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Johdanto

Oulun kaupungin ympäristövirastossa toteutettiin kesällä 2002 uimahallien
puhtausnäyteprojekti. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan yleiseen käyttöön tarkoitettu uimala, uimahalli, kylpylä, sauna tai muu vastaava laitos on
suunniteltava, varustettava, kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä
oleskeleville aiheudu terveyshaittaa.

Projektissa tutkittiin Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintymistä uimahallien sauna- ja pesutiloissa. Pseudomonas aeruginosa -bakteeria pidetään
uima-allastilojen hygieniaindikaattorina. Se voi aiheuttaa mm. ihottumaa, korvakäytävän tulehduksia ja virtsatietulehduksia. Bakteeri kestää korkeitakin
klooripitoisuuksia.

Projektin toteuttamisesta vastasi johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen. Näytteet otti terveystarkastajaharjoittelija Maria Wiman, ja ne tutkittiin Ou-

lun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.

Yleistä

Kosteiden tilojen käyttötarkoitus edellyttää tiloilta korkeaa hygieniaa. Uima-allastiloissa on käytettävä turvallisia, hygieenisiä, korroosionkestäviä ja helposti
puhdistettavia pintamateriaaleja. Puhtaanapidon tavoitteena on taata tilojen
käyttäjille turvalliset ja terveelliset puitteet. Säännöllinen ja kävijämäärään nähden riittävä puhtaus lisää tilojen toimivuutta, estää liukkausongelmia ja vaikuttaa
myös uima-allasveden puhtauteen.

Huolellinen puhdistus poistaa suurimman osan mikrobeista, mutta kosteiden
tilojen pestyt pinnat on syytä desinfioida ajoittain. Desinfioinnilla varmistetaan,
että patogeenisten mikrobien määrä pysyy riittävän alhaisena. Mikäli pintojen
puhdistuksesta ei huolehdita riittävästi, mikrobien kasvu edellytykset lämpimissä
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ja kosteissa tiloissa ovat hyvät. Ongelmallisimpia pintoja ovat kosteiden tilojen
lattiat, saunojen alalauteet ja pesutilojen puiset istuimet. Tärkeää olisi, että
sauna ja pesutilat voisivat kuivua eri käyttökertojen välillä. Tiloissa tulisi olla
hyvä ilmastointi.

Puhtautta voidaan valvoa erilaisten pintapuhtausnäytteiden avulla. Vaikka
mikrobipitoisuudelle ei ole olemassa virallisia ohjearvoja, voidaan pintanäytteiden tuloksista arvioida siivouskäytännön muuttamisen tarpeellisuutta.

Projektin toteutus

Näytteenotolla haluttiin pistokoeluonteisesti selvittää uima-allashuoneistojen
sauna- ja pesutilojen sekä pukuhuoneiden puhtaustasoa. Tutkimuksessa oli
mukana kaikkiaan 13 Oulun kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontaan
kuuluvaa uima-allashuoneistoa. Näytteet otettiin keittosuolaliuokseen kastetulla
pumpulipuikoilla seuraavilta pinnoilta:

Pukuhuoneen lattia ja penkki
Pesuhuoneen lattia ja pesutaso
Saunan ylälaude, keskilaude, askeltaso ja lattia
Pesuhuoneen wc:n lattia
Allashuoneen lattia pesuhuoneen edestä.

Näytteenotto kohdistettiin keskeisille kulkureiteille tai alueille, joiden arveltiin
olevan muita enemmän käytössä. Pääsääntöisesti näytteet otettiin sekä miesten että naisten tiloista. Näytteenotto-ohje liitteenä.

Tutkimustulokset

Tutkimuksessa mukana olleista 13 uima-allashuoneistosta Pseudomonas aeru-

ginosaa todettiin kolmessa (30 %). Kaikkiaan näytteitä otettiin 196. Pseudo-
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monas aeruginosaa esiintyi 10 näytteessä eli noin 5 % näytteistä. Näistä neljä
oli otettu uima-allashuoneen lattiasta pesuhuoneen edestä, kolme saunasta,
kaksi wc:n lattiasta ja yksi pesuhuoneen lattiasta. Saunoissa bakteeria todettiin
lattialta ja ylälauteelta otetuissa näytteissä.

Uimala
(kohdenumero 1
1064
1111
1113
1115
1118
1400
1817
1122
1123
1045
1065
1067
2187

Pseudomonas
aeruqinosa
Ei todettu
Ei todettu
Ei todettu
Ei todettu
Ei todettu

Uusintanäytteet

Todettu

Ei todettu

Ei todettu
Ei todettu
Ei todettu

Todettu

Todettu

Ei todettu
Ei todettu

Todettu

Todettu

Jos näytteissä todettiin Pseudomonas aeruginosa -bakteeria, kehotettiin aliastilojen siivouksesta vastaavia välittömästi puhdistamaan ja desinfioimaan kyseiset tilat. Myös puhtaanapitomenetelmiin ja -aineisiin sekä siivoustiheyksiin kehotettiin kiinnittämään huomiota. Tämän jälkeen otettiin uusintanäytteet. Uusintanäytteitä otettiin niin usein, ettei näytteissä todettu enää Pseudomonas-bakteereita.

Tulosten tarkastelu
Projektin tulos oli jonkin verran parempi kuin vuosina 1999 ja 1991 tehtyjen
puhtausnäyteprojektien tulokset. Vuonna 1999 Pseudomonas aeruginosaa
todettiin 36 % uima-allastiloista. Tuolloin bakteeria esiintyi lattioista otetuissa
näytteissä, lähinnä pesuhuoneen lattianäytteissä. Vuonna 1991 toteutetussa
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puhtausnäyteprojektissa

todettiin

Pseudomonas

aeruginosaa

18

%:ssa

näytteistä. Nyt toteutetussa projektissa Pseudomonas aeruginosaa todettiin
lähinnä kävijämääräItään suurissa laitoksissa. Ongelmallisimpia näyttivät olevan
tilat, jotka eivät pääse kunnolla kuivumaan eri käyttökertojen välillä.

Puhtausnäytteiden avulla voidaan seurata käytössä olevien puhdistusaineiden
ja -menetelmien tehoa. Uima-allastilojen desinfioinnin tarve tulisikin selvittää
säännöllisin väliajoin otettavien puhtausnäytteiden avulla. Puhtauden seuranta
tulisi saada osaksi uima-allastilojen omaa siivoustason tarkkailua. Tilojen ja
käytön suunnittelussa tulisi huomioida lattioiden ja saunojen, lähinnä lauteiden,
kuivumisen vaatimat ajat.

LÄHTEET
Kivikallio

Jutta;

Uimahallien

ja

sivutilojen

siivouksen

erityiskysymyksiä,

Luentotiivistelmiä koulutustilaisuuteen: ALLASVEDEN LAATU JA VALVONTAALLAS JA OHEISTILOJEN HYGIENIA JA TURVALLISUUS 26.9.2002.

Lukkari Tuija; Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuus, Luentotiivistelmä koulutustilaisuuteen: ALLASVEDEN LAATU JA VALVONTA-ALLAS JA OHEISTILOJEN
HYGIENIA JA TURVALLISUUS 26.9.2002.

Oulun kaupungin ympäristövirasto, raportti 3/2000: Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.

LIITE

Näytteenotto-ohje 1
Hygienianäytteenotto
bakteeri)

sivelymenetelmällä

(Pseudomonas

aeruginosa

Tarvittavat välineet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Steriilejä pumpulipuikkoja
Steriilejä korkillisia keittosuolaputkia (å 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

Näytteenotto:
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
liuokseen 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.

•
•

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäiäkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuoia vuonna 1992.
Kalojen elohopea pitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavaimisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus ouluiaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
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 rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset 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..
Biojätteen 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 metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntiiämpötiiojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suola pitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoiiu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
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