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TIIVISTELMÄ
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 mukaan uimavesi on pidettävä hygieenisesti moitteettomana, jolloin estetään sairauksien leviäminen veden välityksellä. Eniten sairastumisia aiheuttava bakteeri on Pseudomonas aeruginosa. Tampereen uintikeskuksessa on ollut ongelmana kyseisen bakteerin ilmestyminen yhä uudelleen jo puhtaaksi todettuun kuntoaltaaseen. Työn tarkoitus oli selvittää, mistä kyseinen bakteeri kulkeutuu
kuntoaltaaseen. Lisäksi tutkittiin uintikeskuksen yleistä hygieniatasoa ja
kävijämäärän vaikutusta kokonaisbakteerimääriin.
Kunto- ja hyppyaltaasta otetuista vesinäytteistä tutkittiin Pseudomonas aeruginosa sekä heterotrofinen pesäkeluku 22 °C:ssa ja 37 °C:ssa. Lisäksi
otettiin sivelynäytteitä eri pinnoilta, joista tutkittiin Pseudomonas aeruginosa sekä aerobiset mikro-organismit. Näytteet analysoitiin Eurofins
Scientific Finland Oy:n laboratoriossa.
Vesinäytteistä ei löytynyt Pseudomonas aeruginosa -bakteeria ja lähes
kaikkien näytteiden heterotrofinen pesäkeluku oli nolla. Veden laatu katsotaan hyväksi, jos heterotrofinen pesäkeluku on alle 100 pesäkettä millilitrassa. Allasveden voitiin todeta olevan laadultaan erinomaista ja vedenkäsittelyn toimivan moitteettomasti. Joistakin sivelynäytteistä löytyi Pseudomonas aeruginosa -bakteeria. Aerobisten mikro-organismien määrä tietyillä
pinnoilla oli hyvin suuri. Tuloksia oli vaikea tarkastella, sillä Suomessa ei
ole tehty vastaavanlaisia tutkimuksia ja lainsäädännössä ei ole raja-arvoja
kosteiden tilojen pintojen hygieenisyydelle. Tulosten perusteella tehtiin johtopäätös, että uintikeskuksen siivouksessa on tapahtunut laiminlyöntejä, jolloin mikrobimäärät ovat päässeet suuriksi. Aihe vaatisi lisätutkimuksia;
näytteitä tulisi ottaa enemmän ja vertailunäytteiden saaminen muista uimahalleista olisi tärkeää, jotta tulosten tarkastelu saisi luotettavamman pohjan.
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ABSTRACT
In accordance with the law, water in swimming pools has to be so clean
that it doesn’t cause any health hazards. Bacterium called Pseudomonas
aeruginosa poses the biggest threat. This particular bacterium has been a
huge problem in Tampere’s swimming centre. The aim of this final thesis
was to define how and from where the bacterium finds its way to swimming pool. In addition to this, the hygienic stage of swimming centre and
the effect of attendance of swimmers on total bacterium amount was studied.
Pseudomonas aeruginosa and heterotrophic colony amount in temperatures
22 °C and 37°C were determined from water samples. In addition for this
Pseudomonas aeruginosa and the amount of aerobic micro-organisms were
determined from samples taken from floors and other specific surfaces. The
samples were analysed in the laboratory of Eurofins Scientific Finland
PLC.
There were not Pseudomonas aeruginosa in water samples. Also heterotrophic colony amount was zero in almost every sample taken. Water quality
is good if heterotrophic colony amount is less than 100 in one millilitre.
The results prove that water treatment system in the swimming centre
works brilliantly and water quality is excellent. However Pseudomonas
aeruginosa was discovered from some of the surface samples. Also the
amount of aerobic micro-organisms was quite big in some locations. Conclusions of these results were difficult to make because there is not any
specified limit values for hygienic stage in humid rooms. Similar studies
have not been done before in Finnish indoor swimming pools. Based on results received a conclusion was done: there have been some failures in
cleaning and that is why the amount of micro-organisms was so huge. This
subject would need further studies. Number of samples should be bigger
and reference samples from other indoor swimming pools should be analysed in order to get reliable conclusions.
In this final thesis swimming centres staff and customers were also interviewed in order to chase up if there is some faults in cleaning and how hygienically customers behave in indoor swimming pools.
Keywords Pseudomonas aeruginosa, hygiene of swimming hall, water quality
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1 Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 315/2002 on säädetty uimahallien ja kylpylöiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Asetuksen
mukaan uimaveden pitää olla täysin moitteetonta. Allasvesi ei saa sisältää
pieneliöitä, loisia eikä mitään sellaisia aineita sellaisia määriä, joista voi
aiheutua haittaa ihmisen terveydelle. Mikrobiologinen laatu on varmistettava allasveden klooridesinfioinnilla ja sitä on valvottava tarkkailemalla
vedenkäsittelyn toimivuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö
& Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry. 2008)

Eniten uimaveden välityksellä sairastumisia aiheuttava bakteeri on Pseudomonas aeruginosa. Tampereen uintikeskuksessa on ollut ongelmana kyseisen bakteerin ilmestyminen yhä uudelleen jo puhtaaksi todettuun kuntoaltaaseen. Ongelmaa on tutkittu aiemmin, mutta syytä siihen ei ole löytynyt.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mistä Pseudomonas aeruginosa
-bakteeri kulkeutuu kuntoaltaaseen. Tutkittiin, tuleeko bakteeri yksittäisestä tietystä kuntoryhmästä vai pesiikö bakteeri mahdollisesti vesiputkistoissa, altaassa tai pinnoilla biofilminä. Työ toteutettiin ottamalla kuntoaltaasta vesinäytteitä ja sivelynäytteitä eri pinnoilta asiakkaiden kulkureiteiltä
pesuhuoneista kuntoaltaalle. Vertailun kohteena vesinäytteenotoissa oli
hyppyallas, josta otettiin myös muutama vesinäyte. Lisäksi suoritettiin kyselytutkimus henkilökunnalle ja asiakkaille. Kysely toimi tutkinnan tukena. Kävijämääriä seuraamalla arvioitiin kävijöistä mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta. Työ sisälsi myös uimahallihygienian epäkohtien selvittelyä.
Kunto- ja hyppyaltaasta otetuista vesinäytteistä analysoitiin Pseudomonas
aeruginosa sekä heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C:ssa ja 37 °C:ssa. Eri pinnoilta otetuista sivelynäytteistä tutkittiin Pseudomonas aeruginosa ja aerobiset mikro-organismit. Näytteet analysoitiin Eurofins Scientific Finland
Oy:n laboratoriossa.
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2 Tampereen uintikeskus
2.1 Yleistä
Tampereen uintikeskus rakennettiin vuonna 1979. Elokuussa vuonna 2007
valmistui uintikeskuksen laajennusosa. Uintikeskuksessa on 50 metrin
kahdeksanrataisen altaan lisäksi opetusallas ja lastenallas. Vanhan puolen
perusallas näkyy kuviossa 1. Laajennusosassa on 25 metrin kuusiratainen
kuntoallas (kuvio 2) ja neljän metrin syvyinen hyppyallas (kuvio 3). Perusaltaan ja laajennusosan altaat ovat sekä kilpa- että kuntouimareiden
käytössä. Kuntoallas suunniteltiin niin, että sitä voidaan käyttää myös vesijumppa-altaana. Hyppyallas sisältää kolmen ja viiden metrin hyppytasot,
kolmen metrin ponnahduslaudan sekä kaksi yhden metrin ponnahduslautaa. Hyppyallas toimii hyppymahdollisuutensa lisäksi myös uppopallokenttänä mahdollistaen kansainväliset uppopallo-ottelut. (Tampereen kaupunki 2008. Tampereen uintikeskus)

Kuvio 1: Tampereen uintikeskus, vanhan puolen perusallas
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Kuvio 2: Tampereen uintikeskuksen laajennusosan kuntoallas

Kuvio 3: Tampereen uintikeskuksen laajennusosan hyppyallas

Pukuhuonetilat uusittiin kesällä 2001. Uintikeskuksessa on kahdeksan
asiakassaunaa, joidenka lisäksi uimahallissa on viisi tilaussaunaa. Tilaussaunoista yksi on varustettu invalideille muun muassa paineilmatoimintaisilla lauteilla. Lisäksi uimahallissa on kahvila uimahallin toisessa kerroksessa ja kuntosali ensimmäisessä kerroksessa, joka on uusittu keväällä
2007. (Tampereen kaupunki 2008. Tampereen uintikeskus)
Uimahallin henkilökunta koostuu kunnossapidon henkilöstöstä, kahdesta
johtavasta liikunnanohjaajasta, kymmenestä uimavalvojasta ja seitsemästä

9 (102)
siivoojasta. Näiden lisäksi uimahallilla työskentelee kassa- ja kahviohenkilökuntaa. Uimahalli on avoinna arkisin aamukuudesta iltayhdeksään, tiistaisin eli huoltopäivisin yhdestä yhdeksään ja viikonloppuisin kymmenestä
kuuteen. Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella uimaseurat ja eri lajeja edustavat joukkueet käyttävät altaita harjoituksiinsa. (Tampereen kaupunki 2008.
Tampereen uintikeskus)

Tällä hetkellä uintikeskuksessa on meneillään laaja katsomoremontti ison
perusaltaan vieressä. Tarkoituksena on rakentaa 275 hengelle mitoitettu
asiakaskatsomo uintikisoja varten. Remontin on tarkoitus valmistua keväällä 2009.

2.2 Kuntoaltaan käyttäjät
Kuntoallasta käyttävät kuntouimarit uintikeskuksen aukioloaikoina sekä
eri uimaseurat myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Kuntoallasta käytetään lisäksi useisiin ohjattuihin vesijumppatunteihin ja koululaisryhmät voivat varata ratoja liikuntatuntejaan varten. Viikonloppuaamuisin
kuntoaltaassa harjoittelevat kanoottiryhmät ja paineilmasukeltajat.
Vesijumppia järjestetään kuntoaltaassa lähinnä arkisin. Vesijumpparyhmiin kuuluvat suurimmaksi osaksi ulkopuolisten järjestämiä eläkeläisryhmiä sekä uintikeskuksen omien liikunnanohjaajien ohjaamia vesijumpparyhmiä keski-ikäisistä eläkeikäisiin. Muutamat vammaisuintiryhmät käyttävät myös kuntoallasta kilpauintiharjoitteluunsa maanantaisin ja perjantaisin. Hyppyaltaassa järjestetään vesijumppien lisäksi lapsille ja nuorille
Junior Life Saver -hengenpelastuskursseja.
Kanoottiryhmät käyttävät kuntoallasta viikonloppuaamuisin. Kanoottien
käyttäjät ovat pääasiassa nuoria miehiä. Kanoottien puhdistamiseen on
annettu selkeät ohjeet, joita tulisi noudattaa. Kanoottien pesuun on varattu
uimahallin kellaritiloihin tarvittavat puhdistusaineet ja -välineet. Ohjeiden
mukaan kanootit pestään Sactiv Nestekloorilla ja harjataan. Kanooteille on
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kellarikerroksessa varattu telineet, joihin kanootit jätetään kuivumaan.
Kanoottiryhmäläisillä on omat märkäpuvut ja kypärät, jotka tulisi pestä
pesuainevalmistajan ohjeiden mukaisesti. (Lemivaara, sähköposti) Kanoottien on epäilty olevan bakteerien leviämisen lähde, mutta tutkimusten
perusteella kanootit on todettu olevan puhtaita.

2.3 Uintikeskuksen vedenkäsittely
Vedenkäsittelyllä tarkoitetaan allasveden laadun ylläpitämistä moitteettomana. Vedenkäsittelyllä erotetaan allasvedestä mekaanisesti tai kemiallisesti epäpuhtaudet, laimennetaan epäpuhtauksien määrää korvausvedellä
(allasjärjestelmästä poistunutta vettä korvaavaa vettä). Lisäksi allasvedestä
tuhotaan siinä olevat mikro-organismit desinfioimalla, säädetään sen pHarvoa, kierrätetään vesi altaiden ja vedenpuhdistuslaitteiden välillä sekä
lämmitetään sitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008)
Allasveden tärkein käsittelytoimenpide hygienian kannalta on desinfiointi.
Tällä hetkellä klooridesinfiointi on ainoa menetelmä, jolla voidaan tuhota
vedessä olevat mikrobit ja pitää allasveden mikrobiologinen laatu hyvänä
koko veden allaskierron ajan. Muita desinfiointimenetelmiä, kuten, otsonointia, aktiivihiilisuodatusta ja UV-säteilytystä voidaan käyttää klooridesinfioinnin tehostamiseksi. (Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 279–280)
Allasveden happamuutta voidaan lisätä tarvittaessa käyttämällä suolahappoa tai hiilidioksidia, ja sitä voidaan vähentää soodalla (Na2CO3) tai lipeällä (NaOH). Lopuksi vesi johdetaan takaisin uima-altaaseen lämmönvaihtimen kautta. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008)
Jos uima-altaassa tapahtuu ulostekontaminaatio, Maailmanterveysjärjestön
suosituksen mukaisesti allas on asetettava välittömästi uintikieltoon. Tämän jälkeen ulostemassa tulisi poistaa mahdollisimman hyvin vedestä ja
altaaseen tulisi tehdä shokkiklooraus eli klooripitoisuuden tulisi olla 20
mg/l 18 tunnin ajan pH:n ollessa 7,2–7,5. Allasveden kierrätys tulisi tapahtua vähintään kuusi kertaa. Nämä suositukset tarkoittavat käytännössä
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sitä, että allas olisi suljettuna seuraavaan päivään. (Suomen ympäristöterveys
Oy 2006, 291)

Tampereen uintikeskuksen laajennusosan altaiden vedenkäsittely perustuu
jatkuvaan kierrätykseen. Vedenkäsittelyjärjestelmän kuvio on liitteessä 1.
Vesikourujen kautta poistuu puhdistettava vesi tasausaltaaseen. Tasausaltaan jälkeen ovat suodatuspumput, jotka imevät veden hiussuodattimien
läpi ja painavat veden suodattimien yläosaan. Hiussuodatus on karkea
suodatus, joka erottelee muun muassa veden sekaan irronneet hiukset. Saostusaine syötetään ennen suodattimia veteen, jolloin veteen joutuneet
epäpuhtaudet saostuvat hiutalemaisiksi ja jäävät suodatusmassoihin
(kvartsihiekkakerros tai antrasiittihiilikerros). Sen jälkeen vesi johdetaan
antrasiitti/hiekkakerrosten läpi altaille menevään putkeen. Tässä vaiheessa
vesi on puhdistunut. Ennen kuin vesi pääsee altaaseen, osa siitä kierrätetään lämmönvaihtimen kautta halutun veden lämpötilan saavuttamiseksi.
Tämän jälkeen veteen syötetään pH-kemikaalia, jotta saavutetaan oikea
pH-arvo. Lisäksi osa vedestä kierrätetään UV-säteilijän kautta ennen veden altaisiin menoa. Altaille menevään putkeen syötetään klooria, KHKkloorina (CaCl2O2 = kalsiumhypokloriitti). KHK-kloori annostellaan suoraan toimitustynnyristä. Annostelulaite sisältää liuotusosan, joka liuottaa
kloorin, ennen kuin se menee altaalle meneviin putkiin. Veden kloorimäärän säätämiseksi on oma elektroninen vapaan kloorin mittaus- ja säätövahvistin. (Laitosselostus 2009)
Happamuuden säätämiseksi uintikeskuksessa käytetään suolahappoa, joka
syötetään uima-altaille menevään putkeen kemikaalipumpun avulla. Altaiden vedenpinnan korkeutta säätelee pintakytkin, joka ohjaa altaiden täyttömagneettiventtiiliä. Jos monikerrossuodattimet tukkeutuvat, suoritetaan
niin sanottu vastavirtahuuhtelu, jolloin vesi johdetaan suodatinhiekan alle
suuremmalla nopeudella kuin suodatusvaiheessa, ja likainen vesi johdetaan suodattimen yläosasta viemäriin. (Laitosselostus 2009)
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2.4 Siivous uintikeskuksessa
Siivoukselle asetetaan uimahalleissa korkeat tavoitteet, tilojen on oltava
hygieenisiä, puhtaita ja raikkaita. Tämä vaatii tehokkaan mekaanisen puhdistuksen riittävän usein. Siivouksen työjärjestys on suunniteltava hyvin ja
välineisiin pitää panostaa. Tampereen kaupungin Siivoustuotantoyksikön
palvelukonseptissa on esitetty uimahallin siivoustyöohjeet, joissa mainitaan puhdistuskohteet, käytettävät puhdistusaineet ja niiden annosteluohjeet, siivousvälineet ja niiden käyttö sekä menetelmäkuvaukset. Liitteessä
2 on esitetty Tampereen uintikeskuksen siivousaikataulu. Hyvin tärkeä osa
kosteiden tilojen hygieniaa on ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on
koulu-, kokemustietoa ja soveltamistaitoa. Siivoojalta vaaditaan suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta, kurinalaisuutta ja tunnollisuutta työssään.
Siivousaikataulun mukaan päivittäisiin tehtäviin kuuluvat allasosastojen
lattioiden ylläpitosiivous ja pesu yhdistelmäkoneella, altaiden reunojen pesu, hyppytornien siivous, pukuhuoneiden, valvomon, kerhohuoneiden ja
kuntosalin ylläpitosiivous, tilaussaunojen ja alakerran siivous. Lisäksi jokaiselle päivälle on merkitty välisiivoustehtäviä, kuten allasosastojen lattioiden pesu, pukuhuoneiden, WC-tilojen, kassan ja aulan ylläpitosiivous.
Suurin osa kerran viikossa tehtävistä töistä on ajoitettu tiistain huoltopäivälle. Huoltopäivän ohjelmaan kuuluu lattiakaivojen, vesirajan ja altaiden
reunojen pesu sekä hyppytornien ja allasosaston WC-tilojen klooripesu.
Saostumien poisto laajennusosasta ja vanhalla puolella on merkitty myös
kerran viikossa tehtäväksi työksi. Harvemmin tehtäviä töitä ovat lähinnä
ovien ja ikkunoiden puhdistus sekä yläpölyjen pyyhkiminen. Uintikeskuksen siivoojat pyrkivät noudattamaan tätä aikataulua. Tiistaisin on uintikeskuksen huoltopäivä, jolloin tilat siivotaan tarkemmin ja uintikeskus on
aamupäivän asiakkailta suljettu. Tällöin myös uima-altaiden pohjat siivotaan huoltomiesten toimesta allasimurilla. Huoltopäivän siivouksen jälkeen siivousvälineiden annetaan liota desinfiointiaineessa seuraavaan aamuun.
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Uintikeskuksen laajennusosaa varten on omat siivousvälineet (harjat, lastat
yms.), mutta samaa yhdistelmäkonetta käytetään sekä laajennusosan että
vanhan puolen lattiapintojen puhdistukseen. Uintikeskuksen siivouksessa
käytettävät käsityövälineet ovat värikoodattuja. Punaisia lattiakuivaimia ja
pesuharjoja käytetään WC-tiloissa, sinisiä muissa tiloissa. Mustat harjat on
tarkoitettu lattiakaivojen puhdistukseen. Punaiset mikrokuitupyyhkeet on
tarkoitettu WC-tilojen kosketuspintoihin, keltaiset WC-istuimiin ja siniset
muiden tilojen kosketuspintoihin, peileihin, kalusteisiin yms. Jokaisen
käyttökerran jälkeen työvälineet huuhdellaan ja jätetään kuivumaan siivouskomeron seinällä olevaan telineeseen niin, että harjaosa tai lattialastan
kuivainosa on irti lattiasta. Käytön jälkeen mikrokuitutuotteet ja muut
tuotteet pestään pesukoneessa.
Uintikeskuksessa on monenlaisia materiaaleja ja ne vaativat erilaiset puhdistusaineet ja annostelut. Allasosastojen lattiapintojen konepesussa sekä
lattioiden, kosketuspintojen ja kalusteiden ylläpitosiivouksessa käytetään
Jontec Profia. Jos puhdistettavana on eritetahra, käytetään Sactiv Nesteklooria ja kertakäyttöpyyhettä. Jokaiseen puhdistuskohteeseen on siivoustyöohjeessa annettu annosteluohje.
Koneellinen pesu on aina tehokkain ja ennen kaikkea nopein vaihtoehto
lattiapintojen puhdistamiseen. Koneella ei kuitenkaan pääse puhdistamaan
jokaista kohtaa, esimerkiksi nurkat ja altaan reunat jäävät käsin puhdistettaviksi. Uintikeskuksessa käytetään yhdistelmäkoneessa harjaosasta. Uintikeskuksen laajennusosassa on karheat, mutta tasaiset laattalattiat, vanhalla puolella sileät, mutta kohokuvioidut lattiat, joihin harja soveltuu parhaiten. Harjaosa on parempi kuin laikka, koska harjakset mukautuvat epätasaisuuksiin ja se pesee kolot ja uurteet paremmin. Yhdistelmäkoneen imujalka ja harjaosa ovat irrotettavia osia. Ne puhdistetaan ja kuivataan jokaisen käyttökerran jälkeen. Lisäksi myös likavesisäiliö tyhjennetään ja
huuhdellaan käytön jälkeen.
Laattojen saumoihin kertyy helposti likaa ja puhdistusainejäämiä. Niihin
voi syntyä jopa silmin havaittavaa pieneliökasvustoa. Altaiden vesirajaan
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tuleva lika on lähinnä ihon rasvasta ja ihon pinnassa olevasta liasta koostuvaa. Tällainen lika on yleensä helppo poistaa, jos sitä ei jätetä pinttymään. Siivousaikataulun mukaan altaiden vesirajan pesuun ja saostumien
poistoon on laskettu viikoittain työaikaa.
Lattiakaivot
Lattiakaivoissa on aina kosteutta ja vettä. Uintikeskuksessa laajennusosan
lattiakaivojen ritilä painuu hieman alaspäin, kun sen päälle astutaan. Tällöin ritilän reikien läpi purskahtaa jonkin verran vettä lattiakaivoa ympäröivälle lattialle. Epäpuhtaudet, jotka muhivat ritilän alla pääsevät leviämään ympäristöön asiakkaiden jalkapohjien välityksellä. Lattiaritilät pitäisi pestä säännöllisesti sekä ulko- että sisäpuolelta. Liitteessä 2 olevan siivousaikataulun mukaan lattiakaivojen siivous kuuluisi joka tiistaille, huoltopäivälle. Kuviossa 4 on uintikeskuksen laajennusosan lattiakaivo ja kuviossa 5 on vanhan puolen lattiakaivo. Laajennusosan lattiakaivon ritilä on
irrotettava, joten ritilän alapuoli on helposti puhdistettavissa.

Kuvio 4: Laajennusosan puhdistettu lattiakaivo
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Kuvio 5: Vanhan puolen lattiakaivo

Kosteissa tiloissa ilmenee monenlaista likaa. On olemassa kuivaa sisätiloista johtuvaa likaa (pöly, tekstiilikuidut ym.), ihmislikaa (hilse, ihon proteiinit, hiukset, ihorasva, mikrobit, urea), veden aiheuttamaa likaa (kalkkisaostumat, kalkkisaippua), ulkoa tulevaa likaa (hiekka, savi, noki, maantiesuola, siitepöly, eläinjätteet) ja kosmeettisten tuotteiden likaa (ihorasvat
ja voiteet, ripsivärit, huulipunat, hiustenhoitotuotteet). Lian ominaisuuksiin kuuluu, että se turpoaa kastuessaan ja voi muuttaa koostumustaan
vanhetessaan. Hyvänä esimerkkinä toimii saunanlaude, jonka alapinnoille
valuu likavettä. Lika kerrostuu ja kuivuessaan muuttuu näkymättömäksi
kalvoksi. Kun kalvo taas kastuu, se turpoaa roikkuvaksi limakerrokseksi,
jonka voi silmin nähdä. Pseudomonas aeruginosa -bakteeri viihtyy hyvin
saunan lattialla, koska siellä on vähän viileämpää. Lauteetkin tarvitsevat
kunnon mekaanista puhdistusta. Sauna on hankala pestä kuumana, mutta
pelkkä ”letkutus” ei tutkimusten mukaan poista orgaanista likaa. (Suontamo 2009, 3–4)
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3 Uimahallihygienia
3.1 Uima-allasveden laatuvaatimukset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 mukaan uimaallasvedessä ei saa olla mitään pieneliöitä, loisia tai muita aineita sellaisia
määriä, jotka aiheuttavat haittaa ihmisten terveydelle. Taulukossa 1 on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 liitteessä annetut allasveden laatuvaatimukset. Uimavesi on pidettävä hygieenisesti moitteettomana, jolloin estetään sairauksien leviäminen veden välityksellä. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava säännöllisin tutkimuksin, että
allasvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Lisäksi laitoksen ylläpitäjän on tarkkailtava laitoksen allasveden laatua sekä paluuveden, poistoveden ja korvausveden laatua. (Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 279–280)

3.1.1 Mikrobiologiset vaatimukset

Uima-allasveden mikrobiologista laatua arvioidaan määrittämällä vedestä
heterotrofinen pesäkeluku 22 °C:ssa ja 36 °C:ssa sekä Pseudomonas aeruginosa -bakteeri. Heterotrofisella pesäkeluvulla tarkoitetaan kokonaispesäkelukua 2–3 vuorokautta kestävän bakteeriviljelyn jälkeen. Se kuvaa
veden desinfioinnin toimivuutta ja uimaveden yleistä mikrobiologista laatua. Veden laatu katsotaan hyväksi, jos heterotrofinen pesäkeluku on alle
100 pesäkettä millilitrassa (taulukko 1). Terveyden kannalta on tärkeintä,
ettei vedessä ole tauteja aiheuttavia mikrobeja. Pseudomonas aeruginosa
on merkittävin taudinaiheuttajabakteeri uima-altaissa, eikä sitä saisi olla
osoitettavissa lainkaan 100 ml:n näytteessä, jotta vettä voidaan pitää hyvälaatuisena. Jos sairastapauksia ilmenee, on syytä määrittää myös stafylokokkeja sekä muita taudinaiheuttajia taudinkuvan perusteella. (Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 28)

17 (102)
Taulukko 1: Uima-allasveden mikrobiologiset ohjearvot asetuksen 315/2002 mukaan (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008, 29)

Mikrobiologiset muuttujat

Allasveden laatuvaatimukset

Heterotrofinen pesäkeluku

< 100 pmy/ml

22 ± 2 °C
Heterotrofinen pesäkeluku

< 100 pmy/ml

36 ± 2 °C
Pseudomonas aeruginosa

ei osoitettavissa /100 ml

Mikrobiologiset muuttujat

Allasveden laatuvaatimukset

Heterotrofinen pesäkeluku

< 100 pmy/ml

22 ± 2 °C
Heterotrofinen pesäkeluku

< 100 pmy/ml

36 ± 2 °C
Pseudomonas aeruginosa

ei osoitettavissa /100 ml

3.1.2 Fysikaalis-kemialliset muuttujat

Uima-allasveden on oltava sellaista, että se ärsyttää silmiä, ihoa tai hengityselimiä mahdollisimman vähän. Veden on myös oltava kirkasta ja lämpötilaltaan sopivaa. Uima-allasvesiasetus ei määrittele muita lämpötiloja,
kuin vauvauintialtaan lämpötilan. Sen on oltava vähintään 32 °C. Lääkintöhallituksen ohjekirje kuitenkin suositteli aiemmin, että veden lämpötila
olisi aikuisten altaassa 26–29 °C ja lasten altaassa 28–30 °C. (Sosiaali- ja
terveysministeriö ym. 2008, 10)

Asetuksessa 315/2002 säädetään laatuvaatimukset sameudelle, pH-arvolle,
sidotulle ja vapaalle kloorille, nitraateille, KMnO4-luvulle, urealle sekä
trihalometaaneille. Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 2. Fysikaaliskemialliset laatuvaatimukset on asetettu niin, että klooridesinfiointi olisi
mahdollisimman tehokasta. Vapaan kloorin pitoisuus on oltava aina vähintään 1,5-kertainen verrattuna sidottuun klooriin. Sidotun kloorin määrä
saadaan mitattavan kokonaiskloorin ja vapaan kloorin erotuksesta. Vapaaksi klooriksi kutsutaan tehokkaasti desinfioivan alikloorihapokkeen ja
vähemmän tehokkaan hypokloriitti-ionin yhteismäärää. Mitä pienempi
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happamuus on, sitä suurempi on alikloorihapokkeen osuus. Jos pH-arvo
on liian alhainen (alle 6,5), se aiheuttaa limakalvoja ärsyttävien yhdisteiden syntymisen. Jos pH nousee, kloorin teho heikkenee. Sidotulla kloorilla
tarkoitetaan kloramiineja, joita syntyy kloorin reagoidessa joidenkin veteen liuenneiden aineiden, kuten urean ja ammoniumin kanssa. Sidotulle
kloorille on asetuksessa määrätty ylärajaksi 0,4 mg/l. Yhdisteet aiheuttavat
uimahalleissa tyypillisen hajun ja voivat ärsyttää esimerkiksi silmien limakalvoja. (Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 281) Puhdistusprosessi on
edennyt sitä pidemmälle ja sitä puhtaampaa vesi on, mitä matalampi sidotun kloorin määrä on. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008, 10)
Trihalometaanit ja nitraatit saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Nitraattien
laatuvaatimus koskee ainoastaan vauvauintialtaita. Nitraatteja syntyy esimerkiksi ureasta ja ammoniumista. Nitraattipitoisuuden vähentämiseksi on
lisättävä riittävän suuri määrä korvausvettä. Trihalometaanien laatuvaatimus ei koske ulkoaltaita, koska trihalometaanit ovat herkästi haihtuvia.
Niiden epäillään aiheuttavan syöpää, kun niitä hengitetään hyvin suurina
pitoisuuksina. Urea kuvaa vedenpuhdistuksen tehokkuutta. KMnO4-luvun
ollessa korkea, on se merkkinä uimaveden orgaanisesta likaisuudesta. Se
voi myös ilmaista puutteita veden puhdistusmenetelmissä tai prosessin
hoidossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008, 10–12)
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Taulukko 2: Uima-allasveden fysikaalis-kemialliset
ohjearvot asetuksen 315/2002 mukaan (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008, 29)

Sameus

≤ 0,4

pH-arvo

6,5 – 7,6

FTU

≤ 0,4

mg/l

kun pH ≤ 7,3

≥ 0,3

mg/l

kun pH > 7,3

≥ 0,4

mg/l

lämminaltaat

≥ 0,6

mg/l

kaikki altaat

≤ 1,2

mg/l

Nitraatti

≤ 50

mg/l

KMnO4-luku

≤ 10

mg/l

Urea

≤ 0,8

mg/l

Trihalometaanit kloroformina

≤ 50

µg/l

Sidottu kloori
Vapaa kloori

3.1.3 Valvontatutkimusohjelma

Laitoksen ylläpitäjä sopii terveydensuojeluviranomaisen kanssa laitoskohtaisesta valvontatutkimusohjelmasta, joka tehdään säännöllistä valvontaa
varten. Valvontatutkimusohjelma sisältää perustiedot veden käsittely-,
kierrätys- ja allasjärjestelmistä, altaissa harjoitettavista toiminnoista ja arvio kuormituksesta sekä käyttäjämääristä. Tämän lisäksi valvontatutkimusohjelmassa selvitetään, kuinka valvonta toteutetaan. Ohjelmaan tulisi
liittää myös selvitykset altaiden puhdistuskäytännöistä, allastilojen siivousohjelma, turvallisuusasiakirja, suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta sekä altaan vastaava hoitaja. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym.
2008, 14–17)

Allasveden laadun tarkkailuun liittyvien näytteiden lukumäärä, näytteenottotiheys, näytteenottaja (jos muu kuin kunnan terveydensuojeluviranomainen) ja näytteet tutkiva laboratorio on mainittava valvontatutkimusohjelmassa. Näytteistä on määritettävä vähintään taulukoissa 1 ja 2 esitetyt
määritykset. Näytteenottotiheys on määritetty asetuksen 315/2002 mukaisesti (taulukko 3). Näytteiden lukumäärän lisäyksestä voi määrätä tervey-
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densuojeluviranomainen, esimerkiksi silloin, kun näytteiden tulokset ylittävät tai ovat useasti lähellä asetettuja laatuvaatimusten rajoja tai jos se
muuten katsotaan aiheelliseksi esimerkiksi kävijämäärän lisääntymisen tai
laitteiden vanhenemisen takia. Näytteet on otettava kalenterivuoden aikana
säännöllisin väliajoin. Vuoden aikana tapahtuvat allaskuormituksen vaihtelut on kuitenkin otettava huomioon. Näytteenottotiheys perustuu koko
laitoksen kävijämäärään. Suurissa laitoksissa tämä laskuperuste voi johtaa
kohtuuttoman suuriin näytemääriin. Jos laitos kuitenkin pystyy määrittämään esimerkiksi tarkkailujakson avulla tai muulla luotettavalla tavalla eri
altaiden kävijämäärän suhteessa koko laitoksen kävijämäärään, tämä suhteellinen osuus voidaan ottaa huomioon näytteenottotiheyttä määritettäessä. (Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 284–288)
Taulukko 3: Allasveden näytteenottotiheydet asetuksen 315/2002 mukaan (Sosiaalija terveysministeriö ym. 2008, 30)

Tutkittava suure

Näytteen lukumäärä vuodessa

Heterotrofinen pesäkeluku

Jokaisesta altaasta 4 näytettä / vuosi ja

(22 ja 36 °C),

1 lisänäyte/allas 5000 käyntikertaa

Pseudomonas aeruginosa,

kohti

sameus, pH,
sidottu kloori, vapaa kloori
Nitraatti (vain vauvauinti)

Jokaisesta allasryhmästä 2 näytettä /

KMnO4-luku

vuosi ja 1 lisänäyte 10 000 käyntiker-

Urea

taa kohti

Trihalometaanit (kloroformi-

Jokaisesta allasryhmästä 1 näyte /

na)

vuosi
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3.2 Uimareista peräisin olevat bakteerit
Suuri osa uimahalleissa esiintyvistä mikrobeista on peräisin uimareista.
Uimarit erittävät uima-allasveteen bakteereita ihon pinnalta, suun ja nenän
limakalvoilta, peräaukon kautta sekä virtsaputkesta. Erään testin mukaan
koehenkilön ihosta huuhtoutuu viiden minuutin kuluessa altaaseen menosta 600 miljoonaa bakteeria, mikäli koehenkilö ei peseydy saippualla. Jos
koehenkilö peseytyy kunnolla suihkussa, tällöin huuhtoutuneiden bakteerien määrä on 100–300 miljoonaa samassa ajassa. Limakalvot ovat yksi
merkittävä bakteerilähde. Esimerkiksi 1 ml sylkeä sisältää arviolta 20–400
miljoonaa bakteeria. (Seppänen 1990, 85–86)
Henkilökohtaista hygieniaa ja käymäläkulttuuria pidetään hyvin suurena
ongelmana uimahalliympäristössä. Yhdessä grammassa ulostetta on arviolta jopa 100 miljardia bakteeria, joten huolimaton peseytyminen vessakäynnin jälkeen voi aiheuttaa uimaveteen melkoista kuormitusta. Virtsa on
yleensä bakteeritonta, mutta uimareiden ”vahinkoliraukset” aiheuttavat altaaseen ylimääräisen typpikuormituksen. On arvioitu, että keskimäärin jokainen uimari lirauttaa altaaseen 50–60 ml virtsaa. Eräiden väitteiden mukaan joka viides uimari tyhjentäisi rakkonsa täysin altaassa. Toivottavasti
väite ei kuitenkaan pidä enää paikkaansa. (Seppänen 1990, 85–86)
Bakteeripitoisuus johtuu monesta eri tekijästä: uimareiden peseytyminen,
terveydentila, ikä, määrä, sukupuoli sekä vuodenaika ja sosiaaliset tekijät.
Huolellisellakaan peseytymisellä ei saada täysin estettyä veden likaantumista. On arvioitu, että perusteellisenkin peseytymisen jälkeen uimarin
mukana kulkeutuu altaaseen noin 35 miljoonaa bakteeria ja 120 mg (milligrammaa) orgaanista ainetta esimerkiksi ihon epiteelisoluja. Virusten
esiintymishuippu ajoittuu yleensä loppukesään ja syksyyn. Sukupuolen
vaikutus ilmenee siinä, että naisten aiheuttama bakteeritiheys on usein jopa kaksinkertainen miesten aiheuttamaan bakteeritiheyteen verrattuna.
(Seppänen 1990, 85–86)
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3.3 Biofilmit
Biofilmit ovat hankalia kosteissa tiloissa. Ne koostuvat mikrobisoluista ja
niiden tuottamista biopolymeereistä eli polysakkaridien limakerroksesta
sekä liasta. Limakerros auttaa biofilmin bakteerien kiinnittymistä eri pintamateriaaleihin, ja se auttaa ylläpitämään biofilmin rakennetta. Biofilmin
tarkoituksena on suojata mikrobeja valolta, kuivumiselta, äärilämpötiloilta
sekä pesu- ja desinfiointiaineilta. Lisäksi biofilmi toimii ravintoaineena,
sillä usein biofilmin pinta on negatiivisesti varautunut ja täten vetää puoleensa positiivisesti varautuneita ravintoaineita. (Loisa n.d.)
Biofilmejä muodostuu yhdestä tai useasta bakteerilajista. Lisäksi niissä
esiintyy leviä, hiivoja ja alkueläimiä sekä erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Biofilmien etuna on myös se, että geneettinen materiaali vaihtuu helpommin niiden sisällä, joka edesauttaa uusien syntyvien,
paremmin sopeutuvien bakteerilajikkeiden syntyä. Biofilmiä muodostuu
yleisimmin märille, kosteille ja likaisille pinnoille. Sitä voi kasvaa sekä
pintaa pitkin että pinnasta ylöspäin. Huomattavaa on myös, että se voi jopa
”ryömiä” lattiakaivoista lattioille. Oheisessa kuviossa (kuvio 6) näkyy biofilmien muodostuminen vaiheittain. Lopuksi paksusta biofilmistä voi irrota osia, jotka kiinnittyvät uusiin paikkoihin. (Loisa n.d.)

Kuvio 6: Biofilmien muodostuminen vaiheittain (Pulliainen 2005)

On mietitty, miten on mahdollista, että biofilmien bakteerit pystyvät välttämään desinfiointiaineiden vaikutuksia. Ei ole olemassa vain yhtä vastausta. Bakteereilla voi olla käytössään mekanismeja, jotka voivat vaihdella
biofilmin bakteerikoostumuksen ja käytetyn desinfiointiaineen mukaan.
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On mahdollista, että biofilmien biopolymeereillä on kyky hidastaa antibioottien diffuusiota (molekyylien siirtyminen väkevämmästä pitoisuudesta
laimeampaan pitoisuuserojen tasoittumiseksi). Pseudomonas aeruginosalla on todettu olevan tämän kaltaista mekanismia. (Loisa n.d.) Biofilmejä
voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä. Kuivaamista pidetään tärkeimpänä osatekijänä. Kuivaaminen hidastaa bakteerien lisääntymistä ja estää saostumien muodostumista. (Loisa n.d.)

3.4 Puhtauden mittaus
Puhtautta on mahdollista mitata. Hygicult TPC kertoo mikrobien kokonaismäärän. Hygicult onkin jo käytössä omavalvonnassa uimahalleilla, tosin sen tulosten tulkitsemiseen kaivattaisiin vielä lisätietoja. Hygicultin
ongelmana on, että se ei anna luotettavaa tulosta kalkkisaostumien ja orgaanisen lian sisältä eikä huokoisilta ja karheilta pinnoilta otetuista näytteistä. Saostumat toimivat bakteerien kasvualustoina ja piiloutumispaikkoina. Lika- ja puhdistusainejäämät bakteereineen kerääntyvät huokosiin
eivätkä tartu Hygicultin elatuspintaan. On myös hyvä muistaa, että Hygicult-näyte tulisi ottaa aina kuivalta pinnalta. Toki on myös mahdollista ottaa puhtausnäyte suoraan vedestä. Jos halutaan arvioida siivouksen puhtaustasoa, pintanäytteet tulisi ottaa ennen ja jälkeen siivouksen samalta
alueelta. (Suontamo 2009, 2–3)
ATP-bioluminesenssimenetelmä on yksi vaihtoehto havainnollistamaan
mikrobeista tai ihmiskosketuksesta johtuvaa pintojen likaantumista. ATPbioluminesenssimenetelmä perustuu tulikärpäsen entsyymin ja ATP:n väliseen reaktioon, jossa syntyy valoa. Reaktiossa muodostuvan valon määrä
on suoraan verrannollinen näytteessä olevaan ATP:n määrään. Mitä suurempi arvo laitteessa näkyy, sitä isompi määrä on ATP:tä ja sitä isompi
määrä on mikrobeja tai siitä johtuvaa likaa. Se soveltuu omavalvontaan
helppoutensa ja keveytensä ansiosta. Menetelmän etuna puhtausmäärityksissä on erityisesti sen kyky havaita kokonaislikaa eli erilaisia jäämiä ja
eläviä mikrobeja. Yhdessä Hygicultin kanssa ne antavat perusteellisem-
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man ja tarkemman kuvan pintojen puhtaudesta. ATP-luminometri (kuvio
7) maksaa noin 1000 euroa. (Suontamo 2009, 4–6)

Kuvio 7: ATP-luminometri
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4 Uimahallimikrobit
4.1 Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa (kuvio 8) on opportunistisesti patogeeninen (voi
aiheuttaa sairauden, kun vastustuskyky muusta syystä heikentynyt) bakteeri, joka aiheuttaa eniten sairastumisia uima-allasveden välityksellä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 Uimahallien ja kylpylöiden
allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista kertovan soveltamisoppaan mukaan Pseudomonas aeruginosan esiintyminen kertoo vedessä olevista taudinaiheuttaja-bakteereista. Se ei välttämättä kuitenkaan kerro muiden, kuten legionellojen tai mykobakteerien läsnäoloa, vaan ne on
epidemiologisen tiedon perusteella tutkittava erikseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008, 9)

Kuvio 8: Pseudomonas aeruginosa -bakteeri (The center for the advancement of genomics 2003)

Pseudomonas aeruginosa on värjättäessä selvemmin sauvan muotoinen ja
pidempi, kuin esimerkiksi Escherichia coli -bakteeri. Pseudomonas aeruginosan pesäkkeet ovat litteitä ja suuria. Maljoilla kasvatettaessa voidaan
havaita niiden olevan vihertäviä. Bakteerikasvustolla on makeahko ominaishaju. Ne ovat levinneet hyvin laajalle luonnossa, sillä niiden kasvuvaatimukset ovat hyvin vähäiset. Pseudomonas-suvun bakteerit pysyvät
hengissä vaihtelevissa lämpötiloissa. Ne pystyvät käyttämään hiilenlähteenä useita erilaisia orgaanisia aineita. Suvun bakteereja kasvaa kaikissa
luonnon vesissä, eritoten likavesissä sekä ihmisten ja eläinten suolistossa.

26 (102)
Pseudomonas-suvun bakteerit pystyvät kasvamaan jopa monissa desinfektioaineissa, joten ne voivat levitä paikasta toiseen puhdistusaineidenkin
välityksellä (Tiilikainen, Vaara & Vaheri 1998, 485). On kuitenkin olemassa
desinfiointiaine, kvatti Suma Bac 1 %, jonka kerrotaan tuhoavan Pseudomonaksen. (Viinikka 2008)
Pseudomonas aeruginosa on aerobinen, gram-negatiivinen bakteeri.
Gram-negatiivisten ja gram-positiivisten bakteerien erot perustuvat erilaisiin solunseinärakenteisiin. Gram-negatiivisten soluseinä on rakenteeltaan
ja kemialtaan monimutkaisempi kuin gram-positiivisten. Gramvärjäyksessä gram-negatiiviset solut värjäytyvät punaisiksi ja gram-negatiiviset solut
violeteiksi. (Salkinoja-Salonen 2002, 98–99)
Pseudomonas aeruginosa voi kasvaa erittäin alhaisessa orgaanisen aineen
pitoisuudessa. Se voi jopa kasvaa tislatussa vedessä. Jokaisella bakteerilla
on sille ominainen kasvulämpötila. Pseudomonas aeruginosalle optimikasvulämpötila on 37 °C. Siksi se siis kuuluu mesofiilien luokkaan. Se
kasvaa 4–42 °C:ssa ja sille on ominaista muun muassa pyosyaniinin tuotto, joka on sinistä UV-valossa fluoresoivaa pigmenttiä. (Todar 2008) Tauteja aiheuttavien bakteerien optimilämpötila on usein lähellä ihmisten ja
eläinten ruumiinlämpötilaa, eli 37 °C. Bakteerien lämpötila-alue ei aina
ole tarkka, sillä se saattaa siirtyä tai kaventua suolapitoisuuden, suolakoostumuksen, stressitekijöiden tai ravinteiden saatavuuden johdosta. Maksimi- ja minimilämpötiloissa kasvu pysähtyy. Maksimilämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa bakteeri kuolee. (Salkinoja-Salonen 2002, 191–
194)
Bakteerien liikkumiskyky perustuu yleensä erityisiin liikuntaelimiin eli
flagelloihin. Flagellat ovat ohuita, hauraita rihmoja ja niitä voi olla yksi tai
useampi. Ne ovat usein pidempiä kuin itse solu. Ne eivät näy valomikroskoopissa, mutta elektronimikroskoopilla niitä voidaan sen sijaan tutkia.
Jos bakteeri menettää flagellansa, se menettää samalla myös liikuntakykynsä. Pseudomonas aeruginosalla on flagella. Se pystyy liikkumaan paikasta toiseen, myös pinnoilla, jos pinta on kostea. Bakteerit liikkuvat pyörittämällä potkurin tavoin flagellojaan vastapäivään. Ne voivat liikkua
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eteenpäin hyvinkin suurella nopeudella, jopa 10–50 kertaa oman pituutensa sekunnissa. Pseudomonas-suvun bakteerit kasvattavat yleensä parhaiten
flagelloja lämpötilassa, joka on kasvulämpötilan ala-rajoilla. (SalkinojaSalonen 2002, 119–123)
Bakteerit jaetaan 23 fyylaan. Pseudomonas aeruginosa kuuluu gammaproteobakteereihin eli 12. fyylaan. Tähän fyylaan kuuluu myös lukuisa
joukko muita ihmispatogeeneja. Fyylat jaetaan vielä luokkiin, lahkoihin,
heimoihin, sukuihin ja lopulta lajeihin. Taulukossa 4 on esitetty Pseudomonas aeruginosan luokitus. (Salkinoja-Salonen 2002, 360)
Taulukko 4: Pseudomonas aeruginosan luokitus (Universal Taxonomic Services
2004–2008)

Domeeni

Bacteria

Kunta

Eubacteria

Pääjakso

Proteobacteria
Gamma-

Luokka

Proteobacteria

Lahko

Pseudomonales

Heimo

Pseudomonadaceae

Suku

Pseudomonas

Laji

aeruginosa

4.2 Pseudomonas aeruginosan aiheuttamat infektiot
Taudin syntyminen riippuu bakteerin virulenssista eli kyvystä aiheuttaa
tauti sekä ihmispuolustusmekanismien tehokkuudesta. Joskus hyvinkin
vähän virulentti (taudinaiheutuskykyinen) mikrobi, kuten Pseudomonas
aeruginosa, voi aiheuttaa vakavan taudin, jos ihmisen immuunipuolustus
on heikentynyt erityisesti. (Salkinoja-Salonen 2002, 506)
Tärkeimpiä uimaveden välityksellä leviäviä sairauksia ovat tulehdustaudit.
Uimavesi voi lisäksi aiheuttaa allergisia tai toksisia reaktioita. Tavallisim-
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pia sairauksia ovat hengitysteiden, silmien, korvien, ihon ja suoliston virus- ja bakteeri-infektiot. Uiminen sairastumisen syynä on kuitenkin hyvin
vaikea todeta. Usein uimaveden Pseudomonaksen aiheuttamat infektiot
liittyvät vapaan kloorin pitoisuuden alentumiseen. Bakteeri leviää erityisen
helposti porealtaissa, joissa desinfektio on riittämätön ja veden lämpötila
korkea. Uimaveden Pseudomonas aeruginosan aiheuttamia infektioita
ovat yleensä karvatupentulehdus eli follikuliitti (ihoinfektio tai yleistynyt
ihottuma), korvakäytävän tulehdus ja virtsatietulehdus. (Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 294–297)

Pseudomonas aeruginosan aiheuttama ihottuma on usein punaläiskäinen
tai märkäisen rakkulainen tulehdus (kuvio 9). Siihen voi liittyä kutina,
kuume, päänsärky ja imusolmukkeiden turvotus. Taudin itämisaika on
kahdeksasta tunnista viiteen vuorokauteen, mutta keskimäärin noin kaksi
vuorokautta. Se paranee yleensä ilman hoitoakin viidessä vuorokaudessa.
(Suomen ympäristöterveys Oy 2006, 294–297)

Kuvio 9: Pseudomonas aeruginosan aiheuttama ihottuma (Ursi’s Blog 2009)

Ihmiset, joiden korvakäytävät ovat tavallista ahtaammat ja niihin helposti
jää vettä, ovat alttiita saamaan Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman
korvakäytävän infektion. Pseudomonas aeruginosa voi aiheuttaa myös
virtsatieinfektion, mutta usein tulehduksen taustalla on jokin muu syy, kuten esimerkiksi rakkohalvaus, residuaalivirtsan (jäännösvirtsan) jääminen
rakkoon, kortisonihoito, diabetes tai kivimuodostus. Tällaisissa tapauksis-
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sa taustasyy pitäisi aina tutkia, sillä infektio uusiutuu melko varmasti, jos
taustatekijää ei poisteta. (Tiilikainen ym. 1998, 485–487)
Erityisissä olosuhteissa, kuten sairaaloissa, Pseudomonas aeruginosa aiheuttaa usein säärihaavan infektoitumisen. Vaikeat palovammat ovat myös
herkkiä infektoitumaan Pseudomonas aeruginosalla. Palovammojen kautta infektio voi levitä verenkiertoon ja aiheuttaa septisen yleisinfektion, joka heikentyneellä potilaalla voi olla jopa hengenvaarallinen. Silmän pintahaavojen infektiot ovat vakavia, sillä Pseudomonas aeruginosan tuottamat
entsyymit pystyvät puhkaisemaan sarveiskalvon, jolloin silmän menetys
voi olla mahdollista. Tämän tyyppiset infektiot ovat melko harvinaisia.
Bakteeri voi päästä silmiin jopa piilolasien säilytysnesteistä tai silmän paikallishoitoon käytetyistä lääkkeistä. (Tiilikainen ym. 1998, 485–487)
Muut Pseudomonas-lajit
Pseudomonas-suvun bakteereja on runsaasti ympäristössä: maaperässä,
uima-altaissa, ruoka-aineissa, vesistöissä ja kosteilla alueilla. Osa on myös
kasvipatogeeneja. Pseudomonas-suvun bakteerit pystyvät lisääntymään
myös talousvedessä säilytyksen aikana vähäisten kasvuvaatimustensa
vuoksi. Ihminen voi myös olla Pseudomonas-bakteerin kantaja. Taudinaiheuttamiskyky tämän lajin bakteereilla on heikko, joten niistä ei pitäisi aiheutua infektioita terveelle ihmiselle. Pseudomonas aeruginosa on yleisin
infektioita aiheuttava laji Pseudomonas-suvusta. Muita Pseudomonassukuun kuuluvia lajeja on muun muassa Pseudomonas putida, Pseudomonas pseudoalcaligenes, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas monteilii, Pseudomonas veronii, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas mendocina, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas luteola ja Pseudomonas sp.
(Järveläinen, Roslund & Silander 2006)
Pseudomonas-bakteerien suku on hyvin laaja. Tämän bakteerisuvun tyypillisin ominaisuus on solujen sauvamaisuus. Pituusakseliltaan Pseudomonas-suvun bakteerit ovat joko suoria tai taipuneita. Solujen liikkuminen
tapahtuu yhden tai useamman polaarisen flagellan eli värekarvan avulla.
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Pseudomonas-bakteerit ovat gram-negatiivisia eivätkä muodosta itiöitä,
varsia eivätkä solutuppia. Niiden aineenvaihdunta koostuu energiaa tuottavasta soluhengityksestä. Kaikille Pseudomonas-lajeille on ominaista
käyttää molekulaarista happea elektronien vastaanottajana. Kaikki Pseudomonas-lajit ovat kemo-organotrofeja, joka tarkoittaa sitä, että ne käyttävät orgaanista ainetta energianlähteenään. Eräillä lajeilla on mahdollista
tosin käyttää vaihtoehtoisesti vetyä tai hiilimonoksidia energianlähteenään. (Seppänen 1990, 31)
Suvun jäsenet jaetaan nykyään fluoresoiviin ja ei-fluoresoiviin pseudomonaksiin. Niitä on luokiteltu myös ribosomaalisen RNA:n perusteella,
mutta molekyylibiologisten tutkimusten perusteella uusia sukuja on muodostettu ja niitä on ryhmitelty uudelleen. (Järveläinen ym. 2006)
Fluoresoivat pseudomonakset
Pseudomonas aeruginosa kuuluu fluoresoiviin pseudomonaksiin, jolla on
yksi liikkuva flagella. Yleensä se elää aerobisesti, mutta pystyy kasvamaan myös anaerobisissa olosuhteissa, jos nitraattia on tarpeeksi käytettävissä. (Järveläinen ym. 2006)
Pseudomonas fluorescensilla ja Pseudomonas putidalla ei ole tyypillistä
ominaistuoksua. Ne eroavat Pseudomonas aeruginosasta kasvulämpötilaltaan, koska ne eivät kasva 42 °C:ssa eivätkä tuota sinistä pyosyaniini pigmenttiä. Pseudomonas fluorescensin optimikasvulämpötila on 25–30
°C. Yleensä sitä löytyy maaperästä ja vesistöistä. Voi myös aiheuttaa verituotteiden kontaminoitumista. Pseudomonas putidaa tavataan maaperässä
ja sitä käytetään apuna biopuhdistuksessa. (Järveläinen ym. 2006)
Pseudomonas monteiliilta puuttuu nitraatinpelkistyskyky. Muilla fluoresoivilla pseudomonaksilla löytyy tämä pelkistyskyky. Se kasvaa parhaiten 10 °C:ssa ja sitä voidaan eristää ihmisen keuhkoputkesta. Pseudomonas veronii tuottaa nitraatista typpikaasua ja sitä käytetään kontaminoituneen maaperän biopuhdistuksessa. (Järveläinen ym. 2006)
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Pseudomonas

stutzeri

ja

Pseudomonas
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kuuluvat
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fluoresoiviin pseudomonaksiin, joten ne eivät fluoresoi UV-valossa. Pseudomonas stutzerin bakteeripesäkkeiden väri vaihtelee ruskeankeltaisesta
ruskeaan. Ne muodostavat kuivia ja ryppyisiä pesäkkeitä. Se kykenee
myös hydrolysoimaan tärkkelystä, joka erottaa sen muista pseudomonaksista. Pseudomonas mendocina muodostaa sileitä ja litteitä pesäkkeitä. Väriltään pesäkkeet ovat kellertävänruskeita. (Järveläinen ym. 2006) Lähteessä ei kuitenkaan mainita millaisella kasvatusalustalla ei-fluoresoivien
pseudomonasten väritys tulee yllämainitun kaltaiseksi. Bakteeripesäkkeiden väritykset saattavat vaihdella eri kasvatusalustoilla.
Pseudomonas alcaligenes ja Pseudomonas pseudoalcaligenes luokitellaan
harvinaisiin, fluoresoimattomiin bakteereihin. Niillä ei ole erityistä pesäkemuotoa eikä -väritystä. Eroavat toisistaan siten, että Pseudomonas alcaligenes ei pysty hapettamaan sokereita eikä kasvamaan 42 °C:ssa. (Järveläinen ym. 2006)
Yleensä pseudomonakset aiheuttavat positiivisen oksidaasireaktion, mutta
Pseudomonas luteola ja Pseudomonas oryzihabitans muodostavat negatiivisen oksidaasireaktion. Oksidaasireaktio tarkoittaa reaktiota, jossa reagenttina toimiva tetrametyylifenyleenidiamiini reagoi hapettuneen sytokromi C:n kanssa muodostaen värillisen kompleksin. Oksidaasireaktion
testitulos on positiivinen bakteereille, joiden soluhengitysketjussa on sytokromi C:tä ja negatiivinen bakteereille, jotka eivät sisällä sytokromi C:tä.
Pesäkkeet voivat olla ryppyisiä ja takertuvia, myös hyvin karkeapintaisia.
(Järveläinen ym. 2006)
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4.3 Muut uimahallimikrobit
Uima-allasvesissä esiintyvien bakteerien yhteispiirre on kloorinkestävyys.
Tällöin desinfiointiaineen vaikutusaika on tärkeä. Pseudomonas aeruginosa säilyttää elinkykynsä vielä 2.0–3.5 mg vapaata klooria/l klooripitoisuudessa. Muita uimahalleissa esiintyviä klooria sietäviä bakteereita on
muun muassa Escherichia coli, Salmonella, Shigella sekä gono-, streptoja stafylokokit. (Seppänen 1990, 87)
Syljen, nenäeritteiden ja ihon kautta uima-allasveteen pääsevät stafylokit
ja streptokokit. Ne jakautuvat veteen ja suurin näiden aiheuttama bakteeripitoisuus on yleensä veden pinnalla. Pneumokokkeja saattaa esiintyä, mutta yleisesti ovat hyvin harvinaisia. Mycobakterium balnein on todettu aiheuttavan joitakin kroonisia haavaumatauteja. Salmonella luokitellaan patogeenisiin bakteereihin, mutta niitä ei juurikaan ole löydetty uimavesistä.
Syynä on se, että se voidaan helposti tappaa kloorilla. Uimarin on nieltävä
suuri annos Salmonella-bakteereita ennen kuin hänellä olisi vaaraa saada
tartuntaa. Pseudomonas aeruginosa on yleinen uimareista leviävä bakteeri. On myös mahdollista, että tämä bakteeri kasvaa suodatinlaitteistossa.
On tehty tutkimusta, että väestöstä noin 15,5 % olisi Pseudomonas aeruginosan kantajina. Puutteellisesti klooratuissa uimavesissä voi olla ongelmana Chlamydia, mutta se kuolee tehokkaalla desinfioinnilla. Myös
Trichomonas-bakteeria on epäilty mahdollisena uimareiden terveyttä vaarantavana bakteerina, mutta sen kohdalla tiedot ovat vielä puutteellisia kirjallisuudessa. Sen tutkiminen vesinäytteistä on todettu hankalaksi. Uimahallien välityksellä voi myös helposti levitä erilaisia sienitauteja muun
muassa jalkasieni. Sienien parhaimmat kasvupaikat ovat jatkuvasti kosteana olevat tilat kuten pesutilat ja saunat. (Seppänen 1990, 87–90)
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5 Työn suorittaminen
5.1 Näytteenotto
Näytteenottopaikat sekä -ajat suunniteltiin maanantaina 29.12.2008 järjestetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä Tampereen Ympäristöpalveluiden
ympäristöinsinööri Paula Saxholm, Liikuntapalveluiden johtava liikunnanohjaaja Päivi Helenius, Siivoustuotantoyksikön palveluesimiehet Tuija
Lemivaara ja Matti Tanski, opinnäytetyön ohjaava opettaja Tuula Nieminen (TAMK) sekä opinnäytetyöntekijät Anna-Lotta Huuhka ja Anu Vähämäki (TAMK). Kokouksen aikana kierrettiin uintikeskuksen tilat ja
näytteenottopaikat kuvattiin digikameralla. Näytteenottoaikataulu on liitteessä 3.
Näytteenottoon tarvittavat tarvikkeet, kuljetuslaukut, näytteenoton ohjeistus, näytteiden säilytys- ja toimitusohjeistus saatiin Eurofins Scientific
Finland Oy:n laboratoriolta. Tarkempi näytteenotto-opastus paikanpäällä
saatiin Tampereen Ympäristöpalveluiden ympäristöinsinööri Paula Saxholmilta, joka kirjoitti myös vesi- ja sivelynäytteiden lähetepohjat laboratoriota varten. Lähetepohjiin merkittiin näytteenoton yhteydessä näytteenottosijainti, -aika, näytteen laatu (vesi- tai sivelynäyte), näytteenottaja
sekä tehtävät tutkimukset. Lisäksi vesinäytelähetepohjiin merkittiin veden
lämpötila, joka kysyttiin erikseen huoltomiehiltä.

5.1.1 Vesinäytteet

Ensimmäiset näytteenotot suoritettiin Tampereen uintikeskuksella 7.1.–
11.1.2009, jolloin kuntoryhmät eivät olleet vielä alkaneet ja käyttäjiä oli
normaalia vähemmän. 12.1.–18.1.2009 välisenä aikana näytteitä otettiin
tiheällä seulalla liitteessä 3 olevan aikataulun mukaisesti. Näytteenottopullojen tilavuus oli 250 ml. Vesinäytepullojen kanssa toimittiin siten, että estettiin näytepullon suun, kaulan ja näytteen kanssa kosketuksiin joutuvan
korkin likaantuminen käsistä tai muusta kohteesta. Vesinäytenoudinta ei
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ollut käytössä, joten näytteitä otettaessa käytettiin joko kumihanskoja tai
kädet pestiin ja desinfioitiin huolellisesti ennen näytteenottoa.
Uima-allasvesinäyte tulisi ottaa sieltä, missä vedenlaadun arvioidaan olevan huonointa. Vesinäyte otettiin noin 30 cm:n syvyydestä, kuntoaltaan
vasemman puolen tikkaiden vierestä. Näytteenottopullo upotettiin oikeaan
syvyyteen suu alaspäin käännettynä, käännettiin pullo vastavirtaan (poispäin uima-altaan reunasta) ja annettiin täyttyä. Vesinäytepullot täytettiin
noin 4/5 pullon kokonaistilavuudesta ja suljettiin tiiviisti. Näytepulloihin
merkittiin päivämäärä, aika, lämpötila, näytteen sijainti ja näytteenottaja.
Kuntoaltaan veden lämpötila tiedusteltiin huoltomiehiltä.
Vesinäytteistä tutkittiin Pseudomonas aeruginosa -bakteeripitoisuudet sekä heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C:ssa ja 37 °C:ssa torstai ja perjantai
päivisin. Heterotrofisella pesäkeluvulla kuvataan allasveden yleistä mikrobipitoisuutta eli niitä mikrobeja, jotka kuuluvat luonnostaan ihmisen
ympäristöön, esimerkiksi iholle ja limakalvoille. Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C kertoo tarkemmin allasveden yleisestä hygieniatasosta ja ympäristön vaikutuksesta veden laatuun. Heterotrofinen pesäkeluku 37 °C kertoo uimareista peräisin olevasta likaantumisesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2008, 8–9)
Vesinäytteiden säilytys ja kuljetus
Vesinäytteet säilytettiin niille tarkoitetussa jääkaapissa siihen asti, kunnes
uintikeskuksen huoltomiehet toimittivat ne kylmälaukuissa Eurofins
Scientific Finland Oy:n mikrobiologian laboratorioon. Näytteiden kuljetusta varten laadittiin huoltomiehille aikataulu, jotta jokainen näyte olisi
varmasti laboratoriossa tutkittavana 24 tunnin sisällä näytteenotosta.
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5.1.2 Sivelynäytteet

Sivelynäytteissä

noudatettiin

samaa

huolellisuutta

kuin

vesinäyt-

teidenotossakin. Näytteenottoajat on selvitetty liitteessä 3. Sivelynäytteitä
otettiin asiakkaiden kulkureiteiltä pesuhuoneista kuntoaltaalle. Ensimmäiseksi näytteenottopaikaksi valittiin allastikkaiden oikealta puolelta vesikouru. Se on esitetty kuviossa 10.

Kuvio 10: Vesikouru

Vesikourun kohdalla pohdittiin, kuinka usein pinta jää siivoamatta ja pitäisikö siivoustiheyttä mahdollisesti nostaa. Vesikouru valittiin siksi, että
näytteillä saataisiin selville pesiikö vesikourun ritilän alla bakteereja, jotka
voitaisiin siivouksella poistaa. Vesikourujen kautta ihmisestä erittynyt
pienlika kulkeutuu viemäreihin ja pienlika voi tarttua vesikourun alla olevaan kaakeliseinään/-tasoon ja pinttyneenä muodostaa siihen biofilmin.
Seuraava näytteenottopiste valittiin naisten kulkureitiltä, vanhalta puolelta.
Näytteenottopiste numero 2 sijaitsi noin metrin päässä ovensuusta (kuvio
11). Näytteenottopiste numero 3 oli myös naisten kulkureitillä, mutta laajennusosan puolelta, noin metri ovensuusta (kuvio 12).
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Vanhan puolen ja laajennusosan valinnoilla haluttiin tutkia, onko lattiamateriaalilla vaikutusta bakteerien kasvuun ja lisääntymiseen. Samalla tutkittiin eri materiaaleista johtuvaa siivoustulosta, koska laajennusosassa on tasainen, mutta erittäin karhea lattiamateriaali ja vanhalla puolella on sileä
muutamilla pahkuroilla varustettu kaakelilattia. Näytteenottopisteet on esitetty alla olevissa kuvioissa.

Kuvio 11: Vanha puoli, naisten kulku

Kuvio 12: Laajennusosa, naisten kulku

Kuviossa 13 on esitetty näytteenottopiste numero 4, laajennusosan lattiakaivo. Lattiakaivon valinta oli selvä, koska lattiakaivo on hyvä kasvualus-
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ta bakteereille ja todennäköinen bakteerilähde. Myös tässä pisteessä pohdittiin onko siivoustiheys riittävä.

Kuvio 13: Laajennusosan lattiakaivo

Viides näytteenottopiste sijaitsi kuntoaltaan oikean puolen tikkaiden lähellä, noin metrin päässä uima-altaan reunasta (kuvio 14). Tämä näytteenottopiste sijaitsi miesten kulkureitillä.

Kuvio 14: Laajennusosa, miesten kulku
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Kuudenneksi näytteenottopisteeksi päätettiin valita kuntoaltaan portaiden
liukueste (kuvio 15). Karhea liukueste oli hyvä vaihtoehto tutkimiselle,
koska karhea liukuestetarra on erittäin suotuisa bakteerialusta. Bakteerit
pystyvät tarttumaan parhaiten karheaan pintaan. Näytteenottopiste on veden pinnan yläpuolella, mutta allasvesi huuhtoo sitä aika ajoin. Näitä portaita käyttävät useat asiakkaat mieluummin kuin allastikkaita, sillä näitä on
helpompi laskeutua altaaseen. Vanhemmat ihmiset käyttävät portaita usein
estääkseen liukastumisen.

Kuvio 15: Laajennusosa, liukueste

Miesten kulkureitiltä valittiin kaksi näytteenottopistettä samoin, kuten
naisten kulkureitiltäkin. Toinen niistä (näytteenottopiste 7) sijaitsi vanhan
puolen oranssilla lattialla, noin metrin päässä ovensuusta (kuvio 16). Täten
voitiin verrata miesten puolen lattiapintoja sekä miesten ja naisten kulkureitiltä saatavia tuloksia.

Kuvio 16: Vanha puoli, miesten kulku
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Sivelynäytteitä haluttiin lisäksi ottaa myös pesuhuoneiden edustoilta, jotta
bakteerimääriä voitaisiin verrata kuntoaltaan lähettyviltä otettuihin näytteisiin. Miesten pesuhuoneen (kuvio 17) edusta numeroitiin näytteenottopisteeksi 8 ja naisten pesuhuoneen edusta (kuvio 18) näytteenottopisteeksi
9. Näillä valinnoilla haluttiin selvittää, kulkeutuvatko bakteerit pesuhuoneista asti vai onko lähde jossakin muualla.

Kuvio 17: Miesten pesuhuoneen edusta

Kuvio 18: Naisten pesuhuoneen edusta

Hyppyaltaan ponnahduslaudan pinta on karhea ja täten hyvä kasvualusta
bakteereille. Ponnahduslauta valittiin näytteenottopisteeksi 10 (kuvio 19).
Myös tästä pinnasta haluttiin näytteet, koska kuntoaltaan ohella myös
hyppyaltaasta tutkittiin vesinäytteitä. Ponnahduslautaa käyttävä asiakaskunta eroaa tyypillisestä kuntoaltaan käyttäjästä, joten toivottiin tuloksien
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antavan vihjettä myös altaiden erilaisista käyttäjäkuormituksista. Kohde
on lisäksi hankala siivottava, joten sen hygieniataso haluttiin selvittää.

Kuvio 19: Hyppyaltaan ponnahduslauta

Sivelynäytteet siivousvälineistä otettiin kummallakin viikolla perjantaisin,
kaksi kertaa päivässä, ennen ja jälkeen siivouksen, siivoojien siivousaikatauluja seuraten. Näillä näytteillä haluttiin selvittää levittävätkö siivousvälineet mahdollisesti bakteereja paikasta toiseen, toisin sanoen ovatko välineet hygieenisiä. Yhdistelmäkoneen harjan ulkopinta (kuvio 20) numeroitiin näytteenottopisteeksi 11, yhdistelmäkoneen imuosan ulkopinta (kuvio
21) näytteenottopisteeksi 12, varrellisen lattiaharjan harjasten ulkopinta
(kuvio 22) numeroksi 13 ja varrellinen lattiakuivain (kuvio 23) numeroksi
14.

Kuvio 20: Yhdistelmäkoneen harja
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Kuvio 21: Yhdistelmäkoneen imujalka

Kuvio 22: Varrellinen lattiaharja

42 (102)

Kuvio 23: Varrellinen lattiakuivain

Sivelynäyteputkia säilytettiin jääkaapissa sekä ennen että jälkeen näytteenoton. Sivelynäytteet otettiin pyyhkimällä steriiliin suolaliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla tutkittavaa pintaa noin 10 cm2 alueelta. Kaikista
näytteenottokohdista ei voitu ottaa näytettä näin suurelta alueelta (rappusten liukueste, lattiakaivo, vesikouru), joten näytteenottopinta-ala mitattiin
ja merkittiin lähetteeseen sekä mittauspöytäkirjan huomiot -sarakkeeseen
(liite 4). Pumpulipuikon varsi katkaistiin näytteenoton jälkeen ja näytettä
sisältävä pumpulipuikon osa suljettiin näyteputkeen. Näyteputkeen merkittiin vedenkestävällä tussilla sama näytenumero, joka kirjattiin lähetteeseen.
Sivelynäytteistä tutkittiin Pseudomonas aeruginosa -bakteeripitoisuudet ja
aerobiset mikro-organismit. Pseudomonas aeruginosa tutkittiin SFS–EN
12780:2002 standardilla Eurofins Scientific Finland Oy:n oman sovelluksen mukaisesti ja aerobiset mikro-organismit NMKL 5/2001 standardin
mukaisesti. Aerobiset mikro-organismit tarkoittavat kaikkia aerobisia bakteereita, hiivoja ja homeita, jotka pystyvät muodostamaan pesäkkeitä kasvualustalla. (Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitea 2001)
Näytteiden kuljetusta varten laadittiin huoltomiehille aikataulu, jotta jokainen näyte olisi varmasti laboratoriossa tutkittavana 24 tunnin sisällä
näytteenotosta.
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5.1.3 Näytteiden analysointi Eurofins Scientific Finland Oy:n laboratoriossa
Näytteet analysoitiin Eurofins Scientific Finland Oy:n mikrobiologian laboratoriossa. Laboratorio lähetti tulokset sähköisesti Tampereen kaupungin Tilapalveluiden käyttöinsinööri Jari Tolvaselle, Tampereen kaupungin
Liikuntapalveluiden konemestari Jarmo Levoselle, Tampereen kaupungin
Liikuntapalveluiden johtavalle liikunnanohjaajalle Päivi Heleniukselle,
Tampereen kaupungin Ympäristöpalveluiden terveysinsinööri Tuula Sillanpäälle, ympäristöinsinööri Paula Saxholmille, Siivoustuotantoyksikön
palveluesimiehille Tuija Lemivaaralle ja Matti Tanskille sekä Tampereen
ammattikorkeakoulun opinnäytetyöntekijöille Anna-Lotta Huuhkalle sekä
Anu Vähämäelle. Opinnäytetyöntekijät tutustuivat laboratoriossa näytteiden tutkimukseen ja käsittelyyn näytteenottoajanjakson jälkeen.
Vesinäytteistä tutkittiin Pseudomonas aeruginosa eurooppalaisen SFS–EN
12780:2002 standardin Eurofins Scientific Finland Oy:n oman sovelluksen
mukaisesti. Standardissa määritetään Pseudomonas aeruginosa mikroorganismit, jotka kasvavat valikoivilla ja setrimidiä sisältävillä kasvualustoilla tuottaen pyosyaniinia. Määritelmä käsittää myös mikro-organismit,
jotka kasvavat valikoivilla ja setrimidiä sisältävillä kasvualustoilla, ja joiden ominaisuutena on oksidaasipositiivisuus. Näiden lisäksi ne fluoresoivat UV-valossa (360 ± 20) nm ja kykenevät tuottamaan ammoniakkia
asetamidista. (Suomen standardoimisliitto SFS ry. 2002)
Standardin mukaan tietty tilavuus vesinäytettä suodatetaan kalvosuodatusmenetelmällä (kuvio 24). Selluloosa-asetaattisuodatinkalvo asetetaan
Pseudomonas perusagarin eli CN-agarin viljelyalustalle suodatuksen jälkeen ja kasvatetaan lämpökaapissa 37 °C:ssa 2 päivää. Mikäli ei olla varmoja Pseudomonas aeruginosa -bakteeripesäkkeiden lukumäärästä, tehdään varmistustesti asetamidiliemellä. Myös oksidaasitestiä käytetään helpottamaan Pseudomonas-bakteerin tunnistusta. (Suomen standardoimisliitto
SFS ry. 2002)
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Kuvio 24: Vesinäytteen kalvosuodatus

Oksidaasitesti (kuvio 25) on helppo toteuttaa valmiiden oksidaasiliuskojen
avulla. Liuskan päälle laitetaan muovisilmukalla pieni määrä tutkittavaa
bakteerikasvustoa ja liuska näyttää värin muutoksena, onko kyseessä oksidaasinegatiivinen vai oksidaasipositiivinen bakteeri. Kuviossa 25 näkyy
oksidaasitestiliuska, jossa on violetilla värillä oksidaasipositiivinen tulos ja
sen vieressä hieman haaleampana keltaisella oksidaasinegatiivinen tulos.
Pseudomonas aeruginosa on oksidaasipositiivinen, joten se erottuu testiliuskassa violetilla värillä.
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Kuvio 25: Oksidaasitestiliuska

Pseudomonas aeruginosan pesäkkeiden lukumäärä lasketaan laboratoriossa käytettävällä laskentalaitteella (kuvio 26), jolla on helppo kynän avulla
näppäillä pesäkkeet merkatulla alueella, esimerkiksi 1 cm2 alalta.

Kuvio 26: Pesäkkeiden laskentalaite

Sivelynäytteiden kohdalla aerobiset mikro-organismit tutkitaan NMKL
5/2001 standardin mukaisesti. Standardissa määritetään aerobiset mikroorganismit (aerobiset bakteerit, hiivat ja homeet), jotka ovat aerobisissa
olosuhteissa kasvavia mikro-organismeja, ja jotka kasvavat tässä standardissa määritellyllä kasvualustalla eli TSA-agarilla.
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Standardin mukaan näyteliuoksista tehdään laimennossarjat. Tämän jälkeen näytteet viljellään pintaviljelynä. Jokaista laimennosta siirrostetaan
pipetillä 1 + 0,1 ml agar-maljoille. Toisen sarjan näytemaljoja kasvatetaan
37 °C:ssa kaksi päivää ja toisen sarjan 22 °C:ssa kolmen päivän ajan. Kasvatuksen jälkeen muodostuneet bakteeripesäkkeet (kuvio 27) lasketaan
kuvion 26 mukaisella laitteella bakteerien lukumääränä, esimerkiksi 1 cm2
kohti.

Kuvio 27: Pesäkkeiden laskettu määrä

5.2 Kävijämäärän seuranta
Tutkimusta varten seurattiin uintikeskuksen asiakasmäärää. Uintikeskuksen kokonaisasiakasmäärä saatiin kassapäiväkirjasta, johon kirjataan päivittäin kaikki asiakkaat. Lisäksi laajennusosan kuntoaltaan kävijämäärää
seurattiin päivittäin. Kuntoaltaassa uivat asiakkaat laskettiin noin tunnin
välein ja lukumäärä kirjattiin taulukkoon. Kuntoaltaan käyttäjämäärä suhteessa koko uintikeskuksen asiakkaisiin on esitetty taulukossa 5. On kuitenkin huomioitava, että kuntoaltaan käyttäjien lukumäärät ovat arvioita,
koska jokaista asiakasta ei laskettu erikseen vaan pidettiin kirjaa keskimääräisestä kävijämäärästä. Lauantain 10.1. ja sunnuntain 11.1. asiakasmääriä ei ole taulukoitu, sillä kyseisinä päivinä ei jokaisen tunnin osalta
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kirjattu kuntoaltaan käyttäjämäärää ylös. Lisäksi lauantaina 10.1. uintikeskuksella oli uintikisat, joten uimareita oli myös aukioloaikojen ulkopuolella runsaasti.
Taulukko 5: Asiakasmäärä
to

pe

Asiakkaita

8.1.

9.1.

12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1.

Uintikeskuksessa

1160
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1626

1426

1893

1923

1702

1265

1450

Kuntoaltaassa

126

151

257
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358

207

109

178

10,9

13,7

15,8

12,1

13,2

18,6

12,2

8,6

12,3

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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5.3 Kyselytutkimus

5.3.1 Kyselytutkimuksen suunnittelu
Kyselytutkimuksen suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2008. Tarkoitus oli
laatia omat kyselylomakkeet kolmelle ryhmälle; asiakkaat, siivoojat sekä
liikunnanohjaajat/uimavalvojat. Kysymyksistä haluttiin saada selkeät ja
helposti analysoitavissa olevat. Niiden ei haluttu johdattelevan vastaajaa
vastauksessaan. Haluttiin myös, että kysymyksiä ei olisi liian montaa, jotta
asiakkaat jaksaisivat keskittyä vastaamiseen ja vastausaika ei venyisi pitkäksi. Kyselylomakkeet hyväksytettiin tammikuussa 2009 Tampereen
kaupungin Liikuntapalveluiden johtavalla liikunnanohjaajalla Päivi Heleniuksella, Tampereen kaupungin Ympäristöpalveluiden terveysinsinööri
Tuula Sillanpäällä, Siivoustuotantoyksikön palveluesimiehellä Tuija Lemivaaralla sekä opinnäytetyön ohjaajalla Tuula Niemisellä (TAMK). Erityisesti Siivoustuotantoyksikön palveluesimiehen Tuija Lemivaaran antamien ehdotusten avulla sekä asiakkaille että siivoojille suunnattuja kysymyksiä muokattiin paremmiksi. Liikunnanohjaajille suunnattuja kysymyksiä ei juurikaan muokattu. Aluksi kysymyksiä oli kullekin ryhmälle kuusi
kappaletta, mutta tarkistuksen jälkeen kysymyksiä muokattiin siten, että
asiakkaille niitä asetettiin yhdeksän kappaletta, siivoojille seitsemän ja lii-
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kunnanohjaajille/valvojille kuusi. Kyselytutkimuksen kysymykset löytyvät
liitteestä 5.
Kyselyt suunniteltiin tehtäviksi 100:lle Tampereen uintikeskuksen naisasiakkaalle ja 100 miesasiakkaalle. Kyselyt suunniteltiin toteutettaviksi uintikeskuksen aulatiloissa, kun asiakkaat poistuvat pukuhuoneista. Paras aika
oletettiin olevan ryhmäliikuntatuntien päätyttyä. Liikunnanohjaajille ja
siivoojille suunnattuihin kyselyihin oli tarkoitus saada vastaukset jokaiselta työntekijältä. Uintikeskuksessa työskentelee 7 siivoojaa sekä 10 liikunnanohjaajaa/uimavalvojaa. Heistä kuitenkin vain kahdeksan työskentelee
vakituisesti uintikeskuksessa.

5.3.2 Kyselytutkimuksen toteuttaminen

Kyselyt toteutettiin uintikeskuksen aulatiloissa, kuten suunniteltiinkin.
Haastateltaville kerrottiin kyselytutkimuksen tarkoitus, mihin sitä tullaan
käyttämään ja miksi on tärkeää saada asiakkaan mielipide. Kyselyt oli
alun perin tarkoitus tehdä haastattelemalla asiakkaita kasvoista kasvoihin,
mutta pian huomattiin, että menetelmä oli liian hidas käytettäväksi näin
suuren otoksen saamiseksi. Yhden asiakkaan haastatteluun kului aikaa 20
minuutista 40 minuuttiin. Varsinkin vanhemmilla oli tapana alkaa keskustella asioista, jotka kyllä sivusivat kysymyksiä, mutta eivät välttämättä olleet oleellisia. Tämän johdosta päädyttiin suorittamaan kyselytutkimus antamalla haastateltavien itse täyttää kaavakkeet. Vastanneista noin 30 haastateltiin kasvotusten, loput täyttivät kyselykaavakkeet itse.
Haastattelemalla uintikeskuksen asiakkaita kasvotusten, saatiin kysymyksiin monipuolisempia ja syvällisempiä vastauksia, mutta menetelmä ei ollut hyvä suuren ihmisryhmän mielipiteiden tutkimiseen. Kyselytutkimukseen vastanneista asiakkaista toiset eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen tai vastasivat ainoastaan yhdellä sanalla. Vastauksista saatu informaatio oli siis huomattavasti suppeampi.
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Aula haastattelupaikkana oli haasteellinen. Kostea ja kuuma ilma eivät
houkutelleet asiakkaita jäämään vastaamaan kysymyksiin. Lisäksi aulassa
oli jatkuvasti pientä hälyä, joka häiritsi haastatteluja. Toisaalta aula oli hyvä paikka kyselytutkimukselle, koska monet odottivat joko taksikyytiä, ystäväänsä tai muuta perhettä aulatiloissa ja heillä oli siksi aikaa vastata kyselyyn. Osa kyselyyn vastanneista halusi ottaa kysymyskaavakkeen mukaansa kotiin ja palautti sen seuraavalla uintikäynnillä.
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6 Tulokset ja tulosten tarkastelu
6.1 Vesinäytteet
Kunto- ja hyppyaltaasta otettujen vesinäytteiden tulokset on esitetty liitteen 6 taulukoissa 16 ja 17. Lisäksi taulukossa on esitetty Tampereen uintikeskuksen käyttöpäiväkirjaan perustuvat vapaan kloorin ja kokonaiskloorin arvot, veden lämpötila, pH sekä redox-luku.
Vesinäytteistä määritettiin päivittäin Pseudomonas aeruginosa -bakteeri.
Vesinäytteistä ei katsottu tarpeelliseksi määrittää heterotrofisia pesäkelukuja lämpötiloissa 22 ºC ja 37 ºC päivittäin, mutta määritykset tehtiin molempina näytteenottoviikkoina torstaisin ja perjantaisin. Näillä määrityksillä haluttiin verrata asiakkaiden aiheuttaman kuormituksen vaikutusta altaiden yleiseen hygieniatasoon vilkkaimpina vesijumppapäivinä ja ensimmäisen viikon hiljaisina päivinä, jolloin ohjattuja vesijumppia ei järjestetty.
Vesinäytteistä ei löydetty Pseudomonas aeruginosa -bakteeria näytteenottoajanjaksolla kunto- eikä hyppyaltaasta. Vaikka kuntoaltaan ja koko uintikeskuksen asiakasmäärät olivat toisella näytteenottoviikolla huomattavasti korkeammat kuin ensimmäisellä näytteenottoviikolla (torstaina noin
900 asiakasta enemmän ja perjantaina noin 600 asiakasta enemmän koko
uintikeskuksessa verrattuna ensimmäiseen viikkoon), ei se aiheuttanut juurikaan muutosta vesinäytteiden bakteerimäärissä. Myös heterotrofisten pesäkelukujen tutkimustulokset näyttivät suurimmaksi osaksi nollaa. Heterotrofiset pesäkeluvut tutkittiin yhteensä 19 vesinäytteestä ja näistä vain neljästä näytteestä saatiin nollasta eriävät tulokset (taulukko 6). Nämäkin tulokset ovat kuitenkin selvästi asetuksen 315/2002 ohjearvon alapuolella (<
100 pmy/ml), joten kuntoaltaan uima-allasvesi on suoritettujen tutkimuksien perusteella erinomaista uimavettä.
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Taulukko 6: Kuntoaltaan nollasta eriävät tulokset
Heterotrofinen

Heterotrofinen

pes.luku 22 °C

pes.luku 37 °C

Pvm

Klo

(pmy/ml)

(pmy/ml)

to 15.1.

10.45

0

1

11.30

0

2

12.15

1

0

8.30

5

0

pe 16.1.

Taulukko 7: Hyppyaltaan vesinäytteiden nollasta eriävät tulokset
Heterotrofinen

Heterotrofinen

Ps. aeruginosa

pes.luku 22 °C

pes.luku 37 °C

Pvm

Klo

(pmy/100ml)

(pmy/ml)

(pmy)ml)

to 8.1.

21.30

0

ei määritetty

ei määritetty

21.30

0

6

5

21.30

0

ei määritetty

ei määritetty

to
15.1.
pe
16.1.

6.2 Sivelynäytteet
Allastilojen pintanäytteiden tulokset on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Pseudomonas aeruginosan osalta taulukkoon (taulukko 10) on merkitty oranssilla, jos bakteeria on löytynyt näytteestä. Lainsäädännössä ei ole annettu
raja-arvoja kosteiden tilojen pintojen hygieenisyydelle. Eurofins Scientific
Finland Oy:n laboratoriossa kuitenkin käytetään aerobisille mikroorganismeille (kokonaisbakteeripitoisuuksille, hiivoille ja homeille) asteikkoa hyvä-tyydyttävä-välttävä-huono. Hygieniaoppaan mukaan laboratorioeläinlääkärit käyttävät taulukon 8 mukaista laatusuositusasteikkoa arvioidakseen kosteista tiloista otettujen sivelynäytteiden kokonaisbakteeripitoisuutta. (Keinänen, Kivikallio, Suontamo, Houhala & Aurola 2002) Taulukkoon 9 on merkitty väreillä tulosten laatu. Oranssilla värillä on merkitty ”huono” ja keltaisella ”välttävä”. Pseudomonas aeruginosalle ei ole
määritelty laatuasteikkoa.
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Taulukko 8: Laboratorion käyttämä sivelynäytteiden kokonaisbakteeripitoisuuksien laatusuositusasteikko

Laatu
hyvä
tyydyttävä
välttävä
huono

2

pmy/cm
<1 - 5
6 - 50
51 - 500
>500

Taulukko 9: Sivelynäytteiden aerobisten mikro-organismien tulokset pinnoilta
(pmy/cm2) käytön aikana

Sijainti

to
8.1.

pe
9.1.

ma
ti
ke
to
pe
la
su
12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1.

Vesikouru
87000 41000 11000
Vanhan puolen
yli
11000 20000 33000
lattia, vasen
Laajennusosan
1500 26000 16000
lattia, oikea
Lattiakaivo
yli
yli
yli
45000 45000 45000
Laajennusosan
2000 6200 6900
lattia, oikea
Portaiden
liu690
770 37000
kueste
Vanhan puolen
yli
1800 4600 33000
lattia, oikea
Miesten pesuh.
yli
yli
1400 33000 33000
edusta
Naisten pesuh.
yli
29000 29000 33000
edusta
Ponnahduslauta
3000 1600

11000 23000 1000 4000 84000 19000
yli
yli
yli
33000 33000 23000 33000 23000 33000
11000 25000 14000
yli
yli
yli
45000 45000 45000
yli
300
850 33000
yli
90000 120 3600
yli
yli
33000 24000 33000
yli
yli
yli
33000 33000 33000
yli
yli
33000 30000 33000
yli
46000

29000 32000 20000
yli
yli
yli
45000 45000 45000
yli
33000 24000 12000
120

170
yli
12000 33000
yli
yli
33000 33000
yli
17000 33000

2200
yli
33000
yli
33000
4000

1700

Taulukko 10: Sivelynäytteiden Pseudomonas aeruginosa -pitoisuudet (pmy/cm2)
käytön aikana

Sijainti
Vesikouru
Vanhan
puolen
lattia, vasen
Laajennusosan
lattia, oikea
Lattiakaivo
Laajennusosan
lattia, oikea
Portaiden liukueste
Vanhan
puolen
lattia, oikea
Miesten
pesuh.
edusta
Naisten
pesuh.
edusta
Ponnahduslauta

to
8.1.

pe
9.1.

0
0

0
0

0

ma ti
ke
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12.1. 13.1. 14.1. 15.1.

pe
la
su
16.1. 17.1. 18.1.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

3
0

2
0

0
0

0
0

0
0

35
0

2
13
0

yli 28 yli 28
0
0

19
0

0
0

0
0

yli 56
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

19
0
0

0
7

alle
1
0

0
11
0

0
2

0
15
0

0

0
1
0

0
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Siivousvälineistä otetut sivelynäytteet on esitetty taulukoissa 11 ja 12. Yhdistelmäkoneen harjaosan Pseudomonas aeruginosa -bakteeripitoisuus
nousee ensimmäisellä näytteenottokerralla huomattavasti siivouksen jälkeen. Muista siivousvälineistä ei Pseudomonas aeruginosa -bakteeria löytynyt.
Taulukko 11: Pseudomonas aeruginosa tulokset siivousvälineistä ennen ja jälkeen
siivouksen (pmy/cm2)
Pvm

Yhdistelmäkoneen
harjaosa
ennen jälkeen
pe 9.1. 0
180
pe
16.1.

0

0

YhdistelmäVarrellinen
Varrellinen
koneen
lattiaharja
lattialasta
imuosa
ennen jälkeen ennen jälkeen ennen jälkeen
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Taulukko 12: Sivelynäytteiden aerobisten mikro-organismien tulokset siivousvälineistä ennen ja jälkeen siivouksen (pmy/cm2)
Pvm

Yhdistelmäkoneen
harjaosa
ennen jälkeen

YhdistelmäVarrellinen
Varrellinen
koneen
lattiaharja
lattialasta
imuosa
ennen jälkeen ennen jälkeen ennen jälkeen
pe 9.1.
yli
11 000 11 000 680
830
2
0
90000
9400
pe
yli
110
13
0
0
89
90000
16.1.
0
0

Taulukkoon 11 on merkitty oranssilla, mikäli Pseudomonas aeruginosaa
on löytynyt näytteestä. Taulukossa 12 on käytetty samanlaisia värikoodeja,
kuten taulukossa 9. Oranssilla on merkitty ”huono”, keltaisella ”välttävä”,
sinisellä ”tyydyttävä” ja vihreällä ”hyvä”. Perjantaina 9.1. otetuista näytteistä suurin osa on laadultaan huonoja (oranssit ruudut). Ainoastaan varrellisen lattiaharjan tulos on hyvä. Seuraavalla viikolla varrellisen lattiaharjan näytteet olivat puhtaita. Tähän saattaa olla syynä se, että lattiaharjaa
ei mahdollisesti kyseisenä päivänä käytetty ollenkaan. Lattiaharjaa käytetään altaiden reunojen puhdistamiseen. Lattiaharja saattoi siis olla desinfioinnin jäljiltä ja näin ollen bakteeriton. Myös yhdistelmäkoneen harjaosasta saatiin perjantaina 16.1. puhtaat tulokset sekä ennen että jälkeen siivouksen. Tämä tulos yllätti, sillä harjaosasta oletettiin löytyvän jonkin verran
bakteereja. Tämä kohde saattaisi vaatia uusintanäytteet, ottaen huomioon,
että edellisellä viikolla yhdistelmäkoneen harjaosasta saatu tulos oli yli
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11 000 pmy/cm2. Perjantaina 9.1. otettu näyte lattialastasta ennen siivousta
saattoi olla kontaminoitunut, sillä tulos oli hyvin suuri ja siivouksen jälkeen tulos oli huomattavasti pienempi.
Taulukoiden tulokset on esitetty graafisesti kuvioissa 28–36. Yhdistelmäkoneajon aikataulu on esitetty liitteessä 7. Tuloksien tulkinnassa on huomioitava, että sivelynäytteet on otettu uimahallin normaalin käytön aikaan.
Kuviossa 28 on esitetty vesikourun, lattiakaivon sekä portaiden liukuesteen aerobisten mikro-organismien määrä viivakaaviona.
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Kuvio 28: Vesikourun, lattiakaivon ja liukuesteen tulokset käytön aikana

Kuviosta 28 nähdään selvästi, että lattiakaivon mikro-organismien määrä
pysyy tasaisen korkeana. Kaikkien tulosten laatu oli huono. Tiistaina 13.1.
on ollut huoltopäivä, johon lattiakaivon puhdistus kuuluisi, mutta aerobisten mikro-organismien määrä ei vähenny kuvaajan mukaan, joten on syytä
epäillä, että lattiakaivon siivous on jäänyt tekemättä tai siivous on tehty
vajaatehoisesti.
Portaiden liukuesteen aerobisten mikro-organismien määrä pysyy pienenä
lähes jokaisena näytteenottopäivänä, mutta jostain syystä maanantaina
12.1. määrä nousee yli 35 000 pmy/cm2 ja tiistaina 13.1. liukuesteen tulos
hyppää entistäkin korkeammalle; 90 000 pmy/cm2. Työikäisten jumpparyhmä on lopettanut tiistaina klo. 17.45 ja näyte on otettu klo. 17.54, juuri
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ennen toisen jumpparyhmän altaaseen tuloa. Tiistaina laajennusosan siivous yhdistelmäkoneella oli suoritettu aamulla klo. 10.00 (liite 7), joten
siivouksesta oli kulunut useita tunteja ennen näytteenottoa. On mahdollista, että iltapäivän jumpparyhmien osanottajien jaloissa on portaisiin kulkeutunut niin suuri määrä mikro-organismeja. Toinen vaihtoehto on, että
näyte on kontaminoitunut, koska aerobisten mikro-organismien määrä
nousee yhtäkkisesti niin suureksi ja seuraavana päivänä se on jälleen hyvin
matala. Matalista tuloksista huolimatta näytteiden tulokset olivat laadultaan parhaimmillaankin välttäviä.
Vesikourun mikro-organismien määrissä on suurta vaihtelevuutta, mutta
kaikki tulokset ovat silti huonoja. Vesikourujen pesu ei kuulu päivittäiseen
siivousaikatauluun, joten suuret aerobisten mikro-organismien määrät eivät ole yllättävä tulos. Uimareista erittyy pienlikaa, joka pois virtaavan
veden mukana joutuu vesikourujen ritilän alle ja jää sinne muhimaan, kun
säännöllistä, usein tapahtuvaa puhdistusta ei ole. Korkeimmat arvot saavutettiin torstaina 8.1. ja lauantaina 17.1. Torstai on yleisesti hyvin vilkas
päivä jumpparyhmien osalta, mutta vesijumpat eivät olleet käynnissä vielä
kyseisenä päivänä. Tulos ei siis johdu erityisen suuresta asiakasmäärästä.
Matalin tulos saatiin torstaina 15.1., vaikka uintikeskuksessa on kyseisenä
päivänä ollut eniten asiakkaita koko näytteenottojaksolla. On tosin mahdollista, että vesiroiskeet ovat saattaneet huuhtoa likaa pois.
Kuviossa 29 on esitetty pylväsdiagrammi vanhanpuolen lattiapinnoista
löydetyistä aerobisista mikro-organismeista. Molemmissa tapauksissa
näytteet on otettu suurin piirtein samalta etäisyydeltä laajennusosan oviaukosta mitattuna.
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Aerobiset mikro-organismit lattiapinnoilla
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Kuvio 29: Vanhan puolen lattiapinnat käytön aikana

Tulokset ovat suurimmaksi osaksi huonoja. Tuloksissa on jonkin verran
hajontaa. Torstaina 8.1. ja perjantaina 9.1. tulokset ovat alle 5000
pmy/cm2 miesten kulkureitillä. Myös naisten kulkureitiltä samaisina päivinä otetut näytteet ovat pienempiä, kuin sitä seuraavien päivien. Näytteet
on otettu aamupäivällä molemmista kohteista ja yhdistelmäkonepesu on
tehty molempina päivinä paljon myöhemmin, kuin näytteidenotto on tapahtunut. Siivoaminen ei siis selitä tulosta. Kyseisinä päivinä ei ollut vesijumppien tai muiden liikuntaryhmien toiminta vielä alkanut, joten asiakkaita oli normaalia vähemmän. Normaalia pienemmät asiakasmäärät ovat
todennäköisin selitys sille, että tulokset ovat paljon pienemmät, kuin seuraavan viikon tulokset. Myös perjantaina 16.1. miesten puolen lattiapinta
on ollut puhtaampi, kuin naisten puolen. Kyseisenä päivänä ei toteutuneeseen siivousaikatauluun ollut merkitty ollenkaan, että lattiaa olisi ajettu
yhdistelmäkoneella. Parempi siivous ei siis tässäkään tapauksessa ole selitys. Miesten puolen pienen tuloksen voidaan olettaa johtuvan siitä, että
miesasiakkaita käy uimahallissa vähemmän.
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Kuvio 30: Laajennusosan lattiapinnat käytön aikana

Kuviossa 30 on esitetty pylväsdiagrammi laajennusosan lattiapinnoista
löydetyistä aerobisista mikro-organismeista. Miesten puolen näytteenottopiste oli noin metrin päässä altaan tikkaista, naisten puolen parin metrin
päässä tikkaista.
Laajennusosan lattiapinnoista miesten ja naisten puolelta otetuissa näytteissä näkyi enemmän hajontaa, kuin vanhan puolen miesten ja naisten
puolta verrattaessa. Näissä tuloksissa tiistain 13.1. miesten kulkureitiltä
otettu näyte oli välttävä (300 pmy/cm2). Laadultaan huonoja tuloksia saatiin miesten kulkureitiltä muun muassa torstaina 8.1. (2000 pmy/cm2),
keskiviikkona 14.1. (850 pmy/cm2) ja naisten kulkureitiltä torstaina 8.1.
(1500 pmy/cm2). Perjantaina 9.1. naisten puolella on huomattavasti suurempi mikro-organismien määrä, kuin miesten puolella. Laajennusosa oli
ajettu yhdistelmäkoneella klo. 10.45 sekä uudelleen klo. 19.45. Näytteet
oli otettu klo. 9.00 eli ennen siivousta, joten eron syynä ei voinut olla se,
että toinen pinta olisi pesty ja toinen ei. Naisten kulkureittiä on mahdollisesti käyttänyt useampi asiakas, kuin miesten kulkureittiä. Samoin on tiistain ja keskiviikon kohdalla, jolloin kuntoallasta käyttävät vesijumppaajat.
Suurin osa vesijumppiin osallistujista ovat naisia.
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Torstaina 15.1. on miesten puolen kulkureitillä puolet suurempi arvo, kuin
naisten kulkureitillä. Yhdistelmäkonepesu on aloitettu klo.11.10 ja näytteet otettu klo.11.45, joten on mahdollisuus, että naisten kulkureitiltä on
ehditty juuri ennen näytteenottoa puhdistaa lattiapinta ja miesten kulkureitti on ollut näytteenottovaiheessa vielä puhdistamatta. On olemassa
myös mahdollisuus, että satunnaiset koululaisryhmät ovat aiheuttaneet kyseisellä hetkellä suuren mikro-organismimäärän, koska he ovat mahdollisesti

käyneet

hyppyaltaalla

harjoittelemassa.
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Kuvio 31: Naisten kulkureitti käytön aikana

Kuviossa 31 on vertailtu naisten kulkureitiltä vanhan puolen ja laajennusosan aerobisten mikro-organismien määrää. Ennen tulosten saamista
arvioitiin, että vanha puoli olisi puhtaampi, kuin laajennusosa lattiamateriaalista johtuen. Arvaus ei kuitenkaan osunut oikeaan, sillä useimmiten
vanhan puolen lattialta otetuista näytteistä saatiin suuremmat tulokset.
Kolmena eri päivänä vanhan puolen aerobisten mikro-organismien määrä
on yli puolet suurempi. Ainoastaan perjantaina 9.1. ja lauantaina 17.1. laajennusosan tulos on suurempi, kuin vanhan puolen. Tulosten erilaisuus ei
selity sillä, että jommallakummalla puolella kulkisi enemmän asiakkaita.
Molemmat näytteenottopisteet olivat hyvin lähellä laajennusosan oviaukkoa, joten samat asiakkaat kulkevat molempien näytteenottopisteiden kohdalta. Tämän takia voidaan olettaa, että tulosten erilaisuus johtuu siivouk-
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sesta. Siivoojat aloittavat allastilojen pesemisen laajennusosasta ja etenevät tämän jälkeen vanhalle puolelle. Tämä periaatteessa mahdollistaa bakteerien leviämisen laajennusosasta vanhalle puolelle siivousvälineiden
mukana, mutta asiaa pitäisi tutkia tarkemmin ennen kuin näistä tuloksista
vedetään johtopäätös, että syy on siivousvälineissä.
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Kuvio 32: Miesten kulkureitti käytön aikana

Kuviossa 32 on vertailtu miesten kulkureitiltä pesuhuoneesta kuntoaltaaseen löydettyjen aerobisten mikro-organismien määrää. Ennen tulosten
saamista oletettiin, että vanhan puolen tulokset olisivat pienemmät, kuin
laajennusosan, sillä laajennusosan lattiamateriaali on karhea ja vaikeampi
pitää puhtaana. Oletus osoittautui kuitenkin vääräksi. Näytteenottopisteet
eivät miesten kulkureitillä ole lähekkäin, niin kuin naisten kulkureitillä.
Laajennusosan näytteenottopiste sijaitsi lähellä kuntoaltaan portaita, eikä
suinkaan lähellä oviaukkoa. Tämän takia vanhan puolen näytteenottopisteen kohdalta kulkee siis enemmän asiakkaita, kuin laajennusosan näytteenottopisteen kohdalta, sillä osa asiakkaista menee hyppyaltaalle, eivätkä mene ollenkaan toisen näytteenottopisteen ohitse. Mitä enemmän asiakkaita,

sitä

suuremmalla

todennäköisyydellä

aerobisten

mikro-

organismien määräkin on suurempi. Vanhan puolen suuret bakteerimäärät
voivat lisäksi selittyä sillä, että bakteerit leviävät siivousvälineiden mukana laajennuspuolelta, kuten aiemminkin jo todettiin.
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Kuvio 33: Pesuhuoneiden edustat käytön aikana

Kuviossa 33 on vertailtu aerobisten mikro-organismien määrää naisten ja
miesten pesuhuoneiden edustoilla. Molemmissa kohteissa näytteenottopiste oli valittu asiakkaiden kulkureitiltä, siten että ne vastaisivat toisiaan niin
hyvin kuin mahdollista. Suurin osa tuloksista vastaa toisiaan, mutta torstaina 8.1. miesten pesuhuoneen edessä olevasta näytteestä löytyi vain 1400
pmy/cm2, vaikka naisten pesuhuoneen edestä löytyi 29 000 pmy/cm2. Lattiapinta miesten puolella on pesty yhdistelmäkoneella klo.16.55 ja näytteet
on otettu jo aamupäivästä, joten selityksenä ei voi olla siivoamisen vaikutus. Selityksenä saattaisi olla se, että miesasiakkaita on ollut tavallista vähemmän liikkeellä. Torstaisin on yleensä enemmän naisasiakkaita uimassa, sillä torstai- päivien vesijumpissa suurin osa on naisia, mutta ensimmäisellä viikolla ei kuitenkaan ohjatut ryhmät olleet vielä alkaneet toimintaansa.
Perjantaina 16.1. naisten pesuhuoneen edestä saatu arvo oli noin puolet
pienempi, kuin miesten pesuhuoneen edestä saatu. Kyseisenä päivänä ei
vanhan puolen lattioita ollut puhdistettu lainkaan tai ainakaan sitä ei ollut
merkitty toteutuneeseen siivousaikatauluun. Myös perjantai-päivisin naisia
on liikkeellä paljon, sillä aamupäivällä on useita ohjattuja vesijumppia.
Asiakasmäärät tai siivous ei anna selitystä sille, miksi naisten puolelta saa-
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tu tulos on niin paljon pienempi, kuin miesten puolelta. Lisäksi sunnuntaina 18.1. naisten pesuhuoneen edessä aerobisten mikro-organismien määrä
oli erittäin pieni verrattuna miesten pesuhuoneen edestä löydettyihin.
Myöskään tällöin ei lattioita ollut puhdistettu lainkaan siivoojien pesumerkintöjen perusteella. On siis vaikea päätellä syytä, että tulokset miesten ja
naisten pesuhuoneiden edustoilla ovat niin erilaiset.
Näytteenottojaksolla jokaisena päivänä sivelynäytteiden tulokset olivat
huonoja, lukuun ottamatta kahta edellä mainittua poikkeusta (torstai 8.1. ja
sunnuntai 18.1.). Tiistaisin Tampereen uintikeskuksessa on huolto/pesupäivä, mutta silti tulokset näyttävät yhtä huonoilta kuin torstainakin
(kuvio 33), joka on ehkä viikon haasteellisin päivä. Tiistaina yhdistelmäkonepesu on tehty vanhalla puolella klo. 15.00, näytteet otettu klo. 17.50
ja torstaina 15.1. on vanhalla puolella puhdistettu klo. 12.00 ja näytteet on
otettu klo.11.30. Tästä voidaan päätellä, että tiistaina pinnat ovat ehtineet
jo likaantua näytteenottoon mennessä ja torstaina ei ole ehditty vielä siivota ennen kuin näytteet on otettu, joten näistä syistä mikrobimäärät ovat
suuria huoltopäivästä huolimatta. Jatkossa siivoustulosten seuranta täytyy
tehdä ottamalla näytteet ennen kuin alueella kuljetaan.

Kuvio 34: Aerobisten mikro-organismien määrä ponnahduslaudalla käytön aikana

Kuvion 34 mukaisesti huomattiin, että torstaina 15.1. on suuri huippu bakteeriarvossa. Siivousaikataulun mukaan hyppytornien siivoaminen kuuluu
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joka arkiaamulle. Ilmeisesti kuitenkin se on siivottu pitkän käytön ja ajan
jälkeen vasta perjantaina, koska tulos laskee niin paljon. Ei ole tiedossa
kuinka usein todellisuudessa siivoojat ovat ehtineet ponnahduslaudan pestä aikavälillä 9.1.–16.1. Jos sitä ei ole perjantain 9.1. ja torstain 15.1. välillä pesty, suuri aerobisten mikrobien määrä verrattuna muihin näytteenottokertoihin voisi selittyä tällä. Näytteitä ei kuitenkaan otettu niin usein, että mitään tarkkoja johtopäätöksiä voisi tehdä. Torstain 15.1. osalta ei tiedetä, onko näyte esimerkiksi kontaminoitunut vai olisivatko muutkin tulokset olleet näin isoja jos samalla viikolla olisi otettu useampia näytteitä.
Kuvioissa 35 ja 36 on vertailtu eri pinnoilta otettujen sivelynäytteiden aerobisten mikro-organismien tuloksia ja koko uintikeskuksen kävijämäärää.
Kuvioista nähdään, että kävijämäärän vaihtelun ja aerobisten mikroorganismien välillä ei ole suoraa yhteyttä. Asiakasmäärän pienentyminen
ei välttämättä pienennä aerobisten mikro-organismien määrää tai vastaavasti kävijämäärän kasvaminen ei välttämättä nosta erityisesti aerobisten
mikro-organismien määrää. Sivelynäytteet on otettu suurimmaksi osaksi
noin klo. 10.00–12.00, mutta tiistain 13.1. sivelynäytteet on otettu noin
klo. 17.00–18.00, johtuen huoltopäivän myöhäisemmästä aukenemisajasta.
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Kuvio 35: Aerobiset mikro-organismit pesuhuoneiden edustoilta verrattuna
kävijämäärään käytön aikana
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Kuvio 36: Aerobiset mikro-organismit lattiapinnoilta verrattuna kävijämäärään
käytön aikana

6.3 Muita uimahallitutkimuksia
Suomessa suoritetaan koko ajan erilaisia uimahallitutkimuksia, koska uimahallit ovat laajoja ja vaativia tutkimuskohteita. Eri kaupunkien ja kuntien terveysviranomaiset joutuvat tekemään säännöllisesti perusnäytteenottotutkimuksia, joilla selvitetään kyseisen kaupungin tai kunnan oman uimahallin senhetkistä tilaa.
Rauman uimalaitostutkimus
Uusin tutkimus oli Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän Rauman
ympäristölaboratorion uimahallin uima-allasvesien tutkimus, joka tehtiin
vuonna 2008. Näytteet oli otettu uima-, kuntoutus-, hyppy-, opetus- sekä
porealtaista. Näytteistä oli tutkittu heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C:ssa ja
36 °C:ssa sekä Pseudomonas aeruginosa -bakteeripitoisuudet. Tutkimus
oli tehty MetropoliLabin laboratoriossa Helsingissä. Näytteet oli otettu allasvesistä tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana muutamina näytteenottopäivinä. Tuloksista uima-altaan heterotrofiset pesäkeluvut näyttivät suurimmaksi osaksi 0 pmy/ml (pesäkettä muodostavaa yksikköä/millilitra)
sekä Pseudomonas aeruginosa -bakteeripitoisuudet näyttivät kaikkien
näytteenottopäivien kohdalla 0 pmy/100ml. Kuntoutusaltaan kohdalla he-
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terotrofiset pesäkeluvut näyttivät vaihtuvasti 1–6 pmy/ml ja Pseudomonas
aeruginosa -bakteeripitoisuudet näyttivät 0 pmy/100 ml. Hyppyaltaan
kohdalla heterotrofiset pesäkeluvut näyttivät suurimmaksi osaksi myös 0
pmy/ml, mutta opetusaltaan ja porealtaiden heterotrofiset pesäkelukuarvot
nousivat suurimmillaan jo 20 pmy/ml:aan. Hyppy-, opetus- ja porealtaiden
Pseudomonas aeruginosa -bakteeripitoisuudet olivat kauttaaltaan 0
pmy/100 ml. Tutkimuksessa ei kerrottu tarkempia näytteenottoajankohtia,
jotta voitaisiin päätellä mistä mahdolliset heterotrofisten pesäkelukujen
arvojen vaihtelut johtuisivat. (Rauman kansanterveystyön kuntayhtymä
2008)
Oulun uimalaitostutkimus
Oulun seudun ympäristövirasto on vuonna 2005 tehnyt raportin uimahallien puhtausnäyteprojektista. Sen tavoitteena oli pistokoeluontoisesti selvittää puhtaustasoa uima-allastiloissa ja pesutiloissa normaalin käytön aikana. Projektissa keskityttiin lähinnä allastilojen hygieniaindikaattorina pidettyyn Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintymiseen. Näytteenotto
toteutettiin sivelymenetelmällä uimahallin keskeisiltä kulkureiteiltä uimahallin peruskäytön aikana. Myös siivousvälineiden puhtautta seurattiin.
Oulun kaupungin ympäristövirasto on aiemminkin tehnyt tutkimuksia uimahallin puhtaudesta ja Pseudomonas aeruginosaa on todettu olevan lähinnä kävijämäärältään suurissa laitoksissa ja ongelmallisimpina paikkoina on pidetty tiloja, jotka eivät ehdi kunnolla kuivumaan eri käyttökertojen
välillä. Myös pesuhuoneet ovat olleet todettuja Pseudomonas aeruginosan
ilmenemispaikkoja. Tutkimuksessa oli mukana 28 ympäristöviraston valvonnassa olevaa uima-allashuoneistoa. Näistä kahdeksassa todettiin Pseudomonas aeruginosa -bakteeria lattiapinnoilta otetuista näytteistä. Yhteisenä

tekijänä

näinkin

suurelle

Pseudomonas

aeruginosa

-

bakteeriprosenttiosuuksille pidettiin lattioilla seisovaa vettä. Lattiakuivain
oli eniten huonoja tuloksia saanut siivousväline. (Oulun seudun Ympäristövirasto 2005)
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Itä-Suomen uimalaitostutkimus
Itä-Suomen lääninhallitus on tehnyt vuonna 2004 selvityksen uimalaitosten valvontatutkimusohjelmien tasosta ja kattavuudesta. Selvityksen tarkoituksena oli tutkia Itä-Suomen läänin uima-allaslaitosten lukumääriä,
valvontatutkimusohjelmien tasoa ja uima-allasveden laatuvaatimusten
täyttymistä. Aineistona käytettiin pääasiassa kuntien ja kuntayhtymien terveydensuojeluviranomaisilta saatuja tietoja, uima-allasveden valvontatutkimusohjelmia, näytteenottosuunnitelmia ja tutkimustuloksia vuodelta
2004. Noin puolella selvitykseen kuuluneista uimalaitoksista oli riittävän
laaja valvontatutkimusohjelma, mutta 13 laitoksella sitä ei ollut lainkaan.
Muutamissa uimalaitoksissa oli huomautettavaa uima-allasveden laadussa,
lähinnä sidotun ja vapaan kloorin pitoisuuksissa. Tutkimuksen perusteella
selvisi, että uimahallien on syytä tarkistaa valvontatutkimusohjelmansa
sekä näytteenottosuunnitelmansa. Lisäksi olisi hyvä lisätä valvonnan kattavuutta. (Itä-Suomen lääninhallitus 2009)
Tampereen uimalaitostutkimukset
Lisäksi Tampereen kaupunki on tehnyt vuosina 1993 ja 2006 selvitystä
Tampereen uimaloiden hygieniatasosta ja uimaveden laadusta. Näistä
vuoden 2006 tutkimuksessa on lähinnä vertailtu Hygicult- ja sivelynäytteiden tuloksia. Näytteitä oli otettu molemmilla tekniikoilla pukuhuoneista, pesuhuoneista, vessoista, saunasta ja allastiloista eri paikoista. Tuloksien perusteella suurimmat arvot aerobisten mikro-organismien määrissä oli
saatu miesten pukuhuoneesta ja pesuhuoneesta. Lisäksi allastilojen hyppytornin lattiaosasta ja ponnahduslaudalta oli saatu arvoja yli 3250 pmy/cm2.
Näytteet otettiin pääsääntöisesti siivotuilta pinnoilta. (Sillanpää, sähköposti).

Vuonna 1993 tehtyä tutkimusta oli tekemässä Tampereen kaupungin ympäristöviraston Anna-Maija Mäkinen. Tutkimuksessa mukana olleita kohteita oli 20. Tutkittujen tulosten perusteella oli todettu, että suurimmassa
osassa uimaloita hygienia- ja puhtaustaso oli hyvä. Mikäli häiriöitä ilmeni,
niiden todettiin johtuvan puutteellisesta desinfioinnista. Puhtausnäytteitä
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oli otettu saunan ylälauteilta, pesutilojen istuimista ja lattioilta suihkun alta, WC-tilojen istuimista ja lattialta sekä pukuhuoneiden istuimista. Näytteenotto tapahtui ennen asiakkaiden saapumista ja siivouksen jälkeen.
Näytteet olivat tutkittavana Tampereen kaupungin elintarviketutkimuslaitoksen laboratoriossa. Puhtausnäytteet olivat arvoiltaan pieniä, mutta lämpökestoisia kolimuotoisia bakteereita oli todettu miesten WC:n istuimessa
ja miesten pesuhuoneen lattiasta. Tällaiset bakteerit viittaavat ulostesaastutukseen. Pseudomonas aeruginosaa ei näytteistä todettu. (Sillanpää, sähköposti).

6.4 Kyselytutkimuksen analysointi
Siivoojat
Kyselytutkimukseen vastanneista siivoojista kaikki kuusi olivat sitä mieltä, että siivoamiseen jää usein tai erittäin usein niin vähän aikaa, ettei siivousta voida tehdä, kuten se on suunniteltu ja siihen on annettu ohjeet.
Vastaajista neljä siivoojaa sanoi usein ja kaksi siivoojaa erittäin usein.
Syyksi tähän kolme siivoojaa mainitsi, että rajoittavia tekijöitä ovat vesijumpat ja muut erilaiset liikunta- tai koululaisryhmät. Kolme siivoojaa
vastasi, ettei ole tiettyä päivää tai kellonaikaa jolloin aika ei riitä. Yksi siivooja vastasi, että osa töistä saattaa joskus jäädä tekemättä kun poissaolijoiden tilalle ei saada sijaista.
Jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että laajennusosan kuntoaltaan ympäristö
on vaikeampi pitää puhtaana, kuin vanhan puolen allastilat. Syiksi tähän
mainittiin kuntoaltaan ja hyppyaltaan kova käyttö. Kolme vastaajista oli
sitä mieltä, että lisäksi lattiapinnan karheus aiheuttaa ongelmia. Kalkki ja
likajäämät näkyvät helposti lattioilla ja ne on vaikea poistaa. Kaksi vastaajaa mainitsi, että kalkkia kerääntyy käytävään ikkunoiden vieressä ja yksi
vastaajista kertoi, että levää muodostuu lattiapintaan. Laajennusosassa sijaitsevat hyppytornit ja ponnahduslaudat ovat erityisen työläitä siivota, sillä myös niitä asiakkaat käyttävät runsaasti. Hyppytorneihin joudutaan kan-

67 (102)
tamaan pesuvesi alhaalta, tämän jälkeen imuroidaan tornit ja kaiteet pyyhitään. Kaikki tämä vie runsaasti aikaa.
Siivoojat kertoivat, että sekä vanhalla puolella että laajennusosassa käytetään samoja siivousmenetelmiä, -aineita ja -koneita. Vanhan puolen ja laajennusosan allastiloissa käytetään samaa yhdistelmäkonetta, mutta laajennusosassa on oma siivousvälinevarasto, jossa on kuntoaltaan ja hyppyaltaan ympäristöön tarkoitetut omat siivousvälineet, kuten varrelliset lattiaharjat ja lastat. Pesuaineet ja annostukset ovat samat molemmilla allasosastoilla, mutta vanhalla puolella ei käytetä hapanpesua. Pesupäivinä laajennusosa pestään kahdella aineella, ensin emäksisellä Suma Forcella ja
tämän jälkeen Sactiv Nestekloorilla.
Kun kysyttiin pitäisikö laajennusosassa tehdä jotain siivoustehtäviä toisin
kuin työohjeissa tai käyttää erilaisia siivousvälineitä, -aineita tai menetelmiä, puolet siivoojista vastasi kyllä ja puolet ei. Kaksi siivoojaa,
jotka vastasivat kysymykseen kyllä, käyttäisivät lattian pesussa epäsuoraa
menetelmää. He ajaisivat koneella pesuaineen lattiaan ja antaisivat sen
vaikuttaa. Tämän jälkeen he harjaisivat koneella ja huuhtelisivat lattian.
Kolmas vastanneista ehdottaisi, että vesikourut puhdistettaisiin aika ajoin
sekä ritilän alta että päältä, ensin Suma Forcella ja sitten Sactivilla. Lisäksi ikkunan vierustat pitäisi puhdistaa ensin Sanicals Freella ja tämän jälkeen Jontec Profilla, koska ikkunan edustoille muodostuu kalkkia.
Jokainen siivooja oli sitä mieltä, että siivoojat ja heidän sijaisensa perehdytetään hyvin työtehtäviinsä.
Liikunnanohjaajat ja uimavalvojat
Kyselytutkimukseen vastasi kahdeksan Tampereen uintikeskuksen liikunnanohjaajaa/uimavalvojaa. Liikunnanohjaajilta/uimavalvojilta kysyttiin,
onko heidän mielestään uimahallin asiakkaille annettu tarpeeksi ohjeita
uimahallikäyttäytymisestä ja peseytymisestä. Viisi kahdeksasta vastaajasta
oli sitä mieltä, että ohjeita on esillä tarpeeksi, mutta kolme vastasi että ei
ole. Peseytymiseen liittyviä ohjeita ei ole tarpeeksi tai ne eivät ole selkeitä.
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Kahden vastaajan mielestä seinäjulisteiden tekstit pitäisi tulla paremmin
esiin, jolloin luettavuus paranisi ja niiden pitäisi olla huomiota herättävämpiä. Tällä hetkellä A4-kokoiset ohjeet ovat sekavia ja teksti on liian
pientä. Ohjeita kaivattiin lisää peseytymiseen ja siihen, että uimapukua ei
käytettäisi saunassa edes peflettinä.
Vastaajat kertoivat joutuvansa puuttumaan asiakkaiden peseytymättä jättämiseen jatkuvasti, seitsemän vastaajaa kertoi puuttuvansa päivittäin ja
yksi viikoittain. Yleisimmät ongelmat ovat, että altaille tullaan kuivilla
hiuksilla eli asiakas on jättänyt hiukset pesemättä tai asiakkaat peseytyvät
ja saunovat uima-asut päällä. Hiusten pesemättä jättäminen ja meikkien
puhdistamatta jättäminen on kolmen vastaajan mielestä ongelma erityisesti
vesijuoksijoiden tai vesijumppaajien kohdalla. Neljä vastaajaa kertoi, että
nuorison kohdalla ongelmana on peseytyminen uima-asut päällä. Tämän
ongelman ratkaisemiseksi pitäisi vanhempien ja uimaseurojen valmentajien ottaa tiukempi ote ja neuvoa nuoria peseytymisessä. Kolme vastaajaa
kannatti valvonnan lisäystä.
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että asiakkaat käyttävät jalkojen desinfiointipistettä ja ohjeistus siihen on tällä hetkellä selkeä. Alkuun ohjeistusta desinfiointipisteen käytöstä oli tosin annettava asiakkaille. Vaikka ohjeet ovat selkeät, kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että ohjeita
voisi parantaa siten, että asiakkaille tulisi selväksi mitä osaa jalasta tulisi
suihkuttaa. Lapset sekä koululaisryhmät eivät välttämättä osaa käyttää
desinfiointipistettä tai he ”kokeilevat sen kestävyyttä seisomalla painikkeen päällä”.
Liikunnanohjaajilta/uimavalvojilta kysyttiin ovatko he saaneet tarpeeksi
ohjeistusta työhygieniasta. Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että ohjeistusta
ei ole annettu tai sitä ei ole annettu tarpeeksi. Lisäksi yksi vastaaja ei ymmärtänyt mitä työhygienialla tarkoitetaan. Puutteista työhygieniassa mainittiin esimerkiksi se, että henkilökunta liikkuu samoilla jalkineilla sekä
allastiloissa että niissä tiloissa joissa käytetään ulkokenkiä (kuten sosiaalitilojen käytävät, huoltotilat, köysivarasto, kahvila ja aula). Yksi vastaaja
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sanoi, että henkilökunnalle ei ole annettu erillistä ohjeistusta hygieniasta,
vaan käytössä on samat kuin asiakkaillekin. Neljä vastaajaa, eli puolet, oli
sitä mieltä, että ohjeistusta on annettu tarpeeksi. Työhygienia toimii, käytössä on esimerkiksi desinfioiva käsihuuhde. Yksi vastaajista kuitenkin
toivoi, että nykyisten ohjeiden lisäksi saataisiin koulutus ”veden laadun
ymmärtämisestä”.
Henkilökunnalta tiedusteltiin lopuksi heidän tietämyksestään allasvedessä
esiintyvistä bakteereista, eritoten Pseudomonas aeruginosasta. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi tietoja kyseisestä bakteerista
ja puolet eivät juurikaan tai ollenkaan tunteneet Pseudomonas aeruginosa
-bakteeria tai sen haittavaikutuksia. Kyselyn mukaan kolme liikunnanohjaajaa oli itse etsinyt tietoja bakteerista Internetistä. Valvomon seinälle sekä kassalle oli jonkun liikunnanohjaajan toimesta aiemmin tulostettu infolappu Pseudomonas aeruginosasta koko henkilökunnan nähtäväksi. Kaksi
vastaajaa kertoi, että allasmestarikoulutuksen saaneet henkilöt tietävät
luultavimmin eniten allasbakteereista. Yhden vastaajan mielestä ”liika tieto lisää tuskaa”.
Asiakkaat
Asiakkailta kysyttiin yleisesti uimahallihygieniasta ja noudattavatko kaikki asiakkaat uimahallissa annettuja ohjeita. Asiakkaat saivat myös tehdä
omia parannusehdotuksiaan, miten uimahallihygieniaa saataisiin parannettua ja mitä uimahallin henkilökunta voisi asian parantamiseksi tehdä. Jalkojen desinfiointipiste on suhteellisen uusi laite uimahallilla, joten tällä
kysymyksellä saatiin mielipiteitä onko uimahallilla olemassa tarkat ohjeet
desinfiointipisteen käyttöön ja onko se asiakkaiden mielestä käytännöllinen ja tarpeellinen. Ennen kaikkea ovatko asiakkaat edes huomanneet kyseistä desinfiointipistettä. Asiakaskyselyn lopuksi kysyttiin mielipidettä
uimahallin yleispuhtaudesta.
Vastaajista naisia oli 131 ja miehiä 51. Suuri ero nais- ja miesvastaajien
välillä oli varmasti se, että suurin osa uimahallikävijöistä oli naisia. Palautelaatikkoa säilytettiin myös pidemmän aikaa naisten puolen sisääntuloau-
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lassa olevalla pöydällä, joten naiset näkivät sen helpommin ja innostuivat
vastaamaan. Palautelaatikko siirrettiin miesten puolen sisääntuloaulan
pöydälle, jotta miesvastaajien lukumäärää saatiin kasvatettua.
Mielipiteet jakautuivat tasaisesti sekä miesten että naisten osalta. Sekä
miehet että naiset olivat sitä mieltä, että uimahallissa on tarpeeksi ohjeita
esillä. Kuviossa 37 on esitetty mielipiteiden jakautuminen pylväsdiagrammin muodossa. Ongelmana koettiin uintikeskuksen seinillä olevissa
ohjeissa oleva teksti tummalla pohjalla. Moni oli sitä mieltä, että ohjekyltit
eivät ole välttämättä hyvät, koska tumma teksti ei näy tummalla pohjalla ja
silmälasien käyttäjille teksti on liian pientä. Ohjeistuksia toivottiin muutamissa vastauksissa englanniksi ja venäjäksi.

Kuvio 37: Mielipidejakauma haastattelujen 1. kysymyksessä
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Kuvio 38: Mielipidejakauma haastattelujen 2. kysymyksessä

Asiakasryhmistä lapset, nuoret ja koululaiset saivat eniten negatiivisia
mielipiteitä. Muiden asiakkaiden mielestä suurimmat ongelmat olivat peseytyminen, uimapukujen poisotto suihkussa sekä saunassa ja hiusten pesu
ja kiinnilaitto. Muutamalle asiakkaalle oli myös epäselvää tarkoittaako peseytyminen saippualla pesemistä vai riittääkö pelkkä vesi.
Tärkeimpänä parannusehdotuksena hygieniakäyttäytymiseen pidettiin valvontaa. Myös kuulutuksia, tv-ruutuopastusta ja ”pelottavia” kuvilla varustettuja ohjeita toivottiin lisää. Hyvänä ehdotuksena tuli myös toive ”Pidetään halli siistinä” -kampanjasta.
Jalkojen desinfiointilaitetta pidettiin erittäin tarpeellisena, joskin sen mainittiin sijaitsevan väärässä paikassa. Monet toivoivat laitteen olevan jo ennen pesutiloihin menoa ja muutamat ehdottivat, että parempi paikka laitteelle olisi lähempänä uima-altaita. Monet kulkevat vain laitteen ohi tai
desinfioivat jalat vasta altaalta pesuhuoneisiin mennessään eivätkä päinvastoin. Desinfiointipisteen ohjeistukseen kaivattiin lisähuomioita. Kuva
voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa.
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Kuvio 39: Mielipidejakauma haastattelujen 6. kysymyksessä

Yli 60-vuotiaat naiset ja 40–60-vuotiaat miehet pitivät jalkojen desinfiointilaitetta tarpeellisimpana.

Onko jalkojen desinfiointilaitteesta selkeät ohjeet?
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Kuvio 40: Mielipidejakauma haastattelujen 7. kysymyksessä

Kuvion 40 perusteella voitaisiin päätellä, että jalkojen desinfiointilaitteen
käytölle on annettu selkeät ohjeet, mutta parantamisen varaa olisi vielä.
Ohjeet saattavat olla hieman huomaamattomat ja kuvalla varustettu ohje
olisi ehkä selkein.
Yleispuhtaudesta mielipiteet jakautuivat aika tasaisesti sekä huonoksi että
hyväksi. Vastauksien perusteella on piirretty kuvion 41 pylväsdiagrammi.
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Kaikin puolin yleispuhtauden mielipiteistä voitaisiin päätellä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä uimahallin puhtauteen. Kaakeleiden puhtauteen on
kiinnitetty huomiota. Muun muassa yksi miesvastaajista vastasi, että
”Huokoiset kaakelit ovat koko ajan likaisina.

Millainen on uimahallin yleispuhtaus?
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Kuvio 41: Mielipidejakauma haastattelujen 9. kysymyksessä

EOS
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7 Loppupäätelmät
Näytteenottotulosten perusteella voidaan todeta, että Tampereen uintikeskuksen vedenkäsittelyjärjestelmässä ei ole ongelmia eikä Pseudomonas
aeruginosa ole luultavimmin lähtöisin uimahallin putkistoista, jota alkuun
epäiltiin yhtenä vaihtoehtona. Vesinäytteistä saatujen erittäin hyvien tulosten perusteella voidaan todeta, että veden puhdistus toimii moitteettomasti.
Sen sijaan sivelynäytteiden tulokset osoittivat, että hygienia- ja puhtaustasossa olisi parantamisen varaa. On huomattava, että näytteet otettiin uimahallin normaalin käytön aikaan eikä esimerkiksi heti siivouksen päätyttyä.

7.1 Siivouksesta
Uimahallin siivoaminen on raskasta suuren kävijämäärän ja ympäristöolosuhteiden vuoksi. Lämpötila on korkea ja ilmankosteus suuri. Myös puhdistusajankohdat ovat usein hankalat. Tampereen uintikeskuksessa voi
käydä lähes parituhatta kävijää päivässä. Tutkimusajanjaksolla kävijöitä
oli keskimäärin päivää kohden laskettuna 1400 asiakasta, keskiviikon,
torstain ja perjantain ollessa ruuhkahuiput, lähinnä ryhmäliikuntatuntien
vuoksi. Tällöin siivoukselle jää normaalia vähemmän aikaa. Jokainen kävijä koskettaa paljaalla ihollaan monia pintoja ja levittää mikrobeja. Uimahallin kosteus ja lämpötila edesauttavat mikrobien viihtymistä. Ihmiset
myös jättävät jälkeensä likaa kengistä, roskia (kuten irronneita laastareita),
hiuksia, kuollutta ihosolukkoa, rasvaa ihosta, saippuaa yms. Kaikki tämä
pitäisi saada pois päivittäin ja kun asiakkaita on eniten, likaakin tulee paljon. Koska torstait ja perjantait ovat uintikeskuksessa ruuhkahuippuja, pitäisi näihin päiviin panostaa enemmän, eikä jättää esimerkiksi yhdistelmäkoneella ajoa väliin vedoten siihen seikkaan, että altaassa on paljon väkeä.
Asiakkaiden sekaan meneminen vaatii rohkeutta, mutta se on välttämätöntä jos tilat halutaan pitää hygieenisinä. Tesoman ja Hervannan uimahalleissa tehtyjen haastatteluiden perusteella kyseisissä uimahalleissa ei ole

75 (102)
nähty ongelmana allastilojen siivousta asiakkaiden läsnä ollessa, työhön
on vain asennoiduttava oikealla tavalla. Ymmärrettävää on, että vesijumppia ei voi häiritä ajamalla yhdistelmäkoneella liikunnanohjaajan yrittäessä
ohjata ryhmäänsä altaan reunalla, mutta esimerkiksi perjantaisin vesijumppa tunnit loppuvat jo puolen päivän tienoilla.
Siivousesimiehiltä saadusta toteutuneesta siivousaikataulusta (liite 7) huomattiin, että laajennusosa pestiin yhdistelmäkoneella ainoastaan kerran
päivässä, lauantaina 10.1. ja sunnuntaina 18.1. ei yhdistelmäkonepesua
tehty lainkaan tai se oli unohdettu merkitä. Myöskään perjantain 16.1.
kohdalle ei oltu merkitty vanhan puolen yhdistelmäkonepesua. Siivoussuunnitelmaan on kuitenkin merkitty, että allasosastojen pesu koneella
kuuluu päivittäisiin tehtäviin ja se pitäisi suorittaa jopa kaksi tai kolme
kertaa päivässä. Jos siivousohjelmaan on merkitty lattioiden ajo yhdistelmäkoneella kaksi kertaa päivässä ja se jää tekemättä useita kertoja, pitäisi
selvittää, miksi siivoojilla ei ole aikaa yhdistelmäkonepesuun ja mistä
ajanpuute johtuu. Tätä varten voitaisiin harkita, että siivoojat merkitsisivät
parin viikon ajan kaikki tekemänsä työt kellonaikoineen taulukkoon, samaan tapaan, kuin he näytteenottojaksolla merkitsivät yhdistelmäkonepesut. Taulukon perusteella pystyisi selvittämään missä kohtaa siivoussuunnitelma ei vastaa todellisuutta. Kun siivousta on tehostettu tai aikatauluja
muutettu, suositeltavaa olisi ottaa sivelynäytteet uudestaan, jotta nähtäisiin
onko bakteeriongelmasta päästy eroon ja uintikeskuksen puhtaustaso
noussut.
Sivelynäytteistä saatujen tulosten ja yhdistelmäkoneen käytön laiminlyömisen pohjalta voidaan epäillä, että Tampereen uintikeskuksen siivoussuunnitelma ei vastaa todellisuutta toisillakaan tehtäväalueilla. Lattiakaivojen puhdistus on merkitty siivousaikatauluun (liite 2) kerran viikossa
tehtäväksi asiaksi. Sivelynäytteiden tuloksista päätellen lattiakaivot ovat
jääneet useamman kerran puhdistamatta. Aerobisten mikro-organismien
määrä oli jokaisella kerralla yli 45 000 pmy/cm2, eli tulokset olivat laadultaan huonoja. Lisäksi silmin tehdyt havainnot voimistivat olettamusta, että
lattiakaivon ritilän alustaa ei oltu siivottu huoltopäivinä. Ritilän alla metal-
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lipinnalla oli helposti havaittavaa likaa ja pumpulipuikko, jolla näyte otettiin, muuttui ruskeaksi liasta.
Puhdistus- ja desinfiointiaineiden oikea valinta ja käyttö ennalta ehkäisevät bakteerien syntymistä. Tällä hetkellä Tampereen uintikeskuksessa on
käytössä samat aineet molemmilla puolilla sekä laajennusosassa että vanhalla puolella. Puhdistusaineiden annostelu voisi olla hyvä tarkistaa, koska
laajennusosan lattialla on isoja pesuainejäämiä (kuvio 42), jotka ovat
yleensä merkkinä yliannostelusta. Pesuainejäämät keräävät likaa ja lisäävät pintojen liukkautta, kuluttavat pintamateriaaleja ja vaatisivat huuhtelun
erikseen. Aliannostelun seurauksena puolestaan syntyy pinttymiä ja biofilmejä, jolloin perussiivoustarve kasvaa. Desinfiointiaineiden kohdalla
voitaisiin pohtia, onko vaikutusaika riittävä. Saostumat edistävät biofilmin
syntymistä. Bakteerien on helppo tarttua ja kiinnittyä saostumien pinnalle
ja muodostaa biofilmiä ja näin ”piiloutua” siivoukselta. Saostumien poistoon on yleisesti suositeltu happamia pesuaineita.

Kuvio 42: Laajennusosan lattiapinnan pesuainejäämiä

Siivousvälineiden laadulla, kunnolla ja puhtaudella voidaan ennaltaehkäistä biofilmien muodostumista. Likaisilla välineillä vain siirretään mikrobeja
paikasta toiseen. Tampereen uintikeskuksessa voitaisiin harkita, että yhdistelmäkoneen samaa harjaosasta ei käytettäisi sekä laajennusosassa että
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vanhalla puolella. Uimahallilla seuraillessa huomattiin myös, että yhdistelmäkoneen imujalka jättää sekä laajennuspuolen että vanhan puolen lattian märäksi jokaisella pesukerralla, joten olisi hyvä tarkistaa, että imujalka on kunnossa ja puhdas. Olisi myös tärkeätä, että uinninvalvojat osallistuisivat lattian kuivaukseen mahdollisimman usein päivän aikana muun
muassa ryhmien välissä, koska lattioilla seisova vesi on hyvä kasvualusta
bakteereille ja biofilmeille. Liukkaus saattaa olla vaaraksi koko henkilökunnalle ja asiakkaille.
Vaikka lattiapinnoilta otetaan Hygicult-näytteitä, tulokset eivät välttämättä
kerro totuutta. Hygicult ei anna luotettavaa tulosta, jos näyte otetaan huokoisilta ja karheilta pinnoilta, sillä lika- ja puhdistusainejäämät bakteereineen kerääntyvät huokosiin eivätkä tartu Hygicultin elatuspintaan. Varsinkin laajennusosan pinnoilta saatuihin tuloksiin kannattaa ehkä asennoitua
tietyllä varauksella, johtuen juuri lattiamateriaalin karheudesta.
Mikäli Tampereen uintikeskus haluaa nostaa hallin puhtaustasoa, sen olisi
panostettava henkilökunnan koulutukseen. Palveluntuottaja voisi järjestää
siivoojille koulutustilaisuuden, jossa heille kerrottaisiin ensin, minkälaisia
tuloksia on saatu hygieniamittauksista. Sivelynäytteillä todetut bakteerimäärät eivät imartele ja itseään arvostava työntekijä luultavasti haluaa
tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista. Tämän jälkeen koulutuksessa
voitaisiin ohjeistaa ja motivoida siivoojat suorittamaan tehtävänsä aiempaa
paremmin. Koulutuksen jälkeen päästäisiin toivottavasti hyviin tuloksiin ja
uintikeskuksen puhtaustaso nousisi. Lisäksi voitaisiin harkita siivoojien
määrän lisäämistä ainakin niille päiville, jolloin työmäärä ja käytettävissä
oleva aika eivät suunnitelmista huolimatta näytä kohtaavan.
Pseudomonas aeruginosa voidaan hävittää siivouksen keinoin. Siivoustarvikkeiden ja -laitteiden desinfioiva puhdistus on tärkeätä. Desinfioiva pesu
olisi syytä tehdä ennen ja jälkeen siivoustyön. On syytä myös pitää huolta
henkilökohtaisesta hygieniasta ja tarkistaa työtapahygienia. Ennen kaikkea
käsien ja työvaatteiden puhtaus, suojakäsineet pitäisi muistaa vaihtaa tietyin väliajoin, ettei saastuteta jo puhdistettuja alueita. Myös työtapahy-
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gienialla voidaan varmistua Pseudomonaksen hävittämisestä. Olisi siis
varmistettava oikea, aseptinen työjärjestys niin, ettei puhdistetulla alueella
kuljeta muun muassa likaisilla jalkineilla. Tärkeätä on aineiden oikeat annostukset ja pitoisuudet, joilla tehdään erillinen puhdistus ja desinfiointi
ainevalmistajan suosituksen mukaisesti.
Olisi huolehdittava, että kaikki pienet perusasiat olisivat kunnossa, muun
muassa käytettävien aineiden oikeat annostussuhteet, riittävä vaikutusaika,
huolellinen mekaniikka, likaveden poisto, huuhtelu ja puhtailla välineillä
kuivaaminen. On syytä huolehtia myös puhdistusvälineiden ja -laitteiden
kunnosta. Aseptisuus on kaikkein tärkeimpänä osana Pseudomonaksen hävittämistä. (Viinikka 2008)

7.2 Biofilmien ennaltaehkäisy
Biofilmin poistaminen on vaikeaa ja se vaatii tarpeeksi vahvan puhdistusaineen ja kunnollisen mekaanisen hankauksen. Koska biofilmin poistaminen on niin työlästä, parasta olisi ehkäistä niiden syntyminen puhdistamalla pinnat säännöllisesti ja huolehtimalla, että ne myös kuivuvat välillä
kunnolla. Esimerkiksi miesten pesuhuoneen edustalta otetut näytteet sisälsivät jokaisena päivänä paitsi torstaina 7.1. aerobisia mikro-organismeja
yli 33 000 pmy/cm2. Tällä alueella lattialla on vettä lähes koko päivän
ajan. Jalkojen desinfiointipiste juuri ennen kyseistä aluetta ei välttämättä
täytä tehtäväänsä, jos asiakas heti jalkojen desinfioinnin jälkeen astelee
bakteereja täynnä olevien vesilätäköiden läpi kohti altaita tai altailta pesuhuoneisiin. Tutkimuksessa esiin tulleiden kriittisten pisteiden siivoamiseen
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Lähistölle voisi jättää varrellisen lattialastan (teräväkumikuivain), jolloin siivoojien ja henkilökunnan olisi helppo ohi kulkiessaan kuivata suurimmat vesilätäköt pois lattialta ja pinnat
pysyisivät niin kuivina, kuin ne on ylipäätään mahdollista pitää uimahalliolosuhteissa. Jos perussiivouksen (huoltopäivän) jälkeen hygieniataso
huononee, syynä saattaa olla biofilmin rikkoutuminen, jolloin bakteerit

79 (102)
ovat päässeet leviämään ympäriinsä. Seuraavina päivinä ei saa olla kevyet
puhdistusmenetelmät.
Biofilmi saadaan poistetuksi vain mekaanisesti, pelkät puhdistus- ja desinfiointiaineet eivät välttämättä riitä. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden on
syytä olla tarpeeksi vahvoja. Painepesuria ei suositella käytettäväksi, koska biofilmistä vapautuneet mikrobit voivat nousta aerosolin mukana seinille, kattoon ja kaikille muillekin pinnoille. Liian rajukaan mekaniikka ei
paranna puhdistumista ja tällöin liiallinen hankaus voi vaurioittaa herkkiä
pintoja esimerkiksi saumoja. Biofilmissä olevat bakteerit kestävät puhdistus- ja desinfiointiaineita paremmin, kuin vapaat bakteerit. Tästä syystä
vapaita bakteereja tappavan aineen pitoisuus on oltava ainakin tuhatkertainen, jotta sillä on vastaava vaikutus biofilmin bakteerien poistamiseen.
Biofilmin sisällä elävät bakteerit voivat muuttaa ominaisuuksiaan, esimerkiksi tulla resistenteiksi eri puhdistusaineille. Sen vuoksi voisi olla hyvä
pitää kahta erilaista puhdistusainetta rinnakkain. Kun bakteerit tulevat resistenteiksi toiselle aineelle, voidaan suoraan vaihtaa toiseen aineeseen,
joka tappaa bakteerit.

7.3 Muut havaitut epäkohdat
Kenkien kertakäyttöisille suojatossuille olisi syytä olla kaksi erillistä laatikkoa. Laatikot olisi hyvä merkitä selkeästi kumpaan laatikkoon kuuluu
käytetyt tossut ja kumpaan käyttämättömät. Tällä hetkellä asiakkaat voivat
mennä sekaisin näissä, koska nyt suojatossuja heitellään molempiin laatikoihin miten sattuu.
Laajennusosassa kuntoaltaan yhteydessä olevan liukuesteportaikon askelmissa olevat liukuestesuojustarrat olivat osittain irti, joten tarran alle pääsee kosteutta, joka on hyvä paikka mikrobeille kasvaa ja lisääntyä. Portaikkotarrat olisi hyvä korjata ja myös huolehtia portaikon säännöllisestä
puhdistamisesta.
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Laajennusosaa rakennettaessa ei lattiakaivojen osalta ole harkittu loppuun
asti, miten ne toimivat käytännössä. Siivousta ajatellen ne ovat kyllä helposti avattavissa, sillä ne eivät ole ruuveilla kiinnitetty lattiaan, kuten esimerkiksi Tesoman uimahallissa. Lattiakaivojen ritilät ovat kuitenkin liian
löysät, ne liikkuvat, kun asiakkaat kävelevät niiden päältä. Ritilöiden alapuolinen osa on myös erilainen, kuin esimerkiksi Hervannan tai Tesoman
uimahalleissa. Muissa uimahalleissa likavesi ei pääse kertymään heti ritilän alle, jolloin se ei myöskään pääse roiskumaan lattiakaivosta takaisin
allasalueen lattialle ihmisten ylittäessä ritilää. Uintikeskuksen lattiakaivoissa suoraan ritilän alle jää huomattavan leveä alue, johon vesi ja lika
jäävät seisomaan. Muiden hallien lattiakaivoissa vaakasuorat reunat ovat
todella kapeat ja noin viisi senttimetriä ritilän alapuolella. Muissa Tampereen uimahalleissa ei ole esiintynyt ongelmia bakteerien suhteen ja tämä
lattiakaivon rakenteellinen seikka lisättynä lattiakaivojen puhdistamisen
laiminlyömiseen, saattaa olla osasyy Tampereen uintikeskuksen ongelmiin.
Kyselyiden perusteella pesutiloihin kaivattaisiin lisää valvontaa. Monet
vanhemmat kyselytutkimukseen vastanneet asiakkaat muistelivat, että ennen yleisissä pesutiloissa oli aina valvoja. Henkilökunnan kyselyiden perusteella liikunnanohjaajat käyvät pesutiloissa tarkistuskierroksilla niin
usein, kuin muilta tehtäviltään ehtivät. Näitä tarkistuskierroksia olisi syytä
ehkä lisätä, varsinkin niihin aikoihin, kun asiakkaita on paljon (vesijumppien aikaan). Myös siivoojien tukea kaivataan tässä asiassa, pesutiloja siivotessaan heilläkin pitäisi olla rohkeutta huomauttaa, jos uimahallin ohjeita ei noudateta. Vaikein asia on tietysti kohdata erilaiset reaktiot, varsinkin
nuoret asiakkaat saattavat olla hyvin töykeitä käytökseltään, jos heitä huomauttaa jostakin asiasta.
Koko henkilökunnan tulisi yhdessä toimia paremman puhtaustason aikaansaamiseksi. Yksi ongelma on sisäkenkien käyttö sekä allastiloissa että
sellaisissa tiloissa, joissa kuljetaan ulkokengillä. Esimerkiksi kellarissa sijaitsevat sosiaalitilat ovat huoltokäytävien takana. Näillä käytävillä on aina
likaa ja pölyä. Hissin edessä voisi olla kenkäteline, jossa sisäkengät vaih-
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dettaisiin ulkokenkiin, jolloin vähennettäisiin lian ja pölyn siirtymistä allastiloihin. Kenkien vaihto tässä vaiheessa ei tietenkään täysin poista ongelmaa, koska samoilla kengillä henkilökunta joutuu kuitenkin kulkemaan
aulatiloissa sekä kahviossa, mutta tämä voisi olla askel oikeaan suuntaan.
Olisi hyvä myös tutustua desinfioivien mattojen käytäntöön, jos täten saataisiin uintikeskuksessa muutoksia aikaan.
Lasikuituisista tuoleista (kuvio 43) ympäri uintikeskusta on syytä päästä
eroon. Ne hankaloittavat lattioiden puhdistamista ja niiden jalkojen alle jää
kosteutta. Tuolien jalkaosissa saattaa kasvaa sädesientä, koska läheltä
haistettuna haisi kellarimainen haju. Myös ulkoisten näköseikkojen vuoksi
vanhojen tuolien korvaaminen uusilla voisi lisätä viihtyvyyttä. Olisi myös
hyvä kiinnittää huomiota oikeisiin kukkiin, sillä uintikeskuksessa on havaittu mustia eliöitä lattiakaivon ympärillä. Eliöt saattavat olla peräisin
kukista. Tietenkin lattiakaivon eliöt kertovat oman tarinansa lattiakaivon
”puhtaudesta”. Yleisesti hyvin hoidetut ja sopivasti kastellut huonekasvit
eivät ole osoittautuneet isoksi ongelmaksi uimahalliympäristössä, mutta
liika kastelu ja avomulta voivat aiheuttaa ongelmia. Pseudomonas aeruginosa esiintyy yleisesti myös maaperässä, joten se voi pesiytyä myös
multaan.

Kuvio 43: Uintikeskuksen lasikuitutuoli
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Laattojen ylisaumaaminen voi olla myös yksi ongelma ja saumausainejäämät. Parhaiten tällaiset saadaan selvitettyä UV-lampun avulla,
joka paljastaa näkymätöntä likaa. Alla oleva kuva (kuvio 44) on otettu
erään hotellin kokoushuoneen miestenpuolen vessasta. UV-lamppu olisi
hyvä puhtauden mittaaja vaikkapa esimiehille siivousjäljen valvonnassa.
(Laitteen hinta on noin 3000 euroa.)

Kuvio 44: Erään hotellin miesten WC-pönttö UV- lampulla kuvattuna

Suunnitelmallisuudessa on syytä painottaa: milloin ja missä järjestyksessä
tilat siivotaan, missä kunnossa ovat siivousvälineet ja koneet, kuljetaanko
siivousvaunun kanssa siivotun alueen läpi edestakaisin, missä kunnossa
ovat työntekijöiden jalkineet, onko käsihygienia hyvä, mihin puhtailla käsillä kosketaan ensimmäiseksi ja miten koko henkilökunta käyttäytyy.
Näissä on huomattu olevan suuria epäkohtia. Esimerkkinä voitaisiin mainita hissinappulat. Siivooja siivoaa puhtaat kumikäsineet kädessä jonkin
alueen, jonka jälkeen hän siirtyy hissiin käsineet edelleen kädessään, jolloin käsineet ovat jo likaiset ja painaa hissinnappia. Tämän jälkeen joku
muu henkilökunnasta painaa samaa nappia puhtailla käsillä, bakteerit ovat
siirtyneet hänen käsiinsä ja bakteerit jatkavat matkaansa. Kertakäyttökäsineet ovat vain kertakäyttöisiä! Niitä on syytä vaihtaa riittävän usein ja jo
käytetyt käsineet on laitettava roskakoriin eikä pesun jälkeen uusintakäyt-
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töön. Kyse on turhankin pienistä asioista, mutta niitä ei ole syytä vähätellä.
Pienistä asioista muodostuu äkkiä yksi isompi kokonaisuus.
Varsinaisen näytteenottojakson jälkeen oli tarvetta tutkia tarkemmin puhtaustasoa. Parhaiten tämän oletettiin tapahtuvan tiistaisin eli uintikeskuksen huoltopäivänä, jolloin uintikeskuksessa tehdään perusteellisempi siivous. Lisätutkimuksella haluttiin selvittää saadaanko pesulla ja desinfioinnilla aikaan parempia sivelynäytetuloksia kuin mitä aiemmin 7.1.–18.1.
järjestetyllä näytteenottojaksolla saatiin. Lisäksi haluttiin selvittää, tehdäänkö siivous oikein ja tehdäänkö se oikeilla pesuaineannostelumäärillä.
Tutkimuksessa oli hyvä myös seurata, riittääkö huoltopäiville merkitty aika siivoojien lukumäärää kohti. Näytteenottopaikat valittiin yhteistyössä
Tampereen kaupungin Ympäristöpalveluiden terveysinsinööri Tuula Sillanpään ja ympäristöinsinööri Paula Saxholmin kanssa. Näytteenottopaikkoina olivat pelkästään lattiapinnat eri puolella uima-allasosastoa, naisten
pesuhuone, pukuhuone, sauna sekä WC-tilan lattiapinta. Syy, miksi miesten puolelta ei otettu näytteitä, oli se, että laajennusosassa toimineet siivoojat eivät ehtineet pestä miesten puolen kulkureitiltä lainkaan. Parhain
tulos laajennusosan karhealla lattiapinnalla saataisiin, kun pesu- ja desinfiointiaineen levittämiseen käytettäisiin lattianhoitokonetta ja aineiden
vaikutusaika olisi riittävä. Johnson Diverseyn kouluttaja Eija Viinikka teki
mittauksia ATP-luminometrillä suunnilleen samoista näytteenottopaikoista
ja mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että vanhan puolen lattiamateriaalin puhdistamiseen, hyvän tuloksen aikaansaamiseksi, riittää pesu ja
mekaniikka, kunhan se tehdään oikein ja aseptisesti. ATP-luminometri
näytti lasten altaan vierustalla pesun jälkeen arvoa 11 RLU ja desinfioinnin jälkeen 8 RLU:ta. Lopputulos lattiapinnan kuivumisen jälkeen oli 0
RLU.
RLU on Relative Light Unit eli suhteellinen valoyksikkö. (Farlex, Inc.
2009) Alle 60 RLU:n arvoa pidetään hyväksyttävänä raja-arvona ja sen

ylittävää hylättynä. Suositukset ovat Hygienia Internationalin antamia ohjearvoja. (Suontamo 2009)

84 (102)
Pseudomonas aeruginosaa ei löytynyt lisätutkimuksen yhdestäkään näytteestä, mutta aerobisten mikro-organismien arvot olivat keskinkertaisia.
Huomioitavaa on, että laajennusosasta naisten kulkureitiltä otetuista näytteistä pesun jälkeinen desinfiointi aikaansai aerobisten mikro-organismien
laskua, arvosta 9300 pmy/cm2 arvoon 19 pmy/cm2.
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Liite 1: Tampereen uintikeskuksen vedenkäsittelykaavio

Kuvio 45: Tampereen uintikeskuksen vedenkäsittelykaavio
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Liite 2: Tampereen uintikeskuksen siivousaikataulu
Taulukko 13: Siivousaikataulu
Maanantai
klo

aamu
1

6-7

7-8

kerhoh.,
kuntosali
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pesu
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lattiakaivojen
pesu,
vesirajojen pesu
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hyppytornin+
ponnujen
pesu

tilaussaunat

ylläpitosiivous,
kuntosali,
aula,
WC:t,
valvomo

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

WCtilojen,
valvomon,
aulan,
kassan
ylläpitosiivous

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

WCtilojen,
valvomon,
aulan,
kassan
ylläpitosiivous

ylläpitosiivous
kuntosali,
aula,
WC:t,
valvomo
pesuja
pukuhuneiden
ylläpitosiivous
pesuja
pukuhuoneiden
välisiivous
allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesuhuoneiden
ylläpitosiivous
pukuh.
ylläpitosiivous
(+seurojen
kopit)

pukuhuoneiden
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)
siivouskeskusten
siivous

pesuhuoneiden ylläpitosiivous

pesuhuoneiden
ylläpitosiivous

pesuhuoneiden
ylläpitosiivous

pukuhuoneiden ylläpitosiivous
(+seurojen
kopit)

tilaussaunat

pukuhuoneiden
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)

tilaussaunat

pukuhuoneiden
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)

altaiden
reunojen
pesu

tilaussaunat

pukuhuoneiden ylläpitosiivous
(+seurojen
kopit)

tilaussaunat

tilaussaunat

WCtilojen
klooripesu
allasosastoilla

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

saostumien
poisto
vanhalla
puolella

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

pukuhuoneiden
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)
saostumien poisto
laajennusosassa

pukuhuoneiden
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)
saostumien
poisto
vanhalla
puolella

tiimipalaveri

tiimipalaveri

saostumien
poisto
vanhalla
puolella
siivouskeskusten
siivous

Sunnuntai
aamu 1

aamu
1

tilaussaunat

WCtilojen
klooripesu
pesuja
pukuhuoneissa
yläpölyjen pyyhintä
joka kuun
2.viikolla/muulloin
ikkunoiden
pyyhintä tai pesu

Lauantai
aamu
1

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

saostumien poisto
laajennusosassa
siivouskeskusten
siivous

saostumien
poisto
vanhalla
puolella
siivouskeskusten
siivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

pesuhuoneiden
ylläpitosiivous
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n.
klo

ilta 1

ilta 2

ilta 1

ilta 2

ilta 1

ilta 2

1314

ovilasien
+peilien
perust.

ovilasien
+peilien
perust.

tiimipalaveri
ikkunoidenpyyhintä/pesu

tiimipalaveri
pleksien
pyyhintä/pesu

ovien
ikpuhd. 1xkk kunoiden
pyyhintä/
pesu

ikkunoiden pleksien
pyyhinpyyhintä/pesu
tä/pesu

1415

välisiiv.
aula,
WC:t

puhd.
joka
kk:n
1.vko/
muulloin
ikkunoiden
pyyhintä ja
pesu

ikkunoidenpyyhintä/pesu

tiimipalaveri
pleksien
pyyhintä/pesu

ovien
puhd.
1xkk
joka
kuun
3.vko/
muulloin
ikkunoiden
pyyhintä
tai
pesu

välisiiv.
aula, WC:t

välisiiv.
aula,
WC:t

ikkunoiden välisiiv.
pyyhinaula,
tä/pesu
WC:t

pleksien
pyyhintä/
pesu

välisiiv.,
aula,
WC:t,
siivouskeskusten
siivous

1516

alakerran
siivous

alakerran
siivous

alakerran
siivous

alakerran
siivous

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

siivouskeskusten
siivous

alakerran
siivous

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

alakerran
siivous

alakerran
siivous

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

alakerran
siivous

alakerran
siivous

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

alakerran
siivous

1617

1718

välisiiv.
WC:t,
valvomo

allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella
välisiiv.
WC:t,
aula

välisiiv.
WC:t,
valvomo

välisiiv.
WC:t,
valvomo

välisiiv.
WC:t, aula

välisiiv.
WC:t,
aula

välisiiv.
WC:t,
valvomo

1819

allasosastojen
lattioiden
pesu koneella

pukuhuoneiden
moppaus/

välisiiv.
WC:t

pukuhuoneiden
moppaus/
välisiiv.
WC:t

pukuhuoneiden
moppaus/

1920

pukuhuoneiden
moppaus/
pesuja
pukuhuoneiden
välisiivous

pukuhuoneiden
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)
allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

2022

pesuja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesuja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

WCWCtilojen,
tilojen,
aulan,
aulan,
kassan
kassan
ylläpito- ylläpitosiivous
siivous
allasosastojen
lattioiden
pesu koneella

välisiiv.
WC:t,
aula

pesuja
pukuhuonei
denvälisiivous

pesu- ja
pukuhuo
neidenvälisiivous

välisiiv.
WC:t

välisiiv.
WC:t

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesuja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesuja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

allasosastojen
lattioiden
pesu koneella

ilta 1

ilta 2

välisiiv.
WC:t

ilta 1

ilta 2

9.30->

pesuhuoneiden
ylläpitosiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

PÄIVITTÄISET
VÄLISIIVOUKSET
TYÖT/YLLÄPITOSIIVOUS

KERRAN VIIKOSSA TEHTÄVÄT
TYÖT

ilta 1

HARVEMMIN TEHTÄVÄT
TYÖT

ilta 2
9.30->
välisiiv.,
aula,
WC:t,
siivouskeskusten
siivous,
roskat
allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella

pesuhuoneiden
ylläpitosiivous
pukuh.
ylläpitosiivous
(+seurojen kopit)
allasosastojen
lattioiden
pesu
koneella
välisiiv.
WC:t,
valvomo
pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

WC:t,
valvomo,
pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous
pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous

pesu- ja
pukuhuoneiden
välisiivous
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Liite 3: Näytteenottoaikataulu
Taulukko 14: Näytteenottoaikataulu

klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

keskiviikko 7.1.2009

-näytteiden toimitusklo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

torstai 8.1.2009

klo.n.10-11 sivelynäytteet 10kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit
-näytteiden toimitusklo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.21.30 hyppyallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudonomas + heterotrofi-

perjantai 9.1.2009

set pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.n. 8-10 sivelynäytteet 18kpl, sis.siivousvälineet ennen ja
jälkeen siivouksen (tutk. Pseudomonas + aerobiset mikroorganismit)
-näytteiden toimitusklo.20.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.7.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

lauantai 10.1.2009

-näytteiden toimitus, klo.12 Analycenklo.19.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.7.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

sunnuntai 11.1.2009

-näytteiden toimitus, klo.12 Analycenklo.19.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

maanantai 12.1.2009

klo.n.11-12 sivelynäytteet 9kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit)
klo.12.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
-näytteiden toimitus klo.13klo.17.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
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klo.12.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

tiistai 13.1.2009
HUOLTOPÄIVÄ

-näytteiden toimitus klo.13klo.n.17-18 sivelynäytteet 9kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit)
klo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

keskiviikko 14.1.2009

klo.11.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.n.13 sivelynäytteet 9kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit)
-näytteiden toimitus klo.13klo.16.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofi-

torstai 15.1.2009

set pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.8.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.9.15 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.10.45 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.n.11-12 sivelynäytteet 10kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit)
klo.11.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.12.15 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
-näytteiden toimitus klo.13klo.13.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.13.45 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.14.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.15.15 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
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klo.16.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
-näytteiden toimitus klo.16.15-17 (huom. labra menee kiinni
klo.17)klo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.21.30 hyppyallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.5.50 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofi-

perjantai 16.1.2009

set pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.8.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.9.15 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.10.45 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.n.11-12 sivelynäytteet 18kpl , sis. siivousvälineet ennen ja
jälkeen siivouksen (tutk. Pseudomonas + aerobiset mikroorganismit)
-näytteiden toimitus klo.13klo.21.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas + heterotrofiset pesäkeluvut 22 °C ja 37 °C)
klo.21.30 hyppyallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.7.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)¨

lauantai 17.1.2009

klo.n.10-11 sivelynäytteet 9kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit)
-näytteiden toimitusklo.17.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)
klo.7.00 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

sunnuntai 18.1.2009

klo.n.10-11 sivelynäytteet 9kpl (tutk. Pseudomonas + aerobiset
mikro-organismit)
-näytteiden toimitusklo.17.30 kuntoallas, vesinäyte (tutk. Pseudomonas)

maanantai 19.1.2009

-näytteen toimitus aamulla klo.8-9-
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Liite 4: Mittauspöytäkirja
Taulukko 15: Sivelynäytteiden mittauspöytäkirja

Päivämäärä
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.

Kellon- Näytteenottopaikka
aika
10:10
vesikouru
10:15
vanha puoli/naiset
10:20
uusi puoli/naiset
10:25
lattiakaivon ritilä
10:30
uusi puoli/miehet
10:35
karhea porraslista
10:40
vanha puoli/miehet
10:45
ponnahduslauta
10:50
miesten pesuhuoneen
edusta
10:55
naisten pesuhuoneen
edusta
08:48
vesikouru
08:50
vanha puoli/naiset
08:53
uusi puoli/naiset
08:57
lattiakaivon ritilä
09:04
uusi puoli/miehet
09:00
karhea porraslista
09:08
vanha puoli/miehet
09:11
ponnahduslauta
09:15
miesten pesuhuoneen
edusta
09:21
naisten pesuhuoneen
edusta
08:37
yhd.kone harjaosa
08:39
yhd.kone imujalka

Pesty vai
pesemätön
pinta
pesemätön
pesty
pesty
pesemätön
pesty
pesemätön

Muut huomiot (mm.
sivelyala)
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm
7 x 10 cm

pesemätön

10 x 10 cm

pesemätön
pesty
pesty
pesty
pesty
pesty
pesty

10 x 10 cm
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm
7 x 10 cm
10 x 10 cm

pesty
-

9.1.
9.1.

08:42
08:46

lattiaharja
lattiakuivain

-

9.1.

14:36

yhd.kone harjaosa

-

9.1.

14:37

yhd.kone imujalka

-

9.1.

14:39

lattiaharja

-

9.1.

14:41

lattiakuivain

-

12.1.
12.1.
12.1.

17:40
17:42
17:45

vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset

-

10 x 10 cm
6 x 2 cm, ennen siivousta
12 x 2 cm, ennen siivousta
7 x 3 cm, ennen siivousta
12 x 3 cm, ennen siivousta
6 x 2 cm, jälkeen siivouksen
12 x 2 cm, jälkeen siivouksen
7 x 3 cm, jälkeen siivouksen
12 x 3 cm, jälkeen siivouksen
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
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12.1.
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.

17:50
17:55
17:48
18:01
18:05
18:10

13.1.
13.1.

17:50
17:50

13.1.
13.1.
13.1.
13.1.
13.1.
13.1.

17:52
17:52
17:54
17:54
17:56
18:00

13.1.

18:00

14.1.
14.1.
14.1.
14.1.
14.1.
14.1.
14.1.
14.1.

13:07
13:00
13:00
13:05
13:05
13:05
13:10
13:15

14.1.

13:20

15.1.
15.1.
15.1.
15.1.
15.1.
15.1.
15.1.
15.1.

11:35
11:37
11:39
11:41
11:44
11:43
11:45
11:49

15.1.
15.1.
16.1.
16.1.
16.1.
16.1.
16.1.
16.1.

11:51
11:47
12:30
12:30
12:35
12:35
12:35
12:40

lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista
vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta
vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset
lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista
vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta
vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset
lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista
vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta
vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset
lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista
vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta
ponnahduslauta
vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset
lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista

-

6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm

-

10 x 10 cm

-

10 x 10 cm
14 x 2 cm
10 x 10 cm

-

10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm

-

10 x 10 cm

pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön

10 x 10 cm
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm

pesemätön
-

10 x 10 cm
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm

-

10 x 10 cm

pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön
pesemätön

10 x 10 cm
7 x 10 cm
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
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16.1.
16.1.

16.1.
16.1.
16.1.

12:50
12:55
12:55

vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta
ponnahduslauta
yhd.kone harjaosa
yhd.kone imujalka

16.1.
16.1.

13:00
13:00

lattiaharja
lattiakuivain

-

16.1.

19:15

yhd.kone harjaosa

-

16.1.

19:17

yhd.kone imujalka

-

16.1.

19:19

lattiaharja

-

16.1.

19:21

lattiakuivain

-

17.1.
17.1.
17.1.
17.1.
17.1.
17.1.
17.1.
17.1.

11:25
11:27
11:29
11:31
11:35
11:33
11:37
11:40

vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset
lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista
vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta
vesikouru
vanha puoli/naiset
uusi puoli/naiset
lattiakaivon ritilä
uusi puoli/miehet
karhea porraslista
vanha puoli/miehet
miesten pesuhuoneen
edusta
naisten pesuhuoneen
edusta

-

10 x 10 cm
7 x 10 cm
6 x 2 cm, ennen siivousta
12 x 2 cm, ennen siivousta
7 x 3 cm, ennen siivousta
12 x 3 cm, ennen siivousta
6 x 2 cm, jälkeen siivouksen
12 x 2 cm, jälkeen siivouksen
7 x 3 cm, jälkeen siivouksen
12 x 3 cm, jälkeen siivouksen
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm

-

10 x 10 cm

-

10 x 10 cm
14 x 2 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
6 x 12 cm
10 x 10 cm
4 x 9 cm
10 x 10 cm

-

10 x 10 cm

-

10 x 10 cm

16.1.

17.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.

12:40
12:45
12:45

11:45
11:30
11:32
11:34
11:36
11:40
11:38
11:45
11:48
11:50

pesemätön
pesemätön

10 x 10 cm
10 x 10 cm

pesemätön
pesemätön
-
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Liite 5: Haastattelukysymykset
Asiakkaat
sukupuoli: _____
kuntoaltaan käyttäjä__

ikä_____
perusaltaan käyttäjä__

1. Onko uimahallin hygieniakäyttäytymisestä mielestänne tarpeeksi ohjeita esillä?
Ei

Kyllä

2. Noudattavatko asiakkaat mielestänne peseytymisohjeita?
eivät

muutamat noudattavat

suurin osa noudattaa

kyllä

3. Jos vastasitte eivät tai muutamat noudattavat, onko mielestänne jokin erityinen asiakasryhmä, joka ei noudata ohjeita?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Mitä peseytymisohjeita ei mielestänne noudateta?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Jos olette tyytymätön toisten asiakkaiden hygieniakäyttäytymiseen uimahallissa,
miten sitä mielestänne voitaisiin parantaa ja mitä uimahallin henkilökunta voisi tehdä
asian hyväksi?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Onko jalkojen desinfiointilaite mielestänne tarpeellinen?
Kyllä

Ei

7. Onko mielestänne jalkojen desinfiointipisteen käyttämiseen annettu selkeät ohjeet?
Kyllä

Ei

8. Muistavatko asiakkaat mielestänne käyttää jalkojen desinfiointipistettä joka kerran
tullessaan allasosastolle?
kyllä

useimmat muistavat

harvat muistavat

eivät

9. Mitä mieltä olette uimahallin puhtaudesta? (Asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, huono)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Siivoojat
1. Kuinka usein siivoukseen on vähän aikaa tai ei ole muuten mahdollista tehdä siivousta, niin kuin se on suunniteltu ja siihen on annettu ohjeet?
Ei koskaan

Harvoin

Usein

Erittäin usein

2. Jos vastasitte usein tai erittäin usein, onko jokin tietty päivä tai kellonaika jolloin
aikaa ei ole riittävästi?
Ei
Kyllä, mikä?
________________________________________________________________
3. Perehdytetäänkö siivoojien sijaiset mielestänne riittävän hyvin?
Kyllä

Ei

Jos vastasitte ei, miten perehdytystä mielestänne pitäisi kehittää?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Onko laajennusosan kuntoallas ja sen ympäristö vaikeampi pitää puhtaana kuin vanha
puoli?
Kyllä
Ei
Jos vastasitte kyllä, mitkä pinnat ovat hankala pitää puhtaana ja mistä syystä mielestänne pinnat ovat vaikeampia puhdistaa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Käytetäänkö molemmilla allasosastoilla samoja siivousmenetelmiä, -välineitä, koneita ja -aineita?
Kyllä

Ei

Jos vastasitte kyllä, miten käytänteet poikkeavat toisistaan laajennusosassa ja vanhalla
puolella?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Pitäisikö mielestänne laajennusosassa tehdä joitain siivoustehtäviä toisin kuin työohjeissa tai käyttää erilaisia siivousvälineitä, -aineita tai -menetelmiä?
Kyllä

Ei

Jos vastasitte kyllä, mitä pitäisi muuttaa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Liikunnanohjaajat/uimavalvojat
1. Onko mielestänne asiakkaille esillä tarpeeksi ohjeita uimahallikäyttäytymisestä/peseytymisestä?
Kyllä

Ei

Jos vastasitte ei, millaisia ohjeita tulisi olla enemmän?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Oletteko joutuneet puuttumaan asiakkaiden peseytymättä jättämiseen?
En koskaan

Harvoin

Viikoittain

Päivittäin

3. Onko jokin asiakasryhmä, jonka uimahallikäyttäytymisessä/peseytymisessä olisi
erityisesti parannettavaa? Miten peseytymiskäyttäytymistä tulisi mielestänne parantaa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Käyttävätkö asiakkaat mielestänne jalkojen desinfiointipistettä?
Kyllä

Ei

5. Onko jalkojen desinfiointipisteen käyttö asiakkaille selkeätä ja osaavatko asiakkaat
käyttää pistettä oikein? Jos ei ole, miten ohjeistusta tulisi parantaa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Onko henkilökunnalle mielestänne annettu tarpeeksi ohjeistusta työhygieniasta? Jos
jokin puuttuu, mikä?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Oletteko saaneet tarpeeksi tietoa uimahallissa esiintyvistä bakteereista, erityisesti
Pseudomonas aeruginosasta? Tiedättekö niiden haittavaikutukset yms.?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Liite 6: Vesinäytteiden tulokset kunto- ja hyppyaltaasta
Taulukko 16: Vesinäytteiden tulokset kuntoaltaasta
Pvm

Klo.

ke
7.1.
to
8.1.
pe
9.1.
la
10.1.
su
11.1.
ma
12.1.

ti
13.1.
ke
14.1

to
15.1.

Vapaa
Kloori
(mg/l)

Kok.
kloori
(mg/l)

pH

Lämpötila

Redox
(mv)

5.50

0,65

0,77

6,72

26,2

853

21.30
5.50

0

0,69
0,61

0,81
0,69

6,89
6,84

26,2

856
853

21.30
5.50

0
0

0,78
0,65

0,88
0,75

6,65
6,81

26,4
26,3

863
851

21.30
7.00

0
0

0,72
0,76

0,87
0,78

6,74
6,68

26,4
26,4

859
854

17.30
7.00

0
0

0,68
0,46

0,78
0,54

6,71
6,67

21,4
26,4

863
856

17.30
5.50

0
0

0,64
0,74

0,73
0,86

6,8

26,4
26,4

851
851

12.30
17.00
21.30
12.30

0
0
0
0

0,72
0,65
0,71
0,72

0,87
0,81
0,85
0,82

6,7
6,77
6,74
6,76

26,3
26,4
26,4
26,3

851
851
859
850

21.30
5.50

0
0

0,69
0,73

0,72
0,93

6,68
6,75

26,4
26,3

857
853

11.30
16.00
21.30
5.50

0
0
0
0

0

0

0,72
0,73
0,75
0,65

0,86
0,79
0,79
0,79

6,76
6,76
6,76
6,77

26,4
26,4
26,4
26,3

853
857
857
855

8.30
9.15
10.45
11.30
12.15
13.00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
1
2
0
0

0,71
0,69
0,69
0,71
0,6
0,66

0,86
0,83
0,84
0,83
0,81
0,85

6,78
6,8
6,69
6,71
6,78
6,69

26,4
26,9
26,4
26,4
26,4
26,4

854
853
855
856
856
856

Ps. aeruginosa
(pmy/100ml)

Het.trof.
pes.luku
22 °C
(pmy/ml)

Het.trof.
pes.luku
37 °C
(pmy/ml)

0

0

0

0
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pe
16.1.

la
17.1.
su
18.1.

13.45
14.30
15.15
16.00
21.30
5.50

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0,73
0,65
0,6
0,59
0,67
0,74

0,9
0,7
0,71
0,68
0,86
1

6,72
6,73
6,73
6,69
6,7
6,75

26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4

857
857
857
857
857
855

8.30
9.15
10.00
10.45
21.30
7.00

0
0

5
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0,66
0,73
0,68
0,46
0,65
0,83

0,77
0,91
0,81
0,78
0,79
1,07

6,68
6,72
6,63
6,72
6,71
6,83

26,4
26,4
26,4
26,4

854
854
854
855

26,4

849

19.30
7.10

0
0

0,74
0,7

0,94
0,85

6,74
6,83

26,4
26,3

857
853

19.30

0

0,74

0,9

6,73

26,5

860

Vapaa
Kloori
(mg/l)

Kok.
kloori
(mg/l)

pH

Lämpötila

Redox
(mv)

0,76

0,88

6,74

26,4

863

0,78

0,92

6,71

Taulukko 17: Vesinäytteiden tulokset hyppyaltaasta
Pvm

Klo.

Ps. aeruginosa
(pmy/100ml)

to
8.1.
to
15.1.
pe
16.1.

21.30

0

21.30

0

21.30

0

Het.trof.
pes.luku
22 °C
(pmy/ml)
6

Het.trof.
pes.luku
37 °C
(pmy/ml
5
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Liite 7: Yhdistelmäkoneajon suoritetun siivouksen aikataulu
Taulukko 18: Yhdistelmäkoneajon suoritetun siivouksen aikataulu

Työskentely- Työn Työn
Pvm
alue
aloitus lopetus

8.1.

laajennusosa

8.1.
9.1.

vanha puoli
laajennusosa
molemp.kulkureitit
vanha puoli
laajennusosa
laajennusosa
laajennusosa
vanha puoli
laajennusosa
laajennusosa
vanha puoli
laajennusosa
laajennusosa
vanha puoli
laajennusosa
vanha puoli

9.1.
11.1.
11.1.
12.1.
13.1.
13.1.
14.1.
15.1.
15.1.
16.1.
17.1.
17.1.
19.1.
19.1.

klo.
9:55

klo.
10:20

16:55
10:45

17:45
11:05

19:45
13:10
15:00
9:00
10:00
15:00
15:30
11:10
12:00
14:30
11:50
12:30
7:00
7:20

20:00
13:30
15:50
9:20
10:40
16:00
16:00
12:00
12:50
15:00
12:20
13:30
7:20
8:35

Työn Siivous- Puhdistuskesto
kone
aine
Annostus
dl ainetta/l
min
vettä
25
iso taski
Profi
1,50 / 50
pikku
50
taski
Profi
1/1
20
iso taski
Profi
1 / 40
pikku
15
taski
Profi
1 / 40
20
iso taski
Profi
2 / 55
50
iso taski
Profi
2 / 55
20
iso taski
Profi
1,5 / 55
40
iso taski Saktiini
1,5 / 55
60
iso taski Saktiini
1,5 / 55
30
iso taski
Profi
1,5 / 55
50
iso taski
Profi
1,5 / 55
50
iso taski
Profi
1,5 / 55
30
iso taski
Profi
1,5 / 55
30
iso taski
Profi
1,5 / 55
60
iso taski
Profi
1,5 / 55
20
iso taski
Profi
1,5 / 55
50
iso taski
Profi
1,5 / 55

