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HYKS:n erikoissairaanhoidon yksiköiden uudelleenjärjestelyistä johtuen Laakson sairaalan kliini-
sen fysiologian laboratorion suorittamat tutkimukset (spirometria, diffuusiokapasiteettitutkimus, 
histamiinialtistuskoe, spiroergometria, kliiniset rasituskokeet, verenpaineen ja EKG:n pitkäaikais-
mittaukset) ovat siirtyneet 7.3.2005 alkaen tehtäväksi Meilahden sairaalan kliinisen fysiologian 
laboratoriossa, jonka toimintaa on vastaavasti laajennettu. Myös muualla tehdyt EKG:n pitkäai-
kaisrekisteröintinauhoitukset, jotka aikaisemmin on analysoitu Laakson sairaalan KLF-
laboratoriossa, tulee lähettää analysoitavaksi Meilahden sairaalan KLF-laboratorioon. Laakson sai-
raalassa tehdyt kallistuskokeet (Tilt) on siirretty tehtäväksi Jorvin sairaalan KLF-laboratoriossa. 

Ajanvaraus 
tutkimuksiin Ajan varaaminen Meilahden sairaalan KLF-laboratorion tutkimuksiin tapahtuu toistaiseksi puhe-

limitse, arkipäivisin klo 8.00 – 15.00 KLF-laboratorion kansliasta puh. (09) 471 72552 ja Jor-
vin sairaalan KLF-tutkimuksiin (mm. kallistuskoe) numerosta (09) 861 2020. 

 Sopivan ajan tutkimuksiin varaa lähettävä yksikkö tai potilas itse saamansa lähetteen perusteella. 
Lähete 
tutkimuksiin Kaikkiin tutkimuksiin tulee olla kirjallinen lähete. Lähetteestä tulee ilmetä lähettävä yksikkö, poti-

laan nimi ja henkilötunnus, potilaan diagnoosi ja/tai kysymysasettelu, potilaan lääkitys ja tupa-
kointi ja pyydetyt tutkimukset. 
 EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiä varten tarvitaan lisäksi tuore lepo-EKG. Tarvittaessa lepo-EKG 
otetaan KLF-laboratoriossa. 

 Lähete pyydetään toimittamaan KLF-laboratorioon etukäteen. 
Postiosoite: Meilahden sairaala, KLF-laboratorio PL 340, 00029 HUS, faksi (09) 471 74018. 
Käyntiosoite: Meilahden sairaala, 2 krs. KLF-laboratorio, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsin-
ki (sairaalan pääaulasta oranssi katkoviiva). 
Jorvin sairaala, KLF-laboratorio, Turuntie 150, 02740 Espoo, faksi (09) 861 5942. 

 
 Muiden HUSLABin kliinisen fysiologian yksiköiden toiminta 

1. Malmin sairaalan laboratorioyksikössä tehdään edelleen spirometriatutkimuksia aikaisem-
min sovitulla tavalla. 

2. Marian sairaalan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen laboratorion toiminta jatkuu 
ennallaan. 

3. Meilahden sairaalan KLF-laboratorio tekee entiseen tapaan myös muut tutkimusvalikoiman 
mukaiset tutkimukset (kts. www.huslab.fi/tutkimusohjekirja). 

4. Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden KLF-laboratorioiden toiminta jatkuu entiseen tapaan. 
 
Tiedustelut Osastonylilääkäri Päivi Piirilä, puh. (09) 471 72663 tai osastonhoitaja Leena Pekkanen, puh. (09) 

471 74078. 
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