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SANKOJUOTTO

• Etuna on veden puhtaus ja juomisen määrän
tarkka tietäminen

• Isossa laumassa ei ehkä toimi

• Voi aiheuttaa eripuraa myös “kaverien kesken”

• Tutkimuksen mukaan hevonen juo enemmän
“vapaasta vedestä” kuin automaatista



Sopu sijaa antaa

• Varmista kuitenkin että kaikki hevoset
uskaltautuvat juomaan

• Useampi juomapaikka on hyvä käytäntö isossa
laumassa

• Hevonen juo paremmin kun näkökenttä säilyy
eli ei juo kupin pohjalta



Vesi likaantuu
helposti

• Vesiastiat on syytä tarkistaa päivittäin

• Seisonut vesi ei saata maistua vaikka se 
näyttäisiki puhtaalta

• Kupit limoittuvat etenkin kesällä ja vaativat
kunnon pesun



laastisaavit

• Käytetään yleisesti

• Eivät ole kuitenkaan elintarvikemuovi laatua?



Irrallaan olevat astiat voivat aiheuttaa vaaratilanteita



On erilaisia 
konsteja

• Varmista aina turvallisuus

• Etenkin pikkuvarsat voivat tarttua rakenteisiin



Hevoset juovat
joskus myös
lätäköstä vaikka
vettä olisikin
tarjolla



Automaattikupitkin 
vaativat 
tarkkailua ja 
puhdistamista



Automaattikupin virtausnopeus on syytä varmistaa

• Tavoite on 8-10 litraa minuutissa

• Testi: ämpäri alle ja paina puoli minuuttia-mittaa määrä ja kerro kahdella = virtausnopeus minuutissa

• Liian hidas kuppi vähentää joidenkin hevosten juomista tutkitusti

• Pakkasella erityistarkkuutta automaattikuppien toimintaan!

• Lämmitettyä vettä automaattikuppeihin?



Juomakupit vaativat 
puhdistusta päivittäin

• Ruoka-astian läheisyys lisää puhdistustarvetta

• Turvekuivitus lisää puhdistustarvetta

• Juomakupit on syytä asentaa aika alas vaikka
se lisääkin todennäköisyyttä, että hevonen
kakkaa niihin joskus

• Aiemmin asennettiin hieman liian korkealle



Hevonen saattaa liotta
heiniä vesikupissa

• Voi olla oire hammasvaivoista

• Tai ihan vaan huvin vuoksi?

• Kivennäiset pintyttävät kupin



LAIDUNJUOTTO

• Vaatii asianmukaiset järjestelyt

• Automaaattikuppi on huolettomin jos pystyy
järjestämään

• Järvessä voi piillä sinilevävaara!

• Ojissa voi olla huonolaatuista vettä



LAIDUNJUOTTO

• Iso ja tukeva juottokaukalo

• On tyhjennettävä ja puhdistettava riittävän
usein kokonaan



Vesivaunu helpottaa hommaa



JUOTON 
AJOITTAMINEN

• Varsonut tamma haluaa yleensä juoda
välittömästi varsomisen jälkeen jopa ennen
nousemistaan jalkeilelle

• Rasituksen jälkeen kun on hieman palautunut

• Syömisen jälkeen



Kupit kummallekki

• Varsalle on hyvä olla oma kuppi alhaalle
asennettuna emän kupin vieressä



Raveissa

Ravihevoset on totutettu yleensä 
tarkkoihin juottorutiineihin



Ypäjä tarjan
iltavedet

• Kastelukannu on kätevä apuväline
vesikuppien täytössä

• Kiitos kuvasta Terttu Peltoselle!



matkakisoissa

• Hevosen riittävä juominen on olennainen osa
matkaratsastuskisoissa toimimista



matkakisoissa

• Hevosen riittävä viilentäminen on myös
välttämätöntä



matkakisoissa

• Tauolla tankataan



AUTOMAATTIKUPIT

• Talvikäytössä mainiot lämmitettävät
automaattikupit säästävät työaikaa



juoma-astia Talveksi itse tehtynä

• Tässä kuva isomman lauman talvijuoma-astiasta. Vetää ainakin 300 litraa. Eristetty, mutta ei lämmitetty, tämäkin siis
pitää täyttää lämpimällä vedellä. Mutta pitää veden kyllä sulana liki ikuisesti :).

Halkaistu kuution kontti, eristeenä styroksia ja uretaania,
vesivanerikuoret, ja finnfoamilla eristetty kansi. Tuollainen
kumimatto tuossa juoma-aukossa lisävarmistuksena estämässä veden valumista eristeisiin, tässä kuvassa matto nyt
hapertunut rikki, kun tämä astia ei meillä ole vuoteen ollut käytössä.



Juoma-astia talveksi itse tehtynä



Juoma-astia talveksi itse tehtynä



Itse tehty
juoma-
astia talveksi



Its etehty juoma-astia talveksi

• Tässä ensin parille hevoselle/pienelle laumalle mielestäni riittävä
muistaakseni 60l astia. Tässä on sisäkkäin 90l ja 60l (tai ehkä 65l?)
muurauspaljut, välissä uretaania, ja reuna tiivistetty
tiivistysmassalla. Ensin oli vain ilmastointiteippi reunassa ( mistä
rumat jämät edelleen jäljellä :)), mutta sen hevoset repivät hyvin
nopeasti vettä pitämättömäksi, siksi vaihdettiin tiivistysmassaan,
joka on toiminut hyvin.

Paljut ovat kaivonrenkaan sisällä, irti maasta. On täällä etelän
talvessa riittänyt pitämään veden sulana ihan näin myös yön yli, kun
illalla yäyttää lämpimällä vedellä.



Esimerkki riittävästä toimivasta juottokäytännöstä

• Hevsosilla on vapaasti vettä yön aikana

• Klo 6 aamuheinien ja klo 6.30 aamun väkirehuannoksen syömisen jälkeen 10-15 minuutin kuluttua juotetaan laimealla 
melassivedellä ennen tarhaan vientiä

• Klo 12 pakkasella juotto ulos muulloin vapaasti vettä

• Klo 17 hevoset sisälle ja vapaa vesi

• Juotettu (varmasti juonut) hevonen pärjää normaali säällä esim. neljä tuntia juomatta mainiosti



Käytännön Tilanteita joissa riskejä

• Hevoset viedään aamulla ulos nopeampaa tahtia kuin normaalisti ja eivät ennätä juoda syönnin jälkeen

• Vieras hoitaja ei ajoita juottoa oikein

• Muutetaan systeemiä 



Kohtuus kaikessa-myös juottokäytänteissä

• Suuressa tallissa ei voida jokaista yksittäistä hevosta juottaa eri tavoin kuten omassa pienessä harrastustallissa voi onnistua

• On löydettävä toimiva käytäntö kohtuullisella työmäärällä

• Talliyrittäjän ammattitaitoon on syytä luottaa

• Rakentava keskustelu!

• Maalasijärki?

• Kokonaishyöty?



Mua on passattu!

• Suuri kiitos kaikille kuvia
luovuttaneille!


