
 
 

 

 

Susiraporttilomake 
 

Lähete: E20210125-051 

Tutkimuslajinro: OPAT-205 

Taustatieto: Metsästetty. Lopetettu poliisin määräyksellä pihakäyntien takia 

 

Susi 

naaras 

27,5 kg 

Aikuinen 

Liperi 

23.1.2021

 

Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto) 
 

Ei sairauteen viittaavia muutoksia. 

Lopetettu ampumalla. 

 

Suden ravitsemustila oli kohtalainen, rasvakudosta oli vähän, lihaskunto oli normaali. Susi oli 

lopetettu ampumalla. Luodin sisäänmenoaukko oli vasemmassa lavassa. Luoti oli jatkanut 

matkaansa etuviistoon, lapaluun ja kaularangan lävistäen, niissä murtumia. Luodin ulostuloaukko 

oli oikealla kaulan keskivaiheilla. Ampumavamman ympärillä on runsaita verenvuotoja ja ruhjeita 

pehmytkudoksissa. Lisäksi suden päässä todettiin tuoreita vammoja. Päälaen ihonalaiskudoksessa 

oli laaja verenvuoto, joka ulottui niskassa vasemmalla lihasten väliin ja vasemman korvan taakse. 

Otsassa hiukan keskiviivasta vasemmalla oli lähes 1 cm läpimittainen verenvuoto jonka alla 

otsaluussa oli murtuma otsan luuonteloiden kohdalla. Vasemmalla yläleuan ihossa oli kaksi 

pyöreää, noin 5 mm läpimittaista reikää, joista toinen silmän alapuolella ja toinen toisen 

etuposkihampaan (P2) kohdalla. Vasen yläkulmahammas oli juuresta katkennut, hampaasta oli 

jäljellä noin 5 mm sisäpinnan kiillepintaa. Vasemman alakulmahampaan kärki oli katkennut ja 

vasemman uloimman etuhampaan ja oikean keskimmäisen etuhampaan purupinnalla oli 

lohkeamia. Hammasvammat olivat tuoreita. Muuten hampaat olivat hyväkuntoiset. Vasemman 

reiden ylätakapinnalla oli lihaksissa melko pinnallisia, pieniä, tummia verenpurkaumia, jotka 

selvästi vanhempia mustelmia. Ihossa ei todettu vaurioita. Oikean olkaluun puolivälissä oli 

kuolemanjälkeinen pirstalemurtuma, ympäröivässä pehmytkudoksissa oli voimakkaita ruhjeita ja 

raajan yläpinnan ihossa oli kaksi repeämää, joiden reunat olivat jonkin verran kuivuneet, vamman 

ympärillä kudoksissa ei ollut elinaikaiselle vammalle ominaista verenvuotoa. Turkki oli normaali. 

Mahalaukussa oli sisältöä noin yksi litra, paksuja nahan palasia, luunpaloja ja tummaa, melko 

karkeaa ja lyhyttä karvaa. Suoli oli ulospäin silmämääräisesti normaali. Suolta ei avattu. 

Hengitysteissä jonkin verran limaa ja keuhkoissa yksittäisiä, alle 5 mm läpimittaisia, vaaleita, kovia 

pesäkkeitä. Histologisessa tutkimuksessa keuhkoissa todettiin vähäisiä loisen aiheuttamia 

pesäkemäisiä tulehdusmuutoksia. Muissa elimissä ei todettu sairauteen viittaavaa. Kohdussa ei 



ollut merkkejä aiemmasta synnytyksestä tai tiineydestä. Pilaantumismuutokset olivat kohtalaisen 

vähäiset.  

Sudesta otetussa röntgenkuvassa todettiin lopetuslaukauksen aiheuttamia vammoja lavan ja 

kaulan alueella. Hauleihin viittaavaa ei todettu.  

 

Rabieksen varalta kielteinen.  

Ekinokokkiloisia ei todettu.  

Trikinella-suvun (Trichinella spp.) loisia todettiin. 

 

 

 


