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Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen -hanke

Maneesiopintomatka 15.6.2018

KÄYNTIKOHTEET ELI MITÄ NÄIMME JA MITÄ OPIMME
Kahdeksan hanke- ja hevosaktiivin joukko halusi konkreettisia esimerkkejä erilaisista
maneeseista ja ratkaisuista sekä käytännön ongelmiin, kuten valaistus ja ilmanvaihto, että
toimintalogiikkaan. Vierailimme päivän aikana kolmessa keskenään hyvin erilaisessa
maneesissa.

Halusimme tutustua esteettömään ratsastukseen. Lehtimäen erityiskansanopisto on rakentanut
maneesin, jossa myös liikuntaesteiset pääsevät ratsastamaan. Maneesiin on suora näkyvyys
koulun puolelta.

2

1. Lehtimäen opisto www.lehtimaenopisto.fi/palvelut/ratsastuskoulu
- omistaja Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry
- maneesi on osa opiston toimintaa, vastuutyöntekijä ei tiennyt maneesin kustannuksista ja
kannattavuudesta
- puolittain maan alle ja kiinni opistorakennukseen 1991 rakennettu maneesi
- RAY:n tuella
- kesällä viileä – hevoset tykkää
- koko 20x60 m: 20 m on liian kapea estekisoja ajatellen -> pto 25 m
- ikkunat katon rajassa osin epäonnistuneet – niistä tulee heijastuksia
- 5 riviä sähkövaloja, 4 sähkölämmitintä, automatisoitu koneellinen ilmanvaihto 2 imuria
- oli äänentoisto, mutta kosteus söi sen; toisaalta maneesissa on hyvä akustiikka
- yksi peili meni rikki, kun ori luuli itseään toiseksi hevoseksi… sen jälkeen teetetty peilien peitteet
- pohja: tukikerros tampattu kivituhka, pysynyt hyvin paikoillaan; päällä n. 10 cm hiekkaa + 20 %
kumirouhetta, joka on vaihdettu alle 10 v. sitten; lanattava tarkasti
- Kurikan Pitkämön hiekka ideaalista, mutta liian kallista
- maneesin päätarkoitus oman talon opiskelijoiden esteetön ratsastus, lisäksi tiloja vuokrataan paikalliselle
ratsastuskoululle
- jokaiselle opiskelijalle kuuluu tunti ratsastusta 1 vuoro/vk – useimmiten talutusratsastusta
joko maneesissa tai joskus maastossa
- erityisratsastuksessa on 3 hevosta kerrallaan
- luiskat ja korokkeet: tilaa tarvitaan paitsi pyörätuolille, myös kahdelle avustajalle
- nostolaite liikuntakyvyttömän/raskaan ratsastajan nostamiseksi hevosen selkään on
räätälöity ja hintava; säästää henkilökunnan selkää, mutta toisaalta vinssin äänet säikyttävät
osan hevosista
- katsomo parvella, sen alle saa käteväsi mm. estevaraston ja wc:n; tuomaristo on tarvittaessa parvella
- vuokralaisina ratsastuskoulu + noin 10 yksityisratsastajaa + valmennuksia väh. 4 h/vk
- ollut joskus aiemmin Saksanpaimenkoiraliiton leirejä
- lähin muu maneesi 40 km
- miltei vieressä 1989 rakennettu talli, jossa 15 paikkaa, 13 hevosta, joista 9 opiston omaa
Mitä opimme omaa maneesia ajatellen, mm.
-

tallilla oltava vähintään 30 % varastotilaa
mahdolliselle tallille asfalttipohja!
o edullinen, nopea tehdä, hiljainen, kestävä, kuivuu hyvin, ei liukas
lämmin wc maneesissa on hieno idea, viereen ”hevosparkki” ratsastajan hevoselle
hevosten tuulikaappi, riittävän leveä ovi, ronski lukko talvea ajatellen
esteettömyys, selkäännousurampit toimivat kenellä tahansa: ramppi säästää hevosen selkää,
satulaa, jalustinhihnoja
rampin kanssa mietittävä, ettei siitä aiheudu onnettomuusriskiä –> esim. seinälle nostettavat
portaat tai korokkeen alta vedettävät portaat
20x60 m liian pieni
ilmanvaihto pärjää kahdella imurilla, valaistus kolmella-neljällä lamppurivillä – ledit käyttöön
porrastettu katsomo ”lehterille” ja lehterin alla varastotilaa on toimiva idea
kaiuttimet sisälle ja ulos – kuulutusten on kuuluttava verryttelyalueellekin
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2. Manunkylän ratsastustalli http://manunkylanratsutalli.fi
-

-

-

hevosseutua – talleja ja maneeseja on useita ja kilpailu kovaa
o yrittäjä luottaa ammattitaitoonsa, tiloihin, hevosiin, opetukseen ja valmennukseen
asiakkaat 30 km säteeltä
2 tasa-arvoista yrittäjää
tila on ostettu, remontoitu ja laajennettu, mutta kaikki hyvin kompaktisti ja toimivasti
o yrittäjät jakavat työt, toinen tekee aamu-, toinen iltavuoron, lisäksi harjoittelijoita
o maneesi ja talli saaneet investointitukea 20-25 %, ehtona oli puumateriaali
o liikevaihto noin 180 000 euroa
paljon kursseja
o tunteja kaikille asiakasryhmille
o talli on mukana mm. kunnan Sporttis-kesäleireillä, joissa lapset pääsevät kokeilemaan
monenlaisia liikuntalajeja ml. ratsastus
o maneesin vuokralaisena mm. ratsastusterapeutti, joka pitää tallin hevosilla tunteja omille
asiakkailleen
o kehitysvammaisten kodista käy 2-4 asiakasta kerrallaan ratsastamassa tallin omilla hevosilla
tallissa 30 karsinaa – laajennettu
tallin ja heinä-/kuivikevaraston välissä paloseinä ja -ovi; oven oltava tiukasti kiinni yöt
juuri valmistunut uusi varasto
hevoset saa tallista suoraan maneesiin ja pihattoon
hevoset saa helposti tarhaan ja tarhan perältä suoraan laitumelle – ei turhia siirtoja
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lantavarastoon johtaa lämmitetty betonipolku – ei jäädy vaaralliseksi talvella
eristämätön puinen maneesi, ratsastusmitta 60x22 m
o rakentaminen kesti reilun 0,5 v, kustannus n. 300 000 + lämmin sosiaali-/kerho-/kokoustila
eli yksiö 100 000 e
o perustuskustannukset kalliit
o kattotuolit Versowood, katto eristetty huopakatto – hiljainen
o Pro Agrian suunnittelija Timo Korpela ei ole enää käytettävissä
maneesin pohja hiekka+kuitu
o alun perin suosituksen mukainen 7 cm, joka ei riittänyt; viimeisen lisäyksen jälkeen n. 15 cm
o oikeanlainen hiekka maksaa noin 10 e/1000 kg
o pohja huolletaan=lanataan päivittäin mönkijän vetämällä lanalla, muutaman kerran
vuodessa perusteellisempi huolto
ikkunat korkeat ja kapeat, materiaali raidoitettu pleksi, joka taittaa valon pehmeäksi
o toiminut loistavasti – ei hevosia häiritseviä heijastuksia, paljon luonnonvaloa mikä säästää
myös sähköä; toisaalta kesällä runsas valo kuivattaa pohjaa
o valaistuksena nyt loisteputket, mutta suoraan vaihdettavissa ledit – oli rakennusvaiheessa
halvempi näin
hyvät koko peräseinän levyiset peilit
painovoimainen ilmanvaihto, katolla 4 tornia
o maneesin käyttökustannukset lähinnä kiinteistövero ja sähkö
o kiinteistövero Seinäjoella kuutioiden perusteella – tallin vero nousi maneesin vuoksi 1500
eurosta 8000 euroon/v.
tallin päätyyn rakennettu lämmin sosiaalitila
o täysin varusteltu yksiö (keittiö, wc, suihku), jossa palaveroidaan ja jossa lämpimään tilaan
saadaan vanhemmat seuraamaan lasten tuntia lasin läpi
lisäksi kenttä n. 65x65 m
o kentälle asennettu kastelujärjestelmä, joka toimii vesijohtovedellä (muuta ei ole
saatavissa), sitä varten 9 m3 säiliö
o kastelu helteellä n. 2 krt/pv
P-tilaa tarvittaisiin kisoja ajatellen lisää

Mitä opimme omaa maneesia ajatellen?
-

puuta (ja vaneria) sen Äänekoskella olla pitää!
o paikallisia sponsoreita?
hyvä, käytännöllinen ja työtä säästävä suunnittelu tärkeää
lämmitettävä luiska/polku hieno idea
raidoitetut pleksi-ikkunat loistava idea
laakea katto riittää Pohjanmaalla, meillä sen kanssa vaaditaan lumitöitä
paljonko kiinteistövero on Äänekoskella?
käyttökustannuksissa maneesi halpaa, tallinpito kallista
o tallissa kustannuksia mm. lantala, heinät, rehut, purut, sähköt, vedet..
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2. Keskikylän Kyläyhdistyksen maneesi
www.jalasjarvenkylat.fi/keskikyla_maneesi
-

-

-

-

-

Keskikylä oli Etelä-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2013
kylän isoja tapahtumia maneesissa ja ympäristössä lasten maatalousnäyttely, jossa n. 1500 kävijää
yhteistyökumppanina JaRa eli Jalasjärven Ratsastajat
harvinaisuus: kyläyhdistyksen rakentama ja pyörittämä maneesi, rak. 2001
o metallirunko, eristämätön puuverhoilu, maneesin yhteydessä varasto ja erillisellä
sisäänkäynnillä kahviotila
rakentamista varten kerättiin yksityistä rahaa myymällä osakkeita, jota vastaan sai maneesin
vuokrasta alennusta 2 e/h
o maneesin perusvuokra 12 e/h, ulkokentän vuokra 4 e/kerta
maneesin tontti on kunnan; kunta on osallistunut maneesiin vain lunastamalla aikanaan maan
o yhdistys maksaa vuokraa 85 e/kk
o kiinteistövero 2 x 505 euroa, osan voi mahdollisesti saada anomalla takaisin toiminnan
yleishyödyllisyyden vuoksi
vakuutukset 300 e/v.
rakentamiskust. 688 000 e, saanut tukea maatalousinvestointina
2010 erillinen Maneesin kehittämishanke 45 000 euroa, jolla saatiin aikaan mm. keittiö, wc ja
esteratsastusvälinetila
o säästäväistä: mm. keittiön kaapit saatiin puoliksi lahjoituksena
o maneesi liitettiin myös kunnan viemäriverkostoon
2016 rakennettu ulkokenttä 35 000 e
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estekalusto maksoi 4500 e
ostopalveluna hankitaan
o jyräys
o kastelu palokunnalta; neuvottelussa kastelujärjestelmä à la mansikkapellot – tulee
halvemmaksi
o maneesi sai rahoitusta yleishyödyllisenä investointina: Maneesin tarkoitus oli tarjota
harrastuspaikka oman kylän ratsastajille ja tukea tallia, joka oli syntymässä kylälle. Talli on
lopettanut, sen tilalla on nyt oriasema. Ratsastajia käy kuitenkin.
tärkein yhteistyökumppani ja vuokraaja ratsastusseura
o seuran puheenjohtaja linkkihenkilönä myös kyläyhdistyksen hallituksessa
o yhteistyö on pääosin sujunut hyvin, erimielisyyksiä on ollut rahasta ja rahan käytöstä
tällä hetkellä yhdistys on kriisissä, sillä uusien määräysten mukainen hallitarkastus määräsi
varmuuden vuoksi vahvistuksia, joiden dead line on 1.4.2019 – kustannus n. 35 000 e
o hitsaussaumat läpivalaistava ym.
o yhdistyksellä ei ole sellaiseen varaa, neuvottelut käynnissä kaupungin kanssa
maneesin käyttöaika on syyskuusta kevääseen, toimintaa ja käyttöä on silloin joka päivä
o huonoa keliä on 4 kk/v – maneesi on silloin erityisen tarpeen
maneesi on aivan valtatien vieressä ->
o mainostilan myynti tuo lisätuloja
o ovet ovat aina lukossa, käyttäjät lunastavat yksilöidyn sähköavaimen, jonka käyttö
kirjaantuu automaattisesti lämpimässä tuomarinkopissa olevalle tietokoneelle
o maneesin käyttö lasketaan ja laskutetaan suoraan avaimen perusteella
o avaimesta maksetaan takuumaksu, josta osan saa takaisin, kun avaimen palauttaa
maneesin pohja useita kerroksia, toiminut hyvin
o päällimmäinen kerros ”maneesihiekkaa”, joka on suurin piirtein saven ja hiekan välimuoto
o kuitu olisi ollut liian kallista, n. +4500 euroa – ei varaa juuri silloin
▪ 1. kerros 35 mm mursketta
▪ 2. kerros 12 mm mursketta
▪ 3. kerros kivituhkaa
▪ 4. kerros hiekkaa
pohja tehtiin 2011, kerran on lisätty hiekkaa
o kerran vuodessa tasataan kunnolla
o hiekan syvyys vaihtelee, joten se mitataan mittatikulla eri puolilta
o syksyllä suolataan, ettei pohja jäädy talvella, maneesiin kylvetään 1000 kg suolaa
kerran vuodessa maneesissa koiraharrastajia
maneesin takana on uusi Leaderin tuella rakennettu kenttä
o 63,5 m, kustannus 33 000 €
o hintaa nosti maaston vinous, jolloin toinen pääty piti korottaa lisämaalla
o salaojia 5 m välein, valaistus, aitaus
o tuomareita varten päädyssä irrotettava/avattava aita - tuomarit haluavat istua autossa ja
auto pitää saada lähelle
o ratsastajat hoitavat ulkokentän kesällä, kenttää vuokrataan myös muille
talous
o maneesilla on oma tili ja rahat erillään kyläyhdistyksen perustoiminnasta
o yhteinen tilinpäätös
o yhdistyksellä on vielä velkaa muutama tuhat euroa ja taloutta pyöritetään nollatoleranssilla
-> kunnostamiseen ja uudistamiseen ei tahdo riittää rahaa
o ylläpito kustantaa noin 13 000 e/v, tuloja 10 000 e/v
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lähimmät maneesit 30 km ja 45 km
asiakkaita omalta lähiseudulta ja Karvia, Kihniö, Parkano -suunnalta, jossa ei juuri ole maneeseja
markkinointi passiivista
o kylän kotisivu
o kilpailut ja valmennukset luovat mainetta
o JaRan 120 jäsentä
JaRalla ei ole kotitallia; alunpitäen läheisen oriaseman tilalla piti olla ratsastuskoulu
o yhteisöllisyyden luominen on ongelma ilman omaa paikkaa
kyläyhdistys on ollut mukana taideprojektissa -> tienvarressa on ympäristötaidetta

Mitä opimme?
-

yhdistyksenäkin onnistuu ja yleishyödyllisenä on (ainakin joskus ja Etelä-Pohjanmaalla) saanut
rahoitusta
kiitettävää yhteistoimintaa
metalliristikkorunko ei herättänyt ihastusta
eristämättömyys rajoittaa käyttöä
tuloja vähemmän kuin menoja – olisiko korjattavissa tuotteistamalla ja markkinoimalla?
löytämättömiä mahdollisuuksia muulle kuin hevoskäytölle?

Opintomatkalaiset ryhtyivät jopa lapiohommiin, kun pohjan kerrosrakennetta tutkittiin kunnolla.

