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Näytteen lähettäminen Pikapakettina: 
Ruokavirasto Seinäjoki/Turkis 
Matkahuolto SEINÄJOKI 
(asiakasnumero 3300143) 
Puhelinnumero osoitekorttiin 040 180 1585 

Näytteiden tuonti : 
Maanantai-Perjantai klo 8.00-16.15 
Seinäjoen laboratorio 
Keskuskatu 23, 60100 SEINÄJOKI 

Sivelynäytteet: 
Ruokavirasto 
Eläintautivirologia/Turkis 
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI 

LAB 1084  

Täytä tarkkaan lähetteen kaikki kohdat ja lue lähetysohje huolella. 

Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö Puhelin 

Lähiosoite Pitopaikkatunnus* 
FI 

Postinumero- ja postitoimipaikka 

 Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse. 
Sähköpostiosoite:  

NÄYTETIEDOT 
Eläinlaji / kpl Kokonainen eläin Eläinlääkärin ottama sivelynäyte 

 Seuranta    Tautiepäily 

TIEDOKSI 
Lähettävä eläinlääkäri / Muu tiedoksi saaja 

Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

ALLEKIRJOITUKSET 
Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

*Pitopaikkatunnus on välttämätön tieto, koska näytteenotto on pitopaikkakohtainen. Tiedon saat
kunnan maaseutuviranomaiselta, jos sitä ei ole.
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Näytteen lähettäminen Pikapakettina: 
Ruokavirasto Seinäjoki/Turkis 
Matkahuolto SEINÄJOKI 
(asiakasnumero 3300143) 
Puhelinnumero osoitekorttiin 040 180 1585 

Näytteiden tuonti : 
Maanantai-Perjantai klo 8.00-16.15 
Seinäjoen laboratorio 
Keskuskatu 23, 60100 SEINÄJOKI 

Sivelynäytteet: 
Ruokavirasto 
Eläintautivirologia/Turkis 
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI 

       LAB 1084  

Lähetysohje: 

Kokonaiset eläimet lähetetään Ruokaviraston Seinäjoen toimipiteeseen. 

Kuolleet eläimet kannattaa pakastaa heti ja lähettää jäisinä, erillisiä kylmäkalleja ei tarvita. 

Raadot saa halutessaan nylkeä. 

Kääri raadot imukykyiseen paperiin esim. sanomalehtipaperi, laita kääre kaksinkertaiseen 
ehjään muovipussiin ja tämän jälkeen tukevaan pakettiin, johon täyteaineeksi lisätään vielä 
muovipakkauksen ympärille imukykyistä paperia. 

Lähete laitetaan päällimmäiseksi pakettiin, omaan muovipussiin pakattuna. 

Laatikko teipataan hyvin kiinni. 

Merkitse pakettiin ”eläinperäinen näyte, vapautettu” 

Lähetä PIKAPAKETTINA, vastaanottaja maksaa. 

ÄLÄ lähetä Matkahuollolla perjantaina! 
Lähetysosoite Matkahuolto: 

Merkitse osoitteeksi: 
Ruokavirasto Seinäjoki/Turkis 
Matkahuolto SEINÄJOKI 
(asiakasnumero 3300143) 
Puhelinnumero osoitekorttiin 040 180 1585 

Näytteitä voi myös tuoda Seinäjoen laboratorioon Keskuskatu 23 Maanantai-Perjantai 
8.00-16.15. 

Eläinlääkäri toimittaa ottamansa sivelynäytteet postitse Helsinkiin ”Posti Ovelle aamulla 
paketti” 

Ruokavirasto, Eläintautivirologia/Turkis 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI 

 
(HUOM! Taudinsyyn selvitykseen lähetettäville eläimille tulee täyttää eri lähete, 
”Turkiseläinten tautitutkimukset” joka löytyy Ruokaviraston kotisivuilta) 
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