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COVID-19 / YLEINEN HYGIENIA 
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! 

 
• Mikäli tutkijalla tai koehenkilöllä on kuumetta, hengitystie- tai muita sairastamisoireita, 

Aalto NeuroImaging:n tiloihin ei tule saapua ollenkaan. Ottakaa vakavissa sairastumisissa 
aina yhteys terveydenhoitoon. 

 
• Tutkimustiloissa paikallaolon ajan pyrkikää välttämään tarpeetonta koskemista mm. 

ovenkahvoihin ja pintoihin jotta mahdolliset taudinaiheuttajat eivät pääsisi leviämään 
näitä reittejä pitkin.	

 
• Riittävistä etäisyyksistä sekä erityisesti hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia koko 

mittaustilanteen ajan. Kertakäyttöisiä suojaimia (hengitysmaski ja käsineet) voi käyttää 
lähikontaktitilanteissa voimassaolevien suositusten mukaan. 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. 

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

tutkimuksen päätyttyä desinfioitava ennen poistumista paikalta ja oman varatun 
mittausvuoron aikana! 

 
• Mikäli joku tutkimustilanteeseen osallistunut antaa positiivisen koronavirusnäytteen 14 vrk:n 

kuluessa mittauksesta, ilmoittakaa tästä välittömästi ANI:n henkilökunnalle puhelimitse. 
 

 
 

Aalto-yliopiston ajantasainen koronavirustieto ja noudatettavat toimintaohjeet: 
https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta 
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COVID-19 / GENERAL HYGIENE 
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! 
 

• A researcher or volunteer should not come to Aalto NeuroImaging facilities at all if 
he/she is sick, has fever, or shows any kind of respiratory symptoms. In serious cases, 
contact your health care provider. 

 
• During the whole time in the premises, avoid unnecessary touching of door handles, 

surfaces, research devices etc. in order to reduce transmission of pathogens via these 
routes. 

 
• Maintain reasonable safety distances to each other and take extremely good care of 

personal hand hygiene. Protective gear (respiratory masks and disposable gloves) can 
be worn during close contact situations if required by authorities. 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. 

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

clean with disinfectants before leaving the laboratory within the time your group has 
reserved in the calendar! 

 
• 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. 
 

  
 

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

 
 

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

• AMI Centre:  rami.kunnas@aalto.fi  050-4779125 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


