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COVID-19 
OHJEISTUS VOIMASSA TOISTAISEKSI 

 
Nykyinen koronavirustilanne huomioiden Aalto NeuroImaging:n mittauksia voi suorittaa 
seuraavin lisäturvallisuusjärjestelyin ja -ohjeistuksin. Tämä ohjeistus koskee Aalto TMS –
laboratoriota, Aalto Behavioral Laboratorya (ABL), MEG Corea sekä Advanced Magnetic 
Imaging (AMI) –keskusta. 
 

• Kaikkia Aalto-yliopiston sekä viranomaisten asettamia yleisiä rajoituksia ja suosituksia 
tulee ehdottomasti noudattaa! Huomioikaa myös, että käynnistä Otaniemen kampuksella 
tulee ilmoittaa etukäteen Aalto-yliopistolle osoitteeseen access@aalto.fi (tarkemmat 
ohjeet löytyvät lopussa olevan linkin takaa). 
 

• Mikäli tutkijalla tai koehenkilöllä on yhtään kuumetta, hengitystie- tai muita 
sairastamisoireita, kampuksen tiloihin ei saa tulla ollenkaan. Ottakaa vakavissa 
sairastumisissa aina yhteys terveydenhoitoon. Riskiryhmiin kuuluvat, karanteenissa olevat 
tai ulkomailla viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet eivät saa tulla paikalle. 

 
• Mittausten väliin varauskalenteriin tulee jättää vähintään tunnin tauko edellisen mittauksen 

päättymisestä ennen seuraavan mittauksen alkua jotta eri ryhmien jäsenet eivät ole 
samanaikaisesti paikalla ja jotta ryhmät ehtivät puhdistaa käyttämänsä tilat/laitteet.	

 
• Mittaustilanteessa paikalla saa olla maksimissaan 2 tutkijaa (vähintään yhden on oltava 

kokenut kyseisessä mittausympäristössä), 1 koehenkilö sekä 1 ANI:n henkilökunnan 
edustaja (mittausavustaja). Alaikäisillä koehenkilöillä saa lisäksi olla 1 saattaja/huoltaja 
mukana. Koehenkilöttömissä ns. testausmittauksissa, paikalla saa olla ainoastaan 1 kokenut 
tutkija sekä tarvittaessa 1 ANI:n henkilökunnan edustaja. Mittauksia voi tehdä toistaiseksi vain 
silloin kun ANI:n henkilökunnan edustaja on kampuksella tavoitettavissa sekä tarvittaessa 
valvomassa turvallisuusohjeiden noudattamista (käytännössä arkisin 9-16). Varmista ANI:n 
edustajan paikallaolo hyvissä ajoin!	

 
• Saapuessanne paikalle sekä poistuessanne paikalta, käyttäkää aina suorinta reittiä 

tutkimustiloihin/niistä pois. Koko paikallaolon ajan pyrkikää välttämään tarpeetonta 
koskemista mm. ovenkahvoihin ja pintoihin. 

 
• Riittävistä etäisyyksistä (vähintään 2 metriä) sekä erityisesti käsihygieniasta tulee 

huolehtia koko ajan. Kertakäyttöisiä suojaimia (hengitysmaski ja käsineet) tulee käyttää 
lähikontaktitilanteissa. Älkää kätelkö toisianne. Älkää koskeko kasvojanne. Älkää koskeko 
toisten henkilökohtaisiin välineisiin. Tehkää työnjako mahdollisuuksien mukaan siten, että eri 
henkilöiden ei tarvitse kosketella samoja tutkimuslaitteita, näppäimistöjä ja pintoja. 

 
• Jokaisen mittauksen yhteydessä, mittauksesta vastuullinen tutkija täyttää erillisen CHECKLIST-

lomakkeen ja toimii sen ohjeiden mukaisesti. Huomioikaa, että CHECKLIST-lomakkeessa on 
kohtia jotka tulee varmistaa koehenkilöltä sekä paikallaolijoilta päivää ennen mittausta! 

 
• Kaikki kosketuspinnat, näppäimistöt, kynät, tutkimusvälineet, ovenkahvat yms. on 

tutkimuksen päätyttyä desinfioitava ennen poistumista paikalta! 
 

• Mikäli joku tutkimustilanteeseen osallistunut antaa positiivisen koronavirusnäytteen 14 vrk:n 
kuluessa mittauksesta, ilmoittakaa tästä välittömästi ANI:n henkilökunnalle puhelimitse. 
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COVID-19 
VALID FOR THE TIME BEING 

 
Given the current situation of the spreading of the corona-virus in Finland, the measurements 
at Aalto NeuroImaging facilities can be resumed with the following additional safety- and 
operation instructions. These guidelines cover Aalto TMS –laboratory, Aalto Behavioral 
Laboratory (ABL), MEG Core and Advanced Magnetic Imaging (AMI) Centre. 
 

• All the instructions and regulations set by the Aalto University and Finnish authorities 
must be followed! Please note, that in order to ensure safe working in coordinated 
manner, all visits to the Otaniemi campus should be notified to access@aalto.fi in 
advance (for detailed instructions, see the link at the end). 
 

• A researcher or volunteer should not come to campus at all if he/she is sick, has fever, or 
shows any kind of respiratory symptoms. In serious cases, contact your health care 
provider. Persons within the risk groups of the corona-virus, persons in quarantine or 
persons who have been abroad during the past 14 days are not allowed to enter the 
facilities.  

 
• One must leave at least one empty hour between two successive measurements in the 

reservation calendar. This is to ensure that members from different research groups are not 
present at the same time and to ensure enough time for disinfecting the facilities/equipment 
between measurements.	

 
• During the measurements, a maximum of 2 researchers (at least one experienced 

researcher in that specific modality), 1 volunteer, and 1 person from ANI personnel 
(measurement assistance) are allowed. Under-aged volunteers may also bring 1 
parent/guardian with them. In test-measurements/piloting (no volunteers), only 1 experienced 
researcher and 1 person from ANI personnel (if needed) are allowed. Currently, measurements 
are only possible when someone from ANI personnel is available at the campus and has the 
possibility to ensure that safety measures are followed (i.e., weekdays from 9-16). Make sure 
the availability of ANI personnel in advance!	

 
• When entering and leaving the laboratories, use the most direct routes. During the whole time, 

avoid unnecessary touching of door handles, surfaces, research devices etc. 
 

• Maintain at least a 2 m distance to each other at all times and take extremely good care of 
hand hygiene. Protective gear (respiratory masks and disposable gloves) should be worn 
during close contact situations. Do not shake hands. Do not touch your face. Do not touch 
each other’s personal equipment. If possible, organize the measurement so that different people 
do not need to touch the same surfaces, keyboards, pens etc. 

 
• For every measurement, the researcher in charge of the measurement fills in a separate 

CHECKLIST-form and acts accordingly. Please note that the CHECKLIST contains items 
that need to be checked from participants one day before the measurement! 

 
• All the surfaces, keyboards, pens, research equipment, door handles etc. must be wiped 

clean with disinfectants before leaving the laboratory! 
 

• In case someone present during the measurement gives a positive corona-virus test during the 
next 14 days, inform ANI personnel about this immediately by phone. 
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AALTO NEUROIMAGING CONTACT INFORMATION 
 

• ANI Director:  veikko.jousmaki@aalto.fi  050-3442509 
 

• AMI Centre:  marita.kattelus@aalto.fi  050-3443478 
toni.auranen@aalto.fi  050-3442657 

 
• MEG Core:  mia.illman@aalto.fi   050-3442379 

tuomas.j.tolvanen@aalto.fi  050-5937628 
 

• ABL:   veli-matti.saarinen@aalto.fi 050-4371591 
 

• Aalto TMS:  mikko.nyrhinen@aalto.fi  050-3719020 
 
 
 

Aalto-yliopiston ajantasainen koronavirustieto ja noudatettavat toimintaohjeet: 
https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Updated information and recommendations on the coronavirus by Aalto University: 
https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus 


