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1 SIITTOLATOIMINTA SUOMESSA 

1.1 Siittolatoiminnan määräykset ja vaatimukset 

Hevostalouslain (796/93) § 5 säädetään hevosten keinosiemennystoiminnan 

luvanvaraisuudesta Suomessa. Luvanvaraisuudesta säädetään lisäksi Maa- ja 

Metsätalousministeriön päätöksessä eläinten keinollisen lisääntymisen edellytyksistä 

(MMMp 22/2000) sekä Maa- ja Metsätalousministeriön asetuksessa hevosten 

keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista (MMMa 41/EEO/2006). 

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää luvan 5 vuoden määräajaksi. Lupa voidaan 

peruuttaa määräajan puitteissa, mikäli siihen on aihetta. Maa- ja metsätalousministeriön 

päätöksessä 22/2000 säädetään tarkemmin keinosiemennystoiminnan ehtoja.  

Hevosten kasvatustoiminnasta on tehtävä ilmoitus pitopaikan alueen 

Aluehallintovirastoon (LIITE 9). Aluehallintovirasto ilmoittaa puolestaan 

hevoskasvatustoiminnasta vastaavalle kunnaneläinlääkärille (Eläinsuojelulaki 247/96). 

Lainsäädäntöä ollaan uudistamassa siten, että vuonna 2015 hevosten keinosiemennys ei 

enää ole luvanvaraista toimintaa. Kuitenkin spermankeruupaikat tulee tarkastuttaa ja 

hyväksyä Aluehallintoviraston toimesta (Henkilökohtainen tiedonanto, Terttu Katila, 

28.4.2014) 

 

1.2 Spermansiirron vaatimukset  

Luvan saanut oriasema voi lähettää spermaa kotitallilla tapahtuvaa siemennystä varten 

(MMMp 22/2000). Ulkomaille suunnattuja spermalähetyksiä, tai niiden 

vastaanottamista varten, täytyy keinosiemennysaseman olla luvanhaltija ja lisäksi 

ilmoittautua Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRAan sperman maahantuojaksi (MMMa 

977/2006). Sperman ulkomaille lähetystä varten keinosiemennysaseman on oltava EU:n 

hyväksymä (MMMa 1033/2013). 
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1.3 Siittolan henkilökunta 

Siittolassa vastuueläinlääkäriksi on nimettävä Helsingin Yliopiston 

Eläinlääketieteellisen Tiedekunnan keinosiemennyskurssin suorittanut eläinlääkäri 

(MMMp 22/2000). Kotitallisiemennyksen saa suorittaa eläinlääkäri ilman erillistä 

pätevyyttä (MMMp 22/2000). Kotieläinjalostusneuvottelukunta on tehnyt päätöksen, 

jonka mukaan koulutettu avustaja saa eläinlääkärin vastuulla kerätä spermaa ja käsitellä 

sitä sekä siementää tammoja. Avustaja ei kuitenkaan saa suorittaa tammoille 

rektaalitutkimuksia. Vastuueläinlääkäri tarkastaa ennen siitoskautta että 

keinosiemennysaseman luvat ovat ajan tasalla. Eläinlääkäri myös tutkii oriit sekä valvoo 

säännöllisesti sperman keruuta. 

 

1.4 Hevoskasvatus Suomessa 

Suomen Hippoksen internetsivujen (www.hippos.fi) mukaan rekisteröityjen hevosten 

määrä jakautuu seuraavasti: poneja on 14 %, lämminverisiä ratsuhevosia 26 %, 

suomenhevosia 26 % ja lämminverisiä ravihevosia 34 %. Vuonna 2012 hevosia oli 

Suomessa Hippoksen rekisterissä 74 000.  

Suomen Hippos on koonnut internetsivuilleen (www.hippos.fi) muistilistan sekä 

kasvattajalle että oriinpitäjälle. Muistilistasta ilmenee selkeästi mitä toimenpiteitä 

oriinpitäjän tai varsanomistajan (kasvattaja) tulee tehdä astutuskaudella, tiineysaikana ja 

varsan synnyttyä. 

Keinosiemennysluvan haltijoita Suomessa 3.1.2014 oli Suomen Hippoksen tietojen 

mukaan 76 kappaletta. Suomen Hippos pitää kirjaa Suomessa astutettavista ja 

siemennettävistä hevosista. Erityyppisten hevosten varsomistulokset vaihtelevat 

hieman, poneista noin 70 % tiineyksistä päättyy varsomiseen, suomenhevosilla noin 55 

%. Lämminverihevoset asettuvat näiden välille.  

 

1.4.1 Astutusmäärät ja –tavat 

Poneilla selkeästi yleisempää on luonnollinen astutus, poneista keskimäärin 95 % 

astutetaan luonnollisesti (Suomen Hippos 2014).  Suomen Hippoksen tilastojen mukaan 
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suomenhevosilla luonnollista astutusta käytetään jonkin verran, samoin kuin 

lämminverisillä ravihevosilla. Suomenhevosista 30-35 % tammoista astutetaan 

luonnollisesti ja keinosiemennystä käytetään 65-70 %:lle tammoista. Lämminverisistä 

ravihevosista noin 85 % keinosiemennetään. Selkeästi yleisintä keinosiemennys on 

lämminveristen ratsuhevosten kohdalla, luonnollista astutusta käytetään vain noin 5 

%:lle tammoista. 1990-luvun alun jälkeen ratsuhevosten ja ponien vuosittain syntyvien 

varsojen lukumäärä on kasvanut merkittävästi, kun taas lämminveristen ravi- ja 

suomenhevosvarsojen määrä on pienentynyt. Viime vuosina vuosittain syntyvien 

varsojen määrä on kuitenkin Suomen Hippoksen mukaan laskenut kaikissa neljässä 

hevostyypissä.   

 

1.5 Siittolan vuosi 

Siitoskauteen valmistautumiseen kuuluu paljon paperitöitä. On tarkistettava että kaikki 

luvat ovat voimassa, lakisääteisiä näytteitä on otettava ja lähetettävä tutkittavaksi, 

hinnastot ja orilistat on päivitettävä, on tiedettävä suuntaa antavasti, kuinka paljon 

tammoja voidaan ottaa vastaan tilojen sekä orien puolesta. Mainokset on suunniteltava 

ja julkaistava. Tilat on kunnostettava niin, että asiakkaita voidaan ottaa vastaan. 

Tarviketilaukset ja henkilöstövalinnat on tehtävä hyvissä ajoin.  

Siitoskausi alkaa Suomessa yleisimmin toukokuun alussa, mutta valohoidoilla (Sharp 

2011) tammoja saadaan kiimaan jo lopputalvesta tai alkukeväästä, jolloin varsat 

syntyvät alkuvuodesta, pystyvät käyttämään laidunta hyödyksi jo ensimmäisenä 

kesänään ja ovat kehittyneet hyvin ikäluokkakilpailuja silmällä pitäen (Saastamoinen ja 

Ojala 1991).  Tammojen kiimakontrollit tulee aloittaa hyvissä ajoin ja tammakohtaiset 

suunnitelmat on tehtävä yhteistyössä oriaseman pitäjän ja eläinlääkärin kanssa. Uudet 

oriit on opetettava hyppäämään pukille, jotta ne suorittavat tehtävänsä mahdollisimman 

turvallisesti ja luotettavasti kun kausi on käynnissä. Siittolassa on mahdollisesti paljon 

kesätyöntekijöitä, joten tarkat ja selkeät työ- ja toimintaohjeet sekä perehdytys ovat 

tärkeitä. Tämä lisää turvallisuutta ja tehokkuutta.  

Varsinainen toiminta siitoskauden aikana koostuu pääasiassa tammojen kiima- ja 

tiineyskontrolleista, siemennyksistä, varsomisista, varsojen terveyden tarkkailusta, 

varsojen käsittelystä, oriiden hypytyksestä, sperman keruusta ja lähetyksestä sekä 
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laaduntarkkailusta, nuorten hevosten käsittelystä. Lisänä ovat jokaiselle hevostallille 

normaalit rutiinit, kuten esimerkiksi hevosten tarhaus, karsinoiden puhdistus, 

kengitykset ja mahdolliset äkillisten sairauksien aiheuttamat eläinlääkärikäynnit ja 

hoitotoimenpiteet. Osaavaa henkilökuntaa tarvitaan siis paljon. Lisäksi mikäli tallilla on 

omaa rehuntuotantoa, on rehu kerättävä kesken vilkkaimman varsomis- ja 

siemennyskauden. 

Syksyllä vieraiden lähdettyä tallit yleensä pestään ja desinfioidaan, laidunhevoset 

totutetaan sisäruokintaan ja varsoja aletaan vierottaa. Spermankeruu lopetetaan ja 

aletaan keskittyä paperitöihin. Kauden ajalta kerättyä tietoa esimerkiksi sperman 

laadusta, tiinehtymisistä ja varsomisista kerätään yhteen ja käydään läpi. Mikäli 

havaitaan ongelmia, tehdään suunnitelma miten seuraavalla kaudella epäkohtia voidaan 

parantaa. Astutusluettelot ja astutustodistukset arkistoidaan vaadituksi ajaksi. 

 

 

2 HEVOSTEN TERVEYDENHUOLTOTYÖ SUOMESSA 

2.1 Tuotantoeläinten terveydenhuolto 

Tuotantoeläimillä, kuten sioilla ja naudoilla, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on 

tärkeä osa-alue tuottajien lähes jokapäiväisessä elämässä. Sika- ja nautatiloille tehdään 

vuosittain terveydenhuoltosuunnitelmat, joita seurataan eläinlääkärin avustuksella 

ympäri vuoden. Terveydenhuoltokäynneillä käydään läpi muun muassa tilan 

lääkityskäytäntöjä ja –kirjanpitoa, tuotannon seurantaa, eläinten kuolleisuutta ja 

kuolinsyitä. Myös eläinten hyvinvointiin liittyviin asioihin kiinnitetään huomiota. 

Eläinten ruokintaa ja vesihuoltoa käydään läpi ja eläimiä kuntoluokitetaan. Eläinten 

elinolosuhteet käydään läpi. Myös tilalla ilmeneviä sairauksia ja niiden hoitotuloksia 

kartoitetaan. Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy käydään läpi ja tilalla tulee olla 

toimintasuunnitelma taudinpurkausten varalle. Terveydenhuoltokäynnin yhteydessä 

eläinlääkäri täyttää lomakkeen ja määrää tarvittavat epäkohdat korjattaviksi. 

Terveydenhuollon tärkeä osa-alue on myös positiivisen palautteen antaminen tuottajille 

oikein tehdyistä asioista ja terveydenhuollon osa-alueisiin panostamisesta.  
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2.2 Siittolan terveydenhuollon erityispiirteitä 

Tässä työssä on keskitytty oriaseman terveydenhuollon erityispiirteisiin ja hevosten 

yleinen terveydenhuolto on jätetty marginaaliseksi osaksi tutkielmaa. Hevosten 

terveydenhuollosta on tehty lisensiaatintyö Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisessä 

tiedekunnassa vuonna 2009. 

Siittolatoiminnassa on osittain hankalampi mitata tiettyjä lukuarvoja, kuten esimerkiksi 

tuotosta. Maidontuotantotilalla tuotos on melko yksinkertainen parametri. Hevosten 

kasvatustoiminnassa on omat erityispiirteensä ja haasteensa ennaltaehkäisevälle 

terveydenhuoltotyölle. Tarttuvien tautien ennaltaehkäiseminen ja leviämisen estäminen 

suurissa yksiköissä, joissa hevosten vaihtuvuus on suurta, on haasteellista. Työn 

haasteellisuutta lisää vielä se, että oriasemilla ja siittoloissa on yleensä paljon 

tartuntataudeille alttiita hevospopulaatioita, kuten nuoria hevosia, tiineitä tammoja ja 

pieniä varsoja. Riittävä hevosten päivittäinen seuranta ja riittävät sairaiden hevosten 

eristämismahdollisuudet ovat avainasemassa tartuntatautien leviämisen estämisessä. 

Siittolatoiminnassa oriiden sperman laadun tarkkailu ja tammojen tiinehtymisen 

seuranta ovat tärkeitä ja melko hyvin mitattavissa olevia osa-alueita terveydenhuollossa. 

Myös varsojen sairastumisten seuranta ja kirjanpito on tärkeää, jotta löydetään 

mahdolliset epäkohdat, joihin voidaan mahdollisesti puuttua. Siittolassa kullakin 

hetkellä olleet hevoset olisi hyvä listata, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin jäljittää 

esimerkiksi tautiepidemioita (LIITE 10). Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa 

tärkeää on hevosten perushoidon pitäminen laadukkaana. Loiskontrolli, rokotukset, 

hampaiden ja kavioiden huolto, ruokinta, sekä tallin ja ulkoilualueiden rakenteet ovat 

tärkeässä osassa hevosten hyvinvoinnin takaamisessa.  

 

2.3 Siittolaympäristön haasteita 

Oriiden sosiaaliset kanssakäymiset muiden hevosten kanssa on vaikea järjestää. 

Hevonen tarvitsee lajitoverin seuraa mutta harvoin oria voidaan päästää ulkoilemaan 

toisten hevosten kanssa. Oriit myös stressaantuvat paljon jos niitä on monta 

ulkoilemassa samalla piha-alueella jossa vielä mahdollisesti on lisäksi tammojen hajuja. 

Näin ollen oriiden ulkoilu tulee suunnitella tarkasti varsinkin astutuskauden ollessa 

käynnissä turhan stressin välttämiseksi.  
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Siittolaympäristössä hevosten vuorovaikutussuhteet ovat haasteellisia. Tammat 

muodostavat keskenään tiiviitä laumoja, joissa on selkeä hierarkia. Tammat pitävät 

yhteisesti huolta varsoista ja tammaryhmät tulisi pitää mahdollisimman vakiona läpi 

vuoden. Oriasemilla kuitenkin käy paljon vierailevia tammoja, joten tammaryhmien 

pitäminen muuttumattomana ei yleensä ole mahdollista. Usein päädytäänkin siihen, että 

oriasemalla vakituisesti asuvat tammat muodostavat oman ryhmänsä (tai useamman 

ryhmän) ja vierailevia tammoja yhdistellään tammojen luonteenpiirteiden ja omistajien 

toiveiden mukaisesti. 

Varsoille on hyvä järjestää ikäistään seuraa, varsinkin vieroituksen yhteydessä, jotta 

stressi pysyisi mahdollisimman alhaisena. Vieroituskäytäntöihin tulee myös kiinnittää 

huomiota. Vieroitustapa riippuu suuresti tallin ja ulkoilualueiden rakenteista ja tilojen 

sijoittelusta.  

 

 

3 TAUTISUOJAUS 

3.1 Tarttuvat ja ympäristöperäiset taudit  

Tarttuvien tautien suhteen hevostallit ovat alttiimpia kuin muut eläinsuojat, kuten 

navetat ja sikalat, koska hevostalleissa on harvoin järjestetty hyvää tautisulkua 

vierailijoille. Useilta talleilta puuttuu tautisulku kokonaan. Oriasemilla vierailijoiden 

määrä on hyvin runsas eikä vierailijoina ole pelkkiä ihmisiä, vaan vierailulla käy myös 

paljon vieraita hevosia (lähinnä siemennettäviä tammoja). Tammat viipyvät oriasemalla 

tunneista kuukausiin.  

Siittolassa on myös hyvin paljon eri taudeille alttiita hevospopulaatioita, kuten tiineitä 

tammoja, varsoja ja nuoria hevosia. Vierailijat tulisikin mahdollisuuksien mukaan pitää 

erillään riskiryhmistä. Jos mahdollista, tiineille tammoille ja niiden varsoille sekä 

nuorille hevosille tulisi järjestä täysin omat tallinsa tai talli tulisi vähintään osastoida 

tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi.  
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Siitoskauden päätteeksi varsinkin vierailijoiden tallirakennukset tulisi pestä ja 

desinfioida mikäli mahdollista. Usein kuitenkin tallin pesu ja desinfiointi on mahdollista 

ainoastaan kesällä kun osa hevosista on laitumella ympäri vuorokauden.  

 

3.1.1 Tarttuva kohtutulehdus (Contagious Equine Metritis, CEM) 

CEM (Contagious Equine Metritis) on Taylorella equigenitalis- bakteerin aiheuttama 

sukupuoliteitse tarttuva paikallinen sairaus (Timoney 2010). CEM on Suomessa 

luokiteltu vastustettavaksi tarttuvaksi eläintaudiksi (MMMp 1346/1995). Kaikki oriit, 

joita Suomessa käytetään jalostukseen, on testattava tarttuvan kohtutulehduksen varalta 

vuosittain ennen siitoskauden alkua, poikkeuksena kuitenkin pelkästään luonnollisella 

tavalla astuvat suomenhevosoriit, joita ei tarvitse tutkia (MMM 

41/EEO/2006). Timoneyn (2010) mukaan CEM aiheuttaa tammalle lyhytaikaista 

tiinehtymättömyyttä, kohtutulehdusta ja erittäin harvoin myös aborttia lopputiineydestä. 

Orille bakteeri ei aiheuta oireita, mutta oriit voivat levittää bakteeria tammoihin ja 

toisiin oreihin . Sekä oriit että tammat voivat toimia bakteerin kantajina. Bakteeri elää 

hevosen ulkoisissa sukuelimissä ja tarttuu erittäin helposti astutuksen tai siemennyksen 

yhteydessä. Tärkeänä leviämisreittinä pidetään oriasemilla riittämättömästi puhdistettuja 

siemennysvälineitä kuten keinovaginoja tai tammojen häntäpinteleitä. CEM aiheuttaa 

lähinnä taloudellisia tappioita hevoskasvatukseen, sillä se on paikallinen tauti jonka 

oireet eivät yleensä ole henkeä uhkaavia (Timoney 2010). Sukupuolielimistä otetaan 

näytteet Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRAn ohjeiden mukaisesti (EVIRA 2014 e).  

 

3.1.2 Jäykkäkouristus, Clostridium tetani 

Rosen ja Hodgsonin kirjan mukaan jäykkäkouristus eli tetanus on Clostridium tetani- 

bakteerin tuottaman myrkyn aiheuttama kouristushalvaus. Hevonen on tetanukselle 

erittäin herkkä ja hevoset tulisi ehdottomasti rokottaa säännöllisesti tetanusta vastaan. 

Tetanus ei ole tarttuva tauti, vaan myrkkyä tuottavat bakteeri-itiöt pääsevät hevosen 

elimistöön esimerkiksi haavojen kautta (Rose ja Hodgson 2000). Rokotus antaa hyvän 

suojan tetanusta vastaan.  
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3.1.3 Hevosen herpesvirukset (Equine Herpesvirus, EHV) 

Hevosen herpesviruksista lähinnä 1 (EHV-1) ja 4 (EHV-4) on merkitystä 

hevostaloudelle maailmanlaajuisesti (Reed ja Toribio 2004, Herless ja Pusterla 2006). 

Molemmat virukset aiheuttavat lähinnä ylähengitystiesairauksia yleensä alle 3-vuotiaille 

nuorille hevosille, EHV-1 aiheuttaa lisäksi aborttia viimeisten tiineyskuukausien aikana 

sekä hermostosairautta aikuisille hevosille (Reed ja Toribio 2004). Myös EHV-4 

aiheuttaa pääasiassa hengitystieinfektioita nuorille hevosille. Hengitystiemuodolle 

tyypillisiä oireita ovat kirkas sierainvuoto, mahdollisesti kaksivaiheinen kuume, 

apaattisuus, ruokahaluttomuus ja yskä (Herless ja Pusterla 2006). 

Virus on erittäin tarttuva ja leviää pisaratartuntana hengitysteiden kautta, yleisin 

tartuntareitti on suora kontakti hevosten välillä. Varsa saa tartunnan emältään tai muilta 

tammoilta tai varsoilta jo ensimmäisten elinkuukausiensa aikana (Herless ja Pusterla 

2006). Abortoitunut sikiö ja jälkeiset toimivat infektiolähteenä, joten ne on 

asianmukaisesti hävitettävä (Reed ja Toribio 2004). Virus leviää myös fomiittien, 

vaatteiden, kenkien ja ilman välityksellä (Reed ja Toribio 2004, Herless ja Pusterla 

2006). 

Sairaiden hevosten eristäminen on todella tärkeää taudin leviämisen estämisessä (Reed 

ja Toribio 2004, Herless ja Pusterla 2006). Uusilla tulokkailla tulisi olla hyvä 

rokotussuoja (Herless ja Pusterla 2006).  

Pitkän erittämisajan vuoksi hevosten liikkuminen tallille ja tallilta pois tulisi estää 

ainakin 3 viikon ajan viimeisten kliinisten oireiden hävittyä (Herless ja Pusterla 2006).  

Herpesvirus jää latentiksi hevosen elimistöön ja joskus virus saattaa aktivoitua 

aiheuttamatta oireita ja hevonen saattaa levittää virusta (Reed ja Toribio 2004). Latentin 

viruksen aktivoituminen liittyy yleensä stressaaviin tilanteisiin kuten esimerkiksi 

vieroitukseen, kuljetukseen tai tilanahtauteen (Herless ja Pusterla 2006). 

Tarkkaan diagnoosiin tarvitaan sekä verinäyte että sieraimesta otettava näyte 

(Marenzoni ym. 2008). Yleensä tarpeeksi tarkkaan diagnoosiin päästään kuitenkin 

pelkkien kliinisten oireiden perusteella, koska virustautiin ei ole varsinaista hoitoa (Reed 

ja Toribio 2004). Herlessin ja Pusterlan (2006) mukaan hyvä tukihoito ja stressin 

minimointi on tärkeää. Hevoset tulee pitää pölyttömässä, raittiissa ilmassa. Sairastuneet 

hevoset tulisi pitää levossa 4-6 viikkoa oireiden häviämisen jälkeen (Herless ja Pusterla 
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2006). Suomessa herpesvirustutkimukset suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto 

EVIRA, jonka internetsivuilta löytyy ajankohtaiset näytteenotto- ja lähetysohjeet 

(EVIRA 2014 f). 

Hevosen herpesvirus 3 aiheuttaa astumaihottumaksi (Equine coital exanthema) 

kutsuttua tarttuvaa tautia. Astumaihottuma ilmenee peniksen ja vaginan rakkuloina ja on 

itsestään rajoittuva, paikallinen, melko harmiton tauti. Tauti ei aiheuta 

hedelmättömyyttä, elleivät rakkulat ole niin kipeitä että astuminen ei onnistu. 

Aktiivisessa vaiheessa oleva tauti siirtyy tammoihin. Leviäminen ehkäistään 

keskeyttämällä astumiset siihen asti kunnes rakkulat ovat hävinneet. Yleensä ori 

sairastaa taudin vain kerran yhden astutuskauden aikana, mutta hevonen jää eliniäkseen 

taudin kantajaksi (Brinsko ym. 2011). Astumaihottuma on lähes hävinnyt Suomesta 

keinosiemennyksen yleistyttyä.  

 

3.1.4 Hevosen virusarteriitti (Equine Viral Arteritis, EVA) 

Hevosen virusarteriitti leviää sperman välityksellä sekä aerosolina hengitysteitse. 

Varsojen tartuntareitti ei ole täysin selvillä, mutta luultavasti varsa saa tartunnan 

lopputiineyden aikana istukan läpi tai heti syntymänsä jälkeen hengitysteitse. 

Virusarteriitti aiheuttaa influenssatyyppisiä oireita; silmä- ja sierainvuotoa, kuumeilua ja 

yleistä huonovointisuutta. Tiineille tammoille se saattaa aiheuttaa aborttia ja oriit 

saattavat olla ruumiinlämmön nousun aiheuttamien siittiövaurioiden takia hetken 

hedelmättömiä. Akuutisti sairaan oriin spermaa ei tulisi muutenkaan käyttää sen 

sisältämän suuren virusmäärän vuoksi.  Taudista on myös vakavampi muoto, joka 

aiheuttaa korkeaa kuumetta, limakalvojen punoitusta ja turvotusta ja varsinkin 

turvotusta jalkoihin, esinahkaan, utareeseen ja mahan alle (Reed ym. 2010).  

Virusarteriitti diagnosoidaan sierainlimasta, verinäytteestä, spermasta tai sikiön tai 

istukan kudoksista ja nesteistä (EVIRA 2014 c). Tutkittaessa akuutisti sairastuneita 

hevosia, näytteet tulisi ottaa parin ensimmäisen sairauspäivän aikana, oriiden seulontaa 

varten näytteet tulisi ottaa ennen siitoskauden alkua. Taudin leviämisen 

ennaltaehkäisyssä uusien hevosten karanteeni ja sairaiden eristäminen ovat 

avainasemassa. Kantavia tammoja ja pikkuvarsoja ei tulisi pitää samoissa tiloissa 

kilpailevien tai nuorten hevosten kanssa. Tautipaineen pienentämiseksi suuret tallit olisi 
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hyvä osastoida. Siitokseen käytettävistä oreista olisi hyvä ottaa seulontanäytteet (Reed 

ym. 2010). Suomessa oreja ei ole pakollista tutkia virusarteriitin varalta, toisin kuin 

monissa muissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa (Brinsko ym. 2011). Hevosten 

lisääntyneen liikkuvuuden ja ulkomaisten oriiden käytön lisääntyessä Suomessakin 

kannattaisi harkita EVA-seurannan tehostamista taloudellisten tappioiden 

ehkäisemiseksi. USA:ssa on käytössä tautia vastaan elävä virusrokote (Reed 2010), 

Suomessa EVA-rokotetta ei ole saatavilla (Kariaho ym 2013, EVIRA 2014 f). 

Rokottaminen suojaa hevosta myös katajuudelta, eli hyvin varsasta asti rokotetut 

hevoset eivät koskaan tule taudin kantajiksi (Timoney 2011).  

 

3.1.5 Hevosinfluenssa (Equine Influenza Virus) 

Hevosen influenssavirus (H3N8) leviää aerosolina tuulen ja fomiittien (ruoka- ja 

vesiastiat, ihmiset, harjat) välityksellä (Myers ja Wilson 2006, Elton ja Bryant 2011). 

Altteimpia tartunnalle ovat nuoret, immuunipuolustukseltaan vielä kehittymättömät 

hevoset sekä rokottamattomat hevoset (Myers ja Wilson 2006). Oireita ovat mm. kuume 

(39,1-41,7 C), vaisuus, ruokahaluttomuus ja sierainvuoto (Myers ja Wilson 2006, Elton 

ja Bryant 2011). Kuiva, hakkaava yskä, joka voidaan saada esiin painamalla kurkusta, 

on melko hyvä influenssan tunnusmerkki (Myers ja Wilson 2006, Elton ja Bryant 

2011). Ne hevoset, joilla on kliinisiä oireita, tulisi eristää terveistä jo ennen diagnoosin 

varmistumista. Myös sairastuneisiin kontaktissa olleet hevoset tulisi eristää. Talliin 

tulevat uudet hevoset tulisi eristää 2-3 viikon ajaksi. Riskiryhmien hevoset (nuoret, 

tiineet, rokottamattomat) tulisi pitää erillään valmennettavista ja kilpailevista hevosista. 

Tehokkaalla rokotusohjelmalla ja päivittäisellä tarkkailulla sairastumisen 

todennäköisyys alenee ja mahdollinen taudinpurkaus havaitaan ajoissa (Myers ja 

Wilson 2006). 

Varsoilla on osoitettu että emältä saadut vasta-aineet saattavat täysin estää 2 

ensimmäisen rokotteen tehon jos ensimmäinen rokote annetaan alle 6 kuukauden 

ikäiselle varsalla. Hyvät vasta-aineet saaneella varsalla suoja saattaa ulottua jopa 9 

kuukauden ikään saakka. Tiineet tammat olisi hyvä rokottaa normaalin ohjelman lisäksi 

noin 4-8 viikkoa ennen varsomista jotta ternimaitoon saataisiin mahdollisimman hyvät 

vasta-ainepitoisuudet (Myers ja Wilson 2006). 
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Hevosen influenssavirus tutkitaan Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRAssa 

PCR- ja viruseristysmenetelmillä. EVIRAn ohjeiden mukaan sairaasta eläimestä tulisi 

ottaa aina sierainlimanäyte viruksen tutkimista varten sekä verinäyte vasta-

ainetutkimukseen. Mikäli suorassa virusosoituksessa taudinaiheuttajaa ei löydetä, 

otetaan toinen verinäyte 2-3 viikon kuluttua (EVIRA 2014 f). Suomessa EVIRA tutkii 

influenssavirusta hevosten veri- ja sierainlimanäytteistä. 

 

3.1.6 Rhodococcus equi  

Rhodococcus equi on maaperässä esiintyvä bakteeri, joka aiheuttaa yleisimmin paiseista 

keuhkotulehdusta 1-6 kuukauden ikäisille varsoille (Meijer ja Prescott 2004, Barr 2006, 

Muscatello ym. 2009). Bakteeri pääsee varsan elimistöön hengitysteiden kautta (Meijer 

ja Prescott 2004, Muscatello ym. 2009). Rhodococcus equi -tartunnat ovatkin yleisiä 

kuivina ja kuumina kesinä (Meijer ja Prescott 2004). Tartunta diagnosoidaan yleensä 

kliinisten oireiden (esimerkiksi kuume, velttous ja tihentynyt hengitys), keuhkojen 

kuuntelun (vinkuna - rohina) ja röntgentutkimuksen avulla. Henkitorvesta otettavan 

näytteen viljely auttaa myös diagnostiikassa (Barr 2006). Rhodococcus equi -tartunnan 

ennaltaehkäisyssä tärkeää olisi välttää liian suurta varsatiheyttä, vähentää pölyä 

varsojen elinympäristössä ja seurata varsojen kliinistä tilaa päivittäin (Meijer ja Prescott 

2004). Lämpötilan mittaaminen peräsuolesta ja verinäytteiden säännöllinen tutkiminen 

saattaa auttaa havaitsemaan taudin aikaisessa vaiheessa. Pölyn ja ulostekontaminaation 

vähentämiseksi laitumien kierrättäminen on suositeltavaa (Barr 2006). Tartunnan 

hoitoon käytetään Suomessa rifampiini-klaritromysiini antibioottiyhdistelmää, hoidon 

kesto vaihtelee yleensä 4 viikosta 9 viikkoon (Barr 2006, Evira 2009). Ennuste 

paranemiselle on 70-80 %, vaikeilla keuhko-oireilla huonompi (Barr 2006).  

 

3.1.7 Rotavirukset  

Rotavirukset ovat pääasiallinen alle kolme kuukautta vanhojen varsojen ripulin 

aiheuttaja maailmalla ja ne aiheuttavat vakavia taloudellisia tappioita siittolatoiminnalle. 

Taudin tarttuvuus ja kuolleisuus ovat korkeita (Ntafis ym. 2010, Monini ym. 2011). 

Suomessa rotaviruksen aiheuttamaa ripulia tavataan varsoilla ajoittain (Vainio 2014). 

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA tekee varsojen ulostenäytteen 
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rotavirustutkimuksia tarpeen mukaan eläinlääkärin pyynnöstä (EVIRA 2014 d). 

Inaktivoituja rokotteita on ollut kehitteillä taudin ennaltaehkäisyä varten, tamman 

rokottaminen saattaa suojata varsoja tartunnoilta (Ntafis ym. 2010). Euroopassa on 

myyntilupa rotavirusrokotteelle (Monini ym. 2011), mutta Suomessa rokotetta ei ole 

saatavilla (Kariaho ym. 2013). Rotavirus aiheuttaa vetistä ripulia, ruokahaluttomuutta, 

vatsaontelokipua ja kuivumista (Monini ym. 2011). Varsa voi menettää jopa 

hengenvaarallisen määrän nestettä ripulin mukana (Ntafis ym. 2010). Tauti rajoittuu 

yleensä itsestään, ellei elimistön kuivuminen aiheuta vakavia oireita varsalle (Monini 

ym. 2011). Tauti saattaa kiertää oireettomissa aikuisissa hevosissa tartuttaen varsoja ja 

tämän vuoksi desinfiointikäsittelyillä ei välttämättä saada taudinpurkausta ehkäistyä 

(Monini ym. 2011). 

 

3.1.8 Salmonelloosi (Salmonella enterica) 

Samonella enterica -bakteeri aiheuttaa kuumeista, usein tappavaa ripulia. Mikäli 

hevonen sairastaa salmonelloosin ilman ripulia, on sillä yleensä hyvä ennuste ja se 

paranee päivissä pelkällä tukihoidolla. Hevosilla esiintyy myös oireetonta tartuntaa ja 

osa salmonellakannoista on zoonooseja eli tartunta voi levitä hevosen ulosteesta 

ihmiseen. Bakteeri leviää ulosteesta suun kautta ruuansulatuskanavaan ja infektoi 

suolen seinämän. Varsinkin pikkuvarsoilla bakteeri saattaa päästä verenkiertoon ja 

aiheuttaa vaarallisen verenmyrkytyksen (sepsis). Kaikille sepsisvarsoille tulisikin tehdä 

veriviljely salmonellan varalta.  Infektioannos voi olla alttiilla hevosella hyvinkin pieni 

(Rose ja Hodgson 2000). Esimerkiksi ulkoilman korkea lämpötila sekä hevosen muut 

suoliston häiriötilat (mahalaukun pH:n nousu, ähkyt, antibioottihoidot) altistavat 

tartunnalle (Reed ym. 2010). Raju ripuli aiheuttaa usein hevosen elimistön kuivumisen 

ja hevonen voi jopa kuolla ennen kuin ripulioireet näkyvät ulospäin (Reed ym. 2010). 

Salmonella pystytään diagnosoimaan tyypillisten oireiden ja taudin alkuvaiheessa 

otetun ulostenäytteen perusteella. Ulosteesta salmonella eristetään käyttäen hyväksi 

PCR-tekniikkaa (Reed ym. 2010). Suomessa salmonellatutkimukset tehdään 

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRAssa (EVIRA 2014 d). Salmonella on Suomessa 

hevosilla harvinainen (Vainio 2014). 
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3.1.9 Pääntauti (Streptococcus equi) 

Pääntauti on erittäin helposti tarttuva bakteeritauti, jota esiintyy nuorilla, tyypillisimmin 

1-5 vuotiailla hevosilla (Reed ym 2010, EVIRA 2014 b). Vastustuskykyisten tammojen 

varsoilla maternaaliset vasta-aineet suojelevat tartunnalta jopa 3 kk ikään saakka. 

Varsoille infektio kehittyykin yleensä vieroituksen jälkeen (Reed ym. 2010). Pääntauti 

tarttuu suorassa kontaktissa silmä- ja sieraineritteiden välityksellä. Myös fomiitit, 

esimerkiksi varusteet, voivat levittää tartuntaa (Reed ym 2010, EVIRA 2014 b). 

Pääntaudin oireita ovat kuume, huonovointisuus, vetinen sierainvuoto, joka muuttuu 

limaiseksi ja paksuksi, silmien ja sierainten limakalvojen punoitus ja silmävuoto. Leuan 

ja nielun alueen imusolmukkeet suurenevat ja ovat ensin kiinteät, mutta muuttuvat sitten 

fluktuoiviksi kunnes puhkeavat noin viikon kuluttua oireiden alkamisesta (Reed ym. 

2010). Tauti diagnosoidaan tyypillisten oireiden sekä näytteenoton avulla. Näyte 

voidaan ottaa sierainlimasta, nenänielusta, huuhtelemalla ylemmistä hengitysteistä tai 

ruiskun ja neulan avulla paiseen sisällöstä (Reed ym 2010, EVIRA 2014 b). 

Sierainlimanäyte saattaa olla virheellisesti negatiivinen parin ensimmäisen sairaspäivän 

aikana kun eritys ei ole vielä alkanut (Reed ym. 2010). Hevonen saattaa kantaa 

bakteeria esimerkiksi ilmapusseissaan ja eritys saattaa jatkua jopa 6 viikkoa oireiden 

lakattua (EVIRA 2014 b).  

Taudin leviämisen ehkäisyssä erittäin tärkeää on eristää hevonen jo pienestäkin 

epäilystä ja kutsua eläinlääkäri paikalle ottamaan näytteet (EVIRA 2014 

b). Taudinpurkauksen aikana on tärkeää tallin eristys, tallin rakenteiden desinfiointi, 

kontrollinäytteenotto ennen eristyksen purkamista, sekä lannan ja ylijääneen rehun 

huolellinen hävitys (Reed ym. 2010). Viikoittaisilla näytteenotoilla saadaan tunnistettua 

oireettomat kantajat (Reed ym. 2010, EVIRA 2014 b). Tautiin ei ole 

rokotetta. Pääntautia esiintyy Suomessa jatkuvasti ja se on kuukausittain viranomaiselle 

ilmoitettava tarttuva tauti (EVIRA 2014 b). 

 

3.2 Loiset 

Loisista on tämän tutkielman puitteissa käsitelty vain erityisesti siittolan hevosryhmille 

tyypillisiä lajeja. Yleisemmin hevosen terveydenhuollossa huomioitavia loisia on 
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käsitelty ELK Sonja Pitkäsen lisensiaatintutkielmassa Hevosten terveydenhuolto 

(Helsingin yliopisto 2009).  

 

3.2.1 Suolinkainen (Parascaris equorum) 

Suolinkainen on yleinen suomalaisilla hevosilla esiintyvä loinen (Saari ja Nikander 

2006). Saaren ja Nikanderin (2006) mukaan suolinkaisen munat on helppo erottaa 

ulostenäytetutkimuksissa. Ohutsuolessa elävä naaras on tehokas munien tuottaja, joten 

suurikaan määrä munia ei välttämättä tarkoita massiivista tartuntaa. Munat säilyvät 

vuosia tartuttamiskykyisinä vaikeissakin ympäristöolosuhteissa (Saari ja Nikander 

2006). Suolinkaisia esiintyy yleisesti alle yksivuotiailla varsoilla ja tartunta aiheuttaa 

oireita yleensä alle 15 kuukauden ikäisille varsoille (Saari ja Nikander 2006, Näreaho 

ym. 2011). Iän myötä hevoselle kehittyy hyvä vastustuskyky. Saaren ja Nikanderin 

mukaan keuhkovaellus saattaa aiheuttaa kuumetta, yskää ja sierainvuotoa. 

Aikuismuodot aiheuttavat yleistä huonokuntoisuutta ja heikkoa kasvua, vatsan 

turvotusta, ripulia ja ähkyoireita. Voimakas tartunta voi pahimmillaan aiheuttaa 

suolitukoksen ja varsa saattaa jopa kuolla (Saari ja Nikander 2006, Näreaho ym. 2011). 

Tukkeuman riski kasvaa kun varsalle annetaan tehokas loishäätölääkitys jolloin suuri 

määrä aikuisia suolinkaisia kuolee suolen sisälle (Saari ja Nikander 2006). 

Moksidektiiniä ei tule käyttää alle 6 kuukauden ikäiselle varsalle. Ivermektiini tehoaa 

myös vaeltaviin toukkamuotoihin. (Saari ja Nikander 2006).  

 

3.2.2 Pienet sukkulamadot (Cyathostominae, ent. Trichonema) 

Naarasmato tuottaa munia hevosen suolistoon, munat kulkeutuvat laitumelle ulosteen 

mukana ja hevonen saa tartunnan uudelleen laitumelta. Oireiden vakavuudessa esiintyy 

suurta vaihtelua, suuri osa oireettomia ja massiivinenkin tartunta voi olla oireeton. 

Kuitenkin vakavia, henkeä uhkaavia suoliston häiriötiloja on tavattu varsinkin nuorilla 

hevosilla (Saari ja Nikander 2006). Saaren ja Nikanderin (2006) mukaan tavallisimpia 

oireita ovat yleinen huonokuntoisuus, ähky- ja ripulioireet sekä laihtuminen varsoilla ja 

alle 6 -vuotiailla nuorilla hevosilla. Ripulioireet ovat usein vaihtelevia. Pienten 

sukkulamatojen munat on helppo tunnistaa flotaatiotutkimuksella. Kliiniset oireet tosin 
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esiintyvät lähes aina ennen kuin munantuotanto on alkanut. Saari ja Nikander (2006) 

toteavat, että runsas madonmunien esiintyminen ulosteessa tukee diagnoosia, mutta 

munien esiintymättömyys ei poissulje tartunnan mahdollisuutta. Ulostenäytteessä 

saatetaan nähdä paljaalla silmällä runsaasti ohuita, läpikuultavia 0,5-1,5 cm mittaisia 

toukkia tai lähes aikuisia matoja (Saari ja Nikander 2006). Pienillä sukkulamadoilla on 

Suomessakin havaittu resistenssiä bentsimidatsoleja ja pyranteelisuoloja vastaan (Saari 

ja Nikander 2006, Näreaho ym. 2011). Pienet sukkulamadot ovat Suomessa merkittävin 

hevosten sisäloisryhmä ja mahdollinen lääkeaineresistenssi tulisi selvittää loiskontrollia 

suunniteltaessa (Saari ja Nikander 2006).  

3.2.3 Loiskontrolli 

3.2.3.1 Ympäristö 

Saaren ja Nikanderin (2006) kirjan mukaan varsinkin kestokuivikkeen lisääntyminen 

varsojen kuivikkeena on tehnyt suolinkaisten elämän helpoksi. Valtava munantuotto ja 

ympäristökestävyys parantavat suolinkaisen selviämismahdollisuuksia. Tallin 

puhdistaminen on vaikeaa koska suolinkaisen munassa on paksu tahmeapintainen kuori. 

Suolinkaisten munien joutumista ympäristöön voidaan vähentää antamalla varsalle 

ensimmäinen loishäätölääkitys jo alle 70 vuorokauden iässä, jolloin munia ei ole vielä 

ehditty tuottaa ulosteeseen. Pienten sukkulamatojen suhteen varsinkin ylilaidunnuksen 

välttäminen on tehokas keino pienentää tartuntapainetta. Pienten sukkulamatojen munat 

selviävät mahdollisesti talvenkin yli laitumella. Talli- laidun- ja tarhahygienialla on 

suuri merkitys kaikkien loisinfektioiden torjunnassa (Saari ja Nikander 2006). 

 

3.2.3.2 Resistenssi 

Säännölliset, kohdentamattomat loishäätölääkitykset ovat aiheuttaneet 

loislääkeresistenssin kehittymisen (Saari ja Nikander 2006). Osa sisäloisista on 

kehittynyt vastustuskykyisiksi usein käytettäville lääkeaineille (Näreaho ym. 2011). Osa 

loisryhmistä on lähes kokonaan saatu tapettua lääkityksillä, mutta tämä on taas antanut 

kilpailuetua toisille loisryhmille. Pienet sukkulamadot ovat hyötyneet muiden, 

vahvempien lajien selkeästä vähenemisestä ja niiden lääkeaineresistenssi on lisääntynyt 

merkittävästi (Saari ja Nikander 2006).  
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Hevostallin resistenssitilannetta pienten sukkulamatojen suhteen voidaan arvioida 

FECRT-menetelmää (Fecal Egg Count Reduction Test) käyttäen. Tässä menetelmässä 

verrataan ulosteen madonmunien määrää ennen lääkitystä ja 10-14 vuorokautta 

lääkityksen jälkeen. Munien määrän suhteellisen vähenemän perusteella arvioidaan 

lääkityksen tehokkuus (Saari ja Nikander 2006). Käytännössä jos vähenemä on 

lääkeaineesta riippuen alle 90-95 %, on lääkeresistenssiä olemassa kyseisillä hevosilla 

kyseistä lääkeainetta vastaan (Näreaho ym. 2011). Tämän menetelmän avulla ei voida 

täysin luotettavasti kartoittaa suolinkaisten resistenssitilannetta (Saari ja Nikander 

2006).  

Resistenssin torjunnassa ja resistenssin leviämisen pysäyttämisessä ollaan jo Saaren ja 

Nikanderin (2006) mukaan myöhässä. Tilanne on jo hankala ja resistenssi on 

huolestuttavan laajalle levinnyttä. Rutiiniloishäädöistä tulisi pyrkiä luopumaan 

mahdollisimman mukaan ja aikuisten hevosten kohdalla tulisi siirtyä käyttämään 

kohdennettuja loishäätöjä. Saaren ja Nikanderin (2006) mukaan lääkeaineiden 

vaihtaminen usein saattaa jopa pahentaa resistenssitilannetta. Kuitenkin mikäli halutaan 

käyttää tai joudutaan käyttämään intervallilääkityksiä, olisi suositeltavaa kierrättää 

lääkeaineita hitaasti ja vaihdellaan lääkeainetta enintään kerran vuodessa tietyn 

suunnitelman mukaisesti. Käytännössä ainoa keino pienentää resistenssiä on ottaa 

käyttöön kohdennetut lääkitykset ja vähentää loisten esiintymistä hevosten 

elinympäristössä laidun- ja tarhahygienian avulla (Saari ja Nikander 2006).  

Osa resistenssistä voi johtua siitä että varsojen paino arvioidaan usein liian alhaiseksi ja 

joskus lääkitessä osa lääkeaineesta menee hukkaan (Näreaho ym. 2011). 

Valmisteyhteenvetojen mukaan yleensä matolääkkeistä ei tule yliannostusoireita vasta 

kuin selkeästi moninkertaisilla annostuksilla, joten matolääkkeet tulee annostella 

mieluiten hieman liian suurella kuin liian pienellä annoksella (Kariaho ym. 2013). 

 

3.2.4 Diagnostiikka 

Tässä työssä diagnostiikan osalta on keskitytty käymään läpi ulostenäytteiden 

tutkimiseen tarkoitettu menetelmä, joka on suhteellisen helposti otettavissa käyttöön 

siittolassa.  Nielsen (2009) ehdottaa, että vain ne hevoset lääkitään, joilla madonmunien 
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määrä ulosteessa ylittää tietyn raja-arvon. Raja-arvon alittavat hevoset jätetään 

lääkitsemättä. Hyvin yleisesti tietyillä hevosilla raja-arvot (yleensä 200 madonmunaa 

grammassa ulostetta) ylittyvät ja niitä tarvitsee lääkitä kun taas suuren osan 

hevospopulaatiosta voi jättää tutkimuksen perusteella lääkitsemättä. Kuitenkin on 

muistettava että negatiivinen tulos oireilevalla hevosella ei ole ehdottoman varma, 

kaikki loistartunnan oireita ilmentävät hevoset tulisi loishäätää (Nielsen 2009). 

McMaster-menetelmä on laajalti käytetty tutkimusmenetelmä hevosparasitologiassa 

(Saari ja Nikander 2006). Saaren ja Nikanderin (2006) mukaan menetelmällä 

ulostenäytteitä on helppo tutkia mikroskoopin avulla. Siittolassa mikroskooppi kuuluu 

perusvarustukseen.  Madonmunien laskemiseen tarvitaan McMaster-laskukammio, 

kylläistä magnesiumsulfaattiliuosta, punnitusastioita (esim. kertakäyttömukit), 

teesiivilä, pasteurpipettejä, kävijälaskuri (laskuri, jota naksauttamalla saadaan laskettua 

madonmunat) sekä keittiövaaka. Saaren ja Nikanderin (2006) kirjassa muokattu 

menetelmä on kuvattu tätä yksityiskohtaisemmin. Ulostetta punnitaan 4 grammaa ja se 

sekoitetaan 26 ml esimerkiksi kylläistä magnesiumsulfaattiliuosta tai muuta 

flotaatioliuosta. Näyte sekoitetaan huolella ja kaadetaan teesiivilän läpi toiseen astiaan. 

Siivilöity liuos sekoitetaan vielä huolellisesti ja näytettä pipetoidaan laskukammioon. 

Liuoksen annetaan seistä pari minuuttia kammiossa, jonka jälkeen näyte 

mikroskopoidaan. Pienten sukkulamatojen munat lasketaan kävijälaskurilla ja mikäli 

näytteestä löytyy muunlaisia munia, ne lasketaan erikseen. Madonmunien tunnistus on 

helppoa. Saaren ja Nikanderin (2006) kirjasta löytyy havainnollistavat piirrokset 

erityyppisistä madonmunista sekä yksityiskohtaiset ohjeet menetelmän käytöstä. Kirja 

löytyy sähköisenä osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/1975/1484. 

 

3.2.5 Kohdennettu lääkitys 

Resistenssitilanteen huolestuttavuuden vuoksi kaikille hevosille suositellaan käytettävän 

nykyään mahdollisimman vähän loishäätölääkkeitä. Lääkitys tulisi myös kohdentaa 

niihin hevosiin joilla on loistartunta ja se tulisi tehdä oikeilla lääkeaineilla (Saari ja 

Nikander 2006).  

Loishäätöstrategioita on useita, jotka on seikkaperäisesti käyty läpi ELK Sonja Pitkäsen 

lisensiaatintyössä Hevosten terveydenhuolto (Helsingin yliopisto 2009).  
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Siittolan hevosryhmistä loiskontrollin suhteen aikuiset hevoset eivät ole erityisessä 

asemassa. Myös tiineiden tammojen loiskontrolli voidaan suunnitella kuten minkä 

tahansa aikuisen hevosen vastaava. Aikuiset hevoset tulisi hoitaa kohdennetuilla 

lääkityksillä. Kohdennettu lääkitys tarkoittaa sitä, että loishäätölääkitys annetaan vain 

niille hevosille, joilla tietty ulosteen madonmunien määrä ylittyy (Saari ja Nikander 

2006). Lääkeaineen valinta tehdään tallikohtaisesti ja sen teho tutkitaan säännöllisesti 

resistenssin havaitsemiseksi.  

Varsat tulee prepatenssiaikojen takia madottaa säännöllisesti, mutta niiden kohdalla 

olisi tärkeää tutkia loishäädön vaikutus ulostetutkimuksella. Loppuvuoden 2009 ja 

alkuvuoden 2010 aikana on ilmennyt muutama varsan kuolemaan johtanut loistapaus, 

vaikka varsat on esitietojen mukaan madotettu säännöllisesti esimerkiksi kerran 

viikossa, jolloin madonmunat eivät ehdi kehittyä infektiivisiksi. Ulostetutkimus tulisi 

tehdä loishäädön tehon arvioimiseksi. (Suullinen tiedonanto, Anu Näreaho 9.2.2010)  

 

3.2.6 Laitumien ja ulkoilualueiden huolto 

Laidun- ja tarhahygienia on tärkeässä osassa loiskontrollia suunniteltaessa ja lääkityksiä 

vähennettäessä (Saari ja Nikander 2006). Hevosen ulosteella lannoitetulla laitumella 

laiduntavilla hevosilla on selkeästi suurempi riski saada suolinkaistartunta kuin muilla 

tavoin lannoitetulla laitumella pidetyillä hevosilla (Fritzen ym. 2010). Ulosteet tulisi 

poistaa tarhoista, pihatoista ja laitumilta säännöllisesti. Laitumia tulisi uudistaa ja 

mahdollisuuksien mukaan kierrättää viljelyksessä tai vaihdella esimerkiksi lehmien 

kanssa, jotta madonmunien määrä laitumilla pienenisi. Lannan levittämistä laitumelle ei 

suositella, koska tällöin munat leviävät laajasti koko laitumelle ja hevosten 

infektiopaine kasvaa merkittävästi (Saari ja Nikander 2006).  

 

3.3 Valmiussuunnitelma taudinpurkauksen varalle 

Siittolan terveydenhuoltosuunnitelman tulisi sisältää suunnitelma taudinpurkauksien 

varalle. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi, mitkä ovat todennäköisimmät taudit ja niiden 

oireet ja mihin eri hevosten terveydentilassa tulisi kiinnittää huomiota. Suunnitelmassa 

tulee olla kirjattuna, mitä terveystutkimuksia tehdään säännöllisesti, jotta 

tautiepidemioita saadaan ennaltaehkäistyä ja jotta ne havaittaisiin ja niihin päästäisiin 
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puuttumaan jo aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmasta käy ilmi, mitä näytteitä otetaan 

missäkin tilanteessa ja mitä tutkimuksia näytteistä tehdään. Suunnitelmaan kirjataan 

toimenpiteet taudinpurkauksen sattuessa. 

 

3.3.1 Tautiepidemioiden ennaltaehkäisy 

Tehokkainta ympäristön tautipaineen kontrolloinnin kannalta olisi kertatäyttöisyys, joka 

kuitenkaan ei siittolaympäristössä toteudu käytännössä koskaan (Dwyer 2004). Osa 

taudeista on vaarallisempia ja vaatii laajamittaisia eristys- ja puhdistustoimenpiteitä 

(Traub-Dargatz ym. 2004). Varsinkin salmonellan, rotavirusripulin ja tarttuvien 

aborttien kohdalla ympäristön desinfiointi on usein paras keino kontrolloida 

taudinpurkauksen leviämistä (Dwyer 2004). Mikäli taudilla on korkea tartuttavuus- ja 

varsinkin kuolleisuusaste, sen leviäminen yritetään estää hyvin tehokkaasti. Jos 

sairastuneen eläimen hoitokustannukset ovat suuret, yritetään taudin leviämistä 

kontrolloida tehokkaasti. Oriasemalla asiakkaiden luottamus vaikuttaa tautisuojaukseen 

ja taudinpurkausten hallintaan. Oriasemalla halutaan pitää tautiepidemioiden määrä 

mahdollisimman pienenä, jotta tammanomistajat uskaltavat tuoda tammansa 

siemennettäviksi. Tautisuojaukseen kuuluu altistuksen minimointi tai estäminen 

kokonaan sekä vastustuskyvyn optimointi tautitilanteessa sekä yksilön että lauman 

tasolla. Rokotuksilla on tässä suuri merkitys. Hevoset ovat jatkuvasti tekemisissä 

ulosteidensa kanssa, tämä asettaa suuren haasteen tautisuojaukselle. 

Tautisuojaussuunnitelma on tehtävä yksilöllisesti, sillä oriasemilla on erittäin paljon 

muuttujia (toiminnan laajuus, maantiede, työntekijät, asiakkaat, tilat, talous). Eri 

hevosryhmät ovat erilailla alttiita tartuntataudeille sekä ympäristöperäisille taudeille. 

Kaikenlainen stressi altistaa hevosen sairastumiselle. Nuorten hevosten vastustuskyky 

on vielä kehittymätön joten ne ovat muita hevosia alttiimpia sairastumisille (Traub-

Dargatz ym. 2004).  

 

3.3.1.1 Siemennyskäytännöt 

Keinosiemennyksessä hygienia on ensiarvoisen tärkeää jotta vältytään 

kohtutulehduksilta ja saadaan mahdollisimman hyvät tiineystulokset. Tamman häntä 

sidotaan ylös ja kääritään esimerkiksi pinteliin, jotta se ei saastuta häpyhuulten aluetta 
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pesun jälkeen. Tamman perineaalialue pestään kolmeen kertaan ja kuivataan 

huolellisesti. Pesu ja kuivaus suoritetaan vaginan keskiosista poispäin kulkeutuvalla 

tekniikalla. Tammaa siemennettäessä on huolehdittava rektaalikäsineen puhtaudesta, 

käsine käännetään nurin päin käteen laitettaessa ja sillä ei kosketella minnekään ennen 

siemennystä (Brinsko 2011).   

 

3.3.1.2 Sperman keruun ja käsittelyn hygienia  

Molempiin, keinosiemennykseen ja luonnolliseen astutukseen, samalla kaudella 

käytettävä ori saattaa tehokkaasti levittää sukupuoliteitse leviäviä sairauksia suurelle 

tammamäärälle. Mikäli oria käytetään vain keinosiemennykseen ja sperman keruu 

tehdään hygieenisesti, on infektioriski pienempi ja oriit yleensä tutkittuja 

sukupuolitautien varalta. Oriin peniksen normaalimikrobistoon kuuluu bakteereja jotka 

voivat aiheuttaa tammalle kohtutulehdusta ja hedelmättömyyttä (Samper ja Tibarya 

2006). Sperman tai oriin kanssa kosketuksissa olevat välineet puhdistetaan aina ennen 

käyttöä eläinlääkärin ohjeiden mukaan (MMMa 41/EEO/2006). Ennen sperman keruuta 

penis tulee pestä huolellisesti mutta hellävaraisesti. Peniksen jatkuva peseminen voi 

kuitenkin vahingoittaa peniksen ihoa ja muuttaa bakteerikantaa niin että sperma voi 

saastua kohtutulehdusta aiheuttavalla bakteerilla (Samper ja Tibarya 2006). Sperman 

keruu on tehtävä erityisen hygieenisesti, keräyspaikan ja – välineiden on oltava puhtaita. 

Sperman käsittelyillä varmistetaan paras mahdollinen siittiöiden elävyys. Laboratorion 

on hyvä olla täysin erillinen huone, missä tulee olla hyvä ilmanvaihto ja helposti 

puhdistettavat pinnat (MMMa 41/EEO/2006). 

 

3.3.1.3 Hevosten ryhmittely 

Eläimet voidaan ryhmitellä niiden infektiostatuksen mukaan, infektoituneiden eläinten 

seuranta on tärkeää statuksen selvittämiseksi. Tähän pyritään esimerkiksi oriasemalle 

saapuvien hevosten tulotarkastuksilla (ks. liitteet). Eristystilojen on oltava 

asianmukaiset ja niitä on oltava riittävästi (Traub-Dargatz ym. 2004).  
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3.3.1.4 Eläinlääkärin jatkuvat valvontatoimet siittolassa 

Eläinlääkäri käy astutuskaudella siittolassa yleensä useita kertoja viikossa, koska 

tammoja siemennetään ja kontrolloidaan tiheästi. Näin ollen varsinaisille 

terveydenhuollon seurantakäynneille ei varsinkaan astutuskaudella ole tarvetta. 

Eläinlääkäri seuraa siittolan terveystilannetta jatkuvasti tammojen tutkimuskäyntien 

yhteydessä ja siittolan henkilökunta ilmoittaa eläinlääkärille, mikäli hevosilla on 

tartuntatauteihin viittaavia oireita tai muita sairauksia. Kuitenkin nopeaa eläinlääkärin 

apua vaativia sairastumisia voi tapahtua myös sinä aikana kun eläinlääkäri ei ole 

paikalla. Näitä tilanteita varten tulee sopia vastuueläinlääkärin kanssa että hoitaako tämä 

päivystystapaukset vai kutsutaanko paikalle varsinainen päivystävä eläinlääkäri. 

Päivystävän eläinlääkärin tiedot on oltava tallissa helposti jokaisen löydettävissä. 

 

3.3.1.5 Taudin ilmenemisen seuranta 

Taudin ilmenemistä seurataan talliolosuhteissa käytännössä hevosten yleistilaa 

seuraamalla. Hevonen peittää sairastumisensa yleensä mahdollisimman pitkälle 

varsinkin varsana, joten varsojen säännöllinen rektaalilämpötilan seuranta on tehokas 

keino havaita sairastuminen ajoissa. Taudin oireiden ilmaantuessa hevonen tulee eristää 

ja hoitaa asianmukaisesti. Tavallisimpien ja tallilla aiemmin ilmenneiden sairauksien 

varalle tulisi olla laadittuna valmiussuunnitelma. Tautisuojausta varten tulisi olla 

kirjalliset ohjeet, jotka tulee käydä henkilökunnan kanssa läpi. Käsihygienian ja 

tautisulkujen merkitystä ei voida liikaa korostaa. Tavalliset hygieniaperiaatteet tulisi 

olla kaikille selkeät (Traub-Dargatz ym. 2004).  

 

3.3.1.6 Tautisuojausohjelman pääkohdat 

Trub-Dargatz ym. (2004) mukaan suunnitelmaa tehtäessä tulee tiedostaa mitä tauteja 

halutaan vastustaa ja täytyy tuntea vastustettavien tautien ekologian pääpiirteet. Eri 

leviämisreittien tuntemus on tärkeää. Ulosteen mukana leviävien tautien vastustamisen 

pääkohtia ovat ulostekontaminaation estäminen, tuhoeläintorjunta, ruoka- ja juoma-

astioiden puhtaanapito, henkilökunnan käsihygienia sekä ympäristön yleinen siisteys ja 

puhtaus. Ilmateitse leviävän taudinaiheuttajan leviämistä pyritään estämään eristämällä 
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sairastuneet ja mahdollisesti altistuneet tarpeeksi kauas, mielellään jopa eri ilmatilaan, 

terveistä. Ympäristöperäisen taudin leviämistä pyritään ehkäisemään ympäristön 

puhtaanapidolla ja saneeraustoimilla, mikäli taudinaiheuttajaa todetaan. Välineiden 

välityksellä leviävän taudin ehkäisy hoituu jokaiselle hevoselle osoitetuilla omilla 

harjoilla ja yhteisten välineiden huolellisella desinfektiolla eri hevosia hoidettaessa 

(Traub-Dargatz ym. 2004).  

 

3.3.2 Tutkimukset ja toimenpiteet 

Jos siittolan henkilökunta tai eläinlääkäri havaitsee hevosissa sairauden merkkejä, tulee 

toimenpiteet oireiden syyn selvittämiseksi ja mahdollisen tartuntataudin leviämisen 

estämiseksi aloittaa saman tien. Sairas hevonen ja sen kanssa kosketuksissa olleet 

hevoset olisi hyvä eristää muista kunnes saadaan selville onko kyse tarttuvasta taudista. 

Näytteet tulee ottaa aikaisessa vaiheessa ja hoito tulee aloittaa siten kuin se on 

mahdollista ennen tutkimustulosten valmistumista (Traub-Dargatz ym. 2004). 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että hengitystiesairauksissa näytteiksi otetaan 

sierainlimanäytteet ja mahdollisesti verinäytteet ja taas ripuliepidemiassa näytteeksi 

kerätään yleisimmin ulostetta (Ntafis ym. 2010). Näytteiden tulosten perusteella 

suunnitellaan mahdolliset eristys-, hoito- ja puhdistustoimet. Sairaiden hevosten 

riittävän tehokas ja tarpeeksi pitkään kestävä eristäminen on avainasemassa taudin 

leviämisen estämisessä. Usein myös tallirakenteiden puhdistaminen on tarpeen, jotta 

estetään taudinaiheuttajien pesiytyminen ympäristöön pidemmäksi aikaa (Traub-

Dargatz ym. 2004).  

 

3.3.2.1 Ympäristön puhdistus ja desinfiointi 

Laidunkauden aikana tallien pesu osastoittain saattaa olla mahdollista mikäli osastot 

saadaan vuorotellen tyhjiksi hevosista. Näkyvä lika on tärkeää poistaa ennen 

desinfektioaineiden käyttöä, sillä desinfektioaineet eivät tehoa likaisilla pinnoilla. 

Hevostallien rakenteissa on yleensä käytetty huokoisia materiaaleja kuten puuta, jolloin 

tehokas desinfektio on hyvin hankalaa. Ruoka- ja juoma-astiat olisi hyvä olla kokonaan 

irrotettavissa huolellista puhdistusta varten. Joissakin tilanteissa laitumen lepuuttaminen 
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esimerkiksi kahden viikon ajan saattaa olla tehokas keino ehkäistä taudinaiheuttajan 

leviäminen (Dwyer 2004). 

Dwyer (2004) ohjeistaa, että seinien pesu tulisi aloittaa ylhäältä päin ja lattiat tulisi 

pestä edeten kohti viemäriä veden valumissuuntaan jotta likaista vettä ei pääsisi enää 

valumaan puhdistetuille pinnoille. Painepesuri on kätevä apuväline, mutta se saattaa 

irrottaa pinnoilta taudinaiheuttajia ilmaan ja levittää niitä jo pestylle pinnalle. 

Pesuaineen ja desinfektioaineen valinta tulisi tehdä taudinaiheuttajan mukaan. 

Pesuaineen ja desinfektioaineen vuorovaikutus keskenään ja käsiteltävien pintojen 

kanssa tulee tuntea. Aineet eivät myöskään saa olla haitallisia eläimille. Eläinsuojien 

puhdistukseen voidaan käyttää esimerkiksi klooripitoisia aineita, jodipohjaisia aineita 

sekä peroksidiyhdisteitä (Dwyer 2004). 

Kontrollointi ei välttämättä poista taudinaiheuttajaa, mutta tavoitteena on vähintään 

rajoittaa ongelman vakavuutta pienentämällä sairastuneiden määrää ja taudin 

vakavuutta (Dwyer 2004).  

 

3.3.3 Tiedotus 

Taudinpurkauksen sattuessa tulisi uusia tulokkaita ohjeistaa suojaamaan hevosensa 

mahdollisimman hyvin tartunnalta. Taudinpurkauksen hallinnassa ensisijaisen tärkeää 

on avoin ja asianmukainen tiedotus. Suuremman taudinpurkauksen aikana kannattaa 

ehkä harkita tiedotusta ainakin alan tiedotusvälineissä. Rokotukset tulisi olla aina ajan 

tasalla siittolaan tullessa. Joissakin tilanteissa voidaan mahdollisesti joutua 

astutustoiminta keskeyttämään taudinpurkauksen ajaksi, mikäli tautia ei saada 

rajoitettua tiettyyn osaan siittolaa (Traub-Dargatz ym. 2004).  

 

3.4 Hevosten tulo- ja lähtötarkastukset 

Siittolaan saapuu runsaasti uusia hevosia astutuskaudella. Uusia tai vierailevia oreja 

saattaa tulla jo ennen astutuskauden alkua. Kaikilta siittolaan tulevilta hevosilta 

kannattaa tarkastaa tunnistusmerkintä ja verrata sitä Suomen Hippoksen ylläpitämiin 

tietoihin, jotta vältytään väärennöksiltä. Nykyään myös omistajat ovat erittäin 

valveutuneita ja tarkkoja hevosistaan. Huolellinen kirjanpito on tärkeää, jotta 
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riitatilanteissa siittolan omistajalla on olemassa kirjallinen todistus hevosen hoidosta ja 

terveydentilan tarkkailusta.  

 

3.4.1 Terveystarkastukset 

Kaikille uusille tulokkaille tulee tehdä huolellinen terveystarkastus niiden saapuessa 

siittolaan (LIITE 1). Lomakkeelle merkitään omistajan tarkat yhteystiedot, hevosen 

tarkat tunnistetiedot sekä yleistutkimuksessa ja esitiedoissa ilmenneet terveystiedot. 

Kun hevosen terveydentila tarkastetaan huolellisesti heti sen saapuessa siittolaan, 

voidaan varmistua siitä että hevosella ei tullessaan ole tarttuvan taudin oireita ja saadaan 

omistajan kanssa keskustellen selville onko hevosen käyttäytymisessä tai 

terveydentilassa jotain erityistä huomioitavaa. Myös hevosen kuntoluokitus tehdään 

tälle lomakkeelle, jotta voidaan puuttua mahdolliseen laihtumiseen.  

Hengitystiesairauksien mahdollisimman aikaisen havaitsemisen vuoksi lämmönmittaus 

peräsuolesta ja keuhkojen huolellinen kuuntelu sekä sierain- tai silmävuotojen 

havaitseminen on ensisijaisen tärkeää. Hevonen tutkitaan tarkasti läpi ja kaikki 

mahdolliset poikkeamat, kuten turvotukset, haavat, arvet, kavioiden kunto ja kengitys, 

kirjataan ylös lomakkeelle. Terveystarkastuslomake säilytetään kansiossa toimistossa ja 

sen kääntöpuolelle täytetään vastaavat tiedot hevosen kotiutuessa. Eläinlääkäri ja 

hevosen omistaja vakuuttavat lomakkeen tiedot oikeiksi allekirjoituksillaan. Lomakkeen 

kopio annetaan omistajalle mukaan hevosen kotiutuessa. 

 

3.4.2 Terveydentilan tarkkailu siittolassa 

Hevoskortti (LIITE 2) on tarkoitettu siittolan henkilökunnalle hevosen hoidon 

seurantaan ja lääkityskirjanpitoon. Lomakkeelle kirjataan hevosen tunnistetiedot sekä 

omistajan yhteystiedot. Tältä lomakkeelta on helppo nopeasti löytää omistajan 

yhteystiedot ja hevosen hoidon ja käyttäytymisen erityispiirteet. Lomakkeesta löytyy 

hevosen ruokinta-, tarhaus- ja kavioidenhoitosuunnitelmat. Hevosen mahdolliset 

erityispiirteet (esimerkiksi allergiat, perussairaudet, häiriökäyttäytyminen) kirjataan 

ylös. Esimerkiksi ilkeiden hevosten kohdalla on siittolan henkilökunnan turvallisuuden 

kannalta erittäin tärkeää olla maininta hevosen ilkeydestä. Myös hevosen 

käyttötarkoitus kirjataan ylös lomakkeelle. Lomakkeelle merkitään hevosen rokotus- ja 
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loishäätöhistoria ja suunnitellut lääkitykset tai loiskontrollitutkimukset. Hevoskorttia 

käytetään siittolassa suunniteltujen ja annettujen lääkitysten kirjanpitoon sekä 

loiskontrollin seurantaan. Lääkitystaulukko on lomakkeen kääntöpuolella, jotta 

lääkitystaulukko pysyy varmuudella yhdessä hevosen tietojen kanssa.  

 

3.4.3 Oriit 

Oriit saapuvat siittolaan yleensä ennen kauden alkua. Ensimmäistä kautta astuva ori 

opetetaan sperman keruuseen ennen kauden alkua, jotta melko lyhyt ja kiireinen 

astutuskausi ei kulu oriin opettamiseen. Ori opetetaan yleensä nousemaan keinotekoisen 

tamman eli fantomin päälle. Sperma kerätään keinovaginan avulla. Keinovaginoita on 

erilaisia ja sekä ihmisillä että oreilla on henkilökohtaisia mieltymyksiä keinovaginoista.  

 

3.4.3.1 Esitiedot ja yleistutkimus 

Oriin saapuessa siittolaan, sen yleinen terveydentila tarkastetaan yllä mainitulla tavalla 

ja tiedot kirjataan ylös. Oriin saapumislomakkeelle (LIITE 3) kirjataan 

yksityiskohtaisempia tietoja oriin lisääntymiskäyttäytymisestä ja mahdollisista sperman 

keruuseen vaikuttavista sairauksista tai ominaisuuksista. Esitiedoista tulee käydä ilmi 

oriin sen hetkinen käyttö, onko se ollut seksuaalilevossa, onko se ollut valmennuksessa 

tai kilpailukäytössä. Edelliset sperman laadun tutkimusten tulokset olisi hyvä olla 

tiedossa. Kaikki sairaudet, vammat ja lääkitykset kirjataan ylös. Tarkat tiedot edellisten 

siitoskausien hoidosta, mahdolliset astumisen erityispiirteet ja esimerkiksi 

keinovaginamieltymykset kirjataan ylös (Brinsko ym. 2011).  

Yleistutkimuksessa (LIITE 1) kiinnitetään erityistä huomioita oireisiin, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat oriin siitoskäyttöön. Varsinkin selän ja takajalkojen kiputilat 

vaikuttavat merkittävästi oriin astumiskykyyn. Myös mahdolliset perinnölliset viat, 

kuten piilokiveksisyys, purentaviat ja esimerkiksi wobblerin syndrooma, tulee havaita jo 

ennen oriin siitoskäyttöä (Brinsko ym. 2011).  
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3.4.3.2 Sukupuolielimet 

Varsinkin ulkoiset sukuelimet tutkitaan huolellisesti, löydökset kirjataan Oriin 

saapumislomakkeelle (LIITE 3).  

Peniksestä etsitään merkkejä mahdollisista sukupuoliteitse tarttuvista taudeista. 

Peniksen tutkiminen on helpointa tutkia erektiossa, joka saadaan aikaan esimerkiksi 

härnäämällä oria kiimassa olevan tamman avulla. Samalla saadaan tärkeää tietoa myös 

oriin sukupuolikäyttäytymisestä ja astumishalukkuudesta. Jos ori on hyvin arka, voidaan 

penis tutkia silmämääräisesti myös etäältä laittamalla ori esimerkiksi karsinaan, missä 

on puhtaat kuivikkeet. Yleensä tämä aiheuttaa oriin virtsaamisen, jolloin penis tulee 

näkyville. Peniksen ympärillä on normaalistikin eritettä, joka koostuu kuolleesta 

ihosolukosta ja rauhaseritteistä. Kaikki tunnettavat ja näkyvät poikkeamat kirjataan 

ylös. Erityisen tarkkaan on tutkittava fossa glandis ja urethral process, koska nämä 

kohdat keräävät helposti eritettä eli smegmaa. Yleensä peniksessä olevat jäljet ovat 

traumaperäisiä tai astumaihottumasta (Hevosen herpesvirus 3) johtuvia rakkuloita tai 

epiteelisolujen pahanlaatuisia kasvaimia (squamous cell carcinoma). Peniksen 

synnynnäiset kehityshäiriöt ovat harvinaisia (Brinsko ym. 2011).  

Kivekset ja niitä ympäröivät kivespussit tutkitaan myös huolellisesti. Kivespussien ihon 

tulee olla sileää, ohutta ja pehmeää. Kivekset roikkuvat selkeän kaulan varassa hieman 

erillään vatsan seinämästä (Brinsko ym. 2011). Normaalit kivekset ovat samankokoiset, 

ovaalin muotoiset ja koostumukseltaan tasaisen kiinteät. Myös kummankin kiveksen 

takapinnalla sijaitsevan lisäkiveksen pystyy tunnustelemaan kokonaisuudessaan 

(Amann 2011). Lisäkivesten tulee myös olla samankokoiset ja symmetriset. Kives ja 

siihen kiinnittynyt lisäkives liikkuvat melko vapaasti omassa kivespussissaan. Kivesten 

koko antaa suuntaa päivittäin tuotettavan sperman määrästä. Normaali täysikasvuisen 

oriin kives on 4,5-6 cm leveä, 5-6,5 cm korkea ja 8,5-11 cm pitkä. Molempien kivesten 

yhteenlaskettu leveys on normaalisti välillä 9,5-11,5 cm. Ultraäänilaitteella kivesten 

tarkka mittaaminen onnistuu ja samalla voidaan arvioida kiveskudosta tarkemmin 

(Brinsko ym. 2011). Kivesten tilavuusarvio saadaan laskettua ulkomitoista (LIITE 3). 

Molempien kivesten tilavuus lasketaan erikseen ja näiden summana saadaan kivesten 

kokonaistilavuus. Kokonaistilavuuden avulla lasketaan odotusarvo päivittäiselle 

spermantuotannolle. Mikäli ori todellisuudessa tuottaa laskennallista arviota vähemmän 

spermaa, voidaan olettaa että spermantuotannossa on häiriö (Brinsko ym. 2011).  
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Sisäiset sukuelimet voidaan tutkia peräsuolen kautta joko käsin tunnustellen tai 

ultraäänilaitteella. Sisäisten lisäsukurauhasten poikkeamat ovat kuitenkin harvinaisia 

(Brinsko ym. 2011).  

 

3.4.3.3 Seksuaalikäyttäytyminen ja astumiskyky 

Oriin seksuaalikäyttäytymisen ja astumiskyvyn arviointi on myös tärkeää ennen 

astumiskautta. Hyvää spermaa tuottava ori on siitoskäytössä hyödytön, mikäli spermaa 

ei saada kerättyä. Oria härnätään tamman avulla, jolloin se yleensä alkaa ilmentää 

halukkuutta astua. Se kiinnostuu tammasta, tulee levottomaksi, kuopii, ääntelee ja alkaa 

haistella ja näykkiä tammaa. Tamman sukuelimiä tai virtsaa haistaessaan ori ilmentää 

yleensä flehmenin elettä eli rullaa ylähuultaan. Se kehittää myös erektion (Brinsko ym. 

2011).  

 

3.4.3.4 Puutteellinen seksuaalikäyttäytyminen 

Brinskon ym. (2011) mukaan yleisin syy oriin seksuaalikäyttäytymisen alentumiseen on 

se, että sitä on kuritettu toistuvasti seksuaalikäyttäytymisen ilmentämisestä tai se, että 

sitä on ylikäytetty siitostarkoituksessa. Oriin kyky hypätä pukille tulisi selvittää ennen 

astumiskauden alkua, tavallisin syy hyppäämättömyyteen on takajalkojen tai selän 

kiputila. Erektion tai ejakulaation epäonnistumisen syy on usein hyvin vaikea selittää, 

syitä voi olla esimerkiksi peniksen traumat tai tuntemattomasta syystä johtuva 

sukuelinten toimimattomuus (Brinsko ym. 2011).  

 

3.4.3.5 Viitteitä sukupuolitaudeista  

Sukupuoliteitse leviävien tautien oireita oreilla näkee harvoin, sillä yleensä oriit ovat 

sukupuolitautien oireettomia kantajia. Peniksessä on normaalisti runsaasti useista eri 

bakteerilajeista johtuvaa bakteerikasvua. Mikäli pesuaineita käytetään liikaa tai väärin 

tai jos hoito on muuten laiminlyötyä, saattaa peniksen iholle valikoitua tautia 

aiheuttavia bakteerilajeja ylen määrin. Taylorella equigenitalis-, Pseudomonas- ja 

Klebsiella -bakteerit leviävät oriista venereaalisesti. Hevosen herpesvirus 3 aiheuttaa 
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rakkuloita penikseen (Brinsko ym. 2011). Taudeista lisää tietoa kappaleessa 3.1 

Tarttuvat ja ympäristöperäiset taudit.  

 

3.4.4 Tamman tulotarkastus 

Tammojen tulotarkastukseen kuuluu erittäin huolellinen esitietojen kysely. Tamman 

saapumislomakkeelle (LIITE 4) kirjataan omistajan kertomia tietoja tamman 

lisääntymishistoriasta. Lomakkeelle merkitään myös ori, jolla tamma on tarkoitus 

siementää. Lisätietoja -kohtaan kirjataan, mikäli omistajalla on jo tiedossa 

vaihtoehtoinen ori, jos tamma ei tiinehdy ensimmäisellä vaihtoehdolla.  Tamman 

aiempien varsomiskertojen lukumäärä kirjataan ylös, kuten myös ajankohta, milloin 

edellinen varsominen on ollut. Mikäli omistaja tietää, kirjataan ylös myös edellisen 

kiiman ajankohta ja tamman tyypillinen käyttäytyminen kiiman aikana. Myös jos on 

tiedossa että tamma kasvattaa poikkeuksellisen suuria follikkeleita tai jos follikkelit 

ovuloituvat pieninä, kirjataan se lomakkeelle. Mikäli tammalla on ollut ongelmia 

edellisissä tiineyksissä tai varsomisissa, on se tärkeä tieto siittolan henkilökunnalle, 

varsinkin jos tamman on tarkoitus jäädä siittolaan varsomiseen asti. Lomakkeelle 

kirjataan omistajan suostumus, jos tamman saa tarhata tai laittaa laitumelle muiden 

tammojen kanssa. Turvallisuuden kannalta yleinen suositus on että uusia laumoja 

muodostettaessa poistetaan ainakin takajaloista kengät, omistajan suostumus pyydetään 

myös tähän.  

Ulkoisten sukupuolielinten tutkiminen on erityisen tärkeää. Vaginan muodolla on 

merkitystä tamman tiinehtymiselle (van Ittersum ja van Buiten 1999). Caslick-

operaatiolla, eli häpyhuulten yhteen ompelulla pienennetään vulvan aukkoa ja 

ehkäistään muun muassa ilman ja ulosteen pääsy vulvasta sisään (Conboy 2011). Tämä 

parantaa tiinehtymisen todennäköisyyttä tammoilla, joilla on tiinehtymistä huonontava 

vulvan anatomia (Hemberg ym. 2005). 
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4 LAADUNTARKKAILU 

4.1 Talliolosuhteet ja tallin sekä ulkoilualueiden rakenteet 

Olosuhteilla ja puitteilla on suuri merkitys hevosten hyvinvoinnille. Varsinkin 

kasvatustoiminnassa hyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota. Kantavat tammat, pienet 

varsat ja nuoret hevoset ovat hyvin alttiita olosuhteiden epäkohdille kuten ilman 

epäpuhtauksille. Yleiset vaatimukset hevosten pitopaikalle on määritetty 

Eläinsuojelulaissa ja –asetuksessa. Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta 

määritellään tarkemmin esimerkiksi karsinoiden koosta. Tässä työssä on keskitytty 

siittolan hevosryhmien erityistarpeisiin.  

 

4.2 Tallirakenteiden ja ulkoilualueiden vaatimukset siittolan hevosryhmille 

Tallin sisäkorkeuden, käytävien leveyden ja muiden perustilavaatimusten kohdalla 

siittola ei poikkea normaalista hevostallista. Siittolassa pidettävillä hevosryhmillä on 

joitakin erityisvaatimuksia, joihin tässä osuudessa on perehdytty. Tallin karsinoiden 

rakenteiden tulee Eläinsuojeluasetuksen mukaan olla turvalliset kaikille hevosille. 

Hevosilla tulee olla kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan sekä 

mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen (VnA 588/2010). Eläinsuojeluasetuksen 

mukaan ulkoilualueiden on oltava tarpeeksi vankkarakenteiset, jotta voidaan estää sekä 

voimakkaiden oriiden että toisaalla pienten varsojen karkaamiset. Eläinsuojeluasetuksen 

mukaan myös laitumella oleville hevosille on järjestettävä asianmukainen säänsuoja 

sekä tilat eristämistä ja hoitotoimenpiteitä varten. 

Siitosoriiden karsinoiden koko määräytyy yksittäiskarsinan koon mukaan, koot on 

määritetty Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta.  

Varsattomien tammojen, myös tiineiden, karsinan koko määrätään Valtioneuvoston 

asetuksessa hevosten suojelusta, yksittäiskarsinan koon mukaan. Varsomiskarsinan 

koko määräytyy ryhmäkarsinan koon mukaan, jolloin karsinan koko tulee olla 1,5 

kertaa tammalle sopivan karsinan kokoinen. Laitumien vesihuolto on tärkeää varsinkin 

imettävien tammojen kohdalla. 

Varsoja pidetään joskus, varsinkin vieroituksen jälkeen, ryhmäkarsinoissa. Alle 

yksivuotiaita varsoja saa Valtioneuvoston asetuksen mukaan pitää normaalin kokoisessa 
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yksittäiskarsinassa kaksi kappaletta. 1-2-vuotiaille varsoille tilavaatimus on 75 % 

aikuisen hevosen karsinan koosta kutakin varsaa kohden.  

Hevospihatolle on lainsäädännössä omat tilavaatimuksensa (Valtioneuvoston asetus 

hevosten suojelusta). Myös pihaton rakenteet ja laitteet on tarkastettava päivittäin 

(Eläinsuojeluasetus). Valtioneuvoston asetuksen (VnA 588/2010) mukaan jokaista 

alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden on oltava sairas- tai eristyskarsina. 

 

4.2.1 Pohdintaa 

Oriit saattavat olla levottomia karsinoissa ja tapella keskenään jos karsinarakenteet eivät 

ole tarpeeksi umpinaisia. Oriiden kohdalla on hankala järjestää rakenteet niin että myös 

niillä on Valtioneuvoston asetuksen (VnA 588/2010) vaatima kuulo- ja näköyhteys 

pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen 

täyttyy. Ori saattaa stressaantua voimakkaastikin mikäli se on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa muiden oriiden kanssa (kilpailuasetelma) mutta haitallista saattaa 

olla myös, jos sen lähistöllä on jatkuvasti tammoja.  

Erityisesti varsojen pienet kaviot mahtuvat tulemaan esimerkiksi oven alla olevasta 

hyvinkin pienestä raosta, joten karsinarakenteisiin on kiinnitettävä huomiota.  

Hevosten päivittäisessä tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota varsinkin 

lopputiineisiin ja juuri varsoneisiin tammoihin sekä vastasyntyneisiin varsoihin 

(Eläinsuojeluasetus, Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta).  

Siittolaan tulee uusia tammoja pitkin kesää ja näiden yhdistäminen ryhmiksi laidunten 

riittävyyden takaamiseksi on joskus väistämätöntä. Kun muodostetaan uusia 

hevosryhmiä, on kiinnitettävä huomiota sosiaalisten suhteiden 

uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin 

(Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta). Yleensä tammaryhmien muodostaminen 

sujuu melko hyvin, tosin yli 5 kuukautta tiineiden tammojen ryhmää ei suositella enää 

muutettavaksi stressin minimoimiseksi (henkilökohtainen tiedonanto, Toivonen M-L., 

Ypäjä 2013). 
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4.3 Hygieniatoimet 

Käsiteltäessä useita hevosia peräkkäin, esimerkiksi sperman keruun tai tammojen 

tutkimisen ja siementämisen yhteydessä, on erittäin tärkeää muistaa ylläpitää hyvää 

hygieniaa jotta mahdolliset tarttuvat taudit eivät pääse leviämään laajalle. 

Kertakäyttökäsineiden käyttö ja käsien pesu on tärkeää (Rogers ja Cogger 2010). Mikäli 

mahdollista, eri talleissa olisi hyvä olla eri työntekijät, jotka eivät kulje tallien välillä 

päivän aikana. 

 

4.7 Rokotukset 

Suomessa hevoset rokotetaan yleisesti influenssaa ja jäykkäkouristusta vastaan. Lisäksi 

yleisenä käytäntönä on rokottaa tiineitä tammoja Hevosen Herpesvirus 1 ja 4 vastaan. 

 

4.7.1 Influenssa  

Tammat rokotetaan noin kuukausi ennen varsomista, jolloin ternimaitoon kehittyy 

varsaa suojaavia vasta-aineita (Brinsko ym. 2011). Varsat rokotetaan ensimmäisen 

kerran noin 6 kuukauden iässä, jolloin ternimaidon vasta-aineet eivät häiritse rokotteen 

tehoa (Kariaho ym. 2013, Wilson 2011). Valmisteyhteenvetojen ohjeiden mukaan 

varsoille annetaan tehosterokotus 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta. Seuraava 

rokotus varsoille annetaan 5 kuukautta perusrokotusten jälkeen ja sen jälkeen rokotus 

tehostetaan vuosittain (Kariaho ym 2013). 

Oriit ja tyhjät tammat rokotetaan normaalisti influenssaa vastaan valmisteyhteenvetojen 

ohjeiden mukaan, kuten kaikki aikuiset hevoset, kerran vuodessa. Mikäli oriasemalla on 

paljon hevosliikennettä, tulee harkita aikuisten hevosten rokottamista puolivuosittain 

influenssan varalta.  

 

4.7.2 Tetanus 

Tetanusrokote voidaan antaa yhdessä influenssarokotteen kanssa, Suomessa on 

markkinoilla valmisteita, joissa influenssa ja tetanusrokotteet ovat samassa rokotteessa. 
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Tiineet tammat rokotetaan kuten influenssaa vastaan. Suomessa markkinoilla olevien 

rokotteiden valmisteyhteenvetojen mukaan varsoille ensimmäinen rokotus annetaan 

kuten influenssaa vastaan, mutta seuraava rokotuskerta on vasta viimeistään 17 

kuukautta ensimmäisen rokotteen jälkeen. Tämän jälkeen tetanusrokote tehostetaan 

vähintään kahden vuoden välein. 

Oriit ja tyhjät tammat rokotetaan tetanusta vastaan vähintään kahden vuoden välein.  

 

4.7.3 Hevosten herpesvirukset 1 ja 4 

Herlessin ja Pusterlan mukaan herpesvirusrokotteiden tarkoituksena on lähinnä alentaa 

kliinisiä oireita ja eritystä sekä suojella laumatovereita. Varsalla emältä saadut vasta-

aineet näyttäisivät estävän rokotteen tehon ainakin 5 kk ikään saakka. Varsojen 

rokotesuojan saavuttaminen ajoissa onkin pulmallista sillä varsan suojaamiseksi 

tarvittaisiin ainakin 3 rokotekertaa ja jos rokottaminen aloitettaisiin 5 kk iässä, olisi 

varsa suojattu aikaisintaan 7-8 kk ikäisenä (Herless ja Pusterla 2006). Emältä saadut 

vasta-aineet saattavat myös vähentää kliinisiä oireita, jolloin varsa saattaa oireettomana 

kantaa ja erittää virusta (Marenzoni ym. 2008). Maitovarsojen on todettu olevan tärkeä 

reservuaari taudille, joten niihin tulisi kohdentaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 

(Herless ja Pusterla 2006). 

Tiineitä tammoja rokotetaan Suomessa melko yleisen käytännön mukaan myös aborttia 

aiheuttavaa Hevosen herpesvirus 1 vastaan. Samassa rokotteessa on suoja myös 

herpesvirus 4 vastaan. Suomessa erityisluvallisena käytössä olevan 

herpesvirusrokotteen tuoteselosteessa ei mainita käyttöaiheena abortin estämistä. Tämä 

on USA:ssa markkinoilla olevien tapettujen rokotteiden käyttösuositusten mukainen 

annosteluväli (Brinsko ym. 2011). Herpesvirusrokotteiden kohdalla on kuitenkin 

ensiarvoisen tärkeää että kaikki tammojen kanssa kosketuksissa olevat hevoset 

rokotettaisiin samaan aikaan jotta lauman vastustuskyky olisi hyvä (Brinsko ym. 2011).   

Tamma olisi hyvä rokottaa 5.-, 7.- ja 9. tiineyskuukaudella abortin ehkäisyyn 

rekisteröidyllä rokotteella (Herless ja Pusterla 2006). Käytäntö on yleinen myos 

Suomessa. Kuitenkaan Pharmaca Fennica Veterinarian mukaan Suomessa ei ole 

myyntilupaa rokotteelle, joka suojaisi abortilta (Kariaho ym 2013). Erilaisten 

kaupallisten rokotteiden tehosta myös taudin hengitystiemuotoon kiistellään (Foote ym. 
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2002, Herless ja Pusterla 2006, Marenzoni ym. 2008). Suomessa 

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA tutkii herpesviruksia hevosten veri- ja 

sierainlimanäytteistä (EVIRA 2014 f). 

 

4.7.4 Pohdintaa 

Käytännössä siis varsoille annetaan 6 kuukauden iässä influenssa-tetanus-

yhdistelmärokote, tästä 4 viikon kuluttua influenssarokote ja 5 kuukauden kuluttua 

influenssa-tetanus-yhdistelmärokote.  

Rokotteet merkitään hevoskorteille. Kaikille oriaseman vakituisille asukkaille kannattaa 

luoda rokotussuunnitelma siten, että mahdollisimman moni hevonen voidaan rokottaa 

samalla kerralla. Tämä helpottaa muistamaan rokotukset ja pitämään rokotussuojan ajan 

tasalla.  

Herpesvirusten kohdalla rokottamisen ja aborttien ehkäisyn välillä ei ole havaittu 

tieteellistä näyttöä ainakaan tapettujen rokotteiden kohdalla. Suomessa kuitenkin 

tammanomistajat haluavat rokottaa hevosensa tiineyden aikana herpesvirusta vastaan. 

Tämän tehosta voidaan käydä keskustelua esimerkiksi laumaimmuniteetin suhteen. 

Hyvin harvoin tallin kaikkia hevosia kuitenkaan rokotetaan herpesvirusrokotteella, joten 

tiineen tamman rokottamisen hyöty lienee tammanomistajan mielenrauha. 

 

4.8 Ruokinta 

Kaikkien hevosten ruokinnan perustana tulee olla hyvälaatuinen karkearehu. Hyvä, 

hoidettu ja lannoitettu laidunruoho on parasta rehua niin kantaville kuin imettäville 

tammoille sekä varsoillekin. Siittolan erilaisilla hevosryhmillä on erityistarpeita 

ruokinnan suhteen. Varsalliset imettävät tammat ja alle yksivuotiaat varsat tarvitsevat 

eniten valkuaista. Valkuaisen on oltava myös hyvälaatuista. Hevosen ruuansulatukselle 

jatkuvasti saatavilla oleva puhdas juomavesi on erittäin tärkeää (Lillkvist 2002). 
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4.8.1 Siitosoriit 

Astutuskauden ulkopuolella oriit ruokitaan niiden lihavuuskuntoa ja rasitusta 

vastaavasti. Astutuskaudella energiantarve lisääntyy hyvin orikohtaisesti. Lillkvistin 

(2002) mukaan päivittäisessä astumistyössä oriin lisäruokinnan tarve voidaan kattaa 

noin 1-2 väkirehukilon ruokintalisäyksellä. Valkuaisen määrä ja laatu vaikuttavat 

sperman laatuun ja sen tuotantoon. Eläinperäinen valkuainen (maitojauhe, kananmuna) 

tai valkuaistiiviste on hyvä lisä oriin ruokintaan (Lillkvist 2002).  

 

4.8.2 Siitostammat 

4.8.2.1 Ennen siemennystä 

Astutukseen valmistauduttaessa on jo hyvä lisätä hieman valkuaisen määrää tamman 

ruokinnassa (Lillkvist 2002). Tamma ei saa laihtua ennen siemennystä eikä se saa olla 

liian laiha siemennysten alkaessa. Energiantarve on täytyttävä käyttöä vastaavasti tai 

hieman sen yli (Lawrence 2011).  

4.8.2.2 Tiineysajan ruokinta 

Alkutiineydessä tamma ruokitaan sen käyttöä vastaavasti (Lillkvist 

2002). Siitostammojen rehujen tulee olla hyvin laadukkaita ja lopputiineydessä rehujen 

tulee sisältää melko paljon energiaa. Kasvava sikiö vie paljon tilaa suolistolta 

vatsaontelossa. Kantavalla tammalla energian- ja valkuaisen tarve lisääntyy viimeisen 

kolmen tiineyskuukauden aikana, myös rehun sulavuus heikkenee. Homeet tuottavat 

myrkkyjä, jotka saattavat aiheuttaa kohtutulehdusta ja varhaisluomisia (Saastamoinen ja 

Teräväinen, toim. 2007). Hormonitoiminnan vilkastuminen lisää hieman elimistön 

valkuaisen tarvetta. Kantava tamma tarvitsee ruokintaansa kalsiumrikkaan kivennäisen 

(Saastamoinen ja Teräväinen, toim. 2007). Myös A-, D- ja E- vitamiinin tarpeen tulee 

täyttyä (Lillkvist 2002).  
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4.8.2.3 Imettävä tamma  

Imettävän tamman ruokinta on haasteellista, tamma tuottaa jopa 18-20 kg maitoa 

vuorokaudessa (Lawrence 2011). Tamma saattaa juoda jopa 75 litraa vettä vuorokauden 

aikana (Crowell-Davis ym. 1985).  Tamma erittää maitoon paljon proteiinia, kalsiumia 

ja fosforia, joten näiden ravintoaineiden tarve ruokinnassa kasvaa. Imettävän tamman 

energiantarve saattaa kaksinkertaistua ylläpitoon verrattuna (Lawrence 2011). Imettävän 

tamman valkuaisen- ja energian tarve kasvaa vielä entisestään 1.-3. imetyskuukaudella. 

Sisäruokintakaudella imettävä tamma tarvitsee valkuaispitoista väkirehua 

(Saastamoinen ja Teräväinen, toim. 2007). Vieroituksen yhteydessä ja vieroituksen 

jälkeen imetyksestä laihtunutta tammaa voidaan alkaa lihottaa (Lawrence 2011). 

4.8.3 Varsat ja nuoret hevoset 

4.8.3.1 Vastasyntynyt varsa 

Varsa käy imemässä 10 kertaa tunnin aikana ensimmäisen elinvuorokautensa aikana. 

Tämä on tärkeää, jotta varsa saa mahdollisimman paljon vasta-aineita ennen kuin suolen 

seinämä sulkeutuu eikä enää päästä vasta-aineita lävitseen (Waran ym. 2008). Jo 

muutaman viikon ikäinen varsa alkaa maistella emänsä ruokia tai laidunruohoa 

(Lillkvist 2002). 

 

4.8.3.2 Vieroitusajan ruokinta  

Varsa tulisi totuttaa syömään vieroituksen jälkeen käytettäviä väkirehuja jo hyvissä 

ajoin ennen vieroitusta (Moons ym. 2005, Saastamoinen ja Teräväinen, toim. 2007). 

Hyvälaatuisen heinän tulee olla vieroitettavan varsan pääasiallinen rehu (Lillkvist 2002, 

Moons ym. 2005). Heinää tulee olla tarjolla jatkuvasti tai useita kertoja päivässä. Paras 

vaihtoehto vieroituksen ajan ruokinnalle olisi laidunruoho, mutta Suomen olosuhteissa 

se on melko harvoin mahdollista toteuttaa. Enemmän kuitua ja rasvaa sisältävä ruokinta 

vieroituksen yhteydessä saattaa rahoittaa varsaa vieroituksen yhteydessä (Moons ym. 

2005). Vieroitettava varsa kasvaa jopa 1 kg päivässä joten sen energiantarve on 

yllättävän suuri (Lillkvist 2002). 
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4.8.3.3 Vieroitetut varsat 

Kasvavat varsat tarvitsevat valkuaispitoista väkirehua hyvälaatuisen karkearehun 

lisäksi. Varsa tarvitsee valkuaistäydennystä vieroituksesta 9-10 kuukauden ikään asti. 

Kuitenkin liian valkuaisen saanti voi aiheuttaa kasvun hidastumista ja kasvuhäiriöitä. 

Kalsiumrikas kivennäinen on tarpeen. Vieroituksen jälkeen varsat asuvat yleensä 

pihatoissa, missä yksilöllisestä ruokinnasta on hankalaa mutta tärkeää pitää huolta 

(Saastamoinen ja Teräväinen, toim. 2007). Varsoja on hyvä ruokkia niiden ulkonäön 

perusteella, laiha varsa tarvitsee lisäruokintaa (Lillkvist 2002). Orpovarsan 

keinoruokintaan ei tämän tutkielman puitteissa ole syvennytty. 

 

4.9 Hammashuolto 

Aikuisten hevosten hampaiden raspaus suunnitellaan normaalisti suoritettavaksi 1-2 

kertaa vuodessa (Brinsko ym. 2011). Siitostammojen hammashuolto saattaa helpommin 

unohtua varsinkin jos tammoja ei ratsasteta tai ajeta. Vanhan tamman laihtumisen syynä 

on useimmiten hammasongelmat (Ralston 2011). Kantava tamma voidaan eläinlääkärin 

hyöty-haitta-arvion mukaan rauhoittaa käyttäen esimerkiksi detomidiinia ja butorfanolia 

mahdollisimman pienillä annoksilla (Hubbell 2011).  

Sudenhampaat, pienet terävät hampaat, puhkeavat yläleukaan poskihammasrivin 

etupuolelle yleensä 6-12 kuukauden iässä. Sudenhampaiden oletetaan aiheuttavan 

kipuja kuolaimeen osuessaan, joten ne poistetaan yleensä ennen hevosen ratsutusta tai 

ajolle opetusta (Dixon ja Dacre 2005).  

Varsan poskihampaat vaihtuvat pysyviin 2,5, 3 ja 4-vuotiaana. Joskus osa hampaan 

juuresta jää sulamatta ja maitohammas ei irtoa normaalisti. Tällainen niin sanottu 

ratsastava maitohammas ja sen terävä sulamaton juuri aiheuttaa yleensä kipua suussa ja 

varsalla saattaa olla vaikeuksia syödä (Dixon ja Dacre 2005). Dixonin ja Dacren  (2005) 

mukaan ratsastava maitohammas kannattaa poistaa. 
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4.10 Kavioiden huolto 

Aikuisten hevosten kaviot tulee vuolla tai hevonen tulee kengittää 6-8 viikon välein 

riippuen kavioiden ominaisuuksista.  

Orien kavioidenhuolto on tärkeää, sillä ontumat ovat yksi tavallinen syy haluttomuuteen 

hypätä keinotamman päälle sperman keräämistä varten (Brinsko 2011). 

Tammat saattavat siirtyä siitoskäyttöön kokonaan esimerkiksi jalkavaivojen vuoksi. 

Tammojen kavioidenhuoltoa ei missään nimessä saa laiminlyödä ja varsinkin 

jalkavaivaisten tammojen kavioiden huoltoon on kiinnitettävä erityistä huomiota 

(Chopin 2011). 

Varsaa voi totuttaa kengittäjän käsittelyyn jo hyvinkin nuorella iällä. Varsa voi seistä 

tamman kanssa käytävällä ja sen kavioiden pohjia voidaan silitellä raspilla. 

Varsinaisesti kavioita ei ole tarpeen vuolla ennen harjoittelun aloittamista mikäli varsan 

jalka-asennot ovat normaalit. Mikäli varsalla on jalka-asentojen poikkeavuuksia, 

suunnitellaan varsalle yksilöllinen kavionhuolto-ohjelma yhteistyössä kengittäjän ja 

eläinlääkärin kanssa. Osa jalkojen asentovirheistä saadaan korjattua käyttämällä kenkiä 

tai vuolemalla kavioita usein, joskus joudutaan kuitenkin esimerkiksi pukinkavion 

kohdalla turvautumaan eläinlääkintään ja jopa leikkaushoitoon (Stick ym. 1992).  

 

4.11 Sperman kerääminen 

Oriasemalla olevilta oreilta kerätään spermaa keinosiemennystä varten. Oriit tulee 

opettaa astumaan keinotammaa, eli fantomia. Tärkeä seikka oria opetettaessa on käyttää 

positiivista vahvistamista, sillä liika komentaminen ja kieltäminen on usein syynä oriin 

haluttomuuteen hypätä fantomin päälle. Oriin opettamistekniikat kuuluvat tämän 

tutkielman ulkopuolelle ja tässä kappaleessa käydään läpi oriiden hypyttämistä hevosen 

hyvinvoinnin ja tautisuojauksen näkökulmasta.  

 

4.11.1 Sperman keruupaikan vaatimukset 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa hevosten keinosiemennysaseman toimintaa 

koskevista vaatimuksista asetetaan vaatimuksia sperman keräämiseen tarkoitetuille 
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tiloille ja välineille. Spermanottotilan tulee olla tarpeeksi korkea ja suuri, lattian tulee 

olla liukastumisia ehkäisevää materiaalia, eikä tilassa saa olla oriille tai henkilökunnalle 

vaaraa aiheuttavia esteitä (MMMa 41/EEO/2006). Lattia on voitava myös pitää helposti 

puhtaana. Henkilökunnalle on oltava tarjolla turvajalkineet ja kypärä. Oriin käsittelyn 

tulee olla asiallista (MMMa 41/EEO/2006).  

Lain vaatimaa asiallista oriin käsittelyä tulee jokaisen tahollaan pohtia. Mitä kuuluu 

asialliseen oriin käsittelyyn? Ori on suuri ja voimakas sekä aina arvaamaton eläin. Sen 

käsittelyn tulee olla tarpeeksi napakkaa, mutta kuitenkin johdonmukaista. Oriiden 

käsittely tulee aina jättää ammattilaisille.  

 

4.11.2 Keinovaginat 

Keinovaginassa käytetään sopivan lämmön ja paineen aikaansaamiseksi noin 45 ˚C 

vettä. Veden lämpötila ja paine tulee säätää oriin mieltymysten mukaiseksi. 

Keinovaginat pestään aina sperman keräämisen jälkeen kuumalla (< 60 ˚C) vedellä ja 

miedolla käsitiskiaineella harjaten. Pesuaine huuhdellaan huolellisesti pois 

keinovaginasta ja keinovagina kylvetetään 70 % alkoholissa 20 minuutin ajan sen 

desinfioimiseksi. Keinovagina ripustetaan kuivumaan puhtaaseen ja pölyttömään tilaan, 

talveksi keinovaginat varastoidaan vaakatasoon ja kumiosien väliin asetellaan 

sanomalehtipaperia tarttumisen estämiseksi (Brinsko 2011). 

 

4.11.3 Keinotamma 

Keinotamman eli fantomin on oltava vankkarakenteinen ja mielellään yksijalkainen 

ettei ori loukkaannu. Sen pinta ei saa vahingoittaa oria ja luonnollisen käyttäytymisen 

mahdollistamiseksi oriin on voitava purra fantomia ”niskasta” astuessaan. Fantom on 

säädettävä oikealle korkeudelle, ettei ori joudu kumartamaan tai kurkottamaan. Oikea 

korkeus on hieman oriin hännän tyveä korkeammalla. Fantomin pinta on oltava helposti 

puhdistettavaa materiaalia. Fantom puhdistetaan laimealla käsitiskiaineella ja 

huuhdellaan huolellisesti, desinfiointi suoritetaan 70 % alkoholilla. Fantomin takapään 

ympärillä on yleensä kelmua, jota lisätään puhdas kerros aina oriin vaihtuessa. Päivän 

päätteeksi kelmut poistetaan (Brinsko 2011).  
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4.11.4 Oriin valmistelu sperman keruuseen 

Oriin erektiossa oleva penis pestään vedellä ja kuivataan hellästi ennen sperman 

keruuta. (Brinsko 2011) Aina penistä käsiteltäessä pidetään kertakäyttökäsineitä. 

Fantomille tuotaessa orilla on suussa yleensä orikuolain tai ketjunaru ja oriin hallintaan 

pyritään käyttämään pienintä mahdollista voimaa (Varner 2011).  

 

4.12 Sperman laaduntarkkailu 

4.12.1 Hedelmällisyys 

Riippumatta kaikista edellä mainituista siemennesteen arviointimenetelmistä, 

todenmukaisimmin oriin hedelmällisyyttä saataisiin arvioitua hedelmällisten tammojen 

tiinehtyvyystasoista. Tarpeeksi samankaltaisia tammoja on kuitenkin vaikea löytää jotta 

tulokset olisivat vertailukelpoisia ja toisaalta tiinehtyvyystulokset saadaan vasta 

astutuskauden jälkeen, kun pyrkimys olisi arvioida siitokseen otettavan oriin 

hedelmällisyyttä etukäteen (Baumber-Skaife 2011). 

Huonolaatuinen sperma viittaa yleensä heikentyneeseen hedelmällisyyteen, mutta aina 

parhaimmankaan laatuisella spermalla ei saada tammoja jäämään kantavaksi (Baumber-

Skaife 2011). Baumber-Skaifen (2011) mukaan kaikkia yhteyksiä arvioitavien sperman 

laatutekijöiden ja tiinehtyvyyden välillä ei tiedetä. 

 

4.12.2 Sperman arviointi 

Baumber-Skaifen mukaan sperman arvioinnille on olemassa monia syitä. Spermaa 

arvioidaan ennen siitoskauden alkua tai ennen oriin myyntiä siitoskäyttöä varten. 

Spermaa arvioidaan epäiltäessä hedelmällisyysongelmaa sekä silloin kun selvitetään 

voidaanko spermaa käyttää pakaste- tai tuoresiirtoihin. Rutiinitutkimuksiin kuuluu 

ejakulaatin silmämääräinen arviointi sekä sen tilavuuden mittaaminen. Siemennesteestä 

määritetään pH, siittiötiheys eli konsentraatio sekä siittiöiden kokonaismäärä. 
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Siittiöiden muotoa eli morfologiaa ja liikkuvuutta eli motiliteettia arvioidaan 

mikroskooppisesti (Baumber-Skaife 2011).   

 

4.12.2.1 Sperman ulkonäkö 

Ejakulaatti arvioidaan heti spermankeruun jälkeen silmämääräisesti. Siitä määritetään 

väri ja koostumus. Sperman tulisi olla väriltään valkoista tai harmahtavaa. Sperman 

paksuus voi antaa viitteitä siittiötiheydestä. Yleensä harmaassa, vetisessä spermassa on 

alhainen siittiötiheys kun taas paljon siittiöitä sisältävä sperma on valkeaa ja kermaista. 

Värivirheinä voidaan nähdä kellerrystä tai punaisuutta. Nämä viittaavat virtsan tai veren 

esiintymiseen siemennesteessä (Baumber-Skaife 2011). Jos sperma on punertavaa ja 

kokkareista, saattaa siemenjohtimissa Baumber-Skaifen (2011) mukaan olla tulehdusta. 

 

4.12.2.2 Ejakulaatin tilavuus 

Ejakulaatin tilavuus mitataan millilitroina esimerkiksi mittalasin avulla. Ejakulaatin 

tilavuuden ja siittiötiheyden avulla saadaan määritettyä siittiöiden kokonaismäärä 

ejakulaatissa. Yleensä mitataan geelittömän siemennesteen tilavuus. Geeliä ei kerätä 

avoimella vaginalla lainkaan, suljetuissa vaginoissa on geelisuodattimet. Kaikki 

välineet, jotka joutuvat kosketuksiin raa’an siemennesteen kanssa, tulee olla steriloituja 

tai ainakin puhtaita ja lämmitettyjä 37 celciusasteeseen. Välineet eivät saa sisältää 

spermatoksisia aineita. Laimennusneste tulisi lisätä siemennesteeseen mahdollisimman 

nopeasti, joten tilavuuden määrittäminen tulee suorittaa aikaa tuhlaamatta (Baumber-

Skaife 2011).   

 

4.12.2.3 Sperman siittiötiheys 

Konsentraation eli siittiötiheyden määrittäminen on yksi tärkeimmistä sperman 

laaduntarkkailun parametreistä. Konsentraatio ilmoitetaan yleensä yksiköllä miljoonia 

siittiöitä millilitrassa. Kun konsentraatio kerrotaan geelittömän sperman tilavuudella, 

saadaan tulokseksi ejakulaatin sisältämä siittiömäärä. Konsentraatio määritetään yleensä 

koneellisesti esimerkiksi NucleoCounter®-laitteella (Baumber-Skaife 2011). Suomessa 
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NucleoCounter-laitteita on vain kahdessa paikassa, yleensä tiheys määritetään 

fotometrillä tai laskukammiolla (Henkilökohtainen tiedonanto, Terttu Katila 28.4.2014). 

 

4.12.2.4 Siittiöiden liikkuvuus 

Motiliteettia eli siittiöiden liikkuvuutta arvioidaan laimennetusta, 37 ˚C:n lämpöisestä 

siemennesteestä. Motiliteetti on yksi tärkeimmistä laatuparametreistä. Siittiöiden 

liikkuvuus on ainoa suora viite sperman hedelmällisyydestä (Baumber-Skaife 2011). 

Liikkuvuusprosentti korreloi hyvin tiinehtyvyyden kanssa (Jasko ym. 1992). Motiliteetti 

ei kuitenkaan ainoana arvona määritä sperman hedelmällisyyttä. Siemennesteestä 

arvioidaan siittiöiden kokonaisliikkuvuus, eteenpäin suuntautuva liikkuvuus sekä 

liikkeen nopeus. Varsinkin liikkeen nopeuden arviointiin tarvitaan harjaantumista. 

Siittiöiden liikkuvuuden arviointi on subjektiivista ja liikkuvuusarvot voivat vaihdella 

merkittävästi eri arvioijien välillä. Liikkuvuutta arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota siihen, että sperman käsittely ei vaikuta liikkuvuuteen. Liiallinen kuumuus tai 

kylmyys, epäsopiva pH, osmoottinen stressi, desinfektioaineet, saippuat, liukasteet ja 

lika vaikuttavat siittiöiden liikkuvuuteen. Liikkuvuutta arvioidessa myös objektilasin 

tulee olla lämmitetty ja liikkuvuutta arvioidaan kattavasti näytteen keskiosista 

(Baumber-Skaife 2011). 

 

 

4.13 Tammojen siemennysten suunnittelu  

4.13.1 Tamman alkutarkastus 

Tamma tutkitaan mielellään ultraäänellä sen tullessa siittolaan. Tutkijan turvallisuuden 

takaamiseksi tamma tulisi laittaa pakkopilttuuseen (Brinsko ym. 2011). 

Alkukartoituksessa koko kohtu ja munasarjat tutkitaan huolellisesti. Tammakortille 

(LIITE 7) kirjataan ylös kohdun ja munasarjojen löydökset, mukaan lukien esimerkiksi 

mahdollisten kohdussa ja munasarjoissa olevien kystien sijainnit. Varsinkin kohdun 

kystien sijainti on tärkeää tietää tiineystarkastuksia tehtäessä. Alkutarkastuksessa 
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tehtyjen munasarjalöydösten perusteella määritetään seuraavan tarkastuksen ajankohta. 

Hevosen kiimakierron pituus on 21 vuorokautta (Brinsko ym. 2011).  

 

4.13.2 Siemennyksen ajoittaminen  

Tavoitteena on siementää tamma mahdollisimman lähellä ovulaatiota, pääsääntöisesti 

juuri ennen kuin follikkeli ovuloituu (Brinsko 2011). Siemennykset aloitetaan kun 

tamma näyttää olevan kiimassa, sen kohdunkaula aukeaa ja ultraäänitutkimuksessa 

kohdun seinämässä näkyy pöhöttymistä (Brinsko ym. 2011). Tamma saattaa näyttää 

kiimaa hyvin yksilöllisesti, joten olisi tärkeää tuntea tammojen kiimakäyttäytyminen 

yksilöllisesti (McCue ym. 2011). Ovuloituvan follikkelin koko on hieman 

tammakohtaista, mutta yleensä siementäminen aloitetaan kun follikkelin koko on 3,5-4 

cm. Tamma siemennetään joka toinen päivä kunnes follikkeli on ovuloitunut. 

Ovulaation aiheuttavia hormonihoitoja käytetään esimerkiksi herkästi kohtutulehduksen 

saaville tammoille tai silloin kun tietyn oriin spermaa on saatavilla 

rajoitetusti. Pakastespermaa käytettäessä kannattaa sperman hinnan ja saatavuuden 

vuoksi käyttää hormonihoitoa, joka parantaa tiinehtyvyyttä paremmin ajoitetun 

siemennyksen kautta (Brinsko 2011). 

 

4.13.3 Tiineystarkastukset 

Ensimmäinen tiineystarkastus suoritetaan 14-16 vuorokauden kuluttua viimeisimmästä 

siemennyksestä. Tiineystarkastuksessa koko kohtu ja molemmat munasarjat tutkitaan 

huolellisesti, jotta havaitaan myös mahdolliset kaksoistiineydet (Brinsko ym. 2011).  

 

4.13.3.1 Kaksostiineys 

Brinsko ym. (2011) suosittelevat, että kaksoistiineys löydettäessä toinen alkio 

puristetaan pois kaksostiineyden suurien riskien ehkäisemiseksi. Kaksoistiineyksien 

kohdalla käydään keskustelua siitä, onko taipumus kaksoistiineyksiin perinnöllistä ja 

tulisiko tämä ottaa huomioon hevosjalostuksessa. Jos kaksosalkiot kiinnittyvät eri 

kohdunsarviin, yleensä (n. 75 % tapauksista) toinen häviää itsestään 30. tiineyspäivän 
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jälkeen. Kuitenkin nykysuositus on tuhota toinen alkiorakkula jo 16. tiineyspäivään 

mennessä, koska jos toinen kaksosista joudutaan tuhoamaan 40. tiineyspäivän jälkeen, 

on riski molempien alkioiden kuolemalle selkeästi suurempi (Brinsko ym. 2011).  

 

4.14 Tiineys 

4.14.1 Normaali tiineys 

Tamman tiineys kestää normaalisti noin 11 kuukautta (Senger 2005). Tiineysaika 

vaihtelee 320 ja 360 päivän välillä, keskiarvon ollessa noin 340 päivää (Rose ja 

Hodgson 2000). Varsa voi säilyä hengissä jos se syntyy 305. tiineyspäivän jälkeen, 

vaikka yleensä alle 320 tiineyspäivillä syntyvät varsat ovat selkeästi keskosia ja 

heikkokuntoisia (Brinsko ym. 2011).  

Hevosella tiineyden yliaikaisuus (>340 päivää) aiheuttaa harvoin varsan kasvamista 

liian suureksi kuten tapahtuu lehmillä. Tiineys saattaa kestää jopa yli vuoden ja päättyä 

normaalin varsan syntymiseen normaalisti. Esimerkiksi aikaisin keväällä synnyttävillä 

tammoilla tiineysaika on yleensä normaalia pidempi. Yleensä synnytyksen 

käynnistämistä kannattaa harkita vain ääritilanteissa (Brinsko ym. 2011).  

 

4.14.2 Tiineyden ajan ongelmia 

Tässä kappaleessa on pintapuolisesti käyty läpi tavallisimpia tiineyden ajan ongelmia ja 

niiden seurauksia. Varsomisen ongelmat ovat harvinaisia, mutta eläinlääkärin nopea apu 

on välttämätöntä, mikäli varsominen ei suju nopeasti ja vaivattomasti (McCue ja Ferris 

2012).  

 

4.14.2.1 Istukkatulehdus 

Istukkatulehdus eli plasentiitti on yleisin syy sikiön varhaiskuolemaan hevosilla. 

Plasentiitti ilmenee yleensä 8.-9. tiineyskuukaudella (Macpherson 2006). Joskus 

plasentiittitammojen sikiöt kehittyvät normaalia nopeammin ja selviävät hengissä 

vaikka syntyvät ennenaikaisesti (Troedsson ja Macpherson 2011). Selkeimpinä 
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plasentiitin oireina nähdään ennenaikainen utareen kehittyminen ja vuotoa emättimestä 

(Macpherson 2006). Verinäytteistä voidan tutkia tulehdusarvo SAA sekä 

estrogeeniarvot istukan toiminnan arvioimiseksi. Istukan läpimitta voidaan selvittää 

ultraäänitutkimuksella plasentiittidiagnoosin varmistamiseksi. Plasentiitin hoidon 

tavoitteena on tulehduksen pienentäminen ja kohdun lihaksiston toiminnan 

kontrollointi. Tammalle syötetään antibiootti ja altrenogesti-hormonivalmistetta 

synnytykseen asti. NSAID-kipulääkettä syötetään viikon ajan. Hoidolla pyritään 

turvaamaan lopputiineys ja elävän varsan syntyminen (Troedsson ja Macpherson 2011). 

 

4.14.2.2 Kaksostiineys 

Tammalla kaksostiineys johtaa hyvin usein aborttiin myöhäisessä tiineydessä, mikäli 

toista alkiota ei tuhota jo alkutiineydestä. Kaksosvarsoista yleensä ainakin toinen on 

hyvin heikko, ja melko usein jos tiineys kestää täysaikaiseksi, ainakin toinen varsoista 

menetetään. Kaksostiineys saattaa aiheuttaa vaaraa myös tammoille. Synnytys saattaa 

vaikeutua ja tamman kohtu saattaa tulehtua (Brinsko ym. 2011).  

 

4.14.2.3 Kohtukierre 

Kohtukierre ilmenee yleensä 5.-9. tiineyskuukaudella. Jos kohtu kiertyy yli 180˚, 

ilmenee tammalla yleensä melko lieviä, kipulääkkeisiin vastaamattomia ähkyoireita. 

360˚ kiertymä aiheuttaa usein sikiön hapenpuutteen ja kuoleman, jolloin abortti 

tapahtuu yleensä viikon sisällä kohdun kiertymisestä. Eläinlääkäri toteaa kohtukierteen 

peräsuolen kautta tunnustellen (Brinsko ym. 2011).   

 

4.14.3 Valmistautuminen varsomiseen 

Viimeistään kuukautta ennen odotettua varsomista tamma siirretään tilavaan 

varsomiskarsinaan jotta tamma ehtii tottua uuteen ympäristöön ja ternimaitoon ehtii 

kehittyä varsan syntymäympäristöä vastaavat vasta-aineet. Mikäli tamman emätin on 

ommeltu caslick-ompeleella tulehdusten ehkäisemiseksi, tulee ompeleet poistaa hyvissä 

ajoin ennen odotettua varsomista. Päiviä-viikkoja ennen varsomista utare kasvaa, 
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lantion siteet löystyvät ja vulva venyy. Nänneihin muodostuu yleensä, mutta ei aina, 

vahatipat (Brinsko ym. 2011). Tammat varsovat yleensä yöaikaan (Meliani ym. 2013), 

joten varsinkin siittolassa, missä tapahtuu paljon varsomisia, kannattaa panostaa 

esimerkiksi videovalvontaan, jolloin tallissa ei tarvitse käydä usein häiritsemässä 

varsomiseen valmistautuvaa tammaa (Brinsko ym. 2011). 

 

4.14.4 Normaali varsominen  

Varsinainen varsominen on jaettu kolmeen vaiheeseen.  

Ensimmäisessä vaiheessa, avautumisviheessa, tamma ja varsa valmistautuvat 

varsomiseen. Sikiö asettuu oikeaan asentoon ja kohdunkaula aukeaa. Ensimmäinen 

vaihe kestää muutaman tunnin. Ensimmäisessä vaiheessa tamma on usein levoton ja 

saattaa vaikuttaa ähkyiseltä. Monta kertaa varsoneella tammalla tämä vaihe saattaa 

jäädä kokonaan havaitsematta . Ensimmäinen vaihe päättyy sikiövesien ulostuloon kun 

chorioallantois repeää.  

Varsinainen työntövaihe on tammalla hyvin nopea, kestäen vain noin 10-30 minuuttia. 

Tamma makaa usein kyljellään ja sillä on todella voimakkaat työntöpoltteet. Varsan 

molemmat etujalat tulevat näkyviin vielä allantoiskalvon peittämänä (Brinsko ym. 

2011). 

Jälkeiset eli istukka ja sikiökalvot irtoavat yleensä nopeasti synnytyksen jälkeen. 

Tamma saattaa pureskella istukkaa ja jopa syödä sen. Istukan syöminen saattaa 

kuitenkin aiheuttaa tammalle suolitukoksen, joten tamman ei kannata antaa syödä sitä 

(Houpt 2002). Irronnut istukka levitetään lattialle ja tarkastetaan että se on ehjä. Mikäli 

jälkeiset eivät irtoa 3 tunnin kuluessa varsan syntymästä, tulee eläinlääkärin puuttua 

tilanteeseen (Brinsko ym. 2011). Tamman ja varsan välisen suhteen muodostuminen 

alkaa heti syntymän jälkeen kun tamma nuolee varsan kuivaksi (Houpt 2002). Jalostus 

vaikuttaa ainakin osittain tamman emänvaistoihin, esimerkiksi arabihevosissa on 

poikkeuksellisen paljon huonoja emätammoja (Waran ym. 2008).  
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4.15 Vastasyntynyt varsa 

Vastasyntynyttä varsaa tarkkaillaan mielellään etäältä mikäli varsominen ja ensihetket 

sujuvat hyvin. Varsasta tehdyt huomiot kirjataan Varsakortille (LIITE 5).  

Normaalisti varsa nousee makaamaan rintansa päälle käytännössä heti syntymän 

jälkeen. Imurefleksi varsalla on heti tai viimeistään minuuttien kuluessa syntymästä ja 

se nousee jaloilleen yleensä viimeistään kahden tunnin kuluttua syntymästä (Byars ja 

Simon 2011). Vastasyntyneen varsan napanuoran annetaan katketa itsestään ja navan 

tynkä voidaan desinfioida esimerkiksi jodipitoisella desinfektioaineella (Brinsko ym. 

2011). Varsan ensimmäinen ulostaminen ja virtsaaminen merkitään varsakortille (LIITE 

5), mikäli ne nähdään.  Varsan pikiuloste eli mekonium tulee yleensä parin tunnin 

kuluessa syntymästä, mikäli varsa osoittaa ponnistelun merkkejä ja mekoniumin 

ulostamisessa on hankaluutta, voidaan varsalle antaa peräruiske. Varsa virtsaa 

ensimmäisen kerran vuorokauden kuluessa syntymästään (Byars ja Simon 2011). 

Varsan tulee saada hyvälaatuista ternimaitoa ensimmäisen vuorokauden aikana, jotta 

vasta-aineet pääsevät läpäisemään suoliston seinämän (Raidal ym. 2005). Ternimaidon 

laatu testataan, jotta huonolaatuisen ternimaidon lisäksi varsalle voidaan antaa 

hyvälaatuista ternimaitoa varastosta. 24 tunnin kuluttua syntymästä varsasta otetaan 

verinäyte, josta määritetään vähintään vasta-ainetasot. Tällöin varsalle saadaan 

mahdollisimman ajoissa annettua plasmansiirto, mikäli vasta-ainetaso on liian alhainen 

(Byars ja Simon 2011). Varsojen jalka-asennot tarkastetaan silmämääräisesti ja mikäli 

jaloissa on virheasentoja, konsultoidaan eläinlääkäriä ja kengittäjää.    

 

 

5 KÄYTTÄYTYMISEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET SIITTOLASSA  

5.1 Hevoslaumat luonnossa 

Luonnossa hevoset elävät haaremilaumoissa, joita hallitsee ori. Laumaan kuuluu oriin 

lisäksi useita tammoja ja niiden jälkeläisiä (Christensen ym. 2002a). Luonnossa 

hevoslaumoissa on lineaarinen hierarkia, yksi dominoiva hevonen on arvoasteikossa 

kaikkien muiden yläpuolella ja seuraavaksi korkeimmalla sijalla oleva dominoi kaikkia 
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muita paitsi korkeimmassa asemassa olevaa hevosta (Granquist ym. 2012). Haaremissa 

ori paimentaa tammojaan ja estää niiden kanssakäymisen vieraiden hevosten kanssa 

(Zharkikha ja Andersen 2009). Kuitenkin lauman sisällä hevoset muodostavat 

ystävyyssuhteita arvoasteikosta riippumatta. Ystävyyssuhteiden muodostaminen on 

tavallisempaa laumoissa, joissa ei ole oria (Granquist ym. 2012). Orivarsat ajetaan 

laumasta pois tyypillisesti noin kahden vuoden ikäisinä, jolloin ne muodostavat 

poikamiesryhmän (Christensen ym. 2002a, Zharkikha ja Andersen 2009). Laumasta 

pois ajetut oriit saattavat tilapäisesti elää myös yksin. Mikäli poikamiesryhmissä on 

liikaa yli 5-vuotiaita hevosia, ne jakautuvat pienemmiksi ryhmiksi (Zharkikha ja 

Andersen 2009).  

 

5.2 Oriiden pitäminen ryhmässä  

Nuoria oreja pidetään Suomessakin yleisesti laumoissa, mutta vanhemmat siitosoriit 

pidetään yleensä yksin. Oriiden välillä aggressiivisuus on yleisempää ja 

voimakkaampaa kuin tammojen tai ruunien välillä (Hartmann ym. 2009b, Meisfjord 

ym. 2009). Yleensä villihevoslaumoissa vanhemmat, tammoja astuneet oriit elävät 

poikamiesryhmissä silloin, kun niillä ei ole omaa haaremia. Poikamiesryhmissä 

vanhemmat oriit ovat yleensä dominoivassa asemassa (Christensen ym. 2002b). 

Aikuisia oreja voisi mahdollisesti pitää laumassa nuorempien oriiden kanssa (Hartmann 

ym. 2012). Aikuiset oriit ovat yleensä aggressiivisempia kuin nuoret oriit (Christensen 

ym. 2002b). Lisätutkimuksia aikuisten oriiden ryhmittelyn hyödyistä ja haitoista tulisi 

kuitenkin tehdä (Hartmann ym. 2012). Aggressiivisuus lisääntyy yleensä tammojen 

läsnä ollessa sekä resurssien (ruoka, vesi) tai tilan puutteessa (Christensen ym. 2002b).  

Siitosoriit ovat yleensä arvokkaita ja niitä käytetään usein rajoitetusti ja valvotusti 

keinosiemennykseen. Yleensä hevosoriit pidetään erossa lajitovereistaan, ehkä 

pääasiassa loukkaantumisten pelossa. Kallisarvoisen siitosoriin terveyttä ei uskalleta 

vaarantaa antamalla sen esimerkiksi ulkoilla laumassa. Kuitenkin jonkinlainen 

sosiaalinen kontakti olisi myös oriin hyvinvoinnille tärkeää. Oriin eristäminen kaikesta 

sosiaalisesta kanssakäymisestä saattaa johtaa stereotyyppisen käyttäytymisen 

ilmenemiseen, aggressiivisuuteen toisia hevosia ja ihmisiä kohtaan, itsensä 

vahingoittamiseen ja jopa hedelmällisyyden laskuun. Joillakin oriasemilla ongelma on 

ratkaistu siten, että oreilla on karsinanaapureina tai vähintään näköyhteyden päässä 
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esimerkiksi poni kaverina. Luonnollisessa astutuskäytössä olevat oriit saattavat 

laiduntaa tammojen kanssa jopa melko valvomattomissa olosuhteissa. Luonnollisen 

astutuksen käyttö vähentää selkeästi oriiden ei-toivottuja käytösmalleja (Hartmann ym. 

2012).  

Mikäli oriit pidetään erossa muista hevosista, tulee huolehtia siitä että esimerkiksi niitä 

tarhatessa ne eivät stressaantuisi jatkuvasta hevosliikenteestä niiden ympärillä.  

 

5.3 Tammojen ryhmittely siittolassa 

Yleensä hevosryhmiä yhdisteltäessä loukkaantumisten todennäköisyys on hyvin pieni, 

mikäli tilat eivät ole liian ahtaat. Hevoset saattavat uhkailla toisiaan luimistelemalla, 

puremalla kohti, pukittelemalla ja potkimalla, mutta harvoin uhkailu johtaa osumaan ja 

vielä harvemmin loukkaantumisiin (Hartmann ym. 2009b, Meisfjord ym 2009). Vaikka 

fyysisiä vammoja ei nähdä usein, aiheuttaa myös runsas uhkailu hevosille stressiä 

(Meisfjord ym 2009). Stressi saattaa johtaa myös fyysisiin muutoksiin kuten veren 

stressihormonien pitoisuuden nousuun ja maidontuotannon alentumiseen. 

Aggressiivinen käytös ja uhkailu vähenevät jos hevosia tutustutetaan vierekkäisissä 

karsinoissa ennen laitumelle päästämistä. Karsinoiden välillä on hevosilla oltava näkö-, 

kuulo-, haju- ja kosketusmahdollisuus. Mikäli hevonen käyttäytyy karsinanaapuria 

kohtaan aggressiivisesti, on odotettavissa aggressiivisuutta myös laitumelle 

päästettäessä näiden kahden hevosen välillä. Ystävyyssuhteen muodostamiseen hevonen 

tarvitsee kuitenkin täyden fyysisen kontaktin, pelkkä karsinan seinän läpi tapahtuva 

kontakti ei riitä (Hartmann ym. 2009b). Tammat muodostavat vahvoja, jopa elinikäisiä 

ystävyyssuhteita keskenään (Hartmann ym. 2012). Kun sosiaalinen arvojärjestys on 

selvillä, hevosryhmässä nähdään hyvin harvoin aggressiivista käyttäytymistä 

(Komárková ym. 2011). Luonnollisessa ympäristössä elävistä hevoslaumoista on nähty, 

että varsoneet tammat eristäytyvät omaksi alaryhmäkseen laumassa. Tämä tukee sitä, 

että tiineitä tammoja ja varsoja voidaan hyvin pitää suuremmissakin laumoissa kunhan 

tilaa on riittävästi (van Dierendoncka ym. 2004).   

Yleensä tammat pidetään siittolassa ryhmissä ja ne saavat varsoa myös samaan ryhmään 

jolloin myös varsoilla on ikäistään seuraa. Siittolassa haasteen muodostavat vierailevat 

tammat, jotka tulevat siittolaan yleensä siemennettäviksi joko varsan kanssa tai ilman. 
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Haasteena nähdään usein laiduntilojen riittävyys omille ja vieraileville tammoille. 

Useilta erilaisilta talleilta saapuvia pieniä varsoja ja kantavia tammoja on riskialtista 

yhdistellä sekä henkisen että infektiivisen stressin vuoksi.  Yleensä pyritään siihen, että 

siittolan omat asukkaat pidetään omana laumanaan ja vierailijat muodostavat vaihtelevia 

ryhmiä niiden määrän ja tilojen perusteella. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista pitää 

siittolassa asuvia tammoja täysin erillään vierailijoista ja siksi kaikkien vierailijoiden 

terveydentilan tarkastus on erittäin tärkeää niiden tullessa siittolaan. Aivan alkutiineiden 

ja toisaalta pitkälle tiineiden tammojen ryhmien vaihtelua olisi hyvä välttää jotta 

stressitekijät saataisiin pidettyä mahdollisimman pienenä. Ystävystyneet tammat olisi 

hyvä saada pidettyä yhdessä mahdollisimman pitkään.  

 

5.5 Tamman ja varsan välinen suhde 

Varsan elämän ensimmäiset 30 minuuttia ovat todella tärkeitä tamman ja varsan välisen 

siteen muodostumiselle. Ensimmäisen 30 minuutin aikana synnytyksen jälkeen varsaa 

ja tammaa tulisi häiritä mahdollisimman vähän, tänä aikana varsan ei vielä tarvitse 

käydä imemässä. Tamma osoittaa erittäin suurta kiinnostusta ja äidillistä käytöstä varsaa 

kohtaan esimerkiksi nuolemalla sen kuivaksi (Houpt 2002). Houptin mukaan 

nuoleminen on tärkeää myös varsan tunnistamisen kannalta, tamma tunnistaa varsan 

omakseen haju- ja makuaistin avulla. Nuoleminen stimuloi myös varsan hengitystä ja 

yleistä aktiivisuutta. Tamman suhde varsaan muodostuu synnytystä seuraavien 

ensimmäisten tuntien aikana, mutta varsa kiintyy tammaan kunnolla vasta muutamien 

päivien kuluessa. Tamman ja varsan välinen keskinäinen suhde vahvistuu varsan 

kahden ensimmäisen elinviikon aikana ja alkaa sen jälkeen heikentyä varsan 

ikääntyessä. Muutaman ensimmäisen viikon aikana tamma vahvistaa varsan suhdetta 

itseensä keskeyttämällä varsan imemisen kävelemällä pois. Näin tamma opettaa varsaa 

seuraamaan itseään (Houpt 2002).  

 

5.6 Vieroitus 

Luonnossa tamma vieroittaa noin 8-9 kuukauden ikäisen varsan valmistautuessaan 

seuraavaan varsomiseen (Houpt 2002, Waran ym. 2008). Kotieläimenä pidettävien 

hevosten varsat vieroitetaan usein selkeästi aiemmin, yleensä 4-6 kuukauden iässä. 
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Vieroitus on aina sekä psyykkinen, fyysinen että ravinnollinen stressitekijä varsalle ja 

saattaa jättää varsan käyttäytymiseen pysyviä jälkiä (Waran ym. 2008). Vieroituksen 

ajan ruokinnasta on puhuttu kappaleessa 4.8.3 Varsojen ja nuorten hevosten ruokinta. 

 

5.6.1 Vieroituskäytännöt 

Vieroitustapoja on monia, karkeasti vieroitustavat jaetaan vähitellen ja äkisti 

tapahtuvaan vieroitukseen (Waran ym. 2008). Kerralla tehtävässä vieroituksessa varsa 

ja tamma erotetaan toisistaan yhdellä kerralla. Vähitellen tapahtuvassa vieroituksessa 

vieroitukseen käytetään enemmän aikaa ja varsan ja tamman välillä säilyy ainakin 

osittainen kontakti.  

 

5.6.1.1 Kerralla tapahtuva vieroitus 

Tamma ja varsa erotetaan siten, että niillä ei ole näkö-, kuulo- eikä hajuyhteyttä 

toisiinsa. Tamma tai varsa saatetaan viedä eri laitumelle, talliin tai jopa kokonaan 

toiselle tilalle. Vieroitus saatetaan tehdä niin, että varsa erotetaan kaikesta kontaktista 

lajitovereihinsa muutamaksi päiväksi sulkemalla se esimerkiksi karsinaan. Tällainen 

yksin tapahtuva vieroitus aiheuttaa eniten stressiä varsalle. Yksin vieroitetut varsat 

saattavat hakea enemmän kontaktia ihmiseen vieroituksen jälkeen. Tämä saattaa olla 

hyödyksi varsoja opetettaessa. Mikäli varsat vieroitetaan pareittain tai ryhmässä, tulisi 

ryhmittelyyn kiinnittää huomiota, jotta varsoille ei aiheudu turhaa stressiä kumppanien 

kanssa tappelemisesta (Waran ym. 2008).  

 

5.6.1.2 Vähitellen tapahtuva vieroitus 

Tamma ja varsa erotetaan päivittäin joksikin aikaa. Erotuksen kestoa ja erotuskertoja 

lisätään vähitellen siten, että lopulta varsaa ei enää palauteta emälleen. Yksittäisen 

varsan erottaminen emästään voidaan tehdä siten, että vain imeminen estyy ja muu 

sosiaalinen kontakti säilyy. Näin toimittaessa kuitenkin varsan loukkaantumisriski 

kasvaa kun se saattaa yrittää päästä emänsä luo seinärakenteiden yli. Varsalle aiheutuu 

vieroituksesta selkeästi vähemmän stressiä kun vieroitus tapahtuu vähitellen ja siten että 
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varsa saa olla mieluiten laitumella tai tarhassa kontaktissa lajitovereihinsa (Waran ym. 

2008). 

 

5.6.1.3 Intervallivieroitus 

Intervallivieroituksessa laumasta poistetaan tammoja yksi kerrallaan aloittaen 

vanhimman varsan emästä. Tällä tavoin toimittaessa varsan elinympäristö ei muutu ja 

sen muut sosiaaliset kontaktit säilyvät. Kun emätamma poistetaan laumasta, varsa 

ystävystyy todennäköisimmin sen varsan kanssa, jonka emä on ollut oman emän ystävä. 

Ryhmässä vieroitetuilla varsoilla arvojärjestys pysyy samana kuin ennen vieroitusta, 

joten myöskään arvojärjestyksen selvittämisestä ei aiheudu lisästressiä. Tämä jäljittelee 

paremmin luonnollista tilannetta (Waran ym. 2008).  

 

5.6.2 Vieroituksen vaikutuksia varsan kehitykseen 

Joskus ennen vieroitusta tammaa ja varsaa yritetään totuttaa tulevaan vieroitukseen 

erottamalla ne toisistaan lyhyiksi hetkiksi päivittäin. Tämän käytännön on osoitettu jopa 

lisäävän stressiä varsinaisen vieroituksen yhteydessä (Moons ym. 2005, Waran ym. 

2008). Vieroitusstressiin ja varsan vieroituskokemukseen vaikuttavat selkeästi varsan 

temperamentti, tamman ja varsan välisen suhteen voimakkuus ja tamman 

suhtautuminen vieroitukseen. Tamman suhtautuminen ihmiseen vaikuttaa selkeästi 

varsan ja ihmisen väliseen suhteeseen vieroituksen jälkeen. Jos vieroitus tapahtuu liian 

aikaisin, varsan suolisto ei välttämättä ole vielä tarpeeksi kehittynyt käyttämään 

pääasiallisena rehuna muuta kuin maitoa. Vieroituksen yhteydessä varsan kasvu yleensä 

hidastuu merkittävästi ja paino saattaa jopa laskea. Ensimmäisen 10 päivän aikana 

vieroituksen jälkeen painon lasku on merkittävintä. Waranin ym. (2008) mukaan 

vähitellen tapahtuva vieroitus aiheuttaa vähemmän laihtumista kuin kerralla tapahtuva 

vieroitus. Talliin vieroitetuilla hevosilla havaitaan olevan enemmän stereotyyppistä 

käyttäytymistä kuin laitumelle vieroitetuilla hevosilla.  
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5.6.3 Stereotypiat 

Villihevosilla ei ole koskaan havaittu esiintyvän stereotyyppistä käyttäytymistä kuten 

puunpurentaa tai epänormaaleja toistuvia liikkeitä (esimerkiksi kutominen). 

Stereotypioiden ilmeneminen varsoilla lisääntyy merkittävästi heti vieroituksen jälkeen. 

On osoitettu että dominoivasti käyttäytyvien tammojen varsat ovat alttiimpia 

kehittämään stereotypioita. Etenkin syömiskäyttäytymisen ja sosiaalisten suhteiden 

ongelmat hevosen hoidossa altistavat stereotypioiden syntymiselle. Puunpurenta ja 

ilman nieleminen liittyvät usein liian tiivistetyn rehun ja liian vähäisen karkearehun 

syöttämiseen. Tällainen muutos tapahtuu varsan ruokinnassa vieroituksen yhteydessä. 

Vieroituksen yhteydessä ruokintakertojen määrä vähenee ja mahahapot saattavat 

ärsyttää varsan mahaa (Waran ym. 2008). On havaittu että ilmaa nielevillä varsoilla on 

selkeästi enemmän viitteitä mahahaavasta ja mahan limakalvon tulehduksesta kuin 

muilla varsoilla (Granquist ym. 2012). Ilman nieleminen vähenee yleensä kun 

ruokintakertoja lisätään. Liikkeellisiä stereotypioita ilmenee enemmän silloin kun 

hevosen sosiaalisia kontakteja estetään, esimerkiksi silloin kun karsinanaapuriin ei ole 

kunnollista kontaktia (Waran ym. 2008).  

 

5.7 Varsan varhainen käsittely 

Varsan käsittelyllä heti syntymän ja heti vieroituksen jälkeen on positiivisia vaikutuksia 

varsan suhtautumiseen ihmiseen ja pelottaviin tilanteisiin myöhemmin sen elämässä 

(Simpson ym. 2002, Lansade ym. 2004). Käsittelyä tulee jatkaa varsan kasvaessa, jotta 

käsittelyn vaikutukset eivät liikaa lievene (Lansade ym. 2004). Varsan käsittely sisältää 

esimerkiksi silittelyä joka puolelta, jalkojen nostelua, riimun laittoa ja taluttamista 

lyhyitä matkoja (Simpson ym. 2002, Lansade ym. 2004). Melko pian syntymän jälkeen 

tapahtuvat lyhyet käsittelyt eivät häiritse tamman ja varsan välistä suhdetta eikä varsan 

normaalia kehitystä. Varsan tulee kuitenkin antaa nousta rauhassa seisomaan ja käydä 

imemässä ennen käsittelyn aloittamista. Varsan käsittelemiseen vaikuttaa myös tamman 

suhtautuminen ihmiseen ja varsan oma luonne. Käsittely on vähiten stressaavaa kun se 

tehdään varsan normaalissa ympäristössä, kuten laitumella, siten että tamma on läsnä 

(Simpson ym. 2002).  
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LIITE 1 TERVEYSTARKASTUS, SAAPUESSA 

Hevosen nimi: ____________________________ Päivämäärä: ______________ 

Sukupuoli: Tamma / Ori 

Lämpö: _______˚C  Syke: ________krt/min Hengitystiheys: ________krt/min 

Kuntoluokka/paino (mittanauhalla): _____________ 

Auskultaatio (sydän ja hengityselimistö): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Silmät, sieraimet (vuodot ym.): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

  

Haavat, turvotukset ynnä muut poikkeamat rungolla ja jaloissa, kavioiden kunto, kengitys: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allekirjoitus    Allekirjoitus 

 

______________________________  ________________________________ 

Eläinlääkäri    Hevosen omistaja 

Täytetään kun hevonen saapuu siittolaan. Säilytetään toimistossa. 

Kääntöpuolella kotiutumistarkastuslomake. 

  



TERVEYSTARKASTUS, KOTIIN LÄHTIESSÄ 

Hevosen nimi: ____________________________ Päivämäärä: ___________________ 

Lämpö: _______˚C  Syke: ________krt/min Hengitystiheys: ________krt/min 

Kuntoluokka/paino (mittanauhalla): _____________ 

Auskultaatio (sydän ja hengityselimistö): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Silmät, sieraimet (vuodot ym.): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

  

Haavat, turvotukset ynnä muut poikkeamat rungolla ja jaloissa, kavioiden kunto, kengitys, ruokinta siittolassa: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus    Allekirjoitus 

 

______________________________  ________________________________ 

Eläinlääkäri    Hevosen omistaja 

 

Täytetään kun hevonen lähtee kotiin. Kopio annetaan omistajalle.  

  



LIITE 2 HEVOSKORTTI 

Hevosen nimi: _________________________ Mikrosiru: ____________________________ 

Väri ja merkit, mikäli hevosella ei ole tunnistusmerkintää: 

 

 

Omistaja: ____________________________  Puhelinnumero: _______________________ 

Vaihtoehtoiset puhelinnumerot:______________________________________________________ 

Ulkoilu: 

 

 

Ruokinta: 

 

 

Kavioiden hoito, kengitys: 

 

 

Allergiat, perussairaudet (mahdolliset lääkitykset), normaali käyttö: 

 

 

Käyttäytymisen erityispiirteitä: 

 

 

Voimassa olevat rokotukset 

Influenssa: voimassa                        asti 

Tetanus: voimassa                        asti 

EHV: voimassa                       asti 

Uloste tutkittu madonmunien varalta pvm:__________________ tulos EPG:______________ 

Edellinen loishäätö annettu:__________________ 

  



Lääkitykset oriasemalla 

Tarkoitus Lääke Suuniteltu 
antopvm 

Kuitattu annetuksi 

Loishäätö 
 

   
   
   
   
   

Rokotus    
   
   
   
   
   
   

Muut lääkitykset    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  



LIITE 3 ORIIN SAAPUMISLOMAKE   Tulopäivämäärä:______________ 

Nimi:___________________________________ Rotu:_________________________________ 

Rekisterinumero:___________________________ Mikrosiru:_____________________________ 

Väri ja merkit mikäli ei tunnistusmerkintää: 

 

Omistaja:_________________________________ Puhelinnumero:_________________________ 

Osoite:________________________________________________________________________________ 

 

Oriin tiedot Tarkastettu Hippoksesta Kyllä / Ei 

TAUSTATIEDOT 

Oriin ikä:__________________ Astumiskausia:__________________ 

Hypännyt pukille viimeksi:______________  

Edellisten kausien erityispiirteitä tai ensikertalaisen oriin ollessa kyseessä, oriin erityispiirteitä. Onko hypytetty 
pukille, mieltymykset, erityispiirteet. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Edellisten kausien mahdolliset ongelmat, sperman laatu edellisillä kausilla, onko siementä käytetty pakasteena, 
tiinehtyvyydet. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Ulkoiset sukupuolielimet: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

CEM-testi otettu:__________________ Tulos:___________________ 

 

Omistajan allekirjoitus ja nimenselvennys:____________________________________________________________ 

Siittolan vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys:_________________________________________________ 

  



LIITE 4 TAMMAN SAAPUMISLOMAKE   Tulopäivämäärä:______________ 

Nimi:___________________________________ Rotu:_________________________________ 

Rekisterinumero:___________________________ Mikrosiru:_____________________________ 

Väri ja merkit mikäli ei tunnistusmerkintää: 

 

Omistaja:_________________________________ Puhelinnumero:_________________________ 

Osoite:________________________________________________________________________________ 

Laskutusosoite, jos eri kuin edellinen:_______________________________________________________ 

Tamman tiedot Tarkastettu Hippoksesta Kyllä / Ei 

Siemennettävänä orilla:_____________________________Vaihtoehtoinen ori: ____________________ 

TAUSTATIEDOT 

Tamman ikä:__________________ Varsomiskertoja:__________________ 

Varsonut viimeksi:______________  Oriista:___________________________ 

Edelliset kiimat ja tammalle ominainen kiimakäyttäytyminen sekä kiiman erityispiirteet mikäli niitä on (esim. ei näytä 
kiimaa, kasvattaa suuria follikkeleita): 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Edellisten tiineyksien ja varsomisten mahdolliset ongelmat, tiineyden menetykset, tyhjänäolovuodet, tiinehtyminen 
tuoreella, pakasteella: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Ulkoiset sukupuolielimet (esim. vaginan muoto, tarvitseeko caslick/onko jo ommeltu): 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Hevosen saa tarhata muiden hevosten kanssa Kyllä / Ei 

Hevonen saa laiduntaa ryhmässä   Kyllä / Ei Yötä ulkona  Kyllä / Ei 

Takakengät saa poistaa   Kyllä / Ei 

Omistajan allekirjoitus ja nimenselvennys:____________________________________________________________ 

Siittolan vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys:_________________________________________________ 



LIITE 5 VARSAKORTTI, annetaan omistajalle kopio varsan mukaan. 

Varsan nimi: 

Syntymäpäivä: 

Emä:_______________________________  Isä:________________________________ 

Varsominen (onko nähty, erityistä): 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Vastasyntyneelle tehdyt toimenpiteet ja tarkkailu (napa, imu, ternimaito, pissa, kakka,  ym.) 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Vasta-aineet testattu, PVM:_________________ Tulos:_____________________ 

Eläinlääkärin tarkastus, erityistä: 

 

 

Mahdolliset plasmansiirrot: 

 

 

Vieroitettu (ikä ja tapa): 

 

Rokotukset:     Loishäädöt (PVM ja valmiste):  

1. Influenssa+tetanus:____________________  ____________________________ 
2. Influenssa+tetanus:____________________  ____________________________  
3. Influenssa+tetanus:____________________  ____________________________ 

Seuraavan rokotuksen ajankohta: _______________________ ____________________________ 

  



LIITE 6 TAMMAN KOTIUTUSLOMAKE – kopio annetaan omistajalle mukaan tammaa kotiutettaessa 

Tamman nimi:_______________________________________ 

Rekisterinumero:_____________________________________ 

 

Siemennetty oriilla:___________________________________ 

Viimeisin siemennys:_____________________ 

 

Emätin ommeltu Kyllä/Ei 

Jos emätin on ommeltu, se on avattava ennen varsomista! 

 

Tiineystarkastukset suoritettu 

14 vrk (kaksosepäilyssä)  PVM:________________ TULOS:_______________ 

16 vrk / 17 vrk   PVM:________________  TULOS:_______________ 

 

Suositellut tiineystarkastukset 

14-17 vrk     PVM:________________  TULOS:_______________ 

30 vrk    PVM:________________  TULOS:_______________ 

90 vrk   PVM:________________  TULOS:_______________ 

 

 

Kotiutumispäivämäärä:________________________ 

Siittolan vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

________________________________________________ 

 



LIITE 7 TAMMAKORTTI 

Tamman nimi: ____________________________________________  
Tunnistustiedot:___________________________________________ 

Siemennettävänä oriilla:____________________________________ 

PVM Cervix Kohdun 
tonus 

Ödeemi Vasen ovari Oikea ovari Siemennys Muuta Lääkitys 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



PVM Cervix Kohdun 
tonus 

Ödeemi Vasen ovari Oikea ovari Siemennys Muuta Lääkitys 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



LIITE 8 Sperman laatu 

Oriin tiedot 
Nimi: 
Tunnistetiedot: 
 
Jalostuskäyttö tällä hetkellä: 
□  Seksuaalilevossa 
□  Astutuskausi käynnissä 
□  Sperman keruu päivittäin 
 
Aiottu käyttö: 
 
 
 
 

Omistajan tiedot 
Nimi: 
Osoite: 
 
 
Puhelinnumero: 

Ulkoiset sukupuolielimet                                □ Palpaatio     □ Ultraääni     □ Muu 
Kives 
L*K*P (cm) 
Tilavuus (cm3) 
Konsistenssi 

Vasen Oikea Penis ja esinahka 
 

 
______ ______ 
______ 
 

______ 
 

Kivespussit 
 
 

 

  Kivesten yhteenlaskettu 
tilavuus (ml) 

 

Lisäkivekset ja siemennuora  Siittiöiden lukumäärä 
päivittäin (DSO)(*109) 

 

  Arvioitu siittiöiden 
lukumäärä päivittäin (*109) 

 

  Siittiötuotannon 
tehokkuus (%) 

 

Muita löydöksiä    

Sisäiset sukupuolielimet, mikäli tutkittu 
 

□ Ultraääni □ Palpaatio 

Inguinaaliaukkojen koko (mm) O______/ V_______ Ampullat 
 

 

Rakkularauhanen 
 

Eturauhanen  

Käyttäytyminen ja astumiskyky 
Temperamentti 
 
 

Libido Erektio Astuminen 

Työntöliike 
 
 

 
 

Ejakulaatio  
 

 

Viljelytulokset ja herkkyydet 
□  CEM 
□  Penile shaft (ennen pesua) 
□  Fossa glandis (ennen pesua) 
□  Virtsaputken suu (pesun jälkeen) 
□  Virtsaputki ejakulaation jälkeen 
□  Siemenneste 
□  Muu, mikä ____________ 
Muita löydöksiä 



 
 
 
Muita tehtyjä tutkimuksia, tulokset 
Testi Päivämäärä Tulos  
   
   
   
   
   
Siemennesteen arviointi Ejakulaatti 1 Ejakulaatti 2 Ejakulaatti 3 
Keräysaika ja -menetelmä    
Astumisten määrä, aika ensimmäiseen 
astumiseen (min) 

   

Tilavuus (ml) geelin kanssa/ilman geeliä    
Ulkonäkö    
Siemennesteen pH, menetelmä    
Siittiöiden liikkuvuus  
(% kokonaisuudessaan/% eteenpäin liikkuvia) 
□  Raakasiemen 
□  Laimennettu  

   

Nopeus (0-4), menetelmä    
Siittiötiheys (Konsentraatio *106/ml), 
menetelmä  

   

Siittiöiden kokonaislukumäärä (*109)    
Siittiöiden kokonaislukumäärä * % eteenpäin 
liikkuvia siittiöitä (*109) 

   

Siittiöiden muoto 
Arviointimenetelmä: 
% Normaaleja    
% Epänormaaleja päitä    
% Epänormaaleja akrosomeja    
% Irtopäitä    
% Proksimaalipisaroita    
% Distaalipisaroita    
% Epänormaaleja keskikappaleita    
% Taipuneita keskikappaleita     
% Taipuneita häntiä    
% Korkkiruuvihäntiä    
% Epäkypsiä siittiöitä (Pyöreitä)(Itusoluja)    
Siittiöiden kokonaismäärä*% normaaleja 
(*109) 

   

Elävyystesti: Ilmoitetaan varastointiaika (h) / Liikkuvuus (Kokonais-/eteenpäin suuntautuva liike [nopeus])  
Raakana säilytys ______˚C    
__________________ laimennus ____ ˚C 
(laimennos=________) 

   

__________________ laimennus ____ ˚C 
(laimennos=________) 

   

Kommentteja    
Siitoskyvyn luokitus 
 
 
 

□   Hyvä 
 
Allekirjoitus: 
Nimenselvennys: 

□  Kyseenalainen □  Huono 

 



LIITE 9 Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevosten pidosta 

Ilmoitus toimitetaan Aluehallintovirastoon viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai viimeistään 
14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. 

Toiminnanharjoittaja 

Nimi:________________________________________ 

Osoite:______________________________________ 

Kotipaikka:___________________________________ 

Toiminnassa käytettävä toiminimi:___________________________________ 

Selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta koulutuksesta 
(esim. siittola-avustajan pätevyys): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Toiminnan kuvaus, missä ja minkälaista toiminta on. Milloin toiminta on tarkoitus aloittaa. 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Eläinlajit ja –määrät, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan. 

Vakituisesti siittolassa asuvia hevosia (sisältää astumassa olevat oriit) _________ kpl 

Arvio vierailevien tammojen määrästä _________kpl 

Selvitys tiloista ja laitteista: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Selvitys eläinten hoidon järjestämisestä: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Liitteet: 

Jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä 

Rekisteriote, jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö 

 



LIITE 11 Kirjanpito tallilla kulloinkin asuneista hevosista  

Kuukausi 

Hevonen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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