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O�� 1.  Kaksiosainen kirjoitus käsittelee Hautjärven osuutta kotieläinten lisääntymistieteen ja ambulatorisen klinikan ope-
tusta eli vuosia 1959�1996. Tässä ensimmäisessä osassa keskitytään Hautjärven alkuun, tiloihin ja opetukseen. 
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Hautjärven kartano luovutet-
tiin Eläinlääketieteellisen 
korkeakoulun (EKK) ope-
tus- ja koetilaksi vuonna 
1956. Kartanossa joudut-

tiin kuitenkin tekemään laajoja muutos- ja 
korjaustöitä ennen kuin se voitiin ottaa 
opetuskäyttöön. Mäntsälän piirieläinlää-
kärinä toiminut Ralph Moppe Moberg 
suunnitteli ja valvoi rakentamista, joka 
saatiin päätökseen vuoden 1959 lopussa. 

Ensimmäiset opettajat olivat professori 
Moberg ja Sakari Sakke Tolonen. Ensim-
mäisenä vuonna he ajoivat sairasmatkat 
omilla autoillaan: Mopella oli uusi hieno 
Simca, mutta Saken vanhaa kuplavolkka-
ria opiskelijat  kutsuivat jääkaapiksi. Seu-
raavan, 11. kurssin kymmenen opiskelijan 
tullessa Hautjärvelle syyskuussa 1960 oli 
tullut jo kaksi opettajaa lisää: Erkki Ra-
jakoski ja Kaarlo Kallela. Koskaan sen 
jälkeen ei opettaja�opiskelijasuhde ollut 
näin hyvä! Päivällä opettajat tekivät sairas-
matkat EKK:n laskuun, mutta vuoteen 1966 
asti päivystykset olivat yksityispraktiikkaa.

Vuodesta 1962 alkaen myös Tukhol-
massa opiskelleet tulivat Hautjärvelle ja 
opetus siirtyi syyslukukaudesta kevätluku-
kauteen. Vuonna 1968 valmistuneet eläin-
lääkärit olivat saaneet jo kaiken opetuksen 
Suomessa. Opiskelijamäärä nousi 25:een ja 
vähitellen 45�50 henkilöön. Lukumäärän 
kasvettua opetusta alettiin antaa sekä syys- 
että kevätlukukaudella. 

Tutkintouudistuksen mukainen ope-
tusohjelma otettiin käyttöön syyslukukau-

della 1978. Klinikkakiertoa varten kurssi 
jaettiin kahteen osaan, minkä vuoksi kaikki 
jouduttiin luennoimaan kahteen kertaan: 2 
x 135 tuntia = 270 tuntia! Neljäs vuosikurssi 
vietti Hautjärvellä koko syyslukukauden, 
kuutoskurssi tammi-maaliskuun ja viides 
huhti-toukokuun.

•���•€ ••�•�•�����•��•••����

Suuresta historiallisesta Hautjärven kar-
tanosta oli jäljellä 40 hehtaaria metsää ja 
20 hehtaaria peltoa, kun se luovutettiin 
EKK:lle. Pellot olivat pääasiassa laitumina 
ja nurmiviljelyssä. Tilanhoitaja ja apumies 
hoitivat maanviljelyksen, mutta valtion työ- 
ja vapaa-ajat sopivat huonosti esimerkiksi 
kuivan heinän tekoon. Toisaalta Mopen ai-
kana opiskelijat osallistuivat muun muassa 
perunan nostoon juomapalkalla. Oli hel-
potus, kun Saarelle siirryttäessä jätettiin 
maanviljelys ja metsänhoito paremmin 
osaaville ja keskityttiin ydintehtäviin, ope-
tukseen ja tutkimukseen.

Ainoat uudisrakennukset Hautjärvellä 
olivat henkilökunnalle rakennettu kuuden 
asunnon rivitalo ja lämpökeskus sekä ve-
denpuhdistamo. Päärakennuksen alaker-
taan remontoitiin laboratoriot, luentosali, 
toimisto ja professorin työhuone. Profes-
sori Mobergin perhe asui päärakennuksen 
yläkerrassa. Lisäksi alueella oli muutamia 
vanhoja henkilökunnalle tarkoitettuja pie-
niä taloja.

Kanalasta tehtiin sikala, mutta suuressa 
rakennuksessa oli vain yhdessä kerrokses-
sa muutama opetus- ja tutkimuskäytössä 
oleva karju ja emakko. Entiseen talliin si-
joitettiin autotalli, saunat ja niin sanottu 
fantomhalli opetusta varten. Potilaiden 
kuljetusta varten oli kuorma-auto, jota 
ajoi ambulatorisen klinikan autoista vas-
taava työntekijä. 

Talliin rakennettiin yläkerta oppilas-
asunnoksi; siellä oli myös ruoka- ja olo-
huone, jossa tarjottiin aamiainen ja lounas, 
sekä keittiö ja keittäjän asunto. Lähes koko 
Hautjärven toiminnan ajan tätä tehtävää 
hoiti Vieno Ketoja, kaikkien opiskelijoiden 
äiti. Välistä Vienolla oli hoidettavana sai-
rasmatkojen ajan naisopiskelijoiden vauvo-
ja. Kärsivällinen Vieno, joka ei häiriintynyt 
opiskelijoiden meluisista juhlista, ehti hoi-
taa monta kurssia pitkän työuransa aikana. 
Kun hän oli eläköitynyt, hänelle myönnet-
tiin Suomen Eläinlääkäriliiton kultainen 
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ansiomerkki, mikä osoittaa, kuinka pidetty 
ja arvostettu hän oli. 

Kartanon isossa navetassa asusti tilan 
oma karja, parisenkymmentä lypsävää ja 
nuorikarja. Toisella puolen käytävää olivat 
pienemmässä tilassa potilasnaudat. Lisäk-
si oli monta hevoskarsinaa. Rakennuksen 
toiseen päähän sijoitettiin leikkaussali ja 
käsittelytila, jossa tutkittiin ja leikattiin 
lehmät. Leikkaussali tarkoitti erillistä tilaa, 
jonka lattialle levitetyille paksuille pat-
joille hevonen kaadettiin, ja ripustettiin 
jaloistaan roikkumaan katossa olevaan 
koukkuun.  Helsingistä poistettu valai-
sin oli käytössä, mutta ei anestesialaitetta. 
Kirurgin selkä oli kovalla koetuksella, jos 
leikkaus kesti kauemmin. 

Navettarakennuksen toisessa päässä oli 
eläinlääkäreiden toimisto, jossa vastattiin 
puhelimeen,  jaettiin aamulla työt ja hoi-
dettiin paperityöt. Vain professorilla oli 
työhuone, muilla eläinlääkäreillä ei ollut 
omaa huonetta ennen 1980-lukua. Lisäk-
si oli tila, johon opiskelijat kokoontuivat 
työnjakoa varten ja pakkasivat eläinlääkä-
rien laukut, sekä alkeellinen pieneläinvas-
taanotto, välinehuolto, lääkevarasto, vaate-
varasto, pesualtaat ja pukukaapit. 

Unohtaa ei sovi myöskään kahta ran-
tasaunaa Sahajärven rannassa. Suurempi, 
jossa oli myös iso pukeutumis- ja seurus-
telutila, oli sekä opiskelijoiden että henki-
lökunnan käytössä; siellä oli kiva järjestää 
juhlia ja illanviettoja. Saunan vieressä oli 

tenniskenttä, jolla pelasivat opiskelijat ja 
henkilökunta.

Hautjärvellä oli siis paljon rakennuk-
sia ja tiloja, mikä tarkoitti paljon neliöitä 
(noin 6000) ja paljon tilakustannuksia. 
Tiloja ei ollut alunperin suunniteltu eläin-
lääketieteen opetukseen ja tutkimukseen, 
mikä näkyi niiden epäkäytännöllisyytenä. 
Kunnollisia korjauksia ei tehty koko aika-
na. Tämä kaikki vauhditti vuoden 1995 
päätöstä lakkauttaa Hautjärvi.

•�•���

Moppe luennoi klo 8.15�9.30, ja klo 10 
lähdettiin sairasmatkoille, joilta palattiin 
syömään klo 13�14. Yksi ryhmä jäi yleensä 
leikkaamaan tai hoitamaan navettapotilai-
ta. Päivystäjinä oli yksi eläinlääkäri ja kaksi 
opiskelijaa. Nämä käytännöt ja aikataulut 
säilyivät samoina koko Hautjärven ole-
massaolon ajan.

Synnytysopin harjoituksia varten ke-
rättiin taloista kuolleina syntyneitä tai 
synnytyksessä kuolleita vasikoita, jotka 
laitettiin lehmää simuloivan laatikon si-
sälle rakennettuun nahkaiseen kohtuun 
erilaisiin asentoihin. Oikeat synnytysta-
paukset osuvat opiskelijan kohdalle niin 
harvoin, että on pakko opetella apuväli-
neiden käyttö ja virheasentojen korjaus 
fantomeilla. Moppe aloitti näihin päiviin 
asti jatkuneen yhteistyön Ypäjän He-
vosjalostuslaitoksen (myöhemmin MT-

TK, nykyään LUKE) kanssa, jossa hän 
kävi opiskelijoiden kanssa tekemässä 
tiineystarkastuksia tammoille. Lehmien 
rektalisointiharjoitukset aloitettiin Lahden 
teurastamolla. Nämä harjoitukset ja 
opetusmenetelmät periytyivät seuraaville 
professoreille. 

Kauko Kalle Roine ehti olla professo-
rina vain neljä vuotta. Erittäin terveelliset 
elämäntavat omannut Roineen Kalle kuoli 
syöpään 47-vuotiaana. Hänen vaikutuksen-
sa Hautjärveen professorina jäi lyhyeksi, 
mutta hän ehti kuitenkin olla siellä opetta-
jana lähes 20 vuotta. Hän oli nimenomaan 
kliinikko, jolta on periytynyt käytäntö vält-
tää turhien lääkkeiden käyttöä. Esimerkiksi 
poikimahalvaus hoidettiin kalkilla, eikä 
siihen tarvittu vitamiineja, kivennäis- tai 
hivenaineita tai muita tukihoitoja, jotka 
olivat siihen aikaan yleisiä. 
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Matti Alangon suurena ansiona pidän 
opetuksen systemaattista organisointia ja 
ajanmukaistamista. Hän otti käytäntöön 
viikkojärjestykset, joiden mukaan kukin 
opiskelijaryhmä ja eläinlääkäri toimi. Mat-
ti itse teki väitöskirjansa karjun sperman 
kulkeutumisesta emakon munanjohtimiin, 
ja samalla hänen tehtävänään oli kehittää 
sikojen keinosiemennystä, joka otti silloin 
ensi askeleitaan. Sitä varten Hautjärvelle 
hankittiin sikoja. Myöhemmin tuli myös 
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lisääntymisongelmaisia karjuja tutkitta-
viksi. Mopen aikanakin oli otettu satunnai-
sesti spermaa sonneista ja karjuista, mutta 
nyt andrologian harjoitukset oli merkitty 
ohjelmaan, joten jokainen opiskelijaryh-
mä osallistui niihin vuorollaan. Sonnin ja 
karjun lisäksi mukaan tuli pässi, koira ja 
myöhemmin ori. 

Andrologian lisäksi Matin erityisen 
kiinnostuksen kohde oli nautagyneko-
logia. Hän otti käytäntöön niin sanotut 
kuukausitarkastukset, joita tehtiin isom-
mille tiloille. Hän itse veti nämä käynnit, 
joilla tutkittiin kaikki vastapoikineet leh-
mät, kiimattomat ja tyhjiksi jääneet sekä 
tehtiin tiineystarkastuksia. Myöhemmin 
myös Kalevi Heinonen ja Juhani Tapo-
nen, jotka kumpikin väittelivät lehmien 
lisääntymisestä, saivat tehdä näitä käyntejä. 
Suomeen herd health -tarkastukset tulivat 
melko myöhään, koska meillä karjat olivat 
melko pieniä. Tänä päivänä ne ovat rutiinia. 
Karjakoko on kasvanut ja säännölliset tar-
kastukset vähentävät käyntejä yksittäisten 
lehmien vuoksi. Puhumattakaan siitä, että 
karjan hedelmällisyys ja sitä kautta talou-
dellinen tulos paranevat. 
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Pari kertaa viikossa yhden eläinlää-
kärin ja neljän opiskelijan ryhmä lähti 
Lahden teurastamolle klo 5.30 harjoitte-
lemaan lehmien munasarjojen ja kohdun 
palpaatiota sekä keinosiemennystä. Sieltä 
tuotiin tullessa lehmän lisääntymiselin-
paketteja Hautjärvellä tehtäviin palpaa-
tioharjoituksiin.

Matti ideoi palpaatiotentin, jossa teu-
rastamolta saadut lehmän kohdut muna-
sarjoineen ripustettiin muovilla peitettyyn 
telineeseen. Sitten opiskelija palpoi kohdun 
ja munasarjat näkemättä niitä, ja opettaja 
kirjasi, mitä follikkeleita ja keltarauhasia 
oli löytynyt. 

Matti Alangolla oli useita luottamus-
tehtäviä keinosiemennysjärjestöissä, ja 
hän osallistui siementäjien koulutukseen 
30 vuoden ajan. Matin pyynnöstä Kalevi 
Heinonen suunnitteli ja rakensi laatikon 
naudan keinosiemennysharjoituksiin. Ka-
levin isällä oli LVI-liike, josta löytyi sopivia 
materiaaleja, ja Kalevikin osaa tehdä putki-
töitä. Tätä laatikkoa ovat monet ulkomaiset 
vierailijat ihailleet. Sen avulla on mahdol-
lista kuivaharjoitella seminetin viemistä 
kohdunkaulan läpi laatikkoon ripustet-
tuun kohtuun. Niillä harjoiteltiin ennen 
teurastamoharjoituksia, jolloin tekniikka 
oli paremmin hallussa ennen elävään leh-
mään siirtymistä. Nykyään teurastamolla 
ei enää käydä, joten harjoituslaatikoiden 
merkitys on vieläkin suurempi.

Utaretulehduksen diagnostiikan ja 
hoidon sekä vedinsairauksien opetuk-
sen kehittämisestä saamme kiittää Satu 
Pyörälää. Satu väitteli professori Markus 
Sandholmin johdolla utaretulehdukses-
ta ja jatkoi sen jälkeen menestyksellisesti 
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utaretulehdustutkimusta. Satu laajensi ai-
kaisemmin kirurgian opetukseen kuulu-
neet ompeluharjoitukset perusteelliseksi 
utare- ja vedindemoksi, jossa opiskelijat 
harjoittelivat utareen ja vetimien tutkimis-
ta, vedin instrumenttien käyttöä ja vedin-
haavan ompelua. Myöhemmin mukaan tuli 
myös ultraäänitutkimus, jota harjoiteltiin 
valinnaisella kurssilla. 

Kaikki Hautjärven opettajat olivat erit-
täin aktiivisia täydennyskoulutuksen jär-
jestämisessä. Käytännöllisiä ja teoreettisia 
kursseja ja niiden yhdistelmiä järjestettiin 
Hautjärvellä ja muallakin Suomessa eri 
eläinlajeista ja aiheista, muun muassa kei-
nosiemennyksestä ja ultraäänitutkimuk-
sista. Lisäksi monet opettajat osallistuivat 
täydennyskoulutuksen suunnitteluun ko-
timaisissa ja pohjoismaisissa järjestöissä.

•• •�•�•���

Omaksi ansiokseni katson hevosten lisään-
tymisopetuksen kehittämisen. Suoritin 
Illinoisin yliopistossa masterin tutkinnon 
vuonna 1983 tutkimusaiheenani tammojen 
kohtutulehdus. Projektiin liittyi myös sie-
mennystä ja spermanottoa, ja lisäksi kävin 
ohjaajani kanssa isohkossa ravisiittolassa 
tutkimassa ja siementämässä tammoja. 
Siten perehdyin oriin sperman ottoon, tut-
kimiseen, käsittelyyn ja laimennusnesteen 
käyttöön. Olin tietysti innokas soveltamaan 
oppejani käytäntöön Suomessa. Erkki Eki 
Pyörälä oli yksityispraktiikkana hoitanut 
lv-ori Express Priden tammoja Skutnab-
bin tallilla. Keväällä 1983 Express Pridella 
otettiin käyttöön keinosiemennys, ja kävin 

opiskelijoiden kanssa kolme kertaa viikos-
sa siittolassa tutkimassa ja siementämässä 
tammoja. 

Ensimmäinen hevosten keinosiemen-
nyksen täydennyskoulutuskurssi eläinlää-
käreille pidettiin jo samana vuonna niin, et-
tä luennot ja laboratorioharjoitukset olivat 
Hautjärvellä ja spermanottoharjoitukset 
Metsäpirtin siittolassa Nastolassa. Seuraa-
vana vuonna saimme Ypäjältä ori Aporillon 
Hautjärvelle opetuskäyttöön. Aporillon an-
siosta voitiin ottaa myös oriin siitoskyvyn 
tutkimus ja spermanotto yhdeksi ohjelma-
numeroksi andrologian perusopetukseen. 
Aluksi oriilta otettiin spermaa joko ulkona 
tai kalustevajassa; myöhemmin spermanot-
toa varten päällystettiin pihasta alue, johon 
kiinnitettiin spermanottopukki. Orikurssit 
siirtyivät aika pian Ypäjälle, jossa oli parem-
mat tilat ja paljon oriita. Myöhemmin ne 
eriytyivät ori- ja tammakurssiksi ja olivat 
parikymmentä vuotta erittäin suosittuina 
valinnaisina kursseina. Kalliiden kurssien 
rahoittamiseksi kursseille pääsi myös val-
miita eläinlääkäreitä, joilla oli kurssimaksu. 

Farmos-yhtymä lahjoitti hankkimansa 
tutkimustammat opetushevosiksi, mikä 
mahdollisti tammagynekologian ja sie-
mennysharjoitusten ottamisen mukaan 
opetusohjelmaan. Tammoista jouduttiin 
luopumaan, kun muutimme Saarelle.

•‹�••Œ•�••�•••�
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Matti Alanko organisoi opetuksen järjestel-
mälliseksi monipuoliseksi ohjelmaksi, jon-
ka tarkoituksena oli nimenomaan kliinisten 

taitojen parantaminen. Esimerkiksi vuosilta 
1990�92 löysin opetusohjelmasta seuraavat 
demonstraatiot/käytännön harjoitukset: 
nautagynekologian demo, hevosgyneko-
logian demo, hevosgynekologia- ja kei-
nosiemennysharjoitus, koiragynekologian 
demo, kohtudemot (hevonen, nauta, sika, 
lammas), vedindemo ja -harjoitukset, la-
boratorio, synnytysapu ja fetotomia sekä 
andrologian harjoitukset erikseen oriille, 
karjulle, pässille ja koiralle. Lisäksi olivat 
teurastamokäynnit, kuukausitarkastukset, 
sikalakäynti, Ypäjän käynnit (tammat, kei-
nosiemennys), Jokioisten käynti (lehmägy-
nekologia) ja käynti Salpausselän sonni-
asemalla. Ohjelmaan etukäteen merkityt 
harjoitukset olivat tärkeitä myös praktiikan 
vähenemisen vuoksi. Sairasmatkoille lähte-
neillä ryhmillä oli riittävästi tapauksia ko-
ko päiväksi ja muilla mielekästä tekemistä. 
Suurin osa yllä kuvatuista harjoituksista 
on siirtynyt Saarelle, ja joitakin niistä hyö-
dynnetään nykyisessä kliinistä osaamista 
mittaavassa käytännön tentissä, jossa ei ole 
mahdollista käyttää eläviä eläimiä.

Kliinisten taitojen arvioinnista ennen 
praktiikkaan pääsyä kannettiin jo Hautjär-
vellä huolta. Ambulatorisen klinikan esi-
miehenä suunnittelin käytännön kokeen, 
jossa yksi opiskelija hoiti itsenäisesti tilan 
eläimet opettajan kirjatessa kaavakkee-
seen pisteitä ja huomautuksia. Opiskelijan 
tuli kysyä anamneesi, tutkia eläin, tehdä 
diagnoosi, hoitaa eläin ja antaa lopuksi 
hoito-ohjeet. Lisäksi arvioitiin vuorovai-
kutusta, hygieniaa ja eläimen käsittelyä. 
Tentti mittasi kliinisiä taitoja hyvin ja oli 
erittäin opettavaista. Praktiikkaan pääsi 
vasta, kun oli suorittanut sen hyväksytysti. 
Tentistä jouduttiin luopumaan, kun opis-
kelijoiden lukumäärä kasvoi ja samalla 
sairasmatkat vähenivät. 

Vuonna 1983 aloitin Yhdysvalloissa 
oppimani käytännön mukaan opiskelijoi-
den palautejärjestelmän. Palautteiden mu-
kaan opetusta pyrittiin mahdollisuuksien 
mukaan kehittämään ja opettajat saivat 
ruusuja ja risuja. Enimmäkseen kiitosta ja 
ruusuja. Jostain syystä Hautjärvelle vali-
koitui erinomaisia opettajia ja kliinikoita. 
Suurin �syy� tästä lankeaa Pyörälän Ekille. 
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