
 

HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

 TIEDOTE 2012:43 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.8.2012 
Patologia ja genetiikka 
 
 
Jorvin sairaalan obduktiotilojen peruskorjaus 

Lääketieteellisen ruumiinavaustoiminnan (obduktio) siirtyminen väliaikaisesti Jorvin 
sairaalasta Helsingin Meilahteen  
 

Asia Jorvin sairaalan obduktiotilat peruskorjataan syyskuun 2012 – helmikuun 2013 
välisenä aikana. Peruskorjauksen aikana obduktiotiloissa ei voida säilyttää vaina-
jia eikä tehdä lääketieteellisiä ruumiinavauksia. 
 

Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Lohjan sairaanhoitoalueen terveyskes-
kusten sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lääketieteelliset ruumiinavauk-
set suoritetaan peruskorjausaikana Meilahden patologian laboratorioiden obduk-
tio-osastolla.  
 

Lohjan sairaalan ja Tynniharjun terveyskeskuksen obduktiot suoritetaan pääsään-
töisesti edelleen keskiviikkoisin Lohjan sairaalassa. 
 

Kun sähköiset lähetteet (4069 Pt-Obd-1 ja 20794 Pt-Vai-TK) obduktion suoritta-
mista varten on tehty aiemman käytännön mukaan, huolehtii lähettävä yksikkö 
vainajan siirrosta suoraan Meilahden patologian laboratorioiden obduktio-osas-
tolle. Potilaspaperit siirtyvät entiseen tapaan tarvittaessa vainajan mukana. Vaina-
ja tulee siirtää viipymättä obduktion jälkeen takaisin lähettävään yksikköön tilan-
puutteen vuoksi. Meilahden patologian laboratorioiden obduktio-osastolta voi tie-
dustella obduktion ajankohtaa. Vainajan siirtokustannuksista vastaa obduktion 
tilannut yksikkö. 
 

Meilahden patologian laboratorioiden obduktio-osastolla pyritään lääketieteelli-
nen ruumiinavaus tekemään mahdollisimman nopeasti lähetteen saapumisen jäl-
keen. Osasto on kuitenkin huomattavasti Jorvin obduktio-osastoa suurempi, joten 
aika lähetteen tekemisestä obduktion suorittamiseen saattaa olla muutamia vuoro-
kausia aikaisempaa pitempi. 

Yhteystiedot HUSLAB, Meilahden patologian laboratoriot, obduktiokanslia 
Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki 
Soittoaika: ma - pe klo 10.30 – 14.30 
puh. 09 471 76390 tai 050 427 1922 
 
Osoite vainajien kuljetusta varten: 
Tukholmankatu 4 
 

HUSLAB, Jorvin sairaala, patologian laboratorio, obduktiokanslia 
Soittoaika: maanantai – torstai klo 12.30 – 14.00 
puh. 09 471 82680 tai 050 427 1271 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen. 
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