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TIIVISTELMÄ 

 

Maastossa ratsastaminen on luonnonläheinen harrastus, jossa voi päästä 

nauttimaan Suomen monipuolisesta luonnosta yhdessä hevosen kanssa. 

Maastoratsastuksen suosio on nousussa, ja maastossa ratsastamiseen liitty-

viä palveluita tarjoavia islanninhevostalleja on Suomessa jo useita kym-

meniä. Työn toimeksiantajana oli Suomen Islanninhevosyhdistys ry. 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä asiakkaat maastoratsastuspalveluilta 

toivovat, ja missä suomalaisilla islanninhevostalleilla olisi parantamisen 

varaa. Kyselytutkimus toteutettiin Internet-kyselynä Webropolin avulla. 

Kysely oli auki viisi päivää, ja vastauksia tuli 208. 

 

Teoriaosuudessa käsiteltiin islanninhevosen historiaa ja ominaisuuksia, 

sekä käytiin pääpiirteittäin läpi maastoratsastuspalvelu suunnitelmasta to-

teutukseen, käsiteltiin yritykselle tarpeellisia voimavaroja sekä kerrattiin 

turvalliseen maastossa ratsastamiseen liittyviä asioita. Teoriaosuuden tar-

koituksena oli käydä läpi turvallisen ja laadukkaan maastoratsastuspalve-

lun tuottamisessa huomioitavia asioita.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan suosituin maastoratsastuspalvelu on kahden 

tunnin pituinen maasto. Asiakkaat arvostavat luotettavia ja turvallisia he-

vosia, kokenutta maaston vetäjää, pieniä tasoryhmiä sekä monipuolisia 

maastoja, joiden aikana ei tarvitse kulkea vilkasliikenteisillä teillä. Paran-

tamisen varaa olisi esimerkiksi hevosten ratsastettavuudessa, erityisesti is-

lanninhevosten oman askellajin eli töltin laadussa sekä henkilökunnan ko-

kemuksessa ja asiakaspalvelutaidoissa. Eri tallien välillä on melko paljon 

eroa toiminnassa ja palveluiden laadussa. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis was trail riding services at Icelandic horse 

stables. The popularity of trail riding is increasing, and in Finland are 

dozens of Icelandic horse stables that offer trail riding services. The 

commissioner of this thesis was The Finnish Icelandic Horse Association. 

 

The purpose was to examine what customers were hoping from trail riding 

services and which areas require improvement. The research survey was 

implemented with Webropol as an electronic poll. The survey was open 

for five days and 208 people responded.  

 

The theoretical part of this thesis includes information about Icelandic 

horses as well as main parts of planning and implementation of trail riding 

services. Resources of trail riding stables and some instruction for safe 

riding in nature were also discussed. The purpose of the theory part is to 

deal with the most important factors producing a high quality and safe trail 

riding service.  

 

Based on the results of survey, the most popular service was a two hour 

riding tour. Customers appreciated safe horses, experienced leaders of trail 

riding tour, small riding groups with riders in same skill level and versatile 

trails without busy roads. Experience and customer service skills of staff 

and above all the rideability of horses, especially Icelandic horses’ gait 

called tölt, would need improving at some stables. Between Icelandic 

horse stables, there is also quite much difference in the quality of trail 

riding services. 
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1 JOHDANTO 

Maastossa ratsastaminen on rauhallinen ja luonnonläheinen tapa nauttia 

yhdessäolosta hevosen kanssa, kaukana arjen kiireistä. Ratsastuksen pituus 

voi vaihdella tunnin lenkeistä useiden päivien vaelluksiin, joten maastorat-

sastus soveltuu eritasoisille luonnosta ja hevosista kiinnostuneille ratsasta-

jille. Suomen monipuolinen luonto tarjoaa tälle lajille hyvät mahdollisuu-

det, ja harrastukseen oman lisämausteensa tuovat myös vuodenaikojen 

vaihtelut – ratsastaja pääsee näkemään niin kesäisen vehreän luonnon, 

syksyn ruskan kuin lumisen talvimaisemankin.  

 

Islanninhevonen on pienikokoinen rotu, joka on karun kotisaarensa muo-

vaama sitkeä ja varmajalkainen ratsu. Yli tuhat vuotta sitten islanninhevo-

sen kantavanhemmat auttoivat uudisasukkaita Islannin asuttamisessa, ja 

hevonen oli vuosisatojen ajan ihmisen tärkeä kumppani niin matkanteossa 

kuin päivittäisissä askareissa. Tänä päivänä tuo laumakasvatuksen ansiosta 

helposti käsiteltävä, erikoisaskellajeistaan tunnettu rotu on löytänyt paik-

kansa monipuolisena harraste- ja kilparatsuna. Historiansa ansiosta islan-

ninhevonen soveltuu erityisen hyvin maastoratsuksi, ja valloittaa olemuk-

sellaan yhä useampia harrastajia myös meillä Suomessa. 

 

Maastoratsastuksen suosio on nousussa, ja maastoratsastuspalveluita is-

lanninhevosilla tarjoavia talleja on Suomessa jo useita kymmeniä. Tässä 

opinnäytetyössä käydään pääpiirteittäin läpi maastoratsastuspalvelu suun-

nitelmasta toteuttamiseen asti, käsitellään yrityksen voimavaroja sekä ker-

rataan turvalliseen maastoratsastukseen liittyviä asioita. Kyselytutkimuk-

sen avulla on tarkoituksena selvittää, mitä asiakkaat islanninhevosmaas-

toilta toivovat ja miten tyytyväisiä he ovat tarjolla olevien palveluiden laa-

tuun. Suurin huomio on annettu maastoratsastuksille ja –retkille, varsinai-

set useamman päivän vaellukset on tässä jätetty vähemmälle. 

 

Maastoratsastukseen liittyvien ohjelmapalveluiden tuottaminen vaatii pal-

jon taitoa ja resursseja. Turvallinen ja laadukas palvelu edellyttää huolel-

lista suunnittelua sekä riittävät voimavarat. Ei riitä, että on jonkinlainen 

maastoreitti, pari ratsuksi kelpaavaa hevosta, suunnilleen ratsastustaitoinen 

vetäjä ja se maksava asiakas. Hyvä maastotalliyrittäjä hallitseekin hevos-

ten hoidon lisäksi palveluiden suunnittelun ja markkinoinnin, asiakaspal-

velun ja henkilöstöhallinnon sekä monen monta muuta asiaa. Asiakaskäy-

tössä olevien hevosten tulee olla tehtäväänsä koulutettuja, rohkeita ja hy-

viä käsiteltäviä sekä helppoja ratsastaa. Vetäjältä vaaditaan vahvan hevos- 

ja ratsastuskokemuksen lisäksi asiakaspalvelutaitoja sekä ensiapuvalmiut-

ta. Maastoreittien pitää olla turvallisia hevosille ja ratsastajille, mutta silti 

riittävän monipuolisia. Toimintaan tarvitaan myös asianmukaiset ja siistit 

tilat, jotka täyttävät eläinsuojelulain määräykset. Monen asian tuleekin olla 

kohdillaan, jotta palvelu täyttää lait ja ohjeet, miellyttää asiakkaita sekä 

tuottaa elannon yrittäjälle.   
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2 ISLANNINHEVONEN 

2.1 Alkuperä 

Atlantin valtamerellä sijaitseva Islanti on 103 000 neliökilometrin kokoi-

nen saari, jonka asukasluku on noin 322 000. Suunnilleen puolet Islannin 

asukkaista asuu pääkaupunki Reykjavíkin ympäristössä. Saaren ilmasto on 

Golf-virran ansiosta leuto ympäri vuoden, ja talvisin Pohjois-Islannissa 

lämpötila on alimmillaan noin -15 °C. Luonto on karua, vain neljäsosa 

maan pinta-alasta on kasvillisuuden peitossa.  Tähän ovat osaltaan vaikut-

taneet niin merituuli, lampaiden laidunnus kuin tulivuorten purkauksetkin. 

Islannin maaperä on maailman tuliperäisimpiä. Lisäksi saaren luonnon tär-

keitä osia ovat myös jäätiköt ja kuumat lähteet eli geysirit. (Tietoa Islan-

nista n.d.; Statistics Iceland 2013).  

 

Islannin asuttaminen alkoi 870-luvulla, jolloin uudisasukkaat eli viikingit 

Norjasta sekä keltit Skotlannista ja Irlannista  saapuivat maahan tuoden 

mukanaan muun omaisuutensa ohella myös parhaat hevosensa. Näiden he-

vosten alkuperämaiksi eri lähteet mainitsevat ainakin Norjan, Saksan, 

Skotlannin ja Irlannin, joidenkin mukaan nuo hevoset edustivat pohjoiseu-

rooppalaista Equus Scandinavicus –rotua. Eristäytyneen sijainnin vuoksi 

saarelle ei sen asuttamisen jälkeen viety enää lisää hevosia, ja myöhemmin 

hevosten vienti Islantiin kiellettiin lailla. Näin ollen tämä viikinkien skan-

dinaaviskelttiläinen ratsu on säilynyt ilman risteytyksiä ja on nykyisin yksi 

maailman puhtaimmista hevosroduista. (Icelandic horses n.d.; Jalo 2001, 

7-8; The Icelandic horse n.d., 3; Tietoa Islannista n.d.; Viitanen 2009.) 

 

Ennen uudisasukkaiden ja näiden kotieläinten saapumista Islannin suurin 

nisäkäs oli naali. Saaren pinta-alasta yli puolet oli metsän peitossa, mutta 

puusto on hakattu maan asuttamisen jälkeen. Tämä on osaltaan pahentanut 

maan eroosiota ja muovannut Islannin luontoa sellaiseksi kuin se nykypäi-

vänä on. (Icelandic horses n.d.; Jalo 2001, 7; Tietoa Islannista n.d.) 

 

Norjalaiset viikingit toivat tullessaan myös oman uskontonsa. Pohjoismai-

nen jumaltarusto sisältää lukuisia jumalia ja henkiolentoja, ja hevosella on 

tärkeä rooli niin näissä jumaltaruissa kuin myös vanhoissa saagoissa. Tun-

netuin vanhoissa tarinoissa esiintyvä hevonen  on kahdeksanjalkainen 

Sleipnir, joka kuului taruston korkeimmalle jumalalle Odinille. (Icelandic 

horses n.d.; Jalo 2001, 8-9; The Icelandic horse n.d., 3; Viitanen 2005, 23.) 

 

Hevosella on suuri rooli vanhoissa kansantarinoissa, koska se oli erittäin 

tärkeä varhaisten aikojen ihmisille. Uuden maan asuttaminen olisi ollut 

uudisasukkaille mahdoton tehtävä ilman hevosta, ja ihmiset olivat vuosisa-

toja riippuvaisia sitkeistä ja luotettavista nelijalkaisista kumppaneistaan. 

Matkustaminen tiettömillä mailla olisi ollut erittäin vaikeaa ilman hevosta, 

joka oli tärkeä myös arkipäiväiseen elämään liittyvissä töissä. Hevosesta 

tulikin voiman ja vallan symboli. (Aðalsteinsson & Hampel, 31-32; The 

Icelandic horse n.d., 3.) 

 

Ensimmäinen auto saapui Islantiin vuonna 1904, ja sitä seuranneen ko-

neistumisen myötä hevosen tarve matkanteossa ja maataloustöissä väheni 
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nopeasti. Muutamat hevosihmiset jatkoivat silti hyvien ratsuhevosten kas-

vatusta. Tuohon asti hevosia oli kasvatettu silmälläpitäen enemmän voi-

maa ja kestävyyttä kuin ratsastettavuutta tai askellajeja, mutta nykyisin 

hevoskasvatuksessa kiinnitetään huomiota useisiin rakenne- ja ratsas-

tusominaisuuksiin. Islanninhevonen lunasti paikkansa ihmisen vapaa-ajan 

kumppanina, johon se hyvän luonteensa takia soveltuu erinomaisesti.  Yli 

tuhatvuotisen tarinansa aikana viikinkien vahvasta sotaratsusta on tullut 

nykypäivän ihmisten monipuolinen kilpa- ja harrasteratsu. (FIZO 2011, 3-

5; Jalo 2001, 14-15; The Icelandic horse n.d., 3.) 

 

 

Kuva 1. Islanninhevonen (Kuva: Hanne-Maria Viikilä) 

2.2 Kasvatus 

Nykyisin Islannissa on noin 80 000 hevosta, mikä on suuri luku verrattuna 

siihen, että maassa on hieman yli 300 000 asukasta. Arvioidaan, että aktii-

visia hevosihmisiä saarella on lähes 30 000. Hevosia käytetään harraste- ja 

kilparatsuina, minkä lisäksi niitä käytetään apuna myös kerättäessä lam-

mas- ja hevoslaumoja syksyisin laitumilta. (The Icelandic horse n.d., 3.) 

 

Ensimmäinen hevosnäyttely Islannissa järjestettiin vuonna 1906. Jalostuk-

sella parannetaan rodun rakenne- ja ratsastusominaisuuksia, samalla kun 

se pyritään pitämään monipuolisena käyttöhevosena, joka sopii sekä aikui-

sille että lapsille, niin maastoratsuksi kuin kilpahevoseksikin. (The Icelan-

dic horse n.d., 3.) 

 

Islannissa on tavallista, että oriin annetaan laiduntaa yhdessä astutettavien 

tammojen kanssa. Myös keinosiemennystä käytetään, mutta se on harvi-

naisempaa. Vuosittain syntyy joitakin tuhansia varsoja. Suurin osa syntyy 

ulos laitumille, missä siitostammat elävät laumoina ympäri vuoden. Varsat 

kasvavat laumoissa, joissa ne oppivat sosiaalisiksi. Usein siitostammat, 

nuoret hevoset ja muut joutilaat asuvat ulkona vuoden ympäri, ja ainoas-

taan ratsuhevoset asuvat talleissa talvikuukausina.  
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Laumakasvatus onkin avain siihen, miksi islanninhevoset ovat usein help-

poja käsitellä. Varsoja ja nuoria hevosia käsitellään hyvin vähän, esimer-

kiksi vain kavioiden vuolun ja matolääkityksen yhteydessä. Laumoilla on 

runsaasti tilaa liikkua laajoilla laitumilla vaihtelevassa maastoissa. Tulok-

sena on laumakäyttäytymisen pelisäännöt hallitsevia ja ihmistä kunnioitta-

via hevosia, jotka ovat hyvin kehittyneitä, lihaksikkaita ja varmajalkaisia. 

(The Icelandic horse n.d., 4.)     

 

Islanninhevonen on hitaasti kehittyvä rotu, joten ratsukoulutus aloitetaan 

usein vasta kun hevonen on nelivuotias. Tällöin hevonen totutetaan kengi-

tykseen, varusteisiin, ratsastajaan selässä sekä opetetaan sille ratsuna toi-

mimisen alkeita. Rotu on kuitenkin pitkäikäinen, eikä 30-vuotias hyväkun-

toinen hevonen ole harvinaisuus. Tiettävästi vanhin islanninhevonen eli 

57-vuotiaaksi. (Jalo 2001, 18; The Icelandic horse n.d., 5.) 

 

2.3 Jalostustavoitteita 

Jalostuksen tavoitteena on pitää islanninhevonen vahvana, terveenä ja he-

delmällisenä rotuna. Toivottu säkäkorkeus on 135-145 senttimetriä. Tiet-

tävästi islanninhevosen korkeus voi silti vaihdella 110 ja reilun 160 sentin 

välillä (FIZO 2011, 3; Gísladóttir 2010; Viitanen 2008).  

 

Islanninhevosella on paksu, säänkestävä karva sekä runsaat jouhet. Rodun 

värivalikoima on erittäin laaja, mutta tavallisimmat värit ovat rautias ja 

musta. Vaaleat ja keskisävyt ovat tummia yleisempiä, ja valkoisia merkke-

jä on erittäin vähän. (FIZO 2011, 2; Viitanen 2007, 153-154.) 

 

Rakenteeltaan rodun edustajien toivotaan olevan kevyitä, lihaksikkaita, 

ryhdikkäitä ja sopusuhtaisia, mutta vaihtelua on paljon. Ratsastusominai-

suuksien osalta tavoitellaan hyväluonteisia hevosia, joilla on selkeät ja 

puhtaat askellajit. Ratsuna hevosen tulisi olla energinen sekä liikkua kevy-

esti pehmein ja korkein liikkein. (FIZO 2011, 2-5.) 

2.4 Askellajit 

Islanninhevoset ovat tulleet tunnetuiksi erikoisten askellajiensa ansiosta. 

Normaalisti hevoset hallitsevat kolme perusaskellajia, eli käynnin, ravin ja 

laukan. Islanninhevosilla on näiden lisäksi oma askellajinsa töltti, ja osa 

hevosista hallitsee myös passin. Hevosta, jolla on perusaskellajien lisäksi 

töltti, kutsutaan nelikäyntiseksi. Mikäli hevosella on myös passi, sitä kut-

sutaan viisikäyntiseksi. Kolmikäyntisyyttä pyritään islanninhevosella vält-

tämään. Islanninhevosille järjestetään askellajikilpailuja, joissa kaikissa 

luokissa esitetään ainakin toista rodun omista askellajeista. (Viitanen 

2009.) 

 

Käynti on nelitahtinen askellaji, jossa hevosella on aina vähintään kaksi 

jalkaa maassa. Hevosen tulisi liikkua reippaasti mutta samalla rennosti 

eteenpäin. Ratsastettaessa tehtävät harjoitukset tulisi suorittaa ensin käyn-

nissä, ja siirtyä vasta sitten reippaampiin askellajeihin. Hyvässä käynnissä 
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hevonen astuu takajalallaan etujalan jäljen yli. (Icelandic horses n.d.; The 

Icelandic horse n.d., 6) 

 

Ravi on kaksitahtinen askellaji, jossa toinen etujalka ja vastakkaisen puo-

len takajalka osuvat maahan yhtä aikaa, ja askelten välissä on liitovaihe eli 

hetki jolloin yksikään jalka ei osu maahan. Islanninhevosilla ravin laatu 

vaihtelee paljon eri yksilöiden välillä. Joillain on hyvä ja varma ravi, toiset 

taas rikkovat ravin helposti tölttiin tai possupassiin, joka on virheellinen 

liikkumistapa. Eniten ongelmia ravin kanssa on viisikäyntisillä hevosilla. 

(Icelandic horses n.d.; Kurki 2009a; The Icelandic horse n.d., 6.) 

 

Laukka on kolmitahtinen askellaji, jossa toinen etujalka johtaa liikettä ja 

askelten välissä on liitovaihe. Myös laukan laatu vaihtelee suuresti yksi-

löittäin. Islanninhevosilla laukan harjoittelu jää usein muiden askellajien 

varjoon, vaikka se auttaisi myös muiden askellajien parantamisessa. Lau-

kan ratsastaminen parantaa hevosen voimaa ja kuntoa, ja tekee samalla 

hevosen liikkeistä irtonaisempia. (Kurki 2009b.)  

 

Töltti on nelitahtinen askellaji, jossa hevosen jalat liikkuvat samassa jär-

jestyksessä kuin käynnissä. Hevosella on aina vähintään yksi jalka maassa, 

joten puhdas töltti on ratsastajalle pehmeä ja miellyttävä askellaji. Taipu-

mus tölttiin vaihtelee paljon eri hevosten välillä. Töltissä esiintyy herkästi 

tahtivirheitä, esimerkiksi ravi- tai passitahtisuutta. (Icelandic horses n.d.) 

Etenkin jäykkä hevonen saattaa töltin sijaan liikkua possupassissa, jossa 

saman puolen jalat osuvat maahan yhtä aikaa, mutta askelten välissä ei ole 

liitovaihetta kuten passissa.  

 

Passi on kaksitahtinen askellaji, jossa saman puolen jalat osuvat maahan 

yhtä aikaa. Tätä seuraa selkeä liitovaihe, ennen kuin toisen puolen jalat tu-

levat maahan. Passia ratsastetaan mahdollisimman kovaa vauhtia ja vain 

lyhyitä matkoja kerrallaan. Ennen kuin passia aletaan harjoitella, hevosella 

tulee olla riittävästi voimaa ja hyvä tasapaino muissa askellajeissa ratsasta-

jan kanssa. Muutenkin hevosen tulee hallita perusasiat hyvin ja olla myös 

kuuliainen ja yhteistyöhaluinen. (Icelandic horses n.d.; Kurki 2009c.) 

2.5 Terveys 

Pääpirteittäin islanninhevonen on varsin terve ja hedelmällinen rotu. On 

kuitenkin olemassa kaksi terveysongelmaa, joita esiintyy yleisesti: kinner-

patti ja kesäihottuma. (The Icelandic horse n.d., 5.) 

 

Kinnerpatti on kintereen pienten luiden välinen nivelrikko, jota voi esiin-

tyä sekä kasvavilla että aikuisilla hevosilla. Parantumisen aikana nivelpin-

nat kasvavat peräkkäin yhteen, ja tasoittuvat vähitellen kokonaan. Aikaa 

tähän kuluu usein yli vuosi, ja hevosta tulisi liikuttaa varovaisesti koko sen 

toipumisajan. Kinnerpatti on periytyvä ominaisuus, ja sen takia oriista tu-

lee ottaa röntgenkuvat ennen jalostuskäyttöä. (Pettersson & Green 2004, 

223; The Icelandic horse n.d., 5.) 

 

Toinen yleinen vaiva on kesäihottuma, jonka aiheuttajana pidetään enim-

mäkseen Culicoides–suvun polttiaisia. Näitä hyönteisiä ei ole Islannissa, 



Islanninhevostallien maastoratsastuspalvelut 

 

 

6 

joten siellä ei myöskään esiinny kesäihottumaa. Polttiaisten lisäksi myös 

valkuaispitoinen laidunruoho ja auringonvalo voivat aiheuttaa oireita. Ke-

säihottumaa sairastava hevonen hankaa kutisevia kohtia, erityisesti harja-

marron ja hännänjuuren jouhia ja usein iho vaurioituu samalla. Oireita il-

menee yleensä huhtikuusta lokakuulle. Myös kesäihottuma voi periytyä 

vanhemmilta jälkeläisille. (Pettersson & Green 2004, 223; The Icelandic 

horse n.d., 5; Tuomola 2009.)   

 

Kesäihottuman tärkein hoitomuoto on estää polttiaisten pääsy hevosen 

iholle, eli hevosella tulisi olla kesäaikaan kunnollinen, puhdas ihottuma-

loimi ja huppu. Hiki tulisi aina pestä pois, ja rasvaaminen pitää ihon peh-

meänä. Hevonen tulisi ottaa talliin silloin, kun hyönteiset ovat erityisen 

aktiivisia, kuten auringon nousun ja laskun aikana. Vaihtoehtoisesti hevo-

sella voi olla koko ajan pääsy pimeään pihattoon, jossa hyönteiset eivät 

viihdy. (Pettersson & Green 2004, The Icelandic horse n.d., 4; 223; Tuo-

mola 2009.)   

2.6 Suomen Islanninhevosyhdistys ry 

Ensimmäiset islanninhevoset tuotiin Suomeen 1970-luvun alussa. Marras-

kuussa 1982 sai alkunsa Suomen Islanninhevosyhdistys ry eli SIHY kuu-

den perustajajäsenen voimin. Seuraavana vuonna yhdistys liittyi kansain-

väliseen islanninhevosjärjestö FEIF:iin (International Federation of Ice-

landic Horse Associations). Virallinen yhdistys SIHY:stä tuli 1986, jolloin 

sen viralliseksi nimeksi päätettiin Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY – 

Finlands Islandshästförening FIHF ry. SIHY on myös Suomen Ratsasta-

jainliiton ja Suomen Hippoksen jäsenyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on 

tehdä islanninhevosta tunnetuksi, edistää jalostusta sekä kerätä yhteen ro-

dun harrastajia. (Islanninhevosyhdistys n.d.; Jalo 2001, 34; Leppälahti 

2012, 6-7; Yhdistyksen säännöt 2012.) 

 

SIHY järjestää esimerkiksi islanninhevosten suomenmestaruuskilpailut ja 

vuosittain kaksi jalostusnäyttelyä. Lisäksi se kouluttaa ohjaajia sekä askel-

laji- ja jalostustuomareita. Yhdistyksellä on viisi eri valiokuntaa, jotka 

vastaavat eri osa-alueista: jalostus-, koulutus-, nuorten-, PR- sekä urheilu-

valiokunta. Lisäksi yhdistykseen kuuluu 19 paikalliskerhoa, jotka järjestä-

vät erilaisia tapahtumia kuten kilpailuja ja kursseja. (Paikalliskerhot 2013; 

Valiokunnat n.d.) 

 

Nykyisin yhdistyksessä on noin 1200 jäsentä. Jäsenetuihin kuuluu esimer-

kiksi neljästä kuuteen kertaa vuodessa ilmestyvä Islanninhevonen –lehti 

sekä lukuoikeus kansainväliseen WorldFengur –islanninhevostietokantaan 

(Jäsenyys 2013; Leppälahti 2012, 66). 

 

Tällä hetkellä islanninhevosia on Suomessa yhteensä noin 3000, jotka ovat 

kotimaisen kasvatuksen lisäksi lähtöisin Islannista sekä muualta Euroopas-

ta. Kotimaisen kasvatuksen tuloksena varsoja syntyy vuosittain reilu sata 

(Viitanen n.d.; WorldFengur 2013). 
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3 MAASTORATSASTUS PALVELUNA 

3.1 Käsitteitä 

Palvelu on toimintaa, jonka tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeeseen ja 

tuottaa aineetonta hyötyä. Asiakas osallistuu palvelun toteuttamiseen vuo-

rovaikutuksessa palveluntarjoajan kanssa. (Jaakkola, Orava & Varjonen 

2009, 1; Palveluliiketoiminnan sanasto 2010, 6.) 

 

Ohjelmapalvelu on asiakkaalle tarjottava palvelu, joka sisältää useimmi-

ten ohjattua toimintaa, kuten esimerkiksi maastoratsastusta oppaan johdol-

la. (Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämi-

seksi 2003; Ryymin 2005, 8.)  

 

Tuotteistaminen voi olla palvelun vakiointia tuotteen kaltaiseksi hyödyk-

keeksi, tai uusien ja olemassa olevien palveluiden määrittelyä ja uudista-

mista. Tavoitteena on maksimoida asiakkaan saama hyöty ja yrityksen 

kannattavuus. Tuotteistaminen lähtee asiakkaiden tarpeista, ja palveluntar-

joajan tulee miettiä palvelunsa sisältö ja kohderyhmä.  (Jaakkola, Orava & 

Leppänen 2010, 21; Varjonen 2009, 1.) 

 

Palvelutuote on tuotteistettu palvelu. Tiedossa ovat palvelun keskeisim-

mät ominaisuudet ja tiedot sen tuottamiseen tarvittavista resursseista sekä 

mitä hyötyä se tuottaa asiakkaalle. Palvelu siis tuotetaan vakioidulla taval-

la. Palvelutuote sisältää fyysisen osuuden eli esimerkiksi toimitilat ja va-

rusteet, palvelun eli asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen vuorovaikutuk-

sen, sekä asiakkaan saaman hyödyn. Tuotteella on nimi, jolla se erotetaan 

muista tuotteista, tietty sisältö sekä hinta. (Leppänen 2010, 21; Palvelulii-

ketoiminnan sanasto 2010, 6-7; Rope 2009, 3.)  

 

Maastoratsastuspalvelu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena on ympä-

rivuotista, luontoon sijoittuvaa ohjattua toimintaa, joka toteutetaan palve-

luntarjoajan tai asiakkaan hevosella. Toiminnassa käytetään luvallisia alu-

eita, asianmukaisia varusteita ja huomioidaan turvallisuus.  (Kuluttajavi-

raston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 6; 

Matkailun ohjelmapalvelujen normiston raportti 4/2004, 4.) 

 

Maastoratsastus tarkoittaa usein tunnista kolmeen tuntiin kestävää ohjat-

tua ratsastusta maastossa ilman oheispalveluja, kuten ruokailua tai yöpy-

mistä (Matkailun ohjelmapalvelujen normiston raportti 4/2004, 13).  

 

Ratsastusretki on maastossa tapahtuva ratsastuspalvelu, joka sisältää ruo-

kailun mutta ei yöpymistä (Matkailun ohjelmapalvelujen normiston ra-

portti 4/2004, 13). 

 

Ratsastusvaellus on ohjattu, vähintään yhden yön sisältävä ohjelmapalve-

lu, jossa vaelluksen järjestäjä vastaa yöpymispaikoista ja ruokailuista 

(Matkailun ohjelmapalvelujen normiston raportti 4/2004, 13). 
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3.2 Tarjonta ja hintataso 

Maaliskuussa 2013 Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n kotisivuilta löyty-

vällä linkkilistalla oli noin 40 tallia, jotka tarjoavat maastoratsastuspalve-

luita sekä kertovat sivuillaan tarjolla olevista palveluista hintoineen. Näis-

tä talleista noin puolet on Suomen Vaellustallien Liitto ry:n jäseniä, ja li-

säksi neljä on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymiä harrastetalleja.  

 

Yleisin tarjolla oleva maastoratsastuspalvelu on kahden tunnin maastoret-

ki, jota tarjoaa lähes jokainen talli. Edullisimmillaan parin tunnin maaston 

hinta on 35 euroa ja kalleimmillaan 70 euroa. Tallien nettisivuilta kerätty-

jen tietojen pohjalta laskettu keskihinta on 49 €.  

 

Kaksi kolmesta tallista tarjoaa myös lyhyempiä, tunnin pituisia maastoja. 

Näiden hinnat vaihtelevat 20-37 euron välillä. Lisäksi vajaa puolet tarjoaa 

puolentoista tunnin maastoratsastusta, jonka hinta on edullisimmillaan 30 

ja kalleimmillaan 50 euroa. Keskimäärin tunnin maasto maksaa 28 € ja 

puolentoista tunnin maasto 38 €. Kolmen tunnin maastoa ilman evästau-

koa tarjoaa noin kolmannes talleista, hinnan liikkuessa 55 ja 70 euron vä-

lillä.  

 

Tarjolla olevien maastoretkien eli ruokatauon sisältävien ratsastuksien pi-

tuudet vaihtelivat pääosin kolmen ja kahdeksan tunnin välillä. Yleisin tar-

jolla oleva maastoretki on noin neljän tunnin pituinen ja hinnaltaan 65-110 

euroa. Sitä tarjoaa hieman alle puolet talleista.  

 

Maastoretkien kestojen ilmoittamisessa oli puutteita usean tallin net-

tisivuilla. Vain muutamilla talleilla oli erikseen retkien kohdalla mainittu, 

kuinka paljon ohjelma sisältää ratsastusta. Hintoja vertaillessa ei muuten 

voi tietää, sisältääkö neljän tunnin retki neljä tuntia ratsastusta ja lisäksi 

esimerkiksi tunnin tauon, vai sisältyykö tauko mainittuun neljään tuntiin, 

jolloin ratsastusaika on lyhyempi. Jossain mainostettiin myös puolipäivä-

retkiä tiettyyn hintaan, mutta ohjelman kestosta ei ollut mitään mainintaa. 

 

Myös termit olivat usealla hukassa. Oli varsin yleistä, että esimerkiksi 

tunnin tai parin ratsastuksista puhutaan vaelluksina. Vaellus on kuitenkin 

Matkailun ohjelmapalveluiden normiston (2004, 13) mukaan vähintään 

yhden yön yli kestävä ohjelmapalvelu, joka sisältää ruokailut ja yöpymi-

sen.  

 

Reilu puolet maastoratsastusta tarjoavista talleista järjestää myös ratsastus-

tunteja. Edullisimmillaan ratsastustunti maksaa parikymmentä euroa, kal-

leimmillaan 40 euroa. Keskimäärin irtotuntien hinta on kuitenkin noin 26 

euroa. 
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3.3 Ratsastuspalvelun suunnittelu ja tuotteistaminen 

Hevosalan yrittäjän päivät ovat pitkiä, ja jo hevosten hyvinvoinnista huo-

lehtimiseen kuluu paljon aikaa. Toiminnan tarkka suunnittelu ja työvai-

heiden kirjaaminen voivat helposti tuntua työläiltä, kun jo lain ja ohjeiden 

mukaisten asiakirjojen tekemiseen ja ylläpitoon kuluu aikaa, unohtamatta 

kirjanpitoa ja muita paperitöitä.  Palveluiden huolellinen suunnittelu kui-

tenkin helpottaisi maastotalliyrittäjän arkipäivää sekä voisi nostaa toimin-

nan taloudellista kannattavuutta. (Kettunen 2010, 12.) 

 

Tuotteistaminen ja kohderyhmien valinta voivat maastoratsastuspalvelui-

den tarjoajasta kuulostaa oudolta ja tarpeettomilta. Asiakkailla on erilaisia 

tarpeita, toiset haluavat rauhallisia ja toiset vauhdikkaita maastoja, joku 

haluaa hevosen selkään vain tunniksi ja toinen viihtyisi siellä koko päivän. 

Voi tuntua helpommalta kysyä asiakkaalta mitä tämä haluaa ja tarjota sit-

ten juuri sitä. Näin saa toki toimia, mutta myös yrittäjän vuorokausi on 

vain 24-tuntinen. Työ muuttuu helposti todella stressaavaksi, kun pitäisi 

muiden töiden ohella yrittää toteuttaa kaikki toiveet asiakaskohtaisesti ja 

tienata sillä elantonsa. (Parantainen 2008, 1.) 

 

Yrittäjän tulee tietää, kenelle hän palveluitaan tarjoaa. Palvelun tarkoituk-

sena on vastata asiakkaan tarpeeseen, ja oikeanlaisen palvelun suunnitte-

leminen on mahdotonta, jos ei tiedä mihin tarpeeseen sen tulisi vastata.  

Usein yrityksen ongelmat johtuvat siitä, että se pyrkii miellyttämään kaik-

kia. Yrityksen voimavarat ovat kuitenkin rajalliset, ja niiden levitessä lii-

aksi on lopulta asiakkaille tarjolla vain keskinkertaista palvelua. (Parantai-

nen 2007, 99.)  

 

Vaikka erikoistuminen islanninhevosiin ja maastoratsastukseen rajaa jo 

omalta osaltaan asiakaskuntaa, on yrityksellä silti jäljellä useita erilaisia 

kohderyhmävaihtoehtoja. Eri ikäryhmille voi tarjota erilaisia palveluita – 

lapsia kiinnostaa usein erilainen toiminta kuin senioreita tai nuoria. Koh-

deryhmänä voivat olla myös virkistyspäivää viettävät yritysryhmät tai ul-

komaalaiset turistit. Toisaalta palveluita voidaan tarjota nimenomaan alan 

harrastajille, eli esimerkiksi vauhdikkaita maastoja kokeneille ratsastajille, 

tai sitten lajiin tutustumista sellaisille, jotka hakevat uusia kokemuksia ja 

vapaa-ajanviettomahdollisuuksia (Hevosalan yrityksen asiakkuuden hal-

linta 2005, 6). 

 

Yrityksen tulisi siis toimia asiakaslähtöisesti ja tarjota sitä mitä asiakkaat 

haluavat, mutta täysin henkilökohtaisesti räätälöityjen palveluiden tarjoa-

minen voi osoittautua kannattamattomaksi. Tässä avuksi tulee tuotteista-

minen, joka karkeasti sanottuna tarkoittaa palvelun ominaisuuksien ja 

käyttötarkoitusten määrittelyä kirjallisesti. Palvelu jaetaan osiin, ja pohdi-

taan paljonko mikäkin osa vie resursseja, eli aikaa, tarvikkeita ja rahaa. Jos 

palvelu tuotetaan joka kerta samalla tavalla, on sen tarjoaminen ja toteut-

taminen yrittäjälle helpompaa. Onnistuneen tuotteistuksen jälkeen yrittä-

jällä on tarjota asiakkaalleen toimiva palvelutuote, joka hyödyttää molem-

pia osapuolia. (Karlström, Kivinen & Ropo 2005, 12; Leppänen 2010, 21-

22, 24.) 
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Palvelutuotteella on nimi, sisältö ja hinta. Nimi erottaa sen muusta tarjon-

nasta, ja asiakas osaa tällöin tiedustella juuri haluamaansa tuotetta. Sisältö 

kuvaa sitä, mitä tuote pitää sisällään ja mitä se asiakkaalle tarjoaa. Tuot-

teelle annetaan myös selkeä hinta, jotta asiakas tietää mitä hän siitä joutuu 

maksamaan. Hyvän tuotteistuksen jälkeen asiakas siis tietää selkeästi, mitä 

tuote sisältää ja miksi hänen kannattaisi se ostaa, paljonko se maksaa ja 

millä nimellä hän voi sitä palveluntarjoajalta kysyä. (Leppänen 2010, 21-

22, 24.) 

3.3.1 Ryhmäkoko ja vaativuustasot 

Tuotteistuksen yhteydessä tulee miettiä, kuinka monta asiakasta voi ker-

rallaan osallistua toimintaan, ja minkälaisia etukäteistaitoja eri ohjelmissa 

vaaditaan.  

 

Toimintaan samalla kertaa osallistuvien asiakkaiden määrällä on vaikutus-

ta palvelun turvallisuuteen. Mikäli osallistujia on liikaa, ohjaajan on mah-

dotonta huolehtia kaikkien turvallisuudesta ja riittävästä ohjeistamisesta. 

Kuluttajavirasto suosittelee, että kokeneempia asiakkaita olisi maastossa 

mukana enintään seitsemän yhtä opasta kohden. Jos osallistujat ovat ko-

kemattomia, tulisi vetäjiä olla mukana vähintään kaksi. Mikäli asiakkaat 

ovat ulkomaalaisia, tulee mukana olla riittävä määrä kielitaitoisia ohjaajia. 

(Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 

2004, 10.) 

 

Ratsastajalta etukäteen vaadittavaa taitotasoa voidaan kuvata vaativuus-

tasoilla, jotka mainitaan tarjottavien palveluiden yhteydessä. Vaativuus-

tasojen määrittelyllä pyritään samaan samantasoiset ratsastajat samaan 

ryhmään ja näin lisätään toiminnan mielekkyyttä ja turvallisuutta. Palvelut 

voidaan jaotella vaativuustason mukaan esimerkiksi seuraavasti: 

 

Helppo – Toiminta ei edellytä aikaisempaa kokemusta, ja ratsastus tapah-

tuu aloittelijalle soveltuvassa maastossa. 

 

Normaali – Ratsastajalla on jonkin verran aikaisempaa kokemusta, ja hän 

hallitsee varman hevosen kaikissa askellajeissa. Toiminta tapahtuu melko 

helpossa maastossa. 

 

Vaativa – Ratsastajalla on melko paljon kokemusta, ja hän pystyy ratsas-

tamaan erilaisia hevosia kaikissa askellajeissa. Maasto voi olla vaativaa. 

 

Erittäin vaativa – Ratsastajalla on erittäin paljon kokemusta, ja hän kyke-

nee ratsastamaan erilaisia hevosia kaikissa askellajeissa vaikeakulkuisessa 

maastossa.  (Hevosmatkailu n.d.; Matkailun ohjelmapalvelujen normiston 

raportti 4/2004, 16). 
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3.3.2 Laadittavia asiakirjoja 

Alle on mainittu asiakirjoja, joita yrittäjän tulee laatia maastoratsastustoi-

mintaan liittyen.  Omavalvontasuunnitelmaa ei tarvita, mikäli yrityksen 

palvelut eivät sisällä asiakkaille tarjottavia elintarvikkeita. 

 

Turvallisuusasiakirja. Ratsastuspalveluita tarjoavan yrittäjän tulee tehdä 

toiminnastaan ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan 

aloittamista. Hänen on myös laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää 

suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi sekä riskien hallinnaksi ja jonka 

avulla tiedotetaan näistä asioista toiminnan tarjoamisessa mukana oleville. 

Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan palvelun luonne ja toiminnan laajuus. 

Turvallisuusasiakirja tulee pitää ajan tasalla, ja kaikkien palvelun tar-

joamiseen osallistuvien tulee tuntea sen sisältö. (Kuluttajaturvallisuuslaki 

22.7.2011/920, 6 §, 7 §.) Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden tur-

vallisuuden edistämiseksi sisältää mallin ratsastuspalveluita tarjoavan tal-

lin turvallisuusasiakirjaksi. 

  

Riskinarviointi. Palveluntarjoajan tulee kartoittaa toimintaan liittyvät ris-

kit. Riskien arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa, mitä vaaroja toimintaan 

liittyy, ja mitä seurauksia niillä voi olla terveydelle, omaisuudelle ja tur-

vallisuudelle. Tavoitteena on minimoida vaarat ja tehdä riskeistä hyväk-

syttäviä. Riskinarviointi tehdään osaksi turvallisuusasiakirjaa. (Kuluttaja-

viraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 8.) 

 

Ratsastuspalveluihin liittyy aina riskejä, koska toiminnassa on mukana 

eläviä eläimiä, joiden käyttäytymistä ei voi ennalta tietää. Riskillä tarkoi-

tetaan sitä, miten todennäköinen onnettomuuden tapahtuminen on, ja 

kuinka vakavia sen seuraukset voivat olla. Asiakas voi esimerkiksi pudota 

hevosen selästä, tai rauhallinenkin hevonen saattaa pelästyessään potkaista 

ihmistä. Riski on hyväksyttävä, mikäli palvelussa on toteutettu tarpeelliset 

toimet vaarojen poistamiseksi. Toiminta on riittävän turvallista, mikäli sii-

hen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. (Kuluttajaviraston ohjeet ratsastus-

palveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 4-5.) 

 

Turvallisuussuunnitelma. Vaellus- ja maastoratsastuksia tai leirejä jär-

jestävällä toiminnanharjoittajalla tulee lisäksi olla myös erillinen turvalli-

suussuunnitelma näitä palveluita varten. Maastoratsastusten turvallisuus-

suunnitelmasta  tulee löytyä esimerkiksi tiedot reitistä, lähtö- ja paluupai-

koista, matkasta, taukopaikoista, toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden 

hallinnasta sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin. (Kuluttajaviraston 

ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 27.)  

 

Omavalvontasuunnitelma. Hyvän elintarvikehygienian ylläpitämiseksi 

yrityksellä tulee olla omavalvontasuunnitelma, mikäli osana sen toimintaa 

on elintarvikkeiden myynti. Suunnitelman laajuuteen vaikuttavat esimer-

kiksi toiminnan laajuus, käytettävien elintarvikkeiden monipuolisuus ja 

niihin liittyvät riskit. Omavalvontasuunnitelma ja elintarvikkeiden säily-

tystä ja käsittelyä varten varattu tila eli elintarvikehuoneisto hyväksytetään 

kunnan terveydensuojeluviranomaisella ennen toiminnan aloittamista. 

(Kettunen 2010, 6, 16.)  
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Onnettomuuskirjanpito. Kuluttajaviraston ohjeiden mukaan palvelun ai-

kana tapahtuneista onnettomuuksista on pidettävä kirjaa. Muistiin tulee 

merkitä onnettomuudet ja vakavat läheltä piti –tilanteet. Vakavista onnet-

tomuuksista ja erittäin vakavista läheltä piti –tilanteista tulee ilmoittaa 

kunnan tuoteturvallisuusvalvontaviranomaiselle, lääninhallitukselle tai 

Kuluttajavirastolle. (Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvalli-

suuden edistämiseksi 2004, 9.) 

3.4 Markkinointi 

Markkinoinnilla on monta tarkoitusta. Yksi näistä on tuoda myytävä pal-

velu asiakkaiden tietoon, ja esitellä se mahdollisimman houkuttelevasti. 

Muita tavoitteita voivat olla myös esimerkiksi positiivisten mielikuvien 

rakentaminen ja yrityksen tunnetuksi tekeminen. Markkinointia suunnitel-

lessa mietitään oman toiminnan vahvat puolet. Samalla kannattaa kartoit-

taa, onko alueella muita talleja ja mitä ne asiakkaille tarjoavat – mitkä ovat 

oman yrityksen kilpailuvaltit muihin verrattuna. (Karlström, Kivinen & 

Ropo 2005, 4-5.) 

 

Palveluita markkinoitaessa materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi Inter-

net-sivuja, mainoksia ja esitteitä. Oikeaan markkinointikanavan ja –

keinojen valintaan vaikuttavat valittu kohderyhmä sekä se, millaisen mie-

likuvan yritys itsestään haluaa antaa. (Karlström, Kivinen & Ropo 2005, 

4; Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämi-

seksi 2004, 6-7.) 

 

On tärkeää huomioida, että käytettävä materiaali kuvaa totuudenmukaises-

ti niitä palveluita, mitä asiakkaalle tarjotaan. Markkinointimateriaalissa tu-

lee selkeästi kertoa, mille kohderyhmälle toiminta on tarkoitettu. Jos 

markkinoinnissa käytetään apuna kuvia, niiden tulee olla palvelun todelli-

silta suorituspaikoilta, ja ratsastuskuvissa ratsastajilla pitää olla kypärä 

päässä ja yllä muutenkin asialliset ratsastusvarusteet. Erittäin tärkeää on, 

että markkinoitaessa ei anneta väärää tai harhaanjohtavaa tietoa. Kaikin 

puolin tulisi pyrkiä siihen, että asiakkaalle muodostuu todellinen kuva pal-

velun sisällöstä. Yrityksen imagon kannalta on tarpeen, että annetut lupa-

ukset myös pidetään ja mainostettuja palveluita on saatavilla. (Karlström, 

Kivinen & Ropo 2005, 4, 15; Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden 

turvallisuuden edistämiseksi 2004, 6-7.) 

3.5 Ennakkotiedot 

Ennen palvelun toteuttamista asiakkaille tulee kertoa toimintaan liittyviä 

asioita, minkä lisäksi asiakkailta tulee myös pyytää toiminnan toteutuksen 

kannalta olennaisia ennakkotietoja. Tiedot ovat turvallisuuden kannalta 

tärkeitä, ja niiden avulla voidaan varmistaa, että asiakas tietää mitä toimin-

ta sisältää ja samalla saadaan vahvistus sille, että asiakas on esimerkiksi 

taitotasoltaan sopiva osallistumaan palveluun.  
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3.5.1 Asiakkaalle annettavat etukäteistiedot 

Kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaan ennen maastoratsastuspalvelun to-

teuttamista asiakkaille tulee toimittaa kirjallista ennakkotietoa. Nämä tie-

dot voidaan esittää jo markkinointimateriaalissa, kuten tallin nettisivuilla. 

Useiden tallien kotisivuilla on erillinen ”Tietoa ratsastajille” tai muulla 

vastaavalla nimellä varustettu sivu, jossa on kerrottu yleisesti tärkeitä tie-

toja palveluiden toteuttamiseen liittyen.  

 

Ennakkotietojen tulisi Kuluttajaviraston mukaan sisältää ainakin kuvaus 

toiminnasta ja sen ajallinen kesto, sekä kertoa kuka vastaa toiminnasta ja 

sen turvallisuudesta. Asiakkaille tulee myös selvittää, mitä varusteita heil-

lä tulee olla mukana, ja mitä rajoituksia osallistujille on asetettu esimer-

kiksi iän, terveydentilan ja taitotason suhteen. Oleellista on myös kertoa, 

missä olosuhteissa toiminta peruutetaan tai keskeytetään. Materiaalissa tu-

lisi myös olla maininta siitä, että päihteiden vaikutuksen alaisena ratsasta-

minen ei ole sallittua. Asiakkaille pitää kertoa, mikäli heille ei ole palve-

luntarjoajan puolesta tapaturmavakuutusta. (Kuluttajaviraston ohjeet rat-

sastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 7.) 

3.5.2 Ilmoittautuminen ja asiakkaalta kysyttävät tiedot 

Olisi tärkeää, että asiakkaiden tulisi ilmoittautua toimintaan ennakkoon. 

Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa kysellä tietoja esimerkiksi asiak-

kaan ratsastustaidosta. Tämä helpottaa toiminnan suunnittelua, hevosten ja 

reitin valintaa sekä lisää turvallisuutta. Alaikäisiltä kannattaa pyytää huol-

tajan yhteystiedot. Asiakkaan velvollisuutena on kertoa toiminnan järjestä-

jälle ennakkoon mahdollisista liikkumisrajoitteista, sairauksista ja allergi-

oista. Omien ratsastustaitojen suhteen tulee olla ehdottomasti rehellinen. 

(Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 

2004, 7, 32.)  



Islanninhevostallien maastoratsastuspalvelut 

 

 

14 

4 YRITYKSEN VOIMAVARAT 

4.1 Mielikuva yrityksestä 

Asiakas muodostaa mielikuvansa yrityksestä heti saapuessaan paikalle. 

Ensivaikutelmaan vaikuttavat niin ympäristö, henkilökunta, asiakaspalvelu 

kuin asiakkaan vastaanottaminenkin. Siististi pukeutunut, ajoissa paikalla 

oleva ja iloisesti tervehtivä työntekijä antaa aivan erilaisen kuvan, kuin 

myöhässä ilmestynyt kollegansa, joka tupakka suupielessä murahtaa asi-

akkaalle jotain etäisesti tervehdystä muistuttavaa. Tilojen siisti yleisilme 

on myös tärkeä seikka, eivätkä parkkipaikka mutaisella pellolla tai lantala 

keskellä pihaa juurikaan houkuttele asiakkaita.   

 

Mielikuvaan eli imagoon vaikuttavat siis monet seikat, ja siihen voi omal-

la toiminnallaan vaikuttaa paljon. Toisaalta imago on aina olemassa, vaik-

ka sen eteen ei mitään tekisikään. Huipputason kilpahevosiin keskittyneel-

lä tallilla maneeseineen ja kävelytyskoneineen on aivan erilainen imago, 

kuin rauhallisella maalaistallilla, jossa karvaiset ponit elävät pihatossa va-

paalla heinällä. Yrittäjän tulisikin pohtia, millaisen imagon hän yrityksel-

leen haluaa luoda. (Karlström, Kivinen & Ropo 2005, 4-5.) 

4.2 Toimintaympäristö 

Yrityksen kannattaa siis panostaa hyvän ensivaikutelman antamiseen. Kun 

uusi asiakas saapuu tallille, on toimintaympäristö yleensä ensimmäinen 

asia johon hänen huomionsa kiinnittyy. Yrityksen toiminnasta muodostuu 

hetkessä asiakkaalle mielikuva, joka vaikuttaa pitkään.  (Karlström, Kivi-

nen & Ropo 2005, 4-5.) 

 

Siisti ja hyvin hoidettu toimintaympäristö luo viihtyisyyttä sekä asiakkaille 

että henkilökunnalle. Tähän kuuluvat niin talli ja muut rakennukset, tarhat, 

laitumet ja niiden aidat, lantala, kenttä kuin paikoitusaluekin. Maastorat-

sastuspalveluita tarjoavalla tallilla toimintaympäristöön kuuluvat myös 

käytettävät maastoreitit. (Karlström, Kivinen & Ropo 2005, 4-5.) 

 

Tilojen tulee täyttää eläinsuojelulain hevosenpidolle asettamat vaatimuk-

set. Lisäksi tulee huomioida turvallisuus, toiminnallisuus ja viihtyvyys. Ti-

lat, joissa hevoset liikkuvat, tulee rakentaa mahdollisimman kestävistä ja 

helposti puhtaana pidettävistä materiaaleista. Hevosten taluttamisen tulisi 

onnistua ilman peruuttamista tai käännöksiä ahtaissa tiloissa, eikä raken-

teissa saa olla ulokkeita tai teräviä kulmia, joihin hevoset tai ihmiset voi-

vat loukata itsensä. Käytävän leveydeksi suositellaan vähintään 2,5 m, 

mutta mieluiten se saisi olla ainakin kolme metriä. Karsinoiden ovien luk-

kojen tulee olla helposti avattavia mutta malliltaan sellaisia, että esimer-

kiksi varusteet eivät tartu siihen kiinni eikä hevonen saa lukkoa itse auki. 

(Ratsastuskeskusten suunnittelu- ja rakentamisopas 2005, 63, 66, 69; He-

vosen pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset 1998.) 

 

Satuloiden ja muiden varusteiden säilytystä varten tulee olla erillinen 

lämmitettävä ja tuuletettava tila. Jokaisen hevosen varusteille tulisi nimetä 
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omat koukkunsa ja telineensä, jolloin tietyn hevosen varusteiden löytämi-

nen on helpompaa. Tallilla olisi hyvä olla asiakkaita ja henkilökuntaa var-

ten pukuhuone, jonka varustukseen sopivat penkit ja lukittavat pukukaapit. 

Myös jonkinlainen taukotila on tarpeen, samoin kunnollinen WC. (Ratsas-

tuskeskusten suunnittelu- ja rakentamisopas 2005, 74, 76-77.)  

4.3 Henkilökunta 

Ratsastuksen ohjauksesta vastaavan henkilön tulee olla hevosalan koulu-

tuksen saanut tai pitkän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Henkilö-

kuntaa tulee olla tarpeeksi huomioon ottaen asiakkaiden määrä ja taitotaso. 

Avustajina toimivien tulee olla vähintään 14-vuotiaita. Alaikäisten avusta-

jien ohjaamisesta ja valvonnasta tulee vastata yli 18-vuotias, riittävän am-

mattitaidon omaava henkilö, joka on aina toiminnan välittömässä lähei-

syydessä. (Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden 

edistämiseksi 2004, 9-10.) 

 

Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että toimintaan osallistuvien saa-

tavilla on aina yksi vähintään Suomen Punaisen Ristin EA1 –

ensiapukoulutuksen saanut tai vastaavat taidot omaava, alkusammutuskou-

lutuksen saanut henkilö. Mikäli toiminta tapahtuu maastossa tai taajama-

alueen ulkopuolella, tulee ohjaajilla olla vähintään SPR:n EA2 –koulutus 

tai vastaavat taidot. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan, myös vapaaehtois-

ten, tulee osata hälyttää apua paikalle. Henkilökunnalle tulisi järjestää tur-

vallisuuskoulutusta vähintään kerran vuodessa. (Kuluttajaviraston ohjeet 

ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 10.) 

 

Ohjelmapalveluiden toteuttajalla, eli maastoratsastuksesta puhuttaessa 

maastojen vetäjällä, tulee lisäksi olla riittävät koulutuksen, työelämän tai 

harrastuksen kautta hankitut taidot. Hänen tulee hallita riittävät hevostai-

dot sekä pystyä hallitsemaan asiakasryhmiä ja toimintaan liittyviä riskejä. 

Vetäjän tulisi olla myös hyväntuulinen ja palvelualtis, mutta samalla kyetä 

pitämään yllä järjestystä ja huolehtia turvallisuudesta. Hänellä tulisi olla 

hyvät sosiaaliset taidot ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Kielitaidon tulisi myös olla riittävä. Luonnontuntemus on eduksi, ja ratsas-

tajia voikin retken aikana viihdyttää kertomalla paikallisia tarinoita ja 

luontoon liittyviä asioita. (Fagerström 1996, 21-23; Matkailun ohjelma-

palvelujen Raportti 4 n.d., 9.) 

4.4 Hevoset 

Kuten muussakin hevosten kanssa toimimisessa, myös ratsastuspalveluissa 

turvallisinta työskentely on hyvinvoivan, hyvin koulutetun ja ihmiseen 

luottavan hevosen kanssa. Hevonen on saaliseläin, jonka luontaiseen käyt-

täytymiseen kuuluu välitön pako vaaran uhatessa. Sen reaktionopeus, ref-

leksit ja aistit ovat kehittyneet aistimaan vaaran ja pakenemaan mahdolli-

simman nopeasti. Hevonen oppii sietämään pelottavia asioita, kunhan se 

totutetaan niihin oikein ja rauhallisesti. (Piminäinen 2005, 20).  
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Asiakkaiden hevostenkäsittelytaito ja hevosen luontaisen käyttäytymisen 

tunteminen voivat olla melko heikkoja, joten tunti- ja maastoratsastustoi-

minnassa käytettävien hevosten tulee olla helppoja käsitellä, kilttejä sekä 

yhteistyöhaluisia. Tehtäväänsä koulutettu ja liikennevarma hevonen on 

yksi tärkeä turvallisuustekijä asiakastoiminnassa. Rakenteeltaan maasto-

ratsun olisi hyvä olla vankka ja vahvajalkainen. (Fagerström 1996, 9-11; 

Matkailun ohjelmapalveluiden raportti 4 n.d., 3.)  

 

Maastokäytössä olevan asiakashevosen tulisi osata kulkea pahemmin 

kompuroimatta tasaisten teiden lisäksi myös metsäpoluilla, ylä- ja ala-

mäissä sekä sietää ahtaita paikkoja. Pienten purojen ja ojien tulisi ylittyä 

ongelmitta. Hevosen tulee olla tottuneita erilaisiin ääniin sekä ajoneuvoi-

hin ja muihin tienkäyttäjiin. (Fagerström 1996, 16-17; van Damsen 2005, 

15, 24-25.)  

4.5 Ratsastajan varusteet 

Hevosen selästä pudotessa ratsastajan päähän voi kohdistua kova isku, jo-

ka saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. Ratsastajalla tuleekin olla sopivan 

kokoinen ja oikein kiinnitetty, ehjä ratsastuskypärä. Oma kypärä on paras 

vaihtoehto, mutta mikäli sitä ei ole, kypärän saa lainaksi myös tallilta. Mi-

käli kypärään on kohdistunut kova isku, se tulee vaihtaa uuteen. Jos ratsas-

taja putoaa ja lyö päänsä, tai kypärä vaikka putoaa vauhdilla lattialle, ko-

laus vahingoittaa kypärän rakennetta eikä se sen jälkeen suojaa enää kun-

nolla. (van Damsen 2005, 30; Varusteet n.d.) 

 

Jalkineiden tulee olla tukevat. Asianmukaiset ratsastusjalkineet yltävät 

nilkan yli, ja niissä on matala korko, joka estää jalkaa menemästä jalusti-

men läpi. Lenkkitossut eivät sovi ratsastukseen. Jos ratsastajalla ei ole rat-

sastuskenkiä tai –saappaita, esimerkiksi sopivankokoiset kumisaappaat 

ovat hyvä vaihtoehto. (Varusteet n.d.)  

 

Maastoratsastukseen sopiva vaatetus suojaa ratsastajaa sääolosuhteilta. 

Vaatteet tuleekin valita sään mukaan – onko lämmintä vai kylmää, tuulta, 

sadetta tai poutaa. Housujen tulee olla mukavat ja joustavat, eikä niiden 

materiaali saa olla liukas. Hankaavat saumat voivat saada pahaa jälkeä ai-

kaiseksi, on varsin ikävää, jos ratsastuksen puolessa välissä on jo sauma 

hangannut sisäreidestä ihon rikki. Hanskojen käyttäminen käsien suojaa-

miseksi on suotavaa. Kiinteällä hupulla varustetut hupparit ja takit ovat ta-

kertumisvaaran takia turvallisuusriski. Takki tulee pitää kiinni, ja mahdol-

lisen kaulahuivin paikka on takin alla. Muutenkin ennen ratsaille nousua 

tulee varmistaa, että päällä ei ole mitään, josta voi pudotessa jäädä roik-

kumaan, tai jotain mikä voi maastossa takertua esimerkiksi oksaan kiinni. 

(Varusteet n.d.) Puun oksaan saattaa tarttua vaikka se huppu, tai niinkin 

pieni asia kuin kaulakoru.  

 

Turvaliivin käyttö ratsastaessa olisi suotavaa. Se suojaa ratsastajan ylävar-

taloa ja vaimentaa iskuja putoamisen yhteydessä. Liivin voi pukea takin 

alle tai päälle. Kuten kypärän, myös turvaliivin täytyy olla sopivan kokoi-

nen ja oikein puettu. Liivi ei saa nousta ylös olkapäistä tai osua satulan ta-

kakaareen. Turvaliivejä on saatavissa kahta mallia, kiinteää ja palaliiviä. 
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Niiden välillä ei juuri ole turvallisuudessa eroa, mutta palaliivi on usein 

mukavampi päällä. (van Damsen 2005, 30; Varusteet n.d.) 

 

Maastoratsastuksen ohjaajan varustus on samanlainen kuin asiakkaillakin, 

mutta sen lisäksi ohjaajan varustukseen kuuluu matkapuhelin, jolla voi 

tarvittaessa hälyttää apua. Hänellä tulee olla myös välineet ensiavun anta-

miseen, eli mukana tulisi pitää ensiapupakkausta. Lisäksi ohjaajan tulisi 

pystyä ainakin tilapäisesti korjaamaan käytettäviä välineitä. (Matkailun 

ohjelmapalveluiden raportti 4 n.d., 14). Sopivankokoisen ja –mallisen en-

siapulaukun voi esimerkiksi kiinnittää satulan etukaareen niin sanotun 

kauhukahvan avulla.  

 

 

Kuva 2. Ratsukko, jolla on asialliset varusteet. Heijastimet ovat tarpeen etenkin pime-

ällä ja hämärässä, mutta ne parantavat ratsukon näkyvyyttä muulloinkin. 

(Kuva: Hanne-Maria Viikilä) 

4.6 Maastoratsun varusteet 

Hevosen varusteiden tulee olla sään- ja kulutuksenkestäviä sekä helposti 

käsiteltäviä. (Fagerström 1996, 31.) Niiden tulee lisäksi olla ehjiä, hyvä-

kuntoisia ja sopivia. Huonokuntoiset varusteet saattavat rikkoutua kesken 

ratsastuksen, sopimattomat puolestaan voivat aiheuttaa hevoselle kipua. 

Vain hyvät varusteet mahdollistavat ratsastajan apujen välittymisen ja he-

vosen hallinnan tiukoissakin paikoissa. (van Damsen 2005, 31.) 

 

Ratsuhevosen perusvarusteet ovat suitset ja satula. Kokeneenkin ratsasta-

jan voi olla vaikea pysyä hevosen paljaassa selässä mahdollisissa äkki-

pysähdyksissä tai –liikkeissä. (van Damsen 2005, 30-31.) Näin ollen asia-

kasmaastoissa satulan käyttö on perusteltua, vaikka talvipakkasella ilman 

satulaa ratsastaminen asiakkaita houkuttelisikin.  

 

Talven liukkailla keleillä hevosen kenkiin tulee ruuvata kiinni hokit, joi-

den ansiosta hevosen jalat eivät lipsu jäällä. Hokeista on hyötyä myös 
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muilla alustoilla, kuten nurmella ja kalliolla, tosin hokkikenkä voi rikkoa 

pahasti esimerkiksi tien pintaa. Talvella, etenkin suojakeleillä, voi hevosen 

kenkiin kerääntyä lunta tilsoiksi, jotka voivat aiheuttaa liukastelua tai he-

vosen jalan nyrjähtämisen. Kengän ja kavion väliin laitettavat tilsakumit 

ehkäisevät tilsojen muodostumista. (van Damsen 2005, 31-32.) 

 

Retkillä ja vaelluksilla voidaan käyttää satulalaukkuja esimerkiksi eväi-

den, vaihtovaatteiden ja muiden tarpeellisten asioiden kuljettamiseen. Sa-

tulalaukut tulee kiinnittää huolella satulan takakaareen, vastinhihnoihin 

sekä alareunastaan satulavyöhön, jolloin ne heiluvat mahdollisimman vä-

hän hevosen liikkuessa. Satulalaukut eivät saa painaa hevosen selkäran-

kaa. Hevosta vasten pakataan aina jotain pehmeää, ja laukut täytetään yhtä 

painaviksi. Kosteudelle arat tavarat kuten vaatteet kannattaa pakata ohu-

een muovipussiin, koska harva satulalaukku on täysin vedenpitävä. Märät 

vaihtovaatteet ovat sadekelillä ikävä yllätys. Selkäreppu ei sovi ratsastajal-

le, mutta vyötärölaukussa voi olla kätevä pitää pientä ja tarpeellista tava-

raa. (Fagerström 1996, 37-38.) 

4.7 Maastoreitit 

Maastossa ei voi ratsastaa missä tahansa. Tätä säätelevät niin lait, joka-

miehenoikeus kuin EU-direktiivitkin. Kohteliaisuus, muiden luonnossa 

liikkuvien huomiointi sekä lupien pyytäminen kirjallisina maanomistajilta 

auttavat välttämään ikäviä ristiriitoja.  

 

Tieliikennelain (267/1981) kohdan 45 § mukaan ratsastajan on soveltuvin 

osin noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säädöksiä. Ratsukko siis 

rinnastetaan liikenteessä ajoneuvoon, jolloin hevosen kanssa teillä liikutta-

essa tulee kulkea ajoradan puolella tien oikeaa reunaa. Muille tienkäyttäjil-

le ei saa aiheuttaa vaaraa tai kohtuutonta haittaa. Autoilijan tulee hevosia 

tai muita eläimiä tiellä kohdatessaan noudattaa varovaisuutta ja käyttää 

riittävän alhaista nopeutta. Kevyenliikenteen väylien käyttö on kielletty, 

ellei sitä ole erikseen sallittu liikennemerkillä 427, ”ratsastustie” (Tielii-

kenneasetus 182/1982). Ratsastaminen kuntopoluilla, yleiseen käyttöön 

kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä on järjestyslain (612/2003, 15 §) 

mukaan kielletty. Myöskään yleiselle uimarannalle hevosta ei saa viedä.  

 

Ratsastaminen toisen omistamilla mailla kuuluu jokamiehenoikeuksiin, 

mutta jos se aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä, tulee siitä 

sopia maanomistajan kanssa. Toistuva ratsastus kuluttaa esimerkiksi met-

sämaata sekä lisää yksityistien käyttökustannuksia. Mikäli ratsastus ei ai-

heuta haittaa ympäristölle, se kuuluu jokamiehenoikeuksiin eikä maan-

omistajan lupaa tarvita, oli kyseessä sitten liiketoiminta tai ei. Yleensä kui-

tenkin yritystoimintaa harjoittaessa reitit kuluvat niin runsaasti, että maan-

omistajan lupa on tarpeen. Hevosia saa myös uittaa vesistössä ilman vesi-

alueen omistajan suostumusta. (Tuunanen, Tarasti & Rautiainen 2012, 69-

70). 

 

Reittiä suunniteltaessa kannattaakin ensin miettiä, missä ratsastaminen ei 

ainakaan ole sallittua. Tällaisia paikkoja ovat siis ainakin luonnonsuojelu-

alueet, viljelysmaat, taimikot, tontit, pihapiirit, kesantopellot ja suoja-
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vyöhykkeet. Erityisesti kaupunkien lähellä reittivalintoja rajoittavat myös 

kuntopolut, yleiset latupohjat, jalkakäytävät ja uimarannat. Suot ja rämeet 

ovat hevosten kanssa vaarallisia paikkoja. Reitit kannattaa suunnitella si-

ten, että muun liikenteen seassa liikutaan mahdollisimman vähän ja sil-

loinkin vältetään ruuhka-aikoja. Joissain tapauksissa muuten sopiva reitti 

saattaa kulkea pihamaan läpi, ja tällöin ratsastamiseen tulee kysyä lupa – 

etukäteen ja jalkamiehenä, mieluiten kirjallisesti. Maanviljelijöiltä voi 

myös kysellä, saisiko heidän sänkipelloillaan ratsastaa syksyllä ja talvella. 

(Fagerström 1995, 48; Järjestyslaki 612/2003, 15 §; Piminäinen 2005, 45;  

Tieliikenneasetus 182/1982; van Damsen 2005, 6.) 

 

Reittien tulee olla hevoselle ja ratsastajalle turvallisia. Etukäteen tulee tar-

kistaa, ettei reiteillä ole reikiä, upottavia kohtia tai liukkaita kallioita (Fa-

gerström 1995, 45.) Jos ratsastuksen aikana reitillä havaitaan vaarallisia 

kohtia, tulee näistä välittömästi varoittaa muita ratsukoita. Tällaisia ovat 

esimerkiksi routakuopat ja muut reiät tien tai polun pinnassa sekä kosteat 

ja upottavat kohdat. 

 

Hyvä maastoreitti vastaa osallistujien tasoa ja kulkee luvallisilla sekä tur-

vallisilla mailla. Vieraspaikkakuntalaista voi pyörittää paljonkin lähiympä-

ristössä ja säilyttää silti mielikuva jatkuvasta etenemisestä, mutta maasto-

jen kannattaa olla monipuolisia ja maisemien kauniita (Fagerström 1996, 

7). 

 

 

Kuva 3. Hyvät ja turvalliset maastoreitit tarjoavat elämyksiä ratsastajille. (Kuva: 

Hanne-Maria Viikilä) 
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5 TOIMINNAN TOTEUTUS 

5.1 Maastoratsastus 

Yleisin tarjolla oleva maastossa ratsastamiseen liittyvä palvelu on tunnista 

kolmeen tuntia kestävä ratsastuslenkki, joka ei sisällä oheispalveluita ku-

ten ruokailua tai yöpymistä.  

 

Turvallisuuden takaamiseksi asiakkaiden riittävä opastus sekä ennen toi-

minnan alkua että sen aikana on tärkeää. Esimerkiksi sopimattomat tai 

väärin puetut varusteet voivat aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Onnistu-

nut maastoratsastuspalvelu edellyttää asiakkaan ja järjestäjän yhteistyötä. 

Asiakkaan tulee olla rehellinen omasta osaamisestaan, sekä kuunnella ja 

noudattaa hänelle annettuja ohjeita. Järjestäjä huolehtii asiakkaan riittäväs-

tä opastuksesta sekä siitä, että käytössä olevat tilat, hevoset, varusteet ja 

reitit ovat turvallisia, ja henkilökunnalla on riittävä osaaminen palvelun 

tuottamiseen. 

 

Hyvien tapojen mukaisesti ohjaajan tulisi esitellä itsensä asiakkaille, ja 

opastaa heitä oikeaan tallikäyttäytymiseen sekä hevosten turvalliseen kä-

sittelyyn. Henkilökunta tarkistaa myös, että ratsastajat ovat pukeutuneet 

asianmukaisesti ja käyttävät sopivaa, oikean kokoista ja oikein puettua rat-

sastuskypärää. Mikäli asiakkaalla ei sellaista itsellään ole, henkilökunta 

avustaa häntä valitsemaan tallin lainakypäristä sopivan. Ryhmälle jaetaan 

myös muut tarvittavat lainavarusteet, kuten heijastinliivit. Kaikessa toi-

minnassa tulee muistaa iloinen asenne ja hyvä asiakaspalvelu, ja tämä 

neuvotaan myös mahdollisille vapaaehtoisille avustajille. (Karlström, Ki-

vinen & Ropo 2005, 19; Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden tur-

vallisuuden edistämiseksi 2004, 12; Matkailun ohjelmapalvelujen normis-

ton raportti 4 2004, 13.) 

 

Jokaiselle ratsastajalle jaetaan ratsu, joka on hänen taitotasoonsa mahdolli-

simman sopiva. Ohjaaja kertoo ratsastajalle hevosen ominaispiirteistä, jot-

ka ratsastettaessa tulee ottaa huomioon. Islanninhevosilla myös kuvaus 

hevosen askellajitaipumuksesta on tarpeen. 

 

Hevosen tulee olla ratsastajalle sopivan kokoinen. Islanninhevonen on 

vahva rotu, mutta vaihtelua koossa ja rakenteessa on paljon hevosten välil-

lä. Yhtä tiettyä, kaikille hevosille sopivaa painorajaa ei siis voida asettaa. 

Pienellä ja sirolla islanninhevosella sopiva painoraja voi olla 60 kiloa, 

mutta suurikokoinen ja vahvarakenteinen jaksaa kantaa jopa 120 kiloa 

(Painorajat n.d.).  

 

Tallista riippuen ratsastajat joko hoitavat ja satuloivat hevosensa itse, tai 

sitten hevoset odottavat ratsastajiaan valmiiksi varustettuina. Mikäli asiak-

kaat laittavat ratsunsa itse kuntoon, henkilökunta neuvoo hevosen puhdis-

tuksessa ja varusteiden oikeassa käsittelyssä sekä pukemisessa (Kuluttaja-

viraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 

12). 
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Ohjaaja ja tarvittava määrä avustajia auttavat ratsastajat hevosten selkään 

ja tarkistavat varusteet. Ratsastajille opetetaan hevosystävällinen selkään 

nousutapa, jolloin hevosta ei tökitä varpailla kylkeen eikä vahingossa pot-

kaista lautasille. Asiakkaita avustetaan jalustinhihnojen säädössä sekä sa-

tulavyön kiristyksessä. Mikäli kyseessä on kokematon ratsastaja, myös oi-

kean istunnan ja ohjien pidon neuvominen on tarpeen. 

 

Usein ennen maastoon lähtöä ratsastetaan hetki kentällä. Tällöin varmiste-

taan, että jokainen osallistuja hallitsee perusasiat, eli vähintään liikkeelle-

lähdön, hidastamisen, pysähdyksen sekä hevosen kääntämisen. Tarvittaes-

sa voidaan kokeilla esimerkiksi hieman tölttiä, etenkin jos ratsastajat ovat 

kokemattomia tai islanninhevonen on heille vieras rotu. Tässä vaiheessa 

on myös vielä mahdollista vaihtaa asiakkaalle toinen ratsu, mikäli ensim-

mäinen valinta ei osunut kohdalleen. 

 

Maastoon lähdettäessä vetäjä kertoo ratsastukseen liittyvät liikennesäännöt 

ja turvallisuusohjeet, joita toiminnan aikana tulee noudattaa. Tarvittaessa 

toiminnan aikana annetaan lisäohjeita, kuten esimerkiksi teiden ylitysten 

yhteydessä. Vetäjä myös valvoo koko toiminnan ajan, että asiakkaat nou-

dattavat heille annettuja ohjeita. (Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalve-

luiden turvallisuuden edistämiseksi 2004, 12.) 

 

Koko ratsastuksen ajan vetäjän tulee tarkkailla ratsukoita, ja tarttua heti 

mahdollisiin ongelmiin. Vetäjän tulee myös ajoissa kertoa askellajin ja 

vauhdin muutoksista, jotta ratsastajat osaavat varautua. 

 

Ratsastuksen jälkeen asiakkaat jälleen joko hoitavat hevosensa itse, tai se 

tehdään tallin puolesta. Lyhyen maastoratsastuksen jälkeen hevonen saat-

taa myös jatkaa toiselle lenkille tai ratsastustunnille. Tällöin hevonen joko 

luovutetaan seuraavalle ratsastajalle, tai jätetään varusteet päällä odotta-

maan henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. 

 

Osaava asiakaspalvelija kyselee toiminnan jälkeen asiakkaiden palautetta 

palvelun onnistumisesta. Tavoitteena on, että asiakas poistuu tallilta tyyty-

väisenä, ja parhaassa tapauksessa palaa vielä uudelleen.  

5.2 Ratsastusretki 

Ratsastusretki on enintään päivän pituinen ohjelmapalvelu, joka sisältää 

samat asiat kuin maastoratsastus, sekä niiden lisäksi ohjelman kestosta 

riippuen yhden tai useamman ruokatauon. Muuten toiminnan runko vastaa 

edellä kuvattua maastoratsastuspalvelua.  

 

Lyhyemmillä, kolmen ja neljän tunnin retkillä on yleensä yksi tauko. Pi-

demmillä retkillä on tunnin tai parin ratsastuksen jälkeen hyvä pitää pieni 

tauko, jolloin ratsastajat tulevat alas selästä ja löysäävät satulavyötä. He-

voset ja ratsastajat saavat hengähtää hetken, ja samalla voidaan nauttia 

pientä evästä. Varsinainen ruokatauko on parasta pitää, kun päivämatkasta 

on noin kaksi kolmasosaa takana. (Fagerström 1996, 49-52.) 
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Pidemmälle tauolle ei asiakkaiden kanssa voi pysähtyä ihan mihin tahansa. 

Taukopaikka saisi olla katettu, jotta ratsastajat ja mielellään myös hevoset 

voisivat viettää tauon suojassa sateelta ja auringonpaisteelta. Ratsastajien 

kannalta kodat ja laavut ovat hyviä taukopaikkoja. Suotavaa olisi, että rat-

sastajia varten olisi kunnolliset istumapaikat, joissa on mielellään myös 

selkänojat. (Fagerström 1996, 49-52.) Tauon tarkoituksena on antaa osal-

listujien levätä  hetki mukavissa olosuhteissa, eikä esimerkiksi tihkusa-

teessa kannonnokassa istuminen ole erityisen miellyttävää.  

 

Kun ryhmä saapuu taukopaikalle, tulee vetäjän antaa ratsastajille selkeät 

toimintaohjeet. Satuloiden riisumista taukojen ajaksi tulisi välttää, koska 

se ja uudelleen satulointi kuluttavat aikaa. Lisäksi hevosen hikiseen sel-

kään tulee herkemmin lyöttymiä, jos se pääsee kuivumaan ilman pesua. 

Sen sijaan satulavyötä tulee löysätä ja vaihtaa suitsien tilalle riimu. He-

vosille tulisi tarjota heinää ja vettä. Kylmällä kelillä tarpeen vaatiessa huo-

lehditaan myös hevosten loimittamisesta. (Fagerström 1996, 52-53; Kettu-

nen 2010, 45.) 

 

Ohjelmapalvelun yhteydessä asiakkaille tarjottavien elintarvikkeiden tulee 

olla turvallisia (Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuu-

den edistämiseksi 2004, 16). Eväät voidaan kuljettaa taukopaikalle joko 

ratsukoiden mukana satulalaukuissa, tai sitten huoltoauto voi toimittaa ne 

perille. Satulalaukuissa kuljetettavat eväät kolhiintuvat ja murskaantuvat 

herkästi, ja kylmäsäilytystä vaativat, helposti pilaantuvat elintarvikkeet ei-

vät säily pitkiä aikoja hevosen kyydissä varsinkaan kesähelteillä. Mikäli 

taukopaikalle vain pääsee moottoriajoneuvolla, on elintarvikehygienian 

kannalta parasta tuoda eväät taukopaikalle huoltoauton mukana. Tau-

koeväiden ei tarvitse olla kovin runsaat, koska vatsansa täyteen syönyt rat-

sastaja on herkästi väsyneempi kuin ennen taukoa.  

 

Suosituimpia juomia ovat kahvi, tee ja mehu. Lämpimät juomat voi tuoda 

paikalle termospulloissa, tai keittää paikan päällä nuotiolla vaikka noki-

pannukahvit. Suolaiseksi evääksi sopivat hyvin sämpylät erilaisilla täyt-

teillä ja nuotiolla paistettu makkara, makeaksi herkuksi puolestaan vaikka 

joko valmiiksi leivottu korvapuusti tai nuotiohiilloksella kauniin ruskean 

sävyn saanut tikkupulla. Eväitä suunniteltaessa on muistettava, että mikäli 

yrittäjä tai työntekijä joutuu käsittelemään pakkaamattomia helposti pi-

laantuvia elintarvikkeita, hänellä tulee olla hygieniapassi. Kun ratsukot 

lähtevät jatkamaan matkaa, tulee taukopaikka jättää siistiin kuntoon. (Fa-

gerström 1996, 65-70; Kettunen 2010, 45; Matkailun ohjelmapalveluiden 

raportti 4 n.d., 9.) 

5.3 Maastossa ratsastaminen turvallisesti 

Maastossa ratsastettaessa vastaantulijat ohitetaan käynnissä ja kohteliasta 

on tervehtiä ystävällisesti. Ratsastajan tulee ennakoida mahdolliset vaarati-

lanteet ja pitää mielessään, että muut luonnossa liikkujat eivät välttämättä 

ymmärrä hevosista mitään. Sienestäjä tai hiihtäjä saattaa tietämättään säi-

käyttää hevosen. (van Damsen 2005, 18.) 
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Eläinaitaukset ohitetaan myös aina käynnissä ja ohjat tuntumalla. Erityi-

sesti nuoret naudat ja vasikat voivat innostua ohi ravaavista hevosista ja 

tulla aidoista läpi. Takapuoli edellä yllättäen jaloilleen nousevat lehmät 

voivat joidenkin hevosten mielestä olla arveluttavia. (Fagerström 1995, 

31.) 

5.3.1 Erilaisia ympäristöjä 

Tiellä liikuttaessa ratsastetaan oikeassa reunassa. Vetäjän on kuitenkin hy-

vä kulkea hieman keskemmällä kuin muut ratsukot. Hän tarkkailee liiken-

nettä ja tarvittaessa pyytää autoilijoita hidastamaan. Varovasti ja muuten-

kin asiallisesti hevoset ohittavaa ajoneuvon kuljettajaa on vetäjän syytä 

kiittää esimerkiksi hymyllä ja pään nyökkäyksellä. Tienylitykset tehdään 

aina käynnissä ja kaikki ratsukot samanaikaisesti. Vaaratilanne syntyy, jos 

yksi ratsukko jää tien toiselle puolelle odottamaan, että auto pääsee ohi 

muiden jo jatkaessa matkaa. Hevonen pyrkii tällöin helposti laumansa luo, 

välittämättä autoista. (Fagerström 1995, 62, 66.) 

 

Metsässä puiden oksat voivat roikkua matalalla, etenkin jos polkua ei ole 

raivattu. Talvella tämä korostuu lumen painon vaikutuksesta. Usein ratsas-

tajat ottavat kädellä kiinni matalalla roikkuvasta oksasta ja työntävät sen 

sivuun. Tämä voi olla ikävä yllätys takana tulevalle, joka saa irti päästetyn 

oksan kasvoilleen mahdollisen lumikuorman kera. Parempi vaihtoehto on 

kumartua siten, että kasvot käännetään hevosen sivulle, jolloin selkä ja ta-

kapuoli ovat ratsastajan korkein kohta. Väistön suunta on puun rungosta 

poispäin, jolloin ei ole vaaraa lyödä päätään puuhun. Oksat ovat myös 

pehmeämpiä latvaosaltaan. Oksaa ei saa koskaan väistää kumartumalla 

taaksepäin. Matalalla roikkuvien oksien lisäksi metsässä liikkumiseen tuo-

vat haastetta lähellä polkua olevat puunrungot. Tällöin on vaarana, että 

ratsastaja loukkaa polvensa, jos hevonen kulkee liian lähetä puuta. Ratsas-

tajan tuleekin olla hereillä ja tarvittaessa väistää runkoja. (Fagerström 

1995, 38-41.) 

 

Ennen sillan ylitystä tulee varmistaa, että ajoneuvoja ei ole ylittämässä sil-

taa samaan aikaan. Sileistä laudoista rakennettu ja märkä silta voi olla erit-

täin liukas, ja tällöin kannattaa miettiä olisiko turvallisempaa taluttaa he-

voset siitä yli. Muutenkin ohjat tulee pitää hyvällä tuntumalla, koska esi-

merkiksi sillan alta lentoon lähtevät vesilinnut voivat pelästyttää hevoset. 

Voimakkaasti virtaavien vesien kohina voi myös olla joidenkin hevosten 

mielestä epäilyttävää. Sillat voivatkin tottumattomien hevosten mielestä 

olla epäilyttäviä, ja hevoset tulisikin rauhassa opettaa kulkemaan erilaisten 

siltojen yli. (Fagerström 1995, 52-53.) 

 

Jos suunnitellun reitin varrella kahlataan vedessä, tulee varmistaa että poh-

ja on hevoselle sopiva. Pinnan alla voi olla upottavaa lietettä, suopohjaa 

tai louhosta. Hevonen kokee suuremmat vesistöt pelottavampina kuin vir-

taavat vesipaikat, kuten purot. Talvella tulee olla varovainen, eikä viedä 

hevosta jäälle ennen kuin se on varmasti riittävän paksua kantamaan he-

vosten painon. Myös matalia puroja peittävää jäätä tulee varoa, koska se 

on ohutta ja voi pettää herkästi hevosen alla aiheuttaen ratsun jaloille va-

kavaakin vahinkoa. (Fagerström 1995, 34-36.) 
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Kuva 4. Vedessä kahlaaminen voi olla ratsastajalle hieno kokemus, mutta pohjan tur-

vallisuus tulee tarkistaa etukäteen. (Kuva: Hanne-Maria Viikilä) 

5.3.2 Vuodenajat  

Vuodenaikojen ja sään vaihtelu Suomen ilmastossa asettavat haasteita 

maastoratsastukselle. Jokainen vuodenaika sisältää omat erityispiirteensä, 

jotka tulee ottaa huomioon, jotta ratsastaminen olisi mukavaa ja turvallis-

ta. 

 

Maan sulaessa keväällä voivat routakuopat yllättää ratsukon. Syvät kolot 

ja kavion alla pettävä tie ovat haitallisia hevosen jaloille ja voivat helposti 

tehdä pahaa jälkeä. Kelirikon aikaan tulee ratsastaa rauhallisessa tempos-

sa, mieluiten käynnissä ja suurta varovaisuutta noudattaen. Tie sortuu hel-

poiten reunasta, joten hevosen kanssa kannattaa liikkua hieman keskem-

mällä ja kiertää mahdolliset kuopat kaukaa. (van Damsen 2005, 6.) 

 

Kesällä niin hevosia kuin ihmisiäkin voi haitata korkea lämpötila. Kuu-

muudesta voi aiheutua esimerkiksi nestehukka, elimistön ylikuumenemi-

nen eli lämpöhalvaus. Lisäksi aurinko voi polttaa ihoa ja haavat tulehtuvat 

herkemmin. Myös hyönteiset kiusaavat. Ratsastettuna hevonen voi hikoil-

la jopa 15-20 litraa tunnissa, joten neste- ja suolatasapainosta huolehtimi-

nen on helteellä tärkeää. (Viitanen 2010.) 

 

Suurimassa osassa Suomea hirvenmetsästys alkaa syyskuun loppupuolella 

ja jatkuu vuodenvaihteeseen asti. Metsästysaikana olisi hyvä tietää, missä 

metsästäjät liikkuvat ja milloin, koska laukausten äänet voivat pelästyttää 

hevoset. Samoin jahtiporukkaa karkuun juokseva hirvi voi ratsukoiden 

tielle osuessaan aiheuttaa vakavan vahingon. Metsästysasetuksen mukaan 

hirvijahtiin osallistuvien tulee käyttää punaista tai oranssinpunaista pää-

hinettä tai päähineen suojusta sekä samanväristä takkia, liiviä tai vastaavaa 

vaatekappaletta. Myös ratsastajien kannattaa metsästysaikana pukeutua 
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näkyvästi, jotta mahdolliset metsästäjät huomaisivat heidät. Syksyisin kiu-

sana voivat olla myös hirvikärpäset, joiden pistot saattavat aiheuttaa joil-

lekin ihmisille allergisia reaktioita (Härkönen n.d.; Metsästysasetus 

22.6.2005/440, 22 §; Metsästysajat 2012; Muita metsästysseuran toimin-

taan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia n.d.) 

 

Talvella hevosen lihakset lämpenevät hitaammin, joten tämä tulee ottaa 

huomioon maastolenkin etenemisvauhtia suunnitellessa. Ratsastuksen jäl-

keinen hikisten hevosten kuivatus asettaa omat haasteensa, koska pitkä 

karva kuivuu hitaasti. Ratsastajia uhkaavat paleltumat, erityisen herkkiä 

paikkoja ovat sormet, varpaat, korvalehdet ja nenänpää. (Viitanen 2010, 

37.) 

 

Jäinen maa aiheuttaa hevosille liukastumisriskin, jota voidaan ehkäistä 

ruuvaamalla hevosen kenkiin hokit. Hokkien haittapuolena on, että ne 

saattavat aiheuttaa haavoja, jos hevonen esimerkiksi polkee kannoilleen. 

Erityisesti suojakeleillä lumi pakkautuu herkästi hevosen kenkiin tilsoiksi, 

jotka rasittavat jänteitä sekä voivat aiheuttaa liukastumisen tai jalan nyr-

jähtämisen. Tilsojen muodostumista voidaan ehkäistä kengän ja kavion 

väliin asetettavilla tilsakumeilla. Talvella laukkapätkillä on varottava edel-

lä menevän hevosen kavioista lentäviä tilsoja, jotka ovat kasvoihin osues-

saan vaaraksi erityisesti silmälaseille. Riittävän pitkät välimatkat ovat pa-

ras keino välttyä lentelevien tilsojen aiheuttamilta vahingoilta. (Fager-

ström 1995, 40; van Damsen 2005, 31-32; Viitanen 2010, 37-38.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin kyselynä, jonka tarkoituksena oli selvittää mitä asi-

akkaat islanninhevosmaastolta toivoisivat ja mitä kehitettävää heidän mie-

lestään maastoratsastuspalveluita tarjoavilla islanninhevostalleilla on. Ky-

selyn toteutukseen ja tulosten analysointiin käytettiin Webropolia. Samalla 

tehtiin myös ristiintaulukointia, mutta eroja ei ilmennyt eri vastaajaryhmi-

en välillä. 

 

Kysely oli siis avoin Internet-kysely, johon pääsi vastaamaan kuka tahan-

sa. Kysymykset olivat enimmäkseen monivalintakysymyksiä, mutta myös 

avokysymyksiä oli muutama.  

 

Vastauksia kerättiin ajalla 11-15.4.2013. Linkki kyselyyn julkaistiin Face-

bookista löytyvässä Issikkahöpinää–ryhmässä, jossa käydään aktiivista is-

lanninhevosaiheista keskustelua. Alustavasti tavoitteena oli ollut saada 

vastauksia 100 kappaletta. Tuo määrä tuli kuitenkin täyteen kuuden tunnin 

kuluessa kyselyn avaamisesta. Ensimmäisen vuorokauden jälkeen uusien 

vastausten tuleminen hidastui, mutta kyselyn sulkeutuessa vastauksia oli 

saatu yhteensä 208 kappaletta.  
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7 TULOKSET 

7.1 Taustatietoja 

Kyselyyn vastanneista suurin osa oli odotetusti naisia, mutta myös muu-

tama mies oli osallistunut. Naisten osuus vastanneista oli 97 %, miehiä oli 

puolestaan 3 %. Mihinkään kysymykseen vastaaminen ei ollut pakollista, 

ja sukupuolikysymyksen oli ohittanut kaksi vastaajaa. 

 

Kaksi suurinta ikäryhmää olivat 25-34 vuoden ja 35-44 vuoden ikäiset. 

Näistä nuorempaan ikäryhmään kuuluvia oli kaikista vastanneista 32 % ja 

vanhempaan kuuluvia 31 %. Yhteensä siis yli 60 prosenttia vastaajista si-

joittui iältään 25 ja 44 vuoden väliin. Seuraavaksi eniten oli 18-24-

vuotiaita, 15 %. 45-56 vuoden ikäisiä oli hieman vähemmän eli 12 %. 

Muita ikäryhmiä oli yhteensä 10 %. 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien ikä 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n jäseniä oli vastaajista yli puolet, 62 %. 

Neljännes eli 25 prosenttia ei ollut yhdistyksen jäsen, eikä ollut myöskään 

ajatellut liittyä yhdistykseen. Puolestaan 13 % vastaajista ei vielä kuulunut 

yhdistykseen, mutta he aikoivat liittyä jäseneksi. 

 

Noin kolmannes eli 35 prosenttia vastaajista oli ollut ohjatulla islanninhe-

vosmaastolla viimeksi yli vuosi sitten. Hieman pienempi vastaajamäärä, 

31 % oli ollut viimeisen vuoden aikana maastossa kerran tai kahdesti. 12 

kertaa tai useammin maastossa oli ollut 13 % vastaajista, kun taas 6-11 

kertaa ja 3-5 kertaa olivat 10 prosentilla yhtä suosittuja vastauksia. Yksi 

prosentti vastaajista ei osannut sanoa maastokertojensa määrää.  

 

Kolmannes vastaajista oli ollut ohjatussa maastossa viimeksi yli vuosi sit-

ten. Tämän takia heillä ei välttämättä ole kaikkein ajantasaisinta tietoa tal-

lien nykytilasta. Tällä saattaa olla jonkinlainen merkitys tulosten kannalta, 

erityisesti kun myöhemmässä vaiheessa kysellään kehitysehdotuksia talli-

en toimintaan. 
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Kuvio 2. Osallistumiskertoja ohjatuille islanninhevosmaastoille viimeisen vuoden ai-

kana 

Yli puolet eli 56 % vastaajista oli käynyt islanninhevosmaastoratsastuksel-

la eniten Etelä-Suomen alueella. Viidennes, 20 % oli käynyt Länsi-

Suomessa ja 13 % puolestaan Itä-Suomessa. Pohjois-Suomessa käyneitä 

oli yhdeksän prosenttia. Vastaajista 2 % ei osannut sanoa, millä alueella he 

olivat käyneet eniten, ja lisäksi kaksi henkilöä jätti vastaamatta tähän ky-

symykseen.  

 

Säännöllisesti ratsastusta harrasti vastaajista 91 prosenttia. Vain 9 % oli 

satunnaisia ratsastajia. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen lainkaan.  

 

Kolme neljästä vastaajasta, eli 75 prosenttia oli valinnut islanninhevos-

maaston, koska harrastaa islanninhevosia muutenkin. Uuteen rotuun oli 

halunnut tutustua 9 % ja hyvältä vaikuttaneen tallin oli valinnut 4 % vas-

taajista. Muun syyn takia islanninhevosmaastoon oli lähtenyt 12 %. Syyksi 

mainittiin erityisesti töltti sekä islanninhevosten maastovarmuus ja pieni 

koko. Osa oli lähtenyt perheenjäsenen, kaverin tai työporukan kanssa 

maastoon, toiset olivat halunneet vaihtelua tai loma-aktiviteettia.  

7.2 Toiveita 

Vastaajilta tiedusteltiin monivalintakysymysten avulla erilaisia toiminnan 

toteuttamiseen ja varaamiseen liittyviä asioita. Vastausvaihtoehdot vaihte-

livat kysymyksestä riippuen, ja yhdessä kysymyksessä vastaajalla oli 

mahdollisuus kirjoittaa oma vastaus sen sijaan, että olisi valinnut jonkin jo 

olemassa olevista vastausvaihtoehdoista.  

 

Näillä kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan asiakkaiden toiveita esimer-

kiksi ohjelman kestoon, hintaan, ryhmäkokoon ja palvelun varaamiseen 

liittyen.  
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7.2.1 Ohjelman kesto 

Lähes puolet eli 46 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että paras maaston 

pituus on kaksi tuntia. Seuraavaksi eniten suosiota keräsivät ruokailun si-

sältävät retket: 4-6 h retki 19 % ja kolmen tunnin retki 17 %. Kolmen tun-

nin maasto keräsi vastauksista 9 %, puolentoista tunnin maasto 6 % ja 

tunnin maasto 1 %. Vastaajista 2 % ei osannut sanoa ja kolme henkilöä 

jätti vastaamatta.  

 

Ylivoimaisesti suosituin oli odotetusti kahden tunnin maasto, mikä on 

myös yleisin islanninhevostalleilla tarjolla oleva maastoratsastuspalvelu. 

Toiseksi suosituimmaksi nousivat kolmesta kuuteen tuntia kestävät, ruoka-

tauon sisältävät retket. Vastausvaihtoehdoista oli jätetty pois pidemmät, 

noin kahdeksan tunnin retket. Näin jälkeenpäin ajateltuna myös tuon vaih-

toehdon olisi voinut lisätä. 

 

 

Kuvio 3. Paras maaston tai retken kesto 

7.2.2 Hinta 

Vastaajilta tiedusteltiin, minkä verran he olisivat valmiita maksamaan 

kahden tunnin maastosta, jos käytössä olisi hyvät maastoreitit, mukava 

hevonen sekä osaava vetäjä. Tämän kysymyksen tarkoituksena ei ollut 

selvittää, minkä verran yrittäjien pitäisi palveluistaan pyytää, vaan kartoit-

taa vähän suuntaa sille, minkä verran asiakkaat olisivat halukkaita maksa-

maan maastosta. Palvelun lopulliseen hintaan vaikuttaa moni seikka, ja eri 

yrityksillä hinnat vaihtelevat suuresti. Myös eri kohderyhmien maksuval-

mius vaihtelee, ja tälläkin on vaikutuksensa hintoihin. Usein kallis palvelu 

mielletään laadukkaaksi, kun taas halpa hinta voi herättää epäilyksiä.   

 

Vastanneista 38 prosenttia olisi valmis maksamaan 50-59 euroa ja 36 pro-

senttia puolestaan 40-49 euroa. Muut vaihtoehdot keräsivät selvästi vä-

hemmän suosiota: 10 % maksaisi 30-39 € ja 10 % puolestaan 60-69 euroa. 
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Vastaajista 3 % olisi valmis maksamaan 70 euroa tai enemmän, kun taas 

alle 30 euroa maksaisi vain 1 %. En osaa sanoa –vaihtoehdon valitsi kaksi 

prosenttia vastaajista, ja yksi henkilö oli hypännyt kysymyksen yli.  

 

Vastaukset osuivat aika hyvin yhteen maastojen keskihintojen kanssa. 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n kotisivuilla olevalta linkkilistalta löy-

tyi noin 40 tallia, jotka tarjoavat kahden tunnin maastoa. Kyseisen maas-

ton hinta vaihteli 35 ja 70 euron välillä, ollen keskimäärin 49 euroa. 

 

 

Kuvio 4. Paljonko asiakkaat olisivat valmiita maksamaan kahden tunnin maastosta. 

7.2.3 Ryhmän koko 

Yli puolet eli 55 % oli sitä mieltä, että yhdelle vetäjälle sopiva asiakas-

ryhmän koko on 5-6 ratsukkoa. Kolmen tai neljän asiakkaan ryhmää kan-

natti 38 % vastanneista, kun taas 7-8 hengen ryhmää vain 6 %. Yksi hen-

kilö ei vastannut tähän kysymykseen ja 1 % ei osannut sanoa. Kukaan ei 

valinnut vaihtoehtoja 1-2 tai 9-10 asiakasta. 

 

Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 

(2004) suosittelevat, että yhtä vetäjää kohti olisi enintään seitsemän asia-

kasta. Kyselyn perusteella myös asiakkaat suosivat kohtuullisen kokoisia 

ryhmiä. Aivan pieniä, yhden tai kahden ratsukon ryhmiä ei pidetty tarpeel-

lisena, ja noin pienet asiakasryhmät tuskin pidemmän päälle olisivat maas-

toratsastuspalveluihin keskittyvälle yritykselle kannattavia. 
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Kuvio 5. Sopiva asiakasryhmän koko, jos mukana on yksi vetäjä 

7.2.4 Internet-sivut ja maaston varaaminen 

Hyvät ja ajantasaiset Internet-sivut, joilla on esitelty tarjolla olevat palve-

lut hintoineen, koki erittäin tärkeäksi 80 prosenttia vastaajista, melko tär-

keäksi puolestaan 17 %. Hieman tärkeät ne ovat 2 prosentille. Yksi pro-

sentti vastaajista ei kokenut sivuja lainkaan tärkeäksi. Vastauksia tähän 

kysymykseen tuli 206 kappaletta, eli kaksi henkilöä jätti vastaamatta.  

 

 

Kuvio 6. Ajantasaisten Internet-sivujen tärkeys 

Vieraalle tallille maastoratsastuksen mieluiten puhelimitse varaisi 60 pro-

senttia ja sähköpostitse 37 prosenttia vastaajista. Tekstiviestiä haluaisi 

käyttää 2 % ja jotain muuta tapaa 1 %. Muiksi varaustavoiksi ehdotettiin 

esimerkiksi Facebookia ja ajanvarauskalenteria.  
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7.3 Tärkeäksi koettuja asioita 

Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeäksi he kokivat erilaisia ohjattuun maasto-

ratsastukseen liittyviä asioita. Vastausvaihtoehdot olivat erittäin tärkeä, 

melko tärkeä, en osaa sanoa, hieman tärkeä ja ei yhtään tärkeä. Näistä 

Webropol laski jokaiselle kysymykselle vastausten keskiarvon, ja alla on 

esitelty kysymykset ja vastaukset tärkeysjärjestyksessä, aloittaen siitä 

minkä vastaajat kokivat kaikkein tärkeimmäksi. 

7.3.1 Maasto- ja liikennevarma ratsu 

Kaikkein suurimman keskiarvon sai kohta, jossa kysyttiin ratsun maasto- 

ja liikennevarmuuden tärkeyttä. Hevonen on eläin, jonka käyttäytymistä ei 

koskaan pysty täysin ennustamaan. Maasto- ja liikennevarma ratsu on kui-

tenkin koulutettu siten, että se ei reagoi säikähtämällä tai pakenemalla ta-

vallisimpiin maastossa ja liikenteessä vastaan tuleviin asioihin.  

 

Ratsun maasto- ja liikennevarmuudella oli yleisesti ottaen suuri merkitys. 

Erittäin tärkeää se oli 77 prosentille vastanneista ja melko tärkeää 20 pro-

sentille. Kolme prosenttia vastaajista koki asian hieman tärkeäksi. Kukaan 

ei valinnut vaihtoehtoja ”ei lainkaan tärkeä” tai ”en osaa sanoa”. 

 

 

Kuvio 7. Ratsuni on maasto- ja liikennevarma 

7.3.2 Ryhmän taso vastaa etukäteistietoa 

Toiseksi tärkein asia vastaajille oli, että ryhmän taso ja etenemisvauhti 

vastaavat etukäteen kerrottua. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ryhmän on ker-

rottu koostuvan kokeneista ratsastajista ja vauhti on reipas, se todella on 

tätä. Silloin ei kuljeta koko maastoa käynnissä, eikä joukon mukana ole 

aloittelijoita.  

 

Erittäin tärkeäksi tämän kohdan koki 63 prosenttia ja melko tärkeäksi 34 

prosenttia. Yksi prosentti ei osannut sanoa ja kahdelle prosentille asia oli 

hieman tärkeä. Kukaan ei kokenut asiaa täysin merkityksettömäksi. 
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Kuvio 8. Ryhmän taso ja vauhti vastaavat etukäteen kerrottua 

7.3.3 Samantasoiset ratsastajat ryhmässä 

Yli puolet eli 55 % vastaajista koki erittäin tärkeäksi sen, että ryhmä koos-

tuu suunnilleen samantasoisista ratsastajista. Melko tärkeää tämä oli 38 

prosentille. Muut vaihtoehdot keräsivät vain kukin muutamia prosentteja 

vastauksista: hieman tärkeä 5 %, en osaa sanoa 2 % sekä ei yhtään tärkeä 

myös 2 %.  

 

Samantasoisten ratsastajien laittaminen samaan ryhmään lisää turvallisuut-

ta sekä mahdollistaa sen, että jokainen saa juuri omalle tasolleen sopivan 

maaston. Aloittelijat etenevät rauhallisemmin helpossa maastossa, kun 

taas kokeneemmat voivat ratsastaa reippaampaa vauhtia ja hyödyntää vaa-

tivampia maastoreittejä. Toisaalta myös osaava ratsastaja voi haluta osal-

listua rauhalliseen maastoon, ja tällöin myös kokemattomammat ratsastajat 

voivat pysyä mukana eikä tasoryhmän tarve ole yhtä suuri. 

 

 

Kuvio 9. Tasoryhmien tärkeys 
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7.3.4 Vetäjällä pitkä kokemus 

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että vetäjällä tulee olla pitkä kokemus, 

vaikka hänellä ei olisikaan alan koulutusta. Melko tärkeäksi runsaan ko-

kemuksen koki 43 % vastaajista, kun taas 5 % ei osannut sanoa ja kahdelle 

prosentille asia oli hieman tärkeä. Kenenkään mielestä vetäjän pitkä ko-

kemus ei ollut lainkaan tärkeää.  

 

Kokenut vetäjä on yksi onnistuneen maastoratsastuksen kulmakivistä. Ve-

täjä voi taitamattomuudellaan aiheuttaa vakavankin onnettomuuden. Hä-

nen vastuullaan on huolehtia sopivasta vauhdista ratsastajien tasoon ja 

maastoon nähden. Vetäjän tulee myös tarkkailla asiakkaiden pärjäämistä, 

ja varmistaa, ettei turhia vaaratilanteita muiden teillä tai maastossa liikku-

vien kanssa pääse tapahtumaan. Vetäjän ratsastustaidon tulee myös olla 

niin vahva, ettei hänen tarvitse juurikaan kiinnittää huomiota omaan rat-

sastukseensa, vaan hän voi keskittyä asiakkaisiin ja ympäristön havain-

nointiin.  

 

Kuvio 10. Vetäjällä on pitkä kokemus, vaikka hänellä ei olisikaan alan koulutusta 

7.3.5 Vetäjällä ensiapukoulutus voimassa 

Vastaajista 45 % koki erittäin tärkeäksi, että vetäjällä on voimassa oleva 

ensiapukoulutus. Melko tärkeää asia oli 38 prosentille. Kahdeksan pro-

senttia vastaajista ei osannut sanoa. Hieman tärkeäksi asian koki kahdek-

san prosenttia, kun taas yhdelle prosentille vetäjän ensiapukoulutus ei ollut 

lainkaan tärkeä. 

 

Kuluttajaviraston ohjeiden (2004) mukaan vetäjällä tulee olla voimassa-

oleva Suomen Punaisen Ristin EA1 ja EA2 –tasoiset ensiapukoulutukset, 

tai hänen tulee hallita vastaavat taidot.  
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Kuvio 11.  Vetäjällä on voimassa oleva ensiapukoulutus 

7.3.6 Hevosen varustaminen 

Joillakin talleilla henkilökunta hoitaa ja varustaa hevoset valmiiksi asiak-

kaille. Vastaajista 46 % oli sitä mieltä, että heille on erittäin tärkeää saada 

laittaa hevonen itse kuntoon ratsastusta varten. Melko tärkeäksi asian koki 

39 % ja hieman tärkeäksi 11 %. Yksi prosentti ei osannut sanoa ja kolmel-

le prosentille hevosen hoitaminen itse ei ollut yhtään tärkeää.  

 

 

Kuvio 12. Asiakas saa hoitaa ja varustaa ratsunsa itse 

7.3.7 Asvalttitiet maaston aikana 

Kysymys asvalttiteillä ratsastamisesta jakoi jo enemmän mielipiteitä. Vas-

taajista 18 prosentille oli erittäin tärkeää, että maaston aikana ei tarvitse 

kulkea lainkaan asvalttitietä. Melko tärkeää tämä oli 44 prosentille ja hie-

man tärkeää 22 prosentille. Yhdeksän prosenttia vastanneista ei osannut 

sanoa, kun taas seitsemälle prosentille asia ei ollut lainkaan tärkeä.  
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Kuvio 13. Maaston aikana ei tarvitse kulkea asvalttiteitä 

7.3.8 Vetäjällä hevosalan koulutus 

Kyselyyn osallistuneet arvostivat selkeästi enemmän vetäjän pitkää koke-

musta kuin muodollista pätevyyttä. Viidennekselle vastaajista oli erittäin 

tärkeää ja kolmannekselle melko tärkeää, että vetäjällä on hevosalan kou-

lutus. Hieman tärkeäksi koulutuksen koki 28 %, kun taas 11 % ei osannut 

sanoa ja kahdeksalle prosentille vetäjän koulutus ei ollut lainkaan tärkeä.  

 

 

Kuvio 14. Vetäjällä on hevosalan koulutus 

7.3.9 Uuteen hevoseen tutustuminen kentällä 

Ennen maastoon lähtöä kentällä uuteen ratsuun tutustumisen koki erittäin 

tärkeäksi 16 prosenttia vastanneista. Melko tärkeää se oli 39 prosentille ja 

hieman tärkeää 23 prosentille. Vastanneista 11 % ei osannut sanoa, ja sa-
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man verran vastaajista totesi, että asia ei ole heille yhtään tärkeä. Kentältä 

aloittaminen onkin usein tärkeämpää vetäjälle, jotta hän näkee, että jokai-

nen asiakas saa ratsunsa ainakin pysähtymään ja lähtemään liikkeelle. 

 

 

Kuvio 15. Asiakas saa tutustua uuteen ratsuun kentällä ennen maastoon lähtöä 

7.4 Kehitettävää 

Avokysymyksellä vastaajilta tiedusteltiin, missä asioissa maastoratsastusta 

tarjoavilla islanninhevostalleilla olisi parantamisen varaa. Tähän kysy-

mykseen tuli yhteensä 133 vastausta, joissa kuudessa mainittiin ettei pa-

rannettavaa ole. Lopuissa vastauksissa oli joko annettu kehitysehdotuksia 

tai kerrottu toiveita. Alla on käsitelty näitä kommentteja aiheittain.  

 

”Kolmea eri tallia maastoratsastukseen käytettyäni voin sa-

noa että pisteet saa talli, joka on asiallinen  
varustelutasoltaan ym, henkilökunta on asiantuntevaa ja 

miellyttävää, mitään turhia riskejä ei oteta, taitotaso arvioi-

daan ja maasto suunnitellaan sen perusteella jo etukäteen, 

hevoset ja varusteet ovat asiallisesti hoidettuja, hevoset hy-

väkuntoisia, terveitä, asiakaskäyttöön soveltuvia.” 

 

”Hyvät hevoset ja mukavat maastot ovat ehdottomasti tär-

keimmät, sopivia ja kunnollisia, ehjiä varusteita unohtamat-

ta. Palveluita on aika hyvin jo tarjolla. Mukavuudenhaluisil-

le nykyihmisille olisi mukavaa olla kunnollinen paikka, jossa 

voi vaihtaa vaatteita, jos reissussa on vaikka kastunut ja 

kunnollinen WC- ja käsienpesupaikka ovat tärkeitä viihtyi-

syyteen vaikuttavia tekijöitä. Maaston jälkeen mahdollisuus 

juoda kahvit tai nauttia omia eväitä olisi varmaan mukavaa, 

siinä tulee samalla vielä käytyä läpi yhteisiä mukavia elä-

myksiä maastolta.” 

 

Eniten kehitettävää asiakkaiden mielestä oli hevosten askellajeissa ja kou-

lutustasossa. Lisäksi paljon huomautuksia tuli koskien asiakaspalvelua se-
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kä palvelun toteutusta, kuten ryhmäkokoja, tasoryhmiä ja asiakkaiden oh-

jeistusta.  

7.4.1 Asiakaspalvelu, Internet-sivut ja varaaminen 

Asiakaspalvelua, varaamista ja tallin kotisivuja käsiteltiin yhteensä noin 

30 vastauksessa. Yhdeksässä näistä mainittiin kehittämiskohteiksi maasto-

jen varaaminen ja henkilökunnan tavoitettavuus. Puhelinaikoja pidettiin 

liian lyhyinä. Entistä useammalle tallille toivottiin sähköpostivarausmah-

dollisuutta, erityisesti jos puhelimeen vastaaminen on henkilökunnalle 

vaikeaa. Tosin asiakaspalvelu sähköpostitse koettiin joissain paikoissa vie-

lä heikommaksi kuin puhelimitse tapahtuva. Yhteydenottosivulle toivottiin 

tietoa siitä, kuinka usein sähköposteihin vastataan. Viesteihin tulisi vastata 

myös siinä tapauksessa, että toivotun palvelun toteuttaminen ei onnistu. 

Varaamisesta tulisikin tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppoa.  

 

”Useilla talleilla henkilökunnan tavoittaminen ja maastojen 

varaaminen niin puhelimella kuin sähköpostillakin on vaike-

aa ja hidasta. Jos kysytty maasto tai muu palvelu ei onnistu 

kyseisenä ajankohtana tai ollenkaan, ei useinkaan vaivaudu-

ta vastaamaan ollenkaan.” 

 

Nettisivujen tason todettiin parantuneen, mutta kehitettävää myös tässä 

olisi silti edelleen. Asiakkaan näkökulmasta olisi mukavaa, jos tallin sivut 

ovat siistit ja ajantasaiset. 

 

”Nykyaikana nettisivuihin kannattaa panostaa. Jos puskara-

dio ei toimi, netistä etsitään helposti tietoa eri vaihtoehdois-

ta. Tällöin voi hyvät ja ajan tasalla olevat sivut antaa hou-

kuttelevan kuvan tallista. Varsinkin jos talli on kaukana, mu-

kava olisi tietää edes vähän etukäteen, että millaiseen paik-

kaan on menossa. Houkuttelevaan paikkaan tullaan kauem-

paakin!” 

 

Useampi vastaaja mainitsi ennakkotietojen kysymisen ja annettujen lupa-

usten pitämiseen. Jos etukäteen kartoitetaan, millaista maastoa asiakkaat 

ovat vailla, on toivotun palvelun toteuttaminen helpompaa. Mikäli asiak-

kaalle luvataan tietynlainen hevonen tai vaikka reipas maasto, tulisi tästä 

lupauksesta myös pitää kiinni.  

 

Asiakkaat osaavat arvostaa hyviä käytöstapoja. Henkilökunnan toivotaan 

esittäytyvän, ja myös tallin pikainen esittely on uusien asiakkaiden kannal-

ta mukava tapa. Jos tallilla on myös nuorempia avustajia ja hevosten hoita-

jia, myös heille tulisi neuvoa hyvän asiakaspalvelun perusteet.  

 

”Asiakaspalvelu! Ehdottomasti. Ihmiset saattavat olla hyvin-

kin taitavia hevosten kanssa, mutta asiakkaan  kohtaaminen 

ja palvelukulttuuri puuttuu. Ihmisten pitäisi kokea itsensä 

tervetulleeksi eikä välttämättömäksi (ehkä jopa pakolliseksi) 

osaksi tilannetta.” 
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”Tallin varsinaisen henkilökunnan lisäksi myös muiden tal-

lilla esimerkiksi hevosenhoitajina toimivien kohteliaisuuteen 

tulisi kiinnittää huomiota. On inhottavaa, jos kentällä ensi-

kertalaista alkuun auttava hoitaja on esimerkiksi ylimielinen 

tai epäkohtelias.” 

 

Reilussa kymmenessä vastauksessa mainittiin parannuskohteeksi asiakas-

palvelu, ilman sen tarkempaa määrittelyä. Yleisesti vastauksista kävi kui-

tenkin ilmi, että asiakkaat kaipaavat ystävällistä asiakaspalvelua, parem-

paa tavoitettavuutta, asiakkaan toiveiden kartoittamista sekä annettujen lu-

pausten pitämistä.  

 

”Kaikki asiakasryhmät tulisi hoitaa samanlaisella innolla. 

Vaikka olisi vetänyt samoja rundeja kymmeniä kertoja, asi-

akkaalle se on ainutlaatuinen kokemus ja ohjaajan täytyy 

jaksaa tarinoida samoja juttuja innokkaasti.” 

 

Hyvään asiakaspalveluun kuuluu myös kyky ottaa asiallista palautetta vas-

taan. Muutama vastaaja kertoi antaneensa palautetta yrittäjälle, mutta vas-

taanotto oli ollut hyvin nihkeä. Palveluita tuotetaan kuitenkin asiakkaille, 

joten näiden palautetta kannattaa kuunnella.  

7.4.2 Tilat, hevosten hoito ja varusteet 

Noin kahdessakymmenessä vastauksessa kommentoitiin hevosten olosuh-

teita, hoitoa tai varusteita. Joillakin talleilla oli havaittu olevan puutteita 

hevosten olosuhteissa. Useampi oli nähnyt liian laihoja hevosia, ja näissä 

vastauksissa mainittiin myös irtokengät ja turhan pitkät kengitysvälit. 

Kaksi vastaajaa mainitsi kiinnittävänsä huomiota ihottumahevosten hoi-

toon, ja muutamaa huoletti myös hevosten liiallinen liikutus.  

 

”Hevosten hyvinvointi ei tunnu kaikilla talleilla olevan yhtä 

tärkeää.” 

 

Seitsemässä vastauksessa mainittiin hevosten varusteiden kunto ja sopi-

vuus. Erityisesti vastaajat olivat kiinnittäneet huomiota satuloihin. 

 

”Hevosten varusteisiin huomio, että ovat hevosille mukavia 

ja sopivia!” 

 

”Tiedostava kuluttaja haluaa, että hevoset, niiden elinympä-

ristö ja varusteet ovat kunnossa!” 

 

Neljä vastaajaa kommentoi, että talliympäristö olisi voinut olla siistimpi. 

Lisäksi muutama mainitsi kaipaavansa taukotilaa kahvitteluun ja eväiden 

syöntiin, vaatteidenvaihtopaikkaa sekä siistiä WC:tä. 
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7.4.3 Hevosten koulutustaso ja askellajit 

Yli 30 vastausta koski hevosten koulutustasoa ja askellajeja. Myös maas-

tokäytössä olevan hevosen halutaan olevan miellyttävä ja pehmeä ratsas-

taa. Eniten hevosten ratsastettavuutta koskevissa kommenteissa toistuivat-

kin sanat töltti, possupassi ja läpiratsastus. Usein vetäjät väittävät possu-

passia töltiksi. Islanninhevosia tuntematon tuskin erottaa tölttiä ja possu-

passia toisistaan, mutta rodun harrastajat eivät tätä niele vaan osaavat erot-

taa oikean askellajin ja virheellisen liikkumistavan toisistaan. 

 

”Harmillisen moni hevonen on Possupassari ja silti kehu-

taan kuinka hienosti kaikki olivat päässeet tölttäämään. No, 

ummikollehan tämä ei haittaa. Mutta itse paljon ratsasta-

neena toivoisi että ohjaaja joko osaa reilusti kertoa miten 

töltin helpoiten voisi pyytää tai toteaisi että sitä on turha 

yrittää.” 

 

Erityisesti kokeneemmat ratsastajat toivoivat talleille monipuolista hevos-

kantaa. Aloittelija kaipaa rauhallista ja helppoa hevosta, mutta osaavampi 

haaveilee reippaammasta ja herkemmästä ratsusta. 

 

”Hevosten taso. Aloittelijoille helppoja varmoja hevosia, 

mutta kokeneemmille vähän "haastavampia" tapauksia. 

Haastava ei tarkoita vikuria, vaan herkkää ja pitkälle koulu-

tettua hevosta.” 

 

7.4.4 Henkilökunnan ammattitaito 

Reilu parikymmentä vastausta koski henkilökunnan ammattitaitoa, ja eri-

tyisesti niissä kommentoitiin vetäjien puutteellisia taitoja. Neljä vastaajaa 

mainitsi erikseen alaikäiset vetäjät, jotka eivät jo pelkän ikänsä puolesta 

voi olla riittävän kokeneita vastaamaan asiakkaiden turvallisuudesta.  

 

 ”Joillakin talleilla tuntuu olevan välinpitämätön suhtautu-

minen siihen kuka voi maastoja vetää. Olen ollut kaksi ker-

taa asiakkaana maastossa, jonka on vetänyt alaikäinen. Toi-

sella kerralla myös sattui ja tapahtui.” 

 

Lisäksi oli mainintoja vetäjän epävarmuudesta tai heikosta ratsastustaidos-

ta, asiakkaiden liian vähäisestä huomioinnista maaston aikana, ensiaputai-

tojen tai –välineiden puutteista sekä asiakaspalveluhenkisyyden vähäisyy-

destä. 

 

”Samalla tallillakin saattaa vetäjien taso vaihdella huomat-

tavasti.” 
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7.4.5 Palvelun toteutus 

Lähes 40 vastausta käsitteli palvelun toteutukseen liittyviä asioita. Taso-

ryhmiä kaipasi moni vastaaja. Kokeneet ratsastajat haluaisivat edetä reip-

paasti, mutta samalle reissulle mukaan otettu aloittelija jarruttaa etenemis-

vauhtia. Tämä koettiin ongelmaksi. 

 

”Tärkeintä olisi minusta järjestää omia vaelluksia eri tasoi-

sille ratsastajille. Kun vaikka yksi ryhmän jäsenistä on sel-

keästi kokemattomampi kuin muut, on totta kai mentävä hä-

nen ehdoillaan, eikä silloin muut saa vaelluksesta välttämät-

tä niin paljon irti.” 

 

Sopivan hevosen löytyminen jokaiselle ratsastajalle koettiin tärkeäksi. 

Enemmän toivottiin myös ohjeistusta niin tallissa toimimiseen kuin maas-

tossa liikkumiseenkin. Oman ratsun käyttäytymisestä ja sen askellajien 

ratsastuksesta moni olisi halunnut saada tarkempaa tietoa. Myös asiakkai-

den parempaa huomiointia maaston aikana toivottiin. 

 

”Siihen että jokainen saisi itselleen sopivan hevosen, aluksi 

kysely kokemuksesta, toiveista ja peloista. Myös hyvä ohjeis-

tus maastossa käyttäytymiseen jos on yhtään epävarmoja 

ihmisiä paikalla. Jotta kaikki osaavat toimia jonossa/ ryh-

mässä samalla tavalla.” 

  

”Turvallisuuteen voitaisiin kiinnittää vielä enemmän huo-

miota. Monesti unohdetaan huomioida kokematto-

mat/epävarmat ratsastajat koko maaston ajan. Vetäjät saisi-

vat enemmän tarkkailla letkaa matkan aikana ja huolehtia 

askellajeista toiseen siirryttäessä, että koko letka on tietoi-

nen siirtymisestä ja valmistautua.” 

 

”Varmaankin asiakkaiden huomioiminen maaston aikana ja 

hevosten soveltuvuus ratsastajien tasoon nähden. Joskus voi 

käydä niin että jos hevonen onkin liian haastava ratsastajal-

leen tulee maastoretkestä pelottava kokemus mikäli ohjaaja 

ei kommunikoi ja huomioi ratsastajia tasapuolisesti.” 

 

Aikataulujen noudattamiseen toivottiin täsmällisyyttä parissa vastaukses-

sa. Myöhässä liikkeelle lähtenyt maasto palaa myös takaisin tallille myö-

hemmin kuin etukäteen on ilmoitettu, ja tämä voi aiheuttaa asiakkaalle 

hankaluuksia. 

 

”Viime aikoina tosin on aloittamistarkkuudessa ollut use-

ammalla tallilla ongelmia, eri syistä johtuen. Maasto on aina 

ollut ilmoitetun pituinen, mutta loppunut sitten myöhemmin, 

kun alunperin oli sovittu. Tästä tulee ongelma, jos on sovit-

tua menoa sen jälkeen.” 
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Viisi vastaajaa mainitsi valmiiksi asiakkaita varten satuloidut hevoset. He-

vosen hoitaminen itse koettiin tärkeäksi, koska silloin hevoseen pääsee tu-

tustumaan jo ennen satulaan kiipeämistä.  

 

”Että saisi hoitaa 'oman' hevosensa. Nykyään on menty sii-

hen, että tallin työntekijät harjaavat ja satuloivat hevosen 

valmiiksi. Itse rakastan hevosia, ja niin luulisin muidenkin 

ratsastavien ihmisten. Mielestä ratsastamiseen kuuluu osana 

myös hevosenhoito - ja siinä samalla tutustuu jo etukäteen 

hevoseen ja luo suhteen häneen.” 

7.4.6 Maastoreitit 

Vastauksissa oli parikymmentä mainintaa maastoreiteistä. Suurimmiksi 

ongelmiksi muodostui joidenkin tallien yksipuoliset maastot sekä vilkas-

liikenteisiä teitä pitkin kulkevat reitit. Teiden varsilla kulkeminen koettiin 

sekä pitkäveteiseksi että turvallisuusriskiksi. Huono pohja mainittiin muu-

tamassa vastauksessa. Maastojen yksipuolisuus, reittien vähäinen määrä ja 

samaa tietä edestakaisin kulkeminen käy helposti tylsäksi asiakkaalle. 

 

”Aika monessa paikassa reitti kulkee joko asvalttitiellä tai 

autotiellä reunaa. Tämä on tietenkin vähän ikävää ja osittain 

myös turvallisuusriski, sekä rajoittaa menon usein käynniksi. 

Suomessa on ihanat maastot, mutta onkohan maanomistajat 

ongelma tässä, ettei ainakaan E-suomen alueella tunnu löy-

tyvän kovin monipuolisia maastoja? Maastojen monipuoli-

suus on tosi tärkeä asia ja se, että pääsee oikeasti luonnon-

helmaan.” 

 

”Maastoratsastukseen tultaessa pidän tärkeänä, että reittiin 

kuuluu mahdollisimman vähän tien reunassa ratsastamista. 

Tärkeää on myös, että reitit on suunniteltu ja toteutettu niin, 

että ne tarjoavat vaihtoehtoja eri pituisille ratsastuksille ja 

eri tasoisille ratsastajille, Jos jollain suoralla laukataan 

melkein aina täysiä, kokemattomammalle osallistujalle tunne 

siitä kun hevonen on jo lähdössä vaikka kuinka yrittää pidät-

tää, on melko epämiellyttävä.” 

7.5 Tallien välisiä eroja 

Vastaajista 24 % oli sitä mieltä, että maastoratsastukseen liittyvien palve-

luiden ja toiminnan laadussa on paljon eroja eri tallien välillä. Jonkin ver-

ran eroja on havainnut 44 % vastaajista, kun taas yhdeksän prosentin mie-

lestä suuria eroja ei ole. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että tallien välillä ei 

ole eroja. En osaa sanoa –vaihtoehdon valitsi 23 % vastaajista.   
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Kuvio 16. Onko asiakkaiden mielestä eri tallien välillä eroja palveluiden ja toiminnan 

laadussa 

Vastaajilta kysyttiin myös, missä asioissa heidän mielestään on eniten ero-

ja tallien välillä. Vastauksia tuli yhteensä 131. Eniten kommentteja tuli 

hevosten tasosta, tämä oli mainittu lähes 50 vastauksessa. Jonkin verran 

huomioita tuli myös hevosten hoidosta ja olosuhteista. Toiseksi eniten ero-

ja nousi esille henkilökunnan osaamisessa, erityisesti vetäjien ammattitai-

dossa. Tämä oli mainittu noin 40 vastauksessa. Asiakaspalvelu mainittiin 

parissakymmenessä vastauksessa, osassa näistä oli mainittu erikseen vielä 

asiakkaan vastaanottaminen. Maastoreiteissä oli eroja noin 30 vastaajan 

mielestä. Lisäksi mainittiin esimerkiksi varusteiden kunto, yleinen ilmapii-

ri, turvallisuus ja Internet-sivujen taso. 

 

”Hevosten tasossa, jumissa olevia possupassihevosia löytyy 

aivan liikaa. Pehmeitä, miellyttäviä ratsuja puolestaan liian 

vähän.” 

 

”Asiakkaan kuuntelu ja palvelu, hevoset. Laadukas asiakas-

palvelu olisi loistava tapa erottua kilpailijoista ja saada ai-

kaan hyvää word-of-mouth -markkinointia, mutta se tuntuu 

silti olevan monille talleillekin yllättävän vaikeaa.” 

”Jossain toiminta on varsin ammattimaista, jossain taas mm. 

liian kokemattomia vetäjiä ja hevosten oloissa ja hoidossa 

puutteita.” 

 

”Vetäjien ja hevosten taso. Olo ei ole turvallinen jos vetäjä 

ei vaikuta asiantuntevalta.” 

 

”Asiakkaiden vastaanotto esim joillekin talleille mennessä 

puuttuu kokonaan. Ei hajuakaan minne pitäisi mennä. Toi-

sissa ollaan parkkipaikalla käsi ojossa tervehtimässä ;)” 

 

”Varusteiden ja hevosten hoidossa. Maastoissa on paljon 

eroja. Vauhdikkuus/reippaus on hyvin suhteellinen käsite. 

Kyllä on, paljon 
24 % 

Kyllä on, jonkin 
verran 
44 % 

Ei suuria eroja 
9 % 

En osaa sanoa 
23 % 
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Toisissa paikoissa ollaan ylivarovaisia, toisissa aika luon-

nonlapsia.” 

 

”Turvallisuuteen ja ohjaukseen kiinnitetään miltei joka pai-

kassa ihailtavan paljon huomiota, mutta ne issikkavaellustal-

lit, joissa olen kokenut sen puutteeksi ovat olleet täysin ala-

arvoisia. Onneksi niitä on tullut vastaan vain muutama ja 

olen saanut etupäässä loistavia kokemuksia eripuolilta Suo-

mea. Ihana harrastus ja ihania elämyksiä!” 
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8 YHTEENVETO 

Kyselyyn osallistuneista suurin osa oli naisia, vain muutama prosentti oli 

miehiä. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa oli iältään 25-44 vuotta. Kaik-

kein vähiten oli alle 17- ja yli 55-vuotiaita, heitä oli yhteensä kymmenen 

prosenttia. Yli 90 prosenttia vastanneista harrastaa ratsastusta säännöllises-

ti, ja suurin osa valitsi islanninhevosmaaston, koska harrastaa islanninhe-

vosia muutenkin. Yli puolet vastaajista on Suomen Islanninhevosyhdistys 

ry:n jäseniä.  

 

Viimeisen vuoden aikana ohjatussa maastossa käyneistä noin puolet oli 

osallistunut toimintaan kerran tai kaksi. Toinen puolikas jakautui varsin 

tasaisesti muiden vaihtoehtojen välille. Kolmannes kaikista vastanneista 

oli ollut maastossa viimeksi yli vuosi sitten. Maastoratsastukset ovat kes-

kittyneet Etelä-Suomeen, ja vähiten kävijöitä oli ollut Pohjois-Suomessa.  

 

Ylivoimaisesti suosituin maaston kesto oli kaksi tuntia. Ruokatauon sisäl-

tävät, kolmesta kuuteen tuntia sisältävät retket keräsivät myös paljon kan-

natusta. Kahden tunnin maastosta oltaisiin pääosin valmiita maksamaan 

noin 40-60 euroa.   

 

Hyvät ja ajantasaiset Internet-sivut koettiin erittäin tärkeiksi. Niin puheli-

mitse kuin sähköpostillakin tehtävien varausten helppouteen toivottiin pa-

rannuksia, kuten myös asiakaspalvelun tasoon muutenkin. 

 

Ryhmäkoon toivottiin olevan kohtuullinen. Suosituimmaksi nousi 5-6 rat-

sukon asiakasryhmä. Vastaajat myös toivoivat, että osallistujat jaettaisiin 

enemmän tasoryhmiin, jotta jokainen saisi itselleen sopivan maaston. Etu-

käteen annetut lupaukset ryhmän tasosta ja etenemisvauhdista tulisi myös 

pitää. Henkilökunnan ja erityisesti maaston vetäjän pitkä kokemus ja am-

mattitaito koettiin tärkeäksi. Varsinaista hevosalan koulutusta ei arvostettu 

erityisen paljoa, mutta muuta kautta hankitulla kokemuksella niin hevosis-

ta, ratsastuksesta, asiakasryhmän ohjaamisesta kuin asiakaspalvelutaidois-

takin on suuri merkitys maastoratsastuspalvelun onnistumisen kannalta.  

 

Hyvä asiakashevonen on maasto- ja liikennevarma, sopivan reipas sekä 

hallitsee töltin. Hevosten läpiratsastukseen toivottiin enemmän panostusta, 

ja oman ratsun käyttäytymiseen ja ratsastamiseen haluttiin tarkempia oh-

jeita. Asiakkaat toivoivat saavansa myös hoitaa ja varustaa hevosensa itse 

ennen maastoon lähtöä. Hevosten hyvinvoinnissa ja varusteissa oli havait-

tu puutteita joillakin talleilla.  

 

Asvalttiteillä ratsastaminen maaston aikana jakoi mielipiteitä, mutta silti 

yli puolet koki erittäin tärkeäksi tai melko tärkeäksi sen, ettei maaston ai-

kana tarvitse kulkea asvalttiteitä pitkin. Avokysymysten vastauksissa nou-

si myös esille useita toiveita siitä, että reitit kulkisivat mahdollisimman 

vähän asvaltilla tai vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Maastoreittien 

monipuolisuuteen toivottiin myös kiinnitettävän enemmän huomiota.  

 

Tallien välillä todettiin olevan ainakin jonkin verran eroja. Eniten eroja 

löytyi hevosten tasosta, henkilökunnan ammattitaidosta ja maastoreiteistä.  
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9 KEHITTÄMISKOHTEITA JA –IDEOITA 

Tuloksista ilmeni kohtia, jotka vaatisivat parantamista. Tässä kappaleessa 

on pohdittu näitä kehittämistarpeita, ja mietitty mahdollisia ratkaisuja sekä 

kehittämisideoita. 

9.1 Suunnittelu ja varaaminen 

Tämän työn alkupuolella käsiteltiin maastoratsastusta palveluna, ja siinä 

yhteydessä nousi esille palveluiden tuotteistaminen. Kyselyn vastauksissa 

moni kaipasi tasoryhmiä. Tämä on merkki siitä, että palveluita ei ole tuot-

teistettu kunnolla. Tuotteistuksen yhteydessä tulisi miettiä, mitä tarjotaan 

ja kenelle. Tallin tarjoamat maastoratsastuspalvelut olisi hyvä jakaa vauh-

din ja reitin vaikeuden mukaan eri vaativuusryhmiin. Näin samantasoiset 

ratsastajat saataisiin helpommin jaettua omille maastoilleen. Tämä olisi 

tärkeää sekä turvallisuuden että asiakkaiden tyytyväisyyden kannalta. Eri 

ihmisille toki esimerkiksi sana ”kokenut” tarkoittaa eri asioita, eivätkä har-

rastusvuodetkaan kerro koko totuutta, mutta edes karkea jako olisi silti 

hyvä olla olemassa. Tässä vaiheessa osa vastuusta lankeaa myös asiak-

kaalle, jonka tulisi aina olla ehdottoman rehellinen omista taidoistaan. 

 

Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan tarpeeseen. Palvelua ei siis 

voi tuottaa ilman asiakasta, ja maastoratsastuksen tarjoaminen muille on 

palveluiden tuottamista. Kyselyn tuloksissa kävi ilmi, että useammalla tal-

lilla olisi parantamisen varaa juuri asiakaspalvelussa. Maaston varaaminen 

koettiin useammassa vastauksessa haasteelliseksi. Mikäli asiakkaalla on 

valinnan varaa, hän ei todennäköisesti kovin pitkään jaksa yrittää tehdä 

varausta tietylle tallille, ellei talli ole jollain tavalla erityinen. Varaamisen 

tulisikin siis olla asiakkaalle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.  

 

Joillakin talleilla on käytössä hyvä systeemi, jossa Internet-sivuilla on nä-

kyvillä kalenteri, johon on merkitty tulevat maastot ja niiden taso sekä va-

raustilanne. Tämä on kätevää sekä asiakkaan että yrittäjän näkökulmasta. 

Asiakas näkee sivuilta, koska maastoja on tulossa ja voi tasoryhmäkuvaus-

ten perusteella päättää mikä olisi hänelle sopiva vaihtoehto. Yrittäjän ei 

puolestaan tarvitse pähkäillä, sopiiko vaikka asiakkaan ehdottama aika tal-

lin aikatauluihin, kun hän on jo etukäteen päättänyt tulevien maastojen 

ajankohdat ja tasot. Sitten jää enää jäljelle se haasteelliseksi koettu tehtävä 

eli asiakkaan yhteydenotto. Yrittäjän olisi hyvä ilmoittaa puhelinaika, eli 

tietty ajankohta päivästä koska hän on tavoitettavissa puhelimitse. Tuo ai-

ka kannattaa varata nimenomaan puhelimen päivystämiseen ja paperitöi-

hin, samalla kun voi suunnitella vaikka niitä tulevia maastoja. Sähköposti 

on nykyään myös suosittu varausvaihtoehto, ja yrittäjän kannattaisi tarkis-

taa sähköposti vähintään kerran päivässä. Siinä samalla voisi päivittää 

myös ajankohtaisen varaustilanteen tallin kotisivuille. Hyvään asiakaspal-

veluun kuuluu myös se, että esimerkiksi asiakkaan lähettämään sähköpos-

titiedusteluun vastataan, vaikka kysytyn palvelun toteuttaminen ei olisi-

kaan mahdollista.  
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9.2 Asiakaspalvelu 

Asiakaspalveluun tulee kiinnittää huomiota koko toiminnan ajan, aina en-

simmäisestä yhteydenotosta siihen hetkeen, kun asiakas poistuu tallilta. 

Hyvän asiakaspalvelun perusteet tulee neuvoa myös mahdollisille nuorille 

avustajille ja hevostenhoitajille, ja valvoa että niitä noudatetaan. Asiakkai-

den riittävästä ohjeistamisesta tulee huolehtia koko palvelun ajan. Eri tal-

leilla on eri toimintatapoja, eikä vieras asiakas voi tietää, miten juuri tällä 

tallilla on tapana toimia ja mistä esimerkiksi tarvittavat varusteet löytyvät. 

Tämän takia huolellinen ja ystävällinen ohjeistus on tarpeen.  

 

Vastauksista nousi myös esille se, että asiakkaat suhtautuvat jokaiseen rat-

suunsa yksilönä ja haluaisivat tietoa juuri sen hevosen luonteesta. Myös 

sen oman ratsun ratsastamiseen toivottiin lisää ohjeita. Islanninhevosella 

on yksi tai kaksi askellajia enemmän kuin muilla meillä normaalisti käy-

tössä olevilla ratsuhevosilla, ja nuo ylimääräiset askellajit voivat vaikuttaa 

paljonkin hevosen ratsastettavuuteen. Ennen maastoon lähtöä olisikin mu-

kava tietää, onko sillä ratsulla nyt sitten helppo töltti tai kenties vahva ravi, 

tai onko muita asioita, joihin maaston aikana olisi hyvä kiinnittää huomio-

ta.  

9.3 Vetäjän ammattitaito 

Vetäjällä on suuri rooli ja vastuu maastoratsastuspalvelun onnistumisen 

kannalta. Myös hän on asiakaspalvelutehtävässä. Vetäjän tulee olemuksel-

laan ja käytöksellään osoittaa asiakkaalle olevansa ammattitaitoinen, kos-

ka asiakkaan tulee voida luotta siihen, että vetäjä tietää mitä tekee. Asiak-

kaan pitäisi myös kunnioittaa vetäjää ja noudattaa tämän ohjeita. Töykeä 

vetäjä ei anna hyvää kuvaa yrityksestä, ja epävarma vetäjä voi puolestaan 

laittaa asiakkaan epäilemään, onko kaikki kunnossa ja onko toimintaan 

osallistuminen turvallista. Vetäjän tehtävänä ei ole pelkästään näyttää tietä 

ja varmistaa, että asiakkaat eivät eksy matkalla. Yksinään maastoileva rat-

sastaja on vastuussa vain itsestään ja hevosestaan, mutta asiakasryhmän 

vetäjä on vastuussa itsensä ja ratsunsa lisäksi myös jokaisesta asiakkaasta 

ja heidän ratsuistaan. Hänen täytyy siis kyetä seuraamaan asiakkaiden pär-

jäämistä koko ratsastuksen ajan, antaa tarpeeksi neuvoja sekä tarkkailla 

ympäristöä ja ennakoida mahdolliset vaaratilanteet.  

 

Riittävät ensiaputaidot kuuluvat myös vetäjän taitoihin. Hänellä tulisi 

myös aina olla maastossa mukana edes jonkinlainen ensiapuvälineistö. 

Harvoin mitään vakavampaa tapahtuu, mutta ”ei meillä ole koskaan mi-

tään sattunut” ei ole kelvollinen peruste sille, että ensiaputarvikkeita ei pi-

detä mukana. Vahinko ei ilmoita tulostaan etukäteen. Se kaikkein luotetta-

vin ja rauhallisinkin hevonen voi kompastua ja mennä nurin. Tämän työn 

kuvassa sivulla 17 näkyy satulan etukaareen kiinnitetty pieni ensiapulauk-

ku. Se on noin kämmenen kokoinen, ja sopii vaikka takin taskuun. Siihen 

mahtuu ainakin laastaria, puhdistuspyyhkeitä, haavateippiä, sideharsoa ja 

–taitoksia, eli yksinkertainen perusvälineistö. Esimerkiksi kesällä satulasta 

hiekkatielle putoavan ratsastajan kädet ja polvet ottavat herkästi osumaa. 

Maaston jatkaminen on asiakkaalle huomattavasti mukavampaa, jos vaik-

ka auennut kyynärpää on puhdistettu ja sidottu. Samalla asiakkaille on an-
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nettu myös kuva siitä, että heistä ja turvallisuudesta halutaan huolehtia. 

Pieniä ensiapulaukkuja tai sellaisiksi sopivia voi löytää kaupasta, mutta 

näppäräsorminen voi tehdä sellaisen myös itse. Sateella se kannattaa lait-

taa vaikka takin taskuun muovipussilla kosteudelta suojattuna.  

9.4 Hevosten hoito, ratsastettavuus ja olosuhteet 

Ratsastustoiminnan pohjana on hevonen, ja hyvä asiakashevonen on yrit-

täjälle kullanarvoinen. Mikä tahansa hevonen ei asiakaskäyttöön kelpaa. 

Asiakashevosen tulee olla kiltti ja helppo käsitellä sekä ratsastaa. ”Kiltti” 

ei tarkoita hevosta, joka ei reagoi mihinkään millään tavalla, eikä ”helposti 

ratsastettava” tarkoita laiskaa. Asiakashevosen pitäisikin olla ihmistä kun-

nioittava ja luonteeltaan ystävällinen sekä kärsivällinen. Ratsastettavuu-

deltaan se saa olla eteenpäinpyrkivä, mutta silti helposti käsissä pysyvä 

sekä ehdottomasti maasto- ja liikennevarma. Kyselyn vastauksissa oli vain 

yksittäisiä mainintoja hevosista, jotka eivät edellä mainituilta osilta sovel-

tuisi asiakaskäyttöön. Tältä osin asiat ovat siis talleilla enimmäkseen kun-

nossa.  

 

Monet toivoivat, että ratsastaja saisi hoitaa ja satuloida hevosensa itse. 

Tässä asiassa on kaksi puolta. Joillakin talleilla hevoset satuloidaan val-

miiksi, koska tällöin henkilökunta näkee, että jokainen hevonen on kun-

nossa ja oikein varustettu. Toisaalta ratsastajan perustaitoihin kuuluu he-

vosen hoidon ja varustamisen osaaminen, eikä sitä opi kuin tekemällä. Jos 

asiakas satuloi itse, hän pääsee myös jo etukäteen vähän tutustumaan rat-

suunsa. Tällöin on myös tärkeää, että henkilökunta tarkastaa hevosen ja 

sen varusteet ennen maastoon lähtöä. Hevosen tulee aina olla huolellisesti 

harjattu, ja varusteiden tulee olla oikein puettuja, ehjiä ja sopivia.  

 

Suurin osa hevosia koskevista kommenteista käsitteli nimenomaan hevos-

ten ratsastettavuutta. Islanninhevonen on tullut tunnetuksi omasta askella-

jistaan töltistä. Todennäköisesti lähes jokainen islanninhevosmaaston osal-

listuja haluaakin päästä ratsastamaan tölttiä. Vaikka hevonen olisi alunpe-

rin ollut puhdastölttinen, ei se asiakaskäytössä sellaisena pysy ilman sään-

nöllistä läpiratsastusta, ja valitettavan moni hevonen liikkuukin töltin si-

jaan possupassissa. Islanninhevosta ja sen askellajeja tuntematon ratsastaja 

voi helposti luulla possupassia töltiksi, mutta etenkin kokeneempi islan-

ninhevosharrastaja osaa erottaa nämä kaksi toisistaan.  

 

Töltti on ratsastajalle mukava askellaji, koska se ei juuri liikuta ratsastajaa 

mihinkään suuntaan satulassa. Possupassi puolestaan keinuttaa ratsastajaa 

sivusuunnassa, koska hevosen saman puolen jalat osuvat maahan yhtä ai-

kaa. Tämä on helposti ratsastajalle epämukavaa. Vastauksissa nousi esille, 

että possupassia usein väitetään töltiksi. Askellajeista tietämätön ratsastaja 

voikin töltiksi väitetyssä possupassissa istuessaan ihmetellä, miksi tölttiä 

sanotaan ratsastajalle mukavaksi askellajiksi.  

 

Muutamissa vastauksissa oli noussut esille puutteet hevosten olosuhteissa 

ja hoidossa. Vastausten määrästä päätellen tämä ei ole yleinen ongelma, 

mutta silti sitä esiintyy. Hyvien asiakashevosten löytäminen on haasteellis-

ta, joten yrittäjän oman edun mukaista olisi pitää käytettävistä hevosista 
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mahdollisimman hyvää huolta ja tarjota niille asianmukaiset olosuhteet. 

Laiha, huonokuntoinen hevonen, jolla on huonosti hoidetut kaviot, ei ole 

hyvää mainosta tallille. Kesäihottumasta kärsivä hevonen voi näyttää asi-

akkaan silmissä kurjalta, vaikka se olisikin hyvin hoidettu. Tässä tilantees-

sa asiakkaalle voi hyvin kertoa, mikä hevosta vaivaa ja millä tavoin sitä 

hoidetaan. Tällöin sekä mahdollisesti lisätään asiakkaan hevostietämystä, 

että myös tuodaan esille se, miten hyvin tallilla pidetään hevosista huolta.  

9.5 Tallin imago 

Moni asia vaikuttaa imagoon eli mielikuvaan, jonka asiakas tallista saa. 

Jonkinlainen mielikuva muodostuu jo varausta tehdessä, mutta varsinainen 

ensivaikutelma muodostuu, kun asiakas saapuu tallin pihaan. Yrittäjän 

kannattaakin pohtia, mitä asiakkaalla on vastassa kun hän tallille tulee. 

Talliympäristön siisteydellä on tässä suuri vaikutus, joten siitä kannattaa 

huolehtia. Myös tallin sisätilojen siisti yleisilme on tärkeää asiakkaan saa-

puessa paikalle. Erään kokeneen maastotalliyrittäjän sanat kannattaakin pi-

tää mielessä: ”Vaikka mitään muuta et ennen asiakkaiden tuloa ehtisi teh-

dä, lakaise edes käytävä.” 

 

Maastotallien toiminnan laadulla on myös suuri merkitys siihen, millaise-

na muiden lajien harrastajat islanninhevosen kokevat. Rodun huippuedus-

tajia voi nähdä kilpailuissa, mutta ihmiset pääsevät usein itse kokeilemaan 

islanninhevosia nimenomaan maastoratsastuspalveluiden kautta. Hevosten 

ratsastettavuus ja niiden elinolosuhteet yhdessä tallihenkilökunnan kanssa 

luovat herkästi mahdollisille uusille harrastajille mielikuvan koko lajista. 
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10 POHDINTA 

Koko kyselyn aukioloajan seurasin vastauksia aktiivisesti Webropolista. 

Ensimmäisten sadan vastauksen jälkeen tulokset eivät enää muuttuneet 

suuresti. Vastausmäärät toki kasvoivat, mutta suhteet pysyivät suunnilleen 

samoina. Prosenttiosuudet eivät siis juurikaan olisi olleet erilaisia, vaikka 

vastauksia olisi tullut puolet vähemmän. Tämä on mielestäni hyvä merkki, 

koska sen perusteella voidaan olettaa, että asiakkaiden mielipide saatiin 

selville. Myös avoimissa kysymyksissä nousi selvästi esille niitä osa-

alueita, joihin vastaajat toivoivat parannuksia.  

 

Teoriaosuuden kirjoittaminen ja tutkimuksen toteuttaminen oli erittäin 

mielenkiintoista. Olen ollut pitkään kiinnostunut maastoratsastuspalvelui-

den tuottamiseen liittyvistä asioista, ja tämä työ antoi mahdollisuuden pe-

rehtyä asiaan tarkemmin. Olen harrastanut islanninhevosia noin yhdeksän 

vuotta, ja päässyt etenkin alkuvuosina näkemään läheltä myös maastorat-

sastustoiminnan toteuttamista. Parin viime vuoden aikana olen puolestaan 

käynyt useammalla eri tallilla kokeilemassa lähinnä parin tunnin maastoja 

ihan vertailumielessä. Tallien välillä tuntui olevan melkoisia eroja. Ratsas-

tan itse pääosin maastossa, yksin tai pienellä porukalla. Asiakkaana ole-

minen erityisesti vieraalla tallilla eroaa tästä aikalailla, kun alla on vieras 

hevonen, maastoja ei itse tunne ja vetäjä määrää askellajin. Vähitellen 

aloin miettiä, mitä mieltä muut ovat tallien palveluista, ja näin heräsi myös 

idea opinnäytetyön aiheesta.  

 

Kun sain työn tekemisen kunnolla käyntiin, piti aikataulu melko hyvin. 

Pientä viivästystä ilmeni, muttei mitään suurempaa ja onneksi kyselyyn tu-

li riittävästi vastauksia myös noin lyhyessä ajassa. Teoriaosuuden kirjoit-

taminen vei oman aikansa, mutta olen lopputulokseen kohtalaisen tyyty-

väinen.  

 

Kyselyn saama huomio yllätti positiivisesti, ja oli mukava huomata, että 

asia kiinnosti muitakin. Kyselyn linkin sisältänyt julkaisu Facebookin Is-

sikkahöpinää–keskustelussa keräsi jonkin verran kommentteja, joista osa 

koski itse kysymyksiä. Kommenttien ja kyselyn vastausten perusteella oli-

sin muokannut joitakin kysymyksiä hieman erilaisiksi. Olisi ollut myös 

hyödyllistä pyytää jotakuta vastaamaan kyselyyn ja pohtimaan vastauksia 

ja kysymyksiä ääneen ennen lopullisen kyselyn julkaisua. Näin olisi tullut 

paremmin selville, mitä ongelmia joihinkin kysymyksiin vastaamisen yh-

teydessä ilmeni. Vastauksia lukiessani pohdin, että kyselyyn olisi voinut 

lisätä myös kysymyksen siitä, mikä islanninhevostalleilla on hyvin. Nyt 

kysyttiin vain parannusehdotuksia, mikä tekee tulosten analyysin sävystä 

hieman negatiivisen. Noin kolmannes kyselyyn osallistujista ei kuitenkaan 

vastannut lainkaan kysymykseen, jossa tiedusteltiin parannusehdotuksia. 

Lisäksi muutama oli vastannut siihen, että asiat ovat olleet talleilla hyvin.  
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Islanninhevostallien maastoratsastuspalvelut 

Asiakkaiden toiveet ja tyytyväisyys 

 

Opiskelen agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa, ja teen opinnäytetyötä jonka 

aiheena on islanninhevostallien maastoratsastuspalvelut. Tämä kysely on osa opinnäyte-

työtäni ja tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia asiakkailla on suomalaisten 

islanninhevostallien maastoratsastustoiminnasta ja mitä he palveluilta toivoisivat. 

 

Kysely on suunnattu henkilöille, jotka ovat osallistuneet ohjattuun maastoratsastustoi-

mintaan islanninhevostallilla, oli kyseessä sitten tunnin maasto, monen päivän vaellus 

tai jotain siltä väliltä. Jokainen vastaus on tärkeä mahdollisimman kattavien tuloksien 

saamiseksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Hanne-Maria Viikilä 

 

 

1. Sukupuoli 

o Nainen 

o Mies 

 

2. Ikä 

o 17 tai alle 

o 18 – 24 

o 25 – 34  

o 35 – 44  

o 45 – 54  

o 55 – 64  

o 65 tai yli 

 

3. Oletko Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n jäsen? 

o Kyllä, olen yhdistyksen jäsen 

o En ole, mutta aion liittyä jäseneksi 

o En ole, enkä ole ajatellut liittyä jäseneksi 
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4. Kuinka monta kertaa olet viimeisen vuoden aikana osallistunut ohjatulle maas-

toratsastukselle islanninhevostallilla? Tähän lasketaan mukaan kaikki yhden tunnin 

maastoratsastuksista monen päivän vaelluksiin. 

o 12 kertaa tai enemmän 

o 6 -11 kertaa 

o 3 – 5 kertaa 

o 1 – 2 kertaa 

o Edellisestä kerrasta on yli vuosi 

o En osaa sanoa 

 

5. Millä alueella olet käynyt ohjatulla islanninhevosmaastoratsastuksella? 

Jos olet käynyt useilla alueilla, valitse se missä olet käynyt eniten. 

o Etelä-Suomi 

o Länsi-Suomi 

o Itä-Suomi 

o Pohjois-Suomi 

o En osaa sanoa 

 

6. Harrastatko ratsastusta säännöllisesti? 

o Kyllä 

o En 

 

7. Miksi valitsit islanninhevosmaaston? 

o Harrastan muutenkin islanninhevosia 

o Halusin tutustua uuteen rotuun 

o Valitsin hyvältä vaikuttavan tallin 

o Lähialueella ei ollut muita vaihtoehtoja 

o Muu syy, mikä? ___________________ 
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8. Mikä näistä on mielestäsi sopivin pituus ohjatulle maastoratsastukselle tai –

retkelle? 

o 1 h 

o 1,5 h 

o 2 h 

o 3 h 

o 3 h sekä ruokailu 

o 4 – 6 h sekä ruokailu 

o En osaa sanoa 

 

9. Paljonko olisit valmis maksamaan kahden tunnin maastosta, jos käytössäsi on 

mukava hevonen, osaava vetäjä sekä mielestäsi hyvät maastoreitit? 

o Alle 30 € 

o 30 – 39 € 

o 40 – 49 € 

o 50 – 59 € 

o 60 – 69 € 

o 70 € tai enemmän 

o En osaa sanoa 

 

10. Mikä on mielestäsi hyvä asiakasryhmän koko, mikäli maastossa on mukana 

yksi vetäjä? 

o 1 – 2 

o 3 – 4  

o 5 – 6  

o 7 – 8  

o 9 – 10 

o En osaa sanoa 
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11. Kuinka tärkeäksi koet sen, että maastoratsastusta tarjoavalla tallilla on hyvät 

ja ajantasaiset Internet-sivut, joilla on selkeästi esitelty tarjolla olevat palvelut hin-

toineen? 

o Erittäin tärkeäksi 

o Melko tärkeäksi 

o Hieman tärkeäksi 

o En lainkaan tärkeäksi 

 

12. Mikä seuraavista on mielestäsi helpoin tapa varata maastoratsastus, mikäli 

talli on sinulle ennestään vieras? 

o Soittaminen 

o Tekstiviesti 

o Sähköposti 

o Joku muu, mikä? ___________________ 

o En osaa sanoa 
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13. Miten tärkeäksi koet seuraavat asiat?  

 

 Erittäin  

tärkeäksi  

Melko  

tärkeäksi 

En osaa 

sanoa 

Hieman 

tärkeäksi 

En lainkaan 

tärkeäksi 

Saan hoitaa ja varustaa ratsuni itse o o o o o 

Ratsuni on maasto- ja liikennevarma o o o o o 

Ryhmä koostuu suunnilleen  

samantasoisista ratsastajista 

o o o o o 

Saan tutustua uuteen ratsuun kentällä 

ennen maastoon lähtöä 

o o o o o 

Maaston aikana ei tarvitse kulkea  

asvalttiteitä 

o o o o o 

Ryhmän taso ja etenemisvauhti  

vastaavat etukäteen kerrottua 

o o o o o 

Vetäjällä on voimassa oleva  

ensiapukoulutus 

o o o o o 

Vetäjällä on hevosalan koulutus o o o o o 

Vetäjällä on pitkä kokemus, vaikka  

hänellä ei olisikaan alan koulutusta 

o o o o o 
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14. Missä olisi mielestäsi eniten parantamisen varaa maastoratsastuspalveluita 

tarjoavilla islanninhevostalleilla? Onko eri talleilla parannettavaa eri asioissa, vai on-

ko jokin asia, johon useammassa paikassa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota? Esi-

merkiksi asiakaspalvelu, henkilökunnan koulutus, hevoset, maastoreitit tai turvallisuus. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Onko mielestäsi suomalaisten islanninhevostallien välillä suuria eroja maasto-

ratsastukseen liittyvien palveluiden ja toiminnan laadussa? 

o Kyllä on, paljon 

o Kyllä on, jonkin verran 

o Ei ole suuria eroja 

o Ei ole 

o En osaa sanoa 

 

16. Missä asioissa on mielestäsi eniten eroa tallien välillä? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 


