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Nowadays, more and more attention is being paid to the welfare of horses. An active stable is one of the ways to
increase the well-being of horses and to allow the horse a more natural habitat. With an active stable, we can
create an environment, where the horse can satisfy its natural behavioral needs. The life of sports horses can
often be very different from their natural habitat, so the thesis wanted to explore the possibilities of an active
stable for a sports horse. It is also important to be aware of the risks in order to prevent them. The work was
commissioned by the Natural Resources Institute Finland and the contact person was Markku Saastamoinen.
Stable entrepreneurs and horse owners were interviewed, and the benefits and risks of the active stable for the
sport horse were surveyed. The interviews were conducted by using a theme interview method, either by phone
or during visits. One interview was also made in Sweden. The interviews revealed that the active stable has many
opportunities but also risks for the sportshorse.
The results show that the horses become more peaceful and easier to handle in the active stable than the horses
living in the stall. Also the stress levels of horses decrease and the stereotypical behavior is greatly reduced. Few
serious injuries occurred in the active stable, but mostly there were small scratches, kicking and biting marks,
which are more often detected in horses in the active stable than horses in the stall. However, the injuries are not
so serious that they would prevent having sportshorses in the active stable. The active stable also has positive
effects on the health of the horse's digestive tract and respiratory system, as well as on foot and cavity health.
Most of the interviewees told that in the active stable horse’s recovery from training was better than in the traditional stall. However, the research did not support the argument that the active stable would have such a big impact on the horse's recovery. The active stable did not affect so strongly for riding or driving activities. There are
so many things that affect the performance of a horse at home and in the competition, so that it was impossible to
make conclusions about the effects of the active stable.
The thesis could be beneficial for example to the the sporthorse owners and stable entrepreneurs.The sport
horse owners will be informed about the potential risks and benefits and may therefore consider the active stable
for a good option for their own sports horses. The active stable can also bring relief to sports horses which are
suffering from digestive or respiratory problems. Therefore active training and competing could be continued or
intensified. The active stable can also be marketed more to sport horse owners and racers because of the result
of the thesis.
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1

JOHDANTO

Nykypäivänä Suomessa hevonen toimii pääasiassa harrastuksena. Hevosharrastus on suosittua ja
Suomessa hevosia on noin 74 400 yksilöä (Hippolis, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry,
Luke Hevostalous, 2017). Eläinten hyvinvointi kiinnostaa yleisesti ja julkisuudessa käydään paljon
keskustelua siihen liittyvistä kysymyksistä. Myös uusi eläinsuojelulain luonnos on herättänyt keskustelua eläinten pitotavoista ja hyvinvoinnista ja yleinen asenneilmapiiri tukeekin eläinten hyvinvoinnin
tarkkailua ja sen lisäämistä. Aktiivipihatto luo hevoselle sellaisen elinympäristön, joka on lähimpänä
sen luontaista elinympäristöä nykyisistä hevosenpitotavoista.
Opinnäytetyön aiheena on tutkia aktiivipihaton vaikutuksia urheiluhevosen näkökulmasta. Työssä
selvitetään minkälaisia mahdollisuuksia aktiivipihatto antaa urheiluhevosen hyvinvoinnille. Tarkastelen muun muassa mahdollisia hyötyjä ja riskejä, mitä aktiivipihatto urheiluhevoselle tuo. Voiko se
kenties parantaa suorituskykyä vai onko sillä heikentävä vaikutus palautumiseen? Lisääntyykö aktiivipihatossa lauman kanssa elävän urheiluhevosen loukkaantumisriski merkittävästi, tai muuttuuko
hevosen käyttäytyminen aktiivipihatossa jollain tavoin?
Aktiivipihatto on hevosen pitopaikka jossa ruokinta on automatisoitu ja ympäristön avulla pyritään
aktivoimaan hevosia liikkumaan enemmän. Vierailin vuonna 2017 Ridskolan Strömsholm-nimisessä
hevoskeskuksessa Ruotsissa, jonne oli valmistunut aktiivipihatto vuonna 2014. En ollut aikaisemmin
nähnyt Suomessa toimivaa aktiivipihattoa ja kiinnostuin suuresti aiheesta koska sen avulla on mahdollista parantaa urheiluhevosen hyvinvointia ja tallityön luonne muuttuu. Työn toimeksiantajana
toimii luonnonvarakeskus Luke ja yhteyshenkilönä Markku Saastamoinen.
Suomessa aktiivipihatoissa pidetään yleensä joko varsoja, siitostammoja tai harrastehevosia koska
niiden rahallinen arvo on usein pienempi kuin urheiluhevosten eikä loukkaantumista tarvitse niin paljon pelätä. Urheiluhevosten loukkaantumisia pyritään usein välttämään, sillä se vaikuttaa niiden urheilu-uraan ja sitä kautta myös rahalliseen arvoon. Vaikka urheiluhevosia hoidetaan pääosin moitteettomasti, on tärkeää etsiä uusia mahdollisuuksia parantaa urheiluhevosten elinolosuhteita entisestään ja saada ne voimaan hyvin niin fyysisesti, mutta myös psyykkisesti. Aktiivipihatolla on merkittävä vaikutus hevosen hyvinvoinnin lisäämisessä, joten siksi on tärkeää tutkia aihetta tarkemmin
myös eri hevosryhmien näkökulmasta.
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää aktiivipihaton hyödyt ja haitat urheiluhevoselle ja tulosten
avulla kehittää tulevaisuudessa urheiluhevosten elinympäristöä siten, että se mahdollistaa niiden
luontaisen käyttäytymisen ja parantaa siten niiden elämänlaatua. Tarkoituksena on tehdä kattava
selvitys aktiivipihaton mahdollisuuksista urheiluhevoselle sekä kartoittaa mahdolliset riskit ja pohtia
ratkaisuja niihin. Työssäni keskitytään urheiluhevosen hyvinvointiin ja sen tarkasteluun eri näkökulmista. Aineistoa kerätään teemahaastattelujen kautta talliyrittäjiltä ja hevosen omistajilta ja verrataan saatuja tuloksia urheiluhevosten erityistarpeisiin.
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2

HEVOSEN PITOPAIKAT SUOMESSA
Vuonna 2017 hevosia oli Suomessa 74 400 (Hippolis, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto
ry, Luke Hevostalous 2017). Hevosten pitopaikoissa on käytetty monia erilaisia ratkaisuja niin eläimen lepäämisen, ruokinnan, juottamisen kuin lannanpoiston suhteen. Yleisin hevosten pitotapa Suomessa on karsinatalli. Karsinatallin rinnalle on tullut erilaiset pihatot, joissa hevonen voi valita onko
se ulkona jaloittelualueella vai sisällä makuuhallissa. Perinteisestä pihatosta modernimpi malli on aktiivipihatto, jossa hevosten ruokinta on kokonaan koneellistettu ja automatisoitu. Suomessa urheiluhevoset elävät yleensä karsinatalleissa ja ne pääsevät tarhaan yksin, loukkaantumisriskin minimoimiseksi. Karsinatallissa eläessään hevoset saavat rehuja yleensä noin 3-4 kertaa päivässä.
Hevosten pitopaikoista on säädetty useita lakeja ja säädöksiä. Pitopaikan tulee tarjota hevoselle riittävästi tilaa ja suojaa. Sen on myös oltava puhdas, valoisa, turvallinen ja otettava hevosen luontaiset tarpeet huomioon. Hevosen tulee saada riittävästi suojaa epämieluisia sääoloja kuten liiallista
kylmyyttä, kosteutta, vetoa ja lämpöä vastaan. Hevosen on myös voitava seistä ja maata luonnollisessa asennossa paikassa, jossa sitä pidetään. Sen on myös pystyttävä liikkumaan ja nousemaan
makuulta luonnollisesti. Makuupaikkoja ja makuualuetta on oltava siten, että kaikki hevoset mahtuvat makaaman yhtä aikaa. (Ruokavirasto 2014.) Hevosella on oltava kuulo- tai näköyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan, ja sillä on oltava mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen (valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010, § 2).

2.1

Karsinatalli
Talli on syntynyt hevosen pitopaikaksi, kun hevonen toimitti vielä työkoneen virkaa. Se antoi hevoselle suojaa petoeläimiltä ja lepopaikan. (Viitanen 2013, 29.) Hevosen pito yksittäiskarsinoissa on
vielä tänäkin päivänä yleisin sisäruokintakauden pitotapa, vaikkei hevosen tarvitse toimia enää työkoneena eikä sitä tarvitse suojella petoeläimiltä samalla tavalla kuin ennen.
Tallissa hevosilla on omat seinälliset yksilökarsinat, joissa ne asuvat, lepäävät ja syövät. Ulkoilemaan
talleista hevoset pääsevät yksitellen hoitajien vieminä. (Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus, Suomen
Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, s.a.) Tallissa pitäminen suojaa hevosta epämieluisilta sääoloilta ja hyönteisiltä sekä
luo ihmisille mieluisan työympäristön (Suomen hevostietokeskus ry 2015c).
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KUVA 1. Karsinatalli (Pixabay 2017)
Suomessa karsinatallit on yleensä rakennettu joko vanhoihin navetoihin tai uudisrakennuksiin. Pääsääntöisesti niissä on käytävä keskellä ja karsinat on sijoitettu reunoille (kuva 1). Talleissa on usein
pesupaikka ja huoneet varusteille ja rehuille. Lantalat ja kuivikkeet sijoitetaan joko tallin yhteyteen
tai välittömään läheisyyteen. Hevoset ulkoilevat yleensä päiväaikaan jaloittelutarhoissa vaihtelevan
ajan riippuen tallien käytännöistä. Tarhat on usein sijoitettu mahdollisimman lähelle tallirakennusta
lyhyempien kuljetusmatkojen vuoksi. Karsinoiden kokoon, oviaukkojen leveyteen, tallin korkeuteen
ja väliseinien laatuun vaikuttaa talleissa lainsäädäntö (Suomen hevostietokeskus ry 2015d). Taulukossa 1 näkyy hevosen yksittäiskarsinan vähimmäiskokoon vaikuttava taulukko. Sisäkorkeuteen vaikuttaa myös hevosen säkäkorkeus, mutta vähimmäiskorkeus eläinsuojalle on 2,2m (valtioneuvoston
asetus hevosten suojelusta 2010, § 3).
TAULUKKO 1. Hevosten yksittäiskarsinan vähimmäiskoosta, (valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010)
Hevosen säkäkorkeus (m)

Karsinan pinta-ala (m2)

< 1,08

4

Yli 1,08 mutta enintään 1,30

5

Yli 1,30 mutta enintään 1,40

6

Yli 1,40 mutta enintään 1,48

7

Yli 1,48 mutta enintään 1,60

8

Yli 1,60

9

Yksittäiskarsinoissa hevosten yksilöllinen ruokinta ja hoito ovat helppoa ja hevoset saavat mahdollisuuden ruokailla ja levätä ilman lajitovereiden häirintää (Suomen hevostietokeskus ry 2015c). Karsinatallissa myös hevosten terveydentilaa on helppo tarkkailla. Talleissa voi esiintyä myös hevosille
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negatiivisia terveysvaikutuksia, jotka ovat nähtävillä taulukossa 2. Ne liittyvät usein riittämättömään
ilmanvaihtoon sekä hevosen luontaisen käyttäytymisen rajoittamiseen. Karsinarakenteet myös rajoittavat hevosten sosiaalista käyttäytymistä ja liikkumismahdollisuuksia. (Suomen hevostietokeskus ry
2015e.) On todettu, että hevosten pitäminen laumassa edistää hevosten hyvinvointia enemmän kuin
hevosten yksin pitäminen (Yarnell, Hall, Royle ja Walker 2015, 57). Hevosen runsas tallissa pito voi
myös aiheuttaa patoutunutta energiaa, joka voi purkautua hevosen päästessä ulkoilemaan ja lisätä
loukkaantumisriskiä (Suomen hevostietokeskus ry 2015c).
TAULUKKO 2 Karsinatallin hyödyt ja haitat hevosen hyvinvoinnille
Hyödyt
•

Haitat
Yksilöllinen ruokinta helppoa

•

Talleissa voi usein riittämätön ilmanvaihto → hengitystieongelmat

•

Yksilöllinen hoito helppoa

•

Hevosen luontaisen käyttäytymisen rajoittuminen, kuten sosiaalinen käyttäytyminen ja liikuntamahdollisuudet
→ Voi aiheuttaa stereotyyppistä käyttäytymistä kuten imppaamista, puun
puremista tai kutomista

•

Hevoset saavat ruokailla ja levätä ilman

•

lajitovereiden häirintää

Runsas tallissa pito voi myös aiheuttaa
patoutunutta energiaa, joka purakutuu
kun hevonen pääsee ulkoilemaan

•

Terveydentilaa on helppo tarkkailla run-

•

saan käsittelyn johdosta

Harvat ruokintakerrat eivät edistä hevosen ruuansulatuselimistön toimintaa

•

Suurissa talleissa melu sekä runsas hevos- ja ihmisliikenne

2.2

Pihatto
Pihatto koostuu tilavasta, hallimaisesta rakennuksesta ja jaloittelutarhasta (kuva 3). Makuuhalli
(kuva 2) tarjoaa hevosille suojan säältä ja sieltä on vapaa pääsy jaloittelutarhaan (Suomen hevostietokeskus ry 2015a). Elena Autio on tehnyt tutkimuksen hevosen pihattokasvatuksesta kylmässä ilmastossa ja sen vaikutuksista hevosen käyttäytymiseen, ravinnontarpeeseen, kasvuun ja kylmänkestävyyteen. Hänen mukaansa pihatot ovat yleistyneet monissa osissa Eurooppaa. Ruotsiin ensimmäiset pihatot ovat tulleet 1990 luvun alkupuolella ja Suomeen 1990-luvun loppupuolella. Pihatot ovat
yleistyneet 1990- luvun jälkeen Suomessa. (Autio 2008.) Makuuhallin ja jaloittelutarhan lisäksi pihattoon kuuluvat sairaskarsinat, yleinen hoitotila, jossa hevosia voi laittaa valmiiksi ja kuivattaa, sekä
tilat varusteille ja rehuille sekä lantala (Viitanen 2013, 28).
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KUVA 2. Pihaton makuuhalli ja kaksi kulkuväylää jaloittelutarhaan (Silvennoinen 2018-12-14a.)
Pihatossa hevosella on mahdollisuus liikkua vapaammin kuin karsinatallissa, koska se voi ulkoilla vapaasti oman halunsa mukaan. Nykyhevosen liikunta koostuu suurimmaksi osaksi nopeatempoisesta
ja lyhytkestoisesta harjoituksesta. Näin ollen hevoselle luonnollinen hidas vaeltelu on jäänyt vähiin.
(Viitanen 2013, 54.) Pihatossa hevosilla on mahdollisuus käyskennellä ympäri vuorokauden ja tyydyttää sitä kautta liikkumisen tarvettaan. Pihattotarhan koko ja muoto kuitenkin vaikuttavat paljon
siihen, kuinka aktiivisia hevoset siellä ovat (Viitanen 2013, 54).

KUVA 3. Pihaton makuuhalli, josta on suora pääsy jaloittelutarhaan. (Silvennoinen 2018-12-14b.)
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Koska hevoset elävät pihatossa laumana, niiden karkearehuruokinta on yleensä vapaata. Vapaalla
karkearehuruokinnalla voidaan taata riittävä energiansaanti myös kylmemmissä olosuhteissa, sillä
hevosen energiantarve kasvaa, mitä kylmemmässä ympäristössä se elää. Vapaa karkearehuruokinta
mahdollistaa hevoselle elinympäristön, jossa se voi toteuttaa sille luontaista syömiskäyttäytymistä
paremmin kuin karsinatallissa, syöden usein ja pieniä määriä kerralla. Kuitenkaan hevosille, jotka
syövät mielellään, vapaa karkearehuruokinta ei ole mahdollista liiallisen syömisen ja sitä kautta lihomisen takia (Autio ja Heiskanen 2008). Etenkin kasvavat varsat sopivat pihattoympäristöön. Varsoista odotetaan kasvavan helpommin käsiteltäviä ja toisten hevosten kanssa toimeen tulevampia,
jos ne kasvavat laumassa pihatossa karsinatallin sijasta. (Suomen hevostietokeskus ry 2015a.) Ne
myös oppivat tärkeitä sosiaalisia taitoja laumassa ollessaan.
Pihattoa koskevia säädöksiä löytyy muun muassa seuraavista lakisäädöksistä: eläinsuojelulaki (1996)
ja -asetus (1996), valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (2010) ja maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
(2015). Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta on asetus, jossa säädetään eläinsuojeluvaatimuksia, joita on noudatettava hevosten pidossa. Pitopaikan yleisiin vaatimuksiin kuuluu, että hevosille tarkoitetun pitopaikan, karsinan tai pilttuun sisäpintoja on helppo pitää puhtaan ja tarvittaessa
ne ovat desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää aineita, jotka voivat aiheuttaa hevoselle myrkytyksen. Pitopaikan lattian tulee olla sellainen, jossa hevonen ei voi liukastua tai tarttua siihen kavioistaan kiinni. Nesteiden tulee poistua alustalta asianmukaisesti tai ne pitää imeyttää kuivikkeisiin.
Eläinsuojan ilmanvaihdon tulee myös olla sellainen, että haitalliset kaasut, pölyn määrä ja ilman kosteus eivät kohoa liian suureksi. Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta on pykälässä 5
säädetty, että ryhmässä pidettäessä, on jokaista 10 hevosta kohden oltava sairaskarsina tai muu
eristetty tila, jonne hevosen voi laittaa erilleen muista (valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
(2010).
Makuuhallin koko määräytyy myös lakien ja asetusten perusteella. Asetuksessa, valtioneuvoston
asetus hevosten suojelusta (2010) on määritelty hevosen yksittäiskarsinan koko hevosen säkäkorkeuteen nähden (taulukko 3). Yksittäiskarsinoiden koon mukaan on määritelty ryhmäkarsinan vähimmäiskoko, joka jokaisella hevosella tulee makuuhallissa olla (taulukko 2). Ulkotarhojen tulee lain
mukaan olla hevoselle turvalliset ja riittävän tilavat. (valtionneuvoston asetus hevosten suojelusta
2010, § 5-7.) Makuuhallin korkeudeksi suositellaan 3,5m ja valaistukseen tarvitaan 80–100 luxia.
Ovien sopiva leveys olisi 2 metriä ja ovenpielet olisi hyvä päällystää jollain pehmeämmällä materiaalilla. Makuuhallissa olisi myös hyvä olla useampi oviaukko, jotta lauman alempiarvoiset jäsenet pääsevät väistämään ja tarvittaessa poistumaan ylempiarvoisten tieltä. (Saastamoinen 2017, 96.) Tarhojen aitamateriaalien tulee olla hevosille sopivaa materiaalia ja aitauksissa ei saa olla teräviä kulmia, jotka voi vahingoittaa hevosta. Aitojen tulee myös olla hevoselle helposti havaittavissa (valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (2010, § 7).
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TAULUKKO 3. Ryhmässä pidettävien hevosten makuuhallien vähimmäiskoko (valtioneuvoston asetus
hevosten suojelusta 2010)
Ryhmässä pidettävien hevosten makuuhallin vähimmäiskoko
Täysikasvuinen hevonen

80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

Nuori hevonen 12–24 kk

60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

Varsa alle 12 kk

40 % yksittäiskarsinan pinta-alasta

Hevosten pitämiselle pihatossa on monia hyviä syitä. Hevosten liikunta lisääntyy, ne saavat elää laumassa, hengitysilma on parempi kuin tallissa ja mahahaavan riski voi pienentyä jatkuvan karkearehuruokinnan seurauksena. (Viitanen 2013.) Pihatossa haasteina voi kuitenkin olla yksilöllisen ruokinnan toteutus koska hevoset elävät ryhmässä ja niiden erottelu voi olla haastavaa, kuten taulukossa
4 näkyy. Hevoset voi laittaa kiinni väkirehuruokinnan ajaksi, mutta se vie kohtuuttomasti aikaa etenkin isommassa hevoslaumassa. Jos hevoset saavat jatkuvasti karkearehua, on suurena riskinä liiallinen energian saanti suhteessa kulutukseen ja sitä kautta metabolinen oireyhtymä. Hevosten aggressiivinen käyttäytyminen toisia hevosia kohtaan voi myös lisääntyä pihattoympäristössä ja potku- ja
puremavammat voivat lisääntyä (Autio 2008, 17). Lauman alempiarvoiset jäsenet eivät pihatto-olosuhteissa välttämättä pääse lepäämään tai ruokailemaan riittävästi, jos ylempiarvoiset jäsenet häiritsevät näitä toimintoja jatkuvasti (Autio 2008, 17).
Tavallinen pihatto eroaa aktiivipihatosta siten, että tavallisessa pihatossa ruokinta hoidetaan pääasiassa edelleen hevostenhoitajan toimesta. Aktiivipihatossa erilaiset toiminnot kuten lepääminen, syöminen ja juominen on sijoitettu eri puolille pihattoaluetta, joka lisää hevosten aktiivisuutta. Aktiivisuus lisääntyy hevosten kävellessä pihattoalueella, eri tarpeiden perässä, kuten ruuan ja veden. Pakolliset tarpeet motivoivat niitä hakeutumaan näiden toimintojen luokse aktiivipihatossa. Tavallisessa
pihatossa toimintoja ei ole sijoitettu tietoisesti erikseen.
TAULUKKO 4. Tavallisen pihaton hyödyt ja haitat.
Hyödyt
•

Haitat
Hevonen saa mahdollisuuden liikkua

•

Yksilöllinen ruokinta haastavaa

•

Jos vapaa karkearehuruokinta, on he-

ympäri vuorokauden
•

Saa elää laumassa

vosen lihomisen riski suuri → metabolinen oireyhtymä
•

Hengityilma on usein parempi kuin tal-

•

leissa
•

Usein vapaa karkearehuruokinta (riip-

Loukkaantumisriski kasvaa hevosten ollessa laumassa

•

Lauman alempiarvoiset jäsenet eivät

puen laumasta) → Edistää ruuansula-

välttämättä pääse ruokailemaan tai le-

tuselimistön toimintaa

päämään riittävästi, jos muut hevoset
häiritsevät näitä toimintoja jatkuvasti
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2.3

Aktiivipihatto
Aktiivipihatto on kuin tavallinen pihatto makuuhalleineen ja jaloittelutarhoineen, mutta aktiivipihatoksi sitä kutsutaan silloin, kun ruokinta on automatisoitu ja hevosten ruokinta-, juoma- ja makuupaikat on sijoitettu eri puolille aluetta hevosten aktivoimiseksi. Jaloittelutarhan ja makuuhallin lisäksi
aktiivipihatossa tulee olla samat lisätilat kuin tavallisessa pihatossa. Itse pihaton lisäksi tulee tilalta
löytyä sairaskarsinat, hoitotila, huoneet rehuille ja varusteille sekä lantala (Viitala 2013, 28).
Aktiivipihatto tarjoaa hevosille elinympäristön, jossa se voi toteuttaa sille tyypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Hevoset saavat elää lajityyppillisesti laumassa ja liikkua, ruokailla ja levätä aina halutessaan. Toisin kun tavallisessa pihatossa, aktiivipihatossa lauman alempiarvoisetkin jäsenet saavat
ruokailla rauhassa automaattien avulla. Näin kukaan lauman jäsen ei jää ilman rehua muiden häirinnän vuoksi (Suomen hevostietokeskus 2015b).

3.

4.

2.
1.

1. Hevonen pääsee ruokintaautomaatille sirun avulla.
Mustat ovet aukeavat kun
hevonen kävelee lukijan
lähelle.
2. Hevonen kävelee sisään
ruokintapaikalle.
3. Jos hevosella on päivän
rehu-annoksia jäljellä, automaatti nostaa luukun,
jonka takana karkearehu
on saatavilla.
4. Luukun sulkeuduttua hevonen poistuu automaatista.

KUVA 4. Ruokinta-automaatti karkearehulle. (Silvennoinen 2018-10-11a.)
Ruokailu tapahtuu ruokinta-automaattien avulla. Kuvassa 4 on esitetty ruokinta-automaatin toiminta
nuolien avulla. Aktiivipihatossa hevosiin on kiinnitetty siru, joka antaa pääsyn ruokinta-automaateille
(Roponen ja Kaihlajärvi 2014). Siru voidaan asentaa mm. kaulapantaan, päitsiin tai kiinnittämällä se
hevosen harjaan (kuva 5). Näin voidaan ruokkia hevosia yksilöllisesti myös ryhmässä. Sirun avulla
hevosten ruokinnan toteutumista voidaan tarkkailla tietokoneella. (Kovaljeff ja Lehtinen 2017.)
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KUVA 5. Siru jolla hevonen pääsee ruokinta-automaatille, on kiinnitetty hevosen harjaan. (Silvennoinen 2018-12-14c.)
Ruokinta-automaatit ovat käyttövalmiita jatkuvasti. Hevonen voi käydä automaatilla niin usein kun
haluaa, mutta se saa rehu-annoksen vain ennalta määrätyn annoksen mukaisesti. Hevoselle voidaan annostella väkirehua (kuva 6) ja karkearehua useita pieniä määriä päivässä. Tämä sopii hevosen ruuansulatukselle paremmin kuin suuret kerta-annokset. (Okeroisten talli & Okeroisten ratsastajat ry 2017.) Hevosen vedensaanti on myös automatisoitu.
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KUVA 6. Ruokinta-automaatti väkirehulle. (Silvennoinen 2018-10-11b.)
Aktiivipihaton tarkoitus on aktivoida hevosta erilaisten muotojen, pohjamateriaalien ja kasvillisuuden
avulla. On havaittu, että hyvin suunniteltu, virikkeellinen ympäristö ja jaloittelutarha lisäävät hevosten aktiivisuutta. (Suomen hevostietokeskus ry s.a. d., Hoffmann, Rose-Meierhöfer, Standke, Klaer
ja Brunsch 2011, 632). Aktiivipihatoiden pohjaratkaisut voivat olla hyvin erilaisia paikasta riippuen.
Kuvassa 7 näkyy aktiivipihaton vaihtelevaa maastoa.

KUVA 7. Aktiivipihaton vaihtelevaa maastoa (Silvennoinen 2018-12-14d.)
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3

HEVOSEN KÄYTTÄYTYMINEN

Alkuperältään hevonen on laiduntava laumaeläin. Luonnonoloissa hevoset liikkuvat runsaasti ruuan
perässä. Hevonen on myös saaliseläin, joka tarkkailee ympäristöään jatkuvasti ja on valmiina pakenemaan tarvittaessa. (Saastamoinen 2017, 5.) Hevonen on kehittynyt nykymuotoonsa miljoonien
vuosien saatossa. Hevosen varhaisin kantamuoto oli Eohippus, joka oli noin koiran kokoinen ja sillä
oli neljä varvasta edessä ja kolme takana. Noin 7 miljoonaa vuotta sitten eli ensimmäinen yksivarpainen laji, josta kehittyi noin miljoona vuotta sitten nykyhevonen eli Equus. Hevoseläinten heimoon
kuuluvat myös seeprat sekä aasit. Suomessa ensimmäiset löydökset hevosten olemassaolosta on
tehty vasta rautakaudelta. (Hippolis-Hevosalan osaamiskeskus, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto. s.a.)
Alun perin hevosta käytettiin työjuhtana ja ruuan lähteenä sekä liikkumiseen paikasta toiseen. Nykypäivänä hevosten työ on muuttunut huomattavasti kevyemmäksi ja niitä käytetään työkoneen sijasta
harrastamiseen ja urheilussa. (Saastamoinen 2017, 5.) Urheiluhevoset ovat pitkälle jalostettuja
huippu-urheilijoita, joiden terveyteen ja hyvinvointiin satsataan paljon.
Hevoseläimellä on tiettyjä käyttäytymistarpeita, joita sen tulee päästä noudattamaan voidakseen
hyvin. Näitä tarpeita ovat muun muassa syömis- ja juomiskäyttäytyminen, lepääminen, liikunta ja
sosiaalinen käyttäytyminen. (Suomen Hevostietokeskus ry s.a.a) Erilaisissa elinympäristöissä hevonen pääsee toteuttamaan näitä käyttäytymistarpeitaan eri lailla. Esimerkiksi karsinatallissa elävä hevonen pääsee toteuttamaan näitä tarpeitaan rajoitetummin kuin aktiivipihatossa elävä hevonen,
koska ruokinta ja liikunta ovat riippuvaisia ihmisen toimista. On myös tutkittu, että nuorten hevosten
pitäminen laumassa mahdollisesti edistää niiden kykyä oppia, verrattuna karsinatallissa eläviin nuoriin hevosiin (ks. Søndergaard ja Ladewig 2004, 105–118). Hevosen muuttunut käyttötarkoitus ja
Suomen ilmasto-olosuhteet ovat kuitenkin tuoneet haasteita siihen, kuinka luonnollista elinympäristöä voimme hevoselle tarjota.
3.1

Syömis- ja juomiskäyttäytyminen
Hevoset käyttävät luonnonolosuhteissa päivästään noin 50–70 prosenttia eli 12-17 tuntia syömiseen
ja ravinnon etsimiseen (Autio 2015). Laiduntaessaan hevonen valikoi syötävän rehun huulien ja
niissä olevien tuntokarvojen avulla ja katkaisee ruohon etuhampaillaan. Hevosen pääsääntöinen ravinto koostuu ruohokasveista, mutta talvisaikaan hevosen ruokavalioon voi kuulua myös muun muassa puun kuoret, varvut, kasvien juuret ja lehdet (Autio 2015; Suomen hevostietokeskus ry s.a. c).
Hevosen ruuansulatuselimistön ominaispiirteitä ovat riittävä syljen eritys, ahdas nielu, vahva sulkijalihas ruokatorven ja mahalaukun välissä, pieni mahalaukku, joka erittää mahanestettä jatkuvasti,
pitkä ohutsuoli sekä tilava paksusuoli, joka koostuu kahdesta eri osasta. Näitä osia kutsutaan
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umpisuoleksi ja lynkkysuoleksi, joka jaetaan vielä kahteen eri osaan: isoon lynkkysuoleen ja pieneen
lynkkysuoleen. Ison ja pienen lynkkysuolen erottavat toisistaan lannemutka. (Autio 2015.)
Hevosen ruuansulatus elimistö on erittäin herkkä toiminnanhäiriöille, jos ravinto poikkeaa suuresti
sen luontaisesta ruokavaliosta (Autio 2015). Pelkkä korsirehuruokinta ei kuitenkaan aina riitä takaamaan riittävää energiansaantia varsinkaan urheiluhevosilla, joten hevosille on syötettävä lisäksi väkirehuja. Suuret väkirehuannokset voivat kuitenkin altistaa hevosen suolistosairauksille. Erilaisia suolistosairauksia on muun muassa mahahaavat, suoliston mikrobihäiriöt, ripulit, erilaiset ähkyt ja suoliston virheasennot. Jotta voitaisiin välttää edellä mainitut suolistosairaudet, olisi tärkeää että hevoset ruokittaisiin useita kertoja päivässä ja pienissä erissä. Suuria tärkkelys- ja sokeripitoisuuksia tulisi rehuissa välttää ja hyvään rehuhygieniaan tulisi kiinnittää huomiota. Ruokinnan tulisi tapahtua
myös säännöllisesti ja hevonen tulisi totuttaa ruokinnan muutoksiin. Riittävän pureskelun ja sitä
kautta syljen erityksen saanti olisi myös tärkeää huomioida. (Hirvonen, Hyyppä, Jansson, Laine ja
Saastamoinen 2007, 34–35, 67–69.)
Aktiivipihatoissa ruokinnan haasteet on ratkaistu muun muassa ruokinta-automaateilla. Lisä-ja väkirehut sekä heinät jakaa rehukioski, joka annostelee pieniä määriä rehua kerrallaan. Näin hevonen
saadaan syömään vähän kerralla, useita kertoja päivässä. (Viitanen 2013, 142.)
Vesi on hevosen tärkein ravintoaine (Suomen Hevostietokeskus ry 2017). Hevonen juo päivässä noin
30-40l vettä. Tarve kuitenkin vaihtelee paljon ja vedenkulutus voi nousta jopa kaksinkertaiseksi. Veden kulutukseen vaikuttaa esimerkiksi päivän lämpötila, työn rasittavuus, karkearehun kuiva-ainepitoisuus ja maidontuotanto. Vedensaanti on tärkeää ruuansulatuselimistön toiminnalle ja nestetasapainon säätelyyn. Hevoset eivät siedä vedenpuutetta. (Suomen Hevostietokeskus ry s.a.e). Hevosilla
tulisi olla jatkuvasti puhdasta vettä saatavilla. Liian vähäinen juominen voi aiheuttaa ruuansulatuselimistään häiriöitä ja johtaa jopa ähkyyn. Siksi on myös tärkeää, että riittävästä vedensaannista pidetään huolta niin tallissa, laitumella, tarhassa kuin pihatoissakin. Myös veden lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka paljon hevonen juo, sillä lähellä jäätymispistettä olevaa vettä hevoset juovat vähemmän. (Suomen Hevostietokeskus ry 2017.)
Erityisesti pihatoissa on huolehdittava, että hevosilla on jatkuvasti sulaa vettä saatavilla. Kylmemmän pihattoympäristön vuoksi, hevosten karkearehun kulutus lisääntyy, joka puolestaan lisää hevosten vedentarvetta. Pihatoissa riittävän veden saanti kannattaa varmistaa lämmitettävillä automaattivesiastioilla. (Suomen Hevostietokeskus ry 2017.) Vesiautomaattien virtausnopeus olisi oltava vähintään 8 litraa minuutissa (Saastamoinen 2017, 96).
Eläinsuojelulaki (1996) on uudistumassa ja luonnoksessa kaikille nisäkkäille on huolehdittava jatkuva
vedensaanti eläinten pysyvässä pitopaikassa (Leppä 2018). Pihatoissa käytetään usein lämmitettäviä
juoma-automaatteja, jolloin vettä on saatavilla jatkuvasti. Haasteena on kuitenkin se, että on melkein mahdotonta tietää kuinka paljon hevonen juo ja juoko se riittävästi. Etenkin urheiluhevosien
riittävä vedensaanti on äärimmäisen tärkeää ja jollain tavalla tulisi pystyä mittaamaan, kuinka paljon
kukin hevonen pihatossa juo.

18 (56)
3.2

Lepääminen
Hevosen vuorokausirytmi poikkeaa suuresti ihmisten vuorokausirytmistä. Hevoset lepäävät noin 20–
30 prosenttia vuorokaudesta (Hirvonen ym. 2007, 125). Vapaana eläessään hevosten laidunnuksen
ja nukkumisen suhde vaihtelee ruuan määrän mukaan. Jos ruohokasvusto on joillain alueilla niukkaa, käyttävät hevoset enemmän aikaa laidunnukseen ja vähemmän nukkumiseen. Hevoset eivät
missään olosuhteissa nuku pitkiä, tauottomia yöunia. Lepojaksojen ajankohdat vaihtelevat jonkin
verran. Vapaana elävät hevoset lepäävät usein kesällä keskipäivällä, kun lämpötila on korkeimmillaan, mutta talvella samaan aikaan hevoset voivat käyttää ajan laiduntamiseen. Kesyhevosten päivärytmiin vaikuttaa muun muassa valo, vuodenaika, sää, lauman aktiivisuus, ruokinta-ajat ja valmennusaika. (Viitanen 2013, 13.)
Hevoset voivat levätä joko seisaaltaan tai maaten pää ylhäällä tai pää maassa. Syvä ja tarpeellinen
REM-uni on mahdollista vain jos hevonen makaa, sillä REM-unen saavuttaminen vaatii lihasten rentoutumista. Turvallisessa ympäristössä täysikasvuinen hevonen lepää makuullaan noin 10 prosenttia
vuorokaudesta. (Saastamoinen 2017, 10.) Varsat makaavat enemmän, sillä ne tarvitsevat aikuista
hevosta enemmän REM-unta (Fraser 2010, 106). Hevosen lepopaikan tulee olla kuiva, vedoton ja
lämmin, eikä se saa olla liukas. Ryhmätiloissa kaikkien hevosten on mahduttava makaamaan yhtä
aikaa, ja tilaa on silti jäätävä lauman muiden jäsenien väistämiseen. (Saastamoinen 2017, 10.) On
todettu, että hevoset, jotka eivät makaa riittävästi ja saa sitä kautta saa riittävästi REM-unta, voivat
vaipua REM-uneen seisaaltaan ja kaatua sen seurauksena. Se voi taas johtaa useimmissa tapauksissa loukkaantumisiin. (Fuchs, Kiefner, Reese, Erhard & Wöhr, 2019.) On siis erittäin tärkeää, että
hevosen elinympäristö on sellainen, että se voi tuntea olonsa turvalliseksi ja saada tarvitsemansa
levon.

3.3

Aktiivisuus ja liikunta
Luonnonoloissa hevoset liikkuvat runsaasti ja elävät laajoillakin alueilla. Tyypillisesti luonnonvaraiset
hevoset liikkuvat noin 20 km päivässä. Liikkuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi laiduntamiseen ja
laidunnus- sekä juomapaikkojen etsimiseen sekä lepopaikoille siirtymiseen. Hevoset myös suojautuvat saalistavilta eläimiltä liikkuen eli paeten. Vaikka hevoset liikkuvat luonnonoloissa paljon, ne yrittävät säästää energiaa niin paljon kuin mahdollista. Hevosen päivittäinen liikunta koostuu suurimmaksi osaksi hitaasta käyskentelystä laidunnuksen yhteydessä. (Suomen hevostietokeskus ry s.a.a.)
Hevosille on sisäänrakennettu tarve ylläpitää liikkumis- ja pakenemiskykyään. Hevonen on luotu liikkumaan, joten liikkumattomuus vaikuttaa sen psyykkeeseen, että fysiologiaan. Talliolosuhteissa eläminen ja vähäinen liikunta voi aiheuttaa hevoselle niin kutsutun rebound- ilmiön. Rebound- ilmiö
tarkoittaa sitä, että hevosen päästessä liikkumaan ne liikkuvat sitä enemmän ja voimakkaammin,
mitä pidempään liikuntamahdollisuudet ovat olleet rajoitettuja. (Kaimio 2004, 124.) Tämä voi lisätä
loukkaantumisriskiä merkittävästi. Liikunnan puute ja siitä johtuva stressi voi myös aiheuttaa erilaista häiriökäyttäytymistä kuten lannan tai puun syömistä, säikkymistä, pakoreaktion muotoja, aggressiivisuutta, itsetuhoista käytöstä, ilman nielemistä ja puun puremista. Runsas ja säännöllinen
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liikunta vähentää ja todennäköisesti jopa poistaa häiriökäyttäytymisen kehittymisen kokonaan. (Kaimio 2004, 124.) Suomen hevostietokeskus ry kertoo internetsivuillaan että,

Tutkimusten mukaan kilpahevosia pidetään tuntimääräisesti kaikista eniten sisällä tallissa ja vähiten ulkotarhassa (Visser & Van Wijhe-Kiezebrink 2010). Kilpahevoset ovat
siten muita hevosryhmiä alttiimpia tallissa pidon haittavaikutuksille, joten niiden riittävään ulkoilu- ja laidunnusmahdollisuuteen tulisi kiinnittää erityishuomiota! (Suomen
hevostietokeskus ry 2015e.)

Liikkuminen vaihtelevissa ja kovissa maastoissa on myös välttämätöntä aikuisen hevosen luustolle ja
nivelten toiminnalle. Pihatto tarjoaa hevoselle mahdollisuuden liikkua vapaammin ja toteuttaa näin
lajinmukaista käytöstä. (Kaimio 2004, 124.) Hevosen liikunnantarve voi tyydyttyä suurella alueella,
jossa ruokinta- ja vesipisteet ovat sijoitettu alueen eri päätyihin ja ne voivat elää lauman kanssa.
Kuitenkin harvoilla hevosen omistajilla on mahdollisuus pitää hevosia niin laajalla alueella. Siksi myös
pihatossa eläviä hevosia tulee liikuttaa säännöllisesti. (Kaimio 2004, 124, 259.)
3.4

Sosiaalisuus
Hevonen on hyvin sosiaalinen laumaeläin, jonka käyttäytymistä ohjaavat lauman jäsenten välillä olevat tunnesiteet ja laumahierarkia (Jansson 2003, 122). Saaliseläimenä hevosella on voimakas tarve
kuulua laumaan ja siksi yksinolo luo sille turvattomuuden tunteen (Suomen Hevostietokeskus ry,
s.a.b.). Hevoslaumassa muodostuu arvojärjestys, jolloin alempiarvoinen lauman jäsen väistää ylempiarvoista. Alistuminen osoitetaan tehokkaimmin väistämällä nopeasti turvallisen etäisyyden päähän.
Jos lauman alempiarvoilla jäsenellä ei ole tilaa väistää, voi tilanne eskaloitua yhteenotoksi. (Jansson
2003, 122.)
Arvojärjestys on hevosille erittäin hyödyllinen. Se vähentää kilpailua ja sitä kautta loukkaantumisia.
Vakaassa laumassa jokainen hevonen tietää paikkansa, jolloin hierarkian ylläpitämiseen ei kulu turhaa energiaa. Hevosyksilön sijaintiin arvojärjestyksessä vaikuttaa ikä, koko ja luonne. Yleensä hevoslaumassa johtajina on vanhempi tamma ja johtaja ori. (Suomen Hevostietokeskus ry, s.a.b.). Hevoslaumoilla ei ole varsinaista reviiriä. Ne pysyttelevät samoilla alueilla niin kauan, kun sieltä löytyy
riittävästi laidunnusalaa, vettä ja suojaa säältä ja hyönteisiltä. Hevoslauman elinalueiden koko voi
vaihdella neliökilometristä, 50 neliökilometriin. (Suomen Hevostietokeskus ry, s.a.b.).
Hevosten keskinäisille suhteille on tärkeää voida olla fyysisesti kontaktissa toiseen hevoseen. Pahimmillaan nykypäivänä hevoset voivat vain katsella toisia hevosia tallin kaltereiden ja tarhojen, kujalla
erotettujen, aitojen takaa. Tämä ei kuitenkaan hevoselle vielä riitä sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Ryhmässä tarhaaminen tai karsinoiden avoimien luukkujen avulla hevoset voivat päästä
karsinatalleissa paremmin kosketuksiin toistensa kanssa. (Kaimio 2004, 125).
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4

URHEILUHEVOSEN ERITYISTARPEET
Hevosurheilu voidaan jakaa raviurheiluun ja ratsastukseen. Ratsastuksessa on useita eri alalajeja,
joista kolme on olympialajeja ja samalla yleisimpiä Suomessa. Olympialaisissa kilpaillaan este-,
koulu-, ja kenttäratsastuksessa. Suomessa kilpaillaan myös muissa ratsastuksen lajeissa, joita ovat
matka-, lännen-, ja vammaisratsastus sekä vikellys ja valjakkoajo. Lisäksi Suomessa järjestetään
islanninhevosten askellajikilpailuja. (Suomen ratsastajainliitto s.a.). Raviurheilussa perinteisten kärrylähtöjen lisäksi kilpaillaan montéssa eli raviratsastuksessa.
Tässä työssä tarkastellaan kaikkia urheiluhevosia joita Suomessa on. Urheiluhevosella tarkoitetaan
aktiivisesti ja tavoitteellisesti treenaavaa hevosta, joka myös kilpailee. Mitään lajia ei ole rajattu pois,
sillä aktiivipihatoissa elävien kilpailevien urheiluhevosten määrä on niin vähäinen. Jos työssä olisi
halunnut rajata urheiluhevosia eri ryhmiin, olisi voinut esimerkiksi etsiä yrityksiä, joissa on pelkästään ravihevosia tai ratsuhevosia. Käytän työssä myös termiä urheiluhevonen, kilpahevosen sijasta,
sillä aktiivisesti kilpailevia hevosia on Suomessa melko vähän, eikä niitä olisi välttämättä ollut ollenkaan haastateltavissa aktiivipihatoissa. Eri lajeissa harjoitusten rasittavuus on erilaista ja haastateltavien hevosyksilöt olivat niin erilaisia, joten tässä työssä on helpompi tarkastella urheiluhevosia yleisesti yhtenä ryhmänä.
Urheiluhevoset ovat hevosia, joita käytetään kilpaurheilussa. Ne ovat usein arvokkaita eläimiä, joiden hoidon laatuun erityisesti panostetaan. Suomessa urheiluhevoset elävät usein karsinatalleissa.
Karsinatallissa asuessaan urheiluhevonen viettää jaloittelutarhassa aikaa yksin muutamasta tunnista,
kokonaiseen päivään. Urheiluhevoset ovat usein jaloittelutarhassa yksin loukkaantumisriskin minimoimiseksi. Niitä valmennetaan useampana päivänä viikossa, jonka jälkeen niitä palautellaan suorituksesta vapaapäivän tai kevyen liikunnan avulla. Päivän aikana ne voivat käydä tarhaamisen lisäksi
kävelykoneessa, jos tallilla sellainen on. Urheiluhevoset eroavat harrastehevosista siten, että urheiluhevonen on usein jalostettu siihen lajiin jossa se kilpailee.

4.1

Hyvinvointi
Yleisesti urheiluhevosia hoidetaan erityisellä tarkkuudella ja huolehditaan myös hevosen psyykkisestä hyvinvoinnista, sillä vain fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva hevonen pystyy antamaan parhaan suorituksen kilpailutilanteessa. Urheiluhevosten elämä voi olla kuitenkin jossain tapauksissa
kaukana siitä, miten hevonen vapaana ollessaan eläisi. Siltä voi pahimmillaan puuttua lauma, jolloin
se ei pääse koskettamaan toisia hevosia eikä harjoittamaan sosiaalista kanssakäymistä. Urheiluhevonen voidaan ruokkia 3-4 kertaa päivässä ja muun ajan se voi seisoa karsinassa tai suorakulmion
muotoisessa hiekkatarhassa odottaen seuraavaa ruokinta- tai valmennuskertaa. Aktiivipihatossa urheiluhevonen puolestaan saisi lauman ja sitä kautta sosiaalisia kontakteja muihin hevosiin. Hevonen
voi ruokailla useammin aktiivipihatossa ja se sopisi sen ruuansulatukselle paremmin ja ehkäisisi urheiluhevosilla yleistä mahahaavaa. Se voisi myös liikkua pitkin vuorokautta, ja tämä voisi edistää sen
palautumista ja lihaksiston ja nivelten hyvinvointia. Koska hevonen pääsisi toteuttamaan luonnollisia
käyttäytymistarpeitaan, sen stressitaso tulisi luultavasti laskemaan. Laumassa ollessa
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loukkaantumisriski kuitenkin kasvaa (Suomen hevostietokeskus 2015b). Lauman jäsenet tulisi valita
tarkkaan ja huolehtia, että hevosilla on riittävästi tilaa väistää toisiaan. Lauman alempiarvoisten jäsenten tulisi myös pystyä lepäämään rauhassa ilman ylempiarvoisten jäsenten häirintää, sillä riittävä
lepääminen vaikuttaa hevosen hyvinvointiin.
Urheiluhevoset ovat usein alttiita stressille muun muassa kovan valmennuksen, useiden kilpailupäivien ja runsaan kuljettamisen vuoksi. Lyhytaikainen stressi hevoselle on tervettä ja normaali osa hevosen arkea (Kaimio 2004, 128). Pitkittyessään se kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Hevoset voivat kokea stressiä myös luonnottoman elinympäristön vuoksi. Se voi stressaantua myös lauman puuttumisesta ja liian vähäisistä mahdollisuuksista lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Stressaantuminen, turhautuminen ja lauman puuttuminen voi esiintyä hevosella stereotyyppisenä käyttäytymisenä kuten
ilman nielemisenä, puun puremisena ja itsetuhoisuutena. (Kaimio 2004, 128).
4.2

Ruokinta
Urheiluhevosten ruokinta on tarkkaa, sillä muutokset ruokinnassa tai vääränlainen ruokinta voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn heikentävästi. Hevosen energiantarve kasvaa valmennettaessa. Yleensä
päivittäisestä rehuannoksesta vähennetään karkearehun osuutta ja lisätään väkirehuosuutta. Ruokinnassa tulisi kuitenkin välttää suuria tärkkelysmääriä yhdellä kertaa. Jos kuitenkin karkearehun
laatu on erittäin hyvä, ei väkirehun määrää tarvitse nostaa kovin korkeaksi. Urheiluhevoselle voi riittää hyvälaatuisen perusrehujen lisäksi hyvälaatuinen kivennäinen, jonka lisäksi kannattaa kovan hikoilun jälkeen korvata menetetyt elektrolyytit. (Saastamoinen 2017, 60-61). Hevosen juomisesta
tulee myös huolehtia etenkin pitkinä kilpailupäivinä, jolloin juomattomuus voi pahimmillaan johtaa
jopa ähkyyn (Tampereen hevosklinikka 2013).
Vitamiineista urheiluhevonen tarvitsee E-vitamiinia perusruokinnan lisäksi. E-vitamiini suojaa ja ylläpitää lihaksia. Vitamiinilisää tulisi antaa päivittäin, ei kuureina. Kilpailupäivänä hevosen ruokinta tulisi
olla mahdollisimman normaalia, ruokinnan tulisi kuitenkin tapahtua 4-5 tuntia ennen kilpailua koska
mahalaukku on kerennyt tyhjentyä ja veren sokeripitoisuus on silloin korkeimmillaan. (Saastamoinen
2017, 60-61). Kylmempi ilmasto vaatii pihattoympäristössä lisäenergiaa, joka voi aiheuttaa haasteita jo valmiiksi suuren energiamäärän tarvitsevalle urheiluhevosella. (Suomen hevostietokeskus
2015b.) Energiankulutus kasvaa kylmissä olosuhteissa noin 30–40 % (Saastamoinen 2017, 51).

4.3

Palautuminen
Urheiluhevosen palautumisessa on tärkeä muistaa, että hevonen on luotu liikkumaan. Hyvin raskaan
harjoituksen jälkeen palautumiseen saattaa mennä jopa viikko. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hevosen tulisi olla karsinalevossa harjoituksen jälkeen, vaan kevyt, tasainen liikunta virikkeellisessä ympäristössä lisää hevosen terveyttä ja hyvinvointia ja edistää palautumisessa. (Kaimio 2004, 275).
Palautumiseen vaikuttaa myös harjoitusta ennen ja jälkeen tehtävät alku- ja loppuverryttely (Suomen hevostietokeskus ry 2015b). Urheiluhevosten palautumiseen edistämiseen käytetään usein
myös erilaisia hoitoja esimerkiksi hierontaa ja jalkojen kylmäystä.
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Urheiluhevoset hikoilevat usein runsaasti valmennuksissa, ja koska hikistä hevosta ei voi laittaa pihattoon sen kylmettymisen vuoksi, on se kuivatettava jollain muulla tavoin ennen pihattoympäristöön palauttamista. (Suomen hevostietokeskus ry 2015b). Lämminveriset ovat herkimpiä kylmille
olosuhteille (Saastamoinen 2017, 51). Urheiluhevosia joudutaan Suomen olosuhteissa loimittamaan
runsaasti, jolloin ehkäistään niiden kylmettyminen. Kylmettymisestä voi seurata esimerkiksi lihasongelmia tai sairastumisia. Urheiluhevosten jalkojen ja kavioiden kunnosta pidetään myös erityisen hyvää huolta. Hevosen jalkoja olisi hyvä kylmätä raskaan valmennuksen tai kilpailun jälkeen (Tampereen hevosklinikka 2013). Kengitysväli voi olla myös lyhyempi kuin harrastehevosella.
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5

MENETELMÄT
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää aktiivipihaton hyödyt ja haitat urheiluhevoselle ja kehittää
tulosten avulla tulevaisuudessa urheiluhevosten pihatto-/talliolosuhteita siten, että niiden on helpompi toteuttaa luontaisia käyttäytymismalleja. Työssä selvitetään minkälaisia mahdollisuuksia aktiivipihatto antaa urheiluhevosen hyvinvoinnille. Tarkastelen muun muassa mahdollisia hyötyjä ja riskejä, mitä aktiivipihatto urheiluhevoselle tuo. Voiko se kenties parantaa suorituskykyä vai onko sillä
heikentävä vaikutus palautumiseen? Lisääntyykö aktiivipihatossa lauman kanssa elävän urheiluhevosen loukkaantumisriski merkittävästi? Tai muuttuuko hevosen käyttäytyminen aktiivipihatossa.
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus tarkoittaa, että aineisto, jota kerätään,
on tekstin muodossa, ei numeraalista (Eskola ja Suoranta 2000, 15). Määrällinen tutkimus ei tullut
kysymykseen, koska aktiivipihattoja on Suomessa vielä vähän, eikä aineistoa olisi saatu tarpeeksi
analysointia varten. Aineistonkeruun menetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu.
Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa on ennalta määrätty teema, jonka ympärillä keskustelua
käydään. Haastattelija voi vaihdella kysymysten paikkaa ja esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi ja Hurme 2007, 47-48.) Tulosten analysointi aloitettiin haastattelujen kuuntelemisella ja litteroinnilla. Litteroinneista eriteltiin aiheet teemoittain Exceliin.

5.1

Luotettavuus ja eettisyys
Jokaisen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä tulee tarkastella. Luotettavuutta arvioidaan muun
muassa sen perusteella miten aineiston keruu on tapahtunut, kuinka se on analysoitu ja raportoitu
sekä kuinka tutkimuksen tiedonantajat ovat valittu. Eettinen tutkimus on suunniteltu ja raportoitu
huolella, jotta vältytään harhaanjohtavan tiedon jakamiselta. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 151, 163.)
Aineisto kerätään teemahaastattelujen kautta ja luotettavuuteen liittyy vahvasti se, että aineisto
koostuu kahden ihmisen keskustelusta. Luotettavuutta on kuitenkin pyritty parantamaan sillä, että
haastattelut nauhoitetaan, jolloin niitä pystyy kuuntelemaan jälkeenpäin ja eikä asioiden todenperäisyys jää muistin varaan. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että aineistoa joudutaan käsittelemään monta kertaa. Haastattelut litteroidaan ensin, minkä jälkeen niistä muokataan pelkistettyjä
ilmaisuja taulukoihin ja sen jälkeen kirjoitetaan ja analysoidaan vielä raporttiin. Mahdollisuus siihen,
että haastateltavan oma ajatus voi muuttua käsittelyn seurauksena, on suurempi. Luotettavuutta
kuitenkin lisää se, että haastattelen itse tiedonantajat ja tulen käsittelemään aineistoa runsaasti joten tulen tutustumaan siihen hyvin.
Haastateltavat on valittu internetistä löytyvistä yrityksistä. Tulosten luotettavuutta lisää se, että yritykset ovat olleet toiminnassa useamman vuoden ja ovat näin kerryttäneet kokemustaan aiheesta.
Tutkimuksen huolellinen suunnittelu ja yksityiskohtaisesti raportointi lisäävät tutkimuksen eettisyyttä. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 153). Käytän luotettavia lähteitä ja merkitsen lähdeviitteet aina
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tarvittaessa sekä raportoin huolellisesti saatuja tuloksia. Tutkimuksen aihetta pidän eettisesti hyväksyttävänä, sillä sen tarkoitus on edistää hevosten hyvinvointia.
5.2

Toteutus
Tutkimuksessa haastateltiin kuutta talliyrittäjää, joiden hevoset asuvat aktiivipihatossa. Kaikki talliyritykset sijaitsevat Etelä-Suomessa. Yritysten valintakriteereinä olivat internetistä löytyvät kotisivut.
Sillä perusteella pystyin päättelemään, että kyseessä on tarpeeksi suuri toimija. Suuremmilla yrityksillä on enemmän kokemusta erilaisten hevosten käyttäytymisestä aktiivipihatossa, koska hevosyksilöitä on enemmän. Aktiivipihatot sijaitsevat Etelä-Suomessa luultavasti siksi koska hevosia on siellä
eniten. Yksi syy voi olla myös se, että yrittäjillä on rohkeutta tarjota uudentyyppisiä tallipalveluita
alueilla, joissa niille on enemmän kysyntää.
Talliyrityksissä oli vaihteleva määrä hevosia. Joissakin yrityksissä hevosille on aktiivipihaton lisäksi
karsinatalli. Teemahaastattelujen lisäksi sain yhdeltä yrittäjältä mahdollisuuden lähettää samoja kysymyksiä heidän asiakkailleen eli hevosten omistajille. Näin ollen sain teemahaastattelujen lisäksi
kolmelta yksityisen hevosen omistajalta kokemuksia heidän hevosten käytöksestä aktiivipihattoon
muuttamisen jälkeen. Työssä haettiin aiheeseen aineistoa myös ulkomailta, sillä otin yhteyttä Ruotsiin erääseen hevoskoulutuskeskukseen. Ruotsista saatu aineisto on käännetty suomeksi, tunnistettavuuden välttämiseksi. Koulutuskeskuksessa on aktiivipihatto, ja kyseisessä aktiivipihatossa on
tehty tutkimusta aktiivipihaton vaikutuksista hevosen suorituskykyyn ja palautumiseen.
Talliyritykset valittiin internetistä löytyvien tietojen perusteella. Yritykset ovat olleet toiminnassa
vaihtelevasti 5 vuodesta 14 vuoteen. Tästä voidaan päätellä, että jokaisella yrittäjällä on jo kokemusta siitä kuinka aktiivipihatto voi vaikuttaa hevosen käyttäytymiseen tai suorituskykyyn. Valitut
yritykset osoittautuivat tällä perusteella hyviksi. Osa yrityksistä toimi maatilan sivuelinkeinona ja
osalla oli ratsastuskoulu toimintaa pihattopaikkojen vuokraamisen lisäksi. Joukossa oli myös yrityksiä, jotka tarjosivat pihattopaikkojen vuokraamista vain yksityisille hevosten omistajille. Yhden yrityksen asiakkailta oli mahdollisuus kysyä heidän hevostensa muutoksista aktiivipihattoon muuton
jälkeen. Yksityisten hevosten omistajilta ei kysytty taustatietoja, vain hevosten käyttäytymiseen liittyvät kysymykset sähköpostin välityksellä. Haastattelut suoritettiin joko puhelimitse tai kasvotusten
tilavierailun yhteydessä. Haastatteluissa käytettiin kyselyrunkoa (liite 1), jonka avulla ohjattiin keskustelua ja varmistettiin että kaikki tarvittava kysytään. Haastattelut nauhoitettiin analysoinnin helpottamiseksi. Haastattelut on toteutettu aikavälillä 14.12.2018–14.1.2019.
Teemahaastattelussa edettiin etukäteen valittujen teemojen mukaan ja esitettiin tarkentavia lisäkysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 87–88). Haastattelut aloitettiin kysymällä yrityksistä taustatietoja. Minkälainen yritys ja kuinka pitkään se on ollut toiminnassa. Näillä tiedoilla haettiin tietoa siitä, minkälainen osaaminen yrittäjillä oli taustalla, ja kuinka
luotettavina heidän vastauksiaan voidaan pitää. Taustakysymyksissä selvitettiin myös syitä, miksi
yrittäjät olivat valinneet juuri aktiivipihaton hevosenpitotavaksi. Kyselyssä pyrittiin selvittämään mikä
aktiivipihatossa on hyvää, että se kannattaa ottaa hevosenpitotavaksi. Taustakysymyksissä
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selvitettiin myös pihatossa pidettävän lauman kokoa ja sitä minkälaisia hevosia siellä pidetään. Sillä
haluttiin saada selville hevosten käyttötarkoitus ja se kilpailevatko hevoset vai eivät.
Taustakysymyksissä selvitettiin myös yrityksen toimintatapoja kengitykseen, loimitukseen ja klippaukseen eli hevosten karvojen ajelemiseen, joka nopeuttaa niiden kuivumista hiestä. Näillä pyrittiin
selvittämään, voiko esimerkiksi kengättömyys ehkäistä loukkaantumisia tai onko loimittamisella vaikutuksia esimerkiksi lihasongelmiin tai palautumiseen.
Haastatteluissa käytiin läpi erilaisia teemoja hevosen käyttäytymisestä, terveydentilasta, terveydenhuollosta, urheiluhevosen erityistarpeista ja yrittäjän omasta työskentelystä ja kilpailutaustasta.
Haastateltavilla oli paljon kerrottavaa hevosen käyttäytymisen muutoksista, loukkaantumisista ja sairauksien kuntoutumisesta. Hevosen käyttäytyminen voi muuttua hyvin nopeasti esimerkiksi stressin
tai sairauden myötä. Näitä muutoksia pyritään tarkkailemaan päivittäin hevosen hoitotyössä. Myös
loukkaantumisia tarkkaillaan päivittäin, joten niiden muutokset huomataan nopeasti. Luultavasti
nämä syyt johtivat siihen, että haastateltavilla oli paljon kerrottavaa edelle mainituista aiheista.
Haastateltavien oli puolestaan vaikea vastata kysymyksiin aktiivipihaton vaikutuksista kilpailusuorituksiin, sillä vain kaksi vastaajista oli itse kilpaillut. Haastateltavien oli myös vaikea vastata kysymykseen hevosen syömis- ja juomiskäyttäytymisen muutoksista, koska ongelmia ei ole ollut ja asioita ei
ole ehkä seurattu niin tarkasti tai muutoksia ei ole hevosten syömis-, tai juomiskäyttäytymisessä tapahtunut.
5.3

Analyysi
Haastatteluista saatuja aineistoja analysoidaan sisällönanalyysi-menetelmän avulla. Sisällönanalyysimenetelmä tarkoittaa sanallista tekstin sisällön kuvailua. Menetelmässä pyritään tiivistämään ja kuvaamaan ilmiötä. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.)
Valitsin teemahaastattelujen analysointimenetelmäksi sisällönanalyysi- menetelmän, koska se on yksi
perus analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää monenlaisissa laadullisissa tutkimuksissa. (Tuomi ja
Sarajärvi 2018, 103-104). Aineisto oli myös laadultaan sellainen, että siitä piti pystyä erottelemaan
itselleen tarpeellinen tieto, kaikesta muusta saadusta tiedosta.
Analyysi aloitettiin aineiston ryhmittelyllä eri teemoihin Excel taulukkoon. Sen jälkeen samankaltaiset
ja samaa tarkoittavat lauseet on alleviivattu värejä apuna käyttäen. Samankaltaiset ilmaisut on kirjoitettu auki ja lisäksi taulukoitu. Taulukoissa tulokset on luokiteltu ilmaisuiksi, alaluokiksi ja pääluokiksi. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–123.) Tuloksia verrattiin urheiluhevosen tarpeisiin ja tehtiin
johtopäätökset aktiivipihaton mahdollisuuksista urheiluhevoselle (kuvio 1).

26 (56)

Aineiston luokittelu teemoittain

Teemojen yhtäläisyyksien ja
samankaltaisten ilmaisujen erittely värejä
apuna käyttäen
Samankaltaisten ilmaisujen
aukikirjoitus ja taulukointi
Tulosten vertailu
urheiluhevosen
erityistarpeisiin
nähden
Johtopäätökset
aktiivipihaton
mahdollisuuksista
urheiluhevoselle
KUVIO 1. Tulosten analyysin eteneminen
Haastattelut ovat painottuneet yleisesti hevosen pihattokäyttäytymiseen. Haastatteluista on haettu
hyötyjä ja haittoja hevoselle yleisesti. Työssä verrataan urheiluhevosen erityistarpeita haastatteluista
saatuun aineistoon ja teen johtopäätöksiä sen perusteella. Vastaan siten tutkimuskysymykseen:
minkälaisia mahdollisuuksia aktiivipihatto antaa urheiluhevosen pitoon. Opinnäytetyön tavoitteena
on selvittää aktiivipihaton mahdollisuudet urheiluhevoselle ja kehittää ehkä tulevaisuudessa urheiluhevosten elämänlaatua lähemmäs niiden luontaista käyttäytymismallia.
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6

TULOKSET
Teemahaastatteluihin osallistui 6 talliyrittäjää ja 3 hevosen omistajaa. Yhdessä haastattelussa haastateltiin myös ruotsalaista hevoskeskuksen opettajaa. Yrityksillä oli vaihteleva määrä kilpailevia hevosia aktiivipihatossa. Suurimmalla osalla oli harrastehevosia, opetushevosia tai hevosia, jotka olivat
joko kuntoutumassa tai vähemmällä käytöllä vanhan vamman vuoksi sekä nuoria hevosia. Joukossa
oli myös aktiivisesti kansallisella tasolla eli 3- tasolla kilpailevia hevosia ja entisiä kilpahevosia, joiden
aktiiviura on ohi. Kilpailevia tai entisiä kilpahevosia oli ratsastuksen kaikista lajeista, esteratsastuksesta, kouluratsastuksesta, kenttäratsastuksesta ja valjakkoajosta. Suurin osa hevosista oli ratsuja,
paitsi Ruotsin aktiivipihatossa hevoset olivat ravihevosia. Ruotsin hevoskoulutuskeskukseen laitettiin
sähköpostilla sama kysymykset kuin kyselyrungossa (liite 1), jota käytettiin teemahaastatteluissa.
Talliyritysten hevoslaumojen koot vaihtelivat 11 hevosesta 36 hevoseen. Useammalla yrityksellä oli
puitteet suuremmalle laumakoolle, mutta hevosia ei syystä tai toisesta ollut täyttä määrää pihatoissa. Osa yrittäjistä haastatteli asiakkaansa ennen hevosen lisäämistä laumaan. Aktiivipihatoiden
hevoslaumat olivat ratsupainotteisia. Ja kaikissa laumoissa oli monen ikäisiä ja rotuisia hevosia.
Useimmat laumat olivat sekalaumoja, eli tammat ja ruunat olivat samoissa laumoissa. Voidaan päätellä, että hevosen ikä, rotu tai sukupuoli (tamma tai ruuna) ei estä laittamasta hevosia samaan laumaan. Yhdessä yrityksessä hevoset oli jaettu eri laumoihin sukupuolen mukaan. Ruunat ja orit muodostivat yhden lauman ja tammat toisen lauman. Ruuna- ja orilauma koostui hyvin todennäköisesti
nuorista hevosista, sillä aikuisia oreja ei voida pitää laumoissa keskenään niiden mahdollisen aggressiivisen laumakäyttäytymisen takia.
Urheiluhevosia oli hyvin pieni määrä ja nekin painottuivat vain muutamalle yritykselle, joten tuloksia
sovellettiin ja vertailtiin urheiluhevosten erityistarpeisiin nähden. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään voiko esimerkiksi kengättömyys ehkäistä loukkaantumisia tai onko loimittamisella vaikutuksia
esimerkiksi lihasongelmiin tai palautumiseen. Toimintatavoissa ja hevosyksilöissä oli kuitenkin niin
paljon vaihtelua, ettei johtopäätöksiä pystytty tekemään. Haastateltavilta olisi myös voinut kysyä
suoraan loimittamisen vaikutuksista palautumiseen tai kengättömyyden vaikutuksista loukkaantumisiin, jolloin vastauksia olisi voinut saada.

6.1

Hevosen käyttäytyminen
Oletuksena ennen haastatteluita oli, että hevosen käytös muuttuu jollain tapaa sen seurauksena,
että se saa elää laumassa aktiivipihatossa. Oletusta tuki myös tutkimustieto, jonka mukaan laumassa elävät hevoset ovat helpommin käsiteltävissä verrattuna hevosiin, jotka ovat erillään muista
lajitovereistaan (Yarnell ym 2015). Tulosten analyysin perusteella aktiivipihatto vaikuttaa positiivisesti hevosen käyttäytymiseen ja stressitasoihin. Stereotyyppinen käyttäytyminen esimerkiksi imppaamien tai kutominen tai puun pureminen on vähentynyt tai poistunut kokonaan, joka osoittaa
myös sen, että hevosen stressitasot laskevat. Yläetuhampaiden painamista kovaa alustaa vasten ja
ilman nielemistä kutsutaan imppaamiseksi. Kutominen on sitä, että hevonen vaihtaa painoa puolelta
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toiselle toistuvasti. Stressi aiheuttaa hevoselle erilaisia stereotyyppisen käyttäytymisen oireita. (Kaimio 2004, 128, 148-149.) Haastateltava kertoo, kuinka stressaavan hevosen käytös väheni silminnähden siirryttäessä aktiivipihattoon. Tämä kertoo siitä, että stressistä johtuva käytös alkaa vähentyä nopeasti ympäristön muuttuessa virikkeellisemmäksi ja lähemmäs hevosen luontaista elinympäristöä.

Hevosella oli karsinatallissa asuessaan paljon stressikäyttäytymistä, joka näkyi imppaamisena, levottomuutena, vihaisuutena (korvat jatkuvasti luimussa, yritti purra karsinaan mentäessä yms.) Aktiivipihatossa huono käyttäytyminen alkoi silminnähden
vähetä heti sinne muuton jälkeen ja kahden vuoden aikana poistunut kokonaan. (O3)
Imppaaminen oli erään haastateltavan mukaan sellainen stereotyyppisen käyttäytymisen muoto,
joka ei poistu pihatossa, vaikka ympäristö muuttuu virikkeellisemmäksi. Stereotyyppinen käyttäytyminen on hevoselle opittu tapa, joka voi laueta vaikka alkuperäistä stressin aiheuttajaa ei enää olisikaan ympäristössä (Kaimio 2004,148.) Todennäköisesti tämä on syy sille, miksi jollain hevosyksilöllä
stereotyyppinen käyttäytyminen voi jatkua vaikka ympäristö olisi hevosen luontaista käyttäytymistä
tukeva.

Stereotyyppisestä käytöksestä kaikki muut paitsi imppaaminen jää.. Muut on poistunut.. Imppaaminenkin vähenee paljon, mutta ei poistu kokonaan (H5)
Lyhytaikainen stressi on hevoselle normaali, mutta pitkittyessään se alkaa aiheuttaa ongelmia. Pitkäaikaista stressiä hevoselle aiheuttavat esimerkiksi luonnottomat elinolosuhteet, tylsistyminen, harvat
ruokinta-ajat ja lauman puuttuminen. Hyvin stressaantunut hevonen voi alkaa toistaa jotain tiettyä
käyttäytymiskaavaa. Hevonen voi olla stressaantuneena jopa itsetuhoinen ja purra tai hangata itseään ihon rikkoutumiseen asti. (Kaimio 2004,128, 148–149.) Aktiivipihatto voisi tuoda stressiherkille
hevosille helpotusta. Esimerkkinä haastatteluissa tuli ilmi seuraavanlainen tapaus.

Yksityisen omistama hevonen joka oli aiemmin samassa paikkaa karsinatallissa ja uutena vuotena stressasi paljon ilotulitteiden takia, mutta tänä vuonna pihatossa ei reagoinut ollenkaan raketteihin. (H1)

Haastateltava vertaa hevosen käytöstä stressaavassa tilanteessa karsinatallissa ja aktiivipihatossa ja
raportoi positiivisesta muutoksesta hevosen siirryttyä aktiivipihattoon. Tämä voi johtua siitä, ettei
muu lauma ole reagoinut ilotulitteisiin, jolloin muun lauman käytös on helpottanut stressaavan hevosen oloa. Tästä syystä stressaava hevonen ei ole reagoinut niin voimakkaasti ilotulitteisiin ollessaan
aktiivipihatossa. Lauman läsnäolo voi tuoda stressaavalle hevoselle helpotusta, jos niihin ei voi itse
muuten vaikuttaa kuten liikenne tai melu. Stressitasojen laskua voisi myös hyödyntää kilpailutilanteessa. Haastatteluissa tuli ilmi tapaus, jossa kilpaileminen on jouduttu lopettaamaan hevosen liiallisen stressaamisen vuoksi.

Hevonen kilpaili esteratsastuksessa hyvällä menestyksellä 6-7 vuoden ajan, mutta
kilpaileminen aiheutti hevoselle stressiä ja päätimme lopettaa kilpailemisen -- (O3)
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Edellä mainitussa tapauksessa aktiivipihatto olisi voinut tuoda helpotusta hevosen stressitasoihin.
Ehkä kilpailemista olisi pystytty jatkamaan, sillä pihattohevosten on kuvailtu olevan rauhallisempia ja
stressivapaampia kuin muualla asuvat hevoset. Hevosen stressiherkkyyteen vaikuttaa myös hevosen
luonne, jolloin ei voi täydellä varmuudella sanoa, että aktiivipihatto auttaa laskemaan stressitasoja.
Seuraavat otteet kuitenkin tukevat näkemystä siitä, että aktiivipihatto parantaa hevosen stressinsietokykyä.

-- pihattohevoset ei säiky ääniä tai muita eläimiä koska ne näkee semmosia koko ajan
kun ne on siellä pihalla jatkuvasti (H2)
Ne on rauhallisempia, perusjärkeviä. Turha hölmöily jää pois. Hevoset tottuu asioihin
ympärillä, tuuleen ja ihmisten liikkumiseen (juoksemiseen) yms. Ne harvoin pelkää
sitä että muut laukkaa kentällä (H4)
Kun hevoset ovat kotiutuneet ja löytäneet paikkansa laumassa, stressitasot laskee
huomattavasti – (H5)
Aktiivipihatossa huono käyttäytyminen (stressikäyttäytyminen, kuten imppaaminen,
levottomuus yms.) alkoi silminnähden vähetä heti sinne muuton jälkeen ja kahden
vuoden aikana poistunut kokonaan (O3)
Stressitasot laskee kenties, hevoset muuttuvat rauhallisemmaksi -- (H6)
-- mahahaava hevosta ei ole tarvinnut lääkitä tänä vuonna – (H6)
Musta tuntuu et pihattohevoset on sopusampia kilpahevosenakin, tulee paremmin
toimeen toistensa kanssa. (H3)
Alkuaan ”iki-liikkuja” on rauhoittunut ja tasaantunut pihattoon tultuaan. Ei enää stressaa ja jännitä perusasioita, seesteisempi (O2)

Tämä antaa melko vahvan kuvan siitä, että hevosen käytös todella muuttuu aktiivipihattoympäristössä. Tietoa tulisi pystyä hyödyntämään urheiluhevosten hyvinvoinnin takaamiseksi. Tuloksissa tulee selkeästi ilmi, että hevosten stressikäyttäytyminen vähenee, joten niiden hyvinvointikin lisäntyy
aktiivipihatossa. Tätä tukee myös tutkimustieto, että hevosten pitäminen laumassa edistää niiden
hyvinvointia (Yarnell ym. 2015, 57).
Koska hevoset muuttuvat rauhallisemmiksi ja erään haastateltavan mukaan (O1) niiden keskittymiskyky paranee, tulisi pohtia olisiko, sillä vaikutusta hevosen oppimiseen. Sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi nuorten kilpahevosten koulutuksessa. Jos hevonen on vastaanottavaisempi oppimaan uusia
asioita, voidaan sen koulutuksessa edetä ehkä nopeammin. Tämä taas voisi edistää niiden mahdollisuuksia pärjätä ikäluokkakilpailuissa paremmin ja saada hyviä tuloksia kilpailuista. Seuraavat lainaukset tukevat myös päätelmää, että aktiivipihattoympäristö vaikuttaa positiivisesti hevosen oppimiseen ja käsiteltävyyteen.

Lähtökohtaisesti nuoret jotka hieman hankalia tai vireitä käsitellä/ratsastaa niin pihattoon mennessä se yleensä loppuu. (H4)
Virkeät nuoret on mukava käsitellä kun ne saa olla laumassa. (H1)
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Kun aletaan ratsuttamaan hevosia, on etu, että hevonen on ollut pihatossa. (H4)
Haastateltavat kertoivat, että nuorten hevosten ratsastettavuus ja käsitteleminen olivat muuttuneet
helpommiksi. Tätä tukee myös tutkimustieto, että hevoset, jotka pääsevät sosiaaliseen kontaktiin
toistensa kanssa ovat huomattavasti helpompia käsitellä kuin hevoset, jotka eivät ole kontaktissa
muihin hevosiin (Yarnell ym. 2015, 55). Helpompi käsittelevyys tekee niiden kouluttamisesta miellyttävämpää ja helpompaa ja sitä kautta myös turvallisempaa. Se tekee myös hevoselle uuden oppimisesta miellyttävämpää. Suomessa kasvatetaan nykyään laadukkaita nuoria urheiluhevosia. Aktiivipihattoympäristö voisi osaltaan auttaa nuorten urheiluhevosten koulutuksen etenemisessä ja onnistumisessa.
Osa haastateltavista oli kuitenkin huomannut, että hevoset stressaavat elinympäristön muutoksen
jälkeen hetken aikaa, ennen kuin tottuvat muutokseen ja saavat paikkansa laumassa. Alussa stressiä
voivat aiheuttaa esimerkiksi elinympäristön muutos, uusi lauma ja ruokinta-automaatit. Kuitenkin
alun stressi on vain lyhytaikaista, ja se on hevoselle täysin normaalia.

Hevoset stressaa koneita ehkä alkuun (H1)
Alussa ne stressaa hieman koska ovat laumassa melko pohjalla ja voivat jännittää
ruokintapaikalle menoa yms. -- (H4)
Ensimmäiset kaksi kuukautta hevoset stressaavat, ennen kuin ne ymmärtävät aktiivipihaton rutiinit. Sen jälkeen ne ovat hyvin rauhallisia. (O4)

Haastateltavat raportoivat, että hevoset stressaavat alussa ennen kuin tottuvat uusiin rutiineihin.
Elinympäristön muutos on iso, jos hevonen siirtyy karsinatallista aktiivipihattoon ja siksi se aiheuttaa
hevoselle stressiä. Laumahierarkian muodostuminen on yksi syy stressille, joka syntyy uudelle hevoselle muuton jälkeen. Uudet hevoset ovat haastateltavan mukaan melko pohjalla laumahierarkiassa,
joka vaikuttaa siihen, että hevosen tulee olla useasti väistämässä ylempiarvoisia lauman jäseniä.
Myös ruokinta-automaatit voivat aiheuttaa hevoselle stressiä, jos se ei ole aiemmin sellaisia nähnyt
tai käyttänyt. Haastateltavan mukaan kahden kuukauden jälkeen hevoset ovat tottuneet uuteen
elinympäristöön ja pystyvät rentoutumaan ja lepäämään kunnolla. Taulukkoon 5 on luokiteltu hevosen käyttäytymisen ja stressin muutoksia aktiivipihatossa haastateltavien ilmaisujen mukaan. Ilmaisujen perään on merkitty kuinka monta kertaa sama ilmaisu on toistunut haastattelumateriaalissa.
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TAULUKKO 5. Luokittelu hevosten stressin ja käyttäytymisen muutoksista aktiivipihatossa
Ilmaisu

Alaluokka

Pääluokka

”Stereotyyppinen käyttäytyminen vähenee”

Stressi

Hevosen käyttäytyminen

(3)
”Stressaavat alussa jonkin aikaa” (3)
”Ennen hevosta stressaava ja pelottava asia,
ei enää pihatossa aiheuttanut stressiä (ilotulitteet)”
”Hevoset muuttuvat rauhallisemmaksi” (5)

Käyttäytyminen

"Hevosista tulee helpommin käsiteltäviä" (4)
”Ongelmahevoset muuttuneet käsiteltäviksi”
(3)
”Passiivinen hevonen muuttui aktiivisemmaksi”

6.2

Hevosen käyttö
Ennen haastatteluita kiinnosti erityisesti aktiivipihaton vaikutus palautumiseen, valmennuksiin ja kilpailusuorituksiin. Olettamuksena oli, että aktiivipihatolla on positiivia vaikutuksia hevosen
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palautumiseen. Se olisi hyvä peruste pitää urheiluhevosta aktiivipihatossa, sillä palautuminen on
melko keskeinen osa urheiluhevosen elämää. Hevosen valmentaminen ja kilpaileminen ovat myös
tärkeässä, ja siksi haluttiin selvittää, miten aktiivipihatto niihin vaikuttaa. Haastatteluissa kysyttiin
kokemuksia aktiivipihaton vaikutuksista palautumiseen, valmennuksiin ja kilpailusuorituksiin. Haastattelun perusteella hevoset palautuvat paremmin aktiivipihatossa kuin karsinatallissa eläessä. Haastateltavat uskoivat että parempi palautuminen johtuu siitä, että hevoset ovat pihatossa koko ajan
tasaisessa, pienessä liikkeessä.

Palautumisessa huomaa, palautuu hyvin koska ne liikkuu ja kävelee koko ajan (H6)
Vaikuttaa, ne palautuu paremmin pihatossa kun se että ne seisois karsinassa. (H4)
Itse ratsastan paljon illalla ja jos jätän suoraan karsinaan, on ne huomattavasti jäykempiä aamulla seuraavana päivänä (H1)
Palautuminen on treenistä nopeampaa, eikä hevosta välttämättä tarvitsekaan kävelyttää pitkiä aikoja kenttää ympäri treenin jälkeen, kun se pääsee kävelemään jaloittelualueella omien tarpeiden ja tuntemusten mukaan-- (O3)
Hevonen ei selvästikään ole niin jumissa mitä karsinatalleilla oli. (O1)
Palautuminen vaikuttaa hyvältä (O2)
Haastateltavat raportoivat hevosten palautuvan hyvin. Moni mainitsi tasaisen kevyen liikkeen vaikuttavan palautumiseen. Eräs haastateltava myös vertasi hevosen palautumista karsinatallissa ja aktiivipihatossa ja kertoi hevosen olevan huomattavasti jäykemmän oloinen seuraavana aamuna, jos hevonen on jätetty suoraan harjoituksesta karsinaan yöksi. Tämä toistui myös toisessa lainauksessa.
Eräs haastateltava myös viittasi, että harjoituksen jälkeen ei tarvitse käyttää aikaa niin paljon palauttavaan kävelyttämiseen, sillä hevonen pääsee kävelemään jaloittelutarhaan itse näin halutessaan.
On tutkittu, että aktiivipihatto lisää hevosen aktiivisuutta ja liikettä (Hoffmann, Rose-Meierhöfer,
Standke, Klaer ja Brunsch 2011, 248). Kevyen liikkeen on todettu edistävän palautumisessa (Kaimio
2004, 275). Joten on perusteltua olettaa, että aktiivipihatto todella edistää hevosen palautumista.
On kuitenkin muistettava, että on mahdotonta tietää, liikkuuko hevonen todellisuudessa harjoituksen
jälkeen pihatossa niin paljon kuin voisi olettaa, jos sitä ei pysty mittaamaa ja siten varmistamaan.
Palautumiseen myös vaikuttaa se, kuinka raskas harjoitus on tehty. Siinä mitataan valmentajan ammattitaitoa arvioida treenin rasittavuus ja se myös määrää muiden palauttavien toimenpiteiden tarpeen hevoselle (esimerkiksi jalkojen kylmäys tai lämpöhoidot yms.).
Malin Conysson on kuitenkin väitöskirjassaan (2018) tutkinut hevosen pitopaikan vaikutuksia palautumiseen ja havainnut, että ainut eroavaisuus havaittiin NEFA-plasmassa eli vapaissa rasvahappoarvoissa. Nämä liittyivät pitkän aikavälin palautumiseen eli 24–44 tuntia suorituksesta. Pihattoympäristössä asuvilla hevosilla oli matalammat NEFA arvot kuin hevosilla, jotka olivat karsinatallissa. Siltä
osin hevoset olivat palautuneet paremmin kuin karsintallissa asuvat. Conyssonin tutkimuksessa ei
kuitenkaan ollut havaittu pitopaikan vaikuttavan merkittävästi hevosen palautumiseen (Conysson
2018, 7, 9). Talliyrittäjien ja hevosten omistajien näkemys eroaa Conyssonin tutkimuksessa saaduista tuloksista. Voidaan siis päätellä, että aktiivipihatolla on vaikutusta hevosen palautumiseen,
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mutta ei ehkä niin suurta, mitä haastattelut antavat ymmärtää. Suurin osa haastateltavien hevosista
ei treenaa luultavasti niin rankasti, mitä Conyssonin tutkimuksessa olleet kilpailevat ravihevoset, joten pidän Conyssonin tutkimuksen tulosta hieman luotettavampana.
Haastateltavien oli vaikea vastata kysymykseen aktiivipihaton vaikutuksista kilpailusuorituksiin, sillä
yrittäjistä vain kaksi kilpaili itse. Osa haastateltavista ei pystyneet vastaamaan kysymykseen ollenkaan. Eräs haastateltava kertoi että omat hevoset ovat kilpailleet ja asuneet aktiivipihatossa, mutta
haastateltava ei pysty kommentoimaan aktiivipihaton vaikutuksista kilpailusuorituksiin, koska ei ole
itse kilpaillut hevosten kanssa (H5). Toinen haastateltavista (H1) kertoi, että on kilpaillut hevostensa
kanssa este- ja kenttäratsastuksessa ja pitänyt myös kilpailevia hevosiaan aktiivipihatossa, jos ne
ovat siellä varsasta asti olleet. Aktiivipihaton vaikutuksista kilpailusuorituksiin kommentoi eräs haastateltava seuraavalla tavalla.

Samalla tavalla vaikuttaa kun valmennusten yhteydessä. (Rauhallisempia ja perusjärkeviä) (H4)
Haastateltavan mukaan aktiivipihatto vaikuttaa hevosen kilpailusuorituksiin samalla tavalla kuin valmennusten yhteydessä. Hevoset ovat haastateltavan mukaan rauhallisempia ja perusjärkeviä. Koska
kysymykseen ei saatu suoranaisia vastauksia enempää kuin yksi, on hankala tehdä päätelmiä vaikuttaako aktiivipihatossa eläminen hevosen kilpailusuorituksiin. Kilpailusuorituksiin vaikuttaa myös moni
muu asia, joten päätelmiä ei ehkä olisi pystynyt muutenkaan tekemään.
Aineistosta käy ilmi, että hevosen käyttäytyminen yleisesti rauhoittuu, tästä syystä voitaisiin olettaa
että se vaikuttaa samalla tavalla myös valmennusten ja treenien yhteydessä. Haastateltavien vastauksissa oli kuitenkin eroja. Haastateltavilta kysyttiin olivatko he huomanneet muutoksia valmennusten yhteydessä, sen jälkeen kun hevoset olivat siirtyneet aktiivipihattoon.

--ei juuri muutoksia aiempaan. (O1)
Liikutuksessa ei eroja ole, ehkä pienetkin turhat pelleilyt on jäänyt. (O2)
Ne hevoset jotka on yön karsinassa, käyttäytyy samalla tavalla kun pihatossakin elävät (H2)
Karsinatallin aikainen ns. ”pörhöenergia” on vähentynyt ja hevonen liikuttaessa rauhallinen, kuulainen ja miellyttämishaluinen. (O3)
Ei ole liian vireitä (H1)
Ei tarvitse käyttää aikaa niin paljon kun pystyy aloittamaan työskentelyn melkein heti
(H5)
Hevoset rennompia ja notkeampia valmennusten yhteydessä (H6)

Osa vastaajista kertoi, ettei aktiivipihatto ole vaikuttanut valmennusten yhteydessä mitenkään, ja
osassa vastauksissa vaikutuksia oli havaittu hevosen vireystilaan ja notkeuteen liittyen. Yksi
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vastaajista myös kertoi hevosen tuntuvan toisinaan hieman väsyneeltä (O3). Yksi haastateltava
myös viittasi, että hevosen verryttelyyn ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa kuin aiemmin. Tällä viitattiin siihen, että hevosten lihakset pysyvät hieman lämpöisempinä sen ansiosta, että hevoset liikkuvat pihatossa. Aktiivipihaton aiheuttamia muutoksia valmennusten yhteydessä ei ollut huomattu
myöskään Ruotsissa.
Hevosen valmentamiseen vaikuttaa paljon ihminen, jonka kanssa hevonen työskentelee. Ihmiset
kokevat asioita eritavalla, joten ehkä se on syy miksi toisten haastateltavien mielestä hevonen on
tuntunut erilaiselta treenata kun hevonen asuu aktiivipihatossa ja toisten ei. Ainakaan vaikutus ei ole
niin merkittävä että sen kaikki hevosten kanssa työskentelevät huomaisivat. Osa haastateltavien
vastauksista kuitenkin tukee sitä, että hevosen yleinen käytös muuttuu rauhallisemmaksi ja sitä
kautta heijastuu myös ratsastettavuuteen ja ajettavuuteen.
6.3

Hevosen hyvinvointi ja terveys
Aktiivipihatossa hevosen hyvinvointiin ja terveyteen keskitytään erityisesti. Hevosen hyvinvointia lisää, kun se saa toteuttaa luonnollisia käyttäytymistarpeitaan. Hevosen hyvinvointiin ja terveyteen
liittyy monia asioita kuten säännöllinen liikunta, oikeanlainen ruokavalio ja riittävät sosiaaliset suhteet. (Kaimio 2004, 228). Tässä tutkimuksessa hevosen hyvinvointia ja terveyttä on käsitelty loukkaantumisten, jalka- ja kavioterveyden sekä ruuansulatus-, ja hengityselimistön kannalta.

6.3.1 Loukkaantumiset
Loukkaantumisriskin on oletettu olevan korkeampi aktiivipihatossa, sillä hevoset elävät laumassa.
Luonnollisesti mitä useampi hevonen on samassa laumassa sitä suuremmaksi loukkaantumisriski
kasvaa, sillä hevoset voivat aiheuttaa toisilleen vammoja esimerkiksi potkimalla tai puremalla. Haastateltavilta kysyttiin olivatko he huomanneet muutoksia aktiivipihatossa elävien hevosten loukkaantumisten määrässä tai laadussa verrattuna karsinatallissa eläviin hevosiin.

Hyvin vähä. Sillon tällön. (H2)
Loukkaantumisiakin on ollut tosi vähän. (H4)
Mitään suurempia loukkaantumisia ei ole koskaan tainnut olla.(O3)
Meillä ei ole ollut minkäänlaisia loukkaantumisia (O2)
Lauman kokoon nähden todella vähän loukkaantumisia-- (O1)
Haastateltavat raportoivat, että loukkaantumisia tapahtuu hyvin vähän. Luulen että haastateltavat
arvoivat vain vakavampia loukkaantumisia, jotka olisivat vaikuttaneet hevosen käyttöön. Sillä haastateltavat kuitenkin myöhemmin raportoivat, että erilaisia naarmuja ja haavoja pihatossa tapahtuu.
Haastatteluista myös selviää, että pihatossa loukkaantumiset ovat luonteeltaan hieman erilaisia kuin
karsinatallissa.
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Vammat ovat erilaisia verrattuna karsinatallissa asuviin hevosiin, mutta niitä esiintyy
saman yhtä usein. (O4)
Loukkaantumisia tapahtuu ihan yhtä paljon (kuin karsinatallissa). (H1)
Haastateltavat raportoivat, että loukkaantumisia tapahtuu aktiivipihatossa yhtä usein kuin karsinatallissa. Ne ovat kylläkin hieman erilaisia kuin karsinatallissa. Tämä ei tue ajatusta siitä, että aktiivipihatossa hevoset loukkaantuisivat helpommin tai useammin kuin karsinatallissa. Tai että hevoset olisivat
paremmin suojassa loukkaantumisilta karsinatallissa. Haastatteluissa purema- ja potkuvammat nousivat useassa haastattelussa esille. Myös Elena Autio on väitöskirjassaan, Loose Housing of Horses in
a Cold Climate (2008, 17), kertonut että pihattoympäristössä huomattava määrä loukkaantumisista
johtuu puremis- tai potku-vammoista. Aution tieto perustuu Fürstin, Knubbenin, Kurtzin, Auerin ja
Stauffacherin, vuonna 2006 julkaisemaan saksankieliseen teokseen. Tämä tukee havaintoa, siitä että
potku- ja puremavammat ovat yleisimpiä vamman tai loukkaantumisen syitä aktiivipihatossa.

Puremajälkiä ja potkujälkiä.(H3)
Purraan toista esim. kyljestä tai semmosia.(H4)
Ruhjeita tulee (H5)
Pieniä ruhjeita ja haavoja silloin tällöin mitä nyt pihatossa saattaa tulla. (O3)
Puruhaavoja ja ruunat kiipeilee tammojen selkiin, joista tulee jälkiä (H5)
Hokinreikiä ja laumatumiskolhuja. (H5)

Haastateltavat kertoivat, että loukkaantumiset joita aktiivipihatossa tapahtuu, ovat esimerkiksi purema- ja potkujälkiä. Myös erilaisia ruhjeita ja haavoja voi aktiivipihatossa tulla. Hevoset kommunikoivat toistensa kanssa käyttämällä erilaisia eleitä ja ilmeitä. Elleivät eleet tai ilmeet ole tehonneet,
sen jälkeen hevoset käyttävät todellista kontaktia kuten puremista tai potkimista (Kaimio 2004, 25–
27). Tämä selittää sen, ettei karsinatallissa asuvilla hevosilla ole samanlaisia potku- tai puremavammoja kuin laumassa elävillä hevosilla. Haastateltavien raportoimat ruhjeet eivät kuitenkaan ole laadultaan niin vakavia, että ne vaikuttaisivat hevosen käyttöön välttämättä suuresti. Pieniltä ruhjeilta
hevosen jalat voi suojata esimerkiksi tarhasuojilla, jos sen näkee tarpeelliseksi. Haastatteluissa nousi
esille myös se kuinka loukkaantumisiin vaikuttaa hevonen yksilönä.

Tähän liittyy hyvin vahvasti hevonen yksilönä. Jos on hirveen nopee liikkeissään, jotka
touhuu koko ajan, nii niitä naarmuja tulee. (H6)
Potkuhaavat liittyy paljon siihen miten hevoset sopii yhteen (H1)

Jos hevonen on luonteeltaan touhukas, on hevosella korkeampi mahdollisuus saada vammoja, toisin
kuin rauhallisella hevosella. Hevosen loukkaantumisiin vaikuttaa myös haastateltavan mukaan se
kuinka hyvin hevosyksilöt sopivat yhteen. Tämä tukee tietoa siitä, että hevoset kommunikoivat pääsääntöisesti eleiden ja ilmeiden kautta, ja ottavat fyysisesti kontaktia toiseen hevoseen puremalla tai
potkimalla vasta kun muut eleet eivät ole tehonneet. Jos hevoset eivät sovi yksilöinä yhteen, ne
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voivat joutua käyttämään potkimista tai puremista kommunikaatiossaan ja näin ollen loukkaantuvat
sen seurauksena. Uuden hevosen lisääminen laumaan on tulosten mukaan hetki, jolloin riski loukkaantumisiin on suurin. Muutama haastateltava kertoi, että loukkaantumisia oli tapahtunut uuden
hevosen mennessä laumaan.

Ainoastaan muuton jälkeen oli yksi eläinlääkärin vaatima haava. (O1)
Kun omat hevoset tulivat pihattoon yhdelle omalle hevoselle tuli potkumurtuma (H5)

Uuden hevosen lisääminen laumaan vaatii tulosten mukaan ”hevossilmää” eli kykyä lukea hevosten
eleitä ja ilmeitä. Näin pystytään hallitsemaan laumoittamisesta johtuvia riskejä. Eräs haastateltava
jopa kertoi, että oli huomannut enemmän hevosilla olevan ongelmia loukkaantumisten kanssa karsinatallissa kuin aktiivipihatossa.

Enemmän tuntuu olevan karsinatalleissa sairaslomalla olevia hevosia... Omalla kohdalla oli ihan eri tavalla, hevosilla oli ongelmia ja revähdyksiä kun ne asuivat karsinatallissa (H5)
Muut haastateltavat eivät verranneet sitä, oliko loukkaantumisia enemmän karsinatallissa kuin aktiivipihatossa, jonka vuoksi on muistettava, että tämä on vain yhden ihmisen mielipide. Revähdysten
ja terveysongelmien syntyyn vaikuttaa moni muukin asia, eikä siksi voida päätellä, että karsinatallissa hevoset saavat helpommin revähdyksiä tai terveysongelmia.
6.3.2 Jalka- ja kavioterveys
Tutkimuksessa selvitettiin myös aktiivipihaton vaikutuksia hevosen jalka- ja kavioterveyteen. Pyrittiin
selvittämään, onko aktiivipihatossa elävillä hevosilla joitakin erityisen useasti esiintyviä jalkasairauksia, kuten sädemätää tai ihosairauksia kuten vuohisrohtumaa eli riviä vai onko jalkaongelmat jopa
helpottaneet hevoset siirtyessä aktiivipihattoon. Haastateltavilta kysyttiin yleisesti, minkälaisia muutoksia he ovat havainneet hevosen jalka-ja kavioterveydessä.

Jalat ovat olleet jatkuvasti ”kuivat” eli nesteturvotusta ei ole havaittu kertaakaan.(O3)
Parempi kuin karsinatallilla. Vanha jalkavamma ei enää vaivaa. (O1)
Jalkoja ei turvota pihatossa (H1)
Nesteet poistuu jaloista. Jos hevonen on jostain syystä karsinassa yötä, huomaa että
kerryttää nestettä. (H6)
Vähemmän turvotusta jaloissa. Joitakin ongelmia on kenkien lähtemisen ja kavioiden
kovettumisen kanssa. (O4)

Haastateltavat kertoivat, että jaloissa ollut nesteturvotus on aktiivipihatossa poistunut kokonaan ja
jos hevonen on jostain syystä ollut karsinassa yön, on jalkoihin yön aikana kertynyt nestettä. Eräs
haastateltava myös kertoi, ettei hevosen vanha jalkavamma ole vaivannut enää hevosen ollessa aktiivipihatossa. Aktiivipihatossa hevosilla on mahdollisuus liikkua jatkuvasti toisin kuin karsinassa. Liike
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voi siis olla yksi päätekijä sille, että hevosten jalka- ja kavioterveys on useammalla haastateltavalla
ollut hyvä ellei parempi kuin karsinatalleilla. Tätä ajatusta tukevat myös kommentit siitä, että jos
hevonen on ollut karsinassa yön, ovat jalat keränneet nestettä yön aikana toisin kuin pihatossa.
Haastateltavien mukaan ongelmia jalka- ja kavioterveyteen aktiivipihatossa voi aiheuttaa kenkien
irtoaminen, sillä hevoset liikkuvat pihatossa enemmän. Kengät voivat irrota etenkin jos hevosella on
hauras kavioaines. Sädemätää ja vuohisrohtumaa eli riviä oli myös esiintynyt aktiivipihatoissa.

Jos on hauraskavioinen hevonen, jolta lähtee kengät helposti, niin pihatossa kun ne
liikkuu koko ajan, lähtisi kengät vielä helpommin (H1)
Kun oli oikein märkä kesä, niin parilla hevosella oli sädemätää (H3)
Enemmän on ehkä riviä-- (H4)
Kengät ei ehkä pysy jaloissa-- (H4)
Viime kesänä yhdellä uudella tulokkaalla oli sädemätää (H6)

Haastateltavat kertoivat, että sädemätää oli ollut hyvin märkänä kesänä useammalla hevosella. Myös
riviä eli vuohisihottumaa oli havaittu olevan enemmän aktiivipihatossa kuin karsinatallissa asuvilla
hevosilla. Sädemätään altistaa huono hygienia ja kosteus (Hyyppä 2017, 82). Jos aktiivipihaton
pohja ei ime vettä ja alusta jää märäksi, voi ympäristö edistää sädemädän tai vuohisrohtuman eli
rivin syntyä. Koska haastateltava kertoi, että sädemätää oli havaittu märkänä kesänä, voi syy johtua
ympäristötekijöistä. Ympäristötekijöihin voi vaikuttaa esimerkiksi aktiivipihaton pohjien suunnittelussa. Jos jaloittelutarhan ja makuuhallin pohjat ovat kuivia ja hygieenisiä, on hevosella pienempi
riski saada jalka- tai kaviosairauksia, joita edesauttaa kosteus ja huono hygienia.
6.3.3 Ruoansulatuskanavan ja hengityselimistön terveys
Hevosen ruuansulatuskanava on herkkä toiminnanhäiriöille. Muutokset muun muassa ruokinnassa,
elinympäristössä tai rehujen laadussa voivat aiheuttaa hevosen ruuansulatukselle häiriöitä. Hevonen
voi sairastua myös erityylisiin hengitystieallergioihin, jotka ovat Suomessa yleisiä koska hevosia pidetään talvella paljon sisällä talleissa. Huono talli-ilma ja pölyiset karkearehut voivat edesauttaa allergian puhkeamista, joka heikentää hevosen suorituskykyä. Hevosilla voi olla myös erilaisia bakteerien
tai virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita, joita huono ilmanlaatu hevosen elinympäristössä
edesauttaa. (Hyyppä 2017, 68, 72.) Hyvä hengityselimistön terveys on erityisen tärkeää urheiluhevoselle, sillä hengitysteiden ongelmat ovat merkittävin yksittäinen suorituskykyä alentava tekijä hevoselle (Kinnunen 2019). Haastateltavilta kysyttiin ovatko he huomanneet hevosten ruuansulatuskanan terveydessä muutoksia sen jälkeen kun hevoset ovat siirtyneet aktiivipihattoon. Haastateltavien
mukaan hevosten ruuansulatuskanavan terveys oli parantuntunut niillä hevosilla, joilla ongelmia oli
ollut.

Ei mahaoireilua, Aiemmassa paikassa oli mahahaava epäily jatkuvan stressaamisen
vuoksi. Tähystyksessä silloin alkava haava, joka hoidettiin. (O2)
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Hevosella ollut useiden vuosien mahahaavakierre, joka on saatu hyvällä hoidolla ja
lääkityksellä kuriin. Karsinatallissa maha oireili lähes jatkuvasti. Nyt pihatossa maha
oireilee enää vain vähän--, kesäisin ongelma poistuu kokonaan. (O3)
Mahahaava hevosta ei ole tarvinnut lääkitä tänä vuonna (H6)
Ei ole tutkittu mutta ähkyt vähenee, meillä on suolistotulehdusta sairastava hevonen
toipumassa täällä ja se on ollut karsinatallissa edellisessä paikassa.. Ei ole ollut kiinteää ulostetta pitkiin aikoihin ja kun tuli meille, on ollut ihan normaali lanta. Ei se ainakaan huonommin voi.(H5)
Haastateltavat raportoivat, että aiemmassa paikassa hevosella oli ollut alkavaa mahahaava, joka oli
hoidolla saatu kuriin ja aktiivipihattoon siirryttyä, ei mahaoireilua enää ole ollut. Toinen haastateltava kertoi, että hevosella oli ollut pitkään mahahaavan kanssa ongelmia ja karsinatallissa oireili lähes jatkuvasti. Pihatossa oireilu on vähentynyt huomattavasti ja kesäisin oireet jopa häviävät kokonaan kun hevonen pääsee laitumelle. Eräs haastateltava kertoi, että mahahaavasta kärsivän hevosen lääkitys on pystytty lopettamaan koska oireet ovat helpottaneet aktiivipihatossa. Myös ähkyjen
kerrottiin vähenevän ja suolistotulehdusta sairastavan hevosen kunto oli parantunut lannan koostumuksen mukaan.
Mahahaava on yleinen urheiluhevosten vaiva, jota nykyään tavataan myös harrastehevosten keskuudessa. Mahahaavan syntyä edistää harvat ruokintakerrat, pienet karkearehuannokset ja suuret
väkirehuannokset (Hyyppä 2017, 73). Aktiivipihatossa hevosen on mahdollisuus ruokailla ympäri
vuorokauden, joka ehkäisee omalta osaltaan mahahaavan syntyä. Talliyrittäjien tekemät havainnot
tukevat päätelmää, että aktiivipihaton ruokintajärjestelmä vaikuttaa positiivisesti hevosen ruoansulatusjärjestelmään ja voivat helpottaa ruuansulatuskanan sairauksien oireita. Aktiivipihatossa ruuansulatuskanavan terveys säilyy myös hyvänä. Useampi haastateltava kertoi, ettei ongelmia ruuansulatuskanavan kanssa ole liiemmin ollut.

Meillä ei ole ollut yhtään mahahaava potilasta (H3)
Ei ole ollut mitään vastahaava-ongelmia Ei oo hirveesti ollu ähkyjä pihattohevosilla.
Ei kauheesti kyllä karsinassakaan (H4)
Karsinatallilla saanut ähkyn + pari ruokatorven tukosta, täällä ei ole ollut ongelmia
(O1)
Haastateltavat kertoivat, ettei yhtään mahahaavaa ole todettu heidän hevosillaan eikä ongelmia esimerkiksi ähkyjen kanssa ole ollut pihatossa eikä karsinatallissa asuvilla hevosilla. Yksi haastateltava
kertoi että hevosen asuessa karsinatallissa oli ongelmia ollut, sillä hevonen oli saanut ähkyn ja muutaman ruokatorventukoksen, mutta aktiivipihatossa ongelmia ei ole ollut. Myös nämä tukevat päätelmää siitä, että aktiivipihatto edistää hevosen ruuansulatuskanavan terveyttä. Haastateltavat kuitenkin raportoivat että ähkyjä on esiintynyt sekä aktiivipihatossa, että karsinatalleissa.

Kaks tai kolme pientä ähkyä, joka ei ole tarvinnut edes eläinlääkäriä. (H3)
Ähkyjä on ollut sekä karsinatalli, että pihattohevosilla-- (H1)
Ei ne ähkyt kokonaan häviä oli ne pihatossa tai karsinassa. (H1)
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Talliyrittäjät raportoivat, että hevosilla on ollut muutamia ähkyjä myös aktiivipihatossa. Haastateltavien aiemmat kommentit kuitenkin kertovat, että aktiivipihatolla olisi positiivisia vaikutuksia ruoansulatuskanavan toimintaa. Ähky voi johtua monesta eri syystä. Myös pihaton pohjamateriaali voi vaikuttaa ähkyn syntyyn. Hiekkapohjaisissa jaloittelutarhoissa riski on luonnollisesti korkeampi hiekan
syöntiin kuin muissa. Haastattelujen perusteella voisi tehdä päätelmän, ettei ähkyt ole johtuneet ainakaan liian suurista väkirehuannoksista sillä aktiivipihattojen ruokinta-automaatit annostelevat rehut hevosille pienissä erissä.
Hengityselimistön terveys on haastateltavien mukaan myös hyvä aktiivipihatoissa. Pihattoympäristöllä on jopa hengityselimistön terveyttä edistävä vaikutus, sillä ilma pysyy raikkaana jatkuvasti.
Haastateltavilta kysyttiin olivatko he huomanneet hevosissa muutoksia aktiivipihattoon siirtymisen
jälkeen hengityselimistön terveydessä.

Jos sulla on hevonen, jolla on pienintäkään hengitysongelmaa, niin kyllähän tuo pihatto helpottaa niitä tosi paljon. (H1)
Äärimmäisen hyvä (Hengityselimistön terveys). (H3)
Ei ole ollut mitään oikeestaan (ongelmia). (H4)
Hevonen on alkujaan altistunut homeelle aikaisemmassa asuinpaikassaan ja on ylipäätään herkkä kaikelle pölylle (heinä, kuivike, ratsastuskentän pöly, jne) ja reagoinut
siihen yskimällä. Pihatossa yskiminen on loppunut-- (O3)

Haastateltavat kertoivat, että hengityselimistön terveys on ollut hevosilla erittäin hyvä. Eräs haastateltava kertoi, että pihatto helpottaa hengityselimistön sairauksien oireita todella paljon. Myös toinen
haastateltava kertoo kuinka aiemmassa paikassa hevonen, joka oli aiemmin altistunut homeille ja
pölylle, on aktiivipihatossa saanut oireille helpotusta ja yskiminen on loppunut kokonaan.
Koska hevoset ovat jatkuvasti ulkona, on melko itsestään selvää, että hengitysilma säilyy raikkaana
jatkuvasti. Makuuhallissa ilmanlaatu voi kuitenkin vaihdella ja siihen voi vaikuttaa esimerkiksi lisäämällä ilmastointilaitteistoa makuuhalliin, jos luonnollinen ilmanvaihto ei riitä ja huolehtimalla riittävästä hygieniasta makuuhallissa. Talliyrittäjien kommentit kuitenkin antavat ymmärtää, että aktiivipihatossa hengityselimistön terveys on parempi kuin aiemmin. Ruotsista saatujen vastausten mukaan
kuitenkaan eroa ei ole havaittu oli hevonen sitten karsinatallissa tai aktiivipihatossa.
Haastateltavilta kysyttiin myös ovatko he huomanneet eroa hevosen syömis-, tai juomiskäyttäytymisessä. Ongelmia ei ole haastateltavien mukaan ollut kummassakaan ja muutoksia ei ole huomattu.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Conysson 2018) oli kuitenkin havaittu eroa hevosten syömiskäyttäytymisessä. Hevosten rehunkulutus oli lisääntynyt aktiivipihatossa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä,
että hevosen energiankulutus lisääntyy, sillä energiaa kuluu kehon lämmittämiseen ja liikkumiseen.
Tämä voi johtua myös siitä, että rehut saadaan pienempinä annoksina, ja siksi hevosen on helpompi
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syödä enemmän. Juomiskäyttäytymisessä tai veden kulutuksessa ei ollut havaittu muutoksia myöskään Ruotsissa.
6.4

Urheiluhevosen käyttäytyminen aktiivipihatossa
Aktiivipihatossa on monia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä urheiluhevoselle. On tärkeää tiedostaa ja arvioida ne, kun käsitellään rahallisesti arvokkaita eläimiä. Riskien tunnistaminen mahdollistaa
niiden ratkaisemisen. Urheiluhevosten elämään vaikuttavat riskit on pyritty aiemmin ratkaisemaan
siirtämällä hevonen erilleen muista ja siten ennaltaehkäisemällä loukkaantumisia muiden hevosten
kanssa aktiivipihatossa ratkaisuja kuitenkin joudutaan etsimään eri tavalla. Aktiivipihattojen mahdollisuudet liittyvät vahvasti hevosen käyttäytymiseen ja sen hyvinvointiin.
Haastattelujen perusteella hevosen käyttäytyminen voi muuttua aktiivipihaton seurauksena ja sen
takia tulisi pohtia miten se vaikuttaa urheiluhevoseen. Haastateltavien mielipide tuki ajatusta siitä,
että urheiluhevosta voitaisiin pitää aktiivipihatossa. Haastateltavilta kysyttiin voisiko heidän mielestään urheiluhevonen elää aktiivipihatossa.

Kilpahevoskannalta en nää mitään syytä, että miksi ei. (H3)
Omat kilpahevoset, jos on oma kasvatti ja ollut pihatossa koko ajan, niin pidän pihatossa. Ja tulee olemaan jatkossakin. (H1)
Pelkästään nään positiivisia juttuja, että kilpahevonen voisi olla aktiivipihatossa. Niiden pää pysyy parempana -- (H3.)
Olen sitä mieltä että kilpahevonen pystyy olemaan pihatossa ja sen palautumisen ja
henkisen hyvinvoinnin kannalta se olisi tosi tärkeetä. (H4)
Mutta jos olis oma (kilpahevonen) ja vaikka miljoonan arvoinen niin laittaisin pihattoon. (H3)
Luulen että aika paljon olisi hyötyä niille hevosille sen suhteen että stressitasot on
niin paljon alhaisemmat ja siksi ne pystyis suorittaa niin paljon paremmin. (H5)

Haastateltavat kertoivat, että urheiluhevosen pitämiselle aktiivipihatossa nähtäisiin vain positiivisena
asiana. Yksi haastateltava kertoi, että omia kilpahevosiaan hän pitää aktiivipihatossa, jos ne ovat
olleet siellä varsasta asti ja tottuneet siihen elinympäristöön. Myös urheiluhevosen psyykkisen hyvinvoinnin ja stressitasojen kannalta aktiivipihatto sopisi niille erinomaisesti. Kahdessa lainauksessa
nousee esille hevosen psyykkinen hyvinvointi. Urheiluhevoset ovat alttiita stressille usein, joten
kaikki stressitason lasku on niille hyväksi. Yleinen käsitys on, että hyvinvoiva ja rento hevonen suorittaa hyvin ja työskentelee mielellään. Kouluratsastuksessa rentous on muun muassa piirre, jota
suorituksessa haetaan (Suomen ratsastajainliitto ry 2019, 5) Aineistosta käy myös ilmi, millaiselle
urheiluhevoselle aktiivipihatto voisi sopia.

Mutta riippuu hevosesta jos löysä/hidas kilpahevonen, sellainen hevonen voi hyötyä
siitä että on karsinassa ja toisinpäin. Lähtökohtaisesti kilpahevoset ovat kuitenkin
enemmän sitä menevää sorttia. Menevämmät hevoset hyötyvät siitä että ovat pihatossa purkamassa ylimääräistä energiaa. (H4)
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Aktiivipihatto sopisi erään haastateltavan mukaan parhaiten energiselle urheiluhevoselle. Haastateltava myös mainitsee, että pääsääntöisesti urheiluhevoset ovat ennemmin energisiä kuin hitaita.
Tämä lainaus tukee ajatusta, siitä että urheiluhevonen voisi hyötyä aktiivipihatossa olemisesta. Tulee
kuitenkin pohtia jos urheiluhevoset olisivat hieman rauhallisempia viekö se suorituksesta energisyyden pois jolloin huipputuloksia ei synny. Luonne on yksi tekijä, joka erottaa urheiluhevosen harrastehevosesta. Urheiluhevosen tulee ns. ”syttyä” suorituksen aikana, jolloin ne usein ovat energisiä
muulloinkin kuin suorituksissa. Harrastehevosella puolestaan luonteen tasaisuus on tavoiteltu piirre.
Aineistosta käy ilmi että hevoselle on suuri muutos siirtyä karsinatallista aktiivipihattoon ja alkuun
hevonen voi stressata ja olla väsynyt elinympäristön muutoksesta. Näin ollen myös urheiluhevoselle
muutos on yhtä suuri, ellei jopa suurempi. Yleisesti vastaajat olivat sitä mieltä, että urheiluhevonen
sopeutuu aktiivipihattoon, mutta eräs haastateltavista pohti, että urheiluhevonen kuitenkin sopeutuu
sinne hitaammin ja huonommin kuin hevonen, joka on saanut olla laumassa ja tarhannut paljon.

Mutta jos olisin ostanut kalliin kilpahevosen joka aina ollut karsinatallissa ja tarhannut vähän, niin se sopeutuu sinne paljon huonommin, sillä se on niille hevosille aivan
käsittämätön elämäntyyli. (H1)
Tottakai niitäkin pystyis sinne opettamaan, mutta tulee mieleen että laitoin paljon rahaa tähän hevoseen, että haluanko kokeilla mitä tapahtuu. Sellaisille hevosille se on
tosi raskasta, eli silloin voi melkein vuodeksi unohtaa treenaamiseen ja kilpailemisen
ennen kuin hevonen tottuu ja oppii siihen elinympäristöön (H1)

Haastateltava kertoo, että kilpahevonen, joka on aina ollut karsinatallissa ja viettänyt aikaa jaloittelutarhassa vain vähän, sopeutuu aktiivipihattoon hitaammin ja huonommin. Hän kertoi myös, että
urheiluhevosia voi totuttaa elämään aktiivipihatossa, mutta kalliin hevosen kanssa omistaja ei halua
ottaa riskiä hevosen hyvinvoinnin heikentymiseen. Haastateltava myös kertoi, että sellaisille urheiluhevosille aktiivipihattoon totuttelu on hyvin raskasta ja kilpailuun ja tavoitteelliseen treenaamiseen
voi tulla jopa vuoden mittainen tauko, ennen kuin hevonen on täysin tottunut elinympäristöön ja
valmiina kilpailemaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että hevonen ei esimerkiksi pääse kilpailemaan
omissa ikäluokkakilpailuissa ollenkaan. Hevosen on saatava tottua uuteen elinympäristöön, ennen
raskasta valmentamista ja kilpailuttamista. Jos hevosen stressitasot ovat koholla jo elinympäristön
muutoksen vuoksi ja tästä syystä sen suorituskyky voi laskea. Näin ollen ei voi olettaa, että hevonen
voisi tehdä huippusuorituksia kilpailuissa.
Tämä kertoo siitä, että ajankohta tulisi siis ottaa huomioon kun urheiluhevosta siirretään aktiivipihattoon. Esimerkiksi kesken kilpailukauden ei kannata siirtää urheiluhevosta aktiivipihattoon, joka ei ole
koskaan ollut laumassa tai ollut jaloittelutarhassa hyvin vähän. Tulosten mukaan hevoset ovat hetken aikaa väsyneitä ja niiden stressitasot ovat korkeammalla heti aktiivipihattoon muuton jälkeen.
Se myös tukee näkökulmaa siitä, että ajankohta, jolloin urheiluhevonen aktiivipihattoon laitetaan
hyvin tärkeä.
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6.5

Urheiluhevosen käyttö aktiivipihatossa
Hevosen palautuminen on hyvin keskeinen osa urheiluhevosen elämää. Hevosen palautumisnopeuteen vaikuttaa muun muassa hevosen kuntotaso, harjoituksen rasittavuus ja kesto, ympäristötekijät
kuten ilman lämpötila ja tuuli sekä palautumista nopeuttavilla toimilla. Palautumista voidaan edistää
esimerkiksi huolellisella jäähdyttämisellä, loppuverryttelyllä ja kävelyttämisellä. (Hevostietokeskus
2016). Hevosen palautumisesta aktiivipihatossa oltiin haastattelussa montaa mieltä. Suurin osa
haastateltavista kertoi, että hevoset palautuvat paremmin aktiivipihatossa. Seuraavissa lainauksissa
käy ilmi haastateltavien yleinen mielipide asiasta.

Palautumisessa huomaa, palautuu hyvin koska ne liikkuu ja kävelee koko ajan (H6)
Vaikuttaa, ne palautuu paremmin pihatossa kun se että ne seisois karsinassa. (H4)
Tasaisen, kevyen liikkeen on todistettu edistävän palautumista, joten on perusteltua, että palautumisessa olisi havaittu positiivisia vaikutuksia aktiivipihatosta johtuen. Ruotsista saadussa aineistossa,
kuitenkin aktiivipihatolla kerrottiin olevan vaikutusta vain NEFA arvoihin (ks. 6.2 Hevosen käyttö).

Tutkimuksessani ainut asia, joka erotti karsinatallissa asuvien hevosten palautumisen
verrattuna aktiivipihatossa asuviin hevosiin, olivat NEFA- arvot. (O4)
Aineisto Ruotsista pohjautuu tutkimukseen aktiivipihaton ja karsinatallin vaikutuksista hevosen palautumiseen ja kilpailusuorituksiin. Voidaan kuitenkin todeta, että aktiivipihatossa hevosen palautuminen helpottuu hieman, mutta on todennäköisesti hyvin hevoskohtaista. Hevosen palautumiseen
vaikuttaa moni muukin asia, joten yksiselitteistä päätelmää ei aineistosta pysty tekemään.
Monet haastateltavista kertoi, etteivät ole huomanneet aktiivipihaton vaikuttavan hevosen treenaamiseen. Myöskään negatiivista muutosta ei ole siis havaittu. Kuitenkin haastateltavien mukaan aktiivipihatossa asuvien hevosten käyttäytymien muuttuu siten, että hevoset eivät säiky niin helposti eri
asioita kuin karsinatallissa asuvat. Tämä voisi vaikuttaa hevosiin myös valmennusten yhteydessä.
Jos hevoset eivät säiky niin helposti, niiden keskittymiskyvyn voisi olettaa paranevan. Parempi keskittymiskyky puolestaan voisi vaikuttaa suorituksiin positiivisesti. Osa haastateltavista kertoi, että
olivat kokeet hevosensa vertyvän nopeammin treenin alussa ja tuntuvan rennoimmilta ja notkeammilta harjoituksen yhteydessä.

Ei tarvitse käyttää aikaa niin paljon kun pystyy aloittamaan työskentelyn melkein heti
(H5)
Hevoset rennompia ja notkeampia valmennusten yhteydessä (H6)
Toinen haastateltavista viittaakin treeniajan lyhentyneen. Hän kertoi, että hevosta ei tarvitse lämmitellä ennen varsinaista harjoitusta niin pitkään, koska niiden lihakset ovat jo lämmenneet pihatossa
liikkumisen ansioista. Myös toinen haastateltava kertoo, että hevoset tuntuvat rennommilta ja notkeammilta valmennusten yhteydessä. Täytyy kuitenkin muistaa, että urheiluhevosen harjoitukset
ovat paljon raskaampia kuin harrastehevosten, joten alkuverryttelyn tärkeyttä ei voi unohtaa. Jos
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kuitenkin hevoset vertyisivät nopeammin siksi että ne asuvat aktiivipihatossa, voisiko harjoitusten
laatu muuttua niin että harjoitteluaikaa saataisiin lyhennettyä ja alkuverryttelystä siirryttäisiin nopeammin itse harjoitukseen. Tämä voisi johtaa siihen, että urheiluhevosten valmentamista saataisiin
tehostettua, kun työaika yhtä hevosta kohden pienenee. Ne haastateltavat, jotka kilpailivat tai olivat
kilpailleet, kertoivat että eivät olleet havainneet muutoksia kilpailusuorituksissa. Tämä tarkoittaa siis
sitä, että aktiivipihatto ei vaikuta kilpailusuorituksiin myöskään negatiivisesti.
6.6

Urheiluhevosen hyvinvointi ja terveys aktiivipihatossa
Urheiluhevosen hyvinvointi ja terveys vaikuttavat merkittävästi hevosen suorituskykyyn, sillä vain
terve ja hyvinvoiva hevonen pystyy huippusuorituksiin. Tutkimuksessa haastateltavilta kysyttiin
ovatko he huomanneet eroja hevosten loukkaantumisissa, hengityselimistön-, ruuansulatuskanavan,
jalka- tai kavioterveydessä sen jälkeen kun hevoset ovat siirtyneet aktiivipihattoon.
Urheiluhevosten keho joutuu koville suoritusten aikana, aivan kuin ihmisurheilijoillakin. Urheiluhevosten lihaksia ja jalkoja huolletaan paljon vammojen ehkäisemiseksi. Loukkaantumisia pyritään
välttämään viimeiseen asti ja luultavasti siksi pihattoja on vältelty urheiluhevosten pidossa. Haastateltavat kertoivat että loukkaantumisia tapahtuu aktiivipihatossa hyvin vähän ja että ne ovat laadultaan erilaisia kuin karsinatallissa asuvilla hevosilla (Ks. 6.3.1 Loukkaantumiset).
Aktiivipihatossa raportoitiin olevan enemmän pieniä ruhjeita ja naarmuja. Vakavampia loukkaantumisia haastateltavat kertoivat tapahtuvan harvoin. Jokainen loukkaantuminen tai vamma on kuitenkin
katsottava aina tapauskohtaisesti ja toimittava sen perusteella.
Urheiluhevosten jalat ovat kovilla toistuvien raskaiden harjoitusten vuoksi. Siksi haastatteluissa kysyttiin myös aktiivipihaton vaikutuksia jalka- ja kavioterveyteen. Haastateltavien mukaan aktiivipihatossa jalkoihin ei ole keräytynyt nestettä samalla tavalla kuin karsinatalleissa ja vanhat jalkavammat
eivät ole enää vaivanneet pihatossa. Se käy ilmi seuraavissa lainauksissa.

Jalat ovat olleet jatkuvasti ”kuivat” eli nesteturvotusta ei ole havaittu kertaakaan.
(O3)
Parempi kuin karsinatallilla. Vanha jalkavamma ei enää vaivaa. (O1)
Nesteet poistuu jaloista. Jos hevonen on jostain syystä karsinassa yötä, huomaa että
kerryttää nestettä. (H6)

Hengityselimistön terveys on myös urheiluhevosen terveyden ja suorituskyvyn kannalta yksi merkittävä tekijä. Aktiivipihatto on haastateltavien mukaan edistänyt hevosten hengityselimistön terveyttä
ja hengityselimistö on pysynyt hyvässä kunnossa, vaikkei ongelmia olisi ollutkaan.

Äärimmäisen hyvä (Hengityselimistön terveys). (H3)
Ei ole ollut mitään oikeestaan (ongelmia). (H4)
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Hevonen on alkujaan altistunut homeelle aikaisemmassa asuinpaikassaan ja on ylipäätään herkkä kaikelle pölylle (heinä, kuivike, ratsastuskentän pöly, jne) ja reagoinut
siihen yskimällä. Pihatossa yskiminen on loppunut-- (O3)
Haastateltavat kertoivat, että hevonen, joka on aiemmin altistunut homeelle ja pölylle, on saanut
oireisiin helpotusta aktiivipihatossa. Osa haastateltavista myös raportoivat, että hengityselimistön
terveys on ollut äärimmäisen hyvä eikä ongelmia hengityselimistön terveyden kanssa ole ollut. Nämä
ilmaisut tukevat ajatusta aktiivipihaton terveyttä edistävistä vaikutuksista hevosen hengityselimistöön.
Myös hevosen ruuansulatuksen koettiin yleisesti olevan paremmassa kunnossa aktiivipihatossa. Urheiluhevosilla mahahaava on yleinen ruuansulatuksen vaiva, sillä urheiluhevoset ovat usein alttiita
stressille esimerkiksi pitkillä kuljetusmatkoilla. Haastateltavat raportoivat hevosten mahahaava oireiden vähenevän ja poistuvan jopa kokonaan aktiivipihatossa (ks. 6.3.3 Ruoansulatuskanavan ja hengityselimistön terveys).
Eräs haastateltava kertoi, ettei heillä ole ollut yhtään mahahaava potilasta. Se kertoo, että ruuansulatuskanavan terveys on säilynyt hyvänä aktiivipihatossa. Tästä voidaan päätellä ruokinnan onnistuneen ja stressitasojen pysyneen tarpeeksi alhaisina. Myös urheiluhevosen ruokinta voi olla hyvin
tarkkaa. Aktiivipihatossa olevien ruokinta-automaattien avulla rehuannokset voidaan määrittää jopa
10g tarkkuudella. Rehun kulutusta ja syömiskäyttäytymistä voidaan myös tarkkailla ruokinta-automaattien tuottaman datan perusteella.
6.7

Aktiivipihaton riskit urheiluhevoselle
Aktiivipihatossa on paljon hyötyjä, mutta siihen liittyy myös riskejä. Haastateltavilta pyrittiin kartoittaa myös aktiivipihaton riskejä ja syitä, miksei urheiluhevosia pidetä liiemmin aktiivipihatossa. Riskejä liittyy muun muassa hevosen stressitasoihin ja loukkaantumisiin.
Haastatteluissa selviää, että hevosten stressitasot nousevat kun ne laitetaan aktiivipihattoon. Stressitasojen nousuun vaikuttaa hevoselle uusi elinympäristö, uusi lauma ja uudet käytänteet esimerkiksi
ruokinta-automaatin kanssa. Stressitasojen nousu on kuitenkin vain hetkellistä ja hevosen totuttua
uuteen elinympäristöön sen stressitasot laskevat. Olisi siis tärkeää huomioida missä vaiheessa urheiluhevosen laittaa aktiivipihattoon. Kesken kisakauden ei ole esimerkiksi järkevää muuttaa hevosta
aktiivipihattoon, sillä se voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
Olettamus oli, että urheiluhevosten loukkaantumisten pelko oli keskeinen syy sille, miksei urheiluhevosia pidetä aktiivipihatossa. Yleisesti loukkaantumisia kuitenkin koettiin olevan hyvin vähän ja haastatteluissa tuli myös ilmi, että aktiivipihaton riskejä voi hallinnoida erilailla. Nämä tavat käyvät ilmi
seuraavissa lainauksissa.

Kun hevosten arvo kasvaa, sitä useammalle tule mieleen ettei halua ottaa sitä riskiä
että ne on isommassa laumassa, mutta jos on rahaa niin sit kannattais varmaan
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rakentaa semmosia pihattoja että olis riittävästi tilaa, mutta että pystyisin pitämään
niitä pienemmissä laumoissa -- (H1)
Pystyis minimoimaan riskit todella kun vois valita ne laumakaverit huolellisesti. (H1)
Näkisin sen jo hyvin riskittömänä vaihtoehtona ja varmasti edistäis niitten kilpahevosten terveyttä, että ne sais elää enemmän lajinmukaista elämää -- (H1)
Jos on kyseessä on esim. 100 000€ arvoinen hevonen, voisi ajatella niitä laitettavaksi
aktiivikarsinoihin. Kuten orit. Nenäkosketus on niille se tärkeä. Ja se että kahdella
puolella on kaveri. (H3)
(Aktiivikarsina) Se on arvohevosille hyvä ratkaisu. (H3)
Vaatii hevossilmää että sopiiko hevosyksilö laumaan. (H2)

Yhtenä kynnyskysymyksenä pidettiin hevosen rahallista arvoa, sillä urheiluhevosilla se usein nousee
hyvinkin korkeaksi. Siksi niiden loukkaantumisriski pyritään minimoimaan. Kuitenkin riskejä voi hallita ja hevosen hyvinvointia edistää samalla. Esille nostettiin muun muassa laumakoon pienentäminen, riittävä tila ja aktiivikarsinat. Riskien hallintaan nostettiin myös taito lukea hevosen elekieltä ja
luonnetta ja arvioida niiden kautta sopisiko kyseinen yksilö pihattoon. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että
jos lauman voi valita huolellisesti ja pihattoon varata riittävästi tilaa, ovat riskit jo melko pienet loukkaantumiseen. Riski on kuitenkin aina olemassa, koska kyseessä on eläin.

Riskejä on myös siinä että hevoset voi riehua yksin tarhassa ja loukata siellä itsensä.
(H2)

Tämä ilmaisu osoittaa sen, että riskit ovat olemassa myös, vaikka hevonen tarhaisi yksin. Onko siis
syytä luopua aktiivipihaton tuomista eduista, jos samantyylisiä riskejä liittyy myös muuhun hevosen
pitoon. Olisi järkevämpää keskittyä aktiivipihaton riskien minimointiin kuin yrittää poistaa niitä kokonaan, joka ei ole edes mahdollista. Haastatteluissa myös raportoitiin kuinka tärkeää on tuntea lauma
ja hevonen yksilönä, jotta laumoittamisessa syntyviä riskejä voidaan minimoida. Eräs haastateltava
kertoi, että osa vammoista riippuu paljon siitä kuinka hevoset sopivat yhteen. Tämä vaatii osaamista
tulkita hevosten eleitä ja ilmeitä. Hevonen yksilönä siis vaikuttaa kuinka riskialtis se on loukkaantumaan.

Potkuhaavat liittyy paljon siihen miten hevoset sopii yhteen (H1)

Riskejä aktiivipihattoon voi liittyä myös hevosen juomisen seuraamiseen. Kun hevoset ovat laumassa, on mahdotonta tietää tarkalleen, paljonko yksi hevonen juo. Haastateltavat kertoivat, että
hevosilla on yksittäisiä vesiautomaatteja sekä vesipaljuja, jotka täyttyvät automaattisesti ja pysyvät
sulana myös talvella. Ratkaisuna voisi olla ruokinta-automaatin kaltainen vesiautomaatti, joka tunnistaa hevosen ja juodun vesimäärän. Ongelmana on kuitenkin se, että haastateltavien mukaan hevoset liikkuvat pieninä laumoina yhdessä juomaan ja se kuuluu niiden laumakäyttäytymiseen. Kuitenkin hevoset ovat tottuneet ruokinta-automaatteihin, joten samaa toimintaperiaatetta voisi
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hyödyntää myös veden suhteen. Eräs haastateltava kertoi että kilpailukautena urheiluhevosilla voi
esiintyä muutoksia syömiskäyttäytymisessä.

Kilpailukautena, varsinkin kenttähevoset kun ne on niin kovilla, niin silloin voi esiintyä
nirsoutta (H3)
Kilpailukautena rankkojen suoritusten jälkeen hevosilla voi erään haastateltavan mukaan esiintyä
ruokahaluttomuutta. Tällöin aktiivipihatossa asuvat urheiluhevoset vaativat erityistarkkailua syömiskäyttäytymisen suhteen. Kilpailukautena voi syntyä tarve lisäruokinnalle, jonka voi helposti suorittaa
esimerkiksi hoitotiloissa.
Osa haastateltavista oli myös kertonut, että ongelmia aktiivipihatossa voi syntyä hevosten kenkien
irtoamisessa. Jatkuva kenkien irtoaminen voi aiheuttaa ongelmia etenkin urheiluhevoselle. Harjoituksia ei välttämättä voida suorittaa, jos hevosella on herkkä kavionpohja ja kenkä irronnut. Tämä puolestaan haittaa koko urheiluhevosen valmentamista.
Eräs haastateltava raportoi, että joitakin sairauksia on haastavampi hoitaa pihatossa. Haastateltava
kertoi että riviä, joka on ihon bakteeritulehdus, on vaikeampi saada pois pihattoympäristössä. Rivi
tarvitsee kuivan ja puhtaan ympäristön parantuakseen ja jos jaloittelutarhan pohja on hyvin märkä
voi olla haastavaa saada riviä pois. Tällöin kuitenkin hevosen voi ottaa karsinaan hoidon ajaksi ja
palauttaa pihattoon hoidon jälkeen. Näin myös varmistettaisiin yksilöllinen hoito urheiluhevosille
myös pihattoympäristössä. Haastateltavat kertoivat että myös pihattohevosia voidaan hoitaa yksilöllisesti, vaikka hevoset asuvatkin laumassa.

Jos joku hevonen sairastuu, niin että se tarvitsee lääkitystä, joten yleensä se on niin
sairas, että se tarvitsee ottaa karsinatalliin vähäksi aikaa, jolloin pystytään yksilöllisesti hoitamaan (H1)
Otetaan karsinaan jos niitä lääkitään. Silloin käsitellään ne tallissa ja palautetaan pihattoon. Jos tilanne vaatii niin talliin. (H4)
Haastateltavat kertoivat, että jos hevonen sairastuu, se otetaan joko talliin tai lääkitään karsinassa
ja palautetaan pihattoon. Jokaisessa aktiivipihatossa olisi siis hyvä olla sairaskarsinat, jonne hevosen
voi laittaa eristyksiin muusta laumasta tarvittaessa. Näin pystytään takaamaan yksilöllinen hoito,
vaikka hevonen asuukin laumassa.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyössä tutkittiin aktiivipihaton mahdollisuuksia urheiluhevoselle ja vastattiin tutkimuskysymykseen: Millaisia mahdollisuuksia aktiivipihatto antaa urheiluhevosen hyvinvoinnille? Työssä kartoitin myös mahdollisia riskejä, joita aktiivipihatossa urheiluhevoselle on. Tuloksista selviää, että aktiivipihatossa on monia hyötyjä, mutta myös riskejä.
Yleisesti hevosen käyttäytyminen muuttuu positiivisesti aktiivipihaton myötä. Hevoset ovat muuttuneet rauhallisemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi. Erityisesti nuoret hevoset ovat olleet helpommin
käsiteltäviä, jos ne ovat olleet aktiivipihatossa. Aktiivipihatto voi tulosten mukaan tuoda helpotusta
hevosen stressitasoihin, sillä stereotyyppinen käyttäytyminen on vähentynyt aktiivipihatossa. Kuitenkin hevoset stressaavat aktiivipihattoon muuton jälkeen tietyn ajan, ennen kuin ovat tottuneet uuteen elinympäristöön ja löytäneet paikkansa laumassa.
Kaikki edellä mainitut seikat vaikuttavat myös urheiluhevoseen. Tulosten perusteella aktiivipihatto
voisi sopia energiselle urheiluhevoselle sen rauhoittavan vaikutuksen myötä. Kuitenkin alussa syntyvä stressitasojen nousu vaikuttaa urheiluhevosen suorituskykyyn ja siksi olisi tärkeää miettiä milloin urheiluhevonen kannattaa aktiivipihattoon laittaa. Voisi olla järkevää laittaa urheiluhevonen pihattoon kilpailukauden päätyttyä, jotta vältetään mahdolliset laumautumisvammat kilpailukaudella.
Näin turvataan, ettei kilpailukausi epäonnistu huonon ajoittamisen seurauksena. Voisiko urheiluhevosia pitää esimerkiksi vain osan vuotta aktiivipihatossa ja osan karsinatallissa. Esimerkiksi talvella karsinatallissa ja kesällä aktiivipihatossa ja laitumella tai juuri talvella aktiivipihatossa ja kesällä kilpailukauden aikana suojassa naarmuilta ja kolhuilta karsinatallissa. Silloin tosin hevonen joudutaan laumoittamaan joka vuosi uudestaan, jolloin riski loukkaantumiseen voi kasvaa.
Hevosen käyttöön aktiivipihatto ei vaikuttanut merkittävästi. Osa haastateltavista kertoi että hevoset
ovat valmennettaessa rennompia, notkeampi ja rauhallisempia. Hevosen kilpailusuorituksiin ja valmennettavuuteen vaikuttaa niin moni asia, ettei johtopäätöksiä aktiivipihaton vaikutuksista kilpailusuorituksiin tai valmennettavuuteen pystytty tekemään. Asiaa olisi kuitenkin syytä selvittää kokonaisvaltaisemmassa ja kontrolloidussa tutkimuksessa ja pohtia tarkoin, mitkä asiat vaikuttavat hevosen
kilpailusuoritukseen ja valmentamiseen ja voiko kaikkiin asioihin edes omilla toimillaan vaikuttaa.
Hevosen palautumisesta haastateltavilla oli monia mielipiteitä. Talliyrittäjien ja hevosten omistajien
yleinen kokemus erosi tutkitusta tiedosta, sillä Malin Conyssonin (2018) tutkimus hevosen pitopaikan
vaikutuksia palautumiseen ja kilpailusuorituksiin ja todennut ettei aktiivipihatolla ollut suurta vaikutusta hevosen palautumiseen, vain NEFA-arvoihin. Talliyrittäjät ja hevosenomistajat kuitenkin olivat
yleisesti kokeneet, että hevonen palautuu paremmin aktiivipihatossa. Tästä voidaan päätellä että
palautumiseen on ehkä vaikuttanut jokin muu asia kuin itse aktiivipihatto. Palautumiseen on voinut
vaikuttaa myös esimerkiksi suorituksen rasittavuus, kesto tai valmennuksen jälkeen tehtävät hoitotoimet, joista tässä tutkimuksessa ei ollut tarkempia tietoja.
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Tulosten perusteella aktiivipihatolla on vaikutusta hevosen terveyteen ja hyvinvointiin. Vakavia loukkaantumisia tapahtuu aktiivipihatossa vähän, mutta naarmuja, haavoja, potku- ja purujälkiä havaitaan useammin. Loukkaantumiset ja vammat ovat laadultaan sellaisia, että ne eivät välttämättä vaikuta hevosen valmentamiseen negatiivisesti. Urheiluhevosten omistajien ei ehkä kannata jättää aktiivipihaton hyötyjä käyttämättä, sillä loukkaantumisriskejä on myös hevosten tarhatessa yksin. Samoin jalka- ja kavioterveyteen aktiivipihatolla on vaikutusta. Tulosten mukaan aktiivipihatossa asuvilla hevosilla on vähemmän turvotusta jaloissa, kuin karsinatallissa asuvilla. Ongelmia voi kuitenkin
aiheuttaa kenkien irtoaminen, etenkin jos hevosella on hauras kavioaines.
Ruoansulatuskanavan terveys hevosilla on myös säilynyt hyvänä aktiivipihatossa. Mahahaavan oireet
ovat helpottaneet ja poistuneet jopa kokonaan. Negatiivisia vaikutuksia ei aktiivipihatolla ainakaan
hevosen ruuansulatuskanavan terveyteen ole. Hengityselimistön terveyteen aktiivipihatolla ei myöskään ole negatiivisia vaikutuksia. Hevoset ovat saaneet helpotusta hengityselimistön oireisiin, eikä
ongelmia hengityselimistön terveyden kannalta ole ilmennyt aktiivipihatossa.
Opinnäytetyöstä voivat hyötyä niin hevosen omistajat kuin talliyrittäjät. Hevosten omistajat saavat
tietoa, millaisia riskejä aktiivipihattoon liittyy ja mitä hyötyjä siitä voi saada. Näin hevosen omistaja
voi punnita, haluaako laittaa hevosensa aktiivipihattoon vai onko jokin muu hevosenpitotapa sopivampi itselle ja hevoselle. Hevosenomistajan tulee pystyä elämään sen riskin kanssa, että laumassa
hevoselle voi tulla naarmuja tai kolhuja, kun taas karsinatallissa näitä voi esiintyä vähemmän. Aktiivipihatolla voidaan hakea myös yksittäisiin ongelmiin ratkaisuja. Esimerkiksi ruuansulatuskanavan tai
hengityselimistön ongelmissa aktiivipihatto voi tuoda helpotusta, sillä tulosten mukaan aktiivipihatolla on positiivisia vaikutuksia ruuansulatuskanavan ja hengityselimistön toimintaan.
Etenkin uudet talliyrittäjät voivat myös hyötyä työstä. Aktiivipihatossa itsessään on talliyrittäjien
työtä helpottavia tekijöitä, mutta niitä tekijöitä ei tässä työssä ole tutkittu tarkemmin. Aktiivipihattoa
suunnitellessa ei välttämättä tarvitse sulkea mitään hevosryhmää pois kohderyhmästä (paitsi orit).
Tulosten perusteella markkinointia voi suunnata myös kilparatsastajille ja urheiluhevosten omistajille, sillä aktiivipihatto sopii myös urheiluhevosen pitotavaksi.
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POHDINTA
Opinnäytetyön tekeminen oli prosessina hyvin opettavainen ja mielestäni onnistuin siinä hyvin. Kartoitus on mielestäni monipuolinen ja kattava. Onnistuin myös vertaamaan hyvin urheiluhevosen tarpeita saatuihin tuloksiin. Haastatteluista saatu aineisto oli melko laaja, ja tämäntyyppisen aineiston
käsittely oli minulle uutta. Aktiivipihaton mahdollisuuksia ja riskejä on kuitenkin käsitelty useammasta näkökulmasta ja tuloksia on pohdittu monipuolisesti.
Työn luotettavuuteen vaikuttaa muun muassa aineiston keruutapa, aineiston oikeanlainen analysointi ja huolellinen raportointi. Teemahaastattelut ovat mielestäni melko luotettava tapa kerätä aineistoa, sillä silloin haastateltavalle on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä, eikä vastaus jää
pelkästään tutkijan päätelmän varaan. Haastattelujen nauhoitus myös lisää aineiston luotettavuutta.
Luotettavuutta voi kuitenkin heikentää, se että tilavierailuilla sain paljon myös materiaalia tilakierroksen aikana, jolloin keskustelua ei voinut äänittää. Näitä tietoja olen kuitenkin käyttänyt harkiten, sillä
en ole voinut tarkistaa niiden todenperäisyyttä jälkeenpäin. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että
aineistoa on käsitelty paljon. Riski siihen, että haastateltavan ajatus muuttuu käsittelyn seurauksena, on suurempi. Olen kuitenkin raportoinut huolellisesti ja tunnen aineiston hyvin runsaan käsittelemisen johdosta, jolloin riski pienenee. Tulokset pohjautuvat kuitenkin haastateltavien omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. Suuremmalla otannalla
olisi voitu lisätä tutkimuksen luotettavuutta.
Opinnäytetyöstäni voi olla hyötyä toimeksiantajalle jatkotutkimuksia ajatellen. Aktiivipihatot ovat
melko uusi ilmiö Suomessa, joten tutkimus aktiivipihattoja kohtaan voi tulevaisuudessa lisääntyä.
Silloin opinnäytetyöstäni voi olla hyötyä. Opinnäytetyö antaa myös tietoa urheiluhevosten tarpeista,
ja toimeksiantaja voi sitä hyödyntää jälkeenpäin.
Prosessin aikana myös asiantuntemukseni lisääntyi. Sain olla tekemisissä monenlaisten ihmisten
kanssa ja samalla markkinoida samalla omaa asiantuntemustani. Opin muun muassa erilaisista haastattelutilanteista ja haastateltavista paljon. Erilaisia ihmisiä tulee haastatella eritavalla, ja voisin kehittää vielä taitoani haastatella erityyppisiä ihmisiä. Näin erilaisilta haastateltavilta saisi mahdollisimman kattavia vastauksia ihmistyypistä riippumatta. Haastattelujen aikana olisi ollut hyvä esittää
enemmän tarkentavia kysymyksiä, jotta vastauksista olisi saanut hieman tarkempi ja näin ollen analysointi olisi voinut olla helpompaa. Aihetta olisi voinut myös rajata entisestään esimerkiksi tiettyyn
osa-alueeseen ja käsitellä sitä hieman syvemmin. Onnistuin kuitenkin kartoittamaan hyödyt ja riskit
tavoitteen ja tutkimuskysymyksen mukaisesti. Opinnäytetyön aikana opin myös oman ajanhallinnan
merkityksen ja priorisoinnin tärkeyden. Opinnäytetyön tekeminen antaa mielestäni hyviä valmiuksia
työelämään. Hieman isomman projektin työstäminen yksin on antanut myös itsevarmuutta, jota tarvitaan tulevassa työelämässä.
Hevosen hyvinvointia ja hevosten laumassa pitämistä on tutkittu melko paljon, mutta aihetta olisi
syytä tutkia lisää. Urheiluhevosen näkökulmasta olisi hyvä kartoittaa, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat
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esimerkiksi juuri kilpailusuoritukseen tai hevosen valmentamiseen ja verrata niitä aktiivipihaton tuomiin hyötyihin. Olisi myös hyvä tutkia lisää hevosen palautumista aktiivipihatossa, sillä talliyrittäjien
ja hevosten omistajien kokemukset erosivat tutkitusta tiedosta ja olisi hyvä selvittää asiaa hieman
tarkemmin. On tärkeää kartoittaa tietoa myös Suomen ulkopuolelta. Tutkimusta voisi siis tehdä
myös Suomen ulkopuolelta samasta aiheesta.
Haastateltavien pihattohevoset olivat pääosin harrastehevosia, mutta koska hevosten käyttäytymistarpeet ovat samanlaiset, pystyin vertaamaan haastattelun tuloksia urheiluhevosten erityistarpeisiin.
Vertaamalla näitä erityistarpeita ja haastattelujen tuloksia toisiinsa, pystyin tekemään johtopäätöksiä
aktiivipihaton vaikutuksesta urheiluhevosen hyvinvointiin. Opinnäytetyöstä saadut tulokset osoittavat, että aktiivipihatolla on monia mahdollisuuksia tukea urheiluhevosen hyvinvointia. Vain psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva hevonen pystyy tekemään huippusuorituksia kilpailutilanteessa ja siksi
on tärkeää, että löydämme erilaisia keinoja tukea hevosen hyvinvointia.
Jatkossa aiheesta voisi koota esimerkiksi nettisivuston, jonne aktiivipihaton hyödyt ja haitat voisi
koota helposti luettavaan ja vertailtavaan muotoon. Nettisivustolta talliyrittäjien, hevosenomistajien
ja asiasta kiinnostuneiden olisi helppo päästä lukemaan ja vertailemaan saatuja tuloksia. Näin tulokset saataisiin myös helpommin löydettäviksi ja luettavaksi.
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LIITE 1 TEEMAHAASTATTELUN KYSELYRUNKO
-

Minkälainen yritys?
o

Kuinka kauan olet ollut hevosalalla?

o

Onko hevosenpito tapa ollut aiemmin joku muu kuin aktiivipihatto?
▪

Miksi juuri aktiivipihatto?

-

Kuinka pitkään aktiivipihatto on ollut toiminnassa?

-

Minkä kokoista laumaa aktiivipihatossa pidetään?
o

Miten lauman jäsenet valitaan?

o

Minkälaisia hevosia tällä hetkellä on laumassa?
▪

Nuoria/vanhoja

▪

Poneja/hevosia

▪

Käyttö: Kilpahevosia vai harrastehevosia?
•

Jos kilpailee, millä tasolla?

•

Ratsuhevonen vai ravihevonen

o

Loimitetaanko?

o

Kengitys?

o

Klippaus?

Sitten siirrytään hevosen käyttäytymiseen eri osa-alueilla.
-

Oletko huomannut hevosissa muutosta aktiivipihatossa ollessa:
o

Käyttäytymisessä
▪

-

Stressi

o

Valmennuksen yhteydessä

o

Kilpailusuorituksissa

o

Palautumisessa

o

Loukkaantumisissa

o

Yleisessä terveydentilassa
▪

Hengityselimistön terveydessä

▪

Ruuansulatuskanavan terveydessä

▪

Jalka- ja kavioterveydessä

o

Syömiskäyttäytymisessä

o

Juomiskäyttäytymisessä
▪

Miten varmistetaan hevosen riittävä juominen? (Huom. uusi eläinsuojelulaki)

▪

Miten mitataan?

Terveysnäkökulmasta ennaltaehkäisevä toiminta eli
o

miten varmistetaan yksilöllinen lääkitys ja hoito,

o

miten loishäädöt tehdään ja estetään loistartunnat,

o
o

miten tilojen puhtaudesta ja hygieniasta huolehditaan,
samoin rehu- ja ruokintahygieniasta.
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-

-

Miten urheiluhevosten erityistarpeita pystytään huomioimaan aktiivipihatossa?
o

Tarvitseeko pihattorakenteisiin tehdä jotain lisäyksiä?

o

Lihashoidot yms. sairaskarsinoissa?

Oletko huomannut omassa työskentelyssä eroa, aktiivipihattoon siirtymisen jälkeen?
o

Omassa jaksamisessa? Helpottuuko työt? (Sairastelevatko hevoset esimerkiksi vähemmän, joka pienentää työmäärää?)

o

Jos kilpailet, kilpailusuorituksissasi?
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Aineistoluettelo:

H1

Maatilan sivuelinkeino, ratsastuskoulu, karsinatalli + aktiivipihatto

H2

Ratsastuskoulu, karsinatalli + aktiivipihatto

H3

Ratsastuskoulu, aktiivipihatto

H4

Entinen aktiivipihatto. Nykyään perinteinen pihatto. Täällä ei ruokintaautomaattaja enää. Mutta halusin käyttää aineistoa koska tilalla oli eniten urheiluhevosia (III- tasolla kilpailevia)

H5

Maatilan lisäksi aktiivipihatto

H6

Aktiivipihatto

O1

Aktiivipihatossa asuvan hevosen omistaja

O2

Aktiivipihatossa asuvan hevosen omistaja

O3

Aktiivipihatossa asuvan hevosen omistaja

O4

Ruotsalainen tutkimusvastaava/opettaja hevoskoulutuskeskuksessa

