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Meilahden sairaalan BioMag-laboratoriossa tutkitaan sekä potilaita että terveitä 
koehenkilöitä.  
Seuraava ohje koskee erityisesti potilaita, jotka eivät pysty liikkumaan sairauden  
tai mittauksessa käytetyn lääkityksen takia. 
 
BioMag sijaitsee kahdessa kerroksessa. Mittaustilat ovat tunnelikerroksessa, 
toimistotilat ylemmässä P-kerroksessa. 
Sisäänkäyntejä on tunnelikerroksessa (T-kerros, pyörätuoli- ja sänkypotilaat) 
ja pohjakerroksessa (P-kerros, kävelevät potilaat). 
Tunnelikerroksessa, jossa mittaukset tehdään, ei ole ikkunoita ja huonetilat ovat  
osin ahtaat ja matalat.  
 
TULIPALO 
 
Palohälytyskello, palosammutin, vesisammutinpiste ja sammutuspeite sijaitsevat 
MEG-mittauspaikan lähettyvillä. Myös MKG-tutkimuspaikan (samassa kerroksessa 
kuin MEG-laite) lähellä on palohälytyspiste, sammutin ja sammutuspeite. 
 
Tulipalon sattuessa palohälytys tehdään palohälyttimestä tai numerosta 0-112, apua 
pyydetään myös numerosta 64112 (myös elvytystapaukset).  
 
MEG-tutkimushuoneen ovi on pneumaattisesti ohjattu liukuovi, nappi oven oikealla 
puolella. Hätätilanteessa, jos ovea ei muuten saa auki, huoneen sisä- ja ulkopuolella 
on seinällä vihreät kahvat, jotka toimivat imukupeilla: kiinnitä kahva oveen ja vedä 
ovi sivulle. 
 
Tutkimuksessa oleva potilas tulee siirtää heti ulos tutkimushuoneesta ja ohjata  
palopesäkkeestä poispäin, mahdollisuuksien mukaan eri kerroksen kautta.  
Jos palopesäke sijaitsee tunnelikerroksessa, aloita heti alkusammutus esim. 
sammutuspeitteellä. MEG-tutkimustilan seinässä on happipiste. Sulje happi, jos se 
on ollut käytössä. 
 
Tulipalossa syntyneen savun leviäminen tulee pyrkiä rajoittamaan mahdollisimman 
pienelle alueelle. Savu tuuletetaan mahdollisimman tehokkaasti ulos, jotta savun 
maalipinnoille, mittalaitteille ym. aiheuttamat vahingot jäävät mahdollisimman 
pieneksi. P-kerroksessa on ovi ulos, sitä voi käyttää tuulettamiseen, kun palo on 
saatu sammumaan. Tulipalon sammutusveden leviäminen tulee pyrkiä rajoittamaan 
ja sen kuivaaminen tulee aloittaa heti kun se on mahdollista. 
 
Kaikista onnettomuustapauksista välittömästi ilmoitus kiinteistöhuollolle: 
HUS-Kiinteistöt Oy / Help Desk p. 74800 tai 
WEB Help Desk – HUS-intran etusivulla 
 
Työntekijällä on hyvä olla omassa puhelimessa tallennettuna poliisin (0112) ja HUS:n 
vartijoiden puhelinnumero 75400. Apu tulee ohjata paikalle selkeää reittiä pitkin.  
 



Henkilökunnan tulee osallistua turvallisuus- ja elvytyskoulutuksiin 5 vuoden välein. 
 
 
UHKAAVAT TILANTEET 
 
Kun työskennellään yksin, tulee erityisen hyvin huomioida, että työntekijällä on 
toinen poistumisreitti koko ajan käytettävissä.  
On myös hyvä olla HUS:n vartioiden puhelinnumero (09-47175432) aina saatavilla. 
Uhkaavassa tilanteessa pyritään rauhoittamaan tilannetta. Pidetään etäisyyttä 
uhkaajaan, ei käännetä selkää häneen päin, vältetään äkkinäisiä liikkeitä.  
Puhutaan selkeästi, lyhyesti ja myötäillen, kädet näkyvillä, vältetään tuijottamista. 
Yritetään voittaa aikaa niin, että muita tulisi paikalle. 
Uhkaavasta tai tapahtuneesta väkivaltatilanteesta tehdään HUSriskit-ohjelmaan 
tapahtumaraportti ja mietitään mahdollista jälkihoidon tarvetta. 
 
POTILASTURVALLISUUS 
 
Potilastyöskentelyssä sattuvat virheet tai ’läheltä piti’-tilanteet tulee aina ilmoittaa 
laboratorion johtajalle (lääkäri Jyrki Mäkelä) tai sairaanhoitohenkilökunnalle 
(tutkimushoitaja Suvi Heikkilä). 
Kaikista potilasturvallisuuteen liittyvistä, tapahtuneista riskeistä tehdään ilmoitus 
HaiPro(Potilaalle haittaa aiheuttavat riskitilanteet)-ohjelman kautta. 
 
 
 
 
 
 


