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2 HEVOSEN VAUNUN RAKENNE

Courtesy of
Logan Trailers

Copyright 1999, Large Animal Rescue Co.
Permission to use for classroom purposes 

only.



  

        
TRAILERIN RAKENNE

Runkorakenne
• Teräs, alumiini, teräspalkkirakenne

Katto
• Teräs, alumiini, lasikuitu

Sivukatteet
• Teräs, alumiini, lasikuitu, vesivaneri, muovi

Lattia
• Vesivaneri, alumiini, muovi/kumimatto



  

        
TRAILERIN MASSA

Standardi traileri
1-hevosen traileri: 800-1500 kg
2-hevosen traileri: 1100-2700 kg
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3 HEVOSEN TRAILERI

Copyright: J. Matikainen Oy
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         VÄLISEINÄT, TILANJAKAJAT

 Voivat vaikeuttaa pelastustyötä
 Jotkut kiinteitä, jotkut irroitettavia, osa        
  saranoitu 
 Irroitettavat saattavat olla varmistamatta,   
  auki tai jumissa. Avaamistapa?
 Väliseinän materiaali yleensä vaneria tai    
  muovimattoa



  



  

TRAILERIPELASTAMINEN

Aina kun isot eläimet ovat mukana, tilanteet 
saattavat muuttua nopeasti ja odottamatta

TÄRKEÄÄ: Tilannepaikalla toimiminen ja tilan 
varaaminen, turvallisuus.

Sijoittuminen, ajoitus ja kommunikointi tärkeää
 Yhteistyö ja ajoitus

 



  

TARKASTA / HARKITSE:

Hevosten lukumäärä trailerissa
Eläinten fyysinen kunto
Rakenteiden kunto
Onnettomuuspaikan sijainti, onnettomuuden    
  laajeneminen
Lakiasiat



  

TRAILERIN KÄÄNTÖ 
PYSTYASENTOON:

Hevosen rauhoittaminen eläinlääkärin toimesta
 
Operaatio pitää olla hyvin ennalta suunniteltu 
ja toteutettu – mahdollista vai ei?

Trailerin nosto pystyyn – hevonen sisällä
• Turvallisempaa pelastajille
• Hevosta lisää vahingoittavia tekijoitä 

vähemmän
• Tilannepaikalla ja ohikulkijoilla turvallisempaa 

– hevonen rajatussa tilassa



  

NOSTOSSA/KÄÄNNÖSSÄ 
TARVITAAN

Riittävästi tilaa tehdä nosto/kääntö 
turvallisesti
Hevonen trailerissa siten, että kääntö 
palauttaa hevosen seisoma-asentoon
Pienet vammat, eläinlääkäri varmistaa 
ettei vaaraa lisävahinkoihin
Nosto/kääntö välineet riittävät suhteessa 
traileriin
Trailerin rakenne ehjä, ei havaittavia tai 
odotettavia vaurioita traileriin



  

TRAILERIN KÄÄNTÖ - KUVA PÄÄDYSTÄ:

Copyright 1999, Large Animal Rescue Co.
Permission to use for classroom purposes 

only.



  

TRAILERIN KÄÄNTÖ – KUVA 
YLHÄÄLTÄ

Copyright 1999, Large Animal Rescue Co.
Permission to use for classroom purposes only.



  



  

HEVOSEN PELASTAMINEN 
OVIEN KAUTTA!

Kohtuullisen turvallista ja helpompaa 
hevosella 
Hevonen voi “roikkua” riimussa
Tarkista ovien tyyppi
Suunnittele vapautus operaatio

• Kuinka ovet pitää avata?
• Pitääkö ovet poistaa?
• Onko väliseinää? Kuinka se pitää 

irroittaa?
• Voiko hevonen nousta ylös ja tulla ulos?



  

…JATKUU

 Useampi hevonen vaikeuttaa operaatiota
• Eläimet yrittävät heti kaikki vapautua
• Varaa eläimen hoitaja / hevonen
• Hevosten asento voi vaikeuttaa pelastustöitä
• Hevoset voidaan joutua rauhoittamaan

 Varaa avointa tilaa pelastustöille ja varmista     
   pelastautuminen. Varaa vapautetuille eläimille 
   turvallinen paikka.
 Jos hevoset ei pääse takaperin ulos                  
   -vetoliinojen käyttö



  

...JATKUU

Pelastustyön johtajan sijoittuminen – näkee 
eläimen, yksikönjohtajan ja eläintenhoitajat
Pelastautumisreitit
“Yksi sisään, yksi ulos”
Ovenpielien suojaus teräviltä osilta; teippaus, 
vetolevyn käyttö
Avaa ovet varovasti ja hitaasti



  

KATON POISTO

Tarkista rakenteet, rakenteiden kestävyys ja 
voiko rakenteita turvallisesti purkaa
Päätä mitä pitää purkaa ja missä järjestyksessä
Päätä mitä työkaluja käytät, varaa toiset 
työkalut
Metelöi mahdollisimman vähän
Pelastajat yhteistyössä eläinlääkärin kanssa
Joidenkin lasikuitutrailereiden kupu pysyy 
pystyssä jännitteen avulla → rikkoutunut katto → 
mahdollinen romahdusvaara!



  

...JATKUU

Päätä käsimerkit tai vastaavat
Leikkaajalla pari joka tarkkailee ympäristöä 
ja eläintä, varmistaa “pakotien”
Terävien osien ja paikkojen teippaus
Harkitse vetolevyn käyttöä



  



  



  



  



  



  



  



  

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET

Onko henkilövahinkoja?
Onko eläinvahinkoja?
Soita 112
Estä lisävahingot: 

 Huomioliivi 
 Varoituskolmio 
 Hätävilkut

Jos tarvetta, soita eläinlääkäri
Pidä linja auki ja puhelin taskussa →
matkalla oleva palolaitoksen yksikkö tai 112 
voi yrittäää soittaa! 
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