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Hevosen peruselintoiminnot ja yleistä

• BAR (bright, alert, responsive)

• Syke 28-40 krt/min

• Hengitystiheys 8-12 krt/min

• Lämpö 37,2-38,3

• Ulostaa useita kertoja päivässä

• Vedentarve noin 30 litraa vuorokaudessa

• Mahan ei tulisi olla koskaan tyhjä, koska hevonen erittää 
mahahappoja jatkuvasti (Hästbackan vapaa heinä hyvä ☺)

• Tarve liikkua



Hevosen sairastumis- ja loukkaantumisriski

• Suurikokoinen pakoeläin

• Suoliston haastava rakenne

• Pitkät suhteellisen kevytrakenteiset jalat

• Ulkonevat suuret silmät

• Urheilukäyttö



Yleisimmät ongelmat

• Ähky

• Ontuma

• Haava, ruhje

• Silmävamma

• Kaviopaise



Kotitallin ensiapulaukku
• Kuumemittari

• Kertakäyttöhanskoja

• Puhtaita pyyhkeitä

• Sidostarpeita (pumpulia, vanurullaa, pinteleitä, kiinnityssidettä, 
taitoksia)

• Kaviohauteen tekemiseen tarvittavat varusteet

• Haavan puhdistusvälineet, haavaspray

• Huulipuristin 

• Taskulamppu/otsalamppu

• Lääkkeiden käyttö eläinlääkärin ohjeiden mukaan



Matkalle mukaan

• Perussidetarpeita, pyyhkeitä ym.

• Varariimu, naru, liina

• Puukko

• Ennen matkalle lähtöä selvitä alueen eläinlääkärit, klinikat ym.



Ähky
• Vatsaontelon kiputila, yleisin hätätapaus hevosilla

• Hevosen alttius ähkylle
• Nykyelämä vrt. laidunnus

• Melko pieni mahalaukku, ei oksennusrefleksia

• Suoliston melko vapaa liikkuvuus vatsaontelossa (riski virheasentoihin)

• Suoliston anatomiset haasteet (kaventumat ja suunnanvaihdokset)

• Erilaisia ähkytyyppejä: kaasua suolistossa, ummetusmassa, 
asennonmuutos, suolikierre, tyrä, hiekka, suolistotulehdus, 
mahahaava, ei-suolistoperäiset ähkyt (tamman kiima ja varsan 
liikkeet)…



Ähky

• Oireita esim. vaisuus, syömättömyys, jatkuva kuopiminen, kylkien 
katselu, toistuva piehtarointi, hikoilu, puuskutus, kohonnut syke, 
vähentynyt ulostaminen…

• Rajuissa oireissa hevonen on vaarallinen!

• Ensiapuna kävelytys, jos hevosta on turvallista taluttaa

• Ruoka pois

• Ei omatoimista kipulääkitystä!



Ähky
• Eläinlääkärin hoito ja tutkimukset: yleistutkimus, kipulääke, 

nenämahaletkutus, suonensisäinen nesteytys, rektalisointi, 
verinäytteet, ultraääni, röntgen…

• Leikkaushoito, jos ei vastaa muuhun hoitoon / lopetus



Ähky

• Yksilöllisiä eroja ns. ähkyherkkyydessä

• Yleisin syy ähkylle ”change in management” eli muutokset
• Ruokinnassa

• Liikunnassa

• Hoidossa

• Huomioi tämä esim. hevosen jäädessä karsinalepoon jalkavaivan takia!



Haavat
• Mikä sijainti ja mitä rakenteita on voinut vaurioitua

• Hevosen yleisvointi: kivut, liikkuminen, kuume, jalan käyttö jne.

• Jalan tai vartalon haava: ensiapuna suihkutus puhtaaksi ja tarkempi 
arviointi

• Voimakas verenvuoto: paineside

• Silmän alueen haava: eritteet voi varovasti pyyhkiä pois, hevonen 
hämärään talliin, yhteys eläinlääkäriin heti!

• Nivelen ja jännetupen haavat hätätapauksia, jotka vaativat huuhtelun 
yleensä leikkaussalissa

• Ensiapuna kylmäys, puhdistus, side

• Antibiootti vain jos tarpeen!



Silmät

• Kipeä silmä siristää tai hevonen pitää sitä kiinni, silmä vuotaa, luomet 
voi olla turvoksissa

• Yhteys eläinlääkäriin heti

• Omatoiminen silmälääkitys vanhentuneilla lääkkeillä voi pahimmillaan 
johtaa silmän poistoon



Ontuma

• Ontuman aste voi vaihdella lievästä epäpuhtaudesta voimakkaaseen 
ontumaan, jossa hevonen ei varaa painoa kipeälle jalalle

• Myös kipu ylempänä (selkä, lantio, kaula) voi aiheuttaa ontumaa

• Näkyykö selkeää ontuman syytä: haava, turvotus, kavio ja kenkä

• Ns. 3-jalkainen hevonen: kaviopaise tai huonosti oleva kenkä 
todennäköisempi kuin murtuma  aina kengän ja kavion tarkastus!

• Hevosen yleisolemus: pirteä, rauhallinen, tuskainen

• Tilanteen mukaan lepo, eläinlääkärin arvio, klinikkakäynti

• Ensiapuna lepo, kylmäys turvotuksiin ym.



Rivi ym.

• Kuivaus ja puhtaus pääasiat

• Desinfioivat pesut tarpeen mukaan, ruvet pois

• Ei jatkuvaa vedellä läträystä

• Hauteet

• Tarvittaessa antibiootti/kortisonisalvat

• Impparissa ensisijainen hoito kylmäys, kävelytys ja paikallishoidot, 
vasta jos näistä ei apua antibiootti ja viimeisenä kortisoni



Sairas tai loukkaantunut hevonen

• Arvioi tilanne ja pyri estämään lisävahingot

• Hälytä apua / soita eläinlääkäri tarvittaessa

• Pysy itse rauhallisena

• Huomioi turvallisuus esim. makaavan hevosen lähestyminen selän 
puolelta



Ennakointi ja varautuminen

• Pyri ehkäisemään ongelmia ennakkoon

• Hyvä miettiä jo etukäteen ikävien tilanteiden varalle mihin hoitoihin 
hevosensa kohdalla on valmis ja kuka tarvittaessa voi auttaa
• Eläinlääkäri, klinikka, päivystys (hätätapauksessa metsästäjä, poliisi…)

• Apukädet

• Kuljetuskalusto

• Jos omistajaa ei tavoiteta, kenellä vastuu hevosesta



Kuinka pitää hevonen terveenä
• Tunne hevosen normaalitila ja huomaa poikkeavuudet

• Järkevä liikunta, ruokinta ja hoito

• Kaikki muutokset asteittain ja suunnitellen

• Hevosen viikko-ohjelma esim. treeni- ja kisakaudella, laidunloma ym.

• Alku- ja loppuverryttelyt 

• Loimitus, kävelyviltit hevosen ja tilanteen mukaan

• Sopivat varusteet

• Hyvä kengitys

• Liikunta pohjien mukaan

• Jalkojen ja lihasten huolto (kylmäys, hieronta ym.)

• Huolehdi riittävästä juomisesta myös talvella



Kuinka pitää hevonen terveenä

• Riittävän pitkä toipuminen sairauden tai loukkaantumisen jälkeen

• Nyrkkisääntö viikko lepoa per kuumepäivä

• Vähintään se aika minkä hevonen on levossa vaaditaan sen 
nostamiseen takaisin normaalille tasolle



Kilpahevonen
• Mitä vaativammalla tasolla hevosta treenataan ja sillä kilpaillaan, sitä 

kovemmat vaatimukset terveyden, liikunnan, hoidon, kengityksen, 
ruokinnan, ratsastuspohjien ym. suhteen

• Vain terveellä hevosella treenataan ja kilpaillaan

• Suunnitelmallisuus

• Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto



Kilpahevonen

• Kovassa rasituksessa syntyy pieniä mikrovaurioita  palautuminen, 
kylmäys, lämpösuojat ym., lepo -> korjaantuminen

• Esim. toistuva huonolla pohjalla hyppääminen tai liian kova rasitus 
ilman kunnon palautumista aiheuttaa ylirasitusta niveliin ja jänteisiin 
ja lopulta vaurioihin



Yleistä

• Yleinen hygienia

• Huomioi hygienia erityisesti toisilla talleilla käydessä

• Ei tarpeettomasti hevosia toisten karsinoihin tai vieraisiin talleihin

• Omat ruoka- ja juoma-astiat

• Järkevä toiminta lääkkeiden ja sairaiden hevosten kanssa!

• Huomioi doping-säännöt myös alemmalla tasolla kilpailtaessa



Hevosen näkö
• Näkökenttä lähes 360 astetta

• Erilainen värinäkö kuin ihmisellä

• Erityisen hyvä havainnointi liikkuviin kohteisiin näkökentän laitamilla

• Hämäränäkö parempi kuin ihmisellä, mutta sopeutuminen vie 
enemmän aikaa

• Tarkennus päätä nostamalla ja laskemalla



Hevosen näkö

• värikalvon yläreunan pigmenttikeräset silmän oma varjostin



Kiitos! Pidetään hevosista hyvää huolta ☺


