HevosvoiMAinen

Uusimaa

tulevaisuuden trendejä?
•

hevoset keskittyvät kasvukeskusten lähelle

•

uusi hevostalous

•

palvelujen kehä laajenee: hevoset
kehyskunnissa, omistajat kaupungeissa

•

hevosella nähdään tulevaisuudessa yhä
merkittävämpi rooli ihmisten hyvinvoinnin
edistäjänä

•

palvelut monipuolistuvat ja erikoistuvat:
mm. hevoskuntoutus, green care, liikunta- ja
hyvinvointipalvelut

•

perinteiden arvostus

tervetuloa tutustumaan hevosiin ja hevosalaan!
Uudenmaan hevostoimijoita mm.
Suomen Ratsastajainliiton Etelä-Suomen aluejaos
• www.ratsastus.fi
(talli- ja seurahakurit, alueet tai seurat -alasivujen kautta)

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

Loviisan ravirata www.loviisanravit.fi
Vermon ravirata www.vermo.fi
Uudenmaan Hevosenomistajat ULHO ry www.shkl.net
Nylands Läns Hästavelsförbund www.hevosjalostusliitot.fi

Lisätietoja hevosalasta:
Mahdollisuuksien hevonen –video YouTubessa.

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

SRL / Sonja Holma, Scanhorse / Satu Pirinen sekä Hippoksen kuvapankki (Irina Keinänen, Hanna Leppänen,
Ilkka Nisula ja Pirje Paananen) ja Sirpa Korhonen.

Monipuolinen elinkeino

Hevosten määrät roduittain Uudellamaalla

Uudenmaan erityispiirteitä ovat hevosalan monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Alueella on noin
13 000 hevosta ja arviolta 1 300 tallia. Alueelta löytyy hevostalouden koko kirjo, muun muassa ratsastuskoulutoimintaa, ravivalmennus- ja täysihoitohevosten palveluita, hevoskasvatusta, hevosiin
erikoistuneita klinikoita ja kuntoutuspaikkoja, siittolapalveluita sekä hevosmatkailua. Lisäksi alueelta löytyy hevosiin erikoistuneita rehuntuottajia ja
varustekauppiaita.
Uudellamaalla on nähtävissä nykypäivän trendi:
hevoset keskittyvät sinne missä ihmisetkin ovat,
kasvukeskusten lähettyville.

Aktiivista hevosurheilua ja
harrastamista
Uudellamaalla sijaitsevat keskusravirata Vermo
Espoon ja Helsingin rajalla sekä Loviisan idyllinen kesärata. Vermossa ajetaan raveja yli 60 kertaa vuodessa, ja palkintorahoja niissä maksetaan
n. 4,2 milj. € (v. 2013).
Uudellamaalla

Suomessa

Ratsastustalleja
(SRL)

99

325

Ammattiravi
valmentajia

26

160

5

23

Hevosten perus
rehujen arvo /vuosi

8,5 milj. €

44 milj. €

Hevosille hankittavat lisäpalvelut /
milj. € vuosi

23 milj. €

120 milj. €

Hevosiin erikois
tuneita klinikoita

muut

12 %
20 %

ratsut

33 %

lämminveriset
ravihevoset
suomenhevoset

17 %

18 %

ponit

Suomen suurin ratsastustapahtuma on lokakuussa järjestettävä Helsinki International Horse Show,
jolloin pääkaupungissa kilpaillaan esteratsastuksen maailmancup -tasolla. Perinteikäs tapahtuma
kokoaa vuosittain liki 50 000 katsojaa seuraamaan
monipuolista ohjelmaa.
Uudellamaalla ratsastuksessa kilpaillaan useissa eri lajeissa. Kansallisella ja aluetasolla startteja
on vuosittain yli 8 000, ja lisäksi harrastajille kertyy
yhteensä tuhansia startteja harjoitus- ja tallikilpailuissa. Lajien kirjossa ovat mukana koulu-, este-,
kenttä-, lännen-, matka- ja islanninhevosratsastus
sekä vikellys ja valjakkoajo. Ratsastajainliiton ratsastuskouluja ja jäsentalleja on seudulla lähes 100.
Ratsastus on tyttöjen ja naisten suosituimpia urheilulajeja. Lajin erityispiirre on se, että harrastusmahdollisuudet ovat lähes täysin yksityisten yrittäjien tarjoamat. Aktiivisimmat kaupungit ja kunnat
tekevät yhteistyötä hevostoimijoiden kanssa, jolloin voidaan varmistaa myös lasten ja nuorten hevosharrastuksen saavutettavuus ja hevosurheilulle
tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Hevostalous Uudellamaalla on
•

ammattimaista yrittämistä

•

virkistystä, vapaa-aikaa ja luonnossa liikkumista

•

nuorisotyötä ratsastuskouluilla ja raviradoilla

•

vuorovaikutus- ja hevostaitojen kartuttamista

•

fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hevosavusteista kuntoutusta

•

hevosille suunnattuja kuntoutuspalveluja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, mm. hierontaa,
vesikävelytystä ja suolahuonehoitoja

•

hevosheinän tuotantoon erikoistunutta maataloutta

•

infra- ja varustekauppaa

•

kengitystä, valmennuspalveluita

•

eläinlääkintää ja erikoistuvia hevoseläinlääkäreitä

•

vetovoimaisia hevostapahtumia

Arvioita hevostaloudesta Uudellamaalla
Hevosalan yrityksiä
Uudellamaalla 450
Suomessa 2 500
Varsoja syntyy vuosittain
Uudellamaalla 450

Hevosia / 1 000 asukasta
Uudellamaalla 8

8

14

Suomessa 14

Suomessa 3 350

Hevosenomistajia
Uudellamaalla 8 500

Peltoalaa rehuntuotantoon
Uudellamaalla n. 20 000 ha

Suomessa n. 100 000 ha
Työllistää
Uudellamaalla 2 600

Hevos- ja ratsastusseuroja
Uudellamaalla 165

Suomessa 16 000

Suomessa n. 35 000
Suomessa n. 570

