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1. Johdanto
Oulun seudun ympäristötoimi toteutti vuoden 2011 aikana projektin, jonka tarkoituksena oli
selvittää tarjoilupaikoissa jäähdytetyn ruoan mikrobiologiasta laatua, omavalvonnan toimivuutta
ja omavalvontasuunnitelman sisältöä jäähdytyksen osalta. Projekti oli seurantaa vuonna 2005
tehdylle vastaavalle projektille.
Projektin toteutukseen osallistuivat Oulun seudun ympäristötoimen
Projektiyhteenvedon laati terveystarkastaja Maarit Ukkola.

terveystarkastajat.

Tarkastuskäyntejä tehtiin 90 tarjoilupaikkaan. Näytteitä otettiin 163 kappaletta. Tarkastuksella
selvitettiin mm. miten ruoan jäähdytys oli huomioitu tarjoilupaikkojen omavalvontasuunnitelmassa, missä jäähdytys tapahtui ja seurattiinko ruoan jäähdytystä mittauksin.
Näytteeksi otetuista jäähdytetyistä ruoista mitattiin lämpötila ja analysoitiin mikrobiologinen laatu
aerobisen kokonaisbakteerin, enterobakteerin, Bacillus cereuksen, Stafylococcus aureuksen sekä
lihaa sisältävien näytteiden osalta sulfiittia pelkistävät klostridit (Clostridium perfringens).
Näytteet tutkittiin Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.

2. Toimijan omavalvontavelvoite
Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja
jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn
liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.
Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma),
noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa.
Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata kriittiset kohdat ja niihin liittyvä riskien hallinta.
Tyypillisiä kriittisiä valvontakohtia ovat esimerkiksi lämpökäsittelyvaiheet, joissa haitallinen
mikrobi tuhotaan sekä jäähdytys- ja pakastusvaiheet, joissa mikrobien kasvu estetään.

3. Ruoan jäähdytys
Elintarviketurvallisuusviraston ohjeistuksen mukaan, mikäli valmistuksen yhteydessä kuumennettuja elintarvikkeita ei tarjoilla heti valmistuksen jälkeen tai säilytetä kuumana, on ne
välittömästi valmistuksen jälkeen jäähdytettävä.
Jäähdytyksen tulee tapahtua siten, että elintarvike jäähdytetään enintään neljässä tunnissa
+6 C:een tai sen alle. Nopeampi jäähdytys takaa paremman laadun, turvallisuuden ja
säilyvyyden. Jos jäähdytys tapahtuu liian hitaasti ja liian lämpimässä, voivat elintarvikkeessa
kuumennuksessa säilyneet bakteerien itiömuodot muuttua kasvumuotoon saastuttaen
elintarvikkeen.
Elintarvikkeen jäähtymisnopeuteen vaikuttavat mm. seuraavat seikat:
•
•

Jäähdytettävän massan koko, muoto ja paino
Kiinteys ja vesipitoisuus
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•
•
•

Lämmönjohtavuus
Elintarvikkeita sisältävän astian materiaali, lämmönvaraamiskyky ja lämmönjohtavuus
Jäähdytysmenetelmä.

Mikäli elintarvikehuoneiston säännölliseen toimintaan kuuluu kuumentamalla valmistetun ruoan
jäähdyttäminen, tulee siihen käytettävän kylmälaitteiston kapasiteetin ja tehon olla tuotantoon
nähden riittävä. Jäähdytettyjen elintarvikkeiden kylmävarastointiin tarkoitetut välineet
(kylmätiskit, kylmäkaapit, jääkaapit jne.) eivät yleensä teholtaan riitä kuumien elintarvikkeiden
jäähdyttämiseen, varsinkaan jos niissä ei ilma pääse kunnolla kiertämään.
Lämpöenergia siirtyy kuumasta elintarvikkeesta ympäristöön. Mitä kylmempi ympäristö, sitä
tehokkaammin lämpö siirtyy elintarvikkeesta ympäristöön. Samalla kun lämpö siirtyy
elintarvikkeesta ympäristöön ja elintarvike jäähtyy, ympäristö lämpenee. Tästä syystä
jäähdyttämisessä on oleellista pitää elintarviketta ympäröivä jäähdyttävä elementti (ilma, vesi,
tms.) koko jäähdytyksen ajan riittävän kylmänä. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että mikäli
jäähdyttävä elementti on ilma, jäähdytyslaitteen ilma on riittävän kylmää (joissain tilanteissa
voidaan käyttää jopa miinusasteita) ja ilmanvaihto on tehokasta, niin että elintarviketta ympäröi
koko ajan kylmä eikä lämpenevä ilma. Mikäli jäähdytyksessä käytetään esim. kylmää vettä, on
huolehdittava samoin siitä, että elintarviketta ympäröi koko ajan riittävän kylmä eikä lämpenevä
vesi. Jäähdytyksessä on olosuhteita säätämällä kuitenkin varmistettava, ettei jäähdytettävä
elintarvike pääse jäätymään.
Riittävän tehokas ja nopea jäähtyminen voidaan taata mm. seuraavilla toimenpiteillä:
•
•
•

Jäähdytettävän ruokakerroksen paksuutta pienennetään pilkkomalla, viipaloimalla tai
jakamalla ruoka useampaan matalaan astiaan.
Mitä ohuempi ruokakerros, sitä nopeampi jäähtyminen. Ruokakerroksen paksuus tulisi
jäähdytyksessä olla alle 10 cm, mieluummin n. 5 cm.
Mikäli ruoka on tiiviisti suljetussa astiassa, upotetaan astia jääpaloja sisältävään kylmään
veteen tai juoksevaan kylmään veteen.

Omavalvontaan on liitettävä säännöllinen jäähdytettävien elintarvikkeiden alkulämpötilan ja
loppulämpötilan mittaus esim. neljä tuntia jäähdytyksen jälkeen. Näin voidaan varmistaa, että
elintarvikkeet jäähtyvät riittävän nopeasti tavoitteena olevaan lämpötilaan. Lämpötilat mitataan
keskeltä, paksuimmasta kohdasta, eli siitä missä jäähtyminen on hitainta.

4. Yleistä tutkimuksiin valituista bakteereista
4.1. Aerobiset mikrobit
Aerobiset mikrobit eli kokonaisbakteerimäärä kuvaa elintarvikkeen mikrobiologista yleislaatua eli
näytteessä olevien bakteerien, homeiden ja hiivojen määrää. Kokonaisbakteerien joukossa voi
olla pilaajamikrobeja ja sairauden aiheuttajia. Pilaajamikrobit voivat pilata tuotteen aistinvaraisesti ja huonontavat tuotteen säilyvyyttä. Ruoan vanhetessa kokonaisbakteeripitoisuus
yleensä nousee. Bakteereiden kokonaismäärä lisääntyy myös kun ruokaa säilytetään väärässä
lämpötilassa.
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4.2. Enterobakteerit
Enterobakteerit ovat yleensä suolistoperäisiä ja niiden määrä kuvastaa tuotteen käsittelyhygieniaa ruoan kypsennyksen jälkeen. Ne pääsevät lisääntymään ruoassa voimakkaasti
esimerkiksi ruoan liian hitaan jäähtymisen aikana tai mikäli ruokaa tarjoillaan liian pitkään
haaleana.

4.3. Bacillus cereus
Bacillus cereus -bakteerit ovat itiöllisiä bakteereita, jotka ovat yleisiä maaperässä, vesistöissä,
kasveissa, ilmassa ja pölyssä. Bakteeria esiintyy yleisesti ihmisten ja eläinten suolistossa sekä
pieninä pitoisuuksina elintarvikkeissa, kuten viljassa, riisissä, lihassa, kasviksissa ja maidossa.
B. cereukset kasvavat sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. Itiömuodossaan ne
kestävät korkeaa lämpötilaa, kuivuutta ja ravinnon puutetta. Elintarvikkeisiin joutuneet itiöt
kestävät kuumennuksen ja pystyvät lisääntymään ruoassa jäähtymisen aikana.
Bacillus cereus -bakteereiden joutumista elintarvikkeisiin ei voida täysin estää, minkä vuoksi niitä
esiintyy lähes kaikissa elintarvikkeissa. Yleisimpiä välittäjäelintarvikkeita ovat olleet liha- ja
riisiruoat, maitotuotteet ja vihannekset. Korkeita B. cereus -pitoisuuksia on eristetty esimerkiksi
keitetystä riisistä.

4.4. Stafylococcus aureus
Staphylococcus aureus on yleinen bakteeri ihmisten ja lämminveristen eläinten iholla, nenän ja
suun limakalvoilla sekä ulosteissa. S. aureus kasvaa sekä hapellisissa että hapettomissa
olosuhteissa ja poikkeuksellisen kuivassa ympäristössä. Se pystyy lisääntymään ja tuottamaan
myrkkyä eli enterotoksiinia laajalla pH- ja lämpötila-alueella ja se sietää myös korkeita
suolapitoisuuksia.
Noin puolet ihmisistä kantaa bakteeria nielussaan, nenässään tai käsissään. Osalla ihmisistä
esiintyy S. aureus –tyyppejä, jotka tuottavat ruokamyrkytyksiä aiheuttavia enterotoksiineja.
Bakteeri tarttuu ruokaan työntekijän käsien välityksellä.

4.5. Clostridium perfringens
Clostridium perfringens on itiöitä muodostava bakteeri, joka kasvaa hapettomassa ympäristössä
ja sietää hyvin korkeaa lämpötilaa, kuivuutta ja ravinnon puutetta. Sitä esiintyy yleisesti
ympäristössä sekä eläinten ja ihmisten suolistossa. Tyypillisiä välittäjäelintarvikkeita ovat
epätäydellisesti kypsytetty liha ja lihatuotteet ja kala.

5. Mikrobiologiset tutkimusmenetelmät ja raja-arvot
Näytteiden mikrobiologisen laadun arvioimiseksi näytteistä tutkittiin bakteerien kokonaismäärä
(aerobisesti kasvavat bakteerit), enterobakteerit, Bacillus cereus, Stafylococcus aureus ja
liharuuista Clostridium perfingens.
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Mikrobiologisissa tutkimuksissa käytettiin seuraavia menetelmiä:
Aerobiset mikrobit

NMKL 86:2006

Enterobacteriaceae

NMKL 144:2005

Koag.posit.stafylokokit

NMKL 66.2009

Bacillus cereus

NMKL 67:2003m

Clostr.perfingens

NMKL 95:2009m

Analyysi

Yksikkö

Hyvä

Välttävä

Huono

Aerobiset mikrobit

pmy/g

alle 100 000

100 000-1 milj

yli 1 milj.

Enterobacteriaceae

pmy/g

alle 100

100-500

yli 500

Koag.posit.stafylokokit

pmy/g

alle 100

100-1000

yli 1000

Bacillus cereus

pmy/g

alle 100

100-500

yli 500

Clostr.perfingens

pmy/g

alle 100

100-1000

yli 1000

6. Projektin toteutus ja tulokset
Projektissa oli mukana 90 tarjoilupaikkaa; ravintoloita (49 kpl), laitoskeittiöitä (8 kpl),
keskuskeittiöitä (12 kpl), pizzerioita (16 kpl) ja muita elintarvikehuoneistoja (5 kpl). Kuvassa 1 on
esitetty projektiin osallistuneiden erityyppisten tarjoilupaikkojen lukumäärät.

Kuva 1. Tarjoilupaikkojen määrät elintarvikehuoneistoista
Tarjoilupaikoissa tarkastettiin onko kirjallinen omavalvontasuunnitelma tehty. Omavalvontasuunnitelmasta tarkastettiin onko ruoan jäähdytystapa ja -nopeus sekä jäähdytettyjen ruokien
säilytys- ja tarjoiluajat ohjeistettu, missä jäähdytys tapahtuu ja onko jäähdytyksestä tehty
säännöllisiä lämpötilamittauksia.
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6.1 Omavalvonta
Tarkastuksissa todettiin, että 11 %:lla tarkastetuista tarjoilupaikasta puuttui omavalvontasuunnitelma. Tarjoilupaikoista 81 % oli huomioinut omavalvontasuunnitelmassaan ruoan
jäähdytystavan ja –nopeuden. Puolet tarjoilupaikoista oli huomioinut myös jäähdytettyjen ruokien
säilytys- ja tarjoiluajat. Vain 26 %:lla tarjoilupaikoista oli jäähdytyksestä säännölliset
lämpötilakirjaukset. Erillinen kylmätila tai jäähdytyskaappi oli 59 %:lla tarjoilupaikoista.

6.2 Näytetulokset
Elintarvikenäytteitä otettiin 163 kpl, joista mikrobiologiseltaan laadultaan oli hyviä 82 %, välttäviä
7 % ja huonoja 11 %. Kuvassa 2 on esitetty tulokset.

Kuva 2. Esivalmistettujen ja jäähdytettyjen ruokien mikrobiologinen laatu
Mikrobiologisesti huonoja elintarvikenäytteitä oli 18 kpl. Huonoista näytteistä seitsemässä oli
korkea kokonaisbakteeripitoisuus ja kuudessa korkea enterobakteeripitoisuus. Kolmessa
näytteessä olivat molemmat em. bakteeripitoisuudet koholla. Kahdessa näytteessä todettiin
korkea Bacillus cereus -pitoisuus. Kuvassa 3 on esitetty tulokset.
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Kuva 3. Bakteerityypit laadultaan huonoiksi luokitelluissa näytteissä
Esivalmistetuista ja jäähdytetyistä ruokanäytteistä mikrobiologisesti laadultaan huonoja näytteitä
todettiin seuraavissa elintarvikeryhmissä: riisi (3 kpl), nuudeli (3 kpl), kermaperunat(2 kpl),
jauheliha(2kpl), naudanliha (2 kpl), kanapata (1 kpl), kebab (1 kpl), pasta (1 kpl), broilerinliha (1
kpl), häränliha (1 kpl), savustettu ankka (1 kpl).
Tarjoilupaikkoja, joiden näytetuloksia luokiteltiin huonoiksi, oli 16 kappaletta. Näistä 12 oli
ravintolaa ja neljä pizzeriaa. Huonojen näytetulosten tarjoilupaikoista kolmella ei ollut
omavalvontasuunnitelmaa. Kuudella tarjoilupaikalla ei ollut omavalvontasuunnitelmassa
ohjeistettu ruoan jäähdytystapaa ja -nopeutta. Yhdeksällä ei ollut ohjeistettu jäähdytettävien
ruokien
säilytys-/tarjoiluaikoja.
Lisäksi
säännölliset
omavalvonnan
kirjaukset
ruoan
jäähdytyksestä puuttuivat 11 tarjoilupaikassa.

7. Johtopäätökset
Verrattaessa projektin tuloksia v. 2005 tehtyyn vastaavaan projektiin voidaan todeta, että
monessa suhteessa on tapahtunut parannusta. Omavalvontasuunnitelmat on laadittuna
useammassa tarjoilupaikassa kuin v. 2005. Omavalvontasuunnitelmien sisältö ruoan
jäähdytyksen osalta on parantunut. Erityisesti ruoan jäähdytystapa ja -nopeus on huomioitu
huomattavasti paremmin kuin vuonna 2005 tehdyssä projektissa. Samoin jäähdytyksessä
käytettävien erillisten kylmätilojen ja jäähdytyskaappien määrä on tarjoilupaikoissa lisääntynyt.
Säännöllistä ruoan jäähtymisen lämpötilaseurantaa tehdään kuitenkin edelleen vähän.
Vuonna 2005 toteutetussa vastaavassa projektissa otettiin 98 kpl näytteitä, jolloin
mikrobiologiselta laadultaan hyviä oli 58 %, välttäviä 28 % ja huonoja 14 %. Tällöin käytettiin
raja-arvoina aerobisten bakteerien osalta: hyvä (alle 10 000 pmy/g) ja välttävä (10 000 –
1 000 000 pmy/g) ja huono yli 1 000 000 pmy/g sekä enterobakteerien osalta hyvä
(alle 1 000 pmy/g), välttävä (1 000-10 000 pmy/g) ja huono (yli 10 000pmy/g). Jos kyseisessä
projektissa olisi käytetty nykyisiä raja-arvoja (aerobistet bakteerit: hyvä alle 100 000 pmy/g,
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välttävä 100 000-1 000 000 pmy/g ja huono yli 1 000 000 pmy/g, enterobakteerit: hyvä alle 100
pmy/g, välttävä 100–500 pmy/g ja huono yli 500 pmy/g) niin vuosina 2005 otetuista näytteistä
olisi hyviä 66,3 %, välttäviä 16,3 % ja huonoja 17,3 %. Samoin arviointiperustein tarkasteltuna
ja verrattaessa v. 2005 näytteiden laatua vuoden 2011 näytteisiin hyvälaatuisten näytteiden
määrä on kasvanut 15 %, välttävien määrä on vähentynyt 9 % ja huonolaatuisten näytteiden
määrä on vähentynyt 6 %.
Kuvassa 4 on esitetty vuosien 2005 ja 2011 projektien tulosten vertailu.

Kuva 4. Vuosien 2005 ja 2011 projektien tulosten vertailu.
Vuoden 2011 projektissa elintarvikkeen laatu määriteltiin huonoksi useimmiten kohonneiden
aerobisten mikrobien eli kokonaisbakteerien ja enterobakteerien korkeiden pitoisuuksien vuoksi.
Nämä bakteerit kuvaavat ruoan yleistä mikrobiologista laatua ja elintarvikkeen käsittelyhygieniaa
ruoan kypsentämisen jälkeen. Bakteerit pääsevät lisääntymään ruoassa voimakkaasti erityisesti
ruoan liian hitaan jäähtymisen aikana. Elintarvikkeiden oikea käsittely ja säilyttäminen ovat
tärkeitä asioita, kun halutaan ehkäistä ruokamyrkytyksiä.
Tarjoilupaikoista, joissa oli huonolaatuisia näytteitä, oli vain 20 %:lla jäähdytyskaappi tai erillinen
kylmätila jäähdytykseen. Kylmäsäilytyskalusteita ei ole mitoitettu jäähdytykseen, vaan ne on
tarkoitettu valmiiksi jäähdytettyjen tuotteiden varastointiin. Ilmankierto ja kylmäteho eivät riitä
lämpimien tai kuumien tuotteiden jäähdyttämiseen turvallisessa ajassa. Lämpimät tuotteet
lämmittävät kylmäkaapin sisälämpötilaa ja siellä olevia tuotteita, jolloin mikrobit lisääntyvät ja
pilaantuminen nopeutuu. Tämän vuoksi tarjoilupaikkojen tulisi järjestää riittävästi asianmukaista
jäähdytystilaa.
Niistä tarjoilupaikoista, joissa oli huonolaatuisia näytteitä, 38 % ei ollut lainkaan ohjeistanut
omavalvontasuunnitelmassaan ruoan jäähdytystapaa ja nopeutta, 56 % ei ollut ohjeistanut
ruokien sälytysaikaa eikä 69 %:lla ollut säännöllistä kirjanpitoa ruoan jäähdytyksestä. Eräs
yleisimmistä ruokamyrkytysten syistä on ruoan liian hidas jäähtyminen. Siksi on erityisen
tärkeää, että omavalvontasuunnitelmassa ohjeistetaan ruoan oikea jäähtymistapa ja nopeus,
ruoan jäähtymistä seurataan säännöllisesti, tulokset kirjataan ja ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin
jäähdytyksen
ollessa
riittämätöntä.
Tarjoilupaikkojen
tulisi
määrittää
omavalvonnassaan jäähdytettävien tuotteiden säilytys- ja tarjoiluajat. Jäähdytys ei tuhoa
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mikrobeja, mutta sillä estetään mikrobien lisääntyminen. Esivalmistetun ja jäähdytetyn
elintarvikkeen säilytys- ja tarjoiluaika tulee olla mahdollisimman lyhyt mikrobiologisen laadun
varmistamiseksi. Tarjoilupaikat voivat omavalvontansa puitteissa teettää valmistamilleen
elintarvikkeille säilyvyystestejä, joilla määritetään tuotteen turvallinen säilyvyysaika.

8. Viitteet
Elintarvikelaki (23/2006, muutos 352/2011)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (852/2004/EY)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011–2014
http://www.evira.fi

LIITE
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU
TARJOILUPAIKOISSA
Kohteen nimi
Osoite
Tarkastuksessa läsnä
Tarkastusaika
Laitoskeittiö

Keskuskeittiö

Ravintola

Pizzeria

Grillikioski

Muu, mikä

1. Missä ruoan jäähdytys tapahtuu:
kylmiö

Tarjoilukeittiö

kylmävetolaatikosto

jääkaappi

kylmävesihaude

jäähdytyskaappi

muu

jäähdytykseen erillinen kylmätila
2. Onko keittiössä omavalvontasuunnitelma

Kyllä

Ei

3. Onko omavalvontasuunnitelmassa ohjeistettu ruoan jäähdytystapa ja nopeus (tarkastetaan)?
Kyllä

Ei

Ei koske

4. Onko omavalvontasuunnitelmassa ohjeistettu jäähdytettyjen ruokien säilytys/tarjoiluajat
(tarkastetaan)?
Kyllä
Ei
aika
5. Onko ruoan jäähdytyksestä säännöllistä kirjanpitoa (tarkastetaan)?
Kyllä

Ei

on joitakin kirjauksia

6. Onko ruoka jäähtynyt + 6 oC neljässä tunnissa

Kyllä

Ei

7. Jäähdytetäänkö/tarjoillaanko jo tarjoilussa olleita ruokia

Kyllä

Ei

8. Onko omavalvonnassa tutkittu jäähdytetyn ruoan laatua viimeisen vuoden aikana
(tarkastetaan tutkimusseloste)
Kyllä
Ei
9. Onko omavalvontasuunnitelmassa määritetty näytteenotto jäähdytetystä ruoasta (tarkastetaan)
Kyllä
Ei
Otetut näytteet ja niiden lämpötilat
o
C
o

C

o

C
C

o

Toimenpiteet/ohjeet:

Tarkastajan allekirjoitus ja puhelinnumero sekä nimen selvennys

Lakiperusteet: Elintarvikelaki (23/2006), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (852/2004/EY), Valtioneuvoston
asetus elintarvikevalvonnasta (321/2006), Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
(28/2009), Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011–2014, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan päätös maksuperusteista (18.11.2009 § 190), Hallintolaki (434/2003)

Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki,
Muhos, Oulu, Oulunsalo, Tyrnävä

Postiosoite: PL 34, 90015 OULUN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kauppatori
Telefax: (08) 557 1490
www.ouka.fi/ymparisto

Oulun seudun ympäristötoimen
raportteja:
1/2010
Pakatun tuoreen kalan laatu myymälöissä
2009.
2/2010
Ravintoloiden ja kalatorien jääpalojen hygieeninen laatu 2010.
3/2010
Kauppakeskusten jätehuoltoselvitys Oulun
seudulla 2010.
4/2010
Ulkoilmakonserttien meluilmoitukset ja
niistä annetut päätök-set Oulussa ja muissa
kaupungeissa.
5/2010
Hampurilaisten laatu Oulun seudulla
2009–2010.
1/2011
Ympäristöasioiden hoito koneurakointialalla Oulun seudulla.
2/2011
Oulun ilmanlaatu seurantasuunnitelma 2012
– 2016.
3/2011
Kuntajälki 2010. Oulu-laisen ekologinen
jalanjälki.
1/2012
Autokorjaamoalan ympäristökartoitus
Oulun seudulla 2012.
2/2012
Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011.
3/2012
Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011.

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Oulun seudun ympäristötoimi

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 34, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: (08) 558 410
etunimi.sukunimi@ouka.fi

