
 
 
 
 
 

PITKÄN TURKIN ROTUJEN IHON JA TURKIN HOITO 
 
Pitkän turkin rodun edustajien karvat tarvitsevat paljon ravinteita ja kosteutusta kasvaakseen 
pitkiksi. Pitkässä turkissa on kahdenlaista karvaa: yhtä erittäin hyvin rakentunutta primaarikarvaa 
kohden noin kuusi sekundaarista karvaa, jotka ovat lähes yhtä hyvin muodostuneita kuin 
primaarikarva. Nämä erottaa kuitenkin yleensä tarkkaan katsomalla ohuempina ja niissä 
on vähemmän pigmenttejä. Karvaan kiinnittynyt lihas on hyvin heikko eikä juurikaan kannattele 
tai pidättele karvaa tiettyyn suuntaan, vaikka kasvusuunta onkin selkeä. Tätä kasvusuuntaa on 
hyvä kunnioittaa ja tehdä hoitotoimenpiteet myötäkarvaan. 
 
Pitkä turkki takkuuntuu helposti, jos karvat eivät ole hyvinvoivat ja sileät. Siksi turkki tarvitsee 
hoitoaineesta erityisesti kosteutusta, ravinteita ja karvasuomujen sulkemista. Lisäksi vain 
terveestä ja hyvinvoivasta ihosta voi kasvaa hyväkuntoista karvaa, joten myös ihonhoito on 
pitkäturkkisilla tärkeää. Iho uusiutuu kokonaisuudessaan 21 vuorokauden rytmillä, jolloin 
sopiva pesuväli on vähintään kolmen-neljän viikon välein. Liian useinkaan ei kannata pestä, jotta 
iho pääsisi aina normaaliin toimintaan pesujen välillä.  
 
Koska pitkäturkkisilla yhdellä karvalla on pitkä elinkaari, sitä kannattaa huoltaa hyvin. Hyvät 
shampoot ja hoitoaineet tarvittavin lisäelementein pesuissa luovat hyvän pohjan. Myös suojaavia 
tuotteita latvoille on hyvä harkita pesun yhteydessä.  
 
Iv San Bernard on kehittänyt pitkän turkin roduille 
eritysesti Green Apple shampoon ja hoitoaineen, 
jotka vastaavat yllä mainittuihin tarpeisiin. Tämän 
lisäksi erittäin hyvä lisä hoitoaineen joukkoon on 
Pek-hoitoaine, joka erityisesti sulkee karvan pinnalla 
olevat karvasuomut, jotka useimmiten ovat tekijöinä 
takkujen syntymisessä.  
 
Green Applesta on myös olemassa Plus-sarja, joka 
on SLS-vapaa. SLS eli Sodium Laureth Sulphate on 
laajalti kosmetiikassa käytetty turvallinen aine, joka 
saa tuotteen vaahtoamaan ja puhdistaa tehokkaasti. 
Pitkällä aikavälillä SLS voi ärsyttää tai kuivattaa 
ihoa, jolloin erityisesti herkkäihoisten valinta 
kannattaa tehdä Plus-sarjan puolelta. SLS-vapaa 
shampoon puhdistustekniikka on myös uudempaa. 
 
Pesuissa tärkeää on ensin saada turkki kokonaan kastetuksi ihoon asti. Mikäli turkki on kovin 
paksu, veden saamista turkin väliin voi auttaa esimerkiksi täyttämällä ammeen, laittamalla sekaan 
vähän hoitoainetta ja nostelemalla turkkia vedessä, jotta vesi pääsee tunkeutumaan joka puolelle 
turkkia. Usein hoitoaineen mukana olo auttaa turkin kastumisessa, se on kuitenkin hyvä huuhdella 
pois ennen shampoon laittamista. 
 
  



 
 
 
 
 

Laimenna shampoo 1:3 lämpimään veteen. Kokonaismäärä 
vaihtelee koiran koon mukaan. Levitä shampoo turkkiin huolellisesti 
ihoon asti. Mitä pidempi turkki on, sen varovaisemmin shampoota 
kannattaa hieroa turkkiin, ettei hieromisen vuoksi tee takkuja turkkiin. 
Koirat nauttivat siitä, että levitys tapahtuu myötäkarvaan. Hyvä 
järjestys on aloittaa vatsasta, rinnasta, jaloista ja peräpäästä, jotta 
shampoo saa vaikuttaa niissä kaikkein kauimmin. Nämä alueet ovat 
yleensä kaikkein likaisimmat, rasvaisimmat sekä alueita, johon suurin 
osa ulkoisista haittavaikutuksista kohdistuu. Tämän jälkeen kaula ja 
pää, viimeisenä selkä. Anna shampoon vaikuttaa 3 minuuttia. 
Huuhtele shampoo huolellisesti pois, ettei sitä jää mihinkään turkkiin 
eli kunnes turkista valuva vesi on kirkasta. Muista huuhdella lopuksi 
myös tassujen välit. Puristele hellästi ja painele pyyhkeellä 
saadaksesi liiat vedet pois turkista ennen hoitoaineen laittamista.  

 
Hoitoaine on tarkoitettu laitettavaksi lähes raakana turkkiin. Mikäli käytät useampaa hoitoainetta, 
esimerkiksi Green Apple ja Pek hoitoaineet, sekoita ne ensin keskenään. Sekoita hoitoaineseos 
tasaiseksi pieneen määrään kuumaan vettä, jotta se aukaisee proteiineja ja vaikuttaa hieman 
paremmin. Varmista, ettei seos jää liian kuumaksi. Kokonaismäärä vaihtelee koiran koon mukaan. 
Yleensä hoitoainetta ei mene määrällisesti enempää kuin normaalistikaan, koska se pysyy 
paremmin turkissa ja sitä voi levittää Distrika-harjalla tai hoitoaineenlevityskammalla. Samalla 
tavalla kuin shampoon kanssa, levitä hoitoaine turkkiin huolellisesti ihoon asti ja mitä pidempi turkki 
on, sen varovaisemmin hoitoainetta kannattaa hieroa turkkiin, ettei sen vuoksi tee takkuja turkkiin. 
Myös hoitoaineen levitys tapahtuu myötäkarvaan ja sama järjestys: vatsa, rinta, jalat, peräpää, 
kaula ja pää, selkä. Hoitoaine tuo takaisin turkkiin siitä pois otetut öljyt ja rasvat ja suojaa ihoa 
ulkoisilta haittavaikutuksilta ja tällöin alaosaan tarvitaan pisin vaikutusaika. Anna hoitoaineen 
vaikuttaa 3 minuuttia. Huuhtele hoitoaine huolellisesti pois ylhäältä alaspäin, ettei sitä jää 
mihinkään turkkiin. Vaikka karva voi tuntua liukkaalta, sormiin ei saisi jäädä tunnetta ylimääräisestä 
hoitoaineesta, kun kokeilet turkkia ja turkista valuvan veden tulisi olla kirkasta. Tässäkin huuhtele 
lopuksi vielä tassujen välit. 
 
Koiran turkki ja varsinkin iho tulisi kuivata huolellisesti ja nopeasti joka puolelta. Mikäli turkki tai iho 
jää kosteaksi se altistaa ihon bakteereille ja sitä kautta tulehduksille. Tarkista kuitenkin, että ilma 
ei ole liian kuumaa, ettei se vahingoita turkkia eikä ihoa. Liian kuuma ilma voi myös avata 
karvasuomuja ja siten tuoda lisää takkuja. 
 
Väliharjauksissa on hyvä käyttää aina harjaussuihkeita, esimerkiksi Pek-hoitoaineesta tehty 
suihke tai H270 hoitoneste, jotta karva kostuu ja tulee kimmoisammaksi. Tällöin karva ei katkeile 
harjauksissa vaan saa vahvuutta harjauksen ajaksi. Harjausnesteet myös auttavat 
ennaltaehkäisemään sekä avaamaan takkuja. Takkuja on turha pestä eli avaa suurimmat takut 
ennen pesuun menoa. Harja kannattaa olla joustava (ilman piikkien päissä olevia palloja, jos ne 
ovat erilliset) – se ei saisi repiä karvoja eikä raapia ihoa. Tällöin harjaushetkestä tulee mukava 
yhteinen hetki. Kampana on hyvä hiilikuitu- tai metallikampa. 
 
Jokaisella koiralla on erilaisia tarpeita ihon ja turkin osalta liittyen ikään, hormoneihin sekä 
ympäristön vaikutuksiin. Näihin tarpeisiin voidaan myös auttaa yksilöllisesti valitsemalla 
hoitoaineseokseen juuri kyseisen yksilön tarvitsemat tuotteet. Kysy tarvittaessa juuri sinun 
koirallesi sopivista tuotteista lisätietoja omalta Iv San Bernard jälleenmyyjältäsi. 


	PITKÄN TURKIN ROTUJEN IHON JA TURKIN HOITO

