
  

   SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS
SEPK

HEVOSEN SIIRTELY 
ONNETTOMUUSTILANTEESSA



  

                  

* Maassa: veto eteen, veto taakse, pyöräytys ympäri

* Nosto

* Nosto ja siirtäminen

SIIRTELY:



  

        
VETOLIINAT

 Koostuvat 3-4 tuuman synteettisestä 
leveästä veto/nostoliinasta

 5-6 metria pitkät
 Lenkit molemmissa päissä
 Voi tehdä vaihtoehtoisesti 39 tai 76 mm:n 

työjohdosta (palokunnat)



  

        
VETOLIINOJEN SOVITUS

 Vältä vaara-alueita
 Vaara-alueet muuttuvat kun eläin on maassa
 Vaara-alueet ovat kolmiulotteisia
 Kokenut hevosihminen tulisi olla 

pääpuolessa
 Pelastustyöntekijät pysyvät hevosen selän 

puolella



  

        
VAARA-ALUEET: 
maassa oleva hevonen

Vaaran alue – älä mene!

Työskentelyalue!
Hevosmiestaitoa!



  

 Pysy poissa vaara-alueelta
 Pujota liinaa rintakehän ympärille; puoliväli 

sään kohdalla.   
 Paine kohdistuu luustoon; säkä, rintalasta

 Sen jälkeen molemmat lenkit tuodaan 
jalkojen välistä.

 Veto joko ihmisvoimin (suositeltava!) tai 
koneella.

 Mikäli liinasta tehdään silmukka hevosen 
etuosan ympärille, EI VETOA KONEELLA!

VETOLIINAT: veto eteen



  

                             
VETO ETEEN!



  

                             
VETO ETEEN!



VETO ETEEN – EI SUOSITELTAVA!
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         PELASTUSTOIMI: veto eteen

 Suureläimen avustus
 Ylos jyrkkää mäkeä
 Pois mudasta
 Pois vedestä tai jäästä
 Pois uima-altaasta, lietealtaasta tmv.
 Autetaan eläintä nousemaan ylös maasta
 Ei saa nostaa eläintä ilmaan!



  

VETOLIINAT: veto taakse

 Liina sijoitetaan selkään aivan lonkkanivelen 
eteen 

 Lenkit vedetään jalkojen välistä kohti häntää  
 Veto kohdistuu lonkkiin

 Ei painetta vatsaan
 Suolistolla ei ole kylkiluita suojanaan



  

VETO TAAKSE



  

VETO TAAKSE
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PELASTUSTOIMI – veto taakse:

 Rajattuun tilaan juuttuneen suureläimen 
vapauttaminen
 Kuljetusvaunu
 Romahtanut talli
 Juuttunut kahden puun väliin
 Tai esim. etupää vajonnut/jäänyt kiinni mutaan



  

YLÖSPÄIN NOSTON 
KIINNITYSMATERIAALIT

1 tuuman pehmeää pumpuliköyttä 
 Helppo kiinnittää 
 Solmut suuria; epämukavaa uhrille
 Eivät yleensä tarkistettuja; vaatii tarkistuksen ja 

ylläpitoa
2 tuuman polyesteri verkkoköysi

 Liukuu helposti pois
 Solmut litteitä; mukavampia uhrille
 yleensä tarkistettuja; vähän huoltoa 



  

42 mm työjohto (paloletku)
 Helposti saatavilla
 Hyvä  korvike perinteisille materiaaleille
 Isot solmut
 Ei aina luokiteltua

JATKUU...



  

NOSTOVALJAIDEN KIINNITYS

 Voi tehdä 3 tai 4 liinalla 
 Perusidea käyttää U-lenkkejä raajojen 

yläosassa (kainalot, nivuset) 
 Etuosan liina ei saa mennä henkitorven päälle!
 Nostoraudan käyttö suositeltavaa, jotta paino 

jakautuisi tasaisemmin.
 Nopea ja yksinkertainen käyttää, erittäin nopea 

purkaa.  



  

NOSTOVALJAAT



  

HUOMIOITAVA U-lenkki-VALJAISSA!
Valjaat kiristettävä varoen ennen nostoa niin, että ovat 

eläimen nivusissa ja kainaloissa niin ylhäällä kuin 
mahdollista = eivät noston alussa kiristä, revi ja ruttaa 
ihoa siirtyessään ylös!

Vain nosto, mieluiten enimmillään vain muutamia 
minuutteja! AINA SUURI RISKI ELÄIMELLE!

Etujalan U-lenkki kulkee kainalosta etujalkojen välistä 
ryntäiden päältä yli lavan kohti säkää.

Takajalan U-lenkki kulkee nivusista: takana häntää 
mukaillen hännän tyveen, edestä polven ohi lonkkaluun 
etupuolelta.

NOSTORAUDAN KÄYTTÖ TOIVOTTAVAA! 
(→ tasapainoinen nosto, ei purista eläintä)



  

Nosto ja siirto (max. 10min.)

Etsi köyden puoliväli ja taita kahtia. 
Pidä  puoliväliä hevosen sään ylä puolella, vie 
molemmat päät rintalastan eteen ja solmi. 
Jätä syntynyt lenkki hevosen kaulan ympärille. 
Varmista että solmu on rintalastalla, ei yläpuolella 
henkitorven päällä!



  

Nosto ja siirto (max. 10min)

Photos Courtesy Of
Felton FD
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Nosto ja siirto (max. 10min)

Kummankin puolen yksi henkilo syottää koyden 
pään etujalkojen välistä ja sään päälle   
Vaihdetaan köydenpäitä  niin että muodostuu X
Päät viedään takajalkojen välistä  
Päät tuodaan ylös ja solmitaan hännän päälle



  

Nosto ja siirto
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Nosto ja siirto

päät pujotetaan “X:n alta ja solmitaan niskalenkkiin
päät tuodaan  "X,“:n ali, kahden takakoyden alta ja 
taas eteenpäin niskalenkkiin
päitä pujotetaan eri suunnissa niska- ja takalenkin 
välissä  kunnes ne muodostavat nostokahvan
Nostokoukku kiinnitetään nostokahvaan 



  

Nosto
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NOSTO JA SIIRTO (max. 10min ilmassa!)
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Pelastustoimi

Autetaan suureläin jaloilleen
Nosto matalalla ja lyhyen aikaa (max. 10 min.)
Pois ojasta tms uomasta
Pois uima-altaasta



  

NOSTOVALJAAT - 
Edut vs. Haitat

Edut 
 Kiinnittää kaikki neljännekset 
 Ei vaadi erikoisvälineitä tai tyokaluja

 Haitat
 Voi olla epämukava
 Voi hangata eläintä 
 Voi vahingoittaa takajalkojen sisäosien hermoja tai 

pehmytkudoksia



  

KIELLETTY 2 LIINAN NOSTOVALJAS!
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VETOLEVY

Suureläimen selkälevy 
Materiaali

 Tiivistä polymeeriä 
 Metallivahvistimet
 Säpein varustetut hihnat
 Kelkanmallinen
 liukulevy

 Menee pikkuesteiden yli
 Menee traileriin tai hevosambulanssiin (oikea mitoitus!)

 Jalkahihnat



  

LIUKULEVY
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PELASTUSTOIMI - liukulevy

Liikutellaan hevosta joka ei pääse makuulta tai 
jonka ei haluta nousevan makuulta: 

 Tarvittava matka (esim turvaan onnettomuuspaikasta)
 Ylös mäkeä 
 Kuljetusvaunuun
 Talliin

Vaatii aina hevosen rauhoittamisen, jos 
kuljetetaan pidempi matka!
Rauhoittamatonta ei saa sitoa kiinni levyyn!
Jalkahihnat eivät välttämättomät



  

The Andersson Sling
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PELASTUSTOIMI:
The Andersson Sling

Korkealle nosto
Pitempi aikainen nosto (yli 10 min. 
Käytetään myös klinikkaolosuhteissa sekä   
  loukkaantuneen tai erityisen heikon              
  eläimen riiputtamisessa/tukemisessa. Jopa 
  useita päiviä.
Helikopterinosto

 Ainoat USA:n armeijan hyväksymät nostovaljaat 
helikopterinostoon 

 Pelastajilla täytyy olla koulutus tähän.



  

HEVOSEN KIERÄYTTÄMINEN

 Toiselta kyljeltä toiselle selän kautta
 Pelastustoimi: mm. jäänyt kiinni jalat seinää vasten, 
 maannut kauan toisella kyljellä → puutunut tai
 pelastusteknisistä syistä hevosen asentoa pitää saada
 muutettua.
 Työskentely AINA JA VAIN selän puolelta!
 Apuvälinetä hyödyntäen pujotetaan köydet hevosen 
 vuohiseen, vuohisnivelen alapuolelle. EI SILMUKOITA! 
 Köydet kulkevat päällimmäisten jalkojen välistä alempiin
 jalkoihin, jotka jäävät näin ollen päällimmäisten 
 sisäpuolelle.
 Kun hevonen on käännetty puoliväliin, kääntäjät liikkuvat
 nopeasti pois alta! → tulee loppumatkan omalla painollaan.
 VOI KÄÄNNÖN JÄLKEEN NOUSTA NOPEASTI YLÖS!



  

HEVOSEN KIERÄYTTÄMINEN



  



  

PÄÄN SUOJAAMINEN

 Pelastustoimessa:
 Rauhoitettu eläin
 Rajattuun tilaan juuttunut
 Veto vetolevyllä (erityisesti jos ympäristö 

risukkoinen tmv.)
  Jos työskentely aiheuttaa riskin (rakenteiden 

purku, työkoneet, sirpalevaara jne.)
Vaihtoehtoja:

 Loimet tai peitot
 Takit
 paidat



  

MUUTA VÄLINEISTÖÄ

Nostorauta
Korvatulpat

 Polvisukat joissa sisällä pumpulia
Silmäsiteet

 Pyyhe, paita, huivi, rintaliivit jne
Puuvillaköyttä 
Heittoköysi
Pujotusrauta
Keksi, käärmepihdit, sateenvarjo tmv.



  

Välineistöä....
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