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1. JOHDANTO
Kahden edellisvuoden tapaan Oulun kaupungin ympäristövirasto selvitti kesän
2003 aikana suurissa yleisötapahtumissa tarjoiltavien ruokien hygieenistä
laatua sekä niiden säilytys- ja tarjoiluolosuhteita. Oulun kaupungin terveystarkastajat ja terveystarkastajaharjoittelijat ottivat elintarvikenäytteet, jotka
tutkittiin
Oulun
kaupungin
elintarvikeja
ympäristölaboratoriossa.
Projektiyhteenvedon laati terveystarkastaja Ulla Pahtamaa.
Kesän 2003 aikana Oulussa oli 20 suurta yleisötapahtumaa. Tapahtumista
tehtiin
terveydensuojelulain
mukainen
ilmoitus
Oulun
kaupungin
ympäristövirastoon.
Ilmoituksista
ilmenivät
tarjoiltavat
ruoat,
niiden
valmistuspaikat sekä säilytys- ja tarjoilulaitteet.
Elintarvikenäytteet otettiin suurista yleisötapahtumista ja kauppatorin
säännöllisistä ruoanmyyntipisteistä. Kävijämääräitään kesän 2003 suurimmat
yleisötapahtumat olivat Farmari-maatalousnäyttely, Pohjois-Suomen Erämessut
ja Valkosipuliyö. Kesän helteisimmät säät sattuivat Valkosipuliyön ja Farmarimaatalousnäyttelyn aikaan.
Tämä selvitys toteutettiin samalla tavoin kuin aikaisempien kesien 2001 ja 2002
selvitykset. Valkosipuliyön tuloksia on tarkasteltu erikseen, koska ruoantarjoilu
on tapahtuman pääteema. Vuoden 2002 selvityksen tulosten perusteella Oulun
kaupungin ympäristölautakunta päätti, että tuoreen kalan laatua seurattaisiin
tarkemmin mm. kauppatorin säännöllisissä ruoanmyyntipisteissä. Tuoreen
kalan näytetulokset tullaan esittämään erillisessä raportissa.

2. PROJEKTIN TOTEUTUS
Ruoanmyyntipisteet tarkastettiin ennen varsinaisen tarjoilun alkamista.
Toiminnan tuli vastata toiminnanharjoittajan ympäristövirastolle tekemää
terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta. Myyntipisteessä tuli olla riittävästi
toimivia kylmäsäilytyslaitteita. Valmiit ruoat ja salaatit oli säilytettävä
kylmälaitteessa korkeintaan +8°C:ssa. Ruoan tarjoilussa lämmin ruoka tuli
tarjoilla riittävän kuumana yli +60 asteisena. Raa'an lihan käsittelyä ei sallittu
ruoan ulkomyyntipisteissä, vaan edellytyksenä oli lihan esikypsennys
hyväksytyissä elintarviketiloissa.
Ruoan tarjoilupisteiden tarkastuksien yhteydessä otettiin yhteensä 38 kpl
elintarvikenäytettä. Näytteitä otettiin valmiista liha-, kala- ja kasvisruuista,
keitetystä riisistä, salaateista, pehmytjäätelöstä, kääretortuista, leipäjuustosta ja
pizzasta. Näytteenoton yhteydessä mitattiin joidenkin elintarvikkeiden
säilytyslämpötila.
Otetut elintarvikenäytteet jakaantuivat eri yleisötapahtumien kesken
seuraavasti: Pohjois-Suomen Erämessut 4 kpl, Oulun Yöt 2 kpl, Rotuaari Piknik
2 kpl, Meri-Oulu 1 kpl, Oulun Pokaali 3 kpl, Valkosipuliyö 10 kpl, Farmari-
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maatalousnäyttely 10
myyntipisteet 3 kpl.

kpl,

Elorieha

3kpl

ja

kauppatorin

säännölliset

3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA RAJA-ARVOT

Elintarvikenäytteistä tehtiin määrityksiä seuraavilla menetelmillä:
Aerobiset mikro-organismit
Enterobacteriaceae
Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit
Kolimuotoiset bakteerit
Bacillus cereus
Koagulaasipositiiviset stafylokokit
Sulfiittia pelkistävät klostridit
Maitohappobakteerit

NMKL 86 ja NMKL 27
NMKL 144
NMKL 125
IDF 73A:1985
NMKL67m
NMKL 66
NMKL 56
NMKL 140

Aerobisten mikro-organismien määrää käytetään yleisesti perustutkimuksena
selvitettäessä elintarvikkeiden mikrobiologista laatua. Tämä kuvaa näytteessä
olevien bakteerien, homeiden ja hiivojen kokonaismäärää. Aerobisten mikroorganismien määrään kypsissä elintarvikkeissa vaikuttaa mm. elintarvikkeiden
ikä, säilytyslämpö, valmistus- ja käsittelyhygienia sekä mahdollisesti
valmistukseen käytetyt hyötymikrobit.
Laadultaan hyvässä kypsässä elintarvikkeessa aerobisten mikro-organismien
määrä on alle 10 000 pmy/g ja huonossa yli 10 miljoonaa pmy/g.
Hyvälaatuisessa pehmytjäätelössä kokonaisbakteereita on alle 100 000 pmy/g
ja huonossa yli 500 000 pmy/g. Maitohappobakteerit on määritetty makkaroista,
koska maitohappobakteerien määrä kuvaa paremmin vakuumipakatun
makkaran pilaantumismuutoksia.
Enterobakteerit ovat yleisiä ympäristöbakteereja. Lisäksi niihin kuuluu monia
tauteja aiheuttavia bakteereita, kuten salmonellat ja yersiniat. Bakteereita
esiintyy mm. ulosteissa ja maaperässä. Kypsissä hygieenisesti käsitellyissä
elintarvikkeissa ei enterobakteereita normaalisti todeta. Bakteerien runsas
esiintyminen viittaa käsittelyn hygieenisiin puutteellisuuksiin.
Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ovat suolistobakteereja, joiden
esiintyminen elintarvikkeissa on myös osoitus elintarvikkeen huonosta
käsittelyhygieniasta. Raa'assa lihassa saattaa esiintyä E.coli- bakteereita.
Enterobakteerien ja lämpökestoisten kolimuotoisten bakteerien osalta
tutkimustulosta pidetään hyvänä, jos bakteerien määrä on alle 1000 pmy/g ja
huonona, jos pesäkemäärä on yli 10000 pmy/g.
Kolimuotoiset
bakteerit
määritettään
maitopohjaisista
elintarvikkeista.
Laadultaan hyvässä leipäjuustossa on kolimuotoisia bakteereita alle 10 000
pmy/g ja huonossa yli 100 000 pmy/g. Hyvälaatuisessa pehmytjäätelössä on
kolimuotoisia bakteereita alle 10 pmy/g ja huonossa yli 100 pmy/g.
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Bacillus cereus on yleisimpiä ruoka myrkytyksiä aiheuttavia bakteereita. Nämä
ruokamyrkytykset johtuvat Bacillus cereus bakteerien tuottamasta myrkystä,
toksiinista. Tällaisia toksiineja tuottavia kantoja esiintyy myös muilla Bacillussuvun lajeilla. Bacillus-bakteereita ja niiden itiöitä esiintyy yleisesti maaperässä,
mullassa ja raaoissa elintarvikkeissa kuten riisissä, kasviksissa ja myös lihassa.
Itiöt kestävät hyvin elintarvikkeen kuumentamisen. Jos kuumennettu elintarvike
jäähdytetään liian hitaasti tai pidetään kauan haaleana, bakteerien kasvulle
suotuisassa lämpötilassa (10-50 e), voi itiöistä muodostua toksiineja tuottavia
bakteereita. Näytteen laatua pidetään hyvänä, kun bakteereja on alle 1 000
pmy/g ja huonona, kun määrä ylittää 10 000 pmy/g.
Staphylococcus aureus on yleinen iholla ja nielussa esiintyvä bakteeri, jonka
lisääntyminen liian lämpimässä säilytetyssä elintarvikkeessa voi aiheuttaa
ruokamyrkytyksen. Bakteeria voi joutua tuotteeseen huonon käsittelyhygienian
vuoksi käsistä tai hengitystiehyeistä pisaratartuntana. Elintarvikkeeseen
joutuneet
stafylokokit
voivat
muodostaa
kuumennuksen
kestävää
ruoka myrkytyksiä aiheuttavaa enterotoksiinia. Toksiinia alkaa muodostua yli 10
asteen lämpötilassa eikä toksiini tuhoudu tuotetta uudelleen kuumennettaessa.
Aistinvaraisen arvion tarkoituksena on selvittää, onko näytteessä havaittavissa
pilaantumiseen viittaavia aistinvaraisia muutoksia. Aistinvarainen arvio tehtiin
ulkonäön ja hajun osalta.

4. TULOKSET
Elintarvikenäytteitä otettiin yhteensä 38 kpl ja jakaantuivat seuraavasti: kypsät
liharuoat 17 kpl, keitetty riisi 7 kpl, makkarat 2 kpl, kypsät kala ruoat 2 kpl,
kypsät kasvisruoat 2 kpl, salaatit 2 kpl, pehmytjäätelö 2 kpl, leipäjuusto 1 kpl,
kääretorttu 2 kpl ja pizza 1 kpl.
Kypsistä Iiha-, kala- ja kasvisruuista sekä keitetystä riisistä määritettiin aerobiset
mikro-organismit, enterobakteerit, Bacillus cereus ja koagulaasipositiiviset
stafylokokit. Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi vakuumipakatuista
makkaroista määritettiin sulfiittia pelkistävät klostridit ja maitohappobakteerit.
Leipäjuustosta määritettiin kolimuotoiset bakteerit ja koagulaasipositiiviset
stafylokokit. Pehmytjäätelöstä määritettiin aerobiset mikro-organismit ja
lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit.
Salaateista määritettiin lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit, Bacillus cereus,
koagulaasipositiiviset stafylokokit ja tehtiin aistinvarainen arvio.
Elintarvikenäytteistä oli mikrobiologiselta tai aistinvaraiselta laadultaan hyviä
71 % (27 kpl), välttäviä 21 % (8 kpl) ja huonoja 8% (3 kpl). Näytteiden
tutkimustulokset on esitetty liitteissä 1 ja 2.
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4.1. Kypsät liharuoat ja makkarat
Kypsistä Iiharuuista ja makkaroista otettiin yhteensä 19 näytettä, joista 17 oli
liharuokia ja kaksi vakuumipakattua makkaratuotetta. Liharuokanäytteiksi
otettiin
kaksi
lihavarrasta,
kolme
kebablihaa,
villisikasavulihaa,
valkosipulihärkää, valkosipulikanaa, valkosipulilammasta, kaksi broilerinlihaa,
kypsää
jauhelihaa,
pottukalkkunavuokaa,
juustosavuporokeittoa,
broilerihöystöä, lasagnea ja meksikonpataa. Makkaranäytteet olivat poronIihaja villisikamakkaroita.
Mikrobiologiselta laadultaan näytteistä hyviä oli 63% (12 kpl), välttäviä 32% (6
kpl) ja huonoja 5% (1 kpl). Liharuokanäytteistä kymmenen oli hyvää, kaksi
välttävää ja yksi huono. Molemmat makkaranäytteet olivat hyviä.
Mikrobiologiselta laadultaan välttäviksi todettiin seuraavat kuusi liharuokaa:
broilerinfilee, kypsennetty jauheliha, lihavarras, kebabliha, esikypsennetty
lihavarras ja esikypsennetty broileri. Näiden kaikkien kokonaisbakteeripitoisuus
oli kohonnut ja kahdessa liharuoassa (esikypsennetty broileri ja kypsennetty
jauheliha) todettiin myös enterobakteereita, mikä viittaa käsittelyhygienian
heikkenemiseen. Esikypsennetyn broilerin todettiin sisältävän myös E.colibakteereita, mikä viittaa siihen, ettei broilerin kypsennys esivalmistuspaikassa
ollut riittävää. Raa'assa lihassa saattaa esiintyä E.coli-bakteereita. Ennen
tarjoilua broileri kuumennettiin uudelleen.
Huonon kebablihan kokonaisbakteeripitoisuus oli erittäin korkea 17 milj. pmy/g.
Kyseisen lihaerän kylmäketju oli katkennut, sillä sitä oli säilytetty liian
lämpimässä jääkaapissa. Saman ruoanmyyntipisteen toinen kebablihanäyte oli
hyvä.

4.2. Keitetty riisi
Keitetystä riisistä otettiin seitsemän näytettä. Kuusi riisi näytettä oli laadultaan
hyviä (86%) ja yksi riisinäyte oli välttävä (14%). Väittävän näytteen
kokonaisbakteeripitoisuus oli kohonnut ollen 700 000 pmy/g. Ruoka oli
toimitettu valmistuskeittiöstä kuumana tarjoilupaikalle. Riisin lämpötilaa ei
mitattu näytteenottohetkellä.

4.3. Muut kypsät ruoat
Kypsistä kasvis- ja kalaruuista sekä pizzasta otetuista viidestä näytteestä
mikrobiologiselta laadultaan hyviä näytteitä oli neljä ja välttäviä yksi.
Mikrobiologiselta laadultaan hyviä näytteitä olivat kypsä kasvislisäke,
kalapyörykät, kasvislasagne ja pizzapala. Näyte otettiin myös pizzan täytteenä
käytettävästä tonnikalasta, jonka kokonaisbakteerimäärä oli hieman kohonnut
(arv. 18000 pmy/g). Tonnikalan säilytyslämpötila oli hyvä +5 astetta.
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4.4.

Muut elintarvikenäytteet

Salaateista, pehmytjäätelöstä, kääretortuista ja leipäjuustosta otettiin yhteensä
seitsemän elintarvikenäytettä. Kaksi salaattinäytettä olivat hyviä. Kahdesta
pehmytjäätelönäytteestä toinen oli laadultaan hyvä ja toinen huono. Huono
pehmytjäätelö sisälsi runsaasti kolimuotoisia bakteereita 5500 pmy/g.
Unelmakääretortuista toinen kääretorttu todettiin aistinvaraisessa arviossa
kuivaksi, kovettuneeksi ja vanhanmakuiseksi. Toisen unelmakääretortun sekä
leipäjuuston laatu olivat hyviä.

5. VERTAILU AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSIIN
Kesätapahtumista ja säännöllisestä ulkomyynnistä otettiin kaikkiaan 38
elintarvikenäytettä. Tutkituista näytteistä oli mikrobiologiselta tai aistinvaraiselta
laadultaan hyviä 71 % (27 kpl), välttäviä 21 % (8 kpl) ja huonoja 8% (3 kpl).
Tulos on samaa tasoa kuin kahden aikaisemman kesän elintarvikenäytteiden
laatujakauma. Vuonna 2002 näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä
72% (50 kpl), välttäviä 19% (13 kpl) ja huonoja 9% (6 kpl) ja vastaavasti vuonna
2001 hyviä oli 75% (54 kpl), välttäviä 18% (13 kpl) ja huonoja 7% (3 kpl).
Vuonna 2003 näytemäärä oli puolet pienempi kuin kesien 2001 ja 2002
näytemäärät.
Valkosipuliyö-tapahtumassa elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu parani.
Hyvien elintarvikenäytteiden määrä nousi aikaisempien kesien 59%:sta (2001)
ja 73%:sta (2002) kesällä 2003 90%:iin. Kymmenestä elintarvikenäytteestä
yhdeksän oli hyvää ja yksi huono. Kaikki neljä riisi näytettä olivat hyviä. Hyvistä
näytetuloksista huolimatta keitetyn riisin säilytykseen jouduttiin puuttumaan.
Pieniä riisieriä poistettiin tarjoilusta, mikäli tarkastuksessa kypsää riisiä havaittiin
säilytettävän sopimattomassa,
haaleassa lämpötilassa. Ohjeita riisin
tarjoiluolosuhteista
annettiin
tarkastusten
yhteydessä
useassa
eri
myyntipisteessä.

6. POHDINTA
Suurten yleisötapahtumien ulkomyyntipisteissä tarjottavat liharuoat on Oulun
kaupungin
ympäristöviraston tilapäismyyntiohjeiden mukaan etukäteen
kypsennettävä elintarvikehuoneistoksi hyväksytyissä tiloissa. Raa'an lihan
käsittely ei ole sallittua ulkomyyntipisteissä. Yhden ruoanmyyntipisteen
aloitustarkastuksessa kiellettiin raa'an marinoidun broilerinlihan käsittely ja
edellytettiin, että liha kypsennettiin hyväksytyissä keittiötiloissa. Broilerinlihan
kypsennys ei ilmeisimmin ollut riittävää, sillä esikypsennetyissä broilerinpaloissa
todettiin raa'assa lihassa esiintyviä E. coli- bakteereita. Ennen tarjoilua broilerin
lihat kuumennettiin uudelleen tarjoilupisteessä.
Välttävää ja huonolaatuista kebablihaa oli säilytetty elintarvikehygieenisesti
riskilämpötilassa. Väittävän kebablihan tarjoilulämpötila ei ollut riittävän kuuma
ja huonolaatuisen kebablihan kylmäsäilytyslaite oli ollut liian lämmin.
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Kauppatorin säännöllisistä myyntipisteistä otettiin näytteitä pääasiassa tuoreen
kalan projektiin, joten ruokanäytteitä otettiin ainoastaan kolme.
Ruokien
tarjoilutapaan jouduttiin puuttumaan, sillä ulkomyyntipisteessä ruoka-annokset
tulee myyjän antaa asiakkaalle eikä itsepalvelu ole sallittua.
Kesän helteisimpänä jaksona oli kaksi suurta yleisötapahtumaa FarmariSuomen maatalousnäyttely ja Valkosipuliyö. Molemmissa tapahtumissa
jouduttiin
huomauttamaan
liian
lämpimistä
kylmälaitteista.
Uusintatarkastuksissa kylmälaitteet oli saatu riittävän kylmiksi.
Yhdestä kalasäilykkeestä tuli ympäristövirastoon asiakasvalitus. Säilykepurkin
sisältö oli purkkia avattaessa purskahtanut purkista ulos. Asiakas toimitti kaksi
kalasäilykettä laboratorioon tutkittavaksi.
Tutkitut kalasäilykkeet eivät
termostaattikokeessa pullistuneet ja säilykkeiden mikrobiologinen laatu todettiin
hyväksi.
Niissä tapauksissa, joissa elintarvikenäyte todettiin huonolaatuiseksi tai siitä oli
tehty
valitus,
ilmoitettiin
asiasta
toiminnanharjoittajan
kotikunnan
valvontaviranomaisille.

7. JATKOTOIMENPITEET
Suurissa yleisötapahtumissa terveystarkastajat tulevat edelleen kiinnittämään
huomiota
valmistuskeittiön
kapasiteettiin
käsitellä
isoja
ruokaeriä.
Valmistuskeittiössä tulee olla riittävästi jäähdytys- ja kylmälaitteita isojen
ruokaerien käsittelyyn, jotta varmistetaan ruokien riittävän nopea jäähdytys ja
kylmänä pysyminen. Ruokaerien kuljetuksessa on turvattava kylmä- ja
kuumaketjun säilyminen. Poikkeukselliset ruoanvalmistustilanteet on myös
huomioitava valmistuskeittiön omavalvonnassa.
Ruoanmyyntipisteissä tulee olla riittävästi toimivia kylmälaitteita ja
lämpöhauteita helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen. Tämän lisäksi
tarkastuksissa kiinnitetään jatkossa huomioita siihen, että myyntipiste ja sen
laitteisto ovat toiminnanharjoittajan kotipaikka kunnan valvontaviranomaisen
hyväksymiä.
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Kesätapahtumat 20031 Elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja mitatut lämpötilat

Näyte

Pehmytjäätelö

Unelmakääretorttu

Näytteen Aerobiset
otto
mikrolämpö- organismit
(pmy/g)
tila 0 C

Aistinvarainen
arvio

(1-5 )

Entero- Koag.posit
bacteria· stafylokokit
ceae
(pmy/g)
(pmy/g)

Bacillus
cereus
(pmy/g)

Lämpökestoiset
kolimuotoiset
bakteerit
(pmy/g)

arvo <1000

Kolimuotoiset
bakteerit
(pmy/g)

arvo <10

Kuiva,
kovettunut,
Vanhanmakuin
arv.<1000
en, haju 4,0
arvo <10

Su/fiittia
pelkistävät
klostridit
(pmy/g)

Mikrobiologinen
laatu

hyvä

arvo <100

arvo <100

huono kuivunut

Lihavarras

31000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

välttävä

Kalapyörykkä

arvo 10000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Kebabliha, kypsä

1B 000

arvo <10

arvo <100

100

välttävä

Keitetty riisi

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

hyvä

Keitetty riisi
Meksikon pata,
kypsä liharuoka

700000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

välttävä

arv.3000

arvo <100

arvo <100

Kasvislasagne

arv.7000

Lihavarras,
esikypsennetty

40000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <10

arvo <100

arvo <100

arvo <10

välttävä

Broileri,
esikypsennetty

300000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo BO

arvo <100

arvo <100

arv.50

välttävä

arvo <10

arvo <10

hyvä
hyvä

arvo <100

-l

Kaali-tuorekurkkutomaatti-salaatti

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0
arvo <1000'

arvo <100
arvo <10

arvo <100

arvo <10

hyvä

arvo <100

Poronlihamakkara

6

Leipäjuusto

6

Villisikamakkara

6

arvo <1000'

arvo <10

Villisikasavuliha

6

arvo <1000

arv.<10

hyvä

arvo <1000

arv.<10

hyvä

arvo <10

arvo <10
arvo <10

hyvä
hyvä

arvo <10

hyvä

Pizzapala
Pottukalkkunavuoka
Juustosavuporokeitto

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hvvä

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Kasvislisäke, kypsä

arv.<1000

arv.<10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Pehmytjäätelö

140000

arvo <10

Unelmatorttu

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Keitetty riisi

arvo <1000

arv.<10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Lasagne

arvo <1000

arv.<10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Broilerihöystö

arv.3000

arv.<10

arvo <100

arvo <100

hyvä

arvo 18 000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

välttävä

Broilerinfile, kypsä

42000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

välttävä

Jauheliha, kypsä

30000

arv.30

arvo <100

arvo <100

välttävä

Tonnikalahiutalei-ta

5

5500

huono

• Maitohappobakteereja arvo <100 pmy/g

-l

Valkosipuliyö 20031 Elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja mitatut lämpötilat
Näyte

Enterobacteriaceae
(pmy/g)

Koag.posit.
stafylokokit
(pmy/g)

Bacillus
cereus
(pmy/g)

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Näytteenotto Aerobiset
mikro·
lämpötila 0 C
organismit
(pmy/g)

Keitetty riisi

Aistinvarainen
arvio

LIITE 2

(1-5 )

Lämpökestoiset
kolimuotoiset
bakteerit
(pmy/g)

Mikrobiologinen
laatu

Keitetty riisi

68

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Keitetty riisi

91

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Keitetty riisi
Valkosipuli
härkää
Valkosipuli
kanaa
Valkosipuli
lammasta
Kebabliha,
sipuli

50

arvo <1000

arv.30

arvo <100

arvo <100

hyvä

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

arv.2000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

17 milj.

arvo <10

arvo <100

arvo <100

huono

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

arvo <100

arvo <100

Kebabliha
Kaali-paprikaananas-salaatti

66

arv.8000
14

ulkonäkö 4,0,
haju 4,0

arvo <10

hyvä

-J

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiiliostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesäliä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesäliä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetaliit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyliä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipääliysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesäliä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalalia Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalia Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesäliä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalia Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvalilsuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueelia.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen eriliiskeräyksen toteutuminen Oulun alueelia 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalii- ja konepaja-alalia Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen pääliykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003
9/2003
10/2003

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopalstorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suola pitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja manslkan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuolteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
Keitliöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa v. 2002.
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja korjaamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.
Suurtalouskeiltiöiden jätehuolto Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 2002 - 2003.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2003.
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