
Meri-Lapin Hevospalvelu 

Turvallisuus - Asiakirja 
Tallin vastuuhenkilöt: 

Katariina Pajari p. 040 511 7387 
Kyösti Pajari     p. 040 511 7386 

 

OHJEET HÄTÄTILANTEESSA 
1. SOITA HÄTÄPUHELU NUMEROON 112 
2. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TALLIN TARKKA SIJAINTI: 

- Pohjoinen leveys 65 astetta 47.574 minuuttia 
- Itäinen pituus 024 astetta 25.668 minuuttia 

4. KERRO MYÖS SEURAAVAT TIEDOT: 

Osoite:                     Lahentie 
Kaupunki:                Tornio / Kaakamo 
Kiinteistön omistaja: Meri-Lapin Hevospalvelu / Pajarin talli 
Ajo-ohje:                 Torniosta vanha Kemintie -> Laivaniementie Kaakamoon  
                               -> Lahentien loppupäähän 

5. VASTAA KYSYMYKSIIN 
6. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI 
7. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI LUVAN 
8. SOITA KATALLE p. 040 511 7387 ja  

KYÖSTILLE         p. 040 511 7386 

 

Loukkaantumisen sattuessa: 
• Sidetarpeita on ilmoitustaulun viereisellä seinällä  
• Ensiapulaukku on taukotilan eteisen seinällä  

Tulipalon sattuessa jauhesammuttimia on: 
• Yksityistallin oven vieressä  
• Satulahuoneen oven vieressä  
• Taukotilan eteisen seinällä  

Varmista, ettei sisätiloihin jää ihmisiä, sulje kaikki ovet! 



Ohjeita tallilla liikkujille 

• Tallissa ei pidä juosta tai huutaa, hevoset voivat säikähtää  
• Tallin ulkoalueilla hevosten läheisyydessä ei pidä juosta tai huutaa, hevoset voivat säikähtää  
• Älä mene hevosten karsinoihin tai tarhoihin ilman lupaa  
• Hevosten tarhat voivat olla sähköistettyjä, älä koske aitoihin  
• Hevosia ei saa ruokkia eikä niille saa antaa makupaloja ilman lupaa  
• Jos tuot omia lemmikkieläimiä tallin alueelle, pidä ne kytkettyinä  
• Jos mukanasi on pieniä lapsia, huolehdi etteivät he joudu liian lähelle hevosia  
• Kentän aitojen viereen, tai aitojen sisäpuolelle meno on kielletty kun kentällä on hevosia  
• Opasta lapset toimimaan ohjeiden mukaan  
• Valvo ettei lasten hallussa ole tulitikkuja tai sytyttimiä tallin alueella  
• Tupakointi on kielletty tallin alueella, paitsi tupakointiin osoitetuilla paikoilla  
• Ajaessasi autolla tallille johtavaa tietä, aja hitaasti. Tiellä liikkuu sekä hevosia että lapsia  
• Älä aja autoasi tallin pääoven eteen tuodessasi tai noutaessasi ihmisiä, vaan parkkipaikalle  
• Noudata näitä ohjeita, sekä tallilla sinulle annettuja ohjeita, turvallisuus on kaikkien yhteinen asia  

Ohjeita ratsastukseen ja hevosten käsittelyyn 

Ratsastajan pukeutuminen ja turvavälineet 

• Ratsastajan on aina käytettävä kypärää. Kypärän tulee olla CE- merkitty, sopivan kokoinen ja kunnolla 
kiinnitetty.  

• Ratsastukseen parhaiten soveltuvia jalkineita ovat ratsastus- tai kumisaappaat. Tärkeintä jalkineiden 
valinnassa on kuitenkin se, että jalkineissa on leveä korko estämässä ratsastajan jalkaa tarttumasta 
jalustimeen tai luistamasta jalustimesta läpi.  

• Ohjat saattavat hiertää sormiin haavoja, joten ratsastaessa olisi hyvä käyttää hanskoja. 
• Turvaliivi suojaa ratsastajan rintakehää ja sen käyttö on suositeltavaa estetunneilla ja maastoretkillä. 

Turvaliivin on oltava sopivan kokoinen ja CE- merkitty. 
• Ratsastaessa käytetään ratsastukseen sopivia vaatteita. Housujen tulee olla joustavat ja malliltaan sellaiset 

joissa ei ole hankaavia saumoja.  
• Hulmuavien tai kahisevien vaateiden käyttäminen on kielletty, sillä hevoset saattavat pelästyä niitä. 
• Ratsastajan hiusten tulee olla kammattuna pois silmiltä ja pitkien hiusten tulee olla kiinnitettynä.  

Ratsastustunnille saapuminen ja hevosen satulointi 

• Hevosten jako tapahtuu satulahuoneessa viimeistään 15min. ennen ratsastustunnin alkamista. 
• Ilmoita ohjaajalle mahdollisista liikkumisrajoitteista, sairauksista ja allergioista. Näin ohjaaja voi varautua 

asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi 
• Ole rehellinen ratsastustaidostasi 
• Satulahuoneesta löytyvät kaikkien hevosten satulat ja suitset. 
• Satulahuoneesta löydät myös kypäriä lainaksi. 
• Pyydä reilusti apua satulointiin, mikäli vähääkään koet sitä tarvitsevasi!!  
• Kaikilla hevosilla on henkilökohtaiset hoitopakit, joita säilytetään ulko- oven läheisyydessä olevassa 

hyllykössä. Hoitopakeista löytyvät harjat ja kaviokoukku sekä suojat ja pintelit niille hevosille jotka niitä 
tarvitsevat.  

• Ennen satuloinnin aloittamista laita hevoselle riimu päähän ja kytke se riimunnarulla karsinaan tai 
pesupaikalle kiinni. 

• Harjaa hevonen huolellisesti ja puhdista hevosen kaviot. Harjat ja kaviokoukut löytyvät käytävältä 
hoitokoreista.  

• Laita hevosellesi suojat tai pintelit, mikäli se niitä tarvitsee. 
• Satuloi hevonen 
• Vie hoitopakki sen omalle paikalle. 
• Valmistaudu lähtöön ja laita kypärä päähäsi. 
• Laita viimeisenä, juuri ennen ratsastustunnille lähtöä hevosellesi suitset. 
• Älä jätä riimua roikkumaan karsinaan, vaan laita se hevosen karsinan ovessa olevaan tankoon tai koukkuun 

roikkumaan. 

 



 

Ratsastustunnin alku 

• Ratsastustunti aloitetaan aina maneesissa tai ulkokentällä. 
• Hevoset talutetaan tallista maneesiin tai kentälle yhdessä ryhmässä. 
• Hevosia taluttaessa tulee kunkin hevosen välissä olla vähintään ”hevosenmittainen” turvaväli. 
• Hevoset talutetaan maneesin tai kentän keskelle kaartoon (riviin) niin, että hevosten turvat käännetään ulko-

ovea tai porttia kohti.  
• Hevosten seistessä kaarrossa tulee kunkin hevosen välissä olla vähintään ”hevosenmittainen” turvaväli. 
• Ennen selkään nousua tarkista vielä varusteiden oikea kiinnitys ja kiristä satulavyö. 
• Nouse satulaan hevosystävällisesti: Älä töki hevosta jalkaterälläsi, älä huido raipalla, äläkä rojahda satulaan 

raskaasti. Kun olet saanut oikean jalkasi satulan yli, aseta jalkasi jalustimeen ja laskeudu vasta sen jälkeen 
pehmeästi satulaan. 

• Ennen liikkeelle lähtöä tarkista jalustimien pituus ja kiristä vielä satulavyö. Pyydä tarvittaessa ohjaajaa 
avuksi. 

• Lähde liikkeelle vasta saatuasi ratsastuksenohjaajalta luvan.  

Yleisiä ohjeita ratsastustunnille 

• Keskity ratsastukseen ja kuuntele tarkasti ratsastuksenohjaajan neuvoja. 
• Katso aina kulkusuuntaan ja pidä ohjat pitkinäkin niin, että saat ne taas nopeasti lyhyiksi. 
• Säilytä aina ”hevosenmittainen” turvaväli edellä tai vierellä kulkevaan ratsukkoon. 
• Jos ratsastat liian lähellä saattaa edellä oleva hevonen ärsyyntyä ja potkaista. Älä myöskään ratsasta toisen 

ratsukon vierelle, se saattaa laukaista hevosissa kilpailuvietin.  
• Vastaantulevat ratsukot väistetään aina oikealta niin, että ratsastajien vasemmat kädet kohtaavat. Opettele 

erottamaan oikea ja vasen 
• Jos putoat satulasta, irrota ohjista. Jos joku muu putoaa pysy rauhallisena, pysäytä hevosesi ja odota 

ratsastuksenohjaajan ohjeita.  
• Älä huuda vaikka säikähtäisit, hevoset saattavat pillastua kovista äänistä.  

Ratsastustunnin päättyminen 

• Ratsastustunnin päätyttyä loppukäynnin aikana ratsastuksenohjaaja lähtee jakamaan hevosia seuraavan 
tunnin ratsastajille.  

• Selästä laskeudutaan vasta, kun ohjaaja tulee takaisin ja pyytää ratsukot kaartoon.  
• Hevoset ratsastetaan maneesin tai kentän keskelle kaartoon (riviin) niin, että hevosten turvat käännetään 

ulko-ovea tai porttia kohti.  
• Hevosten seistessä kaarrossa tulee kunkin hevosen välissä olla vähintään ”hevosenmittainen” turvaväli. 
• Hevoset jotka eivät enää jatka seuraavalle tunnille talutetaan takaisin talliin jossa ne hoidetaan hevosen 

käsittelyyn ja hoitoon annettujen ohjeiden mukaisesti.  
• Satulat, suitset ja hoitopakit palautetaan niille kuuluville paikoille. 

Hevosen hoitaminen karsinassa 

• Pyydä tallin henkilökunnalta lupa ennen kuin menet hevosen karsinaan. 
• Huolehdi, että olet pukeutunut asianmukaisiin jalkineisiin. Hevosia ei hoideta pikkukengissä eikä sandaaleissa. 
• Suunnittele aina etukäteen mitä hoitotoimenpiteitä hevoselle teet ja varaa tarvittavat välineet karsinan eteen.  
• Satulahuoneesta löytyvät kaikkien hevosten satulat ja suitset. 
• Ennen hoitotoimenpiteiden aloittamista laita hevoselle riimu päähän ja kytke se riimunnarulla karsinaan 

kiinni. 
• Älä koskaan kytke hevosta kiinni kuolainrenkaasta.  
• Kiinni kytkettyä hevosta ei saa jättää yksin ilman valvontaa.  
• Karsinassa saa olla vain yksi henkilö kerrallaan. Poikkeuksena ovat vain opetustilanteet, jolloin karsinassa voi 

väliaikaisesti olla kaksi henkilöä. 
• Suorita hoitotoimenpiteet rauhallisesti, mutta jämäkästi. 
• Erityistaitoja vaativiin hoitotoimenpiteisiin, kuten harjan nyppimiseen ja hännän lyhennykseen pitää 

ehdottomasti olla tallin henkilökunnan tai hevosen omistajan lupa. 
• Kun olet saanut tarvittavat hoitotoimenpiteet suoritettua päästä hevonen irti karsinaan ja palauta 

tarvitsemasi välineet niiden omille paikoilleen sekä siivoa jälkesi. 



Hevosen hoitaminen pesupaikalla 

• Pesupaikka on tarkoitettu ensisijaisesti hevosten pesua varten. 
• Huolehdi, että olet pukeutunut asianmukaisiin jalkineisiin. Hevosia ei hoideta pikkukengissä eikä sandaaleissa. 
• Pyydä tallin henkilökunnalta lupa ennen kuin viet hevosesi pesupaikalle. 
• Tutustu vesipisteen käyttöön ennen kuin viet hevosesi pesupaikalle.  
• Suunnittele aina etukäteen mitä hoitotoimenpiteitä hevoselle teet ja varaa tarvittavat välineet pesupaikan 

läheisyyteen. 
• Erityistaitoja vaativiin lääkinnällisiin toimenpiteisiin, kuten haavojen hoitoon pitää ehdottomasti olla tallin 

henkilökunnan tai hevosen omistajan lupa!! 
• Kun olet saanut tarvittavat hoitotoimenpiteet suoritettua palauta tarvitsemasi välineet niiden omille 

paikoilleen ja siivoa jälkesi. 
• Poista hevosesi jätökset pesupaikalta lantalaan.  

Hevosten taluttamiseen liittyviä ohjeita 

Hevosten taluttamiselle tulee olla aina pätevä syy kuten tarhaus, laitumelle vieminen tai ratsastukseen vieminen. 

• Pyydä tallin henkilökunnalta lupa ennen kuin lähdet taluttamaan hevosta. 
• Taluttajan tulee olla pukeutuneena turvallisiin jalkineisiin, myös hanskojen ja kypärän käyttö on 

suositeltavaa. 
• Suunnittele aina reitti, jota pitkin talutat hevosta. Varmista reitin turvallisuus ennen kuin lähdet taluttamaan 

hevosta 
• Hevosta talutetaan aina sen vasemmalta puolelta.  
• Taluttaessasi hevosta tulee hevosella olla päässään riimu ja tarvittaessa talutuskuolaimet tai suitset. 
• Talutettaessa tulee aina käyttää riimunnarua tai liinaa. 

 
Orien taluttaminen 

• Orien taluttamisesta huolehtivat vain tallin henkilökunta ja hevosten omistajat.  
• Taluttajan tulee olla pukeutuneena turvallisiin jalkineisiin. 
• Hanskojen ja kypärän käyttö on pakollista 
• Oriit talutetaan aina suitsittuina ja talutettaessa tulee aina käyttää liinaa. 
• Taluttajalla on aina mukanaan raippa 
• Talutusreitit on suunniteltava tarkkaan 

 
Varsojen ja nuorten hevosten taluttaminen 

• Taluttamisesta huolehtivat vain tallin henkilökunta ja hevosten omistajat.  
• Taluttajan tulee olla pukeutuneena turvallisiin jalkineisiin. 
• Hanskojen ja kypärän käyttö on suositeltavaa 
• Oriit talutetaan aina suitsittuina ja talutettaessa tulee aina käyttää liinaa. 
• Talutusreitit on suunniteltava tarkkaan.  

Ohjeita maastoratsastukseen 

• Tallin ohjatut maastot käydään aina niille varatulle, merkitylle reitille.  
• Reitillä ei ole muuta liikennettä, eikä tietä ylitetä. Pyöräteitä ei käytetä.  
• Maastoon lähdettäessä toimitaan ratsastustunnin aloituksen tavoin, selkään noustaan kentällä.  
• Ohjaaja toistaa / kertoo osaston järjestyksen, osasto järjestyy kentällä.  
• Ohjaajan johtama osasto kulkee aina peräkkäin, toisen vierelle ei saa ratsastaa ja turvavälin on oltava 

vähintään yhden hevosenmitan.  
• Jos hevonen säikähtää mastossa jotain, rauhoita sitä ja ole itse rauhallinen. Älä huuda. Kuuntele ohjeita.  
• Mikäli suistut hevosen selästä, älä jää raahautumaan hevosen ohjiin.  
• Muu osasto pysähtyy aina jos jollain on ongelmia, tai hevonen pääsee irti.  
• Huolehdi aina että ilmoitat kuuluvalla äänellä, mikäli et hallitse hevostasi.  
• Tallille saavuttua osasto järjestyy kentällä kaartoon ja selästä saa laskeutua vasta, kun ohjaaja antaa siihen 

luvan.  

NÄMÄ OHJEET OVAT SUOSITUKSIA MYÖS YKSITYISRATSASTAJILLE! 
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