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UIMAHALLlEN PUHTAUSNÄYTEPROJEKTI -99
1. Johdanto
Kesällä 1999 toteutettiin Oulun kaupungin ympäristövirastossa uimahallien
puhtausnäyteprojekti.
Lääkintöhallituksen ohjekirjeen (3/1988) mukaan yleisen uimalan hyväksymisen
edellytyksenä on, että uimalan tilat, rakenteet, laitteet sekä veden laatu ja käsittely ovat
sellaiset, ettei niistä aiheudu terveydellistä haittaa uimalassa kävijöille. Sama koskee myös
yleisiä saunoja ja kylpylaitoksia. Uimalan hoitoa on tarpeen valvoa säännöllisin tutkimuksin
ja tarkastuksin. Hyvän uimalahygienian ylläpito edellyttää, että uima-altaan yhteydessä on
riittävän tilavat pukeutumis-, WC-, sauna- ja peseytymistilat. Lattia- ja seinämateriaalien
sekä rakenteiden tulee olla helposti puhdistettavia ja turvallisia uimaloiden käyttäjille.
Projekti katsottiin aiheelliseksi toteuttaa, koska edellinen vastaava tutkimus oli vuodelta
1991 ja siitä saatujen tulosten mukaan puhtausnäytteissä oli huomattavia eroja eri
allastilojen välillä. Laboratorioharjoittelijan paikkaaminen näytteenottajaksi mahdollisti
käytännössä työvoiman riittävyyden.
Projektin suunnittelivat johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen ja terveystarkastaja
Tuula Lumila, näytteiden keräämisestä vastasi laboratorioharjoittelija Petra Heikkinen ja
terveystarkastaja Jaana Ylilehto. Loppuraportin laativat Petra Heikkinen, Irmeli RöningJokinen ja Jaana Ylilehto.

2. Uima-altaan sivutiloje'n puhtausnäytteet ja tulosten arvostelu
Sivutilojen hygieeninen valvonta painottuu erilaisten pintojen puhtauden tarkkailuun.
Lämpimissä, kosteissa tiloissa mikrobien kasvuedellytykset ovat hyvät, mikäli pintojen
puhdistuksesta ja desinfioinnista ei huolehdita riittävästi. Ongelmallisimpia pintoja ovat
kosteiden tilojen lattiat sekä alalauteet ja pesutilojen puiset istuimet. Terve iho kestää
yleensä tälläisen mikrobikosketuksen ilman minkäänlaisia seuraamuksia, mutta ihon
heikentynyt vastustuskyky ja rikkoutumat iholla edesauttavat tulehduksen muodostumista.
Vaikka mikrobipitoisuuksille ei ole virallisia ohjearvoja, voidaan pintanäytteiden tuloksista
arvioida siivouskäytännön muuttamisen tarpeellisuutta.
Pintanäytteistä voidaan tutkia monia eri mikrobeja. Pseudomonas aeruginosa on yksi hyvä
indikaattori hygieniatasosta. Bakteeri kestää korkeita klooripitoisuuksia (elää vielä vedessä,
jonka vapaa klooripitoisuus on 2.0-3.5 mg 1 litra) ja se voi aiheuttaa mm. ihottumaa,
korvakäytävän tulehdusta ja virtsatietulehdusta.Pseudomonas aeruginosa-bakteerin osalta
näytteet otettiin sivelymenetelmällä ja ne todettiin hyviksi mikäli bakteeria ei havaittu
kasvatuksen (+37°C, 2 vrk) jälkeen.
Hiivat ja homeet ovat myös hyviä hygieniatason indikaattoreita. Ne voivat olla merkkinä
tilojen riittämättömästä puhdistuksesta tai toisaalta kertoa pintamateriaalien kunnosta
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(homehtuminen). Hiivat ja homeet analysoitiin kontaktimaljoilta. Näytteet luokiteltiin
laadultaan hyviksi, mikäli pesäkkeiden lukumäärä oli alle 50 pmy /25cm 2 kasvatuksen
(+20°C, 1vk) jälkeen.
Projektissa haluttiin erityisesti selvittää ihosienten esiintymistä. Ympäristövirastoon on
silloin tällöin tullut valituksia asiakkailta, jotka ovat epäilleet saaneensa jalkasilsan käytyään
yleisessä uimalassa. Ihosienien tutkimiseksi näytteet kerättiin pinnoilta paperitarroilla, jotka
asetettiin Taplin-agar-maljoille vuorokaudeksi. Mahdolliset kasvustot analysoitiin 6 viikon
kuluttua yleisimpien ihosienien tunnistamiseksi (esim. jalkasilsa).

Pintojen mikrobipitoisuuksille ei ole annettu virallisia ohjearvoja, mutta eri kohteista otettujen
näytteiden tulokset antavat hyvin nopeasti käsityksen siitä, mikä tulos poikkeaa selvästi
normaalista.

3. Uimaveden laatu ja tulosten arvostelu
Lääkintöhallitus on antanut ohjekirjeessään nro 3/1988 allasvesien laatuvaatimukset. Nämä
ohjearvot ovat käytössä Oulun kaupungin ympäristövirastossa luokiteltaessa vesinäytteiden
laatua.
Terveyslautakunnan tulee jatkuvasti valvoa yleiseen käyttöön tarkoitettuja uimahalleja ja altaiden veden laatua.
Uimavesinäytteiden määrä määräytyy kävijöiden määrän perusteella seuraavasti:
Kävijöitä
viikossa
Alle 250
250-500
500-2500
2500-5000
Yli 5000

Tutkimuskertoja
vuodessa
4
6
12
24
52

Hygieeniseltä kannalta tärkeintä on, ettei uimavedessä ole tauteja aiheuttavia mikroorganismeja. Veden tulee lisäksi olla kirkasta ja mahdollisimman vähän silmiä, limakaivoja ja
ihoa ärsyttävää sekä lämpölilaitaan sopivaa. Suositeltavaksi veden lämpötilaksi on esitetty:
aikuisten altaissa 26-29°C, lasten altaissa 28-30 °C sekä pore-ja terapia-altaissa alle 40°C.
Veden laatu arvosteltiin Lääkintöhallituksen ohjekirjeen nro 3/1988 yleiset uimalat ja
uimarannat mukaan (mikrobiologinen laatu taulukot 1a ja 1b ja fysikaalis-kemiallinen laatu
taulukot 2a ja 2b) . Lisäksi taulukossa 3 on annettu veden yleistä laatua kuvaavia ohjearvoja.
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Taulukko 1a. Uima-aliasveden mikrobiologiset ohjearvot
Mikrobioloqiset määritvkset:

Veden laatu:

Heterotrofinen pesäkeluku
(37°C, 48h) kpl/ml

Hyvä

Huono

:::100

>100

ei osoitettavissa

Lämpökestoiset koliformiset bakteerit
(44.5°C, 24h) kpl/100ml
Pseudomonas aeruginosa-bakteeri
Kpl/100ml

ei osoitettavissa

on osoitettavissa

on osoitettavissa

Taulukko 1b. Laadultaan hyvän pore- ja terapia-altaan veden mikrobiologiset ohjearvot
Heterotrofinen pesäkeluku
(37°C, 48h) kpl/ml
Pseudomonas aeruginosa-bakteeri
kpl/100ml

<100
ei osoitettavissa

Taulukko 2a. Ohjearvot kloorin eri muotojen pitoisuuksille hyvässä uima-allasvedessä
Altaat, joiden vedenkäsittelyssä
kloori on ainoa desinfiointiaine
6,5 :::pH<7,2
7,2 <;oH <7,8
Altaat, joiden vedenkäsittelyssä
on otsoni-ja klooridesinfiointi
6,5 :::pH<7,2
7,2 < oH <7,8

Vapaa kloori
Cbmqll
~0,3

>0,5
Vapaa kloori
CI 2 mgll
~0,2

>0,3

Sitoutunut kloori
CI 2 mqll
::;0,5
<0,5
Sitoutunut kloori
CI 2 mgll
<0,5
<0,5

Kokonaiskloori
Cbmqll
<2,5
<2,5
Kokonaiskloori
Cbmg/l
<0,1
<0,1
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Taulukko 2b. Kloorin eri muotojen pitoisuuksien ohjearvot hyvässä pore-ja terapiaaliasvedessä
Altaat, joiden vedenkäsittelyssä
kloori on ainoa desinfiointiaine
6,5::; pH<7,2
7,2 < pH <7,8

Vapaa kloori
Mqll
~0,5

<1,0

Sitoutunut kloori
mq/l
::;0,5
<0,8

Kokonaiskloori
mqll
<3,0
<3,0

Taulukko 3. Uima-,pore- ja terapia-aliasveden yleistä laatua kuvaavien suureiden ohjearvot
Veden laatu
Hyvä
Välttävä
Huono

Kmn04-luku
MglI
<10
10-15
>15

COD mn
mg 0 211
<2,5
2,5-4,0
>4,0

Sameus
FTU
<0,4
0,4-0,7
>0,7

Urea

(NH 2 CONH 2 )
mqll
<1,0
1,0-2,0
>2,0
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4. Näytteenotto
Oulun kaupungissa puhtausnäytteet otettiin 22:sta alueella olevasta yleiseen käyttöön
tarkoitetusta uimahallista tai muusta vastaavasta uima-allastilasta. Oulun kaupungissa on 2
uimahallia, kylpylä, 8 palvelu- ja kuntoutuslaitosta, 2 sairaalaa, 3 oppilaitosta ja 4 hotellia,
joista näytteitä otettiin.
Pintahygienianäytteitä otettiin saunoista 525 kpl, peseytymistiloista 495 kpl, pukuhuoneista
565 kpl ja uima-allastiloista 215 kpl näytteenottolomakkeen (Liite 1.) ja näytteidenottoohjeiden (Liite 2.) mukaisesti. Varsinaisia puhtausnäytteitä ja uusintanäytteitä otettiin
yhteensä noin 1900 kpl. Näytteistä tutkittiin hiivat, homeet, Pseudomonas aeruginosabakteeri ja ihosienet.
Puhtausnäytteet otettiin tilojen päivittäisestä käyttötilanteesta, jolloin tiloissa oli asiakkaita
koska oli tavoitteena selvittää tilojen yleisen hygienian tasoa käyttäjien kannalta. Mikäli
näytteet otetaan heti siivouksen jälkeen, tarkastellaan lähinnä siivousmenetelmiä.
Projektin yhteydessä otettiin myös vesinäytteet uima-ja porealtaista. Vesinäytteistä
analysoitiin: lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä, kokonaispesäkeluku, sameus,
pH, lämpötila, permanganaattiluku, vapaan, sitoutuneen ja kokonaiskloorin määrä sekä
ureapitoisuus.
Kaikki näytteet tutkittiin Oulun ympäristöviraston elintarvike-ja ympäristölaboratoriossa.

5. Tulokset
Tuloksissa vertailIaan eri uimaioista otettujen puhtausnäytteiden eri mikrobikasvustoja
ja -pitoisuuksia toisiinsa. Kasvustomäärät esitetään asteikolla hyvä (-) tai huono (+).
Pseudomonas aeruginosan ja ihosienten osalta tulos luokiteltiin hyväksi, kun näytteissä ei
todettu lainkaan kasvustoa. Hiivojen ja homeiden osalta tulos luokiteltiin hyväksi, kun
kasvustoa oli alle 50 pesäkettä/25 cm 2 .
Uima-allasvesi todettiin hyväksi (H) tai välttäväksi (V) edellä olevien taulukoiden 1a, 1b, 2a,
2b ja 3 raja-arvojen mukaisesti.
Mikäli otetuissa puhtausnäytteissä todettiin mikrobikasvustoa, kehoitettiin kyseistä uimalaa
tehostamaan siivousta. Kehoitusta valvottiin uusintanäytteillä, kunnes puhtausnäytteet
todettiin hyväksi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uimala
kohdenumeroittain
K1623
K4186
K4188
K4187
K4441
K4841
K2452
K1967
K4191

Pseudomonas
aeruginosa

Hiivat

Homeet

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

Ihosienet

Vesi
H
H
H
H
V
H
H
H
H
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

K4192
K2120
K2476
K4193
K4194
K2465
K2645
K2314
K4440
K2914
K6635
K5042
K4199

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

V
H
V
H
H
H
H
H
H
V
V
H
V

Peudomonas aeruginosa bakteeria todettiin kahdeksan eri uimalan lattianäytteissä sekä
yhdeltä pesutasolta. Lähes poikkeuksetta ko. kasvusto oli pesuhuoneiden lattioilla sekä
kerran saunan ja kerran uima-allashuoneen lattialla.
Hiivoja todettiin yhdeksän eri uimalan lattianäytteissä sekä yhden pukuhuoneen penkiltä
otetusta näytteestä. Runsaimmin hiivakasvustoa oli saunojen ja pesuhuoneiden lattioilla.
Homeita todettiin runsaasti 12 eri uimalan lattioilta, saunan lauteilta ja yhden pesuhuoneen
pesutasolta otetuista näytteistä. Useimmiten kasvustoa oli allashuoneen, pukuhuoneen ja
pesuhuoneen lattioilla. Pukuhuoneiden penkeiltä otetuissa näytteissä todettiin myös
homeita.
Ihosieniä todettiin vain yhden uimalan pukuhuoneen lattialta.
Uimavedet olivat pääsääntöisesti hyviä. Välttäviä uimavesiä todettiin kuudessa uimaaltaassa. Yleensä syynä oli poikkeamat veden pH- tai klooripitoisuudessa. Yhdessä uimaallasvedessa nitraattipitoisuus oli yli ohjearvon.

6. Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Pseudomonas aeruginosa bakteeria todettiin 36 %:ssa otetuista puhtausnäytteistä, kun
vuoden 1991 tutkimuksessa niitä esiintyi 18 %:ssa. Hiivoja todettiin runsaasti 40 %:ssa ja
homeita 55 %:ssa otetuista puhtausnäytteistä. Homeiden esiintymistä voidaan pitää
runsaana. Edellisessä tutkimuksessa vuonna 1991 hiivoja ja homeita oli vain 6 %:ssa
otetuista näytteistä. Ihosieniä löytyi vain yhden uimalan puhtausnäytteestä ja tämä vastaa 5
% näytemäärästä. Vuonna 1991 ihosieniä todettiin 18 %:ssa kokonaisnäytemäärästä.
Pseudomonas aeruginosa bakteeri voi aiheuttaa terveydellistä haittaa ihmisille, joten
uimalatiloissa ei tulisi esiintyä kyseistä bakteerikasvustoa. Otetuissa näytteissä kasvustoa
ilmeni kohtalaisen runsaasti ja kasvusto oli lisääntynyt vuodesta 1991. Koska bakteeri
kestää korkeitakin klooripitoisuuksia, tulisi puhtaanapitomenetelmiin ja -aineisiin sekä
siivoustiheyteen kiinnittää enemmän huomiota.
Hiivat ja homeet kertovat tilojen riittämättömästä puhdistuksesta. Myös pintojen riittävään
kuivumiseen on kiinnitettävä huomiota, sillä homeet osoittavat myös pintamateriaalien
kunnon heikentymistä. Tutkituista puhtausnäytteistä löytyi melko runsaasti homeita ja hiivoja.
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Kesäaikana otettujen puhtausnäytteiden homepitoisuuteen saattaa osaltaan vaikuttaa myös
ulkoa kantautuvat homeet. Homeita ja hiivoja esiintyi huomattavasti runsaammin, kuin
vuoden 1991 puhtausnäytteissä.
Ihosientä todettiin vain yhdessä näytteessä, joten jalkasilsaa esiintyi otetuissa
puhtausnäytteissä hyvin vähän. Ihosienten esiintyminen oli huomattavasti vähäisempää,
kuin vuoden 1991 puhtausnäyteprojektissa.
Yli puolessa Oulun yleisistä uimaloista tilojen puhdistusta ei voida pitää riittävänä. Uimaaltaiden ja niiden sivutilojen puhtaustaso on huonontunut verrattuna vuoden 1991
hygieniatasoon.
Pintamateriaalien tulee olla ehyitä ja helposti puhtaanapidettäviä. Uimaloiden kaikkien eri
tilojen pintamateriaalien kuntoon tulee kiinnittää enemmän huomiota ja puhtaanapitoa tulee
lisätä, jotta hygieniataso kohoaisi yleisissä uimaloissa. Varsinkin puhdistusmenetelmiä tulisi
kehittää, mikäli tavoitellaan parempia tuloksia.
Uima-allasvesistä 72 % oli hyviä ja 28 % välttäviä.
Uima-altaiden veden laatuun vaikuttaa päivittäinen kävijämäärä sekä altaan puhdistus ja
allasveden käsittelyprosessi.
Lähes kaikki uima-altaat toimivat automaattisella kloorin ja pH:n säädöllä. Uima-altaiden
huollosta vastaavat henkilöt seuraavat kemikaalien automaattista annostelua viikottain ja he
testaavat veden kloori- ja pH pitoisuuden uima-allasvesistä 1-5 kertaa viikossa uimalasta
riippuen.
Automatiikan toiminnassa saattaa tulla yllättäviä häiriöitä ja laitteet voi mennä epäkuntoon.
Tästä syystä säännölliseen allasveden puhdistuslaitteiden toimintaan. vedenlaatuun ja
laitteistojen huoltoon tulee kiinnittää eritystä huomiota. Lisäksi allasveden käsittelyprosessin
toiminnasta, tapahtuneista toimintahäiriöistä, altaan puhdistuksista, suodallimien
puhdistuksista, testaustuloksista sekä laitteistojen CI- ja pH pitoisuusnäytöstä tulee pitää
kirjaa. Kirjanpito tulee säilyttää esimerkiksi laitehuoltotiloissa, jolloin se on kaikkien sitä
tarvitsevien luettavissa.

NÄYTTEENOTTOLOMAKE

(1
• .•

OULUN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

kohdenro

I

Näytteenottopaikka:

I

Osoite:
Näytteenottopäivä:
Näytteenottaja:
Maksaja:

_

Tuotereksiteri

21.01

K 1000
Hiivatl
Homeet

Näyte otettu

Näyte.

nro

Hiivat

Homeet

(5530)
ATK·nro

tulos

(5531)
ATK·nro
tulos

Pseudomonas aeruginosa

Ihosienet

(5550)
Näyte.

nro

ATK·nro

tulos

Näyte.

-<5535)
ATK-nro

tulos

nro

PUKUHUONE naiset
oenkki
lattia
oenkkl
lattia
PUKUHUONE. miehet
oenkkl
lattia
penkki
lattia
PESUHUONE. naiset
oesutaso
oesutaso
lattia
lattIa

TIEDOKSI:

KÄÄNNÄ

NÄYTTEENOTTOLOMAKE

Näyte otettu

Hiivatl
Homeet
Näytenro

PESUHUONE, miehet
pesulaso
oesulaso
lattia
lattia
SAUNA naiset
vllllaude
keskilaude
. alalaude
lattia
SAUNA, mIehet
vllllaude .
keskllaude
alalaude
lattia
UIMA-ALLASHUONE
lattia
laIlla
lattia

Huomioita:

Hiivat

Homeet

/55301
ATK-nro

tulos

/55311
tulos
ATK·nro

Pseudomonas aeruginosa

Ihosienet

(5550)
Näytenro

ATK-nro

tulos

Näytenro

155351
ATK-nro

tulos

Näytteenotto-ohje 1
Hygienianäytteenotto sivelymenetelmällä
(Pseudomonas aeruginosa -bakteeri)
Tarvittavat välineet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Steriilejä pumpulipuikkoja
Steriilejä korkillisia keittosuolaputkia (13 9 ml) koeputkitelineessä
Steriiliä peptonivettä 100 ml pullossa
Steriili sabluuna, koko (10 x 10 cm 2 )
Kuljetuslaukku
Näytteenottokaavake, kynä
Desinfiointiaine (80 % etanoli tai vastaava sabluunan puhdistamista varten)
Kertakäyttötossut

Nävtteenotto:
Yleistä
• Sovi näytteenotosta laboratorion kanssa. Tilaa koeputket ym. välineet sieltä.
•

Pese kädet mahdollisimman huolellisesti ennen näytteenottoa.

•

Valmistele näytteenotto toimistossa (mm. koeputkien numerointi).

•

Kertakäyttötossut jalkaan ennen kuin menet pesuhuoneeseen.

•

Näytteenotto (esim. höyrysaunan lattiasta)
• Poista pumpulipuikko suojakääreestä (älä kosketa steriiliin pumpulipäähän
sormin).
• Kostuta puikon pumpulipää peptonivesipullossa olevaan steriiliin Iiuokseen ja anna
nesteen imeytyä pumpuliin.
• Paina ylimääräinen vesi pumpulista pois pullon sisäreunaa vasten.
• Aseta sabluuna näytteenottoalueelle (lattia)
• Aseta tupon pää noin 30° kulmaan tutkittavaa pintaa vasten
• Sivele alue kostealla pumpulipuikolla kahteen kertaan (ensin vaakasuoraan, sitten
pystysuoraan)
• Pyöritä puikkoa akselinsa ympäri koko ajan
• Laita puikko pumpulipää edellä takaisin koeputkeen ja katkaise varsi
• Laita koeputken korkki tiiviisti kiinni

•

Merkitse näytteenottolomakkeeseen koeputken numero ja sitä vastaava
näytteenottokohde (esim. höyrysauna, lattia).

•

Muista täyttää myös muut näytteenottolomakkeen kohdat.

•

Toimita kaikki näytteet mahdollisimman pian laboratorioon.

Näytteenotto-ohje 2
Näytteenotto kontaktimaljoilla hiiva- ja homepitoisuuden
määritystä varten
Tarvittavat välineet:
1"
. 2.
3.
4.
5.
6.

Kontaktimaljoja (26 cm 2 mallasuuteagar)
Näytteenottolaukku, kori
Ns. maalarinteippi
Tussi
Näytteenottokaavake, kynä
Kertakäyttötossut

Näytteenotto:
Yleistä
•

Sovi näytteenotosta laboratorion kanssa. (Tilaa tarvittava määrä kontaktimaljoja
ajoissa.)

•

Ennen näytteenottoa kädet pestään ja kuivataan huolellisesti.

•

Näytemäärä määräytyy näytteenottopaikan koon/saunojen lukumäärän mukaan.

•

Valmistele näytteenotto toimistossa (mm. maljojen numerointi).

Näytteenotto:
•

Valmistele näytteenotto esim. toimistossa.

•

Merkitse numerot maljojen kansiin.

•

Projektinumerolista mukaan.

•

Kertakäyttötossut jalkaan ennen kuin menet pesuhuoneeseen.

•

Näytteenotto esim. pukuhuoneen lattiasta
• Ota malja käteen
• Ota maljan kansi toiseen käteen. ÄLÄ KOSKETA MALJAN SISÄPINTAAI
• Kosketa maljan agarpinnalla pukuhuoneen lattiaa kerran
• Kansi kiinni
• Merkitse maijaan numero (mikäli et ole jo kirjoittanut) ja näytteenottolomakkeeseen
sama näytenumero ja sitä vastaava näytteenottopaikka sekä projektinro (esim.
pukuhuoneen lattia)
• Muista täyttää myös muut näytteenottolomakkeen kohdat
• Järjestä maijat korissa niin, että "otetut" maijat ovat erillään
• Mikäli kontaktimalja jää kiinni lattiaan, poista agar lattiasta ja heitä ko. malja roskiin.
• Teippaa "otetut" maijat kiinni, ns. maalarinteipillä, jotta kannet eivät aukea
kuljetuksen aikana.
• Toimita kaikki näytteet mahdollisimman nopeasti laboratorioon.

Näytteenotto-ohje 3
Näytteenotto ihosienien tutkimiseksi kliinisellä sieniagarilla
[Dermatophytes selective agar (DTM) acc. ta Taplin, MercknäyteJ)Helsingin käyttämän menetelmän mukaan
Tarvittavat välineet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sieniagarmaljoja (64 cm 2 agar)
Paperitarroja
Kuljetuslaukku tai kori
Näytteenottokaavake, tussi, kuivamustekynä
Ns. maalarinteippi
Kertakäyttötossut
Pinsetit

Näytteenotto:
•

Sovi näytteenotosta laboratorion kanssa. Tilaa maijat ja paperitarrat laboratoriosta.

•

Pese kädet huolellisesti ennen näytteenottoa.

•

Valmistele näytteenotto esim. toimistossa.

•

Kertakäyttötossut jalkaan ennen kuin menet pukuhuoneeseen

•

Näytteenotto (esim. pukuhuoneen lattiasta)
• Kohteen pinnalle paperitarra
• Paperitarra laitetaan maljan agarille liimapuoli agaria vasten; kansi kiinni. ÄLÄ
KOSKETAAGARIA TAI MALJAN SISÄOSAAl
• Merkitse maijaan näytenumero, näytteenottolomakkeeseen sama näytenumero ja
sitä vastaava näytteenottokohde (esim. pukuhuoneen lattia) sekä projektinumero.
• Muista täyttää myös muut kohdat näytteenottolomakkeesta.
• Teippaa maijat, etteivät kannet aukea kuljetuksen aikana.
• Toimita näytteet mahdollisimman nopeasti laboratorioon.

Laboratorio:
• Paperitarrojen annetaan olla yön yli agareilla, jonka jälkeen laboratorio irrottaa tarrat ja
inkuboi ko. maljoja 3-6 viikkoa huoneenlämmössä, pimeässä.

Näytteenotto-ohje 4
Uimavesinäytteen otto veden hygieenisen ja yleisen
laadun selvittämiseksi (Yleisten uimaloiden ja uimarantojen
terveydellinen valvonta, taulukko 7:n mukaiset määritykset)
Tarvittavat välineet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

300 ml steriili "ruksullinen" lasipullo. Pullossa tulee olla natriumtiosulfaattiliuosta
1 I:n välikorkillinen muovipullo
kylmälaukku, -patruunat
näytteenottokaavake, tussi, kuivamustekynä
ns. maalarinteippi
kertakäyttöpyyhepaperia
lämpömittari Uonka asteikko noin ± 0 ... ± 40°C ja tarkkuus väh. ± 0,5 °c
kertakäyttötossut

Yleistä
•
•
•
•
•
•
•

Vesi näyte otetaan uimalan jokaisesta altaasta mahdollisimman läheltä poistoputkea
(molemmat pullot).
Näytteenottoajankohta on valittava siten, että kuormitus on mahdollisimman suurta.
Sovi näytteenotosta laboratorion kanssa ja tilan pullot laboratoriosta.
Valmistele näytteenotto toimistossa; numeroi tai kirjoita altaiden nimet pulloihin (sama
nro saman altaan pulloihin.
Pese kädet huolellisesti ennen näytteenottoa.
Kertakäyttötossut jalkaan, ennen kun menet pesuhuoneeseen.
Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti veden sameus.

Näytteenotto:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mikrobiologinen näyte (steriili lasipullo) otetaan ennen fysikaalis-kemiallista näytettä
muovipulloon
Avaa lasipullo (ÄLÄ KOSKE KORKIN SISÄPINTAANI)
Upota pullon suu alaspäin nopeasti 10-20 cm vedenpinnan alapuolelle, käännä pullo
vastavirtaan ja täytä pullon tilavuudesta 4/5. (Pulloa liikutetaan poispäin
näytteenottajasta seisovassa vedessä.)
Pullo suljetaan huolellisesti näytteenoton jälkeen ja laitetaan kylmälaukkuun
Ota uimavettä muovipulloon samalla tavalla, mutta täyteen
Mittaa uimaveden lämpötila näytteenottosyvyydestä
Kuivaa kädet ja merkitse näytenumero/uima-allas sekä näytteenottolomakkeeseen
uimaveden lämpötila
Muista täyttää myös muut näytteenottolomakkeen kohdat
Ota toisista altaista uimavesinäytteet vastaavalla tavalla
Toimita kaikki näytteet mahdollisimman nopeasti laboratorioon; kuljetukseen
käytettävän kylmälaukun lämpötilan tulee olla 2 ... 8°C. Näytteet eivät saa jäätyä
kuljetuksen aikana.

Tarkista, ovatko uusimmat uimavesitutkimustulokset selvästi yleisön nähtävillä!
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2/2000

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatitlPizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötila mittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelailteiden lämpötilamiltaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakaltujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeiltiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rqk~'nnusalalla Oulussa 1996.
Otsonimiltaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien 'ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojälteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito mei'illli-:ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.
Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
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