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VARSASTA HEVOSEKSI – 

nuoren hevosen liikunta ja 

ruokinta 



VARSASTA HEVOSEKSI: 

• emän ruokinta tiineyden aikana 

• varsan liikunta 3 – 4 viikkoisesta alkaen 

• vieroituksen jälkeinen ruokinta ja liikunta 

• oikea-aikainen opetuksen, koulutuksen ja 
valmennuksen aloitus – myös ratsuvarsoilla 

• hyvät olosuhteet opetukselle ja valmennukselle 
– liikuntamahdollisuudet, alustat, varusteet, 
rehut, talliolosuhteet 



• sosiaalisen kasvun ja kehityksen edellytykset – 

pihatot, laitumet 

• opetuksen ja valmennuksen johdonmukaisuus 

ja kurinalaisuus – ”aikaisen puuttumisen 

malli” 

• terveydenhoito, kavionhoito, kengitys 

• tiedonhaku ja soveltaminen – ulkopuolinen 

arviointi varsasta 

 



VARSAN KASVU JA KEHITYS 

• kasvu ja kehitys voimakkainta ensimmäisen 

elinvuoden aikana 

• kasvussa kolme intensiivistä vaihetta (rodusta 

riippumatta): 

         ensimmäinen elinkuukausi 

         vieroituksesta 1 vuoden ikään (nopeita      

         ja hitaita jaksoja) 

         sukukypsyyden jälkeinen kehitys 



 



• lopullisesta säkäkorkeudestaan hevoset ovat 

saavuttaneet syntyessään keskimäärin 60 %, 6 

kk:n ikäisenä 85 %, 12 kk:n ikäisenä 90 % ja 

18 kk:n ikäisenä 95 %.  

• hevosen kasvu on yleensä täysin päättynyt 4-5-

vuotiaana – tämän jälkeen ”kasvu” on lihasten 

kasvua ja ryhdin paranemista sekä ruumiin 

ulottuvuuksien kasvua 



• lämminveristen ravihevosten ja kylmäveristen 

ravihevosten (suomenhevonen, norjalainen ja 

ruotsalainen kylmäverinen) kehitysnopeudessa ei ole 

kovin suurta eroa.  

• lämminverinen ravihevonen saavuttaa lopullisen 

elopainonsa noin 4 kk aiemmin kuin suomenhevonen.  

• säkäkorkeuden kasvu päättyy molemmilla roduilla 

keskimäärin samanikäisenä, mutta puoliverisillä 

jatkuu niitä pitempään  



Eri rotuisten varsojen   

säkäkorkeuden kasvu  
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VAIHE IKÄ KAVU VALMENNUS 

Vaihe 1 12-24 kk Kasvu suhteellisen 

nopeata; n. 200 -400 g/pv

  

Opetus ja kevyt 

valmennuksen 

aloitus 

Vaihe 2 24-30 kk Kasvu hidastunut 

selvästi; 150-200 g/pv 

Valmennuksen 

intensiteetti 

edennyt ”kevyt-

keskiraskas työ” 

tasolle 

Vaihe 3  30-36 kk Kasvu lähes päättynyt ja 

hevonen saa 

ulottuvuuksia; lihakset 

kasvavat lisääntyneen 

valmennuksen  tuloksena 

Valmennus 

”keskiraskas-

raskas työ” 

tasolla olevaa 

kilpailuvalmen-

nusta 



• yksilöiden väliset erot ovat suurempia 
kuin rotujen keskimääräiset erot, mikä on 
ratkaisevaa valmennuksen ja 
kilpailemisen aloitusta suunniteltaessa 
kunkin yksittäisen hevosen kohdalla  

• heikoimmin kasvavat ja kehittyvät 
myöhäiskesällä ja syksyllä syntyneet 
varsat  



LIIKUNNAN TÄRKEYS 

• luustoa, lihaksia, niveliä ja jänteitä oikein 
ja oikea-aikaisesti kuormittamalla ja tätä 
tukevalla ruokinnalla saadaan aikaiseksi 
hyvin kehittynyt, kestävä ja menestyvä 
hevonen  

• valmennuksen tarkoitus on lisätä hevosen 
koko elimistön kestävyyttä rasitusstressiä 
vastaan  



• Ruotsalaistutkimuksen mukaan intensiivisen 

harjoituksen ja hiittien matkan lyhentäminen ja 

harjoituskertojen lisääminen parantaa hevosen 

rasituskestävyyttä (enemmän ”terveitä päiviä”; 

30 % lyhentäminen tavanomaisesta 

käytännöstä) 

• Harjoitusten monipuolisuus lisää rasituksen 

kestävyyttä 



  
• jos hevosen luusto, jänteet ja nivelet eivät ole 

mukautuneet rasitukseen, seurauksena ovat 

erilaiset rasitusvammat.  

• tutkimusten mukaan vammoilta säästyneiden 

nuorten hevosten luuston tiheys on suurempi 

kuin vammoista kärsivien hevosten. 



• säännöllinen runsas (päivittäinen) liikunta 

välttämätöntä luun mineralisoitumiselle (= 

kovettumiselle, kivennäisten pidättymiselle) 

• vähäinen liikunta: 

                        luun tiheys (paino) alhainen 

                        luun muodostus hidastuu 

                        OCD-riski kasvaa 



 
Huokoinen luu 

vähäisen liikunnan 

tuloksena 

 

Tiheä luu riittävän 

runsaan liikunnan 

tuloksena. Luun 

muodostuminen 4x 

 



• ”väärä” syntymäaika vähentää 

liikuntamahdollisuuksia oleellisesti, jolloin 

OCD:n ja luustovaurioiden esiintymisriski 

kasvaa 

• liikunta tiiviillä tasaisella pohjalla – ei esim. 

pehmeällä maneesin purupohjalla 

• luuston ja nivelten kehittämisessä ja 

vahvistamisessa on jo varhain tapahtuvalla 

liikunnalla (alle 1 v) suuri merkitys. 



• liikunnan mahdollisuus turvattava aivan 

pienestä pitäen – jo noin kolmen viikon iästä 

lähtien (varsan syntymäaika) 

• 18 kuukauden iän jälkeen mukautumista ei 

enää tapahdu 

• liikunnalla on luuston kehitykselle ja 

terveydelle suurempi vaikutus kuin 

ruokinnalla!! 

 



• luun kivennäispitoisuus alkaa laskea 

valmennuksen aloituksesta noin 2 kuukauden 

kuluttua, mikä jatkuu noin 2 kuukauden ajan 

alkaen taas uudelleen nousta 

• luuston kyky sopeutua valmennuksen siihen 

kohdistumaan rasitukseen on aluksi heikko   



• rasitusvammat ovatkin yleisimpiä juuri 2 
- 3 kuukauden kuluttua valmennuksen 
alkamisesta 

• valmennusta voidaan alkaa taas lisätä 
noin 3 - 4 kk:n valmennuksen jälkeen 

• nopeuden lisääminen vähitellen 
harjoituksen edetessä sopeuttaa luustoa 
kestämään kovempaa rasitusta  



Luun tiheyden muuttuminen 

valmennuksen eri vaiheissa 

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7

VALM. 

INTENSITEETIN 

ALENTAMINEN 

VALMENNUKSEN 

MÄÄRÄN JA 

TEMPON LISÄYS, 

NOPEUSHARJOIT-

TELU 



• valmennuksen alussa hidastempoinen harjoitus 

tehostaa kivennäisten pidättymistä luuhun ja siten 

luun lujuutta, kun taas nopeatempoinen harjoitus 

hidastaa luunmuodostusta ja altistaa vaurioille 

• myöhemmin nopeusharjoittelu ja suuret nopeudet 

(nopea ravi, laukka) puolestaan kiihdyttävät 

luunmuodostusta ja edistävät kivennäisten 

pidättymistä ja luun lujittumista verrattuna 

hölkkäharjoitteluun   



AIKAINEN ALOITUS 

• aikaisin valmennukseen tulleet ja uransa 

aloittaneet hevoset ovat kestävimpiä ja 

niiden ura on pisin  

• lisäksi niiden saavuttamat tulokset ovat 

vanhempana aloittaneita paremmat  

• valmennus tuottaa paremman 

vaikutuksen, kun se aloitetaan hevosen 

vielä kasvaessa 



• aikaisen aloituksen edut on suurissa 

tutkimusaineistoissa todettu niin ravi-, laukka- kuin 

ratsuhevosillakin  

• kunkin varsan ja nuoren hevosen kanssa on 

edettävä yksilöllisesi 

• on osattava löytää ne yksilöt, joiden kanssa ei ole 

syytä viivytellä ja toisaalta ne, jotka vaativat 

pidemmän ajan kehittyäkseen ja ollakseen valmiita 

kilpailemiseen ja aktiiviseen käyttöön  



Alkutiineys Lopputiineys Imetys 

Energia                  Valkuainen         Kalsium                     Fosfori               Sinkki                   Kupari 

Siitostamman ravinnontarve 

% ylläpitotarpeesta 
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EMÄN RUOKINTA 



RUOKINTA 

Vieroituksen jälkeen 

• ylipainoa vältettävä (painorasitus)              

energiaruokinnan rajoittaminen  

• liika energia (20-30% yli tarpeen) voi lisätä 

kasvuhäiriöiden riskiä (ainakin yksilöillä, joilla 

perinnöllinen alttius) 

• lisävalkuaisen tarve laskee 9-10 kk:n iästä 

lähtien 

 



• luuston kehityshäiriöistä vain 5% johtuu 

kivennäisruokinnan ja kivennäisten 

hyväksikäytön ongelmista 

• kupari (Cu) ja sinkki (Zn) tärkeimmät 
hivenaineet 

• liika kalkki nopeuttaa kasvua, heikentää 
fosforin sekä kuparin ja sinkin hyväksikäyttöä 

 



Nuori opetettava/valmennettava 

• nuoret valmennettavat hevoset työskentelevät 

selvästi kevyttä työtä vaativammalla tasolla.  

• vähän tai ei lainkaan aktiivisesti liikutettavien 

ratsuhevosten (puoliveriset, suomenhevoset) 

ruokinta sen sijaan pitää rajoittaa vain 

ylläpitotarpeeseen, jotta ne eivät liho liikaa  



• ruokinnan kalsiumin määrä vaikuttaa 
kasvavan hevosen luuston 
kivennäispitoisuuteen opetuksen ja 
valmennuksen alussa, kun luu ensin 
rakenteeltaan heikkenee ja sitten jälleen 
vahvistuu.  

• sopiva kalsiumin ja fosforin välinen 
suhde nuorella hevosella on n. 1,7 - 2  



• kalsiumin tarve nuorilla valmennuksessa 

olevilla ravihevosilla (1½-3-v) ja 

ratsuhevosilla (3-4 –v) on 40 – 50 g/pv (500 

kg aikuispaino), mikä on monia suosituksia n. 

50 % suurempi.  

• kalsiumin saanti tarkistettava viimeistään 3 - 4 

kk:n kuluttua valmennuksen alkamisesta 

• liika fosfori heikentää kalsiumin 

hyväksikäyttöä  



• valmennuksen aiheuttama kiihtynyt luun 

aineenvaihdunta ja luunmuodostus nostaa 

D-vitamiinin tarvetta  

• A-vitamiinin yliannostus haurastuttaa 

luustoa ja heikentää luun muodostusta  

• lihasten lisääntynyt rasitus nostaa E-

vitamiinin kulutusta ja tarvetta 



• valkuaisen laatu tärkeä, koska valmennus ja 

lisääntynyt liikunta lisäävät lihasten kasvua >> 

rakennusaineeksi välttämättömiä 

aminohappoja, erityisesti lysiiniä  

• valkuaisen tarve (sulava raakavalkuainen) 

kasvaa 10 - 20 % verrattuna 

valmentamattomiin hevosiin ikävälillä 18 – 24 

kk.  



Ruokinnan 

epätasapainotilanteet 

• perusrehujen huonosti 

tunnetusta koostumus 

• ”lisärehuvalmisteiden” 

harkitsemattomasta 

syöttäminen 

• varsan ravinnontarpeen 

huonosta tunteminen 

• rehujen ravintoaineiden 

huono sulavuus ja 

hyväksikäyttö (rehujen 

laatu, loiset, liikunnan 

määrä, suoliston terveys 

…) 



Elopainoluokka kg 1) 450  550  600  

   MJ/pv  
SRV, 

g/pv  
MJ/pv  

SRV, 

g/pv  
MJ/pv  

SRV, 

g/pv  

Urheilu-/vapaa-ajan (ja työ-) 

hevonen 2, 6)  
            

Levossa  57,3  320  70,2  400  76,0  430  

Kevyt työ  
57,3-

66,7  
405  

70,2-

81,9  
495  76,0-88,9  540  

Kohtalainen työ  
66,7-

81,9  
480  

81,9-

99,5  
585  

88,9-

108,8  
640  

Raskas työ  
81,9-

95,9  
640  

99,5-

117  
780  

108,8-

127,5  
850  

Kantava tamma, viim. 90 vrk 6) 
65,5-

71,3  
450  

80,5-

87,5  
550  87,4-95,0  600  

Imettävä tamma, 1.- 3. 

imetyskuukausi 3, 6)  
95,9  900  117,0  1100  127,5  1200  

Vieroitettu varsa, 6 - 12 kk 4,5, 6)  52,6  450  64,4  550  70,2  600  

1 - 3-vuotias4)             

•Valmennuksessa oleva 1,5-

2,5 v.  

68,0-

74,0  
450  

84,0-

91,0  
550  

91,0-

99,0  
600  

•Ei valmennuksessa oleva  57,3  410  70,2  500  76,0  545  

www.luke.fi/rehutaulukot 



5) Lysiiniä 0,5-0,6 % rehuannoksessa tai n. 0,55 

g/MJ 

 

6) Ulkolämpötilan aiheuttama energiantarpeen 

lisäys: vieroitettu varsa + 1,4 %/aste alle 0 oC, 

nuori hevonen + 1,4 %/aste alle -11 oC, 

aikuinen hevonen + 2,7 %/aste alle -15 oC 



LOISHÄÄDÖT 

• kaikissa hevosissa on sisäloisia 

• suurissa yksiköissä, tarhoissa ja pihatoissa 
leviämisriski suuri 

• loistorjuntaohjelmaan kuuluu tarhojen, 
laidunten ja pihattojen makuutilojen 
puhtaanapito 

• tärkeätä varsojen ja nuorten hevosten 
loishäädöt, koska loiset voivat haitata kasvua 
ja kehitystä 



• varsojen loishäädöt aloitetaan 1 kk:n iässä 

         kuuden viikon välein puolivuotiaaksi 

saakka      kolmen kuukauden välein 

• aikuisille hevosille suositellaan loishäätöjä 

vain tarvittaessa eli sontanäytteen tutkimuksen 

mukaan, kuitenkin mieluiten kerran vuodessa 


