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Muslimivainajien pesu Auroran sairaalan vainajatilassa
Auroran sairaalan vainajatilaa käytetään helsinkiläisten muslimivainajien pesuun ja siihen liittyvään säilytykseen. Vainajatila sijaitsee Auroran sairaalan rakennuksessa 16, ovi C.
Vainajatilaan saapuvia pyydetään jättämään autot Auroran sairaalan ratsastuskentän pysäköintialueelle. Invapysäköinti rakennuksen 16 edessä on mahdollista yhdelle autolle invapysäköintitunnuksella. Muita autoja ei voi pysäköidä pesutilojen eteen.
Kuljettaja voi ajaa saattajat vainajatilaan, mutta tämän jälkeen auto on siirrettävä. Väärin
pysäköidyt autot joudutaan siirtämään pois muun sairaalan toiminnan turvaamiseksi. Ruumisauto voi jäädä odottamaan vainajatilan oven eteen.

Vainajien pesutilaan varataan aika
Peseminen on mahdollista arkisin klo 9 - 18 ja la-su klo 11 – 16.
Aika varataan Auroran sairaalan neuvonnan vahtimestarilta, p. 09 310 65605 (arkisin klo 8 - 19
ja la-su klo 10.30 - 17.30).
Hautaustoimisto saa kulkutunnisteen vainajatilaan vahtimestareilta Auroran sairaalan neuvonnasta, rakennus 15. Jos vainaja tuodaan pesutilaan etukäteen, hautaustoimiston pitää varata
aika etukäteen vahtimestarilta, etteivät kuljetukset häiritse pesurituaalia. Tilaan ei saa
mennä varaamatta aikaa.

Pesutilan varustelu
Pesutilassa on maksutta käytettävissä suojakäsineitä, kirurgisia suu-nenäsuojia ja kertakäyttöisiä esiliinoja ja pyyheliinoja. Koronaan kuolleen vainajan käsittelyssä tarvittavia pitkähihaisia esiliinoja, visiireitä ja myssyjä saa tarvittaessa. Pesun jälkeen käytetyt välineet laitetaan
roskakoriin ja käytetyt pyyhkeet pyykkipussiin.
Ajanvarauksen yhteystiedot
Auroran sairaalan neuvonta
Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 15
p. 09 310 65605
Lisätiedot
Vastaava vahtimestari
Tommi Laurikainen
tommi.laurikainen@hel.fi
p. 09 310 20884
Pysäköintialue, vainajatilojen sijainti ja ajoreitti on merkitty karttaan.
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P

Omaisten pysäköinti

Omaiset pysäköivät Laakson
ratsastuskentän pysäköintialueelle.

V

Vainajapesu rak 16 C

Pysäköinti vainajatilan eteen on
sallittu vain ruumisautolle ja
yhdelle autolle invatunnuksella.

Vainajatilaan ajatetaan vain
osoitettua reittiä pitkin.
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