
 
 

 

 

Susiraporttilomake 
 

Lähete: E20210125-050 

Tutkimuslajinro: OPAT-204 

Taustatieto: Sutta metsästetty Riistakeskuksen poikkeusluvalla 21.1.2021 ja siinä yhteydessä 

haavoitettu. Lopetettu poliisin lopetusmääräyksellä 22.1.2021. Lopetettu ampumalla 22.1.2021. 

 

Susi 

naaras 

37 kg 

aikuinen 

Tohmajärvi 

22.1.2021

 

Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto) 
 

Susi oli lopetettu ampumalla. Siinä todettiin lopetuslaukauksen lisäksi haulien aiheuttamia 

vammoja edellispäivän jahdista.  

Ei sairauteen viittaavia muutoksia. 

 

Susi oli melko hyväkuntoinen, rasvakudosta oli kohtalaisen runsaasti nahan alla ja vatsaontelossa. 

Se oli lopetettu ampumalla rintaan, luoti oli lävistänyt keuhkot ja sydämen, rintaonteloon oli 

vuotanut runsaasti verta. Lisäksi ruhossa oli tuoreita haulien aiheuttamia vammoja. Pään ja kaulan 

alueella oikealla oli useita noin 3 mm läpimittaisia hauleja ihonalaiskudoksessa ja lihaksissa. 

Rintalastan etuosan pinnalla olevassa pehmytkudoksessa oli yksi noin 10 mm läpimittainen hauli. 

Selän takaosassa vasemmalla oli kaksi noin 1 cm läpimittaista reikää, joista toisen kohdalla lonkan 

päällisessä lihas- ja rasvakudoksessa noin 10 mm läpimittainen hauli. Oikean takajalan 

ihonalaiskudoksessa polven alapuolella oli yksi noin 3 mm läpimittainen hauli. Kaikki 

ampumavammat vaikuttavat tuoreelta, niiden ympärillä on jonkin verran verenvuotoa. Kylkiluissa 

oikealla, rintakehän puolivälissä muutamia vanhoja parantuneita murtumia, joiden kohdalla 

keuhkokalvolla jonkin verran fibroottista paksuuntumaa, arpea. Vasemmassa munuaisen 

etuosassa oli kuoresta ytimeen ulottuva kuroumamainen arpi, jonka leveys noin 5 mm. 

Keuhkokudoksessa vähäisiä pieniä kovia kalkkeumapesäkkeitä. Mahalaukussa oli sisältöä noin 

yksi litra, karvaa, suuremman eläimen jännekudosta ja metsäkanalinnun jäänteitä. Suoli oli 

ulospäin silmämääräisesti normaali, suolta ei avattu. Kohdun ulkopinnalla erottui yhteensä kuusi 

tummaa vyömäistä jälkeä, jotka istukan arpia a aiemmasta tiineydestä, kohtua ei avattu. Muissa 

elimissä ei todettu silmämääräisiä muutoksia. Karvapeite oli normaali, mutta oikeasta kyljestä hyvin 

verinen ja vasemmalla oli pienempi verijälki selän takaosassa. Hampaat olivat jonkin verran 

kellastuneet ja värjäytyneet, muuten melko hyväkuntoiset. Oikea alakulmahampaan kärki oli 

katkennut, vamma vaikutti vanhemmalta. Oikea yläkulmahammas viistosti noin puolesta välistä 

lohjennut, vamma oli tuore. Pilaantumismuutokset olivat kohtalaiset.  



Sudesta otetussa röntgenkuvassa erottui isoja ja pieniä hauleja niillä kohdin kuin niitä avauksen 

yhteydessä löytyi.  

 

Rabieksen varalta kielteinen.  

Ekinokokkiloisia todettiin.  

Trikinella-suvun (Trichinella spp.) loisia todettiin. 

 


