


Tilastotietoja ja ratsastuksessa vaikuttavia 
trendejä:

❖ Harrastajamäärä noin 160.000

❖ Aikuisten harrastajien määrät ovat enemmän 
kuin kolminkertaistuneet = 100.000

❖ Aikuisten määrä mennyt 2000-luvun alussa 
nuorten määrien edelle = 65 % - 35%

❖ Harrastuksesta tullut naisten ja tyttöjen tärkeä 
harrastus, 5 % ratsastusikäisistä aikuisista 
naisista harrastavat ratsastusta (19-65 v.)

❖ 13-15 -vuotiaista 10% harrastaa ratsastusta



❖ Ratsastajan profiili: 30-50-vuotias nainen, jolle vihreät 
arvot ovat tärkeitä.

❖ Syitä harrastamiseen: henkinen hyvinvointi, irti arjesta, 
vastapaino hektiselle elämälle, elämyksiä, 
yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, naisverkosto, 
”empowerment” 

❖ Harrastusta aloitetaan uudelleen oman lapsen kanssa.

❖ Aikuisten miesten määrä on kolminkertaistunut 

❖ 10.000 ratsastavaa ”äijää”



❖ Yli miljoona ihmistä kiinnostunut 
luonnosta ja eläimistä

❖ 2/3 nuorista kiinnostunut luonnosta

❖ 500 000 ihmistä kiinnostunut hevosista

❖ 60 + ikäisten harrastajien määrä kasvaa 
20 % vuosittain väestön ikääntyessä.

❖ 35 000 hevosenomistajaa. 

❖ Suomen hevosmäärä, yli 75 000 vastaa 
ostovoimaltaan 300- 375 000 ihmistä, 
joka vastaa Turun tai Tampereen 
seutukunnan yhteismääriä. 



❖ Lisääntyvä hevosten käyttö sosiaali- ja 
terveyspalveluissa.

❖ Asumisen trendin muutos: 
hakeudutaan lähemmäksi keskuksia

❖ Harrastus on urbanisoitunut ja siirtynyt 
kasvukeskusten lähelle. Kasvukeskusten 
lähikunnissa tallien määrä on kasvanut. 

❖ Hevosia pidetään ns. vieraassa 
ympäristössä, eli ei enää osteta maalta 
paikkaa, johon hevoset viedään, vaan 
hevoset sijoittuvat kaupunkikeskusten 
lähellä oleviin talleihin.



Hevosalan yritystoiminta keskittyy lähitulevaisuudessa 
asutuskeskusten läheisyyteen.

Kaupungistumisen myötä kasvukeskuksissa tulee ahdasta 
– hevostoiminnan mahdollisuudet kapenevat, monet tallit 
ovat puristuksissa niillä alueilla, joilla asutuksen 
rakentaminen on aktiivista. 

Isommassa kuvassa on kysymys myös 
elinkeinoedellytysten turvaamisesta.



Logistisesti harrastuspaikkojen pitää olla 
saavutettavissa, mieluiten julkisilla 
kulkuneuvoilla ja polkupyörillä, tämä on 
myös tasa-arvokysymys. 

Liikkuminen muuttuu, kun nuoret eivät 
enää aja ajokortteja, kunnissa tuleekin 
aktiivisesti miettiä millä nämä nuoret 
menevät harrastuspaikoille? 



Hyviä puitteita ja isoja tiloja tarvitaan.

Ruotsissa malli on se, että kunnat 
rakentavat ja omistavat 
hevosharrastusalueita vastaten myös 
niiden kunnossapidosta, jolloin yrittäjän 
paine vähenee.

Hevosalan yritykset ovat suurimmaksi 
osaksi pk-yrityksiä, jotka kamppailevat 
kannattavuuden kanssa.



Ratsastus- ja ravikilpailujen järjestäminen 
pitää mahdollistaa.

Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa oli 
ennen mahdollisuus järjestää kilpailuja, 
kuten perinteikäs Tuusulan Derby, joka 
sittemmin siirrettiin Helsinkiin Laakson 
Ratsastusstadionille ja myöhemmin 
Järvenpäähän Ratsastuskeskus Ainoon. 



Kunnilta toivotaan aktiivista osallistumista, 
jossa huolehditaan hevosala 
huomioonottava infrastruktuuri ja että 
ympäristönsuojelumääräyksissä ja 
rakennusjärjestyksessä huomioidaan alan 
erityispiirteet. 

Kunnat voivat myös hyödyntää alan 
yrittäjien tuottamia palveluja, kuten green
care- toimintaa, maisemanhoitoa, sekä 
tarjota alueita yritystoimintaan ja 
laiduntamiseen, ja tukea hevosalan seura-
ja yhdistystoimintaa esimerkiksi 
tarjoamalla tiloja ratsastusseurojen ja 
hevosalan yhdistysten käyttöön.



Hevostoiminnan mukana tulevia positiivisia 
ulkoisvaikutuksia:

❖ Aktiivista, lisääntyvää yritys- ja 
virkistystoimintaa

❖ Uusia työpaikkoja
❖ Seuratoiminta on toimiva kolmas sektori
❖ Lisääntyvät verotulot
❖ Matkailutulot
❖ Kunnan aktiivisuus ja sen myötä tuleva 

näkyvyys
❖ Säästöt sosiaali- ja terveyspalveluissa: 

hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa, 
hevostoiminnan valttina on sen vaikutus 
henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen.



Tuusulan hevoskylä- hankkeessa olevia 
muita mahdollisuuksia on mm. 
klusterointi, joihin tällaisia yhteisöjä 
rakentamalla voidaan vaikuttaa.

Arvontuotto ympäristölle tulee sekä B2C-
että B2B- markkinoilta, mutta sille on 
luotava edellytyksiä. 

Klustereihin on suositeltavaa liittää myös 
muita urheilu/liikuntatiloja ja -paikkoja, 
jolloin hevosurheilun status nousee muun 
urheilun rinnalle.



Ravintolapalvelut, majoitustoiminta, 
virkistystoiminta jne. on luontevasti 
liitettävissä osaksi tämän kaltaisia 
klustereita. 

Synergiaetuja saavutetaan sillä, että 
ratsastusalueita ja esimerkiksi 
rehuvarastoja ja lantahuoltoon liittyviä 
tiloja suunnitellaan ja rakennetaan tallien 
yhteiskäyttöön. 




