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VANHA-TORINHEVOSEN JALOSTUSOHJELMA 
Vanha-torinhevosen jalostusohjelma on vahvistettu Tartossa 

Vanha-Torinhevosen Yhdistyksen vuosikokouksessa 08.04.2012. 
Vahvistan______________________________ 

         Ute Wohrab, hallituksen pj. 

YLEISOSA 

§ 1 Oikeudelliset perusteet. 

Jalostusohjelman ja kantakirjausohjesäännön oikeudellisiksi perusteiksi ovat: 
1. Euroopan Unionin hevoskasvatusta koskevat määräykset ja direktiivid (504/2008/EÜ; 
96/78/EÜ, 96/79/EÜ, 90/427/EMÜ, 92/353/EMÜ; 92/354/EMÜ; 90/428/EMÜ; 2010/256/EL; 
92/216/EMÜ)  
2. Eestin Tasavallan Tuotantoeläinten jalostuslaki (RT I 2002,96,566); Maatalousministerin 
määräykset: nr. 128, 21.12.2009 (Tunnistettavien tuotantoeläinten lajiluettelo, tuotantoeläinten 
tunnistamisen ja niiden tietojen rekisteröintitapa ja -määräys, rekisteritodistuksen antomääräys 
ja nautapassi sekä tuotantoeläinkirjanpito); nr. 86, 18.12.2002 (Siitoseläimen ja 
jalostusmateriaalin kelpoisuus sekä hyväksytyn siitoseläimen ja jalostusmateriaalin käytön 
perusteet) sekä toiset Eestin tasavallan lait ja asetukset. 

 §2 Jalostustavoite. 

 
Jalostusohjelma sisältää kaikki keinot, joita tarvitaan vanha-torinhevosen kasvatuksessa  ja 
kannan säilyttämisessä. 

1. Jalostustavoitteena on raskas puoliverinen hevostyyppi, monipuolinen ratsu- ja 
valjakkohevonen, jolla on voimakkaat askellajit ja samalla rauhallinen luonne ja suuri 
yhteistyövalmius. Rodun nimi on VANHA-TORINHEVONEN. Genofondiksi on torinhevosen 
universaalisuunnan ns. puhdasrotuinen osa, johon on lisäksi luvattu (kantakirjan perusosassa 
korkeintaan 25 %) 1970-luvulla suunnitellusti verenlisäyksenä käytettyä vanhantyyppistä 
hannoverinhevosta. Puhdasrotuiseksi luetaan kaikki vuoden 1945 torinhevoset, mukaanlukien 
tammikuussa 1937 Eestiin tuodut postier-bretoniorit Loots, Uhke, Virk, Tugev ja Sammur. 

2. Pitkäaikaiset jalostustavoitteet: 

• vanha-torinhevosen perimän/genofondin säilyttäminen, 
• vanha-torinhevosen kannan kasvattaminen, 
• taata vanha-torinhevosen polveutumisen ja ulkonäön yhtenäisyys. 

Painopiste on puhdasjalostuksessa. Yhdistyksen pitkäaikaisessa jalostusohjelmassa kiinnitetään 
huomioita seuraaviin osa-alueisiin: polveutuminen ja geneettinen monimuotoisuus, hevosten 
ulkonäkö, luonne, ominaisuudet sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. 

3. Lyhytaikaiset jalostustavoitteet: 

• kannan kasvattaminen ja hannoverinhevosen osuuden vähentäminen kannassa, 
• siitosorien valinta polveutumisen, ulkonäön, näyttelyiden ja käyttökyvyntestien sekä 
vanhempien ominaisuuksien perusteella,  

• käyttää mahdollisimman suurta osa perimästä,  
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• koulutuspäivien/seminaarien jne. yhteydessä aiheiksi rodun tunnetuksi tekeminen, 
jalostus, ruokinta, hoito, koulutus, terveydenhoito, vähintään 3 kertaa vuodessa,  

• vanha-torinhevosen  ja sen ominaisuuksien ja historian tunnetuksi tekeminen, 
• taata tiivi yhteistyö saman rodun kantakirjaa tai sen osaa pitävän yhdistyksen kanssa. 
 

§3 Menettelytavat. 

 
Lisenssointipäätökset tekee jalostuslautakunta. Vanha-torinhevosia arvioi arvostelulautakunta. 
Jalostus- ja arvostelulautakuntien päätöset vahvistaa hallitus. Vanha-torinhevosten 
kantakirjamerkinnät näyttelyiden perusteella tekee kantakirjanpitäjä.  
 
§4 Jalostusmenetelmät. 

1. Jalostusmenetelmänä on puhdasjalostus, polveutumisessa tulee olla (kantakirjan perusosassa 
vähintään 75 %) puhdasrotuista torinhevosta. Puhdasrotuiseksi kannaksi luetaan kaikki 
vuoden 1945 torinhevoset, mukaanlukien tammikuussa 1937 Eestiin tuodut postier-
bretoniorit Loots, Uhke, Virk, Tugev ja Sammur. 

2. „Verenlisäyksenä“ on luvattu seuraavat (vanhantyyppiset) hannoverinhevoset: Algus 8787 T, 
Delfiin 13 531 T, 33 Difer, Farda, Funduk 9361 T, Günther 8503 T, Kiirus 9359 T, Kraver 
8505 T, 1 Abgöttin H 407/63, Griada 16 913 T ja Guoba 17 285 T. 

3. Erikoisluvalla on mahdollista tehdä kertaluontoinen risteytys perimän monipuolistamiseksi ja 
sukusiitoksen välttämiseksi Tuotantoeläinten jalostuslain §3 kappaleen 5 mukaan ja 
tiedottamalla olosuhteiden muuttumisesta §11 kappaleen 1 mukaisesti. 

4. Tulevaisuudentavoite on vanha-torinhevosen perimän säilyttäminen ja siksi vieraan veren 
osuus tulee pitä pienenä. 

5. Jalostusmateriaalin levittäminen ja siemennysasemien toiminta on yritystoimintaa, johon 
jalostusorganisaatio ei sekaannu vaan antaa suosituksia ja vaikuttaa toimintaan omilla 
hyväksymispäätöksillään. Vanha-torinhevosia saavat siementää vain siementäjät, joille 
jalostusorganisaatio on antanut siementäjän todistuksen. Jalostusmateriaalin valintakriteerit 
on esitetty näyttelytulosten sekä tammojen ja orien siitokseen hyväksymisen määräyksissä.  

4.1. Puhdasjalostus 

1. Puhdasjalostuksella säilytetään olemassaoleva rotu. Siitoskäytössä olevat eläimet ovat 
samanrotuisia. 

2. Hevosten arvostelutulokset ovat oleellisiksi tiedoiksi kasvattajille. 

3. Puhdasjalostuksessa pyritään järjestelmällisellä valinnalla vakiinnuttamaan tiettyjä 
ominaisuuksia monen sukupolven aikana.  Määrätietoisen puhdasjalostuksen perustaksi ovat 



3(41) 

 

orilinjat ja tammaperheet, jotka muodostuvat huomiotaherättävän hyvistä uros- ja 
naaraseläimistä. 

4.2. Kertaluontoinen risteytys erikoisluvalla 

1. Erikoislupa voidaan myöntää seuraavilla edellytyksillä: 

• Rodussa on muodostunut hyvin suuri sukusiitos, minkä lieventäminen vaatii kipeästi 
verenlisäystä. Sukusiitoksen aiheuttamien ongelmien on oltava todistettavissa ja 
dokumentoitu.  
• On esitetty konkreettiset tavoitteet, joihin eriluvalla pyritään, mukaan lukien niiden 
tammojen nimet, joihin erikoislupaa halutaan käyttää.  
• On esitetty aikataulut erikoisluvan käytölle ja valintakriteerit toisesta rodusta valittaville 
siitoseläimille.  
• Rodut, joita erikoisluvalla saa käyttää: itä-friisinhevonen ja vanha-oldenburginhevonen. 
Nämä ovat torinhevosen alkuperäisiä komponentteja, jotka ovat säilyneet puhdasrotuisina.  
 

2. Erikoislupa ja jalostusohjelman muutos vaatii hyväksynnän valvontavirastolta. 

  

§5 Jalostusedun saavuttaminen. 

 
1. Jalostusohjelma sisältää kaikki menetelmät, joita saa käyttää jalostustavoitteen 
saavuttamiseksi. Menetelmiin kuuluvat rakenteen ja polveutumisen arvostelu, jalostusarvon 
määrittäminen ja jalostusvalinnat.  
2. Hevosen jalostusarvo määräytyy hevosen itsensä, sen sukulaisten, erityisesti jälkeläisten 
rakennearvosteluissa.  
3. Jalostusarvon perusteella tehdään valintoja, millaisten hevosten siitoskäyttö on enemmän tai 
vähemmän suositeltavaa tai epätoivottua. Valintapäätöksiä tehdään orien lisenssoinnissa ja 
hevosten merkinnässä kantakirjan eri osiin.  
4. Rodun menestymiseksi on tärkeintä tehdä rotua tunnetuksi, jotta vanha-torinhevosen perimä 
säilyisi, kasvattaa kantaa ja taata vanha-torinhevosten kasvattamisen taloudellinen kannattavuus. 
5. Kantakirjan pitäjänä ja näyttelyiden järjestäjänä on Vanha-Torinhevosen Yhdistys ry. 
(VTHÜ) julkisen palvelun tarjoaja.  
6. Hevosten näyttelytulokset julkistetaan sähköisesti (kotisivuilla). 
 

§6 Jalostusalue ja kanta. Siitoseläinten lukumäärä. 

 
Jalostusalueeksi on Eestin Tasavalta sekä vanha-torinhevosen kasvattajat toisissa maissa, jos he 
noudattavat tätä jalostusohjesääntöä. Tarvittava siitoseläinten minimilukumäärä on 25 tammaa 
ja 3 oria.  
 
Vanha-torinhevosen siitoskanta on huhtikuussa 2012: 
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• yhdistyksen jäsenille kuuluvat 7 puhdasrotuista oria: Hesperos, Heliodor –uw-, Herodes –
uw-, Lancelot –uw-, Hektor-uw, Haamur, Lennar. 

• yhdistyksen jäsenille kuuluvat korkeintaan 25% vanhantyyppistä hannoveria sisältävät 4 
oria: Sangar, Luzifer –uw-, Hoblik, Härmas. 

• yhdistyksen jäsenille kuuluvat tammat, jotka edustavat seuraavia orilinjoja: Hetman, Loots, 
Virk, Sammur, Tugev ja Uhke sekä  vanha-torinhevosen jalostusohjelmassa luvattujen 
hannoveriorien jälkeläisiä.  

Yhteensä on Eestissä huhtikuussa 2012 vanha-torihevoseksi polveutumiseltaan sopivia hevosia: 

• puhdasrotuisia tammoja n. 70, oreja n. 10 
• korkeintaan 25 % vanha-hannoveria sisältäviä tammoja lähes 160 ja oreja lähes 50. 

Lisäksi on Suomessa vanha-torinhevoseksi sopivia hevosia 

• 65 tammaa ja 3 oria. 

Vanha-torinhevoset merkitään omistajan anomuksesta Vanha-Torinhevosten kantakirjaan. 
Merkinnöistä vastaa Vanha-Torinhevosen Yhdistys ry. Kantakirjamerkintöjen 
alkuperäisdokumenttejä säilytetään Vanha-Torinhevosen Yhdistyksessä. Hevosrekisterin 
sähköinen versio on Eestin Tuotantoeläinten Rekisterikeskuksen serverissä ja oleellisimmat 
tiedot ovat julkisia, kasvattajat saavat tarkistaa hevosten tiedot. Kaikkien elossa olevien vanha-
torinhevosten tiedot merkitään valtiolliseen hevoseläinten rekisteriin Maatlouden Rrekisteri- ja 
Infovirastossa (PRIA). 
 

§7 Rodun kuvaus 

 
1. Rodun historia 
 
Vuonna 1856 aloitettiin Torin Siittolassa (Tori Hobusekasvandus) eestinhevosen pohjalta ratsu- 
ja työhevoseksi sopivan hevosen jalostus, minkä tuloksena syntyi torinhevonen. Tärkeimmäksi 
oriksi voi pitää norfolk-roadster-oria Hetman, jonka käyttö muutti rodun ulkonäöltään 
yhtenäisemmäksi, kestävämmäksi ja työominaisuuksiltaan paremmaksi. 1930-luvulla otettiin 
käyttöön viisi postier-bretonioria (Loots, Uhke, Virk, Tugev, Sammur) tavoitteena nostaa 
markkinavoimien vaatimuksesta hevosten massiivisuutta samalla säilyttäen voimakkaat askellajit 
ja yhtenäistäen ulkonäköä. Sukusiitoksen välttämiseksi päätettiin 1970-luvulla käyttää hallitusti 
vanhantyyppisiä hannoverinhevosia, jotka muistuttivat tyypiltään senaikaista torinhevosta.   
 
1990-luvun alussa torinhevoskanta romahti kolhoosien hajoamisen ja puutteellisen 
jalostuspolitiikan vuoksi. Samalla muuttui perimä – vanhemman perimän osuus kannassa väheni 
nopeiten ja risteyttäminen urheiluhevosten kanssa vei vanhantyyppisen osan sukupuuton 
partaalle jo niinkin pienessä rodussa.  Esimerkiksi viisivuotiskaudella 1999-2003 syntyi yhteensä 
517 torinhevoseksi rekisteröityä varsaa, joista 71 %:lla oli isänä urheiluhevonen (käytössä oli 
yhteensä 59 „urheiluhevosoria“, jotka edustivat 10 eri rotua). Vuonna 2003 oli torinhevosia 
ainoastaan 600 kappaletta. Seuraavassa sukupolvessa eli vuosina 2004-2008 syntyi yhteensä 585 
torinhevoseksi rekisteröityä varsaa, joista vielä 44 %:lla oli isänä urheiluhevonen (käytössä 
yhteensä 40 „urheiluhevosoria“, jotka edustivat 7 eri rotua). Vuonna 2006 oli torinhevoskanta 
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1250 kpl, v. 2007 1097 kpl ja maaliskuussa 2009 1365 kpl. (Lähde: Eestin Hevoskasvattajain 
Liiton eli Eesti Hobusekasvatajate Seltsin vuosikirjat 1999-2008). Vuoteen 2012 mennessä on 
muodostunut ero vanha-torinhevosen ja torinhevosen TA-suunnan (universaalisuunta) välille. 
 
 
2. Ulkonäkö 

Vanha-torinhevosella on kuiva, vahva rakene, yhtenäinen ulkonäkö ja se on hyvin sopeutunut 
Eestin ilmastoon, ruokinta-, pito- ja käyttöolosuhteisiin.  

Suositeltava säkäkorkeus (kolmevuotiaana): 158 -166 cm (vähintään 156 cm). 

Suositeltava etusäären ympärysmitta: 22 – 24 cm (vähintään 20,5 cm). 

Väri: perinteisesti on vanha-torinhevonen rautias erilaisine vaaleampine ja tummempine 
muunnoksineen. Esiintyy myös mustia, ruunikkoja ja voikkoja, harvinaisempia ovat  päistäriköt. 
Tavoitelluin on tummanrautias liinakko.  

Tyypit: raskaan puoliverihevosen tyyppi, elegantti tukevarakenteinen hevonen, tilava rintakehä, 
runko suorakaiteen muotoinen (runkon pituudeen suositellaan olevan 5-8- cm suurempi kuin 
säkäkorkeuden), lihasikas lautanen.  

Pää: keskimääräisen suuruinen, selkeät ilmeikkäät silmät, leveä otsa, laajat leukaperät, suora 
profiili, pituudeltaan keskimääräiset korvat.  

Rungon etuosa: pituudeltaan keskimääräinen suora kaula, joka on hyvin liittynyt 
alaleukaluuhun, rintakehä syvä ja leveä, pitkä hyvinkehittynyt säkä, viisto lapa, pitkät olkavarret  

Jalat: säännölliset asennot, hyvärakenteiset kuivat nivelet ja jänteet, vahvat luut. Säännöllisen 
muotoiset ja suuruudeltaan keskimääräiset kaviot.  

Luonne: elävä temperamentti, hyväluontoinen, yhteistyöhaluinen. Oppivainen ja helposti 
käsiteltävä, ihmissuuntautunut.  

3. Askellajit. 

Vanha-torinhevosella on voimakkaat askellajit, pitkä käynti, lennokas matkaavoittava ravi. 
Liikkeissä säilyy hyvä tasapaino.   

4. Luonne ja temperamentti, käyttöalueet. 

Vanha-torinhevonen sopii raskaamman tyypin puoliverisenä perinteisesti moniin tarkoituksiin. 
Rauhallinen luonne, hyvä yhteistyökyky ja hermot mahdollistavat monipuolisen käytön (metsä- 
ja peltotöissä, maatilamatkailussa jne.) 

5.Terveys ja työkyky. 
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Vanha-torinhevonen on sopeutunut historian aikana tehtyjen valintojen vuoksi Eestin luonnon- ja 
ilmasto-olosuhteisiin, se on hyvä rehunkäyttäjä ja hedelmällinen. Paineensieto- ja 
sopeutumiskyky ovat hyvät, perinnäöllisiä vikoja ja sairauksia ei ole. Hyvissä pito-olosuhteissa 
vanha-torinhevonen on terve ja pitkäikäinen.  
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§8 Jalostusohjelmaan liittyvät määräykset 

Jalostusohjelman osina esitetään seuraavat määräykset: 

1. Kantakirjamerkintöjen perusteet ja kantakirjausohjesääntö 

2. Siitoseläimen polveutumisen rekisteröinti ja polveutumisen oikeellisuuden kontrollointi 

3. Siitoseläimen näyttelytulokset ja jalostusarvo  

4. Siitoseläimen ja siitosmateriaalin hyväksyntä 

5. Naaraseläimen siemennystietojen rekisteröinti 

6. Kantakirjaan (rekisteriin) merkittävän tuotantoeläimen tunnistaminen ja 
 tunnistuskirjanpito 

7. Siementäjän koulutusohjelma ja todistuksen saamisen perusteet 
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KANTAKIRJAMERKINTÖJEN PERUSTEET JA KANTAKIRJAUSOHJESÄÄNTÖ 

§1 Lainsäädännölliset perusteet. 

 
Kantakirjamerkintöjen perusteet ja kantakirjausohjesääntö perustuvat vanha-torinhevosen 
jalostusohjelmaan ja sen perustana oleviin lakeihin sekä alkuperäiskantakirjaa pitävän 
yhdistyksen sääntöihin. 

§2 Yleistä.  

 
Vanha-torinhevosen kantakirja (rekisteri) on vanha-torinhevosten jalostusohjelmaa vastaavien 
hevosten tietokanta, jota pitää Vanha-Torinhevosen Yhdistys, joka myös vastaa merkinnöistä. 
Kantakirjamerkintöjä tehdään ja dokumenttejä säilytetään Vanha-Torinhevosen Yhdistyksessä, 
kantakirjan (rekisterin) sähköinen versio on Eestin Tuotantoeläinten Rekisterikeskuksen 
serverissä. 
 
Kantakirja/rekisteri: Tiedosto, johon merkitään hevosen polveutumistiedot, kasvattajan ja 
omistajan tiedot sekä hevosen geneettisen arvostelun ja näyttelyiden tulokset yhdessä 
jälkeläisten tietojen kanssa. 
 
Kantakirjaan/rekisteriin rekisteröinti: Vanha-torinhevosen ja sen jälkeläisen rekisteröinti 
kantakirjan perus- tai lisäosassa passin antamiseksi. 
 
Kantakirjaan merkintä: Tamman tai orin siitoskäytön tai lisenssoinnin rekisteröinti ja 
kantakirjanumeron antaminen. 
 
Kantakirjanumero:  Hevoselle annettava kantakirjan järjestysnumero (erikseen oreille ja 
tammoille). 

§ 3 Kantakirjan (rekisterin) nimi ja hallinnoija. 

 
Kantakirjan nimi on Vanha-Torinhevosen Kantakirja. Kantakirjan hallinnoija on Vanha-
Torinhevosen Yhdistys (VTHÜ). 

§ 4 Rotumerkki  

 
Rotumerkki on VT. 

§ 5 Kantakirjaan merkitsemisen vaatimukset ja dokumentointi. 

1. Yleistä. 

 
Jalostusohjelman vaatimuksia vastaavat varsat rekisteröidään esikantakirjaan omistajan 
anomuksesta ja niille annetaan UELN-numero (kansainvälinen Unique Equine Lifenumber).   
Torinhevosen universaalisuunnan kantakirjassa olevat hevoset, jotka vastaavat vanha-



9(41) 

 

torinhevosen jalostusohjelman vaatimuksia ja jotka omistajan anomuksesta merkitään vanha-
torinhevosen kantakirjaan/rekisteriin säilyttävät UELN-numeronsa. Tällaisia hevosia otetaan 
vanha-torinhevosen kantakirjaan kolme vuotta alkaen Vanha-Torinhevosen Yhdistys ry:n 
hyväksymisestä jalostusorganisaatioksi.  
Yhteen tai useampaan kantakirjaan kuluvan hevosen sukupuut (polveutumistiedot) merkitään 
kantakirjaan/rekisteriin, kun tietojen oikeellisuus on kontrolloitu asiakirjoista. Sukupuiden 
(polveutumistietojen) rekisteröinnistä ei seuraa hevosen esivanhempien rekisteröintiä vanha-
torinhevosen kantakirjaan. 
Siitosoreilla tulee olla tehtynä DNA-tutkimus (suositeltavaa tutkia myös orin polveutuminen). 
Varsojen polveutuminen tulee vahvistaa DNA-testein.  

2. Hevosenomistajan tai hallintaoikeuden haltijan velvollisuudet 

 
Omistajan tai hallintaoikeuden haltijan tulee tiedottaa omistusoikeuden muutoksesta, hevosen 
kuolemasta, ruunaamisesta jne. kantakirjanpitäjälle 30 päivän kuluessa (ks. § 11).  
Omistajan tai hallintaoikeuden haltijan tulee täyttää oikein astutustodistukset 
/varsomisilmoitukset (liite 1) ja tammakortit (liite 2) sekä toimittaa 
astutustodistus/varsomisilmoitus 30 päivän sisällä  jalostusorganisaatioon. Omistajat ja 
hallintaoikeuden haltijat ovat vastuussa tietojen oikeellisuudesta kaikissa dokumenteissä, mitä he 
täyttävät tai antavat. Omistajan velvollisuus on tarkastaa oman hevosensa dokumenteissä olevien 
tietojen oikeellisuus. Virheellisistä tai puutteellisista tiedoista tulee välittömästi tiedottaa 
jalostusorganisaatiota ja toimittaa korjausta vaativa dokumentti jalostusorganisaatioon kahden 
viikon kuluessa vian tai puutteen havaitsemisesta.  

Hevosista tulee omistajan tai hallintaoikeuden haltijan pitää hevoskirjanpitoa (liite 3). 
Kirjanpitoon merkitään tapahtumat juoksevassa järjestyksessä. Kirjanpitoa voi pitää myös 
vapaasti valitussa muodossa, paperilla tai sähköisesti. 

Hevoskirjanpito 

Maatousministerin 21.12.2009 annetun määräyksen nr 128 mukaan on hevosen omistaja tai 
hallintaoikeuden haltijaa velvollinen pitämään kirjanpitoa hevosistaan. 

Kirjanpitoon  tulee merkitä vähintään seuraavat tiedot: 

• hevosen nimi 
• rotu 
• syntymäaika 
• pitopaikkaan tuomisen ja sieltä pois viemisen päivämäärä 
• osoite, mistä hevonen on tuotu tai minne se viedään, myös sikäläisen eläintenpitäjän nimi ja 

syntymäaika tai Y-tunnus. 

Tietojen muuttuessa (esim. hevosen tuonti pitopaikkaan tai vienti, varsominen, keskenmeno, 
ruunaus, astutukset) on merkinnät tehtävä 3 päivän kuluessa. Hevoskirjanpitoa tulee säilyttää 
vähintään  3 vuotta  sen jälkeen, kun hevonen on viety pitopaikasta pois. 

 

Orinpitäjä voi esittää siemennettävillä tammoille terveysvaatimuksia (esim. eläinlääkärintodistus, 
rokotukset jne.). Tälläisista vaatimuksista tulevalle astutuskaudelle orinpitäjän tulee tiedottaa 
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jalostusorganisaatiota viimeistään 1. tammikuuta . VTHÜ julkaisee vaatimukset kotisivuillaan 
orin tietojen yhteydessä. 

 
Kantakirjanpitäjän tulee taata kantakirjan (rekisterin) oleellisten tietojen julkisuus. Kantakirjaa 
pitää Vanha-Torinhevosen Yhdistys, joka vastaa merkinnöistä. Alkuperäisdokumenttejä 
säilytetään Vanha-Torinhevosen Yhdistyksessä, kantakirjan (rekisterin) sähköinen versio on 
Eestin Tuotantoeläinten Rekisterikeskuksen serverissä.  

3. Tammakortit ja orien astutusluettelot. 

 
Tamman tai orin omistaja tai hallintaoikeuden haltija pitää kirjaa tammojen siitoskäytöstä esim. 
VTHÜ:n tammakortti-lomakkeella (liite 2). Myös muut muodot ovat luvattuja, jos niihin on 
merkitty kaikki vaadittavat tiedot. Näihin lomakkeisiin merkitään astutukset, siemennykset, 
varsomiset yms. hevosen siitoskäyttöön liittyvät tiedot. Tietojen tulee vastata passin, 
rekisteritodistuksen, kantakirjan, astutus-/siemennystodistuksen tietoja. Tiedot tamman 
astutuksesta/siemennyksestä toimittaa orinpitäjä/siemennysaseman johtaja kantakirjanpitäjälle 
astutustodistus/varsomisilmoituksella (liite 1) ja orin astutusluettelolla (liite 4) vuoden loppuun 
mennessä. Tamman omistaja tai hallintaoikeuden haltija ilmoittaa 
astutustodistus/varsomisilmoituksella (liite 1)  varsomisesta tai havaitusta luomisesta 
kantakirjanpitäjälle 30 päivän kuluessa. Huomaamatta jääneestä luomisesta toimittaa 
omistaja/hallintaoikeuden haltija tiedon kantakirjanpitäjälle viimeistään 60 päivän kuluessa 
lasketusta syntämäajasta. 
 

4. Astutustodistus/varsomisilmoitus. 

 
Astutustodistuksen/varsomisilmoituksen (liite 1) täyttää orinpitäjä tai keinosiemennysaseman 
johtaja tamman astutuksen jälkeen (siemennyksen jälkeen, keinosiemennyksiä saavat tehdä vain 
henkilöt, joille jalostusorganisaatio on antanut siementäjän todistuksen). Todistukseen 
merkitään:  
• tamman nimi ja kantakirja- tai rekisterinumero 
• orin nimi ja kantakirja- tai rekisterinumero 
• astutuksen (siemennyksen) päivämäärät ja tiineyskontrollin päivämäärät (jos tehty) 
• tamman omistajan nimi 
• orinpitäjän allekirjoitus  
Astutustodistus/varsomisilmoitus on neljällä itsejäljentävällä sivulla; kaksi viimeistä sivua 
jäävät orinpitäjälle, joka lähettää niistä toisen vuoden loppuun mennessä VTHÜ:lle. 
Ensimmäinen ja toinen sivu annetaan tamman omistajalle/haltijalle, joka täyttää 
varsomisilmoituksen (liite 1) heti syntymän tai havaitun luomisen jälkeen ja lähettää toisen 
sivun 30 päivän kuluessa VTHÜ:lle (huomaamattomaksi jääneestä luomisesta 60 päivän 
kuluessa lasketusta varsomisajasta). 

5. Orin astutusluettelo. 

 
Orinpitäjän tai siemennysaseman johtajan tulee merkitä jokaisen orin astutukset/siemennykset  



11(41) 

 

astutusluetteloon (liit 4) täsmälleen samoin kuin astutustodistukseen/varsomisilmoitukseen (liiet 
1). Astutusluettelot lähetetään vuoden loppuun mennessä kantakirjanpitäjälle. Astutusluetteloita 
saa kantakirjanpitäjältä tai VTHÜ kotisivuilta. 
 
Orinpitäjä voi esittää siemennettävillä tammoille terveysvaatimuksia (esim. 
eläinlääkärintodistus, rokotukset jne.). Tälläisista vaatimuksista orinpitäjän tulee tiedottaa 
jalostusorganisaatiota viimestään 1. tammikuuta ennen astutuskauden alkua. VTHÜ julkaisee 
vaatimukset kotisivuillaan orin tietojen yhteydessä. 

 
Siemennyksistä tulee lisäksi pitää kirjaa paperilla tai sähköisesti:  
• Järjestysnumero 
• Siemennysaika 
• Tamman omistajan nimi 
• Orin ja tamman nimi 
• Rekisterinumero tuotantoeläinten rekisterissä 
• Kantakirjanumero 
Siementäjä toimittaa em. tiedot siemennystä seuraavan kuun aikana kantakirjanpitäjälle. 
 
Kasvattajia ei saa syrjiä. Vanha-torinhevosen kantakirjaan merkittyjä oreja saavat käyttää 
kaikki torinhevoskasvattajat, jäsenyyttä Vanha-Torinhevosen Yhdistyksessä ei vaadita. 
 
Astutus-/siemennyshinnat päättää orinpitäjä/siemennysaseman johtaja. 
 

6. Varsomisilmoitus ja syntymän rekisteröinti. 

 
Tamman omistaja tai hallintaoikeuden haltija toimittaa 30 päivän kuluessa varsan syntymästä 
astutustodistus/varsomisilmoituksen (liite 1) yhden sivun täytettynä kantakirjapitäjälle. 
Todistukset on mahdollista lähettää myös sähköisesti digitaalisesti allekirjoitettuna.  
 
Jos varsa on sirutettu ennen astutustodistus/varsomisilmoituksen lähettämistä, merkitään 
ilmoitukseen varsan sirun koodi. Lisäksi tulee lähettää  Ilmoitus hevosen siruttamisesta (liite 6). 
 
Astutustodistus/varsomisilmoitus lähetetään kaikissa tapauksissa jalostusorganisaatioon 
(kuollut varsa, luominen, tamma ei tiinehtynyt tms.), vastaava merkintä tehdään 
astutustodistus/varsomisilmoitukseen. 

7. Tunnistuslomake 

 
Varsan tunnistaa ja tunnistuslomakkeen (liite 5) täyttää VTHÜ valtuuttama henkilö varsan emän 
luona. Vanhempien hevosten tunnistuksessa tulee esittää hevosen polveutumisdokumentit. 
Hevosen omistaja tai tämän edustaja allekirjoittaa tunnistuslomakkeen, josta hän saa toisen 
kappaleen. 
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§ 6. Kantakirjan (rekisterin) osat: 

Hevonen rekisteröidään polveutumistietojen perusteella vanha-torinhevosten kantakirjan 
esikantakirjassa. Kantakirjanumero annetaan kantakirjan ja pääkantakirjan sääntöjen mukaan. 
 
Kantakirjan perusosa: 
• Esikantakirja 
• Orien pääkantakirja ja kantakirja 
• Tammojen pääkantakirja ja kantakirja 
 
Kantakirjan lisäosa: 
• Lisäosa A 
• Lisäosa B 
 
Vanha-torinhevosen jalostusohjelman vaatimuksia vastaavia hevosia rekisteröidään 
esikantakirjassa omistajan hakemuksesta. Torinhevosten universaalisuunnan (TA) kantakirjassa 
olevia hevosia otetaan vanha-torinhevosten kantakirjaan 3 vuoden kuluessa Vanha-
Torinhevosen Yhdistyksen hyväksymisestä jalostusorganisaatioksi. Jotta vältettäisiin 
torinhevoskasvattajien syrjintää, ei em. aikarajoitus ole voimassa vanha-torinhevosen 
kantakirjan vaatimuksia vastaavan varsan syntymänjälkeisessä, ensimmäisessä rekisteröinnissä. 
 
Lisäosaan B  merkitään kaikki hevoset, jotka eivät vastaa jalostusohjelmaa, mutta ovat 
rotutyypillisiä. Lisäosan B hevoset eivät osallistu jalostusohjelmaan, eikä niillä ole 
jalostusarvoa. 
 
Jalostusmateriaali (sperma, munasolut, alkiot) tulee rekisteröidä jalostusorganisaatiossa ennen 
käyttöä esittämällä Euroopan Komission päätöksessä 96/79/EU vaaditut tiedot. 
Rekisteröimättömästä jalostusmateriaalista syntyneet varsat rekisteröidään Lisäosa B:hen. 
 
1. Esikantakirja 
 
Esikantakirjaan merkitään vaatimusten mukaisesti tunnistetut hevoset: 
 
a) Hevonen, jonka perimä (genofondi) koostuu torinhevosen ns. puhdasrotuisesta genofondista. 
Puhdasrotuiseksi kannaksi pidetään kaikkia vuoden 1945 torinhevosia, mukaanlukien 
tammikuussa 1937 Eestiin tuodut postier-bretoniorit Loots, Uhke, Virk, Tugev ja Sammur. 
Neljässä esivanhempien sukupolvessa on kaikkien hevosten rotunimitys „torinhevonen“, mutta  
verenlisäyksenä on luvattua seuraavat vanhantyyppiset hannoverihevoset: Algus 8787 T, Delfiin 
13 531 T, 33 Difer, Farda, Funduk 9361 T, Günther 8503 T, Kiirus 9359 T, Kraver 8505 T, 1 
Abgöttin H 407/63, Griada 16 913 T ja Guoba 17 285 T. Vanhantyyppisen hannoverinhevosen 
osuus polveutumisessa ei saa ylittää 25 %.  
 
b) Vanha-torinhevosen kantakirjan perusosaan tai lisäosaan A rekisteröityjen orin ja tamman 
jälkeläinen, joka vastaa esikantakirjan 1. a) vaatimuksia. Esikantakirjaan merkittävän varsan isän 
on oltava DNA-tutkittu (suositeltaa tutkia polveutuminen). Kienosiemennyksellä saadun varsan 
polveutuminen tulee tutkia DNA-testillä.  
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Merkintä esikantakirjaan tapahtuu hevosen rekisteröinnin yhteydessä, kun 
polveutumisvaatimukset täyttyvät.  
 
 
2. Orien pääkantakirja 
 
Orin merkinnästä pääkantakirjaan päättää jalostuslautakunta yhdessä. Orien pääkantakirjaan 
merkitään esikantakirjassa rekisteröity, vähintään 3-vuotias ori, josta on tehty DNA-tutkimus 
(suositeltaa tutkia polveutuminen) ja:  
• joka on arvosteltu Vanha-torinhevosten näyttelyohjeiden mukaan „Siitoseläimen 
polveutumis- ja näyttelytietojen kerääminen, niiden oikeellisuuden tarkistus, käyttö ja 
säilyttäminen, pykälä 7: Polveutumisen ja rakenteen arvostelu, rakenteen osa-alueiden 
arvosteluvaatimukset ja standardit, laskentatapa“ ja joka on näyttelyssä saanut keskimäärin 
vähintään 7 pistettä, yksikään arvostelukohta ei saa olla alle 6 pistettä ja jonka jalostuslautakunta 
on hyväksynyt siitokseen (lisenssoinut). 
• jonka isä on lisenssiori (pääkantakirjaori) tai olisi voinut sitä olla. 
• orit, joita ei ole arvosteltu näyttelyssä, voidaan hakemuksesta merkitä pääkantakirjaan 
jalostuslautakunnan päätöksellä, jos se on genofondin säilyttämiseksi tärkeää.  
 
 
3. Orien kantakirja 
 
Orien kantakirjaan merkitään esikantakirjaan rekisteröidyt, ei-lisenssoidut, siitoskäytössä olevat, 
vähintään 3-vuotiaat, rotutyypilliset orit, joista on tehty DNA-tutkimus (suositeltavaa tutkia 
polveutuminen).  
 
 
4. Tammojen pääkantakirja 
 
Tammojen pääkantakirjaan merkitään esikantakirjassa rekisteröity, vähintään 3-vuotias, 
siitoskäytössä oleva tamma: 
• jonka isä on lisenssiori (pääkantakirjaori) tai olisi voinut sitä olla 
• joka on arvosteltu Vanha-torinhevosten näyttelyohjeen mukaisesti: „Siitoseläimen 
polveutumis- ja näyttelytietojen kerääminen, niiden oikeellisuuden tarkistus, käyttö ja 
säilyttäminen, pykälä 7: Polveutumisen ja rakenteen arvostelu, rakenteen osa-alueiden 
arvosteluvaatimukset ja standardit, laskentatapa“ ja on saanut arvostelussa keskimäärin 
vähintään 7 pistettä, yksikään osa-alue ei saa olla alle 5 pistettä.  
• tamma, joka ei täytä em. vaatimuksia, voidaan merkitä pääkantakirjaan hakemuksesta 
jalostuslautakunnan päätöksellä, jos se on genofondin säilyttämiseksi tärkeää.  
 
  
5. Tammojen kantakirja 
 
Tammojen kantakirjaan merkitään esikantakirjassa rekisteröity, vähintään 3-vuotias, 
siitoskäytössä oleva tamma, joka ei vastaa pääkantakirjan vaatimuksia. 
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6. Lisäosa A 
 
Lisäosaan A merkitään vaatimusten mukaan tunnistettu hevonen, jonka perimä (genofondi) 
koostuu torinhevosen ns. puhdasrotuisesta genofondista. Puhdasrotuiseksi kannaksi pidetään 
kaikkia vuoden 1945 torinhevosia, mukaanlukien tammikuussa 1937 Eestin tuodut postier-
bretoniorit Loots, Uhke, Virk, Tugev ja Sammur. Esivanhempien kolmessa sukupolvessa on 
kaikkien hevosten rotunimitys „torinhevonen“, mutta verenlisäyksenä on luvattua seuraavat 
vanhantyyppiset hannoverinhevoset: Algus 8787 T, Delfiin 13 531 T, 33 Difer, Farda, Funduk 
9361 T, Günther 8503 T, Kiirus 9359 T, Kraver 8505 T, 1 Abgöttin H 407/63, Griada 16 913 T 
ja Guoba 17 285 T.   
 
Lisäosaan A merkitään vaatimusten mukaan tunnistetut, samaan kantaan kuuluvat, rotutyypille 
vastaavat hevoset, joiden polveutuminen ei vastaa kantakirjan (rekisterin) perusosan 
vaatimuksia. 
 
Lisäosaan A merkityn orin tai tamman jälkeläinen on mahdollista merkitä kantakirjan 
perusosaan, esikantakirjaan, jos se vastaa esikantakirjan vaatimuksia.    
 
Merkintä lisäosaan A tapahtuu hevosen rekisteröinnin yhteydessä, kun polveutumisvaatimukset 
täyttyvät. Lisäosaan A merkittävän varsan isän on oltava DNA-tutkittu (suositeltavaa tutkia 
polveutuminen). Keinosiemennyksellä saadun varsan polveutuminen tulee tutkia DNA-testillä.  
 
 
7. Lisäosa B 
 

Lisäosaan B merkitään vaatimusten mukaisesti tunnistetut hevoset, joiden polveutuminen ei 
vastaa kantakirjan perusosan tai lisäosan A vaatimuksia. Lisäosan B hevoset eivät osallistu 
jalostusohjelmaan, eikä niillä ole siitosarvoa. Hevospassiin merkitään: „Lisäosa B“. Lisäosaan B 
merkityllä hevosella ei ole rotunimitystä („risteytyshevonen“).  

 

8. Kantakirjamerkintöjen muuttaminen tai täydentäminen 

Jos selviää, että hevonen on merkitty kantakirjan osaan omistajan antamien virheellisten tai 
puutteellisten tietojen vuoksi, tulee jalostusorganisaation muuttaa tietoja. 

9. Arvostelemattomien orien ja tammojen merkintä kantakirjaan 

Orit ja tammat, jotka ovat kuolleet tai myyty ulkomaille ennen arvostelua ja/tai jälkeläisten 
rekisteröintiä voidaan merkitä kantakirjaan todistetun polveutumisen perusteella. 
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§ 7 Syntymänumero ja kantakirjanumero. 

 
Hevosta ensimmäistä kertaa rekisteröitäessä sille annetaan yksilöllinen UELN-numero, jota ei 
enää hevosen elämän aikana muuteta. UELN-numero muodostuu Eestin kansainvälisestä 
tunnuksesta 233, jalostusorganisaation VTHÜ tunnuksesta 005, viimeiset yhdeksän merkkiä 
ovat hevoselle yksilöllisiä ja muodostuvat seuraavasti:: 1-numeroinen rotukoodi, joka 
vanha.torinhevosilla on 1 (ainoa rotu, jolle VTHÜ kantakirjaa pitää), rotumerkki VT, 4-
numeroinen rekisterinumero ja 2-numeroinen syntymävuosi. Esimerkiksi:  2330051VT567812. 
  
Ulkomailla syntyneelle hevoselle, jolta puuttuu alkuperäinen rekisterinumero UELN-
järjestelmässä ja jolle sitä ei ole mahdollista saada hevosen syntymän rekisteröineeltä 
kantakirjanpitäjältä, annetaan rekisterinumero, joka alkaa koodilla 999999. Jos UELN- 
keskuksen hyväksyttyjen koodien lista muuttuu, käytetään uusia koodeja.  
 
Kantakirjanumero annetaan pääkantakirjaan tai kantakirjaan merkityille oreille ja tammoille. 
Numero muodostuu rotumerkistä VT ja järjestysnumerosta. Oreille ja tammoille annetaan 
kantakirjanumero kantakirjaan merkitsemisjärjestyksessä, oreilla ja tammoilla on omat 
numerosarjansa. 
 

Sähköisessä kantakirjassa käytetään merkintöjä: VT pääkantakirja (peaTR); VT kantakirja 
(TR); VT esikantakirja (eelTR); VT Lisaosa A; Lisäosa B. 
 

Kun uhanalaisten rotujen listaan on täydennetty myös vanha-torinhevonen, lisätään hevosten 
passeihin kantakirjamerkintöjen kohdalle „Säilytysohjelma“. 
 

Lisäosan B hevosten passeihin lisätään kantakirjamerkintöjen kohdalle „Ei osallistu jalostus- ja 
säilytysohjelmaan“. 
 

§8 Mikrosiru ja siruttaminen. 

 
Sähköisenä tunnistusmerkintänä käytetään mikrosirua, joka asennetaan hevosta ensimmäistä 
kertaa tunnistettaessa. Ennen sirutusta tulee tarkastaa, ettei hevosta ole jo aiemmin sirutettu. 
Siru injektoidaan aseptisesti hevosen kaulaan. Siruttaminen on Eestissä luvattua vain 
eläinlääkäreille Eläinsuojelulain nojalla. Jos hevonen sirutetaan ennen tunnistamista, tulee 
jalostusorganisaatioon toimittaa ilmoitus hevosen siruttamisesta (liite 6). 

§ 9 DNA-polveutumistutkimus. 

 
Siitosoreille tulee tehdä DNA-tutkimus (suositeltavaa tutkia polveutuminen), jonka kuluista 
vastaa orin omistaja tai orinpitäjä ja jolla on oikeus valita laboratorio; laboratoriotulokset tulee 
toimittaa jalostusorganisaatioon.  
 
Jokaisen rekisteröitävä varsan polveutuminen tulee tutkia DNA-testein (varsa, isä, emä). Varsan 
ja emän tutkimuskuluista vastaa varsan kasvattaja, jolla on oikeus valita laboratorio; 
laboratoriotulokset tulee toimittaa jalostusorganisaatioon.  
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DNA-tutkimuksia suorittavan laboratorion tulee olla Kansainvälisen Eläingeneetikan Liiton  
(International Society of Animal Genetics, ISAG) jäsen.  
 

§10  Kantakirjaan (rekisteriin) merkitään seuraavat tiedot: 

 
•••• kasvattajan ja omistajan nimi ja osoite  
•••• omistajanvaihdokset 
•••• syntymäpaikka ja kasvattajan nimi (tamman omistaja tai hallintaoikeuden haltija varsan 

syntymähetkellä. Hallintaoikeussopimuksesta tulee toimittaa kopio jalostusorganisaatioon.) 
•••• hevosen nimi, syntymäaika, sukupuoli, väri ja merkit  
•••• syntymänumero 
•••• rekisterinumero (yksilönumero) UELN  
•••• merkkien kuvaus, tunnistuspiirros ja sirun numero (tarra kiinnitetään tunnistuslomakkeelle); 

tunnistajan nimi ja päivämäärä; siruttajan nimi ja päivämäärä  
•••• esivanhempien neljä sukupolvea: nimi, syntymävuosi, väri, tiedossaolevat rekisteri- ja 

kantakirjanumerot 
•••• kaikki jälkeläiset 
•••• kaikki päätökset jalostusarvosta (myös kantakirjanumero) 
•••• DNA-tutkimukset (päivämäärä, laboratorio, tutkimuksen numero) 
•••• DNA-testin tulokset (mukaanlukien epäilyttävän polveutumisen hevoset, vastaa/ei vastaa, 

rekisterissä tietojen muuttamisen päivämäärä) 
•••• kuoleman tai Eestistä ulkomaille myynnin päivämäärä (kuolinsyy, mihin maahan ja kenelle 

myytiin) 
• tamman astutus-/siemennyspäivämäärä 
• näyttelytulokset, paikka ja aika 
• käyttökyvyntestien tulokset., paikka ja aika 
  

§11 Astutuksen ja syntymän, omistajanvaihdoksen ja hevosen kuoleman 

rekisteröinti. 

 
Hevosen astutukset (siemennykset) rekisteröi siitosorien osalta orinpitäjä ja astutusluettelo (liite 
4) toimitetaan jokaisen orin osalta erikseen kantakirjanpitäjälle vuoden loppuun mennessä. 
Samoin orinpitäjä merkitsee astutus-/siemennystiedot astutustodistukseen/varsomisilmoitukseen 
(liite 1), jonka yhden sivun hän säilyttää, yhden sivun toimittaa vuoden loppuun mennessä 
kantakirjanpitäjälle ja kaksi sivua (joista ensimmäinen valkoinen) hän antaa tammanomistajalle.  
Todistusten toimittaminen digitaalisesti allekirjoitettuna ei muuta orinpitäjän velvollisuuksia, 
koska astutustodistus ja varsomisilmoitus (liite 1) ovat lomakkeen samalla sivulla. Siementäjän 
tulee esittää tiedot siementämistä seuraavan kuukauden aikana jalostusorganisaatioon. 
Kantakirjaan (rekisteriin) merkitään astutukset (siemennykset) astutustodistuksien perusteella. 
Varsan syntymän rekisteröi tamman omistaja tai hallintaoikeuden haltija ja tiedottaa siitä 30 
päivän kuluessa kantakirjanpitäjälle varsomisilmoituksella (liite 1). 
Omistajanvaihdoksen, ruunaamisen, hevosen kuoleman, katoamisen tai varkauden rekisteröi 
kantakirjanpitäjä omistajan vastaavan kirjallisen ilmoituksen perusteella. Omistajanvaihdos 
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pitää todistaa kauppakirjan kopiolla, jossa on molemman osapuolen henkilötiedot ja 
allekirjoitukset. Kauppakirjan sijaan voidaan käyttää pankkitositetta tai ulkomaista 
omistajanvaihdostodistusta. Omistajalla on velvollisuus tiedottaa näistä tapahtumista 30 päivän 
kuluessa. Hevosen kuoltua on omistajalla velvollisuus palauttaa hevosen passi 30 päivän 
kuluessa jalostusorganisaatioon. 
 
Näistä velvollisuuksista tiedotetaan VTHÜ kotisivuilla www.vana-torihobune.ee. 
Omistajalta/haltijalta tulleen ilmoituksen perusteella ottaa kantakirjanpitäjä tarvittaessa yhteyttä 
ilmoituksen tehneeseen henkilöön ja muistuttaa velvollisuuksista (esim. passin palautttaminen). 
Palveluhinnastossa ovat hinnat edullisempia oikea-aikaisesti tehdyille asioille (esim. 
omistajanvaihdos, varsan rekisteröinti). 
 

§12 Nimen antaminen. 
 
Nimen antaa hevoselle omistaja, joka tiedottaa siitä kantakirjanpitäjälle viimeistään 
kantakirjaan (rekisteriin) merkinnän yhteydessä (passia anoessaan). Nimen tulee alkaa isän 
nimen alkukirjaimella, tammojen nimen on suositeltavaa loppua vokaaliin ja orien/ruunien 
konsonanttiin. Kantakirjanpitäjällä on oikeus vaatia, että nimi olisi kieliopillisesti korrekti ja ei 
olisi esiintynyt VTHÜ:n kantakirjassa (rekisterissä) viimeisen 25 vuoden aikana. Nimen eteen 
tai loppuun voi kasvattaja lisätä kasvattajaa merkitsevän nimen tai kirjainyhdistelmän.   
Orille ei saa antaa nimeä, joka on jo annettu Eestissä olevalle lisenssiorille tai orille, jonka 
jälkeläisiä on Eestissä siitoskäytössä. Ainoastaan täysveljillä tai täyssiskoilla voi olla sama 
nimi, johon on lisätty järjestysnumerona roomalainen numero.  
Nimen muuttaminen on maksullista ja kaikissa dokumenteissä pitää alkuperäinen nimi olla 
näkyvissä.  

§13 Hevospassi. 

 
Passi on asiakirja hevosen alkuperästä, jalostusarvosta ja identiteetistä. Passin tulee olla hevosen 
mukana ja omistajanvaihdoksen yhteydessä sen tulee seurata hevosen mukana. 
Passin tekee kantakirjanpitäjä Euroopa Unionin komission määräyksen 504/2008 ja Vanha-
Torinhevosen Yhdistyksen jalostusohjelman määräysten mukaan. 
Passeja myönnetään hevosille, jotka on rekisteröity mihin hyvänsä vanha-torinhevosen 
kantakirjan (rekisterin) osaan.  
Kantakirjanpitäjä lähettää passin varsan omistajalle hevosen tunnistuksen, siruttamisen ja 
rekisteröinnin jälkeen (tunnistaja täyttää tunnistuslomakkeen, liite 5). Varsan tunnistus ja 
siruttaminen tulee tehdä viimeistään 6 kuukautta syntymän jälkeen ja ennen vieroitusta. Jos 
tunnistus tehdään myöhemmin kuin 6 kuukauden kuluttua syntymästä, on passi kalliimpi kuin 
oikea-aikaisesti tehdyssä tunnistuksessa. 
Aikuisen hevosen tunnistamiseksi sillä tulee olla jalostusorganisaation rekisteritodistus tai 
astutustodistus/varsomisilmoitus. Jos se puuttuu ja hevosesta ei ole mahdollista löytää 
todistettuja tietoja, tehdään passi, jossa puuttuvien tietojen kohdalla on merkintä „ei-tiedossa“.  
Passin katoamisesta tulee heti tiedottaa jalostusorganisaatiota. Passin kadottua tunnistetaan 
hevonen uudestaan ja sille annetaan passin kopio omistajan hakemuksesta. Euroopan Unionissa 
syntymän perusteella rekisteröidyille hevosille passeja ei tehdä ja omistajan tulee anoa passia 
jalostusorganisaatiosta, joka syntymän rekisteröi.  Jos sitä ei ole mahdollista tehdä, voi hevonen 
saada passin, jossa on UELN-keskuksen tuntemattoman polveutumisen koodi. Euroopan 



18(41) 

 

Unionin ulkopuolelta tuodulle hevoselle, jolta puuttuu EU-vaatimukset täyttävä passi, tehdään 
Euroopan Unionin komission määräystä 504/2008 art. 8 vastaava passi.  
 
Kaikki muutokset (väri, merkit, näyttely- ja mittaustulokset, omistajanvaihdos, ruunaus jne.) 
merkitsee passiin kantakirjanpitäjä. Passin tietojen muuttaminen tai täydentäminen on 
omistajalta kiellettyä. 

§14 Tietojen säilyttäminen ja vastuu 

 
Kantakirjan (rekisterin) alkuperäisdokumenttejä (hakemukset, astutustodistukset ja 
varsomisilmoitukset, tunnistuslomakkeet) säilytetään VTHÜ:ssä 35 vuotta hevosen kuoleman 
jälkeen. 
 
Tietoja säilytetään niin paperilla kuin sähköisessä muodossa. Alkuperäisdokumenttien 
säilyttämisestä vastaa VTHÜ:n hallituksen puheenjohtaja. Dokumenttien esittämisen ja 
liikkumisen määräajat:  
 
Tapahtuma Dokumentti Orinpitäjä  

Tamma
n 
omistaja
/haltija 

Siementä
jä 

VTHÜ 

Siemennys/astutus Astutustodistus 30 päivän 
aikana 

   

Varsan syntymä Varsomisilmoitus  30 
päivää 
syntym
ästä 

  

Siemennykset/ast
utukset 

Astutusluettelo Vuoden 
loppuun 

   

Tunnistus ja 
rekisteröinti 

Passi    6 kk 
kuluessa 
syntymästä 

Omistajanvaihdos  Passi ja kirjallinen 
ilmoitus 

30 päivän 
kuluessa 

30 
päivän 
kuluess
a 

 30 päivän 
kuluessa 
esittämisestä 

Hevosen kuolema Passin palautus 30 päivän 
kuluessa 

30 
päivän 
kuluess
a 

 Säilytettävä 
35 vuotta 
kuoleman 
jälkeen 

Siemennys Siemennyskirjanpito   Siemenn
ystä 
seuraava
n kk 
aikana 
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SIITOSELÄIMEN POLVEUTUMISEN REKISTERÖINTI JA 
POLVEUTUMISEN OIKEELLISUUDEN KONTROLLOINTI  

 
Lainsäädännölliset perusteet siitoseläimen polveutumisen rekisteröinnille ja polveutumistietojen 
oikeellisuuden kontrolloinnille on esitetty jalostusohjelman yleisosassa. 

1. Polveutumistiedot ovat hevosen esivanhempien tiedot – nimi, syntymäaika, kantakirja, 
kaikki hevoselle annetut rekisteröinti- ja kantakirjanumerot, väri ja muut tiedossa olevat tiedot. 
Polveutumistiedot rekisteröi kantakirjanpitäjä kantakirjaan (rekisteriin). Passiin merkitään 
hevosen ja esivanhempien polveutuminen neljässä polvessa (mukaanlukien vanhempien ja 
isovanhempien nimet, syntymävuodet, värit ja kantakirjanumerot).   
2. Jokaisen rekisteröitävän varsan polveutuminen tulee todistaa DNA-testillä (varsa, isä, emä). 
Tutkimuksen voi tehdä laboratorio, joka on Kansainvälisen Eläingenetiikan Liiton (International 
Society of Animal Genetics, ISAG) jäsen. 
3. Torinhevosen universaalisuunnan (TA) kantakirjasta otetut esivanhemmat rekisteröidään 
niiden polveutumisdokumenttien tai kantakirjamerkintöjen perusteella. Vanha-Torinhevosen 
Yhdistys pitää vanha-torinhevosten kantakirjaa TA-torinhevoskannassa vielä säilyneille 
vanhantyyppisille torinhevosille. 
4. Eestin ulkopuolella syntyneiden hevosten omistajilla on velvollisuus esittää korrektit 
polveutumistiedot yhdessä hevosen polveutumista todistavien geneettisten tietojen kanssa (tämä 
pätee myös EU:n sisäisesti) kantakirjanpitäjälle.  
5. Kantakirjan (rekisterin) alajaotuksen (ks, Vanha-Torinhevosen kantakirjamerkintöjen 
perusteet ja kantakirjausohjesääntö)  tulee varmistaa polveutumiseltaan arvokkaampien hevosten 
selkeä erottuminen vähemmän arvokkaista hevosista.  
6. Polveutumistietoja säilytetään yhdessä hevosen muiden tietojen kanssa 35 vuotta hevosen 
kuoleman jälkeen.  
7. Omistajat vastaavat esittämistään tiedoista, kantakirjanpitäjä vastaa polveutumistietojen 
oikeellisuuden kontrollista ja kantakirjamerkinnöistä.  
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SIITOSELÄIMEN NÄYTTELYTULOKSET JA JALOSTUSARVO 
 
Lainsäädännöllinen peruste siitoseläimen polveutumisen rekisteröinnille ja polveutumistietojen 
oikeellisuuden kontrollille on esitetty jalostusohjelman yleisosassa.  

1. Näyttelytuloksia kerää ja käyttää Vanha-Torinhevosen Yhdistys.  
 
2. Näyttelytulokset ovat hevosen arvostelun tulokset.  
 
3. Jalostusarvon määrittämisessa otetaan huomioon niin hevosen itsensä kuin sen 

esivanhempien ja jälkeläisten tulokset jalostuksessa ja urheilussa. Vanha-torinhevosten 
jalostusarvoa arvioidaan niiden itsensä, esivanhempien, jälkeläisten ja sisarusten 
polveutumisen ja näyttelytulosten perusteella. 

 
4. Hevosen jalostusarvoa arvioidaan varsana, näyttelyissä, kokeissa jne. 
 
5. Jalostustiedot ovat näyttelytulokset ja polveutumistiedot neljässä sukupolvessa. Jalostusarvon 

arviointijakso on ensimmäisistä näyttelytuloksista orin pakastespermanvaraston 
loppumiseen.. 

 
6. Kaikki arvostelutulokset merkitään kantakirjaan (rekisteriin). Tulokset merkitään 

hevospassiin, jos omistaja sitä haluaa ja toimittaa passin jalostusorganisaatioon sitä varten.. 
 
7. Näyttelytulokset ovat ennen kaikkea kasvattajille tarkoittu informaatio, jota käytetään 

siitosparien valinnassa.  
 
8. Lisenssiorien nimilista julkaistaan internetissä www.vana-torihobune.ee ja näyttelytulokset 

julkaistaan Eestin Tuotantoeläinten Keskusrekisterin serverissä. 
 
9. Näiden ohjeiden noudattamisesta vastaa VTHÜ:n hallitus. 
 
10. VTHÜ järjestää näyttelyitä vähintään 3-vuotiaille hevosille. Näyttelysäännöt on esitetty 

„Näyttelyn järjestysohjeet“.  
 
11. Näyttelytulosten ja jalostusarvon arviontitulosten perusteella voidaan tammalle tai orille 

antaa arvonimi ELIIT, joka merkitään hevospassiin, VTHÜ kotisivuille ja sähköiseen 
kantakirjaan. 
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SIITOSELÄIMEN JA JALOSTUSMATERIAALIN HYVÄKSYNTÄ  

§1 Yleistä 

 
Lainsäädännöllinen peruste siitoseläimen polveutumisen rekisteröinnille ja polveutumistietojen 
oikeellisuuden kontrollille on esitetty jalostusohjelman yleisosassa.  

1. Merkitykset. Vanha-torinhevoset ovat vanha-torinhevosten kantakirjaan syntymän 
perusteella rekisteröityjä hevosia sekä omistajan hakemuksen perusteella torinhevosten 
universaalisuunnan (TA) kantakirjasta siirrettyjä hevosia.  
2. Jalostusmateriaalia ovat jalostusorganisaatiossa rekisteröidyt sperma, munasolut, alkiot. 
Jalostusmateriaalin rekisteröinnin yhteydessä tulee jalostusorganisaatioon esittää Euroopan 
Komission päätöksen 96/79/EU vaatimat tiedot.  
3.  Tämä ohje määrää orien ja tammojen hyväksymisestä siitokseen ja sperman, munasolujen 
ja alkioiden käytöstä vanha-torinhevosen kantakirjan vaatimusten mukaan.   
4. Siitokseen hyväksyminen määräytyy polveutumisen, rakenteen, liikkeiden, 
näyttelytulosten ja jälkeläisten näyttelytulosten mukaan.  
5. Lisenssiori merkitään kantakirjaan „Vanha-torinhevosen kantakirjaan merkinnän 
perusteiden ja kantakirjausohjesäännön“ mukaan.  
6. Siiitokseen hyväksynnän julkaisu. Orien lisenssoinnit, näyttelytulokset, tammojen 
siitokseen hyväksynnät ja muut jalostusta koskevat tiedot ja päätökset julkaistaan VTHÜ:n 
kotisivuilla www.vana-torihobune.ee. Tiedot merkitään hevospassiin, jos omistaja toimittaa 
passin jalostusorganisaatioon sitä varten. 
7. Jalostuslautakunta muodostetaan Vanha-Torinhevosen Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 
8. Siitokseen hyväksyntä tehdään pääsääntöisesti ennen astutuskauden alkua, mutta 
tarvittaessa voidaan uusia oreja lisenssoida heti niiden näyttelytulosten selvittyä.  
9. Pakastemateriaalia, joka on etukäteen rekisteröity jalostusorganisaatiossa, käytetään 
hyväksytyillä siemennysasemilla, jotka vastaavat lainsäädännön mukaan jalostusmateriaalin 
oikeellisuudesta ja DNA-tutkimusten tuloksista.  
10. Siemennysasemien tulee esittää tehtyjen siemennysten tiedot siemennystä seuraavan 
kuukauden aikana.  
11. Hevosten arvostelu tehdään näyttelyohjeiden mukaisesti. 
12. Tammojen ja orien ensimmäinen arvostelu tehdään ennen kantakirjanumeron antamista. 
 

§2 Orin lisenssointi 

 
1. Orin lisenssoinista tekee esityksen hallitukselle jalostusorganisaation jalostuslautakunta. 
Jalostuslautakunta tekee päätöksen kokouksessaan, kun on kerätty riittävästi tietoja hevosen 
siitosarvosta. Päätös on enemmistöpäätös, äänten jakautuessa tasan ratkaisee lautakunnan 
johtajan ääni. Lautakunnan päätökset ovat suositus hallitukselle. 
2. Ehdotuksen orin lisenssoimiseksi voivat tehdä orin omistaja, orin jälkeläisten omistajat, 
jalostuslautakunnan jäsenet.   
3. Lisenssointia varten orin on oltava vähintään 3-vuotias ja sillä tulee olla vähintään yhdestä 
näyttelystä jalostusohjelmassa vaadittava tulos. Ori, jota ei voitu arvostella näyttelyssä, voidaan 
hakemuksesta lisenssoida jalostuslautakunnan päätöksellä, jos se on genofondin säilyttämiseksi 
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tärkeää.  
4. Lisenssointivaatimukset. Eestissä syntyneen tai maahantuodun orin ensimmäistä 
lisenssointia varten tulee omistajan esitellä se vähintään 3-vuotiaana näyttelyssä. Näyttelyssä 
orin tulee saada keskimäärin vähintään 7 pistettä, yksikään osa-alue ei saa olla alle 6 pistettä. 
Näyttelytulosten ja polveutumisen perusteella tekee jalostuslautakunta päätöksen lisenssoinnista. 
 
Arvosteltavan orin tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
- vähintään 3-vuotias 
- polveutuminen vastaa kantakirjaan merkinnän vaatimuksia 
- ennen arvostelua tulee varmistua orin identiteetistä 
- puuttuvat jalostusarvoa heikentävät terveysongelmat. 
  

Sallittuja eivät ole orit, jotka ovat:   

•••• lääkkeiden tai doping-aineiden vaikutuksen alaisia 
•••• manipuloituja tuloksien saavuttamiseksi 
•••• terveydeltään siten ongelmallisia, että se estää siitosarvon arvostelua. 
 
Lisenssointipäätös on: 
lisenssoitu 
lisenssoitu kahdeksi vuodeksi 
ensin alkuun ei-lisenssoitu 
ei-lisenssoitu 

 
Päätös on ”ensin alkuun ei-lisenssoitu”, kun ori ei täytä vaatimuksia rakenteen tai käyttökyvyn 
osassa, mutta on todennäköistä, että  tulevaisuudessa on odotettavissa parempia tuloksia. 
Arvostelulautakunta voi päättää, milloin ori tulee uudestaa esitellä.  
 
Lisenssointipäätökset tulee julkaista, kantakirjanpitäjän tulee merkitä päätös ”lisenssoitu” 
passiin. 
 
Lautakunnan päätöksestä voi orinomistaja valittaa esittämällä lautakunnalle kirjallisen valituksen 
4 viikon kuluessa.  

Jos lautakunta ei oria lisenssoi, sen voi esittää uudestaan seuraavana vuonna.  

Lisenssiorilla tulee olla tehtynä DNA-testi (suositeltavaa tutkia polveutuminen). 

 
Jalostuslautakunnalla on oikeus muuttaa omia tai edellisten lautakuntien päätöksiä, jos selviää 
orin sopimattomuus siitokseen tai tiettyyn kantakirjan osaan. Jalostuslautakunnan päätökset 
ovat voimassa vain DNA-tutkituille hevosille.  
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NAARASELÄIMEN SIEMENNYSTIETOJEN REKISTERÖINTI 
 
Lainsäädännöllinen peruste siitoseläimen polveutumisen rekisteröinnille ja polveutumistietojen 
oikeellisuuden kontrollille on esitetty jalostusohjelman yleisosassa.  

1. Luvattuja ovat kaikki astutus- ja siemennystavat: astutus, keinosiemennys tuorespermalla, 
pakastespermalla, alkoinsiirto. Siementäjän tulee täytää laissäädännön pätevyysvaatimukset, 
siementäjällä tulee olla Vanha-Torinhevosen Yhdistyksen antama siementäjän todistus. 

2. Orinpitäjä tai siemennysaseman joihtaja merkitsee siemennyspäivät ja käytetyn orin nimen 
astutustodistukseen/varsomisilmoitukseen (liite 1). Tamman omistja merkitsee samat tiedot 
tammakorttiin (liite 2) tai muuhun kirjanpitoon. Lisäksi orinpitäjä tai siemennysaseman johtaja 
merkitsee kaikki orin astutus-/siemennystiedot astutuskauden loputtua astutusluetteloon (liite 
4). Astutukset/siemennykset rekisteröidään sähköisessä kantakirjassa. 

3. Keinosiemennyksistä pitää siementäjä kirjaa sähköisesti tai paperilla (Tuotantoeläinten 
jalostuslaki (§ 24 kappale 7). Kirjanppidossa tulee näkyä: siemennyksen järjestysnumero, 
siemennysaika, tammanomistajan/haltijan tiedot; orin ja tamman nimet, rekisteröintinumerot ja 
kantakirjanumerot. Tuotantoeläinten jalostuslain § 24 kappale 8 mukaan tulee siementäjän 
toimittaa em. tiedot jalostusorganisaatioon kerran kuussa, viimeistään siemennystä seuraavan 
kuukauden aikana. 

4. Tuotantoeläinten jalostuslain § 26 mukaan jalostusmateriaalia hankkineen henkilön tulee 
pitää sähköisesti tai paperilla kirjanpitoa jalostusmateriaalin käytöstä. Kirjanpidossa tulee näkyä 
pakolliset tiedot, jalostusmateriaalin myyntiaika ja jalostusmateriaalin saajan nimi, tietoja tulee 
säilyttää myynnistä 10 vuotta. 

5. Kantakirjanpitäjä saa siemennystiedot astutustodistus/varsailmoituksesta ja 
astutusluettelosta ja säilyttää esitetyt tiedot paperilla 35 vuotta hevosen kuolemasta ja 
sähköisessä muodossa. Jokaisen rekisteröitävän varsan polveutumisesta tehdään DNA-testit 
(varsa, isä, emä).  

6. Sperman omistajaksi kantakirjanpitäjä pitää sperman keräyksen hetkellä orin omistajaksi 
ollutta, jos orinomistaja ei ole nimittänyt sopimuksella spermanomistajaksi jotakuta toista 
henkilöä tai organisaatioita. Kopio sopimuksesta tulee toimittaa kantakirjanpitäjälle. Orin 
vaihtaessa omistajaa ja sperman omistaja ennallee, ellei kauppakirjassa ole sovittu muuta. 

7. Astustodistuksia (liite 4) täytetään erikseen jokaisesta orista ja toimitetaan viimeistän 31. 
joulukuuta jalostusorganisaatioon, jossa astutukset/siemennykset merkitään sähköiseen 
kantakirjaan. On suositeltavaa, että orinomistaja tai tämän edustaja jättää itselleen kopion 
astutusluettelosta. 
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KANTAKIRJAAN (REKISTERIIN) MERKITTÄVÄN TUOTANTOELÄIMEN 
TUNNISTAMINEN JA TUNNISTUSKIRJANPITO  

 
Lainsäädännöllinen peruste siitoseläimen polveutumisen rekisteröinnille ja polveutumistietojen 
oikeellisuuden kontrollille on esitetty jalostusohjelman yleisosassa. 

1. Vanha-Torinhevosen Yhdistys järjestää ja pitää  kirjaa vanha-torinhevosten tunnistuksista. 
2. Hevosen tunnistamisen osat ovat: astutustodistus/varsomisilmoitus (liite 1), tunnistuslomake 

(liite 5), nimi, yksilönumero UELN, mikrosirun koodi, rekisteröintimerkintä, hevospassi. 
Hevoselle antaa nimen omistaja. Yksilönumero (UELN) annetaan kaikille tunnistetuille 
hevosille jalostusohjelman „Kantakirjamerkintöjen perusteet ja kantakirjausohjesääntö“ 
mukaan. Numerossa on näkyvissä myös hevosen syntymävuosi. Merkinnän kantakirjaan 
(rekisteriin) tekee Vanha-Torinhevosen Yhdistys.  

3. Tunnistaminen tulee tehdä niin, että viimeistään 6 kuukauden kuluessa varsan syntymästä tai 
vanhemman hevosen tunnistamisesta ovat sitä todistavat dokumentit kantakirjanpitäjällä ja 
tämä on rekisteröinyt tiedot sähköiseen kantakirjaan ja tehnyt passin. Varsan polveutuminen 
tulee todistaa DNA-testillä. Vanhemmilta hevosilta vaaditaan tunnistuksessa, että omistaja 
esittää hevosen polveutumista todistavat asiakirjat. Rekisteritodistuksen vaihdossa passiksi 
tulee DNA-tutkimus tehdä vain kantakirjanpitäjän niin vaatiessa. Passi toimitetaan hevosen 
omistajalle, kun tämä on maksanut passin tekemisestä syntyneet kulut. 

4. Tunnistaja täyttää tunnistuslomakkeen (liite 5). Tunnistuslomakkeelle merkitään 
tunnistettavan hevosen nimi, mikrosirun sijainti ja tarra, syntymäaika, väri, sukupuoli, 
vanhempien nimet, merkkien kuvaus ja piirros, kasvattajan nimi  (vanhemmilla hevosilla 
omistajan), hevosen syntymäpaikka, kasvattajan (omistajan) allekirjoitus, tunnistajan nimi ja 
allekirjoitus. Korjauksia väriin ja merkkeihin saa tehdä ainoastaan kantakirjanpitäjä tai hänen 
valtuuttamansa henkilö.  

5. Tunnistaminen tulee tehdä samalla, kun hevonen sirutetaan. Mikäli siruttaminen ei jostain 
syystä onnistu tunnistamisen yhteydessä, tulee tunnistajan täyttää Ilmoitus hevosen 
siruttamisesta (liite 6). Tunnistaja on velvollinen kontrolloimaan mikrosirun olemassaolon 
ennen siruttamista, toimittamaan tunnistuslomakkeen, jossa on merkintä sirun paikasta sekä 
sirutarran 30 päivän kuluessa kantakirjanpitäjälle.  

6. Tunnistajan on suositeltavaa toimittaa tunnistusdokumentit vähintään 3 päivää ennen kuin 6 
kuukautta on kulunut varsan syntymästä tai vanhemman hevosen tunnistamisesta ja ei-oikea-
aikaisesti tilatusta tunnistuksesta kahden viikon kuluessa tunnistuksesta. Sirutus tulee tehdä 
samanaikaisesti tai ennen tunnistuslomakkeen täyttämistä.  
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SIEMENTÄJÄN KOULUTUSOHJELMAT SEKÄ TODISTUKSEN 
SAAMISEN VAATIMUKSET  

 
1. Vanha-Torinhevosen Yhdistys hyväksyy siementäjinä: 

kaikki eläinlääkärit 
kaikki vastaavan erikoiskoulutuksen todistettavasti saaneet henkilöt.  
 

2. Vanha-Torinhevosen Yhdistys tekee tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä 
Eestin Maatalousyliopiston kanssa hevosten keinosiemennyksen täydennyskoulutuksen 
järjestämiseksi.  

 
3. Hevosten keinosiementäjinä työskenteleviä henkilöitä tiedotetaan Tuotantoeläin 

jalostuslain (§ 24) vaatimuksista keinosiemennyksessä ja siemennyskirjanpidossa. Heille 
annetaan todistukset, että Vanha-Torinhevosen Yhdistys on hyväksynyt heidät 
siementäjiksi.  

 
4. Siementäjä pitää paperilla tai sähköisesti kirjanpitoa naaraseläinten siemennyksistä. 

Kirjanpidossa tulee olla järjestysnumero, siemennysaika, eläimen omistaja, sekä naaras- 
ja uroseläimen nimi, rekisterinumero tuotantoeläinten rekisterissä ja kantakirjanumero.  

 
5. Siemennystiedot tulee toimittaa viimeistään siemennystä seuraavan kuukauden aikana 

Vanha-Torinhevosen Yhdistykselle.  
 

6. Siemennyksiä tekevillä eläinlääkäreillä on velvollisus noudattaa kaikkia oikeudellisia 
määräyksia, mukaanlukien jalostusorganisaation koostamaa jalostusohjelmaa, joka on 
hyväksytty Eläinlääkintä- ja elintarvikevirastossa. Jalostusohjelmassa on määräykset 
siemennyksistä, astutustodistuksista jne. 

 
7. Tärkeimmät oikeudelliset määräykset: 

-  tuotantoeläinten jalostuslaki; 
- Maatalousministerin määräys 21.10.2008 nr. 99; 
- Maatalousministerin määräys 21.03.2011 nr. 24; 
- Maatalousministerin määräys 18.12.2002 nr. 86; 
- Euroopan Unionin lait: 90/427/ETA, 96/79/EU, 2010/471/EU. 
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DOKUMENTTIMALLIT 
Liite 1 

 

                                               Paaritustunnistus. 

 
Paarituspunktis asukohaga .......................................................................................…… 
                                          Maakond                  Aadress         Vald             Postiindeks     
 
on paaritatud (seemendatud) mära  ..........................................................…reg. nr.........………… 
 
värvus ja märgised.........................................................sünniaeg................................………… 
 
isa..............................…………………………..ema.....................................……………………  
 
sugutäkuga..............................................................................……….tõurmt. nr.......................... 
 
Paarituste (seemenduste) ajad olid …………............................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Paaritus (seemendus) toimus naturaalpaaritusena/ sügavkülmutatud spermaga/värske spermaga 
kohapealt/ transporditud värske spermaga  (õige alla kriipsutada). 
 
Mära omanik oli paarituse (seemenduse) ajal.....................................................................……… 
 
Paarituse (seemenduse) andmete õigsust tõendab  
 
......................................................................................................................................................... 
                  ees- ja isanimi                            kuupäev                                                      allkiri    
 

                                                     Varsa sünniteade. 

 
 Ülalnimetatud paarituse (seemenduse) tagajärjel sündis ………………………………………. 
         Kuupäev 
..................................................... ………………………  varss, kelle värvus on........................... 
                sünnikoht 
 
 sugu............................ Nimi.............................................................................................. 
 
Mära omanik...........................................................………………….Allkiri.............................. 
Kui elusat varssa ei sündinud või varss elas alla nädala, palume alla kriipsutada, kas tegemist oli surnult 
sünniga/aborteerumisega.......................kuupäeval/ nõrga või haige varsa surmaga/ resorbeerumisega 
(imendumisega)/ kaksikutega. 
                                                                                   Allkiri................................................ 
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Liite 2 

 

Lisa 3.

MÄRAKAART

Mära nimi ja registreerimis- või tõuraamatunumber:

Mära sünniaeg:

Ema nimi ja reg. või tõuraamatunumber:

Isa nimi ja reg. või tõuraamatunumber:

Emaisa nimi ja reg. või tõuraamatunumber:

Mõõtmised:

Kuupäev Mõõdud

Sündmused (näiteks paaritus, seemendus, varssumine, 

aborteerumine, tiinuskontroll)

Kuupäev Sündmus Lisainfo (nt. kasutatud täkk, varssa sugu)



29(41) 

 

Liite 3 

 

Lisa 4

                                KARJAS OLEVATE HOBUSTE ARVESTUSE PIDAMISE VORM
alus: Põllumajandusministri 21.12.2009. a määrus nr. 128 § 12 lg 4 

Loomapidaja andmed (nimi, aadress):_______________________________________________________________________________________ 

JRK Nimi Tõug Sünniaeg Karja toomise Eelmine omanik Karja toomise Karjast välja Karjast välja Karjast välja viimise
Registrinumber (päev, kuu,  aeg (nimi, aadress, eesmärk viimine viimine põhjus

aasta, koht) (kuupäev) isiku- või registri- (ost, pidamine, rent (kuupäev) (Kuhu, kellele,nimi, aadress, (müük, rent, pidamine, hukk,

kood) jms) isiku- või registrikood) surm, hädatapp jms)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

andmed tuleb kajastada arvestuses kolme päeva jooksul (§ 12 lg 5)
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Liite  4.                         
Saata 31. detsembriks aadressil:    Vana-Tori Hobuse Ühing, Hargo talu, Kuigatsi küla, 68222 Puka vald, Valgamaa                          
 
                                                                                                                                                                                                                           

Sugutäku ...............................................................................paarituste 
registreerimise leht nr........... 
 
 
 

Mära omaniku andmed                             Mära andmed 

 Nimi s.a. värvus Nr. Nimi  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10       

11       

12       

13       

14       

 
Kinnitan andmete 
õigsust.............................................................................................................(paarituspunkti 
juhataja või täku omanik) 
 



31(41) 

 

Liite  5 
Identifitseerimisleht 

 
Sünniaeg…………………….. reg. Nr.…………  
Nimi…………………………………………….………… Värvus………………………… 
Sugu…………….  
Ema ………………………………………    Emaisa……………………………………… 
Isa …………………………………………… 
Mära paaritamise koht……………………………………  
Mära paaritamise aeg: 
1……………………..2……………………………3………………………………………… 
.Kirjeldus:  
v.e……………………………………………………………………………………………… 
p.e.………………………………………………………………………………………………… 
v.t………………………………………………………………………………………………… 
p.t………………………………………………………………………………………………… 
pea………………………………………………………………………………………………… 
kere………………………………………………………………………………………………
… 
Hobuse omanik (kasvataja)……………………………Soovin reg. VTHÜ tõurmt. 
          ……………… 

allkiri  
Hobuse sünnikoht………………………………………………………………………… 
 
Identifitseerija…………………………………………………………………………………… 

Nimi, kuupäev, koht                           Allkiri  
 
Kontuurdiagram  
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Liite 6 

HOBUSE MÄRGISTAMISE TEADE  
 

 
(TRANSPONDRI KLEEBISE KOHT) 

 
Kuupäev: ______________________________ 
 
Koht: _________________________________ 
 
Käesolevaga kinnitan, et olen elektroonilise transpondriga märgistanud järgmise hobuse: 
 
Hobuse nimi/UELN kood: _________________________________________________ 
 
Sünniaeg: ______________________________________________________________ 
 
Ema nimi (täidetakse varsa puhul): __________________________________________ 
 
Värvus: ________________________________________________________________ 
 
Märgiste kirjeldus: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Transpondri paigaldamise koht: _____________________________________________ 
 
Hobuse omaniku/pidaja nimi ja allkiri: _______________________________________ 
         _______________________________________ 
 
 
 
Kinnitan, et kontrollisin ja ei leidnud enne märgistamist varasema märgistuse olemasolu. 
 
Märgistanud isiku nimi, allkiri ja ametinimetus: _________________________________ 
 
             _________________________________ 
 
             _________________________________ 
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NÄYTTELYIDEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Näyttelyitä järjestetään Tuotantoeläinten jalostuslain, Eläinsuojelulain yms. Lakien, vanha-
torinhevosen näyttelyohjeiden ja alkuperäiskantakirjan sääntöjen mukaisesti.  
 
Hevosten näyttelyitä käytetään selvittämään hevosen jalostusarvoa. Arvosteluja tehdään 
varsana, näyttelyissä ja toisissa tapahtumissa. Varsojen arvostelu tapahtuu kantakirjaan 
(rekisteriin) merkitsemisen yhteydessä: arvostellaan varsan kehitystä ja yleisvaikutelmaa. 
 
Näyttelyiden järjestämisen perusteiksi ovat seuraavat ohjeet: 
 
1. Siitoseläimen polveutumis- ja näyttelytulosten kerääminen, niiden oikeellisuuden 
kontrolli, käsittely ja säilyttäminen 
2. Tiedot laboratoriosta, jossa tehdään jalostusarvon määrittelemiseksi tarpeellisia 
analyysejä 
3. Siitoseläinten näyttelytulosten julkistaminen  
4. Näyttelytuomarin/arvostelijan koulutusohjelmat ja pätevyyden saaminen, todistuksen 
myöntäminen 
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VANHA-TORINHEVOSEN NÄYTTELYOHJEET 

Vanha-Torinhevosen Yhdistys hyväksyy myös toisten virallisten jalostusorganisaatioiden  
näyttelytulokset, mutta VTHÜ:n näyttelyiden tulokset otetaan ensimmäisenä huomioon.  

Näyttelytuloksia tulee arvioida mahdollisimman liberaalisti,  jotta säilytettäisiin genofondi, 
monipuolinen perimä ja kanta.  

Näyttelyt ovat hyvä mahdollisuus tehdä vanha-torinhevosta tunnetuksi esittelemällä sekä nuorten 
kuin myös vanhempien hevosten ulkonäköä ja edustuksellisutta. Vanha-torinhevosten 
esittäminen arvioijille on pakollista, jos orinpitäjä haluaa orin lisenssoimista ja pääkantakirjaan 
merkitsemistä tai tamman omistaja/haltija haluaa tamman merkintää pääkantakirjaan. Toisten 
hevosten esittäminen on vapaaehtoista ja riippuu ainoastaan omistajan halusta ja valinnoista.  

  

Tavoite. Vanha-torinhevosten näyttelyiden tavoite on määritellä hevosille ennustettava 
jalostusarvo sekä hevosten vanhempien ja kaukaisempien esivanhempien todellisen 
jalostusarvon luotettavuuden asteittainen lisääminen. Koska tärkein menetelmä on arvostelu ja 
sen myötä vertailu, ovat tulokset sitä luotettavampia, mitä täydellisemmin ovat kaikki vanha-
torinhevoset osallistuneet näyttelyihin ja mitä suuremmasta joukosta on tallessa 
vertailukelpoisia tuloksia. Poikkeuksia arvostellaan erillisestä hakemuksesta.    
 
 
Arvostelu. Hevosia arvostellaan aikaisintaan 3-vuotiaana. Arvostelu tulee olla tehtynä, ennen 
kuin hevonen voidaan siirtää esikantakirjasta pääkantakirjaan tai kantakirjaan. Terveydeltään tai 
perinnöllisten vikojen  vuoksi kelpaamattomia hevosia ei arvostella.   
Arvostelulautakunnan nimittää hallitus. VTHÜ:n hallitus voi tarvittaessa kutsua tuomareiksi  
myös asiantuntijoita, jotka eivät ole arvostelulautakunnan jäseniä. Näyttelyissä on tuomareita 
vähintään 2.  
  
 
Näyttelyohjeet. Osanottajia pyydetään rekisteröitymään vähintään 5 päivää ennen näyttelyä 
osoitteeseen: 
Vana-Tori Hobuse Ühing, Hargo talu, Kuigatsi küla, 68222 Puka vald,   
jotta näyttelypöytäkirjojen esivalmistelut ehditään tehdä. 
 
Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla hevosilla tulee olla mukana passit ja eläinlääkärin tulee 
tarkastaa niiden terveydentila. 
 
Esittäminen tapahtuu maata käsin paikallaan ja kovalla pinnalla n. 20 metriä pitkällä suoralla 
uralla käynnissä ja ravissa sekä irtaallaan (arvostellaan rakennetta ja jalka-asentoja, askellajien 
puhtautta ja jalkojen terveyttä).  
 
Jalostusarvon määrittämiseksi ei käytetä arviointeja ratsain tai valjakossa esitettynä noudattaen 
alkuperäiskantakirjan TA-vaatimuksia. Rodun markkinoimiseksi on mahdollisuus järjestää 
esim. näyttelyitä, joissa esitetään hevosia ratsain tai valjakossa, oreja yhdessä jälkeläisineen jne. 



35(41) 

 

 

JALOSTUSELÄIMEN POLVEUTUMIS- JA NÄYTTELYTULOSTEN 
KERÄÄMINEN, NIIDEN OIKEELLISUUDEN KONTROLLI, 
KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN  

§1 Yleistä. Lainsäädännölliset perusteet. 

 
Vanha-torinhevosten näyttelyissä noudatetaan Tuotantoeläinten jalostuslakia, Eläinsuojelulakia 
,Vanha-torinhevosten jalostusohjelmaa ja alkuperäiskantakirjan sääntöjä   

§2. Käsitteet. 

 
Näyttelytulokset ovat hevosten (mukaanlukien siitostammojen) arvostelutulokset näyttelyistä. 
Näyttelytuloksina otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat näyttelytulokset.   

§ 3. Tavoite.  

 
Vanha-torinhevosten näyttelyiden tavoite on saada siitokseen käytettävistä hevosista, niiden 
esivanhemmista, sisaruksista ja jälkeläisistä tietoja, jotka mahdollistaisivat määritellä niiden 
jalostusarvon. Näyttelytuloksia tulee arvioida mahdollisimman liberaalisti,  jotta säilytettäisiin 
genofondi, monipuolinen perimä ja kanta. Näyttelyt ovat hyvä mahdollisuus vanha-
torinhevosen suosion lisäämiseksi.   

§ 4. Näyttelyvaatimukset.   

 
Näyttelyitä järjestetään vähintään 3-vuotiaille hevosille. Arvostellaan sekä oreja, tammoja että 
ruunia. Ruunien ja suurimman osan sekä orien että tammojen arvosteluiden tavoitteena on 
niiden vanhempien periyttämiskyvyn ja jalostusarvon määrittäminen.  
 

§ 5. Polveutumis- ja näyttelytietojen kerääminen, rekisteröinti.  

 
Hevosten näyttelytulokset rekisteröidään näyttelyiden ja kilpailuiden pöytäkirjoissa yhdessä 
polveutumistietojen kanssa. Yhteenvedot näistä pöytäkirjoista merkitään sähköiseen 
kantakirjaan jokaisen hevosen tietoihin ja julkaistaan kotisivuilla. Näyttelyiden 
alkuperäisdokumentit kerätään ja säilytetään VTHÜ:ssä.  
 

§ 6. Näyttelytulosten geneettinen arvostelu, menetelmät, indeksit. 

 
Geneettisen arvostelun käyttö ei ole kannan pienuuden vuoksi tarkoituksenmukaista eikä 
luotettavaa.  
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§ 7. Polveutumisen ja rakenteen arvostelu, arvostelukriteerit, vaatimukset ja 

standardit, laskentaperusteet.  

Polveutuminen 

Jalostusmenetelmä on puhdasjalostus, polveutumisessa tulee olla (kantakirjan perusosassa 
vähintään 75 %) puhdasrotuista torinhevosta.  Puhdasrotuiseksi kannaksi pidetään kaikkia 
vuoden 1945 torinhevosia, mukaanlukien tammikuussa 1937 Eestiin tuodut postier-bretoniorit 
Loots, Uhke, Virk, Tugev ja Sammur. 

Verenlisäyksenä on luvattu seuraavat vanhantyyppiset hannoverinhevoset: Algus 8787 T, Delfiin 
13 531 T, 33 Difer, Farda, Funduk 9361 T, Günther 8503 T, Kiirus 9359 T, Kraver 8505 T, 1 
Abgöttin H 407/63, Griada 16 913 T ja Guoba 17 285 T. 

 
Näyttelyarvostelu 
 
Hevosten arvostelu tehdään seuraavan jaotuksen mukaan:  
• rotu- ja sukupuolityypit 
• rakenne  
• askellajien säännöllisyys 
• käynnin matkaavoittavuus ja elastisuus 
• ravin lennokkuus ja elastisuus 
• luonne 
• yleisvaikutelma 

Seuraavat tulokset ovat toivottuja:  

Ulkonäkö:  
Mitat 3-vuotiaana 
Säkäkorkeus 158 – 166 cm (vähintään 156 cm) 
Etusäären ympärysmitta 22 – 24 cm (vähintään 20,5 cm) 

Värit 

Toivotuimmat ovat perinteiset värit – rautiaan eri muunnokset. Erityisen toivottu on 
tummanrautias liinakko. Esiintyy myös mustia, ruunikoita ja voikkoja; harvinaisempia ovat  
päistäriköt. 

Arvosteluasteikko on 10-portainen: 
10 = suurenmoinen 
9 = erittäin hyvä 
8 = hyvä 
7 = melko hyvä 
6 = tyydyttävä 
5 = riittävä 
4 = puutteellinen 
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3 = melko huono 
2 = huono 
1 = erittäin huono 
0 = ei voida arvostella 
 

  
Arvostellaan seuraavia asioita:  
 
a) tyypit 
• toivottua: keskikokoinen raskas puoliverihevonen, voimakas, näyttävä, selvärakenteinen, 

lihaksikas, hyvä sukupuolityyppi. 
• Ei-toivottua: liian pienet tai suuret hevoset, liian massiiviset tai kevyet tyypit, puutteellinen 

sukupuolileima.  

b) rakenne 

pää:  

• toivottua: ilmeikäs, silmiinpistävä, kooltaan suhteessa runkoon, suuret elävät silmät 
• ei-toivottua: liian pieni pää, pienet silmät, liian paljon silmänvalkuaista näkyvissä, 

luppakorvat, suuret purentaviat. 

kaula:  

• toivottua: keskimääräisen pituinen, tukevalihaksinen, joustava 
• ei-toivottua: liian pitkä tai lyhyt kaula, vähälihaksinen, leveä niska, joutsenkaula. 

lapa ja selkä:  

• toivottua: hyvin kehittynyt säkä, suuri riittävän irtonainen lapa, joustava selkä  
• ei-toivottua: kapea, pysty lapa, huomaamaton säkä, notko- tai köyryselkä. 
 
runko:  
• toivottua: suorakaiteenmuotoinen, tasapainoinen, lihaksikas, pyöreä lautanen, leveä ja syvä 

rintakehä  
• ei-toivottua: hyvin pitkä tai lyhyt selkä, ahdas rintakehä, lyhyt ja suora lautanen.  

etujalat:  

• toivottua: suorat, säännölliset jalka-asennot, vahvat, hyvin kehittyneet nivelet, joustavat 
pituudeltaan keskimääräiset vuohiset 

• ei-toivottua: heikko lihaksisto, kaikki epäsäännölliset jalka-asennot (ahdas, suppuvarpainen 
jne.), kehittymättömät nivelet, liian pystyt vuohiset, epäsäännölliset kaviot.  

takajalat:  

• toivottua: kuivat, kehittyneet nivelet, hyvä lihaksisto, joustavat pituudeltaan keskimääräiset 
vuohiset, säännölliset jalka-asennot  

• ei-toivottua: kaikki epäsäännölliset jalka-asennot, käyrä kinner, pehmeät vuohiset.  
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c) askellajien säännöllisyys 

• toivottua: säännölliset askellajit, suorat liikkeet 
• ei-toivottua: kaikki epäsäännöllisyydet (esim. melonta)  

d) käynti 

• toivottua: 4-tahtinen, matkaavoittava, virkeä, energinen, tasapainoinen 
• ei-toivottua: passikäynti, tahditon, lyhyt, voimaton.  

e) ravi 

• toivottua: 2-tahtinen, voimakasliikkeinen, joustava, matkaavoittava ja tasapainoinen  
• ei-toivottua: tahditon, lyhyt, matala. 

 

f) luonne 

• toivottua: älykäs, hyväluonteinen, rauhallinen, helposti käsiteltävä ja yhteistyöhaluinen  
• ei-toivottua: huono luonne, sopimaton käytös, hermostunut, vihainen.  

g) yleisvaikutelma 

yleisvaikutelman saamiseksi lasketaan kohdista a)-f) keskiarvo.  
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TIEDOT LABORATORIOSTA, JOSSA TEHDÄÄN JALOSTUSARVON 
MÄÄRITTELEMISEKSI TARPEELLISIA ANALYYSEJÄ 

 
Vanha-torinhevosten jalostus määrittelemiseksi ei tehdä laboratoriotutkimuksia.  
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SIITOSELÄINTEN NÄYTTELYTULOSTEN JULKISTAMINEN 
 
1. Näyttelytulokset julkaistaan näyttelypõytäkirjoina 14 vrk:n kuluessa näyttelystä internetissä 
kotisivuilla: www.vana-torihobune.ee ja sähköisessä kantakirjassa. 
 
2. Kaikki näyttelytulokset merkitään omistajan niin halutessa hevospassiin.  
 
3. Tietojen julkistamisesta ja oikeellisuudesta vastaa VTHÜ:n hallitus. 
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NÄYTTELYTUOMARIN/ARVOSTELIJAN KOULUTUSOHJELMAT JA 
PÄTEVYYDEN SAAMINEN, TODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN 

 
1. Näyttelytuomari/arvostelija on VTHÜ:n valtuuttama henkilö.  
  
2. Näyttelytuomarit valitsee hallitus jalostuslautakunnan ehdotuksesta kokeneiden 

hevoskasvattajien, eläinlääkäreiden ja maatalouden tai hevosalan vähintään keskiasteen 
koulutuksen saaneiden ihmisten joukosta.  

 
3. Arvostelu tehdään „Näyttelyohjeet § 7. Polveutumisen ja rakenteen arvostelu, 

arvostelukriteerit, vaatimukset ja standardit, laskentaperusteet“ mukaan ja pääasiallinen 
koulutus on harjoittelu kokeneen tuomarin mukana. Siksi näyttelyihin kutsutaan 
mahdollisuuksien mukaan tunnettuja tuomareita myös toisista raskaiden puoliverirotujen 
jalostusorganisaatioista tai hevosrotujen säilyttämistyötä tekevistä organisaatioista.   

 
4. Valtuutetulle henkilölle antaa Vanha-Torinhevosen Yhdistyksen hallitus vastaavan 

todistuksen.  
 
5. Näyttelytuomarin/arvostelijan todistus on määräajaton, arvostelutyötä tehdään jatkuvasti.  
 
6. Todistuksen voimassaolo loppuu, jos arvosteluja ei tehdä 5 vuoteen ja arvostelija kieltäytyy 

uudesta koulutusjaksosta.   
 
7. Määräysten rikkomisen vuoksi voi hallitus peruuttaa valtuutuksen. Jos tuomari/arvostelija 
on menettänyt uskottavuutensa, hänet poistetaan arvostelulautakunnasta.  


