
Pitkän tien kulkija isänmaan 
rakentajana ja puolustajana.















 Puolustusvoimilla oli vain 4700 hevosta 
syksyllä 1939

 Hevosottojärjestelmän kautta otettiin siviileiltä 
71 805 hevosta rintamalle talvisotaan

 Jatkosodan vuosina hevosia otettiin 62 168

 Hevosilla tuli olla luovutushetkellä: päitset 
marhamintoineen, loimi loimivöineen, 
juottoämpäri, puhdistusvälineet, ajoneuvo, 
valjaat, suitset ohjaksineen, kuormapeite, köysi, 
rautakanki ja lapio. Samoin oli luovutettava 50 
kg kauroja ja 100 kg heinää.



 Jos syksyyn 1939 mennessä oli 
puolustusmäärärahat lyöty laimin, oli myös 
hevonen unohdettu. Armeijalla ei ollut tarjota 
ottohevosia varten juuri mitään. Loimia oli 
varastoissa 18 kappaletta, kengitysvälineistöä 
oli 10% tarpeesta, hoitovälineistöä ei 
käytännössä ollenkaan, sairaalainstrumentit 
puuttuivat ja mitään syöttö- ja juomapusseja ei 
ollut jakaa. Suomen kansa osoitti 
yhteneväisyyttään myös siten, että mm loimia 
kerättiin 20 000 kappaletta ja 
eläinlääkintäinstrumentit saatiin alan liikkeiltä.







 Esimerkiksi divisioonan määrävahvuus oli 15 000 
miestä. 

 Divisioonan vuorokauden muona- ja 
rehuannoksen, 70 tonnia kuljettamiseen tarvittiin 
kaksi kuormastokomppaniaa joissa oli hevosia 
yhteensä 256 kappaletta. Jokainen hevonen kuljetti 
laskennallisesti 300 kiloa tavaraa.

 Divisioonan ampumatarvikkeita kuljetti lisäksi 
kolonna johon kuului 153 hevosta.

 Yhden tykistörykmentin siirtoon tarvittiin talvella 
1164 ja kesällä 1300 hevosta.







 Talvisodan hevostappiot 7204 kpl

 Kenttäarmeijan sairaaloissa hoidettiin 34 945 
hevosta.

 Jatkosodan hevostappiot 14 573 kpl

 Sairaaloissa hoidettiin noin 71 000 potilasta.









 1939 hevosten lukumäärä varsat mukaan lukien oli 
386 000

 1950 hevosten määrä runsaimmillaan 408 797. 
Suomenhevosen tehtävä oli kuitenkin ohi. 
Teollistuminen ja maaseudun koneellistuminen 
johti tuhoisaan lopputulokseen.

 Se minkä vihollinen oli säästänyt tapettiin nyt itse 
ja 1980 jäljellä oli vain 31 500 yksilöä, joista vain 14 
000 oli Suomenhevosia vuoden 1987 tilastossa.



 Hevosia on maassamme n. 80 000 kpl, joista 
noin 20 000 on Suomenhevosia, varsoja syntyy 
noin 1000 vuodessa.

 16 000 henkilöä työllistävä

 35 000 hevosen omistajaa

 170 000 harrastaa ratsastusta

 Raviurheilu aktiiveja 200 000

 Raveissa käy 720 000 henkeä vuosittain

 Nuorisotyö, sosped/terveyspalvelut

 200 matkailuyritystä








