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Astutuspäätös - Tunnetta ja järkeilyä
• Siitostamma on se 

hevonen, joka on 
päätetty astuttaa

• Parhaimmillaan kasvatus 
on pitkäjänteisen 
suunnittelemisen ja 
siitostammahankintojen 
tulos

• Suomessa varsa saa 
kaikki samat 
mahdollisuudet 
alkuperästään 
riippumatta
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Harkinta

• Tulevan varsan käyttökelpoisuus

• Sellaiset olosuhteet, jotta varsa saa kehittyä mahdollisimman 

lahjakkaaksi 

• Onko tamma terveydeltään ja rakenteeltaan sellainen, että 

sen jälkeläinenkin saa mahdollisuuden olla terve ja 

hyvinvoiva? 

• Onko aikaa? 

3 31.1.2018



© Luonnonvarakeskus

Ammattimainen kasvatus

• Myyntiin tulevan varsan vanhemmilta 

vaaditaan enemmän laatua

• Mutta myös myyntiin suunniteltu varsa 

voi jäädä kasvattajalle

• Osaamista ja apua voi myös ostaa 

varsan polulla, kaikkea ei tarvitse osata 

itse

• Neuvoja kannattaa aina kysellä ja etsiä, 

asioita voi tehdä oikein monella tyylillä
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Valintaan vaikuttaa - jalostus

• Orivalintaa ohjaavat jalostukselliset 

näkökulmat:   

– suorituskyvyltään parhaiden oriiden 

käyttäminen 

– rakennevirheiden ja perinnöllisten 

sairauksien karttaminen

– sukujen sopivuus; sukusiitoksen 

välttäminen tai hyvien yhdistelmien 

löytäminen.

• Oriiden taustat olisi tärkeää tietää sekä   

ominaisuuksien periytyvyysaste

• Hevosen luonne paljastuu parhaiten 

kilpailupaikalla ja itse kilpailuissa

• Huippusiitosoreilla tuntuu olevan yksi 

yhteinen piirre, niillä on hyvä luonne, 

erityisesti kilpailuissa 
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Valintaan vaikuttaa-ominaisuuksien yhdistäminen

• Jotain tamman yksittäistä rakennevirhettä vältettäessä, ei 

kannata käyttää sellaista oritta jolla on täysin vastakkainen 

ominaisuus vaan mahdollisimman normaali ja käyttö-

tarkoitukseen sopiva rakenne

• Aina kannattaa valita mahdollisimman hyvät jalka-asennot ja 

liikkeet omaava ori

• Pienkasvattajalla tai harrastajalla ei ole varaa ottaa 

samanlaisia riskejä kuin ammattilainen, varsinkaan terveyden 

suhteen
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Valintaan vaikuttaa - lisääntymismenetelmät

• Tamman ikä ja lisääntymishistoria vaikuttavat siihen että 

tehdäänkö tamman toimenpiteet kotitallilla vai siittolassa ja 

tiineytetäänkö tamma tuore-, siirto- tai pakastesiemennyksellä 

vai kenties astuttamalla. 

• Ongelmatammalle sopii parhaiten hyvin ajoitettu 

tuorespermasiemennys siittolassa.

• Oriiden tiinehdyttämisprosenteista saa suuntaviivaa 

heppajärjestelmästä

• Oriasemien maksujen hahmottaminen voi joskus olla 

haastavaa, sillä samalla asialla voi olla monta eri nimitystä, 

eikä mainoksista aina helposti selviä mitä hintaan sisältyy

• Kannattaa etukäteen selvitellä minkälaiseksi 

kokonaiskustannus muodostuu eri vaihtoehdoissa
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Tiineytettävä tamma

• Tamman tulee olla mahdollisimman terve ja hyvässä 

lihavuuskunnossa tiinehtyäkseen

• Siitokseen käytettävän tamman tulisi jaksaa elättää itsensä ja 

kasvava varsa sisällään

• Krooniset sairaudet, kuten kaviokuume tai liikalihavuuteen 

liittyvät metabolinen syndrooma ja insuliiniresistenssi voivat 

heikentää tiinehtymistä

• Tamman heikot jalat voivat olla riski myös varsalle

• Jos emä sairastaa, pahimmassa tapauksessa varsa ei pääse 

laitumelle koko kesänä

• Tamman hampaat kannattaa raspauttaa juuri ennen 

tiineyttämistä

• Kavioiden hoito, rokotukset ja loishäädöt jatkuvat normaalisti

• Millään yksittäisellä ravintolisällä ei ole tutkimuksissa saatu 

aikaiseksi merkittäviä parannuksia tiineystuloksiin
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Tiineytettävän liikunta

• Astutettavaa tammaa voidaan periaatteessa liikuttaa, 

valmentaa ja kilpailuttaa siten mihin se on tottunut ja sen 

kunto riittää

• Kovaa rasitusta helteellä, on hyvä kuitenkin välttää

• Väitetään että tamman stressillä, esim. kuljetuksen 

yhteydessä ei ole merkittäviä vaikutuksia tiinehtyvyyteen

• Eläimillä on kuitenkin myös todettu stressin vaikuttavan 

negatiivisesti lisääntymishormoneihin

• Harkintaa kannattaa käyttää kovan treenaamisen ja 

kilpailuttamisen suhteen, paljon riippuu nimenomaan tamman 

omasta luonteesta

• Yleisimmät syyt tamman hedelmällisyyden laskuun eivät liity 

tamman liikuntaan vaan esimerkiksi kohdun ja synnytyselinten 

anatomiaan
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Kiimantarkkailu

• Tammat ovat säännöllisesti kiimassa 21–23 

vuorokauden välein

• Kiima eli estrus kestää kerralla 4-6 päivää, jolloin 

munarakkulaa kehittyy kohti ovulaatiota

• Ovulaatio eli munasolun irtoaminen tapahtuu 

yleensä 20–24 tuntia ennen kiiman loppua

• Tamman käyttäytymistä ja merkkejä kiiman 

vaiheista kannattaa seurata sekä kirjata ne ylös

• Paras kotikonsti kiiman tarkkailussa on 

härnäykseen sopiva ori

• Kiimakiertoon voivat vaikuttaa myös valon määrä 

ja kevään säätilat

10 31.1.2018
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Kiimakontrollit

• Tavallisesti tamman tutkimukset aloitetaan huhti-toukokuussa

• Omistajan on varauduttava kuljettamaan tamma oriasemalle 

useita kertoja tai jättää tamma sinne hoitoon

• Oriasemilla on omat käytäntönsä, myös kotikäyntejä tekevän 

eläinlääkärin kanssa kaikesta on sovittava tapauskohtaisesti

• Tamma tutkitaan yleensä joka toinen päivä ennen 

siemennystä, kunnes munasarjoissa on iso, normaalisti noin 

4-4.5 cm halkaisijaltaan oleva munarakkula eli follikkeli

• Tällöin tilataan sperma ja lisäksi usein annetaan tammalle 

hormonipistos joka auttaa ajoituksessa

• Siemennyksen jälkeen tehdään vielä ovulaatiotarkastus

• Ultraäänen avulla tehdään myös tiineystarkastukset

• Jos tamma on tyhjä, kiimakontrollit ja siemennykset jatkuvat

• Kun tamma on todettu tiineeksi, on vielä syytä varmistaa 

eläinlääkäriltä tarvitseeko tamma Caslick-ompeleen
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Tiineen tamman hoito, alkutiineys

• Hyvinvoiva tamma varsoo elinvoimaisia varsoja 

• Jos tiineys on edennyt normaalisti, tammaa voidaan käyttää 

niin kauan kuin se kokee liikutuksen mukavana

• Terveen tamman ei pitäisi luoda tervettä varsaa järkevän 

liikunnan vuoksi, mutta suurta stressiä ja rasitusta liian 

kuumassa tulee välttää

• Liikunnaksi riittää myös runsas ulkoilu lajitovereiden kanssa

• Talli- ja tarhakaverimuutoksia pyritään välttämään

• Ihanteellinen tilanne on silloin jos tiineet tammat pystytään 

pitämään erillään muista hevosista
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Tiineen tamman hoito, alkutiineys - Joskus tiineys 

voi keskeytyä

• Varsinkin ähkyn ja infektiosairauksien yhteydessä alkion 

varhaiskuoleman riski on suurentunut

• On paljon lääkkeitä joiden vaikutus sikiöön ei ole tiedossa, 

sairas tamma on kuitenkin pakko hoitaa

• Sikiön kehityshäiriöistä yleisimpiä ovat kromosomi-

epänormaalisuudet, tiineys keskeytyy jo alkuvaiheessa

• Hevoselle on valittavissa erilaisia vakuutuksia, tiineen tamman 

vakuutukseen voi ottaa lisäturvana sikiövakuutuksen, joka 

korvaa sikiön menetyksen tai syntyneen varsan kuoleman
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Tiineen tamman hoito - keski- ja lopputiineys

• Tiineen tamman liikutus harkitaan aina tapauskohtaisesti, 

raskaampi liikunta kannattaa kuitenkin lopettaa viimeistään 

noin viiden kuukauden tiineyden kohdalla

• Parin viimeisen kuukauden aikana usein pelkkä köpöttely 

maastossa riittää ja viimeisinä viikkoina voi vielä tammaa 

talutella maastossa

• Tamman käytöstä on seurattava, ettei se muutu esimerkiksi 

kivun vuoksi

• Kun varsa lopputiineydessä kasvaa voimakkaasti, saattaa 

painon nousu jo pelkästään rasittaa tamman jalkoja

• Kelit vaikuttavat tarhojen pohjiin ja sitä kautta hevosten 

liikkumiseen
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Tiineen tamman hoito - keski- ja lopputiineys

• Siitostamma tulisi rokottaa hevosinfluenssaa ja 

jäykkäkouristusta vastaan kuten mikä tahansa muu aikuinen 

hevonen

• Normaalien rokotusten lisäksi suositellaan varsinkin 

jäykkäkouristusrokotusta noin kuukautta ennen varsomista, 

jotta ternimaidossa olisi mahdollisimman hyvät vasta-

ainepitoisuudet

• Siitostamma madotetaan kuten muutkin aikuiset eli yli 4-

vuotiaat hevoset

• Monella tallilla käytäntönä on lisäksi ollut madottaa tiine 

tamma kuukausi ennen laskettua varsomisaikaa, joillakin on 

taas tapana madottaa tamma heti varsomisen jälkeen

• Tärkeintä on seurata loisten suhteen hevos- ja 

lääkeainekohtaista resistenssitilannetta säännöllisesti
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Tiineen tamman hoito - keski- ja lopputiineys

• Hevosen herpesvirukset (EHV-1 ja EHV-4) ovat merkittäviä 

ylempien hengitysteiden infektioiden aiheuttajia

• Herpesvirus EHV-1 on yleinen abortin aiheuttaja tammoilla, ja 

sitä vastaan on olemassa rokote, joka antaa jonkinlaisen 

suojan: rokote suositellaan annettavaksi tiineyskuukausina 5, 

7 ja 9

• Herpesviruksen lisäksi luomisen voi aiheuttaa virusarteriitti

(EVA), joka leviää hengitysteiden kautta pisaratartuntana sekä 

astutuksen ja siemennyksen yhteydessä siemennesteen 

välityksellä

• Kaikki keinosiemennykseen käytettävät oriit tutkitaan 

vuosittain virusarteriitin varalta

• Herpesvirusinfektio saa aikaan abortin tiineyden viimeisen 

kolmanneksen aikana, kun taas virusarteriitin aiheuttama 

abortti voi tapahtua kolmannen - kymmenennen 

tiineyskuukauden aikana
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Tiineen tamman hoito - keski- ja lopputiineys

• Abortin yleisin syy lopputiineydestä tammalla on 

istukkatulehdus eli plasentiitti

• Tamman hännän alle kannattaa kurkata päivittäin; 

ulkosynnyttimien tulee olla kuivat ja tippakin keltaista eritettä 

emättimessä voi olla merkki tulehduksesta

• Ennenaikainen maidonvalutus ja utareen kasvu on varma 

merkki ongelmista

• Istukkatulehduksen hoidossa käytetään antibioottia, 

tulehduskipulääkitystä sekä tiineyttä tukevaa 

hormonilääkitystä

• Istukkatulehdus ei ole tarttuva, joten tammaa ei tarvitse 

eristää muista

• Lääkitys jatkuu tiineyden loppuun saakka, mutta tiineyden 

etenemistä on hyvä seurata myös toistuvin 

ultraäänitutkimuksin
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Tiineen tamman hoito - keski- ja lopputiineys

• Ennenaikaisen maidonvalutuksen taustalla voi myös olla 

muita syitä, kuten tulossa oleva luominen tai sikiön 

menehtyminen kohtuun

• Joskus napanuora voi kiertyä itsensä ympäri niin tiukalle, ettei 

veri pääse kulkemaan sikiöön aiheuttaen abortoinnin

• Lievät verenvuodot emättimen limakalvon verisuonista ovat 

tiineyden aikana melko yleisiä ja vaarattomia

• Kaksoistiineys menee yleensä kesken lopputiineydestä tai 

johtaa usein ainakin toisen sikiön kuolemaan, sillä yhden 

varsan istukka tarvitsee koko kohdun pinta-alan toimiakseen 

riittävän hyvin
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Tiineen tamman hoito-keski- ja lopputiineys

• Tamman seurantaan tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, mikäli 

kyseessä on iäkäs tamma, tammalla on joskus ollut sairas varsa ja toki 

silloin jos tamma itse sairastuu

• Jos tiine tamma on kotona hieman ähkyillyt ja ollut hetken syömätön, 

kannattaa sille tarjota vaikka melassivettä kun ruoka ja juoma taas 

maistuvat.

• Jos tamma tiineyden loppuvaiheessa seisoo kummallisesti selkä 

notkolla ja takajalat pitkällä takana, voi olla, että tukirakenteita on 

revennyt ja on varauduttava antamaan vetoapua synnytyksessä

• Normaalistikin tamman maha laskeutuu selkeästi tiineyden 

loppuvaiheessa

19 31.1.2018
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Tiineen tamman hoito - keski- ja lopputiineys

• Tiineyden keskeytymisen aiheuttaja saattaa jäädä 

arvoitukseksi huolimatta tamman ja abortoituneen sikiön 

tutkimuksista

• Käytännössä 50 – 70 prosentissa aborttitapauksista löydetään 

selkeä syy

• Tiineyden ajan ongelmat eivät ole kovin yleisiä, mutta 

tiineyden seurannassa on tapahtunut paljon edistystä 

• Jos epäilee tammallaan olevan ongelmia, eläinlääkäri voi 

toisen ja viimeisen kolmanneksen aikana tarkastella kohtua, 

istukkaa ja sikiötä vatsanpeitteiden läpi

• Käytännön kasvatustoiminnassa näihin toimiin harvemmin 

onneksi tarvitsee ryhtyä.

• Uusimpiin ja tulevaisuuden menetelmiin voi tutustua esim:

• http://elainsairaala.helsinki.fi/fi/miten-varsa-voi-kohdussa
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Valmistautuminen varsomiseen 
• Saman tamman tiineydet kestävät suurin piirtein yhtä pitkään

• Caslick-ommel tulee avata noin 3-4 viikkoa ennen varsomista

• Tamman siirto on tehtävä viimeistään paria kuukautta ennen 

laskettua aikaa, sillä vie noin kuukauden ennen kuin tamman 

elimistö sopeutuu uuteen ympäristöön ja varsahan saattaa 

syntyä vähän etuajassa

• Suomessa harvemmin annetaan tamma varsoa laitumelle

• Homeeton ja pölytön kauranolki on yleisesti käytetty kuivike ja 

pehmuste varsomiskarsinassa, mutta muutkin kuivikkeet 

toimivat
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Valmistautuminen varsomiseen 

• Kun on seurannut tammaa tiiviisti koko tiineyden ajan, loppuajan 

muutokset kyllä huomaa selvästi

• Noin kuukautta ennen varsomista tamman vatsan alle voi kertyä 

hieman nestettä, vähäinen turvotus on yleensä vaaratonta

• Samaan aikaan tamman utare alkaa kasvaa hitaasti, voimakkaimmin 

kahden viimeisen viikon aikana

• Utareet voi pestä varovasti lämpimällä vedellä, iho on herkkää

• Tärkeää on esimerkiksi tamman harjaamisen yhteydessä hieman 

kosketella utareita, jotta se tottuu niiden käsittelyyn, varsinkin jos 

tamma on varsomassa ensi kertaa

22 31.1.2018
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Valmistautuminen varsomiseen 

• Varsomisen lähestyessä tamman lantion ja hännän siteet 

löystyvät

• Loppuaikoina tamman utareet tuntuvat kiinteiltä ja kovilta, 

mutta pari päivää ennen varsomista utare saattaa muuttua 

pehmeämmäksi

• Silloin maito muuttuu vetisestä ja ohuesta paksuksi ja 

keltaiseksi ja sen Ca- ja Mg-pitoisuudet nousevat

• Ternimaito on valmista 1-2 päivää ennen varsan syntymää

• Maitotestit (Ca ja pH) ennustavat parhaiten yhdessä 

käytettyinä ja lähinnä sen ettei varsa vielä synny

• Näin niitä etukäteen turhaan valvottuja öitä voi hieman 

vähentää varsinkin ensimmäistä kertaa varsovan tamman 

kanssa

• https://www.youtube.com/watch?v=NKbIlGZyTI0

23 31.1.2018
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Valmistautuminen varsomiseen 

• Tavallisesti utareiden nisään ilmestyy vahatipat 1-2 päivää 

ennen varsomista

• Aivan viimeisinä tunteina tamma voi tiputtaa jo maitoa

• On toki tapauksia (20 %?), että tamma varsoo yllättäen ja 

maito laskeutuu vasta varsan syntymän yhteydessä

• Tamma tuottaa keskimäärin 2,5 – 5 litraa ternimaitoa
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Valmistautuminen varsomiseen 

Varsomista varten kannattaa varata helposti saataville:

• Puhelin, kynä ja varsomislomake/paperia varsomisen seurannan 

kirjaamiseen

• Suojahanskoja ja liukastetta, puhdas pyyhe varsan kuivaamiseen 

• Laimennettua betadinea (2 %) ja matala astia, taitoksia, sakset, 

kuumemittari

• Pieni kulho lypsyastiaksi, tuttipullo, ruiskuja 

• Puhdas pinteli tai sideharsorulla tamman häntään, narua jälkeisten 

sitomiseen 

• Varsan navan sitomistarvikkeet esim. lankaa 

• Peräruiske esim. Microlax, Toilax

• Jos mahdollista niin laadukasta ternimaitoa pakasteessa

• Isommissa siittoloissa puhtaita naruja tai ketjuja hätätilannetta varten

• Päivystävän tai sovitun eläinlääkärin puhelinnumero sekä muiden apua 

tarjoavien tuttujen nrot

• SHKL:n Keinoemovälitys facebook tai p. 050 3097 555/Heli Lepo 
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Valmistautuminen varsomiseen 

• Varsomistapahtumaa on valvottava, sillä synnytysvaikeudet 

ovat yleensä kohtalokkaita ja varsa kuolee nopeasti

• Valvontakameroiden käyttö on helppoa ja edullista, jolloin 

synnytystä voi seurata tammaa häiritsemättä

• Tapahtumien kulkuun tarvitsee puuttua vain, jos jotain 

epäilyttävää ilmenee, mutta ennakoi

• Avautumisvaihe kestää 1-6 tuntia ja voi olla huomaamatonkin

• Ponnistusvaiheessa varsan pitää syntyä puolen tunnin sisällä 

vesien tulosta

• Apua tarvitaan jos: 

- sikiöpussia tai jalkaa ei ala näkyä 10 minuutin kuluttua siitä 

että vedet ovat tulleet

- vain toinen jalka tulee näkyviin

- varsan jalat ovat ylösalaisin eli kavionpohjat kohti kattoa

- varsan kuono työntyy ulos ensimmäisenä eikä jalkoja näy
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Valmistautuminen varsomiseen – ajattele 

etukäteen miten toimit hätätilanteessa

• Yleensä varsan pään ja etujalkojen jo ollessa ulkona, 

loppuosa tulee ulos liukkaasti. Jos näin ei tapahdu, on 

vetoapua liukasteen kanssa annettava 

• Tamman elimistö ei kestä kauaa vaurioitta, jos varsa juuttuu 

leveästi, vaan seurauksena voi olla tamman takapään 

halvaustyyppisiä oireita 

• Jos taas tapahtuu istukan ennenaikainen irtoaminen, 

punainen nukkainen paksu kalvo työntyy emättimestä ennen 

varsaa. Riko kalvo sormin tai tarvittaessa tylppäpäisillä 

saksilla ja auta varsa mahdollisimman nopeasti ulos, sillä 

varsa alkaa kärsiä hapenpuutteesta istukan irrottua
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Varsomisen jälkeen

• Jos varsominen on sujunut normaalisti, on tärkeää että 

tamma saa maata hetken, näin napanuora säilyy ehjänä, 

napanuoraa pitkin varsa saa vielä 1-1,5 litraa verta

• Kärsivällisyyttä voi koetella myös seurata, kun varsa    

tökkii ja nuolee emän jalkoja. Heti ei tässäkään tarvitse 

rynnätä apuun vaan nämä ovat tärkeitä asioita tamman 

maidon laskeutumiselle, sekä tamman ja varsan 

keskinäisen suhteen kehittymiselle

• Tammaa kannattaa pidellä kiinni riimusta, jos se vain   

pyörii tai pelkää varsaansa

• Jos tamma ei anna varsan imeä, voi syynä olla täyteen 

pingottuneet utareet. Tarvittaessa utareita voi lypsää 

hieman tyhjemmiksi, jotta paine helpottaa ja antaa varsalle 

varovasti maistiaisia esimerkiksi ruiskulla samalla varsan 

päätä koholla pitäen
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Varsomisen jälkeen

• Varsan imeminen yleensä viimeistään laukaisee 

tamman äidinvaistot eli hormonitoiminnan

• Jos tamma kivun takia ei anna varsan lähestyä tai 

se ei välitä varsastaan, voi eläinlääkärin antama 

rauhoitus tai kipulääke auttaa

• Jos maitoa ei tule lainkaan, tarvitaan siihenkin 

lääkitystä

• Jälkeisvaiheessa tamma voi olla levoton, hikoilla, 

kuopia ja makailla, sillä tamman kohtu supistelee

• Jälkeiset tulevat ulos yleensä viimeistään noin 

kolmen tunnin kuluessa varsan syntymästä 

• Eläinlääkärin määräämää oksitosiinia tarvitaan 

viimeistään kuuden tunnin kuluessa jos jälkeiset 

eivät ole irronneet

• Sitä ennen voi koettaa kotikonsteja; tamma voidaan 

viedä vähän kauemmaksi varsasta
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Varsomisen jälkeen

• Joskus tamman voi jopa viedä hetkeksi tarhaan juoksemaan, 

tässäkin on noudatettava varovaisuutta ja tuotava tamma pian 

takaisin

• Vanhan tamman kanssa sen sydäntä, muuta elimistöä tai 

jalkoja rasittavia temppuja täytyy välttää

• Jos jälkeiset ovat olleet kiinni yli 6 h, voidaan tamma 

varmuuden vuoksi lääkitä sulfalla

• Kohtutulehduksessa ilmenee runsasta punaruskeaa vuotoa 

emättimestä ja tammalla voi olla kuumetta

• Kohtalainen verensekainen vuoto on normaalia 2-3 päivää 

varsomisen jälkeen
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Varsomisen jälkeen

• On hyvä tarkistaa, että jälkeiset tulivat kokonaisina ulos

• Normaali istukka painaa 6-8 kg ja siinä on selvästi 

havaittavissa kaksi sarvea sekä keskiosa 

• Aina istukkaa tai tamman peräpäätä kosketettaessa käytetään 

hanskoja

• Synnytyksessä tulleet vähäiset verenpurkaumat ja haavaumat 

emättimessä paranevat yleensä itsestään

• Kohdun verenvuoto, synnytyksen jälkeiset ähkyt ja kohdun 

repeämä ovat yleisimmät kuolinsyyt juuri varsoneilla tammoilla

• Mikäli tammalla oli tiineyden aikana istukkatulehdus, 

normaalin varsomisen jälkeen, infektio puhdistuu yleensä 

itsellään. Mutta jos varsa on sairas, eläinlääkäri päättää 

kohtuhuuhtelun tarpeen

• Ennen seuraavaa siemennystä/astutusta tulee jättää väliin 

yksi puhdistava kiima
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Varsallisen tamman hoito

• Tamman utaretta täytyy tarkkailla koko imetyskauden ajan

• Jatkuvasti täynnä oleva utare kielii ongelmista, joko tamma ei 

anna varsan imeä tai varsa on heikko eikä syö tarpeeksi

• Joskus utareeseen tulee varsan hampaista tai ötököiden 

vuoksi haavaumia, jotka ovat kivuliaita
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Tamman utare

33 31.1.2018

• Tamman utareissa on kaksi puoliskoa, joissa molemmissa on kaksi 

erillistä lohkoa. Periaatteessa siis 4 rauhasta, mutta saman puolen 

kaksi lohkoa lypsävät molemmat samaan nisään

• Tamman utareet voivat tulehtua missä vaiheessa imetystä tahansa, ja 

joskus jopa varsattomien tammojen utareet tulehtuvat

• Utaretulehdus saa usein alkunsa haavasta tai ruhjeesta utareessa tai 

hyönteisten välityksellä

• Utaretulehduksessa utare turpoaa, pingottuu ja on kuuma, tammalle 

nousee usein myös kuume ja se liikkuu vaivalloisesti, koska 

utaretulehdus on kivulias

• Ajoissa havaittu ja hyvin hoidettu utaretulehdus paranee yleensä 

muutamassa päivässä ja utareen toiminta palaa normaaliksi
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Varsallisen tamman hoito

• Mikäli varsominen on sujunut hyvin ja varsa on terve, tamma 

voidaan siementää varsakiimaan

• Varsakiima on normaalisti 7-9 päivän kuluttua varsomisesta

• Tamma voidaan siementää varsakiimaan, jos jälkivuoto on 

loppunut ja kohtu todetaan kiimakontrollissa puhtaaksi

• Mikäli tammaa ei siemennetä varsakiimaan tai se ei 

tiinehtynyt, seuraava kiima on ns. 30 päivän kiima eli silloin 

varsa on 28 – 30 päivän ikäinen
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Varsallisen tamman hoito

• Ennen tamman kiimakontrolleja on tammaa ja varsaa syytä 

opettaa yhdessä toimivaksi pariksi 

• Oriasemalle ei kannata viedä tammaa joka ei anna kiinni 

vieraille tai varsaa joka ei osaa seurata emäänsä

• Tamman rokotussuojan täytyy olla kunnossa, oletettavasti 

varsa on saanut vasta-aineita ja molemmat ovat terveitä

• Kaikessa toiminnassa ja toimenpiteiden aikana varsan täytyy 

olla emän kyljessä tai sen pääpuolessa lähettyvillä

• Tamman käyttäytyminen on nyt oleellisesti ja voimakkaasti 

riippuvainen keskushermostosta ja hormoneista
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Tamman hoito - yleistä
• Tamman tarkka terveyden seuranta jatkuu laitumella; tamma 

liikkuu normaalisti eikä ”alkuvierastamisen” jälkeen seisoskele 

syrjässä muusta laumasta

• Laitumella käytäessä kannattaa painaa mieleen hevosten 

lepoajat ja paikat, tavat liikkua ja käyttäytyä

• Hyvinvoivalla hevosella on kirkas silmä eikä sillä ole 

sierainvuotoa

• Terveet jalat ovat viileät, ilman turvotuksia

• Nestetasapainon tarkkailussa hevosen iho on notkea ja 

otettaessa ihopoimu sormien väliin, sen tulisi palautua 

irrotettaessa heti ennalleen

• Suttuinen häntä kielii vetelästä sonnasta tai tulehduksesta 

tamman sukuelimissä

• Ähky voi olla mikä tahansa vatsaontelon kiputila

• Hevosella tarttuvat hengitystiesairaudet ovat yleisiä

• Hevoset ovat jopa ihmisiä herkempiä saamaan mahalaukun 

haavaumia
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Tamman hoito - yleistä

• Jännevammat ja pehmytkudosrevähtymät jaloissa eivät ole 

harvinaisia esimerkiksi liukastumisen seurauksena

• Akuutissa vammassa hevonen ontuu, vammakohta on 

turvoksissa ja lämpimämpi kuin muu osa jalkaa sekä 

puristusarka. 

• Lihasruhjeita voi syntyä potkun tai kaatumisen seurauksena.

• Luiden murtumat ovat yleensä tapaturman seurausta ja 

aiheuttavat selvän ontuman 

• Myös ruhje kavion pohjassa tai kaviopaise aiheuttaa 

voimakkaan ontumisen 

• Kavioiden kulumista ja halkeilua on laitumella tarkkailtava

• Kaviokuume ilmenee ontumisena ja hevonen seisoo ikään 

kuin jalat mahan alla eikä halua liikkua. 

• Kaviovammassa varvaspulssi on voimistunut
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Tamman hoito - Yleistä
• Valkoisen ja vaaleanpun. värisessä turvassa on herkkä iho

• Myös jalkojen pienetkin haavat ja ruvet kannattaa tutkia ja 

hoitaa hyvin, sillä hevonen on herkkä saamaan imusuonen-

tulehduksen, joka aiheuttaa taikinamaisen turvotuksen ja 

ontuman

• Joskus mitättömänkin näköiset haavat ulottuvat luukalvoon, 

jänteeseen, jännetuppeen tai niveleen, jolloin ne vaativat 

klinikkahoitoa

• Voimakkaasti ontuvan hevosen hoito vaatii rajoitetun liikunnan 

ja hevonen täytyy aina tuoda pois laitumelta. 

• Raajojen isommat haavat kintereissä ja etupolvissa ja siitä 

alaspäin paranevat hitaasti ilman ompelua ja hyvää hoitoa

• Vartalon haavat ja ruhjeet paranevat yleensä helpommin, 

mutta jos haavassa pyörii paljon hyönteisiä, sen paraneminen 

pitkittyy

• Bakteeri-infektio ja liike ovat pahimmat esteet haavojen 

paranemiselle, haava paranee aina sisältä ulospäin.
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Tamman hoito - yleistä

• Hevosten näkee usein kihnuttavan itseään ja joskus kutina voi 

johtua ikävästä ihosairaudesta tai iholoisista, jotka torjutaan 

sopivalla lääkeaineella

• Pieni osa hevosista kärsii kesäihottumasta, hevonen on 

eristettävä polttiaisista

• Paarmat, kärpäset, hyttyset ja mäkäräiset aiheuttavat 

laiduntaville hevosille epämiellyttävää oloa, silmien vuotoa ja 

joillekin yliherkkyysreaktioita

• Punkkeja esiintyy runsaasti hevosten laitumilla, erityisesti 

luonnonlaitumilla ja Borrelia voi aiheuttaa hevosessakin 

kliinisen taudin.

• Silmien vuoto voi johtua myös naarmusta tai roskasta silmän 

sidekalvolla. Silmävammat voivat vaatia eläinlääkärin tekemän 

tarkemman tarkastuksen, varsinkin jos epäillään haavaa 

silmän sarveiskalvolla tai sarveiskalvo on samentunut

• Luomien haavat tulisi pyrkiä ompelemaan ja mitä nopeammin 

ompelu tehdään, sitä parempi on lopputulos.
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Tamman hoito - yleistä

• Jos laitumella on riittävästi sopivaa ravintoa ja vettä, ei 

hevonen yleensä syö myrkyllisiä kasveja tai juo pilaantunutta 

vettä

• Myrkytyksen saaneella hevosella tyypillisiä oireita ovat mm. 

sykkeen muuttuminen, lihasvapina, hikoilu, syljen tai vaahdon 

lisääntyminen, lamaantuminen, runsas ripulointi ja iho-oireet 

• Ihmisten lisäksi joukko kotieläimiä kärsii vuosittain 

kyykäärmeen pureman aiheuttamasta myrkytyksestä. 

Purema-aluetta ei tule koskea eikä käsitellä millään tavoin, 

kiristyssiteet ja kylmähoito voivat edistää myrkyn leviämistä ja 

ovat siksi kielletty. Puremakohta voi olla erittäin kipeä, joten 

eläin saattaa reagoida voimakkaasti sen koskettamiseen. 

Pitämällä hevonen paikallaan pyritään estämään myrkyn 

leviäminen varsinkin jos purema on raajassa. 

40 31.1.2018



© Luonnonvarakeskus

Tamman hoito - yleistä

• Hevosten kivunsietokyky on yksilöllistä, mutta kokenut 

arvioija huomaa, jos hevosen käytös on normaalista 

poikkeavaa

• Yleensä sairaan hevosen sydämen syke ja 

hengitystaajuus muuttuvat. Normaalisti aikuisen 

hevosen syke on 28 – 40 lyöntiä minuutissa ja 

hengitystiheys 8 – 16 kertaa minuutissa

• Sykkeen voi tunnustella esimerkiksi hevosen leuan alla 

olevasta valtimosta kevyesti sormella painaen

• Voimakkaissa kiputiloissa hevonen saattaa hikoilla ja 

täristä

• Ontuvan tai muuten sairaan hevosen täytyy saada 

tarvitsemansa hoito sekä lepo ja on tärkeää arvioida 

oikein, voiko hevonen jatkaa oloaan laitumella vai onko 

se vietävä sisälle talliin saamaan sopivaa hoitoa. 
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Varsallisen liikutus

• Varsallisen tamman valmennus ja liikutus aloitetaan yleensä 

vasta kun hevoset ovat siirtyneet laitumelta sisäruokintaan

• Tamma ja varsa totutetaan vähitellen olemaan hetken erossa 

toisistaan 

• Pikkuhiljaa erossa olo aikaa lisätään ja tammaa käytetään 

jossain kauempana, varsan reaktioita tarkasti seuraten

• Kun varsa on tottunut, että sen emä on välillä poissa 

lähettyviltä, voidaan tamman liikutuskäyttö tai valmennus 

aloittaa

• Liikuttaminen kannattaa pitää säännöllisenä ja sopivan 

vaihtelevana lepopäiviä ja -jaksoja unohtamatta

• Hevosta liikutettaessa tulee tunnistaa normaali rasitus ja 

erottaa se ylirasituksesta huomioiden myös onko tamma 

uudestaan tiineenä

• Ravikilpailusäännöt: Varsanalainen tamma saa kilpailla 150 

vuorokauden kuluttua varsomisesta tai 90 vuorokauden 

kuluttua varsan kuolemasta
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Suomen sää - liikunta

• Suomen sääolosuhteet ovat helposti riski tai ainakin rajoittava 

tekijä monessa hevosten kasvatuksen vaiheessa liittyen 

hevosten liikkumiseen

• Yleisesti suuren osan kaikkien hevosten ylläpitävän liikunnan 

tarpeesta voi tyydyttää tarjoamalla niille mahdollisuuden 

ulkoilla laitumella tai tarhassa päivittäin ja mikäli mahdollista, 

laumassa

• Jos varsa syntyy hyvin aikaisin keväällä, on riskinä, etteivät 

tamma ja varsa pääse heti ulkoilemaan ja liikkumaan riittävästi

• Laitumelle varsallinen kannattaa viedä mahdollisimman 

aikaisin liikkumaan, jos vain varsan jalka-asennot sen sallivat

• Hevosen liikunnan ja ulkoilun tarvetta on sen sijaan vaikeaa 

tyydyttää kokonaan pelkästään ajamalla tai ratsastamalla, 

vaikka aktiivista liikutusta harrastettaisiinkin päivittäin

• Hevosen tulee saada liikkua riittävästi jo syntymästä lähtien, 

jotta sen tuki- ja liikuntaelimistö kehittyy vahvaksi
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Vieroitus

• Tallin omat olosuhteet ja toimintatavat, 

emätamman käyttötarkoitus sekä 

varsojen määrä ratkaisevat miten varsa 

kannattaa vieroittaa

• Vieroituksen aikana varsan on kuitenkin 

oltava terve ja hyväkuntoinen mielellään 

vähintään 5-6 kk vanha

• Vieroitus tehdään joko vähitellen tai 

kertalaakista

• Lajikumppaneiden seura on yksi 

hevosen tärkeimmistä perustarpeista ja 

vieroitetulla varsalla täytyy aina olla 

kaveri lähellä

• Varsa rauhoittuu ainakin ulkoisesti itse 

asiassa nopeasti jos emää ei näy eikä 

emä ole kuuloetäisyydellä vastaamassa 

varsan huuteluun ja kutsuihin
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Vieroitus

• Utareiden täyttymisen vuoksi on tärkeää aloittaa tamman 

väkirehujen vähentäminen jo hyvissä ajoin

• Vieroituksen jälkeen tammalle vain heinää ja kivennäisiä

• Liikunta auttaa. Utareita ei kannata lypsää, se vain jatkaa 

maidontuotantoa

• Vieroitus on lähes aina erilainen jopa yllättävä. Tärkeintä on 

että varsalla on oma tuttu ympäristö, jossa on turvallista 

vaikka vähän hyppiä

• Mielellään varsa kannattaa jättää siihen aikaisemmin emän 

kanssa olleeseen yhteiseen karsinaan ja viereiseen karsinaan 

laittaa joku toinen rauhallinen hevonen tuomaan turvaa 

• Vähintään yksi vuorokausi on varsaa hyvä pitää karsinassa, 

mutta jos se on hyvin levoton, voi se olla seuralaisen kanssa 

toisenkin päivän sisällä
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Vieroitus

• Jos varsan on tarkoitus lähteä vieroituksen jälkeen kokonaan 

uuteen ympäristöön, pihattoon tai muuten uudelle omistajalle, 

kannattaisi se ehkä kuitenkin ensin vieroittaa kotona ja antaa 

olla tuttujen hevosten seurassa. Näin se olisi itsevarmempi 

uudessa paikassa

• Varsoja vieroitetaan pihatoiden lisäksi myös yhteiskarsinoihin. 

Tässä kannattaa olla tarkkana, sillä jotkut yksilöt voivat 

stressaantua vaan enemmän

• Vähitellen vieroittaminen onnistuu jos varsalle on varattu 

tallissa oma karsina. Emän ja varsan karsinat voivat olla 

vierekkäin ja varsa laitetaan yöksi omaan karsinaansa. Päivät 

ne saavat ulkoilla yhdessä ja vähitellen emän maidontuotanto 

toivon mukaan laskee

• Tässä menetelmässä on stressin pidempi jatkuminen 

mahdollista, jos varsa on luonteeltaan sellainen, ettei se opi 

ymmärtämään ja hyväksymään, että se laitetaan iltaisin 

omaan karsinaansa

46 31.1.2018



© Luonnonvarakeskus

Vieroitus
• Vieroittaminen laitumelle laumaan onnistuu 

ehkä isoimmilla kasvattajilla, mutta vaatii 

Suomessa hyvin aikaisin syntyneet varsat

• Tärkeintä on huolehtia, ettei varsa 

leimaudu uudestaan johonkin toiseen 

aikuiseen, joka jo hetken päästä viedään 

pois, silloin tulee uusi stressi ja ikään kuin 

toinen vieroitus

• Jos tallilla on useita vieroitettavia varsoja, 

perinteinen tapa on vieroittaa ne kaikki 

yhtä aikaa, ja siirtää varsat niin kauas 

etteivät tammat ja varsat voi nähdä tai 

kuulla toisiaan 

• Yksi keino on laittaa emät ja varsat 

vierekkäisiin ulkotarhoihin.  Aitojen täytyy 

olla todella tukevia ja turvallisia, koska 

tammat ja varsat jäävät eri puolille. 

Väitetään että tämä menetelmä aiheuttaa 

varsoille kaikista vähiten stressiä.
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Vieroitus

• On tutkittu, että joillakin varsoilla käytöshäiriöt ovat alkaneet 

noin kuukauden päästä vieroituksesta jolloin yleensä sekä 

varsan sosiaaliset suhteet että ruokinta ja muu hoito ovat 

muuttuneet

• Ei ole selvinnyt mistä käytöshäiriöt varsinaisesti johtuvat, 

mutta mielestäni on tärkeää, että varsaa jo emänsä perässä 

hoidetaan yksilönä

• Varsa voidaan ottaa ilman emää lähelle harjattavaksi ja 

kavioiden vuoluun, sillä on oltava oma ruokakuppi 

väkirehuille sekä joka ruokinnalla oma heinäkasa, jotta se 

syö ja pureskelee riittävästi kuituja

• Taipumus käytöshäiriöihin on mielestäni perinnöllistä
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Vieroitus

• Jos haluaa, voi koettaa pitää varsaa emänsä 

perässä niin, että emä itse vieroittaa sen

• Luonnossakin emän uuden varsan myötä, 

vuosikas siirtyy nuorten hevosten laumaan

• Uskon, että tapahtuma on aina stressaava, 

tehdään se sitten ennemmin tai myöhemmin

• Luonnossa varsa tarvitsee emältään 

pidempään oppia ja huolenpitoa 

selviytyäkseen, mutta nykyisin me ihmiset 

huolehdimme eläimistämme 

• Nykypäivänä kun kasvatetaan lahjakkaita 

hevosia nimenomaan ihmisten käyttöön, on 

tärkeää, että varsa saa parhaimman 

mahdollisen lähdön urheilijan uralleen

• Suomessa ei ole laidunmahdollisuutta ympäri 

vuoden, varsojen on totuttava heinäruokinnan 

lisäksi väkirehuruokintaan, yhteiskarsinassa 

tämä on hankalampi järjestää
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Tamman elämää

• Tamman elämää hallitsevat 

hormonitoiminnan  säätelymekanismit

• Kiiman näkyvät oireet aiheuttaa 

estrogeeni

• Kiimat saattavat vaikeuttaa tamman 

elämää ja käytöstä sekä hankaloittaa 

tammojen käsittelyä ja käyttöä

• Joskus hankalat kiimaoireet ovat 

yhteydessä erilaisiin stressireaktioihin 

ja kiputiloihin, kuten mahahaavaan

• Hevosen kantoaika on n. 11 

kuukautta, yleisin kantoaika 

on 335 vrk

• Tammat ovat sukukypsiä noin 

2-3 -vuotiaina, joskin tamma 

voi tiinehtyä jo yksivuotiaana

• Tamman hedelmällisyys alkaa 

heikentyä 12 ikävuoden 

jälkeen, varsinkin jos se ei ole 

varsonut sitä ennen
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Arkijärki
• Eläimet tottuvat ja sopeutuvat vallitseviin olosuhteisiin, niille 

on tärkeintä toisen hevosen seura, ruoka ja riittävä liikunta

• Eläintenpidossa on vaan on muistettava säilyttää 

talonpoikaisjärki ja kukin voi valita itselleen parhaiten sopivat 

hoitomenetelmät hevosen hyvinvoinnin huomioiden
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Kiitos!


