
Cavalierien	  kuolinsyytutkimukset	   

Suomen	  Cavalier	  kingcharlesinspanieliyhdistys	  ry	  tukee	  rahallisesti	  cavalierien	  ruumiinavauksia	  kuolinsyyn	  
selvittämiseksi.	  Vaikka	  koiran	  kuolinsyy	  olisi	  sinänsä	  selvä,	  avauksesta	  voidaan	  saada	  paljon	  sellaista	  tietoa,	  
mistä	  on	  hyötyä	  rodun	  kokonaisvaltaisen	  terveystilanteen	  parantamisessa.	  Yhdistys	  toivoo,	  että	  
mahdollisimman	  moni	  cavalier	  kingcharlesinspanieli,	  eliniästä	  tai	  kuolinsyystä	  riippumatta,	  toimitettaisiin	  
avattavaksi.	   

Ohjeet	  omistajille	  koskien	  koiran	  ruumiinavausta	   

Koirien	  ruumiinavauksia	  tehdään	  Eviran	  Helsingin	  toimipisteessä	  sekä	  Helsingin	  Yliopiston	  
eläinlääketieteellisessä	  tiedekunnassa.	  Yliopistolla	  avataan	  pääsääntöisesti	  ainoastaan	  Yliopistollisessa	  
Eläinsairaalassa	  kuolleita	  tai	  lopetettuja	  eläimiä,	  joten	  nämä	  ohjeet	  koskevat	  koiran	  lähettämistä	  Eviraan.	   

Koiran	  ruumis	  tulisi	  toimittaa	  Eviraan	  mahdollisimman	  pian	  kuoleman	  jälkeen.	  Jos	  toimitus	  samana	  päivänä	  
ei	  onnistu	  esimerkiksi	  viikonlopun	  takia,	  ruumis	  tulisi	  säilyttää	  viileässä	  (jääkaappilämpötilassa).	  On	  
kuitenkin	  erittäin	  tärkeää,	  että	  se	  ei	  jäädy,	  koska	  jäätyminen	  tekee	  keskushermoston	  tutkimisen	  (ja	  siten	  
mm.	  syringomyelian	  toteamisen)	  vaikeaksi	  tai	  jopa	  mahdottomaksi.	   

Koiran	  mukana	  tulee	  toimittaa	  asianmukaisesti	  täytetty	  lähete.	  Lähetelomake	  ruumiinavaukseen	  löytyy	  	  
täältä	  	  ja	  	  kohdasta	  ’Harraste-‐	  ja	  eläintarhaeläimet’.	  	  
Lähetteen	  täyttämisessä	  voi	  tarvittaessa	  pyytää	  apua	  koiraa	  hoitaneelta	  eläinlääkäriltä.	  	  

Koiran	  ruumiin	  voi	  toimittaa	  Eviraan	  itse	  viemällä,	  postin	  kautta	  tai	  Matkahuollon	  kautta.	  Toimitustavasta	  
riippumatta	  toimituksesta	  tulisi	  aina	  ilmoittaa	  etukäteen	  soittamalla	  numeroon	  020	  77	  24552.	  Eläimiä	  
otetaan	  vastaan	  Evirassa	  arkisin	  klo	  8.00-‐16.15.	  Jos	  ruumista	  ei	  pääse	  itse	  viemään,	  Matkahuolto	  on	  postia	  
nopeampi	  ja	  siksi	  suositeltavampi	  toimitustapa.	  Ruumis	  tulee	  pakata	  huolellisesti	  käärimällä	  se	  ensin	  
sanomalehtiin	  ja	  laittamalla	  sitten	  muovipussiin.	  Jos	  ruumis	  lähetetään	  postin	  tai	  Matkahuollon	  kautta,	  se	  
tulee	  vielä	  laittaa	  tukevaan	  pahvi-‐	  tai	  styroxlaatikkoon.	  	  
Toimitusosoite	  on	  Evira,	  patologian	  yksikkö,	  Mustialankatu	  3,	  00790	  Helsinki.	  	  

Koiran	  ruumis	  toimitetaan	  tutkimuksen	  jälkeen	  Evirasta	  joko	  maksuttomaan	  hävitykseen	  tai	  maksulliseen	  
yksilö-‐	  tai	  yhteistuhkaukseen.	  Muista	  merkitä	  lähetelomakkeeseen	  toiveesi	  tämän	  asian	  suhteen.	   

Kun	  saat	  ruumiinavauslausunnon	  postissa	  kotiisi,	  ota	  siitä	  kopio	  ja	  lähetä	  kopio	  IBAN	  -‐muotoisen	  
tilinumerosi	  kanssa	  osoitteeseen:	  	  
Kati	  Holm,	  Kuikankatu	  44	  33100	  Tampere.	  	  
Jos	  lausunnossa	  ei	  ole	  mainittu	  koiran	  virallista	  nimeä	  ja	  rekisterinumeroa,	  kirjoita	  ne	  yhdistykselle	  
lähetettävään	  kopioon.	  	  
Yhdistyksen	  rahastonhoitaja	  maksaa	  ruumiinavauksen	  tutkimuskulut	  tilillesi	  lausuntoa	  vastaan.	  	  

 


