Raviratojen maksukäytännöt 2020
Rata		Osallistumis/sis.kirj.maksu

Valjastuskatos		Radan harjoituskäyttö

Pesupaikka				Vierastalli

Harjoitusravit		Sisäänpääsy raveihin SHKL: jäsenkortilla

Helsinki (Vermo) 10 €/hevonen		
Sis. osallistumismaksuun
1-2 hevosta 50 €/v		
Ei maksua.					
20 €/hevonen
Sis. harjoitusk. maksuun
Kyllä, paitsi Finlandia-Ajo &
								3-5 hevosta 100 €/v												Suuri Suomalainen Derby
								6-10 hevosta 200 €/v
								yli 10 hevosta 300 €/v
								
Lahti (Jokimaa)
10€/hevonen (ei ponit, ol/kl)
Sis. osallistumismaksuun
100€/valmentaja/v		
Sis. osallistumis- & harjoitusk. maksuun		
-		
Sis. harjoitusk. maksuun
Kyllä, paitsi Suur-Hollola
								Ratatallit 10 €/hevonen/kk
Kouvola		
10 €/hevonen (ei ponit,
		
ol/kl, ennakkomaksulliset,
		kutsukilpailut

Ei maksua			

Kyllä, paitsi 75-ravit, joihin alennettu hinta

Mikkeli		
10€/hevonen (ei ponit, ol/kl)
Ei maksua			
50/100/150/200€		
Ulkopesupaikat ei maksua,			
15 €/karsina
								käyttötiheyden mukaan
harjoitusk. maksun maksaneilla			ravipäivinä
											mahd. lunastaa sisäpesupaikan
											avainpantti 50€

Sis. harjoitusk. maksuun,
muuten 5 €/hevonen

Kyllä, paitsi St. Michel-sunnuntai

Lappeenranta
(Lappee)

10 €/hevonen		

Sis. osallistumismaksuun,
5 €/karsinallinen katos

Ei maksua			

Sis. osallistumismaksuun			

5 €/karsina/ravit

Sis. osallistumismaksuun

Ei maksua			

Ei maksua					

-		

Ei maksua			

Kyllä, paitsi 75-ravit, joihin alennettu hinta		

Joensuu		
10 €/hevonen(ei ponit, ol/kl)
Sis. osallistumismaksuun,
(Linnunlahti)				ol/kl-hevoset: 5 €/katos

Ei maksua			

Ei maksua					

-		

5 €/hevonen		

Kyllä, paitsi 75-ravit

Jyväskylä (Killeri) 10 €/hevonen (ponit, ol/kl)
Sis. osallistumismaksuun
alle 60 km rata 100 €/valm.
Raveissa ei maksua, harj. aikana 2 €		
-		
Sis. harjoitusk. maksuun,
								yli 60 km rata 60 €/valm.								muuten 10€/hevonen
														
Kuopio		
10€/hevonen (ei ponit, ol/kl)
Ei maksua			
Ei maksua			
Raveissa ei maksua,				
10 €/karsina/ravit
10 €/hevonen		
(Sorsasalo)										harj. aikana 2 €/5 min

Oheisessa taulukossa on
kootusti tietoa maakuntaratojen
maksukäytännöistä.
Taulukkoon on koottu tämän hetken tilanne tammikuussa 2020 toteutetun kyselykierroksen jälkeen raviratojen vastausten
pohjalta. SHKL ry ei ota vastuuta tietojen
oikeellisuudesta ja mahdollisista muutoksista. Ajantaisimmat tiedot saat aina kysymällä
suoraan raviradalta.
Taulukossa myös kerrottu kunkin radan
kohdalla, pääseekö raveihin ilmaiseksi tai
alennettuun hintaan SHKL:n jäsenkortilla.
Myös osalla kesäradoista, joita tässä ei ole
lueteltu, on käytössä alennus tai ilmainen
sisäänpääsy jäsenkortillamme.

Kyllä, paitsi 75-ravit				

Kiitämme ratoja yhteistyöstä!

Kyllä, paitsi 75-ravit				

SHKL:n toimisto

Turku		
10 €/hevonen		
Ei maksua			
50 - 400 €/vuosi,		
Raveissa ei maksua, harj. aikana			
-		
Sis. harjoitusk. maksuun,
Kyllä, paitsi PM-ravit				
(Metsämäki)							hevosmäärän ja		kerta- tai kausimaksu.					muuten 10 €/hevonen					
								käyttötiheyden mukaan
Pori		
10 €/hevonen		Ei maksua			1-2 hevosta 78€		Ei maksua					-		Sis. harjoitusk. maksuun,
								3-10 hevosta 150€									muuten 10 €/hevonen
								yli 10 hevosta 300€

Ei

Forssa		
10 €/Toto-ravilähdössä
Ei käytössä		
10 €/kerta			
Ei maksua (sis. käyttömaksuun,			
10 €/hevonen/ravit Sis. harjoitusk.		
Kyllä
(Pilvemäki)
kilpaileva hevonen					90 €/v/valmentaja		ilmainen ravien ulkopuolella)					ja kertamaksuun							
								20 €/kk/hevonen
Tampere (Teivo)
10 €/hevonen (ei ponit)
Sis. osallistumismaksuun
1-2 hevosta 78 €/v		
Raveissa ei maksua				
15 €/karsina
Sis. harjoitusk. maksuun
								3-10 hevosta 150 €/v		Harj. aikana kolikkoautomaatti (1 €)				muuten 10 €/hevonen
								yli 10 hevosta 300 €/v

Kyllä

Kaustinen
10€/hevonen		Sis. osallistumismaksuun
50€/hevonen/6 kk		Ei maksua					20 €/hevonen
(Nikula)																yöpyessä

5 €/hevonen		Kyllä

Seinäjoki		
10 €/hevonen (ei ponit, ol/kl) Sis. osallistumismaksuun,
Ei maksua			
Raveissa ei maksua,				
					ol/kl-hevoset: 5 €/katos				harj. aikana maksu puhelimella

5 €/hevonen		

Ei

Oulu
10 €/hevonen (ei ponit, ol/kl) Sis. osallistumismaksuun
Ei maksua			
Ei maksua					
5 €/hevonen/ravit
(Äimärautio)						,									10 €/yö/ravit
																20 €/yö muulloin
		

Hiittiravit 5 €/hevonen,
puhelimitse 10 €/hevonen

Kyllä

Ylivieska		
10€/hevonen (ei ponit, ol/kl)
Sis. osallistumismaksuun,
(Keskinen)				ponit & ol/kl-hevoset:
					5 €/katos, 3 €/jaettu katos

Ei maksua			

Ei maksua					

-		

5 €/hevonen		

Kyllä, paitsi Ruunakunkkarit-viikonloppuna

Kajaani (Kainuu)
10 €/hevonen (ei ponit, ol/kl) Sis. osallistumismaksuun,
					
ponit & ol/kl-hevoset :
					
3 €/jaettu katos, myydyt
					katokset osatajan käytössä

1-2 hevosta 150 €/v		
3 tai enemmän 300 €/v
ratatallit 500 €/v

Ei maksua					

-		

Ei maksua			

Kyllä, paitsi 75-ravit

10 €/hevonen

Rovaniemi
10€/hevonen		10 €/oma katos		Ei maksua			Ei maksua					-		-			Kyllä
(Mäntyvaara)				5 €/jaettu katos
					20 €/karsinallinen katos
Tornio		10 €/hevonen (ei ponit)
5 €/katos			1 hevonen 130 €		Raveissa ei maksua,				-		-			Kyllä
(Laivakangas)							2-3 hevosta 220 €		harjoitusaikana poletilla
								4-5 hevosta 280 €
								6-8 hevosta 410 €
								9- hevosta 540 €
								Ratatallit 1000 €

