
   
 

Salpauksen maneesin ja tallialueen käyttö 
 

Maneesin varaaminen ja käyttömaksut 

 Käyttövuoro varataan sähköpostitse osoitteesta jokimaa.maneesi@salpaus.fi. Varauksen yhteydessä 
kerro nimesi, saapuva hevosmäärä, tilaisuuden luonne (yleinen/ yksityinen ratsastus, ei muita.), 
tarvitsemasi tila (koko/ puolikas maneesi) ja kalusto (estekalusto/ kouluaidat) sekä toivomasi kellonaika. 
Odota, että saat vahvistuksen varauksellesi. Varauksia ei voi tehdä puhelimitse eikä paikan päällä. 
Viikonlopun varaukset tulee tehdä perjantaihin klo 12.00 mennessä. 
 

 Käyttömaksut maksetaan joko pankkikortilla Salpauksen henkilökunnalle (ei käteistä) tai 
maksutositteella, jonka saat varausvahvistuksen yhteydessä. Arkistotunnuksella olevan kuitin 
maksusta voi jättää maneesin kulmalle sijoitettuun vihreään postilaatikkoon. Koulutuskeskus Salpaus 
säilyttää kuitit maksetuista varauksista ja seuraa maneesin käyttöä. 

 
 Yksittäisten ratsukoiden käyttökerroilla tilan tulee olla myös muiden ratsukoiden käytettävissä. Jos 

haluat varata koko tilan esim. valmennukseen (jolloin tilaan ei voi tulla muita ratsukoita) kerro se 
varauksen yhteydessä, jolloin myös hinta määräytyy varauksen mukaisesti (koko / puolikas maneesi). 
 

 Maneesia voi vuokrata myös isompia tilaisuuksia varten, jolloin koko maneesi on käytettävissä ja hinta 
määräytyy sen mukaisesti. Ratsastusala on 24m x 80m. Kysy tarvittaessa tarjous. 

 
 Koulutuskeskus Salpaus harkitsee tapauskohtaisesti, voidaanko tiloja vuokrata muuhun kuin 

ratsastuskäyttöön. Hinta on tällöin 1,5 kertainen verrattuna käytössä olevaan hinnastoon, koska muut 
tapahtumat lisäävät ratsastuspohjan huoltotarvetta. 

 
 Koko päivän varauksissa varauksen oltava todellinen eli maneesia ei voi varata tyhjäksi. Varauksen 

tulee kattaa myös järjestelytyö. 
o Esim. jos varaus alkaa la klo 11, voi hallissa olla muuta käyttöä klo 11 asti. Vastaavasti, jos 

varaus loppuu klo 11, tulee jälkien olla korjattuna klo 11. 
 

 Varaamattomista ja ennakkoon maksamattomista käyttökerroista maksetaan normaali käyttömaksu. 
 

 Varausten peruutukset tulee tehdä sähköpostitse viimeistään edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä, 
myöhemmin peruutetuista varauksista peritään hinnaston mukainen käyttömaksu. Peruuttamattomista 
varauksista peritään käyttömaksun lisäksi 30 € suuruinen sakko. 

 
 

Maneesin käyttö 

 Maneesissa toimittaessa kaikki käyttävät tilanteen vaatimia turvavarusteita, ratsastettaessa aina 
hyväksyttyä turvakypärää. Kilpailutilanteissa käytetään kunkin lajin kilpailuasun mukaista varustusta. 
 

 Jokainen käyttäjä on velvollinen siivoamaan maneesista ja kulkuväyliltä hevosensa jätökset. Mikäli 
ne jätetään siivoamatta, poistuu tällaiselta käyttäjältä maneesin käyttöoikeus ja häneltä peritään 
ylimääräinen 50 € siivousmaksu. 

 
 Jokainen käyttäjä on velvollinen täyttämään mahdollisesti aikaansaamansa kuopat ratsastuspohjaan, 

esim. esteiden kohdalle tulevat ponnistuskuopat ja kieltojäljet. 
 
 Käytön jälkeen kaikki kalusto on palautettava säilytyspaikkaansa. Puomit ja muu puutavara on 

säilytettävä irti maasta joko estevarastoissa tai sivuaidan päällä. Estekaluston tai kouluaitojen luvaton 
käyttö tai kaluston paikalleen palauttamatta jättäminen aiheuttaa maneesin käyttökiellon. 

 



   
 
 Maneesissa juoksuttaminen, irtojuoksuttaminen ja irtohypytys on kielletty muilta kuin Salpauksen 

hevosilta tai Salpauksen erikseen järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
 Käyttäjä on velvollinen korvaamaan maneesin irtaimistolle tai maneesirakennukselle aiheuttamansa 

vahingot. 
 
 Viimeisenä poistuva huolehtii siitä, että ovet ovat suljettuina ja tarpeettomat 

valot sammutettuina klo 20.30 mennessä. Mikäli ovia ei ole lukittu asiakkaan toimesta, se aiheuttaa 
maneesin käyttökiellon ja 30 € lisämaksun. 

 

 

Vakuutukset 

 Koulutuskeskus Salpaus ei ole vastuussa käyttäjille tai heidän omaisuudelleen tapahtuvista vahingoista 
eikä muusta ratsastuspalvelun turvallisuudesta. 

 

 

Tallialueen yleiset ohjeet 

 Jokimaan raviradan tallialueella hevosilla on etukulkuoikeus, noudatathan tarvittavaa varovaisuutta 
alueella liikkuessasi. Tallialueella nopeusrajoitus on 20 km/h. 
 

 Salpauksen tallialueella liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla, joten noudatathan tarvittavaa 
varovaisutta. Tallialueella lapset ovat huoltajiensa vastuulla, turvallisuussyistä pieniä lapsia ei saa jättää 
ilman valvontaa. 
 

 Hevosten karsinoihin tai ulkotarhoihin meno ilman lupaa on kielletty. Hevosia ei saa ruokkia tai niille 
antaa makupaloja ilman henkilökunnan lupaa. 

 
 Tupakointi talli- ja ratsastusalueilla on kielletty kaikilta. Lähin tupakointipaikka sijaitsee raviradan 

katsomorakennuksen tallipäädyssä makkarakioskin vieressä. Talli- ja ratsastusalueilla oleskelu 
päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty. 

 
 Lemmikkien tuontia tallialueelle tulee välttää ja kaikissa tilanteissa lemmikit on pidettävä kytkettyinä. 

Huomioithan, että ravien aikaan lemmikkien tuonti alueelle on kiellettyä. 
 

 Salpauksen ratsastusalueilla sekä raviradan alueella ratsastetaan aina ratsastuskypärä päässä ja 
asianmukaisesti kiinnitettynä. 

 
 Hevosten varustaminen ratsastusta varten tapahtuu ulkona. Jokimaan raviradan valjastuskatosten 

käyttömahdollisuudesta ja maksuista tulee kysyä raviradan toimistosta. 
 

 Ajoneuvot ja muut kulkuneuvot pysäköidään niille varatuille paikoille. 
  

 Henkilökunnan antamia ohjeita tulee noudattaa. Mahdollisista epäkohdista on ilmoitettava Salpauksen 
henkilökunnalle, jonka velvollisuutena on saattaa asia viipymättä oikean tahon tietoon. 

 
 

 

Noudattaessasi ohjeita teet alueesta niin hevosille kuin ihmisillekin turvallisen ja 
viihtyisän paikan toimia. 

Tervetuloa! 


