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Liikenneturvallisuuteen liittyy useita 
erilaisia kysymyksiä - liikennesäännöt, 
maan- ja tienkäyttöoikeudet, ennakoi-

tavissa olevat sekä yllättävät vaaratilanteet, 
muiden tienkäyttäjien suhtautuminen he-
vosiin ja oma toimintamme hevosystäväl-
lisemmän liikennekulttuurin edistämiseksi.

Liikenneturvan Kuopion toimipisteen 
yhteyspäällikkö Tuula Taskinen on itse-
kin ratsastava hevosenomistaja. Tuula on 
koonnut myös Liikenneturvan sivuilla jul-
kaistut ohjeistukset hevosen kohtaamises-
ta ja hevosella liikkumisesta liikenteessä.

Merkittävä riskitekijä on totta kai elävä 
ja ajatteleva kulkuvälineemme, hevonen. 
Hevosen opettaminen liikenneturvallisek-
si voi olla helpommin sanottu kuin tehty, 
mutta harjoittelemalla sitä voi kehittää.

- Osaksi rauhallisuus on hevosella luon-
tainen ominaisuus, eikä kaikkia saa liiken-
nevarmoiksi koskaan. Hevosta on kuitenkin 
mahdollista ja järkevää totuttaa erilaisiin 
tiellälliikkujiiin aina sauvakävelijöistä moot-

toripyöriin, koviin ääniin, ohituksiin ja mui-
hin vastaaviin tilanteisiin, Tuula opastaa.

Hevosen huolellinen peruskoulutus ja 
yleinen käsiteltävyys muodostavat totta 
kai pohjan myös liikenneturvallisuudelle. 
Hevosta on tärkeää voida esimerkiksi talut-
taa molemmilta puolilta.

- Kun hevosta talutetaan, on hevonen 
jalankulkija, ja silloin voi ihan luvallisesti 
olla tien vasemmassa reunassa, joka on oi-
keanpuoleisen liikenteen periaatteen mu-
kaan parempi vaihtoehto, Taskinen kertoo.

Käsiteltävyys tarkoittaa myös sitä, että 
hevosen selkään tai kärryille ja sieltä pois 
pääsee myös tilanteessa kuin tilanteessa ja 
eri paikoissa.

- Kun hevonen oppii yhdistämään talut-
tamisen rauhoittumiseen ja siitä palkitse-
miseen, ihmisellä on keino käytettävissään 
hätätilanteessa tai vaaran uhatessa. Voi tul-
la pois selästä tai kärrystä ja taluttaa hevo-
sen pois paikalta, Taskinen kertoo.

Yksityisteillä ratsastamisestakin 
on kohteliasta sopia etukäteen
Jokamiehenoikeus antaa vapauden liikkua 
toisten omistamalla maalla sillä ehdolla, 
että liikkuja kunnioittaa luontoa, maan-
omistajan oikeuksia ja muita liikkujia. 
Ratsain liikkuminen on yleensä sallittua 
luonnontilaisilla tai niihin verrattavilla alu-
eilla, jos siitä ei aiheudu vähäistä suurem-
paa haittaa tai häiriötä.

Hevosella liikkumisesta aiheutuu tieten-
kin aina ympäristön kulumista. Siksi hevos-
ihmisten täytyy osoittaa varovaisuutta ja 
harkintaa myös jokamiehenoikeuden käy-
tössä sekä ylläpitää keskustelua ja yhteis-
työtä maanomistajien ja luontoihmisten 
kanssa.

- Jo tallin sijoituspäätöstä tehdessä on 
tärkeää muistaa huomioida myös ympä-
röivät harjoitusmaastot ja sopia niiden 
käytöstä maanomistajien kanssa, vahvistaa 
myös Taskinen.

Hevosella liikenteessä
Liikenneturvallisuus ja sen edistäminen koskettaa kaikkia tiellä liikkujia, myös maastoilevia ratsukoita ja 
valjakoita. Meillä kaikilla on tieliikenteessä enemmän velvollisuuksia kuin oikeuksia. Yhteisten sääntöjen 
noudattamisen, rauhallisuuden ja yhteispelin merkitys korostuu, kun keliolosuhteet ja pimeys tuovat 
mukaan omat haasteensa.

Hevosen ja moottoriajoneuvon kohtaamisissa tärkeintä on rauhallisuus ja vuorovaikutus. Hevosta kannattaa totuttaa erilaisiin 
tilanteisiin mahdollisimman paljon ennalta. Kuva Liikenneturva/Hannu Miettinen
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Ratsastamiseen yksityisteillä ja metsä-
teillä tarvitaan lain mukaan tieosakkaiden 
tai tiekunnan lupa silloin, jos tietä käyte-
tään muun kuin tieosakkaan järjestämään 
toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnos-
sapitokustannuksia.

Hevosen vetämä kärry, vaunu tai reki 
määritellään hevosajoneuvoksi, ja sitä kos-
kevat tieliikenteessä ajoneuvoille annetut 
säädökset. Maastoliikennelaki koskee vain 
moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, eikä sitä 
sovelleta hevosajoneuvoihin. Talutettuna 
kulkeva hevonen taas rinnastetaan jalan-
kulkijaan.

- Yksityinen ratsukko voi satunnaisesti 
liikkua jokamiehen oikeudella toisen maal-
la vahinkoa aiheuttamatta, mutta jos toi-
minta on ammattimaista ja toistuvaa, niin 
silloin pitäisi aina olla maanomistajan lupa.  
Kärry on ajoneuvo, joten niillä pitäisi olla 
aina lupa, tähdentää Taskinen.

Vaaran välttäminen
on ensisijainen periaate
Liikennesäännöt on luotu kaikkien tien-
käyttäjien turvaksi, yhteisiksi periaatteiksi. 
Ne koskevat yhtä lailla jalan, pyörällä, he-
vosella, moottoripyörällä, autolla tai vaikka 
traktorilla liikkujaa.

- Kaikilla meillä on liikenteessä enem-
män velvollisuuksia kuin oikeuksia, ja ku-

kaan ei saa vaarantaa muuta tieliikennettä 
omalla käytöksellään, Taskinen muistuttaa.

Tuula Taskinen kertoo yleisimpien he-
vosten kanssa koettavien vaaranpaikkojen 
ja “läheltä piti”-tilanteiden tulevan vastaan 
valtateiden ylityksissä sekä ohitustilanteis-
sa. 

- Kun nopeusrajoitus on vähintään 80 
km/h, isoin asia on varmistaa turvallinen 
tienylitys. Toinen tyypillinen tilanne on 
kapeilla ja vilkkaasti liikennöidyillä yksityis-
teillä ajaminen ja ohitustilanteet siellä.

Perusperiaate liikenteessä on aina vaa-
ranvälttämisen periaate. Esimerkiksi ohi-
tustilanteessa ohittajalla on velvollisuus 
varmistua, että ohituksen voi tehdä turval-
lisesti.

Ajoittain kuulee hevosihmisten kerto-
van “kouluttavansa” kaahaavia autoilijoita 
kääntämällä hevosensa auton tielle poi-
kittain tai ajavansa hevosen keskelle tietä 
estäen näin ohituksen. Myös Taskinen on 
kuullut tällaisista tilanteista.

- Taustalla on yleensä se, että hevosen 
kanssa liikkunut on joutunut vaaratilan-
teeseen ja vastaavia välttääkseen ryhtynyt 
tuohon, hän toteaa.

Autoilija ei välttämättä näe asiaa samal-
la tavalla, vaan voi tulkita eleen röyhkey-
deksi ja ilkeydeksi, jolloin toiminnalla ei 
saavuteta haluttua tulosta. Parempi keino 
on pyrkiä saamaan kuljettajaan kontakti, 

Eri korkeuksille kiinnitetyt heijastimet auttavat vastaantulijaa hahmottamaan, mitä edessä on. Eteenpäin osoittava valkoinen valo ja taaksepäin näkyvä punainen kertovat myös 
kulkusuunnan. Näkyvyydestä huolehtiminen paitsi parantaa omaa turvallisuutta, myös osoittaa huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan.

pyytää häntä käsimerkein hidastamaan ja 
viestiä hänelle omista aikeistaan. Useam-
min kyse lienee ymmärtämättömyydestä 
ja tietämättömyydestä kuin varsinaisesta 
pahasta tahdosta. Asiaan perehtymättö-
män on myös helppo olettaa, että hevonen 
olisi täysin ihmisen hallinnassa, vaikka tosi-
asiassa se voi herkkänä pakoeläimenä teh-
dä myös suuria, yllättäviä liikkeitä.

- Myös tahallista häirintää ilmenee, eli 
moottoriajoneuvon kuljettaja tahallaan 
vaarantaa ratsastajan ja ohjastajan hengen 
omalla toiminnallaan esim. ohittamalla lii-
an läheltä, soittamalla äänimerkkiä tai vain 
kaahaamalla ohi, Taskinen kertoo.

- Hevosen kohtaamisessa on mielestäni 
tärkeintä rauhallisuus ja vuorovaikutus. Eli 
hiljennetään nopeutta, otetaan katsekon-
takti ja jos tarvetta, kommunikoidaan käsi-
merkeillä. Siinä meillä hevosihmisillä onkin 
haastetta, kun opetamme näitä asiallisia 
käsimerkkejä muulle liikenteelle! Ne ovat 
samoja kuin moottorikelkkailussa, eli käsi 
pystyssä kämmen edellä tarkoittaa pysäh-
tymistä, ja käden heilautus antaa luvan jat-
kaa, Taskinen kertoo.

Paitsi kyseiseen tilanteeseen, hyvällä 
vuorovaikutuksella ja kohteliaisuudella voi 
jokainen meistä omalla toiminnallaan edis-
tää myös yleisesti ystävällistä suhtautumis-
ta hevosiin ja hevosihmisiin. Kohdatessa 
kannattaa tervehtiä ja hymyillä, erityisesti 
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siinä tilanteessa, kun kohtaaminen on su-
junut hyvin. Näin tilanteesta jää hyvä mieli 
molemmille osapuolille. Jokainen meistä 
tulee varmasti mieluummin muistetuksi 
kohteliaana ja ystävällisenä kuin happama-
na ja töykeänä. 

- Minusta aina on hyvä tapa myös kiit-
tää - niin autoilijan kuin hevosihmisenkin. 
Luonnollisesti se tapahtuu autoilijan puo-
lelta ilman äänimerkkejä tai valojen vilkut-
telua, Taskinen muistuttaa. 

Varmista näkyvyytesi
Joskus kohtaaminen tapahtuu yllättäen. 
Hiljaisella metsätiellä ei odottaisi kohtaa-
vansa ketään, mutta myös vastaantulija on 
voinut olettaa samoin, jolloin kohtaaminen 
on yllättävä tilanne molemmille. Omaan nä-
kyvyyteen panostamalla pelivaraa voi tilan-
teessa lisätä parhaimmillaan jopa sadoilla 
metreillä. Turhaan heijastinta puetaan tus-
kin koskaan.

Heijastimia ja valoja hevoselle ja itselle 
puettaessa on tärkeää varmistua siitä, että 
näytte todella joka suuntaan - eteen, taak-
se ja sivuille - ja että heijastavaa materiaalia 
on eri korkeuksilla. Myös erilaisia valorat-
kaisuja on tänä päivänä saatavilla useita. 
Eteenpäin osoittava valkoinen valo ja taak-
sepäin näkyvä punainen kertovat myös 

kulkusuunnasta. Myös heijastimien käyttö 
on muiden tienkäyttäjien huomioimista.

Hyviä paikkoja heijastimille ovat esimer-
kiksi hevosen jalat, rintaremmi, hevosen 
häntä ja oma kypärä sekä heijastinliivi takin 
päällä. Näin vastaantulija kykenee hahmot-
tamaan, mitä edessä on.

- Jos kaikki noudattaisimme liikenne-
sääntöjä, nopeusrajoituksia ja vielä erot-
tuisimme liikenteessä, ongelmia olisi var-
masti paljon paljon vähemmän, tiivistää 
Taskinen.

Lapsi on liikenteessä aina oma lukunsa, 
niin myös hevosella tai ponilla liikkuessaan. 
Aikuisten tehtävä on paitsi opettaa heitä 
hyviin käytäntöihin, myös toimia esimerk-
kinä, mitä lapset ja nuoret tunnetusti seu-
raavat hyvin tarkasti.

Viivi Huuskonen

Lähteet ja lisälukemista:

Liikenneturva: Hevonen liikenteessä-esite

SRL:n artikkelipankki:
Ratsastus ja jokamiehenoikeus, saatavissa
www.ratsastus.fi/artikkelipankki 

Liikenneturvan infografiikka heijastimista. Varmistamalla hevosesi ja itsesi näkyvyyden lisäät pelivaraa kohtaamistilanteessa jopa sadoilla metreillä.

Liikenteessä
•	 Hevosen huolellinen peruskoulutus ja 

yleinen käsiteltävyys muodostavat poh-
jan myös liikenneturvallisuudelle. 

•	 Hevosella liikkuminen ratsain kuuluu jo-
kamiehenoikeuden piiriin, mutta kärryä, 
vaunua tai rekeä vetävä hevonen luoki-
tellaan ajoneuvoksi. Talutettu hevonen 
rinnastetaan tieliikenteessä jalankulki-
jaan.

•	 Usein hevosen kanssa tapahtuvat ”lähel-
tä piti”-tilanteet ja vaaranpaikat liittyvät 
ohituksiin tai valtateiden ylityksiin. 

•	 Omalla kohteliaalla ja rauhallisella käy-
töksellämme, tervehtimällä, kiittämällä  
ja opastamalla voimme edistää positii-
vista suhtautumista hevosiin ja hevosih-
misiin kukin tahollamme.

•	 Valitettavasti kuitenkin jopa tahallista 
häirintää ilmenee, eikä vaaratilanteilta-
kaan voi aina välttyä. Kenelläkään ei ole 
oikeutta vaarantaa muita käytöksellään.

•	 Omasta ja hevosen näkyvyydestä, hei-
jastimista ja valoista huolehtimalla on 
mahdollista lisätä pelivaraa kohtaamis-
tilanteisiin jopa sadoilla metreillä.


