuntaa, ulkoilua ja virkistäytymistä. vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti 
kuin fyysisestikin. Hevonen ei syrji.

Miten? Ratsastaminen, ajaminen, hevoskerhot (ratsastuskoulut, 4H ja ravinuoret), tallitoiminta, raviurheilun 
seuraaminen jne

kenelle? kaiken ikäisille hevosharrastuksesta kiinnostuneille perusharrastajista tavoitteelliseen kilpaurheiluun.

korvattavuus? Pääsääntöisesti omakustanteisesti. Seurat voivat tarjota maksuttomia hevoskerhoja. kuntien 
tuki urheiluseuroille – myös ratsastusseuroille – edesauttaa. kunnan nuorisotyö voi tapahtua 
talliympäristössä. Muutama kaupunki tai kunta tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ratsastusharrastusta tai 
ratsastus voi olla peruskoulussa liikuntatuntina.

vammaisratsastus 

www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus

Mitä? Perusharrastus kuin edellä (integraatio ja inkluusio). Ratsastaja voi käyttää apuvälineitä ja –keinoja, 
tarvittaessa opetusta voidaan soveltaa ja olosuhteet voidaan järjestää sopiviksi. Harrastamisesta 
kilpaurheiluun, kouluratsastuksessa omat luokat paralympiatasolle saakka.

Miksi? Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla erityistarpeet huomioiden. Ratsastus- ja hevostaitojen oppiminen.

Miten? Ratsastuksen ja hevostoiminnan opettelemista kuten edellä. Henkilökohtaiset tavoitteet määrittyvät 
ratsastajan toimintaedellytysten ja kiinnostuksenkohteiden mukaan (esimerkiksi kilpaileminen on 
mahdollista, mutta ei pakollista).

kenelle? Hevosharrastuksesta kiinnostuneille.

korvattavuus? Pääsääntöisesti omakustanteista. voi saada:
•	kunnan liikuntatoimen erityisliikunnan alaisena korvattavana 
•	Henkilökohtainen avustaja 
•	Apuvälineisiin voi hakea lääkinnällisenä kuntoutuksena sairaanhoitopiirin kautta (esimerkiksi 

geelipehmustetut ratsastushousut) urheilu harrastukseen 30 h/kk, haku kunnasta, samoin 
kuljetuspalvelu mahdollisuus 18 h/kk. 

•	vammaisjärjestöt voivat käyttää virkistystoimintana maksusitoumuksen kuntoutuksesta vastaavalta 
taholta.

www.gcfinland.fi
www.ratsastus.fi
www.hippos.fi
www.4h.fi
www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus
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ratsastusterapia 

www.suomenratsastusterapeutit.net

Mitä? Ratsastus terapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista 
kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutuksen tavoitteisiin.

Miksi? Ratsastus terapeutin pohja koulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat muun muassa motoriset, 
pedagogiset ja psykologiset tavoitteet.

Miten? Henkilökohtaisen kuntoutus suunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa käytetään hyväksi hevosen 
ja ihmisen välistä liike- ja tunnevuorovaikutusta. Lisäksi hyödynnetään hevosen elinympäristöä muun 
muassa toiminnallisesti ratsastusterapiassa.

kenelle? Fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kokonais-
kuntoutuksen osana.

korvattavuus? Pääsääntöisesti kelan, kuntien, perhe- ja kasvatusneuvoloiden, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön 
korvaama koulutetun ratsastusterapeutin toteuttamana.

sosiaali pedagoginen Hevostoiminta 

www.hevos toiminta.net

Mitä? ennaltaehkäisevää tai sosiaalista kuntoutusta, joka pohjautuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen.

Miksi? Toiminnan kohteena on sosiaalisten taitojen kehittäminen. käytetään avohuollossa kuntoutuksen 
tukitoimena.

Miten? Talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, jossa hyödynnetään yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta ja 
elämyksellisyyttä.

kenelle? Sosiaalista kuntoutusta tarvitseva. Lastensuojelussa, avohuollon tukitoimena, ennaltaehkäisevänä 
toimena jne.

korvattavuus? esimerkkejä: 
•	Avohuollon	tukitoimena	
•	Lastensuojelussa	ja/tai	syrjäytymisen	ehkäisyssä	kunta	
•	Kuntoutuksessa	sairaanhoitopiiri	
•	Perhekodit	
•	Työvoiman	palvelukeskuksissa	yhtenä	tukitoimena	osana	palvelupalettia,	esim.	vaikeasti	työllistettäville

  Jos fysioterapeutti huomauttaa kehon vinoudesta, saattaa se aiheuttaa kuntoutettavassa vastarintaa. Hevonen 
opettaa ja motivoi toisin: ratsastajan fyysinen vinous näkyykin hevosen väistönä tai vinoutena. Kuva: Sirpa Korhonen

www.suomenratsastusterapeutit.net
www.hevostoiminta.net
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sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana psyko sosiaalisen tuen palveluita 
Teksti: katri rouhento

Hämeenlinnan kaupungissa hevostoiminta on yksi valinnainen osa toimintaterapian palveluita alakoululaisille. To-
teuttajana on kaupungin palveluksessa oleva toimintaterapeutti, jolla on myös sosiaalipedagogisen hevostoimin-
nan koulutus. 8 – 12-vuotiaat lapset kokoontuvat pienryhmissä läheisellä yksityisellä ratsutallilla, terapeutin lisäk-
si mukana on koulutettu avustaja sekä tehtävään soveltuva hevonen. 

Lapset ohjautuvat ryhmään oppilashuollon perheneuvolan tai lastensuojelun kautta eli ovat toisen lähettäjätahon 
asiakkaita. osallistujilla on ollut sosiaalisten taitojen ja valmiuksien hankaluutta: ujous, arkuus, vetäytyvyys, kou-
lukiusaaminen, toisten huomioonottamisen hankaluus, ryhmätyötaidot ja -halu, itsetunnon pulmat. 

kustannukset ovat hyvin kohtuulliset. kyseessä on kaupungin oma toiminta, ryhmäläiset kuuluvat kaupungin 
asiakasvakuutuksen piiriin. vanhempien ennen ryhmän alkua ja sen jälkeen täyttämien kyselyjen mukaan osallis-
tujien sosiaalinen rohkeus, aloitteisuus ja avoimuus ovat lisääntyneet, samoin sanallinen ja kehollinen ilmaisu ja 
halu tehdä ryhmätöitä sekä mahdollisuus erilaiseen rooliin niin koulu- kuin kotimaailmassa.

Case

erityisryhmien päivätoiminta hevostilalla, ravuri oy 
Teksti: anne laitinen

H ollolalaisella kiikun tallilla on järjestetty erityisryhmän päivätoimintaa syksystä 2004 lähtien. Joka arkipäivä 
toimintaan osallistuu 15–20 erityistukea tarvitsevaa aikuista. 

”Päivätoiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää siihen osallistuvan, erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja,” kertoo toiminnasta vastaava Ravuri oy:n yrittäjä Susanna Packalen.

Päivätoiminta koostuu monenlaisista maatilan puuhista. Pääpaino on hevosissa ja poneissa, mutta myös muut 
eläimet, kuten vuohet, kissat ja minipossu, kaipaavat huolenpitoa. Lisäksi päivätoimintalaiset lenkkeilevät luon-
non helmassa sekä ajavat ja ratsastavat hevosilla.

Susanna Packalen kertoo, että käytännön hyötyinä päivätoiminta hevostallilla näkyy asiakkailla muun muassa 
lääkkeiden käytön vähenemisenä ja mahdollisuutena jättää ne pois kokonaan. omaishoitajat jaksavat kotona pa-
remmin ja pidempään, kun päivätoiminnassa mukana oleville uni maistuu hyvin ja päivärytmi säilyy paremmin.

Työtehtävät määräytyvät asiakkaan kykyjen ja voimavarojen mukaan. Tärkeää on tuottaa asiakkaalle onnistumi-
sen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Päivätoiminnan arvoihin kuuluu myös eläinten ja luonnon kohtaaminen 
päivittäisissä toiminnoissa.

Lisätietoja: www.ravurioy.fi.

Case

Lisätietoja: 
Hyvinvointia hevosesta - malleja hevosavusteisesta toiminnasta 

-video YouTubessa.

https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
www.ravurioy.fi
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•	 Hankkia tietoa hevosten käyttö mahdolli-
suuksista ja eri käyttötarkoituksista (ennalta-
ehkäisevä työ, avohuollon tukitoimi jne.) ja 
hyödyntää niitä soveltuvasti omalla alueella.

•	 Mahdollistaa ja tukea hevosten monipuolista 
käyttöä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

•	 käyttää kohtuullisia hankintamenettelyjä, jotka 
mahdollistavat hankinnat myös pienyrittäjiltä. 

•	 edistää henkilökunnan ammatillista 
jatkokouluttautumista hevostoiminnassa sekä 
yhteistyötä hevostoimintaa tarjoavien tallien 
kanssa.

•	 edistää verkostoitumista ja poikkialaista 
yhteistyötä hoiva-alalla: sosiaaliala ja kuntoutus, 
Green Care ja hevosavusteinen toiminta.

•	 Tukea esteettömyyttä ratsastuskouluissa, 
esimerkiksi kulkemista helpottavat rampit, 
helpommin avautuvat ovet yms. 

Mitä kunta voi tehdä?

Lähteet 
Green Care Finland ry, www.gcfinland.fi.
HETI. 2013. Equine Assisted Activities. http://frdi.

net/EAA.
Hyvinvointia hevosesta -seminaarin materiaali, 2013
Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. Hästnä-

ringens Nationella Stiftelse, 2008.
Mahdollisuuksien hevonen -seminaarin materiaali, 

2011.
Mämmelä, K. 2013. Hevosavusteisten menetelmien 

käytön edellytykset ihmisen hyvinvoinnin tukemi-
sessa. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkea-
koulu. www.theseus.fi.

Path International 2013. Professional Association of  
Therapeutic Horsemanship International. EAAT 
Definitions. www.pathintl.org.

Perälä, H. 2006. Tapaustutkimus autistisen lapsen rat-
sastusterapiasta. Liikuntapedagogiikan pro gradu 
-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry, www.
hevostoiminta.net.

Suomalaisen hevosalan katsaus 2011, Hippolis ry.
Suomen Hippos ry, www.hippos.fi.
Suomen Ratsastajainliitto ry, www.ratsastus.fi.
Suomen Ratsastusterapeutit ry, www.suomenratsastus-

terapeutit.net.

sosiaalipedagoginen hevostoiminta työllistettävien kuntoutuksessa
teksti: sanna mäki-tuuri

H yvinkään kaupunki kokeili sosiaalipedagogista hevostoimintaa vuonna 2011 osana erittäin vaikeasti työllistettä-
vien kuntoutusta. Palvelun ostajan, Pohjois-uudenmaan työvoiman palvelukeskuksen, yhtenä tehtävänä on työt-
tömien työ- ja toimintakyvyn sekä aktiivisen elämän ja osallisuuden lisääminen. Sosiaalipedagoginen hevos-
toiminta nähtiin Hyvinkäällä mahdollisuutena kuntoutumisvaiheessa oleville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. 
Lisäksi haluttiin kehittää uusi toiminnallinen psykososiaalinen kuntoutusmuoto palvelukeskuksen palveluvalik-
koon. Palvelut kilpailutettiin asianmukaisesti ja tehtiin sopimus palvelun tuottajan kanssa. kokeilu oli kolmen 
kuukauden mittainen kuntoutus hevostoimintaa käyttäen. Tuloksena nähtiin kuntoutettavien elämäntilanteen ja 
arjen hallinnan taitojen parantuminen sekä sosiaalisten tilanteiden pelon vähentyminen. Myös taloudellisia sääs-
töjä syntyy, sillä ohjattu hevostoiminta vähentää psykiatriakuluja ja voi ehkäistä sairaalajaksoja, ja kuntoutetta-
van polku takaisin työelämään nopeutuu.

Case

www.gcfinland.fi
http://frdi.net/EAA
http://frdi.net/EAA
www.theseus.fi
www.pathintl.org
www.hevostoiminta.net
www.hevostoiminta.net
www.hippos.fi
www.ratsastus.fi
www.suomenratsastusterapeutit.net
www.suomenratsastusterapeutit.net
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  Kuninkuusravit ovat aluetaloudellisesti merkittävä tapahtuma. Kyselyn mukaan Kuopiossa vuonna 2013 kuninkuus-
ravialueella käytettiin rahaa noin 5,04 miljoona euroa. Muualla kuin Kuopiossa asuvat käyttivät kuninkuus ravi-
alueen ulkopuolella noin 4,98 miljoonaa euroa, josta noin 1,53 miljoonaa euroa majoitukseen ja 1,23 miljoonaa 
euroa ravintolapalveluihin. Kuopion kuninkuusraveissa oli 58 960 kävijää. (Tutkimuksen toteutus: Tutkimus- ja 
Analysointi keskus TAK Oy ja tilaaja: Kuopion Ravirata Oy, Suomen Hippos ry, Fintoto Oy ja Porin ja Joensuun ravi-
radat. Lähde: www.hippos.fi tiedote: Asiakastyytyväisyyskysely: Hienot hevoset ja urheilullinen anti houkuttelivat 
Kuninkuusraveihin). Kuva: Suomen Hippos, Tanja Kuittinen

 

9 hEvoSMatKailu ja -tapahtuMat

Minna Martin-Päivä

Hevosmatkailu voi olla monelle seutukunnalle veto-
voimatekijä. Kaikkia hevosmatkailun mahdollisuuksia 
ei ole osattu Suomessa hyödyntää, ratsastus- ja muun 
hevosmatkailun sekä hevostapahtumien alalla riittää 
vielä runsaasti tilaa uusille ideoille. Suuret suomalaiset 
hevosurheilutapahtumat ovat jo vakiinnuttaneet ase-
mansa ja saavat liikkeelle kymmeniä tuhansia ihmisiä 
tuoden järjestämispaikkakunnalle merkittäviä rahavir-
toja. Pienemmilläkin tapahtumilla on oma merkityk-
sensä alueen elinvoimaisuuden ja aktiivisuuden lisää-
jinä. Hevostapahtumat lisäävät kunnan näkyvyyttä ja 
tunnettuutta.

Hevosmatkailussa hevosta käytetään osana matkai-
lutuotetta: hevonen on olennainen osa matkailuak-
tiviteettia ja matkailuelämyksen tuottamista. Hevos-
matkailun ohjelmapalvelu tuotetaan luonnossa ja/
tai rakennetussa ympäristössä ympäristövastuullisesti. 
Kansainvälisen hevosmatkailuliiton FITE:n (Federa-
tion for International Tourism of  Equestre) mukaan 
hevosmatkailutuotteet voidaan jakaa kahteen katego-
riaan: 1) ratsastuslomat ja 2) muut hevosiin liittyvät 
tapahtumat. FITE:n määritelmän mukaan hevosmat-
kailu on normaalin asuinpaikan ulkopuolella tapahtu-
vaa vapaa-ajan tarkoituksessa harjoitettavaa hevosak-
tiviteettiä. Hevosmatkailun kohderyhmät vaihtelevat 
hevosalan ammattilaisista harrastajiin ja aloittelijoi-
hin, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista.

Hevosmatkailun olennaisia vetovoimatekijöitä ovat 
luonto ja maaseutu. Hevosmatkailutuotteeseen kuu-
luu osaltaan myös ammattitaitoinen ohjaus, varusteet, 
ruokailu sekä mahdollisesti majoitus ja muuta palve-
lutoimintaa.

9.1 paljon potentiaalia
Hevosaktiviteetit ovat kasvattaneet suosiotaan viime 
vuosina ympäri maailmaa, joten alalla on paljon poten-
tiaalia. Euroopassa on yli 20 miljoonaa hevosharras-
tajaa, joista kaksi miljoonaa harrastaa vaellusratsastus-
ta. Esimerkiksi Englannissa ratsastuksen harrastajien 
määrä kasvoi kymmenessä vuodessa 2 miljoonasta 
(1996) 4,3 miljoonaan (2006); puolet näistä on sään-
nöllisesti ratsastavia, joista neljäsosa tekee vuosittain 
vähintään yhden hevosmatkan ulkomaille.

Vuonna 2010 valmistuneen kansallisen liikuntatut-
kimuksen mukaan 67 000 suomalaista on halukkaita 
aloittamaan ratsastuksen. Hevosmatkailu, esimerkiksi 
loman yhteydessä, on monelle tapa kokeilla ratsastus-
ta ja näin aktivoitua harrastukseen. 

Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) teettämän kan-
sallisen hevosmatkailututkimuksen (2009) mukaan 
Suomen hevosmatkailuasiakkaat ovat enimmäkseen 
yksityishenkilöitä (79 %). Yritysasiakkaita on 11 %, 
perheitä 5 % ja vapaa-ajan ryhmiä 5 %. Ulkomailta 
Suomeen saapuu pääasiassa yksittäisiä asiakkaita, ryh-
miä tulee turistisesongin mukaan. Kansainvälisten asi-
akkaiden osuus Suomen hevosmatkailuasiakkaista on 
5 %. 60 %:lla yrityksistä yksityisasiakkaiden määrä 
vuodessa on 100 – 300 tai enemmän. Tyypillinen he-
vosmatkailuasiakas on yksityishenkilö, joka kuluttaa 
vierailullaan enintään 100 euroa.

” Suurimpien hevostapahtumien 
merkitys aluetaloudelle lasketaan 
miljoonissa euroissa."

www.hippos.fi
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9.2 Hevosmatkailuyritys
Hevosmatkailu on suhteellisen uusi toimiala Suomes-
sa, ala on alkanut kehittyä vasta 1990-luvun lopulla. 
Vaikka ala on nuori, löytyy maastamme yhä enemmän 
kokeneita ja ammattitaitoisia hevosmatkailuyrittäjiä. 
Tarve osaamisen lisäämiseen ja sen jatkuvaan kehittä-
miseen on silti aina olemassa, etenkin pyrittäessä kan-
sainvälisille markkinoille, joilla kilpailu on kovaa.

Suomessa on lähes 200 hevosmatkailun alalla toimi-
vaa yritystä. Yritykset ovat muiden hevosyritysten ta-
paan enimmäkseen pieniä perheyrityksiä. Suuri osa 
yrityksistä toimii maaseudulla. Tutkimuksen mukaan 
yrityksistä 32 % työllistää vakituisesti yhden hengen, 
60 % työllistää 2 – 4 henkeä ja 8 % vastanneista työl-
listää 5 – 10 henkeä.

Hevosmatkailuyrittäjät tekevät yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa majoitus-, ateria-, kuljetus- ym. 
palveluiden osalta. Asiakkaiden tärkeimmiksi arvosta-
mat tuki- ja oheispalvelut ovat kansallisen hevosmat-
kailututkimuksen mukaan hyvät majoituspalvelut, hy-
vät yhteydet hevosmatkailukohteeseen (kuljetus) ja 
muut harrastusmahdollisuudet.

Olemassa oleva lainsäädäntö ei tunne ”hevosmatkai-
lua”, vaan ala joutuu usein väliinputoajaksi matkai-
lun ja maatalouden määrittelyjen vuoksi. Tästä syystä 
alan toimintaedellytysten turvaaminen ja edunvalvon-
ta ovat erityisen tärkeitä. 

Suomessa on vuodesta 2004 alkaen toiminut Suo-
men Vaellustallien Liitto. Sen jäseninä on noin 30 tal-
lia, jotka järjestävät vaellusratsastusta tai sen tyyppis-
tä toimintaa. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on 
muun muassa vaellusratsastuksen laatujärjestelmän 
kehittäminen ja vaellustuoteluokitus. Yhdistys panos-
taa vaellusratsastuksen ja muiden hevosmatkailutuot-
teiden kehittämiseen niin kansallisella kuin kansainvä-
lisellä tasolla.

9.3 Hevosmatkailutuotteet

Hevosmatkailutuotteet voidaan jaotella aktiivisiin ja 
seurattaviin hevosmatkailutuotteisiin. Aktiivisia he-
vosmatkailutuotteita ovat tuotteet, joiden toteuttami-
sessa matkailija on aktiivisessa roolissa eli osallistuu 
itse palvelun tuottamiseen ja kuluttamiseen samanai-
kaisesti. Seurattavien hevosmatkailutuotteiden toteut-

tamisessa matkailijalla on passiivinen rooli katsojana 
(esimerkiksi kilpailut, näyttelyt), kyydissä olijana (esi-
merkiksi ajelut) tai mukana olijana (esimerkiksi ohja-
tut retket tapahtumiin).

aktiivisia tuotteita ovat muun muassa

maasto- ja vaellusratsastus
• retket, vaellukset

ratsastus- tai ajotoiminta
• leirit, kurssit, tunnit, valmennukset yms.

seurattavia tuotteita ovat muun muassa

Hevostapahtumat
• messut, kilpailut, näyttelyt, seminaarit, retket 

tapahtumiin yms.

matkailuaktiviteetit
• rekiajelut, vossikkakyyti, talutusratsastus,  

näytökset, poolo, retket hevostiloille yms. 
MEK:n kansalliseen hevosmatkailututkimukseen (2009) 
osallistui 97 hevosmatkailuyritystä kaikkiaan 168 yri-
tyksen kohderyhmästä. Tutkimuksen mukaan Suo-
men hevosmatkailuyritysten tärkeimmät tuotteet ja 
palvelut ovat (prosenttiluku ilmaisee, kuinka monen 
tutkimukseen osallistuneen yrityksen tuotetarjontaan 
ko. palvelu kuuluu):

1) Leirit ja kurssit 55 % 
2) Vaellukset 36 % 
3) Maastoratsastus 26 %   
4) Retket 25 %    
5) Ratsastus- ja muut teematunnit 24 % 
6) Ajelut 21 % 
7) Talutusratsastus 9 % 
8) Muut tuotteet ja palvelut 24 %

Tuotteiden kesto jakaantuu lyhytkestoisiin tuottei-
siin (1 – 2 h) ja muutaman päivän pituisiin tuotteisiin 
(kurssit ja leirit).

Hevosmatkailuasiakkaat ovat yhä laatutietoisempia ja 
haluavat vastinetta rahalleen. Hevosmatkailulta halu-
taan elämyksiä. Tuotteen välitön saatavuus, sitomat-
tomuus ja helppous houkuttelevat parhaiten uusia ko-
keilijoita.

} liikkuminen 
maastossa
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  Kuva: Aulangon ratsastuskoulu

aulanko - Hevoset kylpylähotellin läheisyydessä

Case

Aulangon perinteikkäällä virkistysalueella, vanaja-
veden äärellä, sijaitsee hotellin, kylpylän ja golfken-
tän läheisyydessä Aulangon ratsastuskoulu, joka toi-
mii Hämeenlinnan kaupungilta vuokratuissa tiloissa. 
Ratsastuskoulu toivottaa myös matkailijat tervetul-
leiksi tutustumaan hevosiin ja ratsastukseen, ohja-
us tapahtuu suomeksi tai englanniksi. Talli järjestää 
myös vaunu- ja rekiajelua. Ratsastuskoulu on Ratsas-
tajainliiton jäsentalli. Talli sijaitsee entisen karlbergin 
kartanon mailla. Sitä reunustaa Aulangon alueen ke-
hittäjän, eversti Hugo Standertskjöldin (1844 – 1931) 
perustama kaunis puistomiljöö, jossa on myös hevos-
reittejä. Ratsastuskentistä suurempi sijaitsee upeiden 
maisemien keskellä aivan vanajaveden rannassa.

Lähde ja lisätietoja: www.aulangonratsastuskoulu.fi

  Ratsastus yhdistää eri kulttuureja, ja hevosen selässä luonnon aistii paremmin. Kuva: Anu Leppänen 

www.aulangonratsastuskoulu.fi
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Hevosiin liittyvä kurssitoiminta on em. tutkimuksen 
mukaan suosittua. Kurssit voivat liittyä esimerkiksi 
ratsastukseen, ajoon tai hevosten käsittelyyn. Kurs-
seilta haetaan vastauksia omaan harrastukseen liitty-
viin kehittämistoiveisiin. Harrastaminen on muuttu-
nut yhä tavoitteellisemmaksi ja harrastamiseen ollaan 
valmiita panostamaan sekä aikaa että rahaa.

Kuluttajaviraston ohjeesta ohjelmapalveluiden turval-
lisuuden edistämiseksi kerrotaan kohdassa 10.4.2.

9.3.1 suomalaisen hevosmatkailun 
vetovoimatekijät

Hevosmatkailukohteena Suomi on turvallinen, ek-
soottinen ja kiinnostava. Luontomatkailulla on veto-
voimaa ja monet kokevat hevoset kiinnostavina eläi-
minä. Suomi ei ole kuitenkaan vielä erityisen tunnettu 
hevosmatkailumaana ja alan potentiaali on suurelta 
osin vielä hyödyntämättä.

Ympäristöarvojen merkitys kasvaa nyky-yhteiskun-
nassa yhä suuremmaksi. Hevosmatkailun kehittämis-

mahdollisuuksia ovat Suomen luonto, sen hiljaisuus, 
puhtaus, tila, kasvit, eläimet, vaihtuvat vuodenajat 
ja maaston ominaisuudet. Nämä luovat hyvän poh-
jan alan kasvulle. Toiminnan aiheuttamista ympäris-
tövaikutuksista ja riskeistä sekä kestävän kehityksen 
periaatteista on oltava riittävästi selvillä ja yritysten on 
suunniteltava ja toteutettava tuotteet niin, että mah-
dolliset haitat minimoidaan. 

Hevosmatkailu on ympärivuotista toimintaa. Suomen 
talvi tarjoaa siihen oman ainutlaatuisen erityspiirteen-
sä ja mahdollisuuden matkailusesonkien pidentämi-
seen.

9.3.2 suomenhevonen hevosmatkailun 
valttina

Ainutlaatuinen ja alkuperäinen kansallinen hevosro-
tumme, suomenhevonen, on suomalaisen hevosmat-
kailun erikoisuus ja vahvuus. Suomenhevoseen 
liitty vät palvelutuotteet ovat matkailulle merkittä-
vä veto voi ma tekijä, jota toistaiseksi on hyödynnetty 
rajoi tetusti. 

  Hevosmatkailussa tärkeintä on hevoseen liittyvä kokemus. Kuva: Satu Holmlund 
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70 %:lla hevosmatkailuyrityksistä on käytössään yksi 
tai useampi suomenhevonen.

Hevosmatkailutuotteisiin voivat liittyä myös historial-
liset tarinat, perinteet, ilmasto, kansalliset hevosrodut 
ja niiden erityiset käyttöominaisuudet ja -tarkoitukset, 
paikallinen luonto ja kulttuuri. 

9.4 tuotekeHitystä Hevosmatkailussa

Hevosmatkailun tuotetarjonta on varsin monipuo-
linen, mutta sen eteen on tehtävissä vielä paljonkin. 
Asiakasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden kannalta on 
tärkeää, että asiakas saa tuotteesta riittävästi tietoa 
etukäteen.

Matkailun edistämiskeskus (MEK) on luonut erityises-
ti kansainvälisille hevosmatkailutuotteille ja muille ak-
tiviteettimatkailutuotteille teemakohtaiset tuotesuosi-
tukset. Tuotesuosituksilla pyritään varmistamaan, että 
asiakas saa riittävästi tietoa tuotteesta, jonka aikoo os-
taa. Tuotesuosituksista tulee selvitä muun muassa ret-
ken pituus (km ja h) tai päivämatkan pituus ratsas-
tusaikana, kenelle tuote on tarkoitettu, palvelukielet, 
varusteet, ohjelman kuvaus, majoitus, tallin ja asiakas-
tilojen varustelutaso sekä hevosen rotu ja tyyppi.

Tuotteet tulee suunnitella huolellisesti omalle asiakas-
kunnalle ottaen huomioon jopa eri kansallisuuksien 
erilaiset tarpeet. Tuotteita voidaan elävöittää muun mu-
assa olemassa olevilla perinteillä ja tarinoilla ja niiden 
elämyksellisyyttä ja viihdyttävyyttä voidaan vahvistaa. 
Toimivat, testatut ja laadukkaat tuotepaketit voivat olla 
vaikka elämyksellisiä tietopohjaisia Suomi-hevosakti-
viteettimatkoja tai elämysmatkoja suomenhevosrodun 
alkujuurille ja uniikkeihin suomenhevostapahtumiin.

Tyypillinen kansainvälinen hevosmatkailuasiakas, jon-
ka toiveet ja ajatukset on hyvä pitää mielessä uusia he-
vosmatkailutuotteita suunniteltaessa:

• Maksukykyinen, 30 – 60-vuotias nainen – vaatii 
laatua

• Paljon nähnyt ja kokenut – haluaa nähdä uutta
• Mukavuudenhaluinen – hyvä majoitus, ruoka ja 

oheistuotteet
• Odottaa matkalta viiden tähden elämyksiä

• Tärkeintä on hevoseen liittyvä kokemus
• Luonnon rooli on erittäin tärkeä – luonnon täytyy 

olla näkemisen ja kokemisen arvoinen
• Reitin varrella ja toimintaympäristössä tulee olla 

nähtävää, historia ja kulttuuri kiinnostavat
• Ei joka päivä samoja reittejä – haluaa uutta
• Toivoo henkilökohtaisia kontakteja paikallisiin 

ihmisiin, keskustelutuokioita myös yrittäjän 
kanssa, tarinat kiinnostavat.

Esimerkiksi matkailukeskusten, alan oppilaitosten ja ra-
viratojen yhteyteen voi luoda matkailullisesti merkittä-
viä hevoskeskittymiä ja toimintoja ja hyödyntää jo ole-
massa olevia fasiliteetteja. Samoin olemassa olevien 
reittien parempi hyödyntäminen on kestävän kehityk-
sen mukaista toimintaa.

Yksi suomalaisen hevosmatkailualan suurista haasteis-
ta liittyy reitteihin. Suurin osa yrittäjistä joutuu käyttä-
mään yleisiä ja yksityisiä teitä, jotka eivät välttämättä 
sovellu hevosmatkailuun nähtävyyksien ja kiinnosta-
vuuden vähäisyyden vuoksi. Reitit ovat usein liian lyhyi-
tä tai pakottavat kulkemaan edestakaisin. Taukopaikat 
ovat monesti yksipuolisia ja niiltä puuttuu tilat hevo-
sille, reittikartat ja opasteet ovat puutteellisia. Reittien 
huolto yrittäjävetoisena on usein raskasta ja reittejä on 
hankalaa pitää ympärivuotisesti auki. Näihin haasteisiin 
voidaan vastata verkostoitumalla ja lisäämällä yhteis-
työtä yrittäjien, muiden toimijoiden, kuntien ja alueiden 
kesken. Laajempi reittiverkosto hyödyntää koko alueen 
palvelutarjontaa, ja yhteisreitit helpottavat huoltoa ja 
tasaavat kustannuksia. Kaupunkien tai palvelukeskitty-
mien läheisyys tekee reitistöstä asiakkaalle houkuttele-
van. Samalla myös kunnan näkyvyys lisääntyy, matkai-
lutulot kasvavat ja matkailuelinkeino kehittyy.

Muut hevosmatkailualan haasteet liittyvät erityises-
ti kannattavuuteen, ammattitaitoisen henkilökunnan ja 
matkailuun sopivien hevosten saatavuuteen, kilpailun 
ja erilaisten määräysten kiristymiseen, toimintaympäris-
töön, kuluttajien arvojen ja odotusten muutoksiin sekä 
myynnin ja markkinoinnin infrastruktuurin puuttumi-
seen. Korostamalla hevosmatkailun pehmeitä arvoja, 
eettisyyttä (hevosen ja luonnon ehdoilla), ekologisuut-
ta ja vahvuuksia ihmisten hyvinvoinnin rakentajana, on 
haasteet mahdollista kääntää mahdollisuuksiksi.
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9.5 HevostapaHtumamatkailu 
suomessa

Hevostapahtumamatkailulla on Suomessa pitkään 
ollut kaksi tukipilaria: vuosittain eri paikkakunnal-
la järjestettävät Kuninkuusravit ja kansainvälinen 
ratsastustapahtuma Helsinki International Horse 
Show (HIHS). Kuninkuusravitapahtumalla on vuo-
sikymmeniä pitkät perinteet, aina 1920-luvulta lähti-
en. Kuninkuusraviviikonlopun aikana heinä-elokuun 
vaihteessa kymmenet tuhannet kuluttajat käyttävät ra-
viradan järjestämien palvelujen lisäksi seudun majoi-
tus-, ruokailu- ja muita palveluita, ja tapahtuman alue-
taloudellinen merkitys lasketaan miljoonissa euroissa. 
Suuret ratsastuskilpailut voivat niin ikään kestää use-
amman päivän ja tuoda paikalle katsojia joka puolel-
ta maata, jopa ulkomailta asti. Lokakuussa järjestettä-
vä Helsinki International Horse Show on 30-vuotisen 
historiansa aikana vakiinnuttanut asemansa kansain-
välisenä huippu-urheilutapahtumana. 

Muista suurista suomalaisista hevostapahtumista mai-
nittakoon Finnderby ja Suomenratsujen kuninkaalli-
set. Finnderby on Hevosopiston kesän päätapahtuma 
Ypäjällä, nelipäiväinen kisarupeama, jonka koho-
kohtina ovat muun muassa este- ja kenttäratsastuk-
sen SM-kilpailut ja Finnderby-luokka. Finnderby-ki-
satapahtumista ja oheisohjelmista nauttii vuosittain 
10 000 hengen yleisö. Suomenratsujen kuninkaalli-
set puolestaan on syyskuussa vietettävä suomenhe-
vosharrastajien ja suomenhevosen ystävien tapahtu-
maviikonloppu, joka sisältää este- ja kouluratsastusta, 
valjakkoajoa, nuorten hevosten laatuarvostelut ja ja-
lostusoriiden esittelyn. Suomenhevosharrastajia ko-
koontuu tuolloin Ypäjälle noin 6 000. 

Kesäraveista, joita järjestetään 23 raviradalla ympäri 
Suomea, on muodostunut viihtyisä hevosväen, paikal-
listen ja kesäasukkaiden kohtaamispaikka.

Suurten hevosurheilutapahtumien rinnalle on vii-
me vuosina noussut suuri messutapahtuma, Hevo-
set-messut Tampereella. Tapahtuma houkutteli huh-
tikuussa 2014 yli 14 700 kävijää. Lisäksi Helsingin 
messukeskuksessa on muodostunut tavaksi järjestää 
muutamia messuja, joissa hevoset ovat suuressa roo-
lissa. Näitä ovat esimerkiksi ELMA maaseutumessut 
ja GoExpon yhteydessä järjestettävä HorseFair.

yleisömäärät suomen suurimmissa hevosalan 
tapahtumissa vuonna 2013:

tapaHtuma, aika ja paikka kävijämäärä

kuninkuusravit, heinäkuu, kuopio 59 000

Helsinki international Horse Show, 
lokakuu 43 100

Helsinki Horse Fair*, maaliskuu 34 400

St Michel -ravit, heinäkuu, Mikkeli 22 100

Hevoset Stadikalla, syyskuu, Helsinki 18 000

Suur-Hollola-ajo, kesäkuu, Lahti 13 400

Hevoset-messut, huhtikuu, Tampere 13 400

Finlandia-ajo, huhtikuu, Helsinki 12 300

kymi GP -ravit, kesäkuu, kouvola 11 200

Finnderby, kesäkuu, Ypäjä 10 000

Suomenratsujen kuninkaalliset, 
syyskuu, Ypäjä  6 000

* Tapahtuma on osana myös muita lajeja esittelevää GoExpo-kokonaisuutta. 
Lähde: Hevostalous lukuina 2013 ja tapahtumajärjestäjät

 Finnderby kokoaa Ypäjälle kilpailemaan maamme 
eturivin kilparatsastajat. Kuvassa olympiaratsukko 
Kyra Kyrklund ja Max esiintymässä Finnderbyssä 
2010. Kuva: SRL, Sonja Holma
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  Helsinki International Horse Show'ssa FEI World Cupin voittaja, ranskalainen Patrice Delaveau ja Orient Express HDC. 
Kuva: Scanhorse, Satu Pirinen
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ratsastus yhdistää eri kulttuureja – luontoelämyksiä ratsain,  
lapin vaellushevoset oy
Teksti: anne laitinen

Anu ja Riku Leppäsen Lapin vaellushevoset -yritys on toiminut vuodesta 2006 lähtien Ylläs-äkäslompolon mat-
kailukeskuksen läheisyydessä sijaittuaan ensin kurtakossa vuodesta 2001. Yritys järjestää opastettuja ratsas-
tusretkiä, -vaelluksia ja -leirejä eritasoisille ratsastajille islanninhevosilla. Tällä hetkellä tallissa on kymmenen he-
vosta. Talli työllistää yrittäjäpariskunnan.

Yrittäjillä on pitkä käytännön kokemus hevosten kanssa toimimisesta. Riku työskenteli vuosia kengitysseppänä 
uudellamaalla eri talleilla ja eläinlääketieteellisellä laitoksella. Anu on harrastanut hevosia nuoresta saakka ja 
toiminut valokuvaajana Hevosurheilu-lehdessä.

Asiakkaista 90 % on suomalaisia. ulkomaisista asiakkaista suurin ryhmä on brittejä. Tyypillisin retki on kahden 
tunnin vaellus.

Talli on tehnyt yhteistyötä lähitallin kanssa käyttämällä naapuritallin suomenhevosia ohjelmapalveluissa reki-
ajelutukseen. Hevosia, erityisesti suomenhevosia, voisi Riku Leppäsen mukaan käyttää ohjelmapalveluissa mo-
nipuolisemmin, myös esimerkiksi ravivalmennuksen peruskuntokaudella reki- tai kärryajelutuksessa. Toimivia 
esimerkkejä tästä on, muun muassa menestyksekkään uran tehneet kihilon Tähti ja k.k. kössi. ohjelmapalvelu-
jen tuottamisessa on hänen mielestään hevoselle tilausta.

Hevosella liikkumiseen suomalaisessa luonnossa on pitkät perinteet. ”Ratsastus yhdistää eri kulttuureja, ja he-
vosen selässä luonnon aistii paremmin,” kuvailee Riku Leppänen. vaellus on elämys, jonka puitteet luo luonto.

Lisätietoja: www.lapinvaellushevoset.fi

Case

Lähteet 
Aulangon Ratsastuskoulu,  

www.aulangonratsastuskoulu.fi.
Hevosmatkailun kehittämisstrategia 2009–2013, Mat-

kailun edistämiskeskus.
Kansainvälinen hevosmatkailututkimus 2009, Hevos-

opisto, Ypäjä.
Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) kansallinen he-

vosmatkailututkimus, 2009.

Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) tuotesuosituk-
set.

Ruotsalaisen hevosmatkailuyrittäjän Anna Widstran-
din luento.

Suomalaisen hevosalan katsaus 2011, Hippolis ry.
Ypäjän Hevosopisto, www.hevosopisto.fi.

www.lapinvaellushevoset.fi
www.aulangonratsastuskoulu.fi
www.hevosopisto.fi
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•	 verkostoitua hevosyritysten ja 
-tapahtumajärjestäjien kanssa.

•	 osallistua hevosmatkailun ja -tapahtumien 
kehittämiseen yhdessä yrittäjien ja järjestäjien 
kanssa, osallistua markkinointiin.

•	 ottaa hevoset mukaan kunnan eri tapahtumiin, 
tuoda kunnan ja lähialueen hevosyritys- ja 
-tapahtumatarjonta näkyvämmin esiin.

•	 osallistua reittihankkeisiin yhteistyössä 
yrittäjien ja paikallisten hevosihmisten kanssa. 
Yhteisreitit, reittikartat ja opasteet kuntoon 
(tarvittaessa kieliversiot), taukopaikat 
hevosystävällisiksi.

•	 osallistua reittien kunnossapitoon ja 
mahdollistaa hevosten saaminen matkailullisesti 
keskeisille paikoille. 

Mitä kunta voi tehdä?

suomenhevosella luontoon – matkailupalvelu iso-Herttua
Teksti: sanna mäki-tuuri

iso-Herttuan matkailupalvelu sijaitsee Tammelassa, sadan kilometrin päässä Helsingistä, Tampereelta ja Turus-
ta. Aktiivisessa käytössä on noin 200 kilometriä rauhallisia hiekkateitä perisuomalaisessa järvi-, pelto- ja met-
sämaisemassa – osin Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistojen alueella. vaellushevoset ovat hyvin koulutettu-
ja suomenhevosia, joita on tallissa kymmenkunta.

Matkailutila on perheyritys, jonka toiminnassa ovat mukana isäntäpari Sinikka ja Hannu iso-Herttuan lisäksi ai-
kuiset tyttäret Saija ja elina. He myös kouluttavat hevoset ja kilpailevat niillä kouluratsastuksessa alue- ja kan-
sallisella tasolla saakka. Tilan 12 hehtaarin peltoala on osaksi laitumina, ja heinä ja kaura tuotetaan itse.

Tilan mailta on yhteys kunnan 2000-luvulla kartoittamiin ja merkitsemiin FinnHorseTours-hevosreitteihin, jot-
ka aikoinaan merkittiin myös seudulliseen retkeilykarttaan. Yhteistyö Metsähallituksen kanssa on toiminut hy-
vin ja reittejä on suunniteltu yhteistyössä.

Suomenhevosvaelluksia järjestetään eritasoisille ryhmille. Porukan koko on neljästä seitsemään ratsukkoa. Suo-
situimpia ovat parin tunnin maastoretket, päivän kestävä laavuretki ja kaksipäiväinen Herttuan vaellus. Tyypilli-
sin asiakas on 30 – 50-vuotias nainen. uutta on se, että myös miehet ovat löytäneet vaellukset.

Matkan varrella voidaan reitistä riippuen ruokailla laavulla, pulahtaa uimaan Herttuanjärveen, vierailla kortenie-
men perinnetilalla tai Hämeen luontokeskuksen kämpällä.

kesäisin tilalla järjestetään myös leirejä. Sesonkiaika on huhtikuusta marraskuun loppuun. Talli on Suomen Rat-
sastajainliiton jäsentalli. Tarjontaan kuuluu myös maatilamatkailumajoitusta sekä oivakyyti eli suomenhevos-
valjakko, joka on erityisesti hääparien suosiossa. 

Lisätietoja: www.hevosvaellus.fi

Case

www.hevosvaellus.fi
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10 turvalliSuuS ja EläinpElaStuS

Marianna Myllymäki

Ihmiset ja tapahtumat toimintaympäristöineen yh-
dessä luovat turvallisuutta arjen toiminnassa, sillä 
turvallisuus syntyy usean tekijän yhteisvaikutukses-
ta. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot vaikutta-
vat tapaturmien ja onnettomuuksien syntyyn ja seura-
usten vakavuuteen. Ihmiset kohtaavat erilaisia riskejä 
eri elämänvaiheissa. Kiire ja väsymys vähentävät valp-
pautta ja keskittymistä lisäten tapaturma-alttiutta. 
Turvallisuuden kehittäminen on toimintaedellytysten 
kokonaisvaltaista kehittämistä ja tietoisuuden ja ym-
märryksen lisäämistä eri toimialoilta. Myös hevosalalla 
seudullisen ja kunta- ja yksikkötason turvallisuustyön 
tavoitteena on vähentää häiriöiden ja onnettomuuksi-
en määrää. Keinona on turvallisuussuunnittelu ja sii-
hen liittyvä eri viranomaisten ja hevosalan toimijoi-
den välinen laaja yhteistyö, jonka tuloksena on muun 
muassa hyvin suunniteltu kunnallinen liikenneympä-
ristö.

10.1 vaistot oHjaavat Hevosen 
käyttäytymistä

Turvallisuus on oleellinen tekijä hevosten paris-
sa työskentelevälle ja harrastavalle henkilölle, mutta 
myös kaikille muille kuntalaisille, jotka kohtaavat he-
vosen liikenteessä tai muussa yhteydessä. Hevosmää-
rän kasvaessa myös hevostapaturmat voivat lisääntyä. 
Lähtökohtana on luonnollisesti se, että tapaturmat 
yritetään torjua ennakolta. Jatkuva turvallisuustyö on 
erilaisten riskien arviointia ja hallintaa ja sen kuuluu 
edistää koko hevosalaa. Vahinkoja voi sattua, vaikka 
toimitaan kuinka huolellisesti, mutta moni tapatur-
ma voidaan välttää yksinkertaisella turvavarustuksel-
la, avarilla tiloilla, omilla kulkureiteillä ja alueilla. Hy-
vät käytännöt parantavat terveyden ja turvallisuuden 
lisäksi tehokkuutta.

Hevosen luontaiset vaistot ja arkuus leimaavat sen 
käytöstä, ja joskus hevosen käytös pääsee täysin yl-
lättämään. Hevosen käyttäytyminen johtuu keskus-

hermostosta ja hormoneista sekä sen luontaisesta 
temperamentista ja opituista tavoista. Kun ihminen 
ymmärtää hevosen pelkoja ja aistimistapoja ja ot-
taa nämä huomioon johdonmukaisessa käsittelyssä 
ja kouluttamisessa, on yhteistyö ja kohtaaminen hel-
pompaa, luottamus syvempää ja liikkuminen liiken-
teessä vaarattomampaa. Useimmiten hevonen suos-
tuu hämmästyttävän nöyrästi ihmisen määräämiin 
tehtäviin.

Hevonen on harvoin uhka ihmisen terveydelle muu-
ten kuin tapaturmien kautta. Hevosten kuten muiden-
kin tuotantoeläinten kanssa työskenneltäessä ihminen 
voi saada haavainfektion kautta jäykkäkouristuksen 
tai pölyisistä rehutiloista myyräkuumeen. Zoonoo-
sien suhteen Suomessa on hyvä tilanne: on erittäin 
harvinaista, että ihminen saisi hevosesta esimerkiksi 
pernaruton, raivotaudin, salmonellan tai edes sieni-
ihottumaa. Mielikuvat ovat kuitenkin merkitseviä, ja 
epäsiisti näkymä kärpäsiä pörisevästä lantakasasta voi 
herättää vastenmielisiä ajatuksia ja kuntalaisten huol-
ta terveydestä.

10.2 yleisimmät Hevostapaturmat

Vakuutusyhtiöiden näkemys saattaa olla, että ratsastus 
on amerikkalaisen jalkapallon jälkeen ihmiselle vaaral-
lisin laji. Tämä perustuu ratsastusonnettomuuksista 
koituneiden vammojen vakavuuteen. Kuitenkin vam-
maan johtavista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ylei-
simpiä ovat muut kuin ratsastuksessa sattuneet liikun-
tatapaturmat. Suurimman tapaturmariskin sanotaan 
olevan palloilulajeissa, ja eniten liikuntatapaturmia 
aiheuttavat lajit ovat jalkapallo ja salibandy. Vuonna 
2009 tapahtuneista ja ilmoitetuista tapaturmista jalka-
pallo aiheutti 45 000 tapaturmaa ja ratsastus 17 000. 
Näistä tapaturmista vain kolmasosa vaati lääkärissä-
käynnin. Suomen Ratsastajainliitto vakuuttaa jäsen-
kuntansa ja toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset 
tapaturman varalta. Vakuutettuja on yhteensä 60 000. 
Vuonna 2013 korvauksia haki 1 079 henkilöä.

  Kuva: © Anette FOTOGRAFIK - Anette Varjonen
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Maatalousyrittäjien hevostapaturmista vakavia on 
noin kolmannes kaikista hevostapaturmista. Tapatur-
ma luokitellaan vakavaksi, kun se aiheuttaa vähintään 
kuukauden sairausloman. Hevostapaturmissa ylei-
simmin loukkaantuvat ihmisen ala- ja yläraajat. He-
vostapaturmat ovat monen osatekijän yhdistelmä ja 
niitä sattuu eniten hevosen talutuksessa tai lastauk-
sessa. Yleensä tapahtuma saa alkunsa hevosen säikäh-
tämisestä tai pelosta, jonka aiheuttaa ääni tai uuden 
esineen ja tilanteen näkeminen. Seurauksena olevat 
yleisimmät ihmisen vammat ovat venähdykset, nyr-
jähdykset ja sijoiltaan menot. Ihminen ei välttämät-
tä edes huomaa, mitä hevonen pelkää, sillä hevosen 
aistit toimivat eri tavalla ja se myös tulkitsee aistimuk-
sensa eri tavalla kuin ihminen. Hevosen lajityypillisen 
käyttäytymisen seurauksena ihminen voi tulla murjo-
tuksi varsinkin ahtaissa tai sokkeloisissa tiloissa ja ti-
lanteissa. Maasta käsin tapahtuviin tapaturmiin, joissa 
ihminen osuu hevosen normaalin käyttäytymisen tiel-

le, sisältyy potkimista, puremista, ryntäämistä tai he-
vosen pään heiluttelua. 

Ratsastuksessa ja ajossa tapahtuvat tapaturmat johtu-
vat hevosen säikähtämisestä tai pillastumisesta sekä 
hevosen nuoresta iästä. Liikenteessä tähän vaikutta-
vat ratkaisevasti myös esimerkiksi moottoriajoneuvon 
liian suuri tilannenopeus, ympäristöstä johtuva huono 
havaittavuus tai molempien osapuolten vähäinen ko-
kemus liikenteessä toimimisesta.

Noin 60 – 75 % Melan korvaamista maatilayrittäji-
en hevostapaturmista johtuu hevosen käyttäytymi-
sestä. Näihin tapaturmiin vaikuttavat myös hevosen 
käsittelijän ammattitaito, kokemus, ennakointikyky, 
varustevalinta jne. Loput tapaturmat johtuvat selke-
ästi huonosta työmenetelmästä, avustajan puutteesta, 
huonosta työasennosta tai liian raskaasta työstä. Näi-
hin, kuten myös olosuhteista johtuviin nyrjähdyksiin 

  Helsingin kaupungin ulkoilualueella, Vermon raviradan läheisyydessä, on Talin frisbeegolfpuisto, hevosten 
valmennusreitit, lenkkipolut ja talvisin hiihtoladut. Kuva: Hippolis, Anne Laitinen
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tai vastaaviin tapaturmiin, voidaan vaikuttaa esimer-
kiksi parantamalla työmenetelmiä, valitsemalla sopi-
vat kengät ja työvaatteet tai hoitamalla kulkuväyliä. 
Täysin sattumanvaraisia tapaturmia tapahtuu tieten-
kin aina eläinten parissa työskentelevälle tai ylipäänsä 
työelämässä, mutta näihin vaikuttavat myös ympäris-
tö, asenne ja ammattitaito.

10.3 Hyvin koulutettu Hevonen on 
turvallisuustekijä 

Ennen vanhaan hevonen oli jokapäiväinen asia, työ-
väline, jonka kanssa vietetty aika alkoi jo lapsena ja 
joka ajan myötä kehittyi luonnolliseksi työtoveriksi. 
Hyvin koulutettu hevonen on turvallisuustekijä niin 
käsittelijälle kuin ulkopuolisille, mutta on muistettava, 
että koulutus villistä varsasta toimivaksi ja turvallisek-
si käyttöhevoseksi kestää kauan ja vaatii paljon hyviä 
kokemuksia. Ihminen pyrkii tekemään asiat nopeasti, 
mutta kiirehtiminen voi olla vaarallista. Siedättämäl-
lä hevonen saadaan totutettua moniin asioihin, mut-
ta kokonaan ei hevosen luontaista arkuutta saada pois. 
Kärsivällisyyttä vaaditaan niin liikenteessä kohdatta-
essa kuin eläinten kanssa työskennellessä ja toimiessa.

Tehtäviinsä sopimattomien hevosten käyttäminen 
on suuri riski. Palveluyrityksessä, esimerkiksi ratsas-
tuskoulussa, hevosyrittäjällä on velvollisuus valita asi-
akkaalle mahdollisimman sopiva hevonen. Lasten ja 
nuorten harrastuksessa sekä erityisryhmille tarjotuis-
sa palveluissa vastuu vielä korostuu. Asiakkaan on-
nistunut palveleminen edistää myös yrittäjän liike-
toimintaa. Turvallinen ja laadukas yritystoiminta on 
kilpailuvaltti, ja tyytyväiset asiakkaat markkinoivat 
yritystä eteenpäin. Lisääntyvä asiakasvirta on myös 
oman kunnan etu.

Hevosyrityksessä henkilökunnan on oltava ensiapu-
koulutettua ja ensiapuvälineistöä on oltava aina saa-
tavilla. Maastossa liikkujan on tunnettava reitit, jot-
ta hän pystyy hälyttämään tarvittaessa apua. Hevosen 
varusteiden on oltava kunnoltaan hyvät ja hevoselle 
sopivat. Hevosyrittäjän on kannettava vastuu työn-
tekijöiden, asiakkaiden ja hevosten turvallisuuden li-
säksi talliympäristön lähistöllä vaikuttavista tekijöistä. 
Turvallisuusajattelu näkyy kaikessa toiminnassa: tur-
vallisuus tallityössä koostuu hyvistä käytännöistä, siis-
tistä ja avarasta työympäristöstä, ammattimaisesta he-
vosten käsittelystä ja suojavarusteiden jokapäiväisestä 

käytöstä sekä kunnollisista hevosaitauksista. Hevos-
yrittäjien tallialueet ovat usein niin suuria, ettei koko 
alueen aitaaminen ole mahdollista. Irti päässeet hevo-
set ovat suuri riski liikenteessä – rauhallisesti käyttäy-
tyvä hevonen on huomattavasti vaarattomampi kuin 
paniikissa säntäävä, siksi hevosten turhaa säikyttelyä 
täytyy välttää.

Talliyrityksen turvalliseen työympäristöön kuuluvat 
myös hyvä valaistus, ilmanvaihto ja paloturvallisuus. 
Talleissa on yleensä melko vähän sähkölaitteita. Pa-
loturvallisuuden kannalta pölyn määrä voi olla suu-
ri kuivikkeiden käytön vuoksi. Asiakaspalvelua tarjoa-
villa talleilla vaadittavien turvallisuusasiakirjojen tulee 
olla nähtävillä ja ennen kaikkea ensiapuohjeiden sekä 
hätäilmoituksen teko-ohjeen selkeästi esillä. Henkilö-
kunta on tietoinen toiminnan riskeistä ja osaa mah-
dollisen onnettomuuden kohdatessa toimia onnetto-
muuden vaatimalla tavalla.

10.4 turvallisuusmääräykset ja 
lainsäädäntö

Hevosten kanssa toimimiseen liittyy aina vaaroja ja 
mahdollisuus loukkaantua. Riski on hyväksyttävä, jos 
tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaiset toimet vaa-
rojen ehkäisemiseksi on toteutettu. Työntekijöiden 
kuten työsuhteisen henkilökunnan, vapaaehtoisten 
työntekijöiden ja alle 18-vuotiaiden turvallisuus tulee 
ottaa huomioon työturvallisuuslain (738/2002) edel-
lyttämällä tavalla. Työturvallisuuslain rinnalla on ole-
massa erilaisia asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä.

10.4.1 kuluttajaturvallisuuslaki tuli voimaan 
1.1.2012.

Uudessa kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) on ky-
symys yleisen kuluttajaturvallisuussääntelyn päivit-
tämisestä, yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä. 
Lainsäädännön yleisiin periaatteisiin ja lähtökohtiin 
ei tullut muutoksia. Muutosten arvioidaan parantavan 
kuluttajien turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Laissa on 
säännöksiä kuluttajapalveluja tarjoavan tahon velvolli-
suudesta tehdä toiminnan aloittamisesta etukäteen il-
moitus kunnan valvontaviranomaiselle sekä laatia toi-
mintaansa koskeva kirjallinen turvallisuussuunnitelma 
eli turvallisuusasiakirja silloin, kun on kysymys palve-
lusta, johon saattaa liittyä merkittäviä riskejä. Ilmoi-
tusvelvollisuus koskee vain uusia, lain voimaantulon 
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jälkeen palvelun tarjoamisen aloittavia toiminnanhar-
joittajia, jotka tarjoavat tällaisia palveluita. Turvalli-
suusasiakirjan laatimisvelvollisuus sen sijaan koskee 
siirtymäajan jälkeen myös lain voimaan tullessa jo tar-
jolla olleita palveluja. 

Lain nojalla on annettu asetus eräitä kuluttajapalveluja 
koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011).

10.4.2 kuluttajaviraston ohje palveluiden 
turvallisuuden edistämiseksi

Kuluttajaviraston ohje palveluiden turvallisuu-
den edistämiseksi perustuu kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelujen turvallisuudesta annettuun lakiin 
(75/2004). Tarkoituksena on määrittää ohjelmapalve-
luiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, 
lisätä palveluiden turvallisuutta ja tehostaa tuotetur-
vallisuuslainsäädännön mukaista turvallisuuden val-
vontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapa-
turmia. Ohjeista vastaava viranomainen on nykyisin 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, ja ohje päivi-
tetään vuonna 2015.

Ohjeita sovelletaan ratsastuspalveluiden ja niihin rin-
nastettavien palveluiden turvallisuuden määrittämi-
seen tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamisalalla. 
Ohjeita ei sovelleta kilpailuihin, mutta niitä sovelle-
taan kilpailujen katsomoihin ja katsojien turvallisuu-
den varmistamiseen sekä kilpailutapahtumissa myy-
täviin ja jaettaviin tavaroihin sekä muihin tarjottaviin 
palveluihin (esimerkiksi talutusratsastus, kärryajelut). 
Ohjeen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi kentäl-
lä, maastossa ja muissa ympäristöissä tapahtuva rat-
sastaminen, ratsastuskoulut, poniravikoulut, ravileirit, 
tallitoiminta, erilaiset tapahtumat, henkilöille tarjot-
tavat hevoskuljetukset ja muut ratsastuspalvelut sekä 
muu tuoteturvallisuuslainsäädännön mukainen hevo-
siin liittyvä toiminta. Ohjeita sovelletaan myös karsi-
napaikkojen vuokraukseen rakennusten ja rakentei-
den sekä vuokraajien ohjeistuksen osalta.

Ratsastuspalvelun on oltava kulloinenkin osallistuja-
ryhmä, osallistujien lukumäärä ja olosuhteet huomi-
oon ottaen riittävän turvallista. Toiminnanharjoittajan 
on etukäteen määritettävä ratsastuspalveluun yhtäai-
kaisesti osallistuvien asiakkaiden enimmäismäärä eri 
toiminnoissa sekä turvallisuuden kannalta tarpeelliset 
ikä-, taito- tai muut vaatimukset ja rajoitukset. Ratsas-

tuspalveluille tulee tarvittaessa asettaa olosuhderajat. 
Jos toiminta ei ole turvallista, ei palvelua pidä suorit-
taa. Toiminnanharjoittajalla tulee olla selkeät toimin-
taohjeet, miten toimitaan, jos olosuhteet muuttuvat 
toiminnan aikana (esimerkiksi kova ukkonen). Rat-
sastuksen ohjauksesta ja valvonnasta sekä koulutuk-
sesta vastaavan henkilön tulee olla hevosalan ammat-
titutkintojärjestelmän mukaisen tutkinnon suorittanut 
tai pitkäaikaisen käytännön kokemuksen omaava hen-
kilö. Jos alle 18-vuotiaat toimivat kerhojen ohjaajina 
tai leiriavustajina, tulee toiminnanharjoittajan kiinnit-
tää erityistä huomiota heidän ohjaukseensa ja toimin-
tansa valvontaan. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi 
ottaen huomioon toiminnan laatu, asiakkaiden mää-
rä ja taitotaso.

10.4.3 kilpailutoimintaa sitovat lait ja 
säännöt

Kilpailutoimintaa sitoo lainsäädäntö. Asiaan liittyviä 
lakeja ovat esimerkiksi pelastuslaki, kokoontumislaki, 
työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki ja eläinsuoje-
lulaki. Näiden lisäksi hevosiin liittyvää kilpailutoimin-
taa säätelevät Suomessa tarkoin Suomen Hippoksen 
ravikilpailusäännöt, Suomen Ratsastajainliiton ratsas-
tuskilpailusäännöt ja alakohtaiset tapahtumien järjes-
tämistä koskevat turvallisuusohjeet.

Ravi- ja ratsastuskilpailuja järjestetään ympäri vuo-
den. Tilaisuuksien koko vaihtelee seurakisoista ja jää-
raveista kansainvälisiin suurtapahtumiin. Suuronnet-
tomuuden uhka on olemassa, kun samoissa tiloissa 
oleskelee paljon ihmisiä. Aina yleisötapahtumaa jär-
jestettäessä on laadittava pelastussuunnitelma, jos-
sa on mainittu ainakin todennäköiset riskit ja vaara-
alueet, poistumistiet rakennuksista ja evakuointireitit 
alueelta, ensiapu- ja alkusammutusvälineet ja niiden 
sijainnit, henkilöstön tehtävät sekä viestijärjestelyt. 
Hevoset tarvitsevat yleisötapahtumissa omat erilliset 
kulkureittinsä. Lisäksi on oltava yhteydessä eri viran-
omaisiin ja muihin tahoihin tapahtuman koosta riip-
puen:

• pelastusviranomaiset (pelastussuunnitelma, 
ennakkotarkastukset)

• poliisi (lupa-asiat, järjestyksenpito ja 
liikennejärjestelyt)

• terveydensuojeluviranomaiset (elintarvikkeiden 
myynti ja säilytys)
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  Suureläinpelastuskurssilla. Tässä harjoitellaan nostovaljaan tekoa hätätilannetta varten. Kuva: Essi Leminen

• ympäristönsuojeluviranomaiset (ympäristöasiat)
• työsuojeluviranomaiset (työturvallisuusasiat)
• rakennusvalvontaviranomaiset (rakennukset ja 

rakennelmat)
• sähköturvallisuudesta vastaavat viranomaiset 

(kiinteät ja tilapäiset asennukset)
• ensiapuvalmiuden tarpeen arviointi ja 

järjestäminen
• ihmiset: ensiapuvalmius vs. ambulanssi ja 

henkilökunta paikalla
• eläimet: ilmoitus kunnaneläinlääkärille vs. 

eläinlääkäri paikalla

10.4.4 suomen ratsastajainliitto asettaa 
jäsentalleilleen vaatimuksia 

Asiakkaiden turvallisen harrastamisen takaamisek-
si tallien henkilökunnan on oltava koulutettu ja en-

siaputaitoinen. Kaikilla Suomen Ratsastajainliiton jä-
senmaksun maksaneilla ratsastusseurojen jäsenillä 
on jäsenetuna tapaturmavakuutus, myös Green Card 
-harrastajat kuuluvat ehdoiltaan samanlaisen tapatur-
mavakuutuksen piiriin. Ratsastajainliiton toiminnan 
piiriin kuuluvien jäsenseurojen, ratsastuskoulujen ja 
harrastetallien sekä yksityistallien vapaaehtoistyönte-
kijät (jäsenistä koostuva talkooporukka) on vakuu-
tettu erillisellä tapaturmavakuutuksella. Ratsastajain-
liiton turvallisuusvaatimuksiin kuuluu, että kaikki 
asiakkaat käyttävät ratsastaessaan turvakypärää. Rat-
sastajainliitto on turvallisuusasioissa aktiivinen: kurs-
seja järjestetään ja tuetaan, kampanjoita toteutetaan.

Ratsastajainliitto ottaa myös jäsenseuroilleen ja jä-
sentalleilleen vastuuvakuutuksen. Jotta talli voidaan 
luokitella Suomen Ratsastajainliiton hyväksymäksi 
ratsastuskouluksi, sen tulee täyttää seuraavat turval-
lisuuteen liittyvät kriteerit: Ratsastustunteja pitävät ai-
noastaan koulutetut henkilöt, joilla on voimassa oleva 
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ensiapukoulutus. Ratsastus tapahtuu aidatulla kentäl-
lä tai maneesissa, ja ratsastaessa on pakollista käyttää 
CE-merkittyä turvakypärää. Hätänumerot ovat esillä 
tallissa, ja ensiapuvälineet ovat asianmukaiset ja saa-
tavilla. Hevosia ei vuokrata itsenäiseen käyttöön, rat-
sastus tapahtuu siis ainoastaan valvonnassa. Hevosten 
käsittelyssä ja kaikessa toiminnassa kiinnitetään huo-
miota turvallisuuteen ja hyviin hevosmiestaitoihin. 
Turvallisuusasiakirja ja onnettomuuskirjanpito pide-
tään ajan tasalla. 

Jäsentalliksi hyväksymiseen on myös muita, harrastuksen 
laadukkuuteen liittyviä kriteerejä. Harraste- ja yksityistal-
leille on omat kriteerinsä, joiden turvallisuusnäkökoh-
dat ovat hyvin samankaltaiset. Suomen Ratsastajainliiton 
tallineuvojat suorittavat jokaiseen liiton jäsentalliin talli-
käynnin vuosittain. Tallikäynnillä tutustutaan käytännön 
tilanteeseen ja opastetaan hevosten hyvinvoinnissa, tur-
vallisuudessa ja asiakaspalvelussa.

10.5 turvallinen maatila

Maatila on yksi vaarallisimmista työympäristöistä, jos-
sa riskit voivat ilmetä tapaturmina tai työperäisinä sai-
rauksina. Yksityisen yrittäjän on otettava huomioon 
työturvallisuussäännökset, vaikka hän ei olisikaan 
työnantaja. Laki nuorten työntekijöiden suojelusta 
koskee myös maatalousyrittäjää.

Maataloustuotanto- ja eläinsuojarakennukset sijaitse-
vat useimmiten alueilla, joiden pelastustoiminnasta 
huolehtivat sopimuspalokunnat. Sopimuspalokunti-
en yksiköiden lähtövalmius poikkeaa kaupunkien va-
kituisten paloasemien minuutin lähtövalmiusajasta, 
ja haja-asutusalueilla pitkät etäisyydet pidentävät toi-
mintavalmiusaikaa. Myös riittävän sammutusveden 
saaminen paikalle on usein hankalampaa kuin kau-
pungeissa.

Maatiloilla hevosalaa harjoittavien oma toiminta ja 
aktiivisuus ovat suuressa roolissa onnettomuuksien 
ja tulipalojen ennaltaehkäisyssä sekä riskien hallinnas-
sa. Toiminnanharjoittajan kannalta keskeisiä toimen-
piteitä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä on huolel-
linen suunnittelu tiloja rakennettaessa ja käytettäessä. 
Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota omatoimis-
ten sammutus- ja pelastustoimien mahdollistamiseen 
ja varautua riittävillä hälytyslaitteilla ja alkusammutus-
kalustolla.

10.6 Hevosen ja iHmisen aistit ovat 
erilaiset
Kaikesta totuttamisesta ja kouluttamisesta huolimatta 
hevonen on luontokappale, joka pelkää kaikkea, mitä 
se ei ymmärrä. Hevosen säikähtää helposti oudonnä-
köisiä esineitä ja yllättäviä liikkeitä. Kun hevosen nä-
köalueelle tulee liikettä tai ärsykettä, hevonen kääntää 
päätään, jotta se saa käyttöönsä molemmat silmänsä 
ja paremman tarkkuuden. Pään asento ja näköken-
tän laajuus kulkevat käsi kädessä. Hevonen voi näh-
dä kauas, mutta esimerkiksi 15 metrin päässä istuvan 
ihmisen se näkee epätarkasti. Hevosen reaktionopeus 
johtuu siitä, että hevonen tallentaa enemmän liikku-
via kuvia sekunnissa kuin ihminen. Hevonen on lau-
ma- ja pakoeläin, joka vaaran uhatessa pyrkii poistu-
maan paikalta ja tarkastelemaan tilannetta etäämpää.

Hevosella on erilainen näkökenttä kuin ihmisellä, li-
säksi hämärässä hevonen näkee 3 – 4 kertaa parem-
min kuin ihminen. Tästä johtuen hevoset myös so-
kaistuvat ihmistä herkemmin; esimerkiksi kiiltävä 
pinta voi antaa auringonvalossa heijasteita, jotka so-
kaisevat hevosen. Uudet asiat ja esineet kannattaa 
aina näyttää hevoselle, mielellään lähestyen vuorotel-
len erikseen hevosen molemmilta puolilta. Hevosella 
on parempi kuulo kuin ihmisellä ja se voi kuulla ääniä 
suotuisissa olosuhteissa yli neljän kilometrin päähän. 
Hevonen haistaa paremmin kuin ihminen, ja joskus 
hevosen säikähtäessä yllättäen voi syynä olla jonkin 
metsäneläimen vieras haju. 

10.7 Hevonen ja liikenneturvallisuus

Yleiset tiet on tarkoitettu kaikenlaiseen yleiseen liik-
kumiseen, myös hevosten ja hevosajoneuvojen, siten 
kuin laissa ja asetuksissa on säädetty. Jokamiehenoikeu-
della saa tilapäisesti ratsastaa toisen alueella, myös yk-
sityistiellä. Hevosajoneuvolla liikkuminen sekä sään-
nöllinen toiminta sen sijaan edellyttävät luvan. Luvan 
kysyminen maanomistajalta on kohteliasta ja ennal-
taehkäisee ongelmia. Tienpidon kustannuksia selväs-
ti nostava toiminta edellyttää lupaa ja käyttömaksus-
ta voidaan neuvotella. Tiehen saatu valtion tai kunnan 
avustus vaikuttaa tien pitäjän oikeuteen rajoittaa tien 
käyttöä siten, että tien käytön kieltäminen muilta ei 
ole mahdollista kymmeneen vuoteen. 

Ratsukoiden ja valjakoiden turvallisuus paranee par-
haiten paitsi asianosaisten omilla turvatoimilla, myös 
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maan ja reittien käytön suunnittelulla. Ratsu- ja ravi-
tallien tulisi vastata siitä, että heidän asiakkaansa hal-
litsevat turvallisen tiellä liikkumisen taidot. Kohdates-
saan ajoneuvon tai jalankulkijan ratsukko tai valjakko 
kulkee käyntiä. Maaseututallien on hyödyllistä tiedot-
taa asiakkailleen metsästysajoista niiden ollessa ajan-
kohtaisia. 

Autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on otettava 
hevoset huomioon samoilla liikenneväylillä liikuttaes-
sa tai ohitettaessa läheltä hevosen käyttämää reittiä. 
Aikuinen hevonen painaa noin 600 kg eli keskimää-
rin enemmän kuin hirvi. Tärkeintä on varoa hevosen 
säikyttämistä ja välttää äkkijarrutuksia ja -kiihdytyksiä 
sekä kovia ääniä. Liikenteessä hevonen ohitetaan hi-
taasti ja ratsastajan tai ohjastajan mahdollisia vieste-
jä noudattaen.

Erilaisia kuormia kuljettavien on muistettava, että ko-
lina, kuormaa peittävän pressun lepatus tai muu vas-
taava ärsyke voi säikäyttää hevosen vaarallisin seu-
rauksin. Hevonen voi pelästyä myös liian läheltä 
kovalla vauhdilla kulkevaa ajoneuvoa tai sen pyöris-
tä sinkoilevia kiviä. Jos mahdollisuutta ohittamiseen 
ei heti ole, sopivaa tilaisuutta kannattaa odottaa rau-
hallisesti ja riittävän etäisyyden päässä. Liikenteessä 
kiusanteon seuraukset saattavat olla hengenvaarallisia 
myös täysin ulkopuolisille ihmisille. Liikenneturvalli-
suus liittyy liikenne- ja tievalaistusjärjestelyihin sekä 
kaavoitukseen. Hevosten säännöllisesti käyttämät 
yleiset tiet olisi hyvä varustaa ainakin varoitusmerkeil-
lä. Tosin pelkät varoittavat merkit eivät oleellisesti pa-
ranna turvallisuutta, ellei ajonopeuksien alentamiseksi 
toteuteta muita rakenteellisia toimenpiteitä.

  Hevosen kohtaaminen tai ohittaminen tiellä vaatii ajoneuvon kuljettajalta varovaisuutta. Ajonopeuden laskeminen, 
tasainen vauhti, riittävä turvallisuusväli ja ratsastajan kädellä antaman pysähtymismerkin tai ohittamisluvan 
huomioon ottaminen edesauttavat turvallista kohtaamista. Lähde: Liikenneturva. Kuva: SRL, Sonja Holma
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Onnettomuustilastojen mukaan talvi- ja pimeän ajan 
onnettomuudet ovat yleisimpiä. Hämärään vuorokau-
denaikaan liikkuva ratsukko tai valjakko parantaa lii-
kenneturvallisuutta käyttämällä heijastimien lisäksi 
valoa, esimerkiksi otsalamppua tai vastaavaa. Sopivia 
heijastimia voi kiinnittää esimerkiksi hevosen jalkoi-
hin. Ratsastaja tai ajaja voi pukea ylleen heijastinliivin 
tai riittävästi muuta valaisevaa materiaalia siten, että 
pimeällä liikuttaessa ratsukko tai valjakko on havaitta-
vissa joka suunnasta. Heijastimien pitäisi olla sellaisia, 
että toiset kulkijat tunnistavat, millainen tienkäyttäjä 
on kyseessä. Hevosella on hyvä olla heijastin etenkin 
vasemmassa etujalassa ja oikeassa takajalassa sekä pai-
kassa, josta heijastin näkyy takaa, esimerkiksi hännäs-
sä tai ratsastajan selässä.

Hevosen vetämä vaunu, kärry tai reki määritellään he-
vosajoneuvoksi. Asetus (7.4.2006/274) määrää, että 
hevosajoneuvossa tulee olla edessä kulkusuunnassa 
vasemmalla puolella eteenpäin suunnattu valkoinen 
ja takana taaksepäin suunnattu punainen E-tyyppi-
hyväksytty heijastin. Ajettaessa hevosajoneuvolla tiel-
lä pimeän tai hämärän aikana tai näkyvyyden ollessa 
sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut on ajo-
neuvossa oltava kulkusuunnassa vasemmalla puolella 
eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa näyt-
tävä valaisin.

10.7.1 Hevoskuljetukset

Hevosia kuljettavia ajoneuvoja liikkuu maanteillä päi-
vittäin joukoittain. Jo pelkästään ravikilpailuja on joka 
päivä jossain päin Suomea, ja hevosten kuljettaminen 
on muutenkin arkipäivää. Eläinten kuljetusta säätelee 
eläinkuljetuslaki 29.12.2006/1429 ja kaupallisissa kul-
jetuksissa lisäksi eläinkuljetusasetus 1/2005.

Hevosia kuljetetaan pitkiä matkoja, ja tasainen kyy-
ti on eläimelle tärkeää. Tilannenopeus on sovitettava 
keliolosuhteisiin. Erityisesti liukkaalla kelillä luisuun 
lähtevä kuljetustraileri sisällään painava eläin on hen-
genvaarallinen kaikille tielläliikkujille. Ohitustilantees-
sa ei saa koskaan kiilata hevosajoneuvon eteen ja tur-
vaväli on muistettava pitää.

Hevosiin liittyvien liikenneturvallisuusongelmien suu-
r uutta yleisillä teillä selvitettiin onnettomuustilasto-
jen ja tiepiireihin tehtyjen kyselyjen avulla vuosina 

1998 – 2001. Noina vuosina vakavia kuolemaan johta-
via hevosonnettomuuksia sattui yleisillä teillä yhteen-
sä kaksi kappaletta.

10.8 eläinpelastus

Suomessa syttyy vuosittain useita tuhansia tulipalo-
ja erilaisissa rakennuksissa. Useimmiten tulipalon ai-
heuttaa ihmisen oma toiminta. Vakuutusyhtiöiden 
tilastojen ja muiden tutkimusten mukaan kotieläinra-
kennusten palot saavat yleisimmin alkunsa vanhois-
ta lämpölaitoksista ja niiden savupiipuista, sähkölait-
teista tai rehunjaossa käytetystä ajoneuvosta. Vuosina 
2006 – 2008 oli kahdeksan tallipaloa.

  Hevoskuljetuksen kohtaamisessa on tärkeää olla 
aiheuttamatta tilanteita, joissa hevoskuljetusauto 
joutuisi jarruttamaan äkillisesti tai joissa kuljetettava 
hevonen voisi pelästyä liian läheltä kuuluvia kovia 
ääniä. Tämä koskee niin hevoskuljetuksen perässä 
ajamista, ohittamista kuin sivutieltä kääntymistä. 
Lähde: Liikenneturva. Kuva: Hippolis, Anne Laitinen
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Pelastuslaki edellyttää tiloilta omatoimista varautu-
mista tulipaloihin, joten mahdollisuus alkusammu-
tukseen on oltava. Tallin alkusammutuskalusto voi 
sisältää vähintään käsisammuttimen, sammutuspeit-
teen, sankoruiskun ja mahdollisesti pikapalopostin. 
Pelastussuunnitelma on pakollinen, jos tilalla on yli 
60 hevosta tai ponia tai toiminta muuten vaatii ym-
päristöluvan. Lisäksi pelastussuunnitelma vaaditaan, 
jos alueella tarjotaan majoitusta yli kymmenelle hen-
kilölle tai jos järjestetään suuria yleisötapahtumia. Pe-
lastussuunnitelman voi teettää ammattilaisella tai sen 
voi tehdä itse, pelastuslaitokselta löytyy malli. Suun-
nitelma on hyväksytettävä pelastusviranomaisella. Pe-
lastautumissuunnitelma on vapaaehtoinen ohjeistus, 
joka kuitenkin olisi hyvä olla olemassa jokaisella tal-
lilla ja käytännössä kokeiltu. Pelastustiet on muistetta-
va pitää avoinna.

Palohälytys tehdään yleensä nopeasti, mutta sam-
mutuksen kannalta palokunnan saapumisajat saat-
tavat maaseudulla olla pitkiä, 20 minuutista yli tun-
tiin. Eläinten pelastamisessa omistajilla on keskeinen 
rooli palon alkuvaiheessa. Pidemmälle ehtineessä pa-
lossa tallinpitäjän ei kannata riskeerata omaa turvalli-
suuttaan. Tulipalossa vaarallisinta ovat savu ja myrkyl-
liset palokaasut, ja palouhrien selviytyminen riippuu 
usein asianmukaisesta ensiavusta. Eläinten savumyr-
kytyksen hoito perustuu hengityselinten tukihoitotoi-
menpiteisiin, ja hevosten kunnon arvioiminen kuuluu 
eläinlääkärille.

Pelastuslaitoksen apua tarvitaan myös muissa hevos-
onnettomuuksissa, ja eläinsuojelulakikin velvoittaa 

pelastusviranomaiset hädässä olevan eläimen avuksi. 
Yleisimpiä eläinpelastustilanteita ovat liikenneonnet-
tomuudet, joita voi sattua kuljetuksen yhteydessä tai 
karanneiden hevosten vuoksi. Pelastuslaitosta pyyde-
tään myös nostamaan uponnut tai irrottamaan kiin-
ni juuttunut hevonen sekä auttamaan loukkaantunut-
ta hevosta. On suositeltavaa, että pelastuspalvelussa 
työskentelevät henkilöt saavat harjoitella eläinpelas-
tusta etukäteen, sillä pelastustyö on tehtävä kiireessä-
kin rauhallisin ottein ja suunnitelmallisesti ja hevosen 
käytöstä pitää osata ennakoida. Neuvonta ja yhteistyö 
voisi olla modernin vastavuoroista: pelastushenkilös-
tö antaa opastusta turvallisen talliympäristön perus-
teista ja tallinpitäjä kertoo hevosten käsittelystä. Palo- 
ja suureläinpelastusharjoituksia on toteutettu paitsi 
tallinpitäjien myös ratsastusseurojen ja hevosystäväin-
seurojen toimesta.

Pelastuslaitoksen näkökulmasta on tärkeää, että pe-
lastushenkilökunta tuntee alueensa tallit, rakennus-
kannan kunnon, tallialueiden riskitekijät ja talleilla 
käyvien asiakkaiden määrät. Näin voidaan edistää tal-
likohteiden riskienhallintaa. Rakennusvalvonnan to-
teutuminen kunnissa vaihtelee, mutta rakennusten 
kuntotarkastusohjeiden pitäisi olla kaikkien saatavilla, 
koska esimerkiksi maneesien kuntotarkastukset ovat 
kiinteistönomistajien vastuulla.

laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen 
turvallisuuden arviointi

Lähivuosina on valmistumassa laki laajarunkoisten 
rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnis-
ta. Tätä kirjoittaessa (2014) asia on valmistelussa ym-
päristöministeriössä. Laki velvoittaa hallin omistajat 
kustannuksellaan arvioittamaan hallin turvallisuuden 
tarkistuttamalla ne säännöllisin väliajoin asiantunti-
jalla ja toimittamaan arviointitodistuksen rakennus-
valvontaviranomaisille. Laajarunkoisille rakennuksil-
le valmistellaan maanlaajuista rekisteriä ja luokittelua.

Kattojen lumikuorman ja -tilanteen seurannassa ote-
taan erityisesti huomioon ratsastushallit eli maneesit. 
Internetsivuilta www.ymparisto.fi/kattojenlumikuor-
ma löytyy lisätietoa. Sivuilta voi tilata sähköpostimuis-
tutuksen, joka ilmoittaa, mikäli peruslumikuorma ylit-
tyy oman kunnan alueella. 

  Hevosen pelastamisreitin voi merkitä opastein.

www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
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Helsingin keskuspuisto, ratsukot ja maastopyöräilijät 
Teksti: otso kivekäs

Helsingin keskuspuistossa on sekä ratsukoiden käyttämiä reittejä että maastopyöräilijöiden polkuja. Ratsu-
koille aiheutui usein vaaratilanteita pyöräilijöiden nopeasta lähestymisestä johtuen. Helsingin kaupungin lii-
kuntavirasto rakensi muutamiin paikkoihin tukevia aitoja katkaisemaan pyöräilijöiden käyttämiä polkuja. Tämä 
herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa eri yhdistysten foorumeilla.

Tässä tilanteessa kutsuttiin koolle neuvottelu, johon osallistui kaupungin edustajia liikuntavirastosta, raken-
nusvirastosta ja viheralueista, pyöräilijöiden edustajia sekä alueen talliyrittäjät.

keskustelu oli rakentavaa. koetut ongelmat käytiin läpi, etsittiin mahdollisia ratkaisuja ja sovittiin jatkosta.

Joissakin kohdissa haettiin pyöräilijöille uusi reitti. Lisäksi sovittiin, että maastopyöräilypolkujen ja ratsukoi-
den mahdollisissa kohtauspaikoissa harvennetaan kasvillisuutta, paikat merkitään tiedoksi molemmille tahoil-
le ja polulle laitetaan pari poikittaista hidastetukkia, joiden yli voi kiivetä.

Jatkossa reitit on mahdollista vielä merkitä tiedoksi alueen eri käyttäjille.

Case

 Hevosella liikkujat, tallinpitäjät ja maanomistajat yhteistyössä  
– siuntion pro Hevonen ry

Teksti: anne laitinen

Siuntion Pro Hevonen ry (SiPro) ei ole ratsastusseura, vaan hevosten ja hevostalouden etua ajava yhdistys. 
SiPro haluaa edustaa siuntiolaisia hevosia, hevosenomistajia ja tallinpitäjiä. Lisäksi yhdistys muun muassa 
neuvoo ja välittää tietoa alan paikallisista toimijoista.

SiPro on laatinut yhteistyössä maanomistajien kanssa maastoratsastusohjeita maanomistajille, tallinpitäjille ja 
ratsastajille. Yhdistys on ollut tähän mennessä vaikuttamassa muun muassa Siuntion kunnan rakennusjärjes-
tysmuutokseen ja valtakunnallisen hevostallityöryhmän raporttiin. 

SiPro toimii tiiviissä yhteistyössä niin muiden paikallisyhdistysten kuin Suomen Ratsastajainliiton kanssa. SiP-
ro on keskusteluyhteydessä sekä ympäristöviranomaisiin että maanomistajiin.

"Lähialueen toimijoiden verkostoituminen helpottaa tallinpitäjien arkea, edistää hevosalan mainetta ja tarjoaa 
yhteistyökanavan alan ulkopuolisille toimijoille," kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heidi kallioniemi.

Lähde ja lisätietoja: www.siuntionprohevonen.net

Case

www.siuntionprohevonen.net
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•	 Paikallinen turvallisuussuunnittelu ja toimiva 
yhteistyö kunnan ja alueen viranomaisten 
sekä hevosalan toimijoiden välillä on tärkeää. 
Jatkuva yhteistyö edellyttää säännöllisyyttä, 
pysyvyyttä ja menettelyjä, jotka ovat kaikkien 
tiedossa. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi 
seuraaviin:

-  liikennemerkit ja nopeusrajoitukset
-  teiden ja reittien suunnittelu, sijainti, 

merkintä, valaistus ja kunnossapito

-  tieto alueen tallien sijainnista
-  hevostoimijoilla ja kunnan väellä, 

vapaapalokuntalaisilla tms. voisi olla 
tapaaminen esimerkiksi kerran tai kahdesti 
vuodessa yhteistyön varmistamiseksi.

•	 Palo- ja pelastustoimi
-  suureläinpelastuskalusto ja -taito on oltava 

olemassa.

-  suureläinpelastuksen tilanteita harjoitellaan 
etukäteen.

•	 kunnan tiedotus nostaa esiin turvallisuuteen 
liittyviä asioita,  
esimerkiksi miten kohdataan hevonen.

•	 kunnalla on yhteistyössä kootut turvallisuus-
ohjeet ja yhteiset pelisäännöt talleille ja 
hevosilla liikkumiseen.

Mitä kunta voi tehdä?

Lähteet 
ELY-Keskus: Hevoset tieliikenteessä. Tiedotepalve-

lu 2011.
Haikonen, K. & Lounamaa, A. (toim.). 2010. Suoma-

laiset tapaturmien uhreina 2009. Kansallisen uhri-
tutkimuksen tuloksia. Yliopistopaino. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi. 

Heikkilä, S. 2010. Kanta-Hämeen asiakastallien turval-
lisuus. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakou-
lu. www.theseus.fi.

Hevosklinikka Anivet: Hevosen silmä. www.anivet.fi.
Hevonen liikenteessä -esite, Liikenneturva 2013.
Hästnäringens Nationella Stiftelse, www.nshorse.se.
Kuluttajaturvallisuuslaki, www.finlex.fi.
Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvalli-

suuden edistämiseksi, www.tukes.fi.
Liikenneministeriön asetus 7.4.2006/274
Raviradan turvallisuusopas. 2004. LähiTapiola. www.

lahitapiola.fi.

Saari, E. 2011. Palo- ja pelastustoimet hevostallissa. 
Laurea-ammattikorkeakoulu. www.theseus.fi.

Siuntion Pro Hevonen ry, www.siuntionprohevonen.
net.

Suomen Eläinsuojeluyhdistys, Hevonen liikenteessä, 
www.sey.fi.

Suureläinpelastus ry, www.suurelainpelastus.fi.
Tuomivaara, S. 2003. Eläimet muuttuvassa yhteiskun-

nassa – Johdatus ihmisten ja eläinten välisten suh-
teiden sosiologiaan. Julkaisematon sosiologian pro 
gradu -tutkielma. Sosiologian ja sosiaalipsykologian 
laitos. Tampereen yliopisto.

Tuunanen, P., Tarasti, M. & Rautiainen A. (toim.). 
2012. Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alu-
eella – Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä. Suomen 
Ympäristö 20/2012. Ympäristöministeriö.

Työturvallisuuslaki, www.finlex.fi.
Ympäristöministeriö, www.ymparisto.fi/kattojenlumi-

kuorma.

www.thl.fi
www.theseus.fi
www.anivet.fi
www.nshorse.se
www.finlex.fi
www.tukes.fi
www.lahitapiola.fi
www.lahitapiola.fi
www.theseus.fi
www.siuntionprohevonen.net
www.siuntionprohevonen.net
www.sey.fi
www.suurelainpelastus.fi
www.finlex.fi
www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
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hEvoSalan KEhittäMinEn ja alan KESKEiSEt toiMijat 

Hevosalan valtakunnalliset organisaatiot vastaavat 
alan kehittämistyöstä ja edunvalvonnasta osana teh-
täviään. Lisäksi alalla on yhteinen Mahdollisuuksien 
hevonen -työryhmä, jossa ovat edustettuina alan val-
takunnalliset järjestöt ja keskeiset sidosryhmät. Työ-
ryhmässä ovat mukana MTK, Suomen Hippos, Suo-
men Ratsastajainliitto, Suomen Hevosenomistajien 
Keskusliitto, MTT Hevostalous, ProAgria, Hevos-
tietokeskus, Hippolis, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen 
ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat, Suo-
men Eläinsuojeluyhdistys ry ja maa- ja metsätalous-
ministeriö. Työskentelyä koordinoi hevosalan yhteis-
työorganisaatio Hippolis.

Mahdollisuuksien hevonen -työryhmä julkaisi 2012 
samannimisen hevosalan kehittämisohjelman, jossa 
kuvataan hevostalouden toimintaympäristöä sekä he-

vostalouden yhä kasvavaa merkitystä yhteiskunnassa. 
Ohjelmassa on esitetty hevosalan keskeisimmät pai-
nopisteet, joihin hevosalan järjestöt haluavat yhteis-
työssä vaikuttaa ja joiden ympärille on mahdollista 
kehittää terveellä pohjalla toimivaa elinkeino- ja har-
rastustoimintaa. Hevosalan kehittämisen tavoitteena 
on turvata hevosten hyvinvointi ja alan yleiset toimin-
taedellytykset.

suomen Hippos ry
Suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö. Tärkeim-
mät tehtävät ovat ravikilpailujen järjestäminen sekä rekisterin ja kantakirjan pitäminen 
maassamme kasvatettavista hevosroduista sekä koulutus-, järjestö- ja julkaisutoiminta. 
Suomen Hippoksen alaiset hevosjalostusliitot edistävät toiminnallaan hevoskasvatusta ja 
- jalostusta alueellaan sekä parantavat hevostalouden tunnettavuutta. Hevosjalostusliittoja 
on 16. www.hevosjalostusliitot.fi ja www.hippos.fi

Totopelit Suomessa järjestää Hippoksen tytäryhtiö Fintoto Oy. www.toto.fi

suomen Ratsastajainliitto ry, sRl
Ratsastusurheilun keskusjärjestö edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatus-
muotona, koordinoi ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja val-
mennusta. Kahdeksan aluejaostoa organisoi ja toteuttaa liiton toimintaa paikallistasolla. 
www. ratsastus.fi

suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, sHKl
valvoo jäsenenä olevien hevosenomistajayhdistysten keskusliittona hevosenomistajien 
yleisiä ja yhteisiä etuja. Alueyhdistyksiä on 11. www.shkl.net

Tutustu Mahdollisuuksien hevonen -videoon  
www.youtube.com

  Kuva: Petri Volanen

www.hevosjalostusliitot.fi
www.hippos.fi
https://www.youtube.com/watch?v=izh0oejQHhs
www. ratsastus.fi
www.shkl.net


124 Hevoset ja kunta – rajapintoja

sEY suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläin-
suojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläinlajit ja liiton toiminta kattaa 
koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä 40 paikallisyhdistyksen ja noin 
100 vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan ja -neuvojan voimin. www.sey.fi

proagria-keskukset
ProAgria-keskusten toimialana on maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen 
liittyvät neuvonta- ja asiantuntijapalvelut yrittäjille. Palveluja tarjoaa kuusitoista alueel-
lista suomenkielistä ja neljä ruotsinkielistä ProAgria-keskusta. Keskukset tarjoavat sekä 
alkaville että toimiville hevosyrittäjille johtamisen ja yrityssuunnittelun palveluja, tuo-
tannon neuvontapalveluja (kasvinviljely, ruokinta, työkäyttö, hevosten hyvinvointi) sekä 
rakennus- ja ympäristösuunnittelua (rakennussuunnittelu, salaojitus, jätevesien käsittely). 
 www.proagria.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MtK ry
on maataloustuottajien, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien valtakunnallinen 
ammatti- ja etujärjestö, joka toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti. MTK:oon kuuluu 14 alueellista MTK-liittoa ja 7 metsänomistajien liittoa. Pai-
kallisten MTK-yhdistysten ja alueellisten metsänomistajien liittojen kautta MTK:ssa on 
kaikkiaan noin noin 150 000 jäsentä. www.mtk.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Mtt/Hevostalous 
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus tekee hevosiin ja hevostalouteen liit-
tyvää monitieteistä tutkimusta eri yksiköissään. MTT:n kotieläintuotannon tutkimukseen 
kuuluva hevostutkimusyksikkö sijaitsee Ypäjällä, jossa annetaan myös alan neuvontaa ja 
järjestetään koulutus- ja kurssipalveluja. MTT:ssä hevosalan tutkimusta tehdään hevosten 
ruokinnasta, hyvinvoinnista, lisääntymisestä sekä ympäristöön ja alan yritystoimintaan 
liittyvistä teemoista. MTT yhdistyy Metlan, RKTL:n ja Tiken tilastopalveluiden kanssa 
Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. www.mtt.fi, www.luonnonvarakeskus.fi

Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry
Hippolis on hevosalan yhteistyöorganisaatio, joka edistää alan verkostoitumista, osaa-
mista sekä yrittäjyyttä jo olemassa olevaa osaamista ja uutta tietoa hyödyntäen. Hippo-
lis järjestää kursseja ja ajankohtaisseminaareja sekä julkaisee erilaisia julkaisuja. Hippolis 
hallinnoi ja toteuttaa hevosalan kehittämishankkeita ja Suomen Hevosurheilumuseon toi-
mintaa. www.hippolis.fi

Hevosopisto oy
on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka päätehtävä on tarjota hevosalan ammatillista pe-
rus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksen lisäksi se järjestää kilpailuja sekä kou-
lutus- ja valmennustapahtumia ja tarjoaa maksullisia palveluja, muun muassa nuorten 
hevosten koulutusta ja erilaisia lyhytkursseja alan ammattilaisille ja harrastajille. Hevos-
opisto toimii alan tutkintojen ja koulutuksen kehittäjänä yhteistyössä opetus- ja kulttuu-
riministeriön, alan kotimaisen ja kansainvälisen oppilaitosverkoston ja työelämän tahojen 
kanssa. www.hevosopisto.fi

www.mtt.fi
www.luonnonvarakeskus.fi
www.hippolis.fi
www.hevosopisto.fi
www.sey.fi
www.proagria.fi
www.mtk.fi
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Raviradat
Ravikilpailuja järjestetään Suomessa 43 raviradalla. Maakunnallisia keskusratoja on 19, jot-
ka yhdessä maan pääradan, Vermon, kanssa järjestävät valtaosan vuosittain ajettavasta 
vajaasta 600 ravitapahtumasta. Vuosittain raveihin osallistuu 7 500 hevosta hevosta sekä 
2 000 ohjastajaa. www.raviradat.fi

Hevosalan ammatilliset oppilaitokset
Yhteensä 10 oppilaitosta kouluttaa hevostalouden perustutkintoon ja osa oppilaitoksista 
tarjoaa myös ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutusta. Lisäksi tarjolla on useita he-
vosalan täydennys- ja lisäkoulutuksia. 

Hevoshankkeita
on käynnissä eri puolilla maata. Hankkeissa voi olla esimerkiksi koulutus- ja kurssipäiviä, 
opintoretkiä tai reittikartoituksia. Monissa tapauksissa hanke on saanut rahoitusta ELY-
keskusten tai paikallisten Leader-toimintaryhmien kautta EU-osarahoitteisista maaseu-
tuohjelmista. www.ely-keskus.fi ja www.mavi.fi

Lisäksi on useita rotuyhdistyksiä ja satoja paikallisia ratsastus- ja hevosystäväinseu-
roja.

HaMK
on monialainen ammattikorkeakoulu. Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskus koulut-
taa nuoria ja aikuisia ja on mukana maaseudun kehittämisessä. Maaseutuelinkeinojen kou-
lutusohjelman alaisuudessa Mustialassa toimii hevostalouden suuntautumisvaihtoehto. 
www.hamk.fi

suomen Hevostietokeskus ry
Suomen Hevostietokeskus ry on hevosalan neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö. 
Hevostietokeskus tarjoaa neuvonta-, koulutus-, suunnittelu- ja tutkimuspalveluja. Hevos-
tietokeskus myös tuottaa ja välittää uutta tietoa sekä seuraa alan kotimaista ja kansainvälis-
tä kehitystä. www.hevostietokeskus.fi

 
Muita KEsKEisiä HEvosalan toiMijoita:
 
Ratsujalostusliitto ry
Toiminnan päätarkoituksena on kehittää suomalaisen puoliveriratsun (FWB) kasvatus- ja 
jalostustyötä, tukea jäsenten toimintaa ja edistää heidän taitojaan hevosten kasvattajina. 
Ratsujalostusliitto on kaikkien puoli- ja täysveristen ratsuhevosten kasvattajien ja harras-
tajien oma rotujärjestö. www.ratsujalostusliitto.fi

suomen Ravivalmentajat ry
on päätoimenaan ravivalmennusta harjoittavien ammattilaisten järjestö. Yhdistys toimii 
yhdessä Hippoksen, Fintoton ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kanssa valtio-
valtaan ja julkishallintoon liittyvissä asioissa. www.ravivalmentajat.fi

www.hamk.fi
www.hevostietokeskus.fi
www.ratsujalostusliitto.fi
www.ravivalmentajat.fi
www.raviradat.fi
www.ely-keskus.fi
www.mavi.fi
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KEsKEisiä viRanoMaistaHoja:
 
Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
Hevosten tautivalvontaan, tuontiin ja vientiin, eläinsuojeluun ja lääkitsemiseen liittyvät asi-
at kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle, muut hevos-
talouteen liittyvät asiat maatalousosastolle. Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi myös 
vedonlyönnistä hevoskilpailuissa valtion osuutena saatujen varojen käyttöä. www.mmm.fi

Maaseutuvirasto Mavi
vastaa viljelijätukien sekä maaseudun yritys- ja hanketukien toimeenpanosta. www.mavi.fi

 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksel-
la ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä.  
www.evira.fi

aluehallintovirastot avi:t
ovat valtionhallinnon alueorganisaatioita. Eläintensuojelun valvonnasta vastaavat eläinlää-
kärit työskentelevät aluehallintovirastoissa. Yli kuuden täysikasvuisen hevosen pidosta on 
tehtävä ilmoitus ilmoitus AVI:in, ja mm kaupallisiin hevoskuljetuksiin liittyvät kuljetuslu-
vat ja pätevyystodistukset myöntää AVI. www.avi.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ElY-keskukset
ovat valtionhallinnon alueorganisaatioita. ELY-keskuksesta saa neuvoa esimerkiksi maa-
tilakauppojen, maatilojen sekä pienyritysten investointien rahoituksesta tai maanhankin-
nasta sekä erilaisista kehittämishankkeista. ELY-keskus huolehtii viljelijöille maksettavien 
EU:n ja kansallisten tuotanto- ja investointitukien hallinnoinnista ja valvonnasta. Alueelli-
sia ELY-keskuksia on 15. www.ely-keskus.fi

      

Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas 

Eviran ohje 15421/01 

http://www.mmm.fi
www.mavi.fi
www.evira.fi
www.avi.fi
www.ely-keskus.fi
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