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1. JOHDANTO
Oulun seudun ympäristötoimi toteutti toimialueellaan Ravintoloiden riskinarviointi 2011–2012
-projektin. Valvontasuunnitelman mukaisten eli normaalien tarkastusten yhteydessä selvitettiin
ravintoloiden elintarvikehygieenisiä riskejä. Tarkastukset tehtiin pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Projektissa tarkastettiin 149 ruokaravintolaa, mikä oli noin 60 % toimialueen ruokaravintoloista. Tarkastuksilla arvioitiin ravintolan riskitekijöitä, minkä perusteella määritettiin
ravintolan tarkastustiheys. Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) mukaan riskillä tarkoitetaan
elintarvikkeeseen liittyvän vaaran aiheuttaman terveydellisen vaikutuksen todennäköisyyttä ja
voimakkuutta. Riskiarvioinnissa käytettiin Oulun seudun ympäristötoimessa laadittua riskiarviointilomaketta (liite 1). Riskinarvioinnin yhdenmukaistamiseksi olisi valtakunnallisesti käytössä
oleva riskinarviointimalli tarpeen. Eviran ohjeistuksen mukaan ravintolan tarkastustiheys on
kolme kertaa vuodessa. Riskinarvioinnin perusteella tarkastustiheyttä voidaan nostaa tai laskea korkeintaan 50 % (liite 2). Mikäli ravintolalta puuttui omavalvontasuunnitelma tai sitä ei
ollut esittää tarkastushetkellä, niin riskinarviointia ei tehty ja tarkastustiheys nousi 50 %. Muiden arvioitujen riskitekijöiden vaikutus tarkastustiheyteen määräytyi riskinarvioinnissa saadun
yhteispistemäärän mukaan. Tämän projektin perusteella suurimmat puutteet löytyivät ravintoloiden omavalvonnan toimivuudessa. Riskinarvioinnissa eniten riskipisteitä nostivat suuret annosmäärät ja puutteellinen omavalvonnan toteuttaminen. Riskiarvioinnin tarkoituksena oli saada selville ne ravintolat, joihin riskipisteiden mukaan valvontaa tulee kohdentaa. Samaan aikaan Oulun seudun ympäristötoimessa toteutettiin Ravintolakeittiön puhtaus 2011 -projekti ja
Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa -projekti, joiden tuloksia verrattiin tämän projektin tuloksiin.
Projektin toteuttivat Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajat. Projektiyhteenvedon
laativat vs. terveystarkastajat Susanna Antila ja Leena Pasanen.

2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET
Ravintoloiden riskinarviointi 2011–2012 -projektissa tarkastettiin ruokaravintoloita (149 kpl),
muttei pikaruokaravintoloita, grillejä tai kahviloita. Riskiarvioinnissa käytettiin Oulun seudun
ympäristötoimen laatimaa riskiarviointilomaketta, jonka avulla tarkastustiheys määritettiin.
Riskinarvioinnin perusteella tarkastustiheyttä (3 krt/v) voidaan nostaa tai laskea korkeintaan
50 %. Projektissa otettiin huomioon elintarvikehygieniaan eniten vaikuttavat omavalvonnan
osa-alueet. Pisteet määräytyivät sen mukaan, miten ravintolassa oli huomioitu asiat omavalvontasuunnitelmassa ja sen käytännön toteuttamisessa. Ravintolan tarkastuksen perusteella
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täytettiin riskinarviointilomake, jossa arvioitiin 15 riskitekijää. Riskiarvioinnissa huomioitiin
ravintolan tarjoilema annosmäärä, omavalvonnan toimivuus, tilojen ja laitteiden kunto, sekä
toimintahygienia. Projektissa ei otettu näytteitä. Tässä projektissa pienellä ravintolalla tarkoitetaan ravintolaa, jossa tarjoillaan alle 50 annosta päivässä ja isolla yli 50 annosta päivässä
tarjoilevaa ravintolaa.

2.1.

Annosmäärä vuorokaudessa

Toiminta katsottiin sitä riskialttiimmaksi, mitä enemmän ravintolassa valmistettiin annoksia.
Mahdollisista epäkohdista johtuvat riskit vaikuttavat silloin suurempaan ihmisjoukkoon. Riskiarvioinnissa ravintolat pisteytettiin niiden tarjoamien annosmäärien mukaan alle 50 annosta,
50–500 annosta, 500–1000, sekä yli 1000 annosta päivässä tarjoilevat ravintolat.
Ravintoloita, joissa tarjoiltiin päivässä alle 50 annosta, oli yhteensä 30 kappaletta. Ravintoloita, joissa tarjoiltiin 50–500 annosta päivässä, oli 117 kappaletta. Ravintoloita, joissa tarjoiltiin
500–1000 annosta päivässä, oli kaksi. Yli 1000 annosta päivässä tarjoilevia ravintoloita ei ollut
mukana projektissa.

2.2.

Omavalvonnan toimivuuden ja tason arviointi

Omavalvontasuunnitelma on ollut elintarvikealan toimijoille lakisääteinen vuodesta 1995 lähtien. Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvittaessa
liittää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto laboratorioista, joissa omavalvonnassa
otettavat näytteet tutkitaan. Lisäksi elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvontasuunnitelma ajan tasalla. (Elintarvikelaki 23/2006 20 §)
Ravintoloissa arvioitiin omavalvonnan dokumentoinnin säännöllisyyttä ja kuinka poikkeamiin oli
puututtu. Elintarvikelain velvoitteesta huolimatta omavalvonta toimi hyvin vain 9 %:ssa (11
kpl) isoissa ravintoloissa ja pienissä ravintoloissa 10 %:ssa (3 kpl). Melko hyvin omavalvonta
toimi isoissa ravintoloissa 34 %:ssa (41 kpl) ja pienissä 27 %:ssa (8 kpl). Omavalvonta toimi
osittain isoista ravintoloista 34 %:ssa (41 kpl) ja pienistä ravintoloista 43 %:ssa (13 kpl).
Omavalvonta ei toiminut lainkaan 22 %:ssa (26 kpl) isoista ravintoloista ja 20 %:ssa (6 kpl)
pienistä ravintoloista. Kuvassa 1. on esitetty, kuinka omavalvontaa oli toteutettu isoissa ja
pienissä ravintoloissa.
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Kuva 1. Omavalvonnan toimivuuden arvioinnin jakauma ja lukumäärä (kpl) isoissa
ja pienissä ravintoloissa
Toimijat kokevat omavalvonnan kirjaukset usein työläiksi ja aikaa vieviksi, eikä niistä koeta
saavan hyötyä. Kuitenkin toimivalla omavalvonnalla ja sen säännöllisellä toteuttamisella voidaan hallita elintarviketurvallisuutta uhkaavia riskejä sekä kyetään reagoimaan nopeasti havaittuihin poikkeamiin esimerkiksi kylmiön liian korkeaan lämpötilaan. Mahdollisten ongelmien
yhteydessä esimerkiksi ruokamyrkytysepäilytapauksissa toimija voi omavalvonnalla osoittaa,
että riskit on hallittu. Omavalvonnan avulla toimija voi vähentää myös omia taloudellisia tappioita.

2.3.

Omavalvontanäytteet

Omavalvontanäytteenotolla tarkoitetaan toimijan ottamia elintarvike- ja puhtausnäytteitä
omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Elintarvikkeiden turvallisuus varmistetaan ravintolassa yleensä niiden hygieenisellä käsittelyllä, huolehtimalla oikeista säilytysolosuhteista,
sekä myynti- ja tarjoiluajoista niin, etteivät elintarvikkeet vahingoitu tai pilaannu.
Omavalvontanäytteenottoa arvioitaessa katsottiin, oliko toimija ottanut omavalvontanäytteitä
ja oliko tuloksiin reagoitu. Kaikkiaan 17 %:ssa ravintoloista omavalvontanäytteitä oli otettu ja
niiden tuloksiin oli reagoitu asianmukaisesti. Näytteitä oli otettu satunnaisesti tai tuloksiin ei
ollut reagoitu 11 %:ssa ravintoloista. Ravintoloista 72 % ei ollut ottanut omavalvontanäytteitä.
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Oulun seudun ympäristötoimen tekemässä Ravintolakeittiön puhtaus -projektissa 2011 mukaan suurin osa keittiöistä (76 %) ei ollut ottanut lainkaan pintapuhtausnäytteitä ja vain
20 %:ssa ravintoloista oli otettu pintapuhtausnäytteitä ja niiden tulokset oli kirjattu omavalvontaan. Tässä projektissa tulokset olivat samansuuntaisia.
Mikrobikriteeriasetuksen mukaan ravintoloissa tulisi ottaa pintapuhtausnäytteitä. Pintojen aistinvarainen arviointi ei yksinään riitä. Puhdistamisen riittävyyden varmistamiseksi tulee ottaa
säännöllisesti pintapuhtausnäytteitä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvilta pinnoilta
kuten astioista, työvälineistä, laitteista ja työtasoista. Toimijan on otettava omavalvontanäytteitä myös elintarvikkeista siinä tapauksessa, että ravintolassa valmistetaan ja käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita, joita ei tarjoilla heti kuumentamisen jälkeen. Tällä perusteella
toimijan on tutkitutettava elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu, jos toimintaan kuuluu säännöllisesti elintarvikkeiden jäähdyttämistä.

2.4.

Näytetulokset

Riskinarvioinnissa huomioitiin aikaisemmin otettujen puhtaus- ja elintarvikenäytteiden tuloksia
sekä viranomais- että omavalvontanäytteiden osalta. Ravintoloissa otetuista viranomais- ja
omavalvontanäytteiden tuloksista hyviä oli 48 %, tyydyttäviä oli 25 % ja huonoja 27 %. Näytetulokset olivat huonoja korkean kokonaisbakteeripitoisuuden tai patogeenisten mikrobien
vuoksi.
Huonojen näytetuloksien jälkeen toimijan tulee kartoittaa toiminnan riskikohdat ja korjata havaitsemansa virheet. Huonojen elintarvikenäytetulosten perusteella toimijan on varmistettava,
etteivät elintarvikkeiden vastaanotto, varastointi tai valmistus sisällä tekijöitä, jotka heikentävät elintarvikkeiden hygienian. Huonojen pintapuhtausnäytetulosten perusteella toimijan on
varmistettava, että pesuaineet, puhdistustiheys sekä puhdistusvälineet ja -menetelmät ovat
asianmukaiset. Toimijan on uusintanäyttein varmistettava, että korjaavat toimenpiteet ovat
onnistuneet.

2.5.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelystä johtuvat riskipisteet olivat suurimmat niissä
ravintoloissa, joissa käsiteltiin raakaa lihaa ja kalaa sekä kuumentamatta syötäviä kasviksia.
Näitä oli pienistä ravintoloista 33 % (10 kpl) ja isoista ravintoloista 74 % (88 kpl). Ravintoloita, joissa käsitellään raakaa lihaa ja kalaa tai kuumentamatta syötäviä kasviksia, oli pienistä
ravintoloista 57 % (17 kpl) ja isoista ravintoloista 20 % (24 kpl). Riskiarvioinnissa ne ravintolat, joissa käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita, saivat isommat riskipisteet. Käsiteltäessä raakaa lihaa tai kalaa ja kuumentamatta syötäviä kasviksia on ristikontaminaation vaara
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suurempi kuin käsiteltäessä teollisesti valmistettuja pakattuja elintarvikkeita. Isoissa ravintoloissa käsiteltiin helposti pilaantuvia elintarvikkeita selvästi enemmän kuin pienissä ravintoloissa. Pienissä ravintoloissa tilat rajoittavat helposti pilaantuvien ruokien käsittelyä, joten osa
tuotteista hankitaan valmiiksi esikäsiteltyinä. Pienistä ravintoloista 10 % (3 kpl) ja isoista ravintoloista 6 % (7 kpl) käytti pelkästään teollisesti esikäsiteltyjä elintarvikkeita, jolloin riskit
ovat pienemmät. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely ravintoloissa on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyn jakaantuminen ja lukumäärät
(kpl) isoissa ja pienissä ravintoloissa

2.6.

Elintarvikkeiden jäähdytys

Kylmässä säilytettäväksi tarkoitettu elintarvike on välittömästi valmistuksen jälkeen ja enintään neljässä tunnissa jäähdytettävä 6 °C:n lämpötilaan, tai sen alle. Jos elintarvikehuoneistossa jäähdytetään säännöllisesti, siihen käytettävän kylmälaitteiston kapasiteetin ja tehon on
oltava tuotantoon nähden riittävä. Tehokkaimmin jäähdytys tapahtuu erillisessä jäähdytyskaapissa. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011)
Jäähdytyksen osalta selvitettiin, kuinka monessa ravintolassa elintarvikkeita jäähdytettiin ja
oliko jäähdytykseen käytettävät laitteet riittäviä. Kaikkiaan 74 % (110 kpl) ravintoloista jäähdytti valmistamiaan ruokia. Näistä ravintoloista 19 %:lla (21 kpl) jäähdytyskaappi oli toimiva
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ja ruokien jäähtymistä seurattiin säännöllisesti. Kun taas 89 %:lla (89 kpl) jäähdytyslaitteistot
eivät olleet riittäviä tai lämpötilaseurantaa ei ollut tehty. Kaikista ravintoloista 26 %:ssa (39
kpl) ei jäähdytetty lainkaan.
Oulun seudun ympäristötoimen vuonna 2011 tekemän projektin Esivalmistettujen ruokien
jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa mukaan tarjoilupaikoissa, joissa oli huonolaatuisia elintarvikenäytteitä, vain 20 %:lla oli jäähdytyskaappi tai erillinen kylmätila jäähdytykseen. Kylmäsäilytyskalusteita ei ollut mitoitettu jäähdytykseen, vaan ne oli tarkoitettu valmiiksi jäähdytettyjen tuotteiden varastointiin. Sama suuntaus jäähdytyslaitteiden riittävyyden
osalta oli havaittavissa tässä projektissa.
Tässä projektissa kuumentamalla valmistettujen ruokien jäähdytyksen katsottiin olevan yksi
suuririskisimmistä elintarvikkeiden käsittelyvaiheista. Suurimmalla osalla ravintoloista jäähdytyksen laitekapasiteetti ja jäähdytyksen seuranta ovat edelleen puutteelliset. Elintarvikkeiden
oikea käsittely ja säilyttäminen ovat tärkeitä asioita, jotta vältyttäisiin ruokamyrkytyksiltä. Jos
jäähdytys tapahtuu liian hitaasti ja/tai liian lämpimässä, voivat elintarvikkeessa kuumennuksessa säilyneet bakteerien itiömuodot muuttua kasvumuotoon muodostaen ruokamyrkytysriskin.

2.7.

Erityisruokavaliot

Ravintoloissa arvioitiin erityisruokavalioiden ja allergeenien pakkausmerkintöjä ravintolan pakkaamien elintarvikkeiden pakkauksista ja oliko näitä huomioitu omavalvontasuunnitelmassa.
Kaikkiaan 64 % (94 kpl) ravintoloista tarjoili erityisruokavalioita. Näistä ravintoloista 89 % (83
kpl) oli huomioinut asiat riittävästi, mutta 11 % (10 kpl) ei ollut omavalvonnassaan huomioinut
erityisruokavalioita ja allergeenejä millään tavalla. Ravintoloista 37 % (55 kpl) ei valmistanut
tai tarjoillut erityisruokavaliotuotteita.

2.8.

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuria arvioitaessa huomioitiin, miten ravintola oli noudattanut elintarvikemääräyksiä ja oliko ravintolassa todettu ruokamyrkytyksiä. Hyvin toimiva ja organisoitu toimintakulttuuri oli 33 %:ssa kaikista ravintoloista. Toimintakulttuuri arvioitiin keskinkertaiseksi 47 %
ravintoloista, jolloin ymmärrettiin riskit, mutta riskien hallinnassa esiintyi puutteita. Ravintoloista 20 %:ssa riskejä ei ymmärretty ja ohjeita ei pääsääntöisesti noudatettu. Tähän kuului
myös ne ravintolat, joiden toiminnassa havaittiin suuria puutteita tai ravintolassa oli todettu
ruokamyrkytys.
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2.9.

Kohteen rakenteiden ja laitteiden kunto

Elintarvikehuoneisto on pidettävä hyvässä kunnossa ja puhtaana. Ravintoloiden rakenteiden ja
laitteiden kuntoa arvioitiin kokonaisuutena. Riskipisteisiin vaikuttivat elintarvikkeiden käsittelyalueiden pintojen kunto, mutta myös lattia-, seinä- ja ovipinnat. Pintojen ja laitteiden tulee olla
materiaaleiltaan vedenpitäviä, pestäviä, myrkyttömiä, helposti puhdistettavissa ja tarvittaessa
desinfioitavissa.

(Euroopan

parlamentin

ja

neuvoston

asetus

elintarvikehygieniasta

852/2004/EY)
Kaikkien ravintoloiden rakenteiden ja laitteiden kunto arvioitiin hyväksi 44 %:ssa, tyydyttäväksi 50 %:ssa ja huonoksi 6 %:ssa. Hyvällä tasolla olevan ravintolan laitteet ja varustus olivat
toimintaan nähden riittävät ja ravintolan kunnossapito toimi. Tyydyttävän tason ravintolassa
oli jonkin verran korjaustarvetta, mutta hygieeniset riskit eivät olleet suuria. Huonolla tasolla
olevan ravintolan työskentelypinnat olivat huonokuntoiset, laitteistot kuluneita ja niiden puhdistaminen oli hankalaa.
Oulun seudun ympäristötoimen tekemässä Ravintolakeittiön puhtaus 2011-projektissa todettiin, että huonot pintapuhtausnäytetulokset ovat yhteydessä keittiötilojen huonoon kuntoon,
huonoon hygieniaan ja käsienpesuvarustuksen puutteisiin.

2.10.

Tilojen puhtaus

Useissa ravintoloissa oli tarkastushetkellä toimintaa ja ruoanvalmistus käynnissä, mikä ei vaikuttanut alentavasti puhtaustason arviointiin. Sen sijaan mm. pinttynyt lika seinä-, lattia- tai
pöytäpinnoissa, puhdistamattomat lattiakaivot ja ilmanvaihdon puhdistamattomuus vaikuttivat
arviointiin. Puhtaaksi ja siistiksi arvioitiin 56 % ravintoloista. Tyydyttävä puhtaustaso oli 41 %
ravintoloista. Näissä elintarvikkeiden käsittelytilojen puhtaudessa oli jonkin verran puutteita.
Huono puhtaustaso oli 3 % kaikista ravintoloista. Näiden ravintoloiden ruoanvalmistustilat olivat epäsiistit ja siivouksessa havaittiin selviä laiminlyöntejä.

2.11.

Toimintahygienia

Toimintahygieniaan vaikuttivat niin rakenteelliset kuin toiminnalliset asiat. Ravintolassa täytyy
olla erillinen käytössä oleva käsienpesupiste, jossa on nestesaippuaa ja käsipyyhepaperia. Ravintolassa, jossa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on keittiötyöntekijöille oltava oma käymälä käsienpesupisteineen. Toimintahygieniaa arvioitaessa kiinnitettiin huomiota myös ravintolassa työskentelevien henkilöiden asianmukaiseen työasuun.
Työasuun kuuluvat puhtaat ja ehjät työvaatteet, kengät ja päähine. Myös työntekijöiden lävis-
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tyksiin ja koruihin kiinnitettiin huomiota. Työntekijä, joka käsittelee pakkaamattomia elintarvikkeita, ei saa käyttää töissä koruja ja lävistyksiä, mikäli niitä ei voida suojavaatetuksella
peittää. Ravintoloiden toimintahygienia arvioitiin hyväksi 62 %:ssa, tyydyttäväksi 32 %:ssa ja
huonoksi 6 %:ssa.

2.12.

Elintarvikkeiden säilytys ja lämpötilahallinta

Ravintolan on huolehdittava säilytystilojen riittävyydestä ja elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista. Helposti pilaantuville elintarvikkeille tulee varata riittävästi kylmäsäilytystilaa
niin, että elintarvikkeiden erilaiset lämpötilavaatimukset tulevat huomioiduksi. Elintarvikkeita
sisältäviä pakkauksia ei saa säilyttää suoraan lattialla. Myös pakkausmateriaaleille, kuten kertakäyttöastioille ja pizzalaatikoille, tulee olla varattuna riittävästi säilytystilaa.
Kaikkiaan 50 %:ssa ravintoloissa elintarvikkeiden säilytystilaa on riittävästi ja elintarvikkeita
säilytettiin asianmukaisissa lämpötiloissa. Kohtuullisesti säilytystiloja ja vähäisiä puutteita lämpötilahallinnassa oli 43 %:ssa ravintoloista. Suuria puutteita lämpötilahallinnassa tai ahtaat
tilat oli 7 %:ssa kaikista ravintoloista.
Elintarvikkeiden säilytyksessä ongelmia aiheuttivat pienet, ahtaat tilat ja ylimääräinen, keittiöön kuulumaton tavara varastoissa. Näitä olivat mm. työkalut, maalit ja rikkinäiset, käytöstä
poistetut laitteet, joita ei saa säilyttää elintarvikehuoneistossa tai niille täytyy olla erillinen suljettu säilytystila. Kun elintarvikkeille on riittävästi säilytystilaa, yleinen järjestys keittiössä on
helpompi säilyttää ja puhtaanapito helpottuu. Ravintolassa pitää olla käytössä riittävästi ammattikäyttöön suunniteltuja kylmälaitteita.

2.13.

Elintarvikkeiden käsittelyn kontaminaatioriskit

Ravintolassa tulee olla riittävästi työskentelytilaa elintarvikkeiden käsittelyyn ja tarvittavien
laitteiden ja välineiden säilytystilaa. Toimijan on huolehdittava toimenpiteistä, joilla estetään
ristikontaminaation mahdollisuus. Kaikkiaan 9 %:ssa ravintoloista ei havaittu virheitä elintarvikkeiden käsittelyssä, helposti pilaantuville elintarvikkeille oli asianmukaiset säilytystilat tai
keittiössä käytettiin vain riskittömiä tai pakattuja tuotteita. Ravintoloista 84 %:ssa elintarvikkeiden käsittelyn kontaminaatioriskit arvioitiin pienehköiksi. Näissä keittiössä oli riittävän suuret tilat ja riskitoiminnot olivat riittävästi erotettu toisistaan joko rakenteellisesti tai ajallisesti.
Näissä ravintoloissa käsiteltiin kuitenkin pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita,
mikä nostaa riskipisteitä. Kontaminaatioriski arvioitiin suureksi 7 %:ssa ravintoloista. Näissä
ravintoloissa käsittelytilat olivat ahtaat, keittiössä käsiteltiin raakaa lihaa ja kuumentamatta
syötäviä kasviksia ilman riittävää eriyttämistä.
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2.14.

Kylmäsäilytystilojen ja kuiva-ainevarastojen kunto

Kylmäsäilytys- ja kuiva-ainevarastotiloja on oltava riittävästi ja ne on pidettävä hyvässä kunnossa ja puhtaana. Hyväkuntoisia ja keittiön toimintaan nähden riittävästi varastotiloja oli 63
%:ssa kaikista ravintoloista. Säilytystiloissa oli jonkin verran korjaustarvetta, mutta hygieeniset riskit olivat vähäisiä 34 %:ssa ravintoloista. Ravintoloista 3 %:lla oli huonokuntoiset säilytystilat ja ne olivat huonosti puhdistettavissa.
Oulun seudun ympäristötoimen vuonna 2011 tekemän projektin Ravintolan puhtaus 2011
-projektin mukaan kylmäsäilytystilojen kunto- ja puhtaustulokset olivat samansuuntaisia.

2.15.

Elintarvikkeiden pakkaaminen

Tässä arvioitiin pakkausmerkintöjen ja säilyvyysaikojen huomioiminen toiminnassa. Kaikista
ravintoloista 12 % (18 kpl) pakkasi elintarvikkeita myyntiin. Näistä 50 % (9 kpl) pakkasi elintarvikkeita asianmukaisesti, 33 %:ssa (6 kpl) oli pieniä virheitä pakkausmerkinnöissä tai säilyvyysajoissa ja 17 %:ssa (3 kpl) säilyvyysaikoja ei ollut määritelty tai merkinnöissä oli puutteita. Kaikista ravintoloista 88 % (131 kpl) ei pakannut elintarvikkeita.

3. POHDINTA
Oulun seudun ympäristötoimi toteutti toimialueellaan Ravintoloiden riskinarviointi 2011–2012
-projektin. Eviran ohjeistuksen mukaan jokaisen ravintolan tarkastustiheys on 3 kertaa vuodessa. Riskinarvioinnin perusteella tarkastustiheyttä voitiin nostaa tai laskea korkeintaan
50 %. Projektissa oli mukana 149 ravintolaa, joka oli noin 60 % toimialueen ravintoloista.
Suurimmat puutteet löytyivät ravintoloiden omavalvonnan toiminnassa. Oulun seudun ympäristötoimen käytössä olevassa riskinarvioinnissa eniten riskipisteitä nostavat suuret annosmäärät ja puutteellinen omavalvonnan toteuttaminen. Riskiarvioinnin perusteella 61 %:ssa (91
kpl) ravintoloista vuosittainen tarkastustiheys pysyi samana eli säilyi kolmena. Ravintoloista 34
%:ssa (51 kpl) tarkastustiheys laski kahteen, kun taas 5 %:ssa (7 kpl) ravintoloista se nousi
neljään. Tämä projekti on huomioitu Oulun seudun ympäristötoimen vuoden 2013 valvontasuunnitelmassa.
Aikaisemmin tehtyjen projektien perusteella noin viidenneksellä ravintoloista puuttuu omavalvontasuunnitelma tai sitä ei ole esittää tarkastushetkellä. Näihin ravintoihin riskinarviointia ei
tehty ja tarkastustiheyttä nostettiin automaattisesti 50 % eli vuosittainen tarkastustiheys nousi
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neljään ja puoleen (= 9 tarkastusta/2 vuotta). Tässä raportissa näitä ravintoloita ei ole otettu
huomioon, joten todellisuudessa useammassa kuin 5 %:ssa ravintoloista tarkastustiheys nousi.
Ravintoloista viidesosassa omavalvonta toimi erittäin huonosti eikä riskejä tiedostettu. Vain
9 %:ssa ravintoloista omavalvonta toimi hyvin. Alle viidesosassa ravintoloista oli otettu ravintolan omavalvontasuunnitelmaan kirjatut puhtaus- ja elintarvikenäytteet. Helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittely nosti riskipisteitä. Suurimmassa osassa isoissa ravintoloissa käsiteltiin niin raakaa lihaa ja kalaa kuin kuumentamatta syötäviä kasviksia. Riskipisteitä nosti paljon
myös elintarvikkeiden puutteellinen jäähdytys. Yli puolet ravintoloista jäähdytti elintarvikkeita,
mutta laitteistot eivät olleet riittäviä tai lämpötilaseurantaa ei ollut tehty.
Riskiarvioinnin perusteella Oulun seudun alueella toimivien ravintoloiden toimintakulttuuri oli
suurimmalla osalla hyvä tai keskinkertainen. Riskit tiedostettiin, mutta riskien hallinnassa oli
puutteita. Ravintoloiden rakenteiden ja laitteiden kunto oli samalla tasolla niin pienissä kuin
isoissa ravintoloissa. Ravintoloiden keittiöistä lähes puolessa oli huomautettavaa siivoustasossa. Riskiarvioinnin perusteella ei pystytä yksiselitteisesti päättelemään, että huonokuntoiset
elintarvikehuoneistot olisivat huonosti puhtaana pidettyjä. Huonokuntoiset tilat ovat kuitenkin
hankalampia pitää puhtaana ja ravintolakeittiön puhtausprojektissa 2011 todettiinkin, että
huonot pintapuhtausnäytetulokset ovat yhteydessä keittiötilojen huonoon kuntoon, huonoon
hygieniaan ja käsienpesuvarustuksen puutteisiin. Toimintahygienia (pukeutuminen, käsienpesupisteet, henkilökunnan käymälä, korut ja lävistykset) arvioitiin hyväksi reilussa puolessa
ravintoloista. Elintarvikkeiden käsittelyn riskit arvioitiin pieneksi suurimmassa osassa ravintoloista. Näissä keittiössä oli riittävän suuret tilat, riskitoiminnot oli riittävästi erotettu toisistaan
ja säilytystilat olivat riittäviä ja hyvässä kunnossa. Tämän projektin tulokset ovat keskenään
hyvin samansuuntaisia aikaisemmin Oulun seudun ympäristötoimessa toteutettujen Ravintolakeittiön puhtaus 2011 sekä Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu
tarjoilupaikoissa projektien kanssa.
Projektin perusteella elintarvikevalvonnassa muistutetaan toimijoita huolehtimaan elintarvikehygieenisten riskien hallinnasta siten, että kohteessa on ajantasainen omavalvontasuunnitelma
ja että sitä toteutetaan. Omavalvonnan tulee sisältää siivousohjeet sekä ohjeet hygieenisistä
työtavoista. Lisäksi ravintola on pidettävä rakenteiltaan hyvässä kunnossa. Toimijan on myös
seurattava omatoimisesti lainsäädännön muutoksia ja huomioitava ne ravintolan toiminnassa.
Elintarvikevalvontatietojen julkistamisesta säädetään elintarvikelaissa. Ravintoloiden elintarvikevalvonnan tulokset tullaan julkaisemaan toukokuusta 2013 alkaen aluksi Internetissä ja
myös myöhemmin ravintoloiden sisäänkäynnin yhteydessä esillä olevalla tarkastuskertomuksella. Tässä projektissa tehtyä riskiarviointia ei voida suoraan verrata Oiva-järjestelmään.
Oiva-järjestelmässä tullaan kuitenkin arvioimaan vastaavia asioita kuin tässä projektissa.
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Ravintolatoimijoiden on syytä huomioida ja korjata tässä riskinarviointiprojektissa esille tulleet
epäkohdat, koska Oiva-järjestelmässä todetut elintarvikehygieeniset riskit vaikuttavat julkisesti esille laitettavaan ravintolan Oivahymy -luokitteluun.

4. LÄHTEET
Elintarvikelaki 23/2006
Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, Mikrobikriteeriasetus, komission asetuksen (EY)
No 2073/2005 soveltaminen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY
Riskiarvioinnin terminologiaa 6.9.2010, Evira
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011
Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011, Oulun
seudun ympäristötoimen raportti 3/2012
Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011, Oulun seudun ympäristötoimen raportti 2/2012
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011–2014,
päivitetty 2013
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Liite 1

Riskiarviointilomake/Valvontatiheyden määrittäminen

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Tarkastuskertomus

Ruoan valmistus- ja tarjoilupaikkojen riskinarviointi / Valvontatiheyden määrittäminen
Jos omavalvontasuunnitelmaa ei ole esittää, riskinarviointia ei tehdä ja tarkastustiheys nousee 50 %.
YKohde:
tunnus:
Puh:
Osoite:
Tarkastuksessa mukana:
EVO:n mukainen tarkastussuositus valvontakohteelle
pisteet

kohde

Pvm.
kehitettävää/lisätietoja

1. Annosmäärä/vrk
Yli 1000 annosta/vrk

20

500 - 1000 annosta/vrk

15

50 - 500 annosta/vrk

10

< 50 annosta/vrk tai ei ruoan valmistusta

5

2. Omavalvonnan toimivuuden ja tason arviointi (dokumentoinnin säännöllisyys, poikkeamiin reagointi)
Omavalvonta ei toimi, kirjauksia ei ole tehty tai riskejä ei
tiedosteta

20

Omavalvonta toimii osittain, kirjauksia tehty satunnaisesti tai
riskien arvionti puutteellista

10

Omavalvonta toimii melko hyvin, kirjauksia tehty melko hyvin tai
riskien arvionnissa pieniä puutteita

5

Omavalvonta toimii hyvin, kirjauksia tehty säännöllisesti tai toiminnan riskit tiedostetaan ja huomioidaan

0

3. Omavalvontanäytteet (pintapuhtaus-ja elintarvikenäytteet)
Näytteenottotarve on, mutta näytteenotto ei toteudu

10

Näytteitä otetaan satunnaisesti tai tuloksiin ei reagoida

5

Näytteet otetaan ja tuloksiin reagoidaan

0

Ei näytteenottotarvetta

0

4. Näytetulokset (viranomais- ja omavalvontanäytteet)
Huonoja tuloksia tai merkittäviä patogeenilöydöksiä

10

Tyydyttäviä

5

Hyviä tai ei näytteenottotarvetta

0

5. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely
Käsitellään raakaa lihaa/kalaa ja kuumentamatta syötäviä kasviksia
Käsitellään raakaa lihaa/kalaa tai kuumentamatta syötäviä kasviksia
Valmistuksessa käytetään vain teollisesti esikäsiteltyjä elintarvikkeita
Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei käsitellä

15
10
5
0

6. Elintarvikkeiden jäähdytys
Valmistetaan jäähdytettäviä ruokia ja riittämätön jäähdytyskapasiteetti tai jäähdytyksen lämpötilakirjauksia ei ole tehty

20

Valmistetaan pieniä määriä jäähdytettäviä tuotteita, mutta jäähdytyksen lämpötilakirjaukset puuttuvat

15

14

Valmistetaan jäähdytettäviä ruokia, riittävästi jäähdytyskapasiteettia ja jäähdytyksen lämpötiloja kirjataan säännöllisesti

10

Valmistetaan pieniä määriä jäähdytettäviä tuotteita ja jäähdyksen
lämpötiloja kirjataan säännöllisesti

5

Elintarvikkeita ei jäähdytetä

0

7. Erityisruokavaliot (allergeenien, gluteeniton yms. huomioiminen)
Erityisruokavaliot, pakkausmerkinnät, allergeenit - selviä puutteita, ei huomioitu omavalvontasuunnitelmassa

10

Erityisruokavaliot, pakkausmerkinnät, allergeenit huomioitu omavalvontasuunnitelmassa

5

Ei valmisteta/tarjoilla erityisruokavaliotuotteita

0

8. Toimintakulttuuri (säädösten noudattaminen, ruokamyrkytykset)
Suuria puutteita tai todettuja ruokamyrkytyksiä; eikä toiminta ole
muuttunut vaatimusten mukaiseksi

15

Riskejä ei ymmärretä, ohjeita ei pääsääntöisesti noudateta

10

Keskinkertainen; riskit ymmärretään

5

Hyvin toimiva ja organisoitu toimintakulttuuri

0

9. Kohteen rakenteiden ja laitteiden kunto
Huono, työskentelypinnat huonokuntoiset, laitteisto kulunutta ja
huonosti puhdistettavissa

10

Tyydyttävä, jonkin verran korjaustarvetta, mutta hygieeniset
riskit eivät suuria

5

Hyvä tilojen ja laitteiden kunto ja varustus sekä toimintaan nähden riittävä, kunnossapito toimii

0

10. Tilojen puhtaus
Huono puhtaustaso. Elintarvikkeiden käsittelytilat epäsiistit, siivouksessa selviä laiminlyöntejä

15

Tyydyttävä puhtaustaso. Elintarvikkeiden käsittelytilojen puhtaudessa jonkin verran puutteita

10

Puhtaat ja siistit tilat.

0

11. Toimintahygienia (Pukeutuminen, käsienpesupisteet, henkilökunnan WC, korut ja lävistykset yms.)
Huono

10

Tyydyttävä

5

Hyvä

0

12. Elintarvikkeiden säilytys ja lämpötilahallinta
Ahtaat ja riittämättömät säilytystilat, lämpötiloissa suuria puutteita
Säilytystiloja kohtuullisesti, säilytyslämpötiloissa vähäisiä puutteita
Riittävästi tilaa elintarvikkeiden säilytykseen, lämpötilat kunnossa

10
5
0

13. Elintarvikkeiden käsittelyn kontaminaatioriskit
Suuri riski, esim. ahtaat käsittelytilat, raakaa lihaa ja kuumentamatta syötäviä kasviksia yms. käsitellään ilman riittävää eriyttämistä

15

Riskit pienehköjä, riittävän suuret tilat, riskitoiminnot riittävästi
erillään rakenteellisesti tai toiminnallisesti

5

Käsittelyssä ei virheitä, asianmukaiset säilytystilat
help.pilaantuville elintarvikkeille, vain riskittömiä tuotteita, pakatut tuotteet

0

15

14. Kylmäsäilytystilojen ja kuivavaraston kunto (ym. varastotilat)
Huonokuntoiset säilytystilat ja huonosti puhdistettavissa

10

Säilytystiloissa korjaustarvetta, hygieeniset riskit vähäisiä

5

Hyvä säilytystilojen kunto ja toimintaan nähden riittävät tilat

0

15. Elintarvikkeiden pakkaaminen (pakkausmateriaalit, pakkausmerkinnät, säilyvyysaika)
Säilyvyysaikoja ei ole määritetty, merkinnöissä puutteita, koostumusta ei huomioitu

10

Säilyvyysaikojen määrittäminen pääosin tehty, pieniä virheitä
merkinnöissä tai määrityksissä vajavuutta

5

Säilyvyydet määritetty, jos tarvetta, merkinnät kunnossa

0

Pakkaamista ei harjoiteta

0

pisteet yhteensä
Valvontatiheyden arvioinnin mukainen tarkastusmäärä
Tämän elintarvikehuoneiston tarkastustiheys on

Tarkastajan allekirjoitus ja puhelin

0
0
0,0
kertaa

vuodessa

Toimijan allekirjoitus ja puhelin
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Liite 2

Riskiarvioinnin pisteet ja käyntimäärät

kolme kertaa vuodessa

KÄYNTIMÄÄRÄ
KAHDESSA
VUODESSA
(+ 50 %)
PISTEET
0-16

KÄYNTIMÄÄRÄ
VUODESSA
PISTEET
17–66

3

2

KÄYNTIMÄÄRÄ
VUODESSA
PISTEET
67–133

3

KÄYNTIMÄÄRÄ
VUODESSA
PISTEET
134–183

4

KÄYNTIMÄÄRÄ
KAHDESSA
VUODESSA
(+ 50 %)
PISTEET
184–200

9
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Liite 3

Riskiarvioinnin tulokset
Pienet ravintolat

Isot ravintolat

1. Annosmäärä / vrk
Yli 1000 annosta/vrk
500 - 1000 annosta/vrk

1 % (2 kpl)

50 - 500 annosta/vrk
< 50 annosta/vrk tai ei ruoan valmistusta

79 % (117 kpl)
20 % (30 kpl)

2. Omavalvonnan toimivuuden ja tason arviointi (dokumentoinnin säännöllisyys, poikkeamiin reagointi)
Omavalvonta ei toimi, kirjauksia ei ole tehty tai riskejä ei tiedosteta

20 % (6 kpl)

22 % (26 kpl)

43 % (13 kpl)

34 % (41 kpl)

Omavalvonta toimii melko hyvin, kirjauksia tehty melko hyvin tai
riskien arvionnissa pieniä puutteita

27 % (8 kpl)

34 % (41 kpl)

Omavalvonta toimii hyvin, kirjauksia tehty säännöllisesti tai toiminnan riskit tiedostetaan ja huomioidaan

10 % (3 kpl)

9 % (11 kpl)

67 % (20 kpl)

61 % (72 kpl)

3 % (1 kpl)

13 % (15 kpl)

Näytteet otetaan ja tuloksiin reagoidaan

20 % (6 kpl)

17 % (20 kpl)

Ei näytteenottotarvetta

10 % (3 kpl)

10 % (12 kpl)

Huonoja tuloksia tai merkittäviä patogeenilöydöksiä

27 % (8 kpl)

27 % (32 kpl)

Tyydyttäviä

17 % (5 kpl)

27 % (32 kpl)

57 % (17 kpl)

46 % (55 kpl)

33 % (10 kpl)

74 % (88 kpl)

57 % (17 kpl)

20 % (24 kpl)

10 % (3 kpl)

6 % (7 kpl)

Omavalvonta toimii osittain, kirjauksia tehty satunnaisesti tai riskien
arvionti puutteellista

3. Omavalvontanäytteet (pintapuhtaus-ja elintarvikenäytteet)
Näytteenottotarve on, mutta näytteenotto ei toteudu
Näytteitä otetaan satunnaisesti tai tuloksiin ei reagoida

4. Näytetulokset (viranomais- ja omavalvontanäytteet)

Hyviä tai ei näytteenottotarvetta
5. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely
Käsitellään raakaa lihaa/kalaa ja kuumentamatta syötäviä kasviksia
Käsitellään raakaa lihaa/kalaa tai kuumentamatta syötäviä kasviksia
Valmistuksessa käytetään vain teollisesti esikäsiteltyjä elintarvikkeita

_

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei käsitellä

_

6. Elintarvikkeiden jäähdytys
Valmistetaan jäähdytettäviä ruokia ja riittämätön jäähdytyskapasiteetti tai jäähdytyksen lämpötilakirjauksia ei ole tehty
Valmistetaan pieniä määriä jäähdytettäviä tuotteita, mutta jäähdytyksen lämpötilakirjaukset puuttuvat

17 % (5 kpl)

33 % (39 kpl)

33 % (10 kpl)

31 % (37 kpl)

Valmistetaan jäähdytettäviä ruokia, riittävästi jäähdytyskapasiteettia ja jäähdytyksen lämpötiloja kirjataan säännöllisesti

0

Valmistetaan pieniä määriä jäähdytettäviä tuotteita ja jäähdyksen
lämpötiloja kirjataan säännöllisesti
Elintarvikkeita ei jäähdytetä

11 % (13 kpl)

7 % (2 kpl)

3 % (4 kpl)

43 % (13 kpl)

22 % (26 kpl)

7. Erityisruokavaliot (allergeenien, gluteeniton yms. huomioiminen)
Erityisruokavaliot, pakkausmerkinnät, allergeenit - selviä puutteita,
ei huomioitu omavalvontasuunnitelmassa
Erityisruokavaliot, pakkausmerkinnät, allergeenit huomioitu omavalvontasuunnitelmassa
Ei valmisteta/tarjoilla erityisruokavaliotuotteita

3 % (1 kpl)

8 % (10 kpl)

30 % (9 kpl)

62 % (74 kpl)

67 % (20 kpl)

29 % (35 kpl)
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8. Toimintakulttuuri (säädösten noudattaminen, ruokamyrkytykset)
Suuria puutteita tai todettuja ruokamyrkytyksiä; eikä toiminta ole
muuttunut vaatimusten mukaiseksi

3 % (1 kpl)

2 % (2 kpl)

27 % (8 kpl)

16 % (19 kpl)

57 % (17 kpl)

44 % (52 kpl)

13 % (4 kpl)

37 % (44 kpl)

3 % (1 kpl)

7 % (8 kpl)

Tyydyttävä, jonkin verran korjaustarvetta, mutta hygieeniset riskit
eivät suuria

63 % (19 kpl)

47 % (55 kpl)

Hyvä tilojen ja laitteiden kunto ja varustus sekä toimintaan nähden
riittävä, kunnossapito toimii

33 % (10 kpl)

46 % (54 kpl)

7 % (2 kpl)

3 % (3 kpl)

Tyydyttävä puhtaustaso. Elintarvikkeiden käsittelytilojen puhtaudessa jonkin verran puutteita

37 % (11 kpl)

41 % (49 kpl)

Puhtaat ja siistit tilat.

57 % (17 kpl)

55 % (66 kpl)

7 % (2 kpl)

6 % (7 kpl)

Tyydyttävä

33 % (10 kpl)

32 % (37 kpl)

Hyvä

60 % (18 kpl)

62 % (72 kpl)

Ahtaat ja riittämättömät säilytystilat, lämpötiloissa suuria puutteita

7 % (2 kpl)

8 % (9 kpl)

Säilytystiloja kohtuullisesti, säilytyslämpötiloissa vähäisiä puutteita

50 % (14 kpl)

41 % (49 kpl)

Riittävästi tilaa elintarvikkeiden säilytykseen, lämpötilat kunnossa

43 % (12 kpl)

51 % (61 kpl)

10 % (3 kpl)

6 % (7 kpl)

73 % (22 kpl)

87 % (104 kpl)

17 % (5 kpl)

7 % (8 kpl)

Riskejä ei ymmärretä, ohjeita ei pääsääntöisesti noudateta
Keskinkertainen; riskit ymmärretään
Hyvin toimiva ja organisoitu toimintakulttuuri
9. Kohteen rakenteiden ja laitteiden kunto
Huono, työskentelypinnat huonokuntoiset, laitteisto kulunutta ja
huonosti puhdistettavissa

10. Tilojen puhtaus
Huono puhtaustaso. Elintarvikkeiden käsittelytilat epäsiistit, siivouksessa selviä laiminlyöntejä

11. Toimintahygienia (Pukeutuminen, käsienpesupisteet,
henkilökunnan WC, korut ja lävistykset yms.)
Huono

12. Elintarvikkeiden säilytys ja lämpötilahallinta

13. Elintarvikkeiden käsittelyn kontaminaatioriskit
Suuri riski, esim. ahtaat käsittelytilat, raakaa lihaa ja kuumentamatta syötäviä kasviksia yms. käsitellään ilman riittävää eriyttämistä
Riskit pienehköjä, riittävän suuret tilat, riskitoiminnot riittävästi
erillään rakenteellisesti tai toiminnallisesti
Käsittelyssä ei virheitä, asianmukaiset säilytystilat help.pilaantuville
elintarvikkeille, vain riskittömiä tuotteita, pakatut tuotteet
14. Kylmäsäilytystilojen ja kuivavaraston kunto (ym. varastotilat)
Huonokuntoiset säilytystilat ja huonosti puhdistettavissa

_

4 % (5 kpl)

Säilytystiloissa korjaustarvetta, hygieeniset riskit vähäisiä

43 % (13 kpl)

31 % (37 kpl)

Hyvä säilytystilojen kunto ja toimintaan nähden riittävät tilat

57 % (17 kpl)

65 % (77 kpl)

15. Elintarvikkeiden pakkaaminen (pakkausmateriaalit, pakkausmerkinnät, säilyvyysaika)
Säilyvyysaikoja ei ole määritetty, merkinnöissä puutteita, koostumusta ei huomioitu

_

3 % (3 kpl)

Säilyvyysaikojen määrittäminen pääosin tehty, pieniä virheitä merkinnöissä tai määrityksissä vajavuutta

3 % (1 kpl)

4 % (5 kpl)

Säilyvyydet määritetty, jos tarvetta, merkinnät kunnossa

7 % (2 kpl)

6 % (7 kpl)

90 % (27 kpl)

87 % (104 kpl)

Pakkaamista ei harjoiteta

Oulun seudun ympäristötoimen
raportteja:
1/2011
Ympäristöasioiden hoito koneurakointialalla Oulun seudulla.

1/2013
Ravintoloiden riskinarviointi 2011-2012

2/2011
Oulun ilmanlaatu seurantasuunnitelma 2012
– 2016.
3/2011
Kuntajälki 2010. Oululaisen 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.
4/2012
Oulun seudun kasvihuonekaasupäästöjen
laskenta ja menetelmien vertailu 1990, 2004
ja 2010
5/2012
Leipomoiden, kala- ja liha-alan laitosten
valmistaminen tuotteiden sekä päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavien ruokien
suolapitoisuus 2011.
6/2012
Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen puhtaus.
7/2012
Kasvisten mikrobiologinen laatu Oulun
seudulla 2010.

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Oulun seudun ympäristötoimi

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

