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HEVOSEN RAKENNEARVOSTELUN PERUSTEITA JA KÄSITTEITÄ   

Miksi hevosen rakennetta arvioidaan? 

- Palvelee hevosjalostusta ja on osa jalostusohjelmaa. 
- Jalostustavoitteena hyvä suorituskyky, kestävä rakenne, terve hevonen. 
- Rakenneominaisuuksilla korkea periytymisaste  seuranta populaatiossa tärkeää. 
- Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi: ” Eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset 

näkökohdat sekä eläinten terveys.” (Eläinsuojelulaki 8§) 
- Informaation tuottaminen populaatiotasolla  
- Informaation tuottaminen käytännön harrastajille 

o jalostusvalinta (oriinpitäjät, tammanomistajat, kasvattajat) 
o hevosenomistajat, hevosenostajat, valmentajat ym. 

Mitä rakennearvostelu on? 

- Hevosen ulkoisen olemuksen tarkastelua eri kulmista ja kokonaiskuvan muodostamista. 
- Arvioidaan miten hyvin hevosen eri osat ja yksityiskohdat sopivat yhteen 

o mittasuhteet & harmonia 
- Muodostetaan arvio hevosen rakenteesta suhteutettuna jalostustavoitteisiin ja käyttötarkoitukseen 

o rotu, ikä, sukupuoli ja yleiskunto huomioon ottaen 

Anatomia 

- Hevosen luusto / luuranko muodostaa raamit hevosen rakenteelle 
o luiden koko, pituus & muoto, nikamien lukumäärä, nivelkulmaukset ym. vaikuttavat 

rakenteeseen 
- Hevonen rakentuu useista eri yksityiskohdista / osista. 
- Kokonaiskuvan muodostamiseksi on tärkeää arvioida jokainen kohta 

o arvostelussa edettävä järjestelmällisesti kohta kerrallaan ”päästä häntään & jalkoihin” 
- Huomioi arvostelun luotettavuus ja puolueettomuus 

o hevosen tulee seistä tasaisella alustalla ryhdikkäänä mutta rentona 
o huomioi olemukseen vaikuttavat tekijät (yleiskunto, lihavuusaste, rotu, sukupuoli, ikä) 
o älä anna epäolennaisten asioiden vaikuttaa (hevosen väri, suku, kasvattaja, omistaja jne.), 

vaan keskity anatomiaan 

 



 

Arvostelukohdat 

1. Tyyppi 
Hevosen tyyppiä arvostellessa tarkastellaan hevosen koko olemusta, yleisvaikutelmaa. Tyypit 
jaetaan kolmeen osaan. Tyypit voidaan arvioida myös yhdessä, jos ne eivät poikkea toisistaan, 
muuten ne on arvioitava erikseen.  

Rotutyyppi: 
Hevosen tulee olla rotunsa näköinen. Rotutyypilliset piirteet määritellään kunkin rodun 
rotumääritelmässä tai jalostusohjesäännössä. Monilla ratsu- ja poniroduilla rotukohtaiset 
ominaispiirteet on määritelty hyvinkin tarkasti, ravuriroduilla ei niinkään. 

 
Sukupuolityyppi: 
Hevoselta tulisi löytyä sukupuoleen liittyvät piirteet. Oriin tulee olla ryhdikäs ja lihaksikas, ja kaulan 
ylälinjan tulisi olla hyvin kehittynyt. 
Tammoilla puolestaan on usein oriita pidempi ja takaa leveämpi runko, kevyempi kaula, ja 
hennommat jalat. Lisäksi tammoilla on usein ns. ”emokatse”. 

 
Laatutyyppi: 
Laatutyyppiin vaikuttaa hevosen koko yleisolemus ja kaikki rakenneseikat. Hevosen tulee olla 
rakenteeltaan käyttömuotoonsa hyvin soveltuva. Arvostelussa tarkastellaan rungon eri osien 
yhteensopivuutta ja tasapainoa, ja huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin asioihin: 

o keveys / vankkuus 
o lihaksikkuus 
o ryhdikkyys / etupainoisuus (matalaryhtisyys) 
o korkea- / matalajalkaisuus 

 korkeajalkainen = etäisyys säästä kainaloon on pienempi kuin kainalosta maahan ja 
runko on lyhyt 

 matalajalkainen = etäisyys säästä kainaloon on suurempi kuin kainalosta maahan ja 
runko on pitkä 

o rungon malli (neliömäinen / lyhyt / pitkä) & mittasuhteet 
 neliömäinen runko = säkäkorkeus on yhtä suuri kuin rungon pituus 
 lyhytrunko = säkäkorkeus on suurempi kuin rungon pituus 
 pitkä runko = säkäkorkeus on pienempi kuin rungon pituus 

o koko 
o urheilullisuus 
o jalous 
o yleinen eri osien yhteensopivuus ja tasapaino / epätasapaino (esim. vankka runko, 

ohutsääriset jalat)  
 
 
 
 
 



 
 

2. Runko 
Rungosta arvioidaan ensin yleisvaikutelma, jonka jälkeen käydään läpi rungon eri osat 
järjestelmällisesti päästä häntään. Arvostelujärjestys: pää, kaula, lapa, säkä, selkä, lanne, lautanen. 
Runkoa tarkastellaan edestä, sivulta ja takaa. 
Hyvä runko on sopusuhtainen ja lihaksikas. Sopusuhtainen runko jakautuu kolmeen yhtä suureen 
osaan, joista ensimmäinen osa käsittää rinnan, lavan ja sään, toinen osa selän ja lanteen, ja kolmas 
osa lautasen.  
Toivotut ominaisuudet riippuvat rodusta, jalostussuunnasta ja käyttömuodosta. 
 
Rungon arvostelussa käytettyjä termejä: 

o tiivis runko - viimeisen kylkiluun ja lonkkakyhmyn väli on pieni 
o avo runko - viimeisen kylkiluun ja lonkkakyhmyn väliin mahtuu kämmen 
o syvä runko - etäisyys säästä kainaloon on yhtä suuri tai suurempi kuin kainalosta maahan 
o kaita runko - runko on edestä katsottuna kapea (myös rynnäs kapea) 
o alakylkinen runko - takaa katsottuna kylkikaari on alhaalta leveämpi kuin ylhäältä  
o pyöreä runko - takaa katsottuna kylkikaari on pyöreä ja selkä leveä  

 
Pää 
Pään ilmeikkyyteen vaikuttavat pään koko, muoto (kyömy / kovero) ja muut yksityiskohdat, kuten 
otsan leveys, kuonopiin leveys, poskiluiden koko, silmien ja sierainten koko, huulet, korvien sijainti 
ja asento ym. 
Ratsuhevosilla pään ja kaulan liittymän tulisi olla riittävän väljä ja leukaperien välissä riittävästi tilaa. 
 
Kaula 
Arvostelussa tarkastellaan kaulan muotoa, pituutta, leveyttä sekä kaulan liittymistä runkoon. 

o joutsenkaula - pitkä, erityisen kaareva kaula, jossa pitkä niska 
o alakaulainen kaula - kaulan alalinja voimakkaammin kehittynyt kuin ylälinja 
o leveästi liittynyt kaula - kaulan ja rungon liittymä erittäin leveä 
o ylhäälle / alhaalle asettunut kaula   

  
Lapa 
Arvostelussa tarkastellaan mm. lavan kulmausta ja pituutta. 

o loiva lapa - viisto lapa, hyvä ominaisuus urheiluhevosilla 
o pysty lapa - jyrkkä lapa, hyvä ominaisuus työhevosella  
o hyvä längensija - voimakkaat lavat erottuvat selvästi kaulasta, hyvä ominaisuus 

työhevosella (vastakohta piirteetön lapa / sileät olat) 
 
Säkä 
Arvostelussa tarkastellaan sään korkeutta, pituutta ja leveyttä. 

o korkea / matala säkä, pitkä / lyhyt säkä 
o piirteetön säkä  - säkä ei erotu selvästi  

 
 



 
 

Selkä ja lanne 
Arvostelussa tarkastellaan selän ja lanteen pituutta, leveyttä ja muotoa 

o painunut / notko selkä - selkä painunut alaspäin joko sään takaa tai kokonaan 
o kantava lanne - lanne hieman ylöspäin kaareva, mutta leveä 
o köyry lanne - lanne selvästi ylöspäin kaareva, köyryssä 
o lihaksikas, leveä hyvin kehittynyt lanne (vahva lanne) on hyvä ominaisuus 
o kapea, lihasköyhä, vento/painunut lanne (heikko lanne) on huono ominaisuus 

 
Lautanen 
Arvostelussa tarkastellaan lautasen pituutta, leveyttä, muotoa ja symmetriaa. Lisäksi tarkastellaan 
takaosaa kokonaisuutena, mukaan lukien reisilihaksisto, nivelkulmat, hännäntyvi ym. Lautanen 
arvostellaan sivulta ja takaa katsottuna. 

o suora / loiva (normaali) / jyrkähkö / jyrkkä lautanen -kulma ja pituus katsotaan sivulta 
o huipukas lautanen - lanteen ja lautasen liittymä sivulta katsottuna terävä, kuin vuoren 

huippu 
o ulkolonkkainen lautanen - lonkkakyhmyt ulkonevat muusta rungosta takaa katsottuna 

selvästi 
o vakolautanen - lautaslihasten väliin jää selkärangan kohdalle vako (nähdään takaa)  
o kattolautanen - selkäranka piirtyy selvästi, ja lihakseton lautanen lähtee jyrkästi alaspäin 

selkärangan molemmille puolille kuin talon harjakatto (nähdään takaapäin) 
o epäsymmetrinen lautanen (lonkkapuoli) - toinen lautanen / lonkka alempana kuin toinen 

 
3. Jalka-asennot ja liikkeiden säännöllisyys 

 
Jaloista arvostellaan asennot, luusto ja kovuus. Jalkojen tulisi olla suora-asentoiset, hyväluiset ja 
kuivat, ja niissä tulisi olla optimaaliset nivelkulmat ja suorat jalka-akselit. 
Jalkoja tarkastellaan sivulta, edestä ja takaa, ja huomio kiinnitetään jalkojen eri osien pituuteen, 
leveyteen, muotoon, kokoon, nivelkulmiin ja jalka-akseleihin. 
Arvostelussa otetaan huomioon kokonaisuus ja liikkeiden säännöllisyys. 
 
Jalkojen virheasentoja: 
 
Etujalat –asennot edestä 

o haja-asentoinen – jalat levenevät alaspäin kuin sahapukki, jalka-akseli on suora 
o ahdasasentoinen – jalat ovat liian lähellä toisiaan, jalka-akseli on suora 
o ulkokierteinen - jalat lähtevät kiertymään ulospäin polvesta tai ylempää, jalka-akseli on 

suora 
o hajavarpainen - jalka-akseli taittuu vuohisesta ulospäin (aiheuttaa yleensä kerivät liikkeet) 
o suppuvarpainen - jalka-akseli taittuu vuohisesta sisäänpäin (aiheuttaa melovat liikkeet) 
o vasikkapolvinen  - jalka-akseli taittuu polvesta sisäänpäin  etupolvet ovat lähellä toisiaan, 

X-mallinen asento 
o sivuttaisiirtymä (=yhdensuuntaissiirtymä) – etusääri lähtee polven ulko- tai sisäreunasta 

eikä ole linjassa kyynärvarren kanssa 



o vinot etupolvet (kuuluu sivuttaissiirtymään) – jalka-akseli siirtyy sivuttaisesti koko polven 
läpi, jolloin polvi jää ”vinoon” 

o taittunut varvasakseli - varvasakseli taittuu sisään- tai ulospäin ruununrajasta. Johtuu usein 
kengityksellä voimakkaasti korjatusta hajavarpaisuudesta/suppuvarpaisuudesta. Näkyy 
myös sivusta, kun kavio-ruunu-vuohisluulinja ei ole suora. 

 
Etujalat –asennot sivusta 

o sapelijalkainen - jalka-akseli taipunut etupolvesta taaksepäin; rasittaa mm. etupolvia 
o kokkapolvinen -jalka-akseli taittunut etupolvesta eteenpäin; sapelijalkaisuuden vastakohta 

(lievässä muodossa voidaan käyttää termiä epävarmat etujalat) 
o supistunut etusääri –etusäären ympärysmitta polven alapuolelta on pienempi kuin säären 

keskiosassa 
 

Takajalat –asennot takaa 
o länkisäärinen –kintereet etäällä toisistaan, kaviot lähekkäin (kuin länget). Usein myös käynti 

on länkisääristä / epävakaa kinner. Jalka-akseli taittunut kintereestä ulospäin. 
o pihtikinttuinen - kintereet lähellä toisiaan, länkisäären vastakohta. Jalka-akseli taittunut 

kintereestä sisäänpäin. 
o ulkokierteinen –jalka kiertyy ulospäin, jalka-akseli on suora. Näkyy parhaiten edestä tai 

takaa viistosti katsottuna. 
 
Takajalat –asennot sivusta 

o suora kinner   -suuri kinnerkulma 
o käyrä kinner   -takasääri jää istuinluun päästä maahan vedetyn pystysuoran linjan 

etupuolelle 
o kuristunut kinner   - kintereen alaosa supistunut, liittymä takasääreen huono (ohut) 

 
Vuohiset 

o pystyt vuohiset - vuohiset lähtevät kaviosta suoraan ylöspäin (suuri vuohiskulma) 
o vennot vuohiset   - vuohinen painuu taaksepäin (vuohiskulma pienenee) 
o karhunvuohinen   - vuohinen painunut voimakkaasti taakse / alaspäin, lähes maahan asti, 

hankositeet usein pettäneet 
 

4. Kaviot 
Kavioiden arvostelussa tarkastellaan kavioiden kokoa, muotoa ja symmetriaa, holvikkuutta, 
kantojen leveyttä/ahtautta, säteiden kokoa ja sarveisen laatua. 
Kaviota arvioidaan edestä, sivulta ja pohjasta. 
Hyvät kaviot ovat holvikkaat, symmetriset ja leveäkantaiset, ja niissä on hyvät säteet sekä paksu, 
sileä sarveinen. Kavioiden koko on riittävä hevoseen nähden. 
Kaviopisteitä laskevat mm. epäsymmetrisyys (käyrä/kovero, vinous ym.), matalapohjaisuus, 
ahdaskantaisuus, matalakantaisuus, vetäytyneet kannat, renkaisuus, lohkeillut/halkeillut sarveinen. 
Jos jalka-asennoissa on selkeitä poikkeamia normaalista jalka-akselista, kaviotkaan eivät ole yleensä 
symmetriset. 
 
 



Kaviosanastoa: 
o ahdaskantaiset   - kannat lähellä toisiaan, kapea pieni säde 
o kaidat   - kannatinreuna lähes saman levyinen kuin ruununraja, kaviot eivät levene alaspäin, 

vaan seinämä pysty 
o laajat    - antura ja kannatinreuna levenevät selvästi, usein matalapohjaiset ja pyöreät 
o latuskat    - voimakkaasti levenevät matalat kaviot, antura kannatinreunaan saakka tasainen 
o matalapohjaiset   - antura matala ja tasainen, vastakohta holvikkaat kaviot 
o käyrät    - kavioiden sivuseinämät käyrät 
o koverot - kavioiden etuseinämä käyrä (vastakohtana kuperat kaviot) 
o pystyt   -  erityisen korkeakantaiset kaviot 
o vetäytyneet kannat - kavioiden kannat ovat vetäytyneet kavion alle 
o renkaiset kaviot   - kavioiden pinta ei ole sileä vaan renkainen 
o rosoiset   - kavioiden pinnassa on pieniä halkeamia / lohkeamia 
o hauraat - sarveinen pehmeää, helposti kuluva aja lohkeilevaa 

 
Käyttöä haittaavia vakavia virheitä:  

o pukinkavio - kavion kantaseinämät lähes yhtä korkeat kuin varvasseinämä 
o  pullokavio - antura pullistunut kannatinreunaa alemmaksi  
o  virsukavio - pitkä, virsunmuotoinen, renkainen kavio (kaviokuumeen aiheuttama) 

 

5. Liikkeet 
Liikkeet arvostellaan käynnissä ja ravissa. Liikkeet arvostellaan yleensä ennen rakenteen arvostelua. 
Liikkeistä tarkastellaan niiden säännöllisyyttä (jalka-asennot vaikuttavat) ja liikkeen mekaniikkaa. 
 
Liikkeiden säännöllisyys 
Liikkeiden säännöllisyys arvostellaan edestä ja takaa katsottuna. Arvostelun kannalta on tärkeää, 
että hevonen kulkee suorassa / suoraan. 
Jalka-asennot vaikuttavat liikkeiden säännöllisyyteen. Suorat, riittävän väljät liikkeet ovat tietenkin 
toivotut. 
 
Liikkeiden säännöllisyyteen liittyviä ominaisuuksia: 

o keriminen   - hevonen siirtää jalkojaan vuohisesta tai polvesta sisäänpäin kiertäen (liittyy 
yleensä hajavarpaiseen tai ulkokierteiseen etujalan asentoon) 

o sisäkierteinen - koko jalka kiertää sisäänpäin 
o melominen   - hevonen siirtää etujalkojaan vuohisesta tai polvesta ulospäin kiertäen 
o ulkokierteinen - koko jalka kaartaa ulospäin 
o länkisäärinen - takajalat joustavat kintereestä ulospäin (epävakaa kinner) 
o palmikoiminen – hevonen liikkuu erittäin ahtaasti (asettaa jalat peräkkäin jonoon)  
o hivuttaminen - hevosen kavio osuu viereiseen jalkaan, yleensä vuohiseen 
o takominen - hevosen takakavio osuu etujalan kavion pohjaan 
o linjatyyli - etu- ja takajalat kulkevat ravissa samaa linjaa pitkin 
o levittäminen   - takajalat kulkevat leveämmältä kuin etujalat (ej liikerata tj välissä) 

 
 



 
Liikemekaniikka 
Liikemekaniikka arvostellaan sivusta katsottuna. Arvostelun kannalta on tärkeää, että hevonen 
kulkee rennosti, puhtaasti ja riittävän ripeästi. 
 
Arvostelussa tarkkailtavia asioita mm. 

o Käynnissä: 
 puhtaus, tahti 
 tasapaino 
 rentous 
 irtonaisuus 
 aktiivisuus 
 matkaavoittavuus 

o Ravissa: 
 puhtaus, tahti 
 tasapaino 
 irtonaisuus 
 joustavuus 
 lennokkuus 
 rytmikkyys 
 jouduttavuus / matkaavoittavuus 

 
Hyvät ominaisuudet riippuvat hevosen rodusta, käyttömuodosta ja jalostussuunnasta. Esim: 

o lämminverisen ravihevosen ravin tulisi olla kevyttä, joustavaa, jäntevää ja rytmikästä 
o suomenhevosjuoksijan ravin tulisi olla rytmikästä, säännöllistä/tasapainoista 
o suomenhevosratsun liikkeiden tulisi olla tahdikasta, joustavaa ja matkaavoittavaa 
o suomenpienhevosella tulisi olla joustavat ja matkaavoittavat liikkeet 
o työhevosella tulisi olla säännölliset ja matkaavoittavat liikkeet 
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