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Meilahden, Syöpäkeskuksen, Kirurgisen sairaalan, 

Naistenklinikan ja Puistosairaalan röntgeneiden 

ajanvaraukset 

Lähettävä yksikkö vastaa potilaiden ajanvarauksesta, ohjeistuksesta, esivalmisteluista sekä 

tarvittaessa potilaskuljetuksista. 

Jos potilas tarvitsee tulkkia, lähettävä yksikkö järjestää tulkkipalvelut. 

Ajanvaraaja tekee ajanvarauksen joko puhelimitse röntgenin osastosihteerin ja/tai keskitetyn 

ajanvarauksen kanssa, tai suoraan sähköiseen ajanvarausjärjestelmään Apottiin. 

Ajanvaraukset on tehtävä hyvissä ajoin huomioiden tutkimusten jonotilanne. Lähete (Apotti-

järjestelmässä määräys) tulee olla kirjoitettuna ja tutkimusnimike tarkistettuna. 

Tavanomaisiin natiiviröntgentutkimuksiin ei tarvita ajanvarausta. Kuvauspaikan voi valita 

vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvista Kuvantamisen toimipisteistä (internetissä Hae 

laboratorion ja kuvantamisen toimipisteitä). Poikkeuksena on OPG. 

Anna potilaalle potilasohje ja saapumisohje (internetissä). Niissä kerrotaan tutkimukseen 

valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohje suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

 Saapumisohje suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Lisätietoja antaa 

Koordinoiva osastonsihteeri Tiina Friman tiina.friman@hus.fi 

puh. 050 428 8103 / 63513  
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RÖNTGENYKSIKKÖ TUTKIMUSTYYPPI PUH. 09 471 

MEILAHTI 

ULTRAÄÄNI 

 

 Kaikki UÄ-tutkimukset mm. vatsa, urologiset 

UÄ:t, olkanivel, biopsiat, kaulaverisuonet, ala- ja 

yläraajojen suonet, aorta, RF-hoidot 

74406 

TT 

 

 Kaikki TT-tutkimukset mm. vatsa, uro, 

keuhkot, lantio, kylkikipu, colon, pään alue, aivot, 

orbita, selkärangan nikamavälit, kaulaverisuonet, 

NSO, korvat, keuhkot, vartalo, aorta, alaraajat, 

kartiokeila 

72498 

LÄPIVALAISUT JA 

NATIIVIT 

 

 Kaikki läpivalaisututkimukset 

 Natiiveissa ajanvaraus vain seuraaviin 

tutkimuksiin 

 ortopantomografiat (OPG) 

72498 

MAGNEETTI 
 Kaikki magneettitutkimukset  

74410 

ANGIO 
 Kaikki angiografiset toimenpiteet 

72485 

SYÖPÄKESKUS  UÄ 

 Mammografiat 

 TT-tutkimukset 

TT, UÄ ja mammoajat voi edelleen varata Apotista. 

73214 / 61332 

NAISTEN- 

KLINIKKA 

 

 Mammografiat 

 Magneettiohjatut rintabiopsiat 

 UÄ 

 Intact 

 JYVÄ-merkkaus 

 Galaktografiat, duktografiat 

72866 

MAGNEETTI  Kaikki magneettitutkimukset 61973 / 74411 

KIRURGINEN  

SAIRAALA 

 TT-tutkimukset 

 

88320 

PUISTOSAIRAALA  Kartiokeila  

 Ortopantomografiat (OPG) ja kefalometria 

88320 

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä röntgenin henkilökuntaan. 
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