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Kuljetus- valmistautuminen matkaan 

• Opeta hevonen lastaukseen ja 
kuljettamiseen rauhassa 

• Harjoittele ennen varsinaista matkaa, 
jotta hevonen pysyy luottavaisena ja 
rauhallisena 

• Pidä oma asenne rauhallisena ja 
kiireettömänä 

 



Kuljetus – valmistautuminen matkaan 

 Ennen kuljetusta varmista, että:  

• Autossa on ensiaputarvikkeet ihmiselle ja 
hevosille 

• Autosta löytyy varoituskolmio, taskulamppu, 
sammutin ja puukko 

• Autossa sekä kopissa toimivat ajo-, vilkku-, 
jarru- sekä sisävalot 

• Vetokoukku on oikein kytketty 

• Kopissa ja vetoautossa on sama rengastus 

 



  

http://hippos.ip-finland.com/hippos/gallery/hyvinvoiva_hevonen/hevoskuljetusauto?full=1


Ennen kuljetusta varmista, että: 
• Kuljetusvälineen ovet ja lastaussilta ovat 
ehjät ja toimivat 
• Kuljetusvälineen lattia, väliaidat ja puomit 
ovat kunnossa 
• Kuivikkeet, juoma-astiat ja rehut ennen 
hevosen lastausta 
• Reitti tiedossa 
• Riittävästi aikaa 

Kuljetus – valmistautuminen matkaan 



Kuljetus – valmistautuminen matkaan 

Ennen kuljetusta varmista, että: 

• Autossa on riittävästi lämpimiä, heijastimilla 
varustettuja vaatteita / heijastinasuja, jos 
joudut pysähtymään liikenteen joukkoon 

• Hevosella on sopivat varusteet; tukeva riimu 
ja riimunvarsi, tarvittaessa kuljetussuojat, 
tarvittaessa loimi. 

 



  

http://hippos.ip-finland.com/hippos/gallery/hyvinvoiva_hevonen/hevoset_autossa?full=1


  



Kuljetus- lastaus ja purkaminen 

Hevosta lastatessa ja purkaessa varmistetaan, 

että: 

•  Paikka on rauhallinen 

•  Alusta on tasainen ja pitävä (pysyy tukevasti 
paikallaan eikä ole liukas) 

•  Käsijarru on päällä 

•  Valaistus on mahdollisimman hyvä 

•  Apuna mielellään ainakin yksi henkilö 

•  Asialliset varusteet (hanskat, pitävät 
turvajalkineet) 

 



Kuljetus- lastaus ja purkaminen 

Hevosta lastatessa ja purkaessa varmistetaan, 

että: 

• Hevosen varusteet ovat ehjiä ja oikein 
kiinnitettyjä 

• Tavarat on pakattu niin, että ne eivät joudu 
hevosen jalkoihin 

• Lastaussilta avataan ja suljetaan sivusta, älä 
koskaan asetu sillan alle 

• Avustaja sulkee takapuomin ennen hevosen 
kiinni sitomista 

 



Hevosta lastatessa ja purkaessa varmistetaan, 

että: 

• Hevonen kiinnitetään riittävän lyhyellä narulla 

• Ovet ja takapuomit sekä lastaussilta ovat 
kunnolla kiinni ennen liikkeelle lähtöä 

• Ensin hevonen irti, sitten vasta takapuomi 

• Lastaussilta on kokonaan auki, ennen kuin 
hevonen otetaan ulos autosta  

 

Kuljetus- lastaus ja purkaminen 

TARKASTA KULJETUSKALUSTON KUNTO JA KORJAA 
PUUTTEET HETI KULJETUKSEN JÄLKEEN! 



Kuljettaminen 

• Liikkeelle lähtö rauhallisesti, mielellään  
tasa- tai alamaalta 

• Ennakoi jarruttaminen mahdollisimman 
aikaisin 

• Kääntyminen rauhallisesti ja hiljaisella 
vauhdilla, älä jarruta tai vedätä 
kääntymisvaiheessa 

• Pidä turvaväli normaalia pidempänä 

• Anna ohittajalle tilaa 

 



Kuljettaminen 

• Hidasta kaasua nostamalla, jos ohittaja tulee 
ahtaasti eteen ohituksen jälkeen 

• Perävaunun lähtiessä heittelehtimään,  
älä jarruta voimakkaasti 

• Pidä tarpeeksi usein lepotaukoja 

• Kuuntele kuljetustilasta kuuluvia ääniä 

 



Kuljetuskaluston turvallisuus 

• Ihmisten turvallisuus on aina etusijalla 

• Lastaussiltojen toiminta, jos sähköt pois 

• Sähkölaitteiden kunto tarkastettava 
säännöllisesti 

• Poistumistiet hevostilasta sekä 
matkustamosta 

 



Kuljetuskaluston turvallisuus 

• Alkusammuttimet saatavilla 

• Alkusammutuskoulutusta kaikille hevosia 
kuljettaville 

• Pidä kalusto puhtaana ja mahdollisimman 
pölyttömänä 

 


