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teksti pirkko-riitta metsävainio, kuvat hanna-kaisa metsävainio

 Koiralla yksi tärkeimmistä 
asioista, joita se koko elämänsä 
ajan tarvitsee, ovat hampaat. 
Hampaat alkavat puhjeta jo 
noin kolmen viikon ikäisenä. 
Ne pienet terävät naskalit, jotka 
osaavat pureutua varpaisiimme, 
lahkeisiimme, leluihin ja herk-
kuihin sekä tietysti ruokaan, 
ovat siis jo pienelle pennulle niin 
kovin tärkeät. 
 Pennun hammasluku-
määrä ei ole ihan sitä, mitä pysy-
viä hampaita sitten tulee. Pen-
nun hammasmäärä on 28, kun 
taas aikuisella koiralla hampaita 
tulisi löytyä 42. Pennut ovat 
yksilöitä, kuten kaikki muukin 
elävä, ja siksi hampaat voivat 
puhjeta hieman eriaikoihin jopa 
saman pentueen pennuilla. 
 Hampaat jaotellaan 
neljään eri ryhmään; etuham-
paat, kulmahampaat, väli-
poskihampaat eli premolaarit 
ja poskihampaat. Etuhampaat 
pennuilla puhkeavat ensin noin 
kolmen viikon ikäisenä ja ennen 
kuin koko hampaisto on puhjen-
nut, voi pentu olla hyvinkin sen 
12 viikkoa vanha tai yli. Pennulle 
puhkeaa sekä ylös että alas 
kuusi etuhammasta, kulmaham-
paat ja kolme väliposkihampaita. 
Poskihampaat siis puhkeavat 
myöhemmin 
 Maitohampaat alka-
vat tippumaan ja vaihtumaan 
pysyviin hampaisiin 4kk jälkeen. 
Seitsemän kuukauden ikäisellä 
pennulla voi olla pysyvät ham-
paat maitohampaiden tilalla, 
mutta kauemminkin täyden ham-
maskaluston vaihtamisessa voi 
mennä. 
Monella pienellä koiralla pysyvät 
hampaat, eritoten kulmaham-
paat, eivät työnnäkään maito-
hampaita pois. Näissä tapauk-

sissa on syytä ottaa yhteyttä 
eläinlääkäriin. 
Tiukasti suussa istuvat maito-
hampaat voivat aiheuttaa pysy-
viin hampaisiin virheasennon, 
jos maitohampaita ei tuolloin 
poisteta eläinlääkärin toimesta.
 Nuoren koiran hampai-
den rakenne poikkeaa vanhem-
man koiran hampaisiin verrattu-
na. Nuoren koiran hampaat ovat 
pehmeämmät, koska hammas-
luuta hampaassa on vähemmän 
ja verisuonitettua ydintä enem-
män kuin vanhemman koiran 
hampaissa, joissa ydintä on 
enää hyvin vähän jäljellä. 
Lisäksi nuoren koiran hampaan 
juuri on avoin leukaluuhun, mikä 
vanhemmiten sulkeutuu ham-
masytimen vähetessä ja ham-
masluun lisääntyessä.
 Koiralla peruspurenta on 
niin sanottu saksipurenta. Tässä 
alaetuhampaat tulevat heti 
yläetuhampaiden taakse. Alakul-

mahampaat sijoittuvat etuham-
paiden ja yläkulmahampaiden 
väliin. Näiden jälkeen väliposki-
hampaat ylhäällä ja alhaalla 
muodostavat sik-sak. kuvioinnin. 
Lopussa on poskihampaat, joita 
ylhäällä on kaksi molemmilla 
puolin ja alhaalla kolme poski-
hammasta. 
 Ikävä kyllä kaikilla 
purenta ei ole kuitenkaan näin 
optimaalinen, vaan koiralla voi 
olla purentavika. Sen aiheuttaa 
hampaiden asentovirheet tai sit-
ten leukojen epäsymmetrisyys. 
Perinnöllisiksi katsotaan leuka-
luuperäiset purentaviat. Näissä 
tapauksissa yleisimmin alaleuka 
on liian pitkä, jolloin puhutaan 
alapurennasta tai alaleuka 
on liian lyhyt, jolloin on kyse 
yläpurennasta. Tosin joillakin ro-
duilla, esim. boxerilla, alapurenta 
on normaalia. Hampaiden asen-
tovirhe voi johtua myös mm. 
trauman seurauksena.

Hampaat ja niiden hoito
   - harjat ja tahnat kehiin
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Plakki ja hammaskivi

 Koska koiran suu on 
lämmin ja kostea, siellä on 
myös mikrobeille tärkeitä 
ravintoaineita.Suuontelo on 
ihanteellinen kasvupaikka 
erilaisille bakteereille. Monet 
näistä kuuluvat suun normaaliin 
flooraan. Bakteereiden kasvua 
ja infektioita pyrkii eliminoimaan 
syljen jatkuva virtaus ja ikenen 
epiteelin jatkuva uudistuminen. 
Näiden lisäksi limakalvojen run-
sas suonitus puolustaa elimistöä 
infektioilta. 

 Plakki on hampaiden pin-
taan bakteereista muodostunut 
kerros. Tämä taas kovettues-
saan muuttuu hammaskiveksi. 
Kun hammaskiveä kertyy ien-
rajaan ja ienrajan alapuolella 
oleviin ientaskuihin, alkaa ien 
tulehtua. Tätä kutsutaan gingi-
viitiksi. Ientulehduksen merkkejä 
ovat ikenien punoitus ja turvotus 
sekä verinen vuoto ikenistä. Kun 
hammasta ympäröivä kiinni-
tyskudos tulehtuu ja hammasluu 
alkaa häviämään ja hampaan 
kiinnitys heikkenee, puhutaan jo 
vakavammasta hammastuleh-
duksesta eli parodontiitista, joka 
tarkemmin sanottuna on ham-
paan kiinnityskohdan tulehdus. 
Tämän seurauksena hammas 
irtoaa ja putoaa pois. 
Koiran suun tulehtuneet ku-
dokset tuottavat myös kipua 
omistajalleen. Bakteerit voivat 
aiheuttaa osalle koirista kariesta, 
joskin tämän on suhteellisen 
harvinaista.
 Huonosti voiva suu on 

koiran yleisvointiakin heikentävä 
tekijä. Tulehdusten ja runsaan 
bakteerimäärien seurauksena 
infektioita voi esiintyä myös 
muissa elimissä. Näistä taval-
lisimpia on maksa- ja munuais-
tulehdukset . Sydämen va-
jaatoimintaa sairastavilla infektio 
voi levitä sydänläppiin ja näin 
pahentaa koiran sydänsairautta. 
Diabetesta sairastavalle koiralle 
suutulehdukset voivat heikentää 
insuliinin tehoa.
 70-80% yli kolme vuoti-
aista koirista kärsii ientulehduk-
sista tai parodontiitista. Taipu-
mus plakin muodostumiseen 
vaih-telee yksilöittäin syljen 
mine-raalikoostumuksesta riip-
puen. Ensimmäisiä oireita antaa 
koiran pahanhajuinen hengitys, 
hammaskivuista johtuva syömät-
tömyys tai ”heiluvat hampaat”. 
Silmien alle ilmestyvä turvotus 
voi olla merkki hammasjuuripai-
semuodostuksesta. Useimmat 
koirat rappaavat suutaan tai 
alkavat kuolata enemmän suus-
sa olevan tulehduksen takia. 
 Tavallisin paikka pla-
kille on yläleuan kulmahampaat. 
Ientulehduksen voi vielä paran-
taa, mutta parodontiitti ei pa-
rane, vaan hoitona on hampaan 
poisto. Pienille koiraroduille 
hammaskiveä tulee helpommin 
ja yleensä enemmän.

Hampaiden hoito

 Jo pentuna tulisi aloit-
taa säännöllinen hampaiden 
hoito. Säännöllisellä hampaiden 

harjauksella voidaan ehkäistä 
ientulehduksia ja näin suurem-
malla todennäköisyydellä mah-
dollistuisi koiralle koko eliniän 
kattavan hammaskalusto.   
 Hampaiden harjauk-
seen kannattaa pentu totuttaa 
jo pienestä pitäen ja silloinkin 
pikkuhiljaa. Pennun hampaiden 
harjaukseen voi käyttää joko 
sormiharjaa tai sormen ympärille 
voi kietoa sideharsoa. Näillä 
hampaita pyyhitään varovaisesti 
sivusuunnassa. Koira otetaan 
syliin siten, että koiran selkä on 
harjaajan vatsaa vasten. Jos 
koirasi on rauhallinen ja antaa 
hampaansa harjata helposti, voi 
koiran nostaa pöydälle seiso-
maan harjauksen ajaksi.

 Pennun kasvettua, 
sormiharjaa parempi on koirille 
tarkoitettu kiilamainen ham-
masharja tai lasten pehmyt ham-
masharja. Koirille valmistettua 
fluoritonta makuhammastahnaa 
voi käyttää, joskaan se ei ole 
välttämätöntä. 

 Toisaalta 
koiraa voi 
palkita ham-
masharjassa 
oleva hyvän-
makuinen 
hammastahna.  
Hammastah-
naa kannattaa 
painaa syvälle 
harjaksiin, jotta 
maku kestää 
pitempään



eikä koira lipaise tahnaa ensim-
mäisellä nuolaisulla. 

Ihmisten hammastahnat 
eivät käy koirille tämän 
sisältämän fluorin takia. 
Fluori on todettu koiralle 
myrkylliseksi runsaina 
määrinä nautittuna.

 Harjaus kannattaa aloit-
taa etu- ja kulmahampaista. 
Näistäkin vain etupuolelta. 
Harjaa pidetään 45 asteen 
kulmassa ikeneen nähden. Näin 
harjakset menevät ientaskuihin 
ja puhdistavat nämäkin alueet. 
Harjaa liikutellaan pyörivin 
liikkein ja suusta pestään yksi 
hammas kerrallaan. Pian voi jo 
harjauksen ulottaa ulkopinnoilla 
aina poskihampaisiin saakka.
Seuraavaksi voi edetä myös 
koiran alahampaisiin. 
 Kun koira on tottunut jo 
suun käsittelyyn, voi suuta avata 
enemmänkin ja harjaus voi jat-
kua sisäpinnoille. Hampaiden 
hoidon lopuksi muista aina 
palkita koira vaikka leikkihetkellä 
tai rapsutuksilla tai puruleluilla.

 Harjaus on siis paras koiran 
hampaiden hoitotoimenpide, 
mutta tietenkin on niitäkin koiria, 
joiden kanssa harjaus on lähes 
mahdotonta. 
 Harjauksen lisäksi koiran 
hampaita ja hammaskiveä 
ehkäisee pureskelu. Tämä tuot-
taa hampaisiin mekaanisen puh-
distuksen lisäksi syljenerityksen 
lisääntymistä eli toisin sanoen 
huuhtelu suussa lisääntyy ja 

näin osa bakteereista vähenee 
pelkän pureskelun vaikutukses-
ta. Pureskeluun ovat hyviä na-
hasta valmistetut puruluut sekä 
suuhygieniaan tarkoitetut puru-
tangot. Lisäksi markkinoilla on 
bakteereja tuhoavia makupaloja. 
Myös oikeat lihaisat tuoreet luut 
ovat pureskeluun suositeltavia, 
mikäli koiran vatsa sen kestää. 
Kuivat ja lihattomat luut sen sijaa 
voivat vaurioittaa hampaita.
 Luiden lisäksi vahvat 
purulelut ovat koiralle mielu-
ista purtavaa. Lelut, jotka ovat 
tarkoitettuja koiran pureksitta-
vaksi, hierovat sopivasti ikeniä 
ja poistavat hampaiden pinnalle 
tarttunutta plakkia. Markkinoilla 
on myös klorheksidiinipitoisia 
suuhuuhteita ja-geelejä, joita voi 
käyttää hampaiden harjauksen 
tukena.
 Eikä tietenkään voi 
unohtaa tarjota koiralle tasa-
painoista ja ravinteikasta ruokaa. 
Hyvä ja laadukas ruoka takaa 
koiran monipuolisen ravinteiden 
saannin. Kuivamuona kuivana 
tarjottuna hankaa hampaiden 
pinnalle muodostunutta plakkia 
pois. Mikäli koiralla on taipumus-
ta kerryttää plakkia hampaisiinsa 
ja ientaskuihin, voi ehkäisyyn 
käyttää myös siihen tarkoitettuja 
erityisruokavalioita. Kuivamuona 
ja hammaskiveä ehkäisevä muo-
na estää hammaskiven muodos-
tumista, koska se viipyy suussa 
tavallista ruokaa pidempään ja 
näin puhdistaa hampaita.

Milloinka lääkäriin?

Jokaisen koiran olisi hyvä käyt-
tää eläinlääkärillä hampaiden 
tarkastuksilla. Eläinlääkärei-
den suositusten mukaan jo 1-3 
vuotiaille koirille olisi hyvä tehdä 
kattava hammastarkistus. Mutta 
varsinkin, jos koiralla on ham-
maskiveä näkyvillä, hengitys 
on pahanhajuista, ikenet ovat 
tulehduksesta tummanpunaiset 
tai vuotavat verta tai hampaita 
heiluu tai niitä on tippunut, on sil-
loin syytä marssia eläinlääkäriin 
hammastarkistukseen.

 Koiran hampaat tutkitaan 
ja hoidetaan nukutuksessa. Nu-
kutuksessa suuta voidaan tutkia 
tarkemmin ja perinpohjaisem-
min kuin hereillä ollessa. Lisäksi 
nukutuksessa saadaan koiralta 
otettua röntgenkuvat, jotka il-
mentävät esimerkiksi tu-lehdust-
en leviämisen hampaan juuren 
ympärille ja leukaluun mahdollis-
en luukadon. Joskus röntgen on 
ainoa keino saada selville koiran 
suun kunto ja sen mukaan voi-
daan koiralle suunnitella vaivaan 
kohdennettu täsmähoito.

 Kun koiran suu tar-
vitsee kunnon hammaskiven 
puhdistuksen, tehdään se sekä 
ultraäänen että käsi-instrument-
tien avulla. Näin saadaan myös 
ientaskut puhdistettua kun-
nolla. Mekaanisen puhdistuk-
sen jälkeen hampaiden pinnat 
kiillotetaan puhdistuspastalla. 
Kiiltävälle hampaanpinnalle ei 
plakki tartu niin helposti kuin 
karhealle pinnalle. Mekaaninen 
puhdistus ei kuitenkaan vähennä 
hampaiden säännöllisen pesun 
merkitystä.

Hampaiden poisto

Hampaiden poiston syinä ovat 
esim. pitkälle edennyt paro-
dontiitti tai karies, ikeneen asti 
ulottuva murtuma, purentavika 
tai hammassyöpymä. Maitoham-
paita joudutaan poistamaan sil-
loin, kun pysyvät hampaat ovat 
puhjenneet, mutta maitoham-
paat ovat vielä tiukasti kiinni. 
Ennen hampaan poistoa koira 
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kipulääkitään ja
röntgenkuvataan, jolloin näh-
dään hampaan, leukaluun ja 
hammasta ympäröivien kudos-
ten tila. Hampaat poistetaan joko 
käsivaraisesti instrumentein tai 
isompien hampaiden kohdalla 
leikkaustoimenpiteenä.

Oikomishoito

Koiralle on myös mahdollista 
tehdä juurihoitoja ja oikomishoi-
toja erilaisin menetelmin. Oiko-
mishoitoja ei kuitenkaan tehdä 
esteettisistä syistä, vaan vain 
eläintä haittaavat purentaviat 
antavat aiheen oikomishoidoille. 
Näitä hoitoja ei tehdä alle 7kk 
ikäiselle koiralle, koska vasta 
tuolloin katsotaan hampaiden 
juurten sulkeutuneen. Oiko-
mishoidot vaativat omistajalta 
kärsivällisyyttä ja sitoutumista 
hoitoon, koska oikominen yleen-
sä kestää 2-4 kuukautta. Tieto 
oikomishoidosta ilmoitetaan ken-
nelliittoon. 
Purentavikaista koiraa ei tule 
käyttää jalostukseen.
 Mikäli pennulla havaitaan 
jo maitohampaissa purentavika, 
jolloin alakulmahampaat osuvat 
kitalakeen kapean ja lyhyen ala-
leuan ja/tai alakulmahampaiden 
liian pystyn asennon takia, 
voidaan pysyvien hampaiden 
purentavikaa yrittää ennalta 
ehkäistä. Näissä tilanteissa 
hoitona on maitoalakulmaham-
paiden poisto ennen pysyvien 
hampaiden puhkeamista. Lievää 
tai vasta puhkeamassa oleva 
purentavirhe voidaan saada kor-
jattua ”jumppaamalla” hampaita, 
jotta kulmahampaat asettuisivat 
oikeaan asentoonsa. Jumppa 
tapahtuu joko hampaita sormilla 
painamalla tai leikkimällä suuhun 
sopivan pallon kanssa, jolloin 
pallo työntää kulmahampaita 
ulospäin. Vaikeammissa tapauk-
sissa hoitona on joko hampaiden 
oikominen tai kulmahampaan 
tai –hampaiden poisto tai ly-
hentäminen.

Paikkaus

Hampaiden paikkauksen syinä 
tavallisesti ovat karies, kiillevau-
riot tai hammasmurtumat. Karies 
koirilla on huomattavasti harvi-
naisempaa kuin ihmisillä. Usein 
ongelman taustalla on sokeripi-
toinen ruoka, joista esimerkkinä 
sanottakoon maksalaatikko. Jos 
karies ylettyy hammasytimeen 
asti, täytyy hammas juurihoidat-
taa tai se on poistettava. 

Kiillevaurioiden hoito

Joskus hampaisiin kohdis-
tuneen trauman tai virusinfek-
tion seurauksena hampaiden 
pinnalle syntyy kiillevaurioita. 
Tuolloin hampaiden pinta on 
karhea ja se on otollinen plakin 
muodostumiselle. Kiillevaurioita 
hoidetaan hampaiden kiillotuk-
sella. Joskus kuitenkin joudutaan 
turvautumaan hampaan paik-
kaamiseen.

Metallikruunut

Jos hammas on murtunut tai ku-
lunut, voidaan hampaaseen is-
tuttaa metallikruunu. Kruunuhoi-
toa kannattaa harkita tarkoin, 
koska kruunun asentaminen voi 
itse asiassa heikentää ham-
masta. Kruunu on yleensä 
alkuperäistä hammasta 2-3mm 
pidempi. Kruunuja on erilaisia 
erilaisiin hampaisiin ja erilaisiin 
tarkoituksiin.

Leukamurtumat

Ylä- ja alaleukamurtumia voi 
myös esiintyä varsinkin liikenne-
onnettomuuksien ja putoamisien 
johdosta. Muita syitä ovat paro-
dontiitin luun haurastumisien 
takia. Haurastumisien takana voi 
olla suussa oleva kasvain. Lisäk-
si aineenvaihduntasairaudet 
mahdollistavat koiralle murtumia 
leukoihin. Joskus syynä voi olla 
hampaanpoiston yhteydessä 
syntynyt murtuma. Yleisimmin 
murtumat kohdistuvat alaleu-
kaan. Diagnoosi varmistetaan 
röntgenkuvin ja hoito suunnitel-

laan sen mukaisesti. Hoidossa 
tärkeintä on oikean purennan 
säilyttäminen ja leukojen toimin-
nan palauttaminen mahdollisim-
man normaaliksi.

Kasvaimet

Suusta voi löytyä joskus kas-
vaimia. Ne voivat olla joko 
hyvänlaatuisia tai pahanlaa-
tuisia. Kasvaimen solutyyppi 
selvitetään koepalan avulla 
ja suun tarkempi tilanne kar-
toitetaan myös röntgenkuvien 
avulla. Kasvaimen tyypistä ja 
laajuudesta riippuen suunnitel-
laan joko kirurginen hoito tai 
pahanlaatuisen ja levinneen kas-
vaimen kohdalla voidaan todeta 
leikkaus mahdottomaksi.
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10,5 vuotias urhea, hyvän asian 
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paita pestiin  2 viikkoa päivittäin.


