
HEVOSEN HOITOSOPIMUS 
  

 

Talliyhtiö TKK-talli Oy  

y-tunnus 2485485-2 

 Puokantie 01860 Perttula 

  

Asiakas Nimi     _____________________________________________________________________ 

 

 Osoite   ____________________________________________________________________ 

  

 Puhelin _________________________ e-mail  _________________________________ 

 

Hevonen Nimi     _________________________  sukupuoli ______________________________ 

 

 

1. Talliyhtiö (jäljempänä ”talli”) antaa asiakkaan käyttöön karsinan aputiloineen, sekä vuokraa 

asiakkaalle tallin ratsastusalueita ja maneesia erillisen hinnaston mukaisesti. Tallilla on oikeus 

rajoittaa maneesin käyttöä 12 päivänä kalenterivuodessa, kuitenkin korkeintaan kahtena päivänä 

kunkin kalenterikuukauden aikana. 

 

2. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaihtaa tallissa asuvaa hevosta ilman tallin suostumusta. 

 

3. Hevosen hoidosta sovitaan seuraavaa: 

 

3.1 Talli huolehtii hevosen ruokinnasta kolmesti päivässä. Hoitomaksuun kuuluu esikuivattu 

säilöheinä ja kaura. Jos asiakas hankkii hevoselleen lisärehuja, niiden osalta ruokinnasta 

sovitaan tallin kanssa erikseen.  

 

3.2 Karsina puhdistetaan tallin toimesta kerran päivässä. Tallilla on oikeus päättää käytettävästä 

kuivikkeesta. Mikäli asiakas haluaa hevoselleen jotakin tiettyä kuiviketta, on tästä sovittava 

tallin kanssa erikseen.  

 

3.3 Hevonen tarhataan tallin toimesta kerran päivässä. Hoitoon kuuluu puolipäivätarhaus. Loimien, 

suojien ja muiden varusteiden laitosta veloitetaan hinnaston mukaisesti erikseen. 

 

4. Asiakas huolehtii, ettei hevosella talliin tuotaessa ole tarttuvia tauteja. Jos hevosella myöhemmin 

havaitaan tarttuva tauti, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä tallille. Jos tallissa esiintyy 

tarttuvaa tautia, tallin on ilmoitettava siitä asiakkaille.  

 

5. Asiakkaan on ilmoitettava tallille hevosen huonoista tallitavoista ja seikoista, joiden huomioiminen 

on tarpeen hevosen hoidossa ja käsittelyssä. 

 

6. Asiakas huolehtii ja vastaa itse hevosen sairauden ja vammojen hoidosta ja lääkinnästä. Mikäli 

hoidossa tarvitaan tallin apua, on siitä sovittava erikseen. Jos hevosen havaitaan sairastuneen, eikä 

asiakasta tavoiteta, kutsutaan paikalle eläinlääkäri ja hoito suoritetaan hänen määräystensä 

mukaisesti asiakkaan kustannuksella. 

 

7. Asiakas huolehtii itse hevosen kengityksestä ja hevosen, sekä sen ruoka- ja juoma-astioiden 

puhdistuksesta. 

 

8. Asiakas ilmoittaa tallille henkilöt, joilla on oikeus ratsastaa ja käsitellä hevosta. 

 

 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2397594&kielikoodi=1&tarkiste=67099BA3361D58766099EC8CE1DDF493A892137F&path=1547;1631;1678


9. Talli vastaa asiakkaalle tallin alueella mahdollisesti sattuvista henkilö- ja esinevahingoista 

ainoastaan oman tuottamuksensa perusteella. Talli ei vakuuta hoidossa olevia hevosia, eikä 

asiakkaan tallissa tai sen alueella säilyttämää omaisuutta. Talli ei vastaa tavaroiden mahdollisesta 

katoamisesta tallista tai sen alueelta, eikä niille mahdollisesti tehdystä ilkivallasta. 

 

10. Hoidossa olevien hevosten aiheuttaessa vahinkoa toisilleen tai itselleen vastaa kukin vain omalle 

hevoselleen sattuneesta vahingosta. 

 

11. Tallimaksut suoritetaan kerran kuukaudessa erillisellä laskulla. 

 

12. Hevosen tilapäisestä poissaolosta on ilmoitettava tallille. Seitsemän päivää tai sitä lyhyemmältä 

poissaolon ajalta peritään tavallinen hoitomaksu. Pidempien poissaolojen osalta maksusta sovitaan 

erikseen. 

 

13. Sopimus astuu voimaan ______. päivänä _________________ kuuta 20______ jatkuen toistaiseksi. 

Kummallakin osapuolella on kuukauden irtisanomisaika. Sopimus päättyy irtisanomiskuukautta 

seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisen tulee tapahtua kirjallisesti. 

 

14. Tallilla on oikeus muuttaa sopimuksessa tarkoitettua hinnastoa ja hevosen hoidosta perittävää 

maksua.  Muutoksesta on ilmoitettava edellä mainitun irtisanomisajan mukaisesti. 

 

Tämä sopimus on tehty kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen tallille ja toinen asiakkaalle. 

 

 

 

 

 

Nurmijärvellä _____. päivänä ______________________kuuta 20_____ 

 

 

 

TKK-talli Oy    asiakas 

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

 


