
 

 

Mäntyvaaran hevosurheilualueiden ohjeet 

 

• Mäntyvaaran raviradan hevosurheilualueet ovat harjoituskäytössä hoitomaksua vastaan. 

Alueiden käyttäjien on toimittava sääntöjen mukaisesti. 

 

• Alueella tapahtuvaa harjoitusta suoritetaan omalla vastuulla ja jokainen on itse velvollinen 

arvioimaan urheilualueiden kunnon soveltuvuutta harjoitusajoon.  Rovaniemen ravirata Oy 

ei vastaa alueella hevosille, henkilöille tai varusteille aiheutuvista vahingoista. 

 

• Alueella ajaessa tai ratsastaessa on käytettävä kypärää ja hämärän aikaan tulee käyttää 

heijastimia/valoja. 

 

• Mäntyvaaran alueella liikuttaessa on otettava muut alueella liikkuvat huomioon ja toimittava 

niin, että harjoittelu on kaikille mahdollisimman mukavaa, eikä siitä aiheudu vaaratilanteita. 

 

• Alueita huolletaan säännöllisesti, aikaisin aamulla tai myöhään illalla. 

 

• Rata on ravipäiviä lukuun ottamatta pääasiassa vapaassa harjoituskäytössä. Rata voidaan 

sulkea muiden tapahtumien tai kunnossapidollisien syiden perusteella. Radalle ei saa 

mennä, jos portit ovat kiinni. Radan sulkemisesta ilmoitetaan raviradan netti- ja Facebook-

sivuilla. 

 

• Radalle kulku ja sieltä poistuminen tapahtuu rataporttien osoittamien nuolien mukaisesti. 

Harjoitusajossa on huomioitava muut valjakot ja radan kunnostuskalusto.  

 

• Kovavauhtinen harjoitus suoritetaan kilpailusuuntaan (vastapäivään) sisäradalla. Ulkoradalla 

saa ajaa kilpailusuunnan vastaisesti hitaammassa vauhdissa tai kävelyä. Kohtaamistilanteissa 

käytetään turvaväliä ja huomioidaan kanssaharjoittelijat. 

 

• Huonolla kelillä tulee välttää sisäradan käyttöä. 

 

• Raviradan keskustaan ei saa mennä hevosten kanssa. 

 

   



• Reitillä kuljetaan oikeaa reunaa peräkkäin. Sääntö koskee kaikkia valjakoita. 

 

• Ohitustilanteissa toimitaan toiset alueen käyttäjät huomioiden tilanteen vaatimalla tavalla. 

Ohitus tapahtuu valjakon vasemmalta puolen, kun sen voi suorittaa turvallisesti. 

 

• Hevosten taluttaminen on alueella kielletty. 

 

• Koirien ulkoiluttaminen, pyöräily ja moottoriajoneuvoilla ajo on reiteillä kielletty. 

 

• Suoralla ajetaan usein kovaa vauhtia ja treenaajia saattaa olla useampi samalla kerralla ja 

suoraa mahdollisesti ajetaan edestakaisin. Hiittisuoralla kuljetaan aina oikeaa reunaa 

peräkkäin.  

 

• Ohitustilanteissa toimitaan toiset alueen käyttäjät huomioiden tilanteen vaatimalla tavalla. 

Ohitus tapahtuu valjakon vasemmalta puolen, kun sen voi suorittaa turvallisesti. 

 

• Hiittisuoralla ei ole sallittua vetää hevosen / ponin perässä pulkkaa tai muuta vastaavaa. 

 

• Koirien ulkoiluttaminen, pyöräily ja moottoriajoneuvoilla jo on reiteillä kielletty. 

 

Sininen = raviradan keskusta  Vihreä = metsänperä  Punainen = hiittisuora 
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