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Syitä ei-toivottuun lopputulokseen 
voi olla monenlaisia, mutta tärke-
ää olisi, että tiinehtymättömyyteen 

löytyisi jokin selitys. Tamma kannattaa 
aina tutkituttaa huolella kauden lopuk-
si, mikäli se yrityksistä huolimatta ei ole 
tiinehtynyt ja selvää syytä asiaan ei ole. 
Vähintäänkin tulehdukselliset syyt pitäisi 
todeta ja hoitaa tyhjän kauden päätteeksi, 
jotta seuraavana vuonna päästäisiin aloit-
tamaan terveen tamman kanssa. Vanhoilla 
tammoilla kannattaa myös ottaa koepala 
kohdun seinämästä, jotta voidaan arvioida 
kohdun kuntoa ja rappeutumisastetta ja 
mahdollista ennustetta varsan saannin 
todennäköisyydelle.

Tammanomistaja pystyy myös monella 
muulla tavoin ennakkoon varmistamaan, 
että edellytykset tiinehtymiselle ovat par-
haat mahdolliset. Tamman yleiskunnosta, 

tasapainoisesta ruokinnasta, lois-
häädöistä ja rokotuksista kannat-
taa huolehtia. Sekä lihavuus että 
laihuus huonontavat ennustetta 
tiinehtymiselle ja hyvä vastustus-
kyky infektioita vastaan vähentää 
myös riskitekijöitä. Virusinfektiot ja 
muut kuumetaudit voivat aiheuttaa 
alkiokuolemia ja pahimmassa tapa-
uksessa luomisia myös lopputiiney-
den aikana tai varsan syntymistä 
kuolleena tai heikkokuntoisena. 
Muun muassa virusabortti tyypil-
lisesti tarttuu tammaan jossain 
aikaisemmassa vaiheessa elämää, 
ja on piilevänä elimistössä kunnes 
lopputiineyden stressi laukaisee 
viruksen aktivoitumisen ja luomi-
sen. Varsinkin jos tamma viedään 
siittolaan siemennettäväksi, tulisi 

Tamma tiineeksi
Tamman tiineeksi saattaminen on yleensä monen onnistuneen tekijän summa. Toisinaan homma käy kuin 
elokuvissa: ei tarvita kuin yksi siemennys ja seuraavana vuonna syntyy varsa. Aina tiinehtyminen ei kuiten-
kaan suju yhtä helposti ja keskimäärin 25% siemennetyistä tammoista Suomessa eivät kauden lopuksikaan 
ole kantavia. Mitä hevosenomistaja sitten voi tehdä varmistaakseen onnistuneen tiinehtymisen?

26 SHKL 1/2009



2009 Jalostus
rokotussuojasta huolehtia myös siksi, ettei tamma toimisi virusten 
levittäjänä toisiin tammoihin ja varsoihin.

Useimmat tammat ovat sydäntalvella jonkin aikaa niin sano-
tussa talvilepotilassa, jolloin munasarjojen kiimafollikkeleita ei 
kehity. Päivän piteneminen saa aikaan hormonimuutoksia, jotka 
käynnistävät kiimatoiminnan. Joillain tammoilla käynnistymi-
nen tapahtuu vasta touko – kesäkuulla, jolloin siitoskausi on 
jo melko pitkällä. Valohoidolla voidaan varmistaa, että kiimat 
käynnistyvät ajoissa. Valohoito pitää tällöin aloittaa riittävän 
aikaisin. Kiimatoiminnan käynnistyminen tapahtuu vajaan parin 
kuukauden kuluttua hoidon alusta, mikäli tamma on ehtinyt 
vaipua talvilepotilaan.

Orivalintaan ja siemennystapaan kannattaa uhrata ajatusta 
myös tiinehdyttämisen kannalta. Selvästi parhaat tiineystu-
lokset saadaan silloin, kun tamma siemennetään siittolassa 
siellä paikanpäällä olevalla oriilla. Ongelmatammat kannattaakin 
yleensä viedä siittolaan siemennettäväksi. Ruuhkaisilla oreilla 
pitää varautua siihen, että aina ei kiireisimpään aikaan kaikille 
tammoille välttämättä riitä suurta siemennysannosta ja siir-
tosiemennyksissä samaan kiimaan lähetetään vain yksi annos 
tammaa kohden. Oikea ajoitus tulee tällöin ensiarvoisen tärkeäksi 
ja osaavaan eläinlääkäriin ja riittävän tiheään kiimakontrolliin 
kannattaakin panostaa. 

Pakastespermasiemennyksissä on hyvä varautua siihen, että 
kaikki tammat eivät tiinehdy helposti tai ollenkaan pakasteella. 
Hyväspermainen tuorespermaori kannattaakin miettiä valmiiksi 
varalle, mikäli ongelmia ilmenee. Pakastesperman toimivuudessa 
on myös orikohtaisia eroja. Oriin toimivuus kannattaakin varmis-
taa ennen varauksen tekemistä, jotta voi punnita mahdollista 

riskinottoa huonommin toimivien oriiden kyseessä ollessa.
Siemennyspaikkaa valitessa kannattaa myös miettiä tamman 

stressiherkkyyttä ja pikkuvarsan vastustuskykyä. Varsattomat 
tammat saattavat joskus stressata vieraassa paikassa, varsal-
liset yleensä keskittyvät vain varsansa hyvinvointiin eivätkä 
niinkään ikävöi kotiin. Stressaavaa tamma ei kannata kuljetella 
edestakaisin, vaan jos sen vie siittolaan, sen kannattaa antaa 
kotiutua sinne, jotta jatkuva muutosstressi ei vaikeuta tiineh-
tymistä. Siittolaa kannattaa tällaisessa tapauksessa ohjeistaa 
tarkkailemaan tamman viihtymistä. 

Varsallisten tammojen kanssa erityistä huomiota tulisi kiinnit-
tää varsan vastustuskykyyn, mikäli varsallinen tamma viedään 
siittolaan siemennettäväksi. Tammojen rokotuksista tiineysaikana 
tulee huolehtia, jotta ternimaidossa on vasta-aineita tavallisimpia 
viruksia vastaan ja varsan riittävästä ternimaidonsaannista ja 
veren vasta-ainetason noususta tulisi varmistua. Hyvän vastus-
tuskyvyn omaava varsa pärjää yleensä hyvin reissussa, mutta 
huonomman vastustuskyvyn omaava varsa voi sairastua vaka-
vastikin ja levittää sairauksia myös muihin varsoihin. 

Kaiken kaikkiaan hevonen on onneksi hyvä tiinehtyjä. Kun 
muistaa, että perusasiat tamman hyvinvoinnissa ja terveyden-
hoidossa ovat kunnossa, ja kun asialla ovat osaavat ihmiset ja 
edes kohtuullisen hyvin toimiva sperma, suurin osa tammoista 
saadaan tiineeksi siitoskauden aikana. 

Teksti: Kaisa Nivola

kuvat: Johanna Virtanen, Minna Svartsjö ja Henna Paija

27SHKL 1/2009


