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1. Johdanto
Ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden keittiöhygieniaprojekti toteutettiin elo-marraskuun aikana 2002 Oulun kaupungin Ympäristöviraston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun restonomi opiskelijoiden Tatja Hahtosen ja Heli Laurila-Junttilan toimesta. Loppuraportin laati terveystarkastaja Maarit Ukkola.

Projekti katsottiin aiheelliseksi toteuttaa, koska vuonna 2001 tehdyssä "Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa 2001" -projektissa vihannesleikkureiden, leikkuulautojen ja työ pöytien puhtausnäytteissä oli paljon huonoja tuloksia. Lisäksi haluttiin selvittää siivoussuunnitelmien sisältöä.

Tämän projektin tarkoituksena oli puhtausnäytteiden ottamisen lisäksi tarkastella
omavalvontaan kuuluvia siivoussuunnitelmia, siivousvälineiden säilytystiloja sekä
siivousvälineitä (Liite 1). Tutkimuksessa oli mukana 60 elintarvikehuoneistoa, 31
henkilöstöruokalaa ja 29 ravintolaa, joista 28 ravintolalle ja 31 henkilöstöruokalalle
tehtiin siivoussuunnitelmia koskeva tarkastelu. Puhtausnäytteet otettiin keittiöiden
puhdistetuilta pinnoilta ja näytteet analysoitiin Oulun kaupungin elintarvike- ja
ympäristölaboratoriossa.

2. Omavalvonta- ja siivoussuunnitelma sekä Listeria
Terveydensuojelulainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajan on tunnettava yrityksensä elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät hygieeniset vaarat ja laadittava suunnitelma ja toteutettava sitä terveys haittoja aiheuttavien epäkohtien estämiseksi ja
poistamiseksi. Toiminnanharjoittajan on siis laadittava omavalvontasuunnitelma,
jonka yksi tärkeä osa on elintarvikkeiden käsittelytilojen puhdistusohjelma. Ohjelmassa on lueteltava siivouskohteet, siivoustapa kohteittain, puhdistustiheys, käytettävät puhdistusaineet ja -välineet. Puhdistuksen toimivuutta tulee seurata silmämääräisesti päivittäin. Silmämääräisesti puhdas tulos voi kuitenkin antaa väärän turvallisuuden tunteen. Sen takia on hyvä tehdä pistokoeluontoisesti tarkempia
mikrobiologisia tutkimuksia eri pinnoilta.
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Puhtaiden pintojen lähtökohtana on puhtaat siivousvälineet, niin ettei likaa siirretä
paikasta toiseen. Siivousvälineiden puhdistukseen ja säilytykseen tulee olla
asianmukaiset tilat.

Pintapuhtausnäytteistä tutkittiin kokonaisbakteerit. Osasta kohteista tutkittiin myös
listeriabakteerien esiintyminen. Listeria on yleinen bakteeri luonnossa, joka voi
esiintyä esim. kasviksissa. Tehokkaasta pesusta huolimatta bakteeri voi säilyä pitkään vaikeasti puhdistettavissa laitteissa saastuttaen tuotteita. Listeriabakteeri on
erityisen haitallinen henkilöille, joilla on yleinen vastustuskyky heikentynyt. Listerianäytteet otettiin vaikeasti puhdistettavien vihannesleikkureiden pinnoilta.

3. Puhtausnäytteenotto ja raja-arvot
Kontakti- eli kosketusmaljoissa elatusainetta on annosteltu 5,5 cm halkaisijaltaan
olevalle maijalle niin, että elatusaineen pinta on selvästi maljan reunojen yläpuolella. Maljan kansi avataan ja elatusainepinta painetaan tiiviisti tutkittavaa pintaa
vasten noin 3 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen kansi suljetaan. Maljoja kasvatetaan
1-2 vrk 35-27 °G:ssa tai 3-5 vrk huoneenlämmössä. Kasvatuksen jälkeen lasketaan pesäkkeiden lukumäärät.

Puhdistetulta ja kuivalta pinnalta otetun näytteen tulos arvioidaan seuraavasti:

Hyvä
Tyydyttävä
Huono

< 50

51-250
> 250

bakteeripesäkettä/malja
bakteeripesäkettä/malja
bakteeripesäkettä/malja

4. Siivoussuunnitelmat, ravintolat
4.1 Omavalvontasuunnitelma siivouksen osalta
Siivoussuunnitelma sisältyi omavalvontasuunnitelmaan 19 ravintolan keittiöllä. Yhdeksän ravintolan keittiöItä se puuttui kokonaan (Kuva 1.)
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Keittiöiden siivoussuunnitelmat, ravintolat.

Omatoiminen puhtausnäytteiden ottaminen ravintoloissa ei ole vielä yleistä. Vain
kolmessa ravintolassa puhtausnäytteiden ottaminen sisältyi omavalvontasuunnitelmaan. Kahdessa ravintolassa näytteitä oli myös otettu, mutta vain yhdessä paikassa näytteiden tutkimustulokset olivat omavalvontakansiossa. Niissä paikoissa
joissa ei puhtausnäytteiden ottaminen ollut käytäntönä, opastettiin puhtausnäytteiden otossa ja jätettiin Hygicult-puhtausnäyteagar koekäyttöön.

4.2 Siivoussuunnitelman sisältö

Siivouskohteet oli määritelty 18 keittiössä. Puhdistusmenetelmät eri kohteille ja
laitteille oli selostettuna 6 keittiössä. Siivousvälineiden puhdistus ja pesuaine oli
määriteltynä kolmen keittiön siivoussuunnitelmassa ja erillinen desinfiointiaine oli
käytössä 17 keittiössä .

Ravintoloiden keittiöissä ei värikoodattujen siivousvälineiden käyttö ole yleistä, sillä
vain kahdessa ravintolassa ne olivat käytössä. Kertakäyttöisiä siivousvälineitä oli
käytössä kahdeksassa keittiössä.

Siivouksen vastuuhenkilö oli nimetty 13 keittiössä. Osa ravintolan keittiöstä oli niin
pieniä, että henkilökuntaa saattoi olla vain yhdestä kahteen, jolloin vastuuhenkilöä
ei oltu erikseen nimetty.

Puhdistusaineastiat olivat kaikissa paikoissa asianmukaisesti merkittyjä.
Puhdistusaineen annostustapa oli määritelty 13 ja puhdistustiheydet kohteille oli
merkittynä 17 keittiössä.
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4.3 Siivouskomero
Siivousvälineille oli oma säilytystila 22 ravintolassa. Hyvästä siivouskomerosta
löytyy kaatoallas, harjateline, kuivauspatteri, kunnollinen valaistus, hyvä ilmastointi
ja hyllytilaa. Kaatoallas oli 13 siivouskomerossa, muutamassa paikassa se tosin oli
täynnä tavaraa. Harjateline löytyi 12, kuivauspatteri löytyi kahdeksasta ja kunnollinen valaistus oli 13 siivouskomerossa. Hyvä ilmastointi oli yhdeksässä ja hyllytilaa
oli 18 siivouskomerossa.

4.4 Keittiön siisteyden arvio
Keittiöiden siisteyttä arvioitiin aistinvaraisesti asteikolla 1-3 (1=huono, 2=tyydyttävä
ja 3=kiitettävä). Ravintoloiden keittiöiden keskiarvoksi tuli 2,15.

4.5 Ohjeet keittiöille
Yleisimmät ohjeet ravintolan keittiöille: siivouskehotus keittiöllä, siivouskomeron
hankkiminen tai ko. komeron järjestyksen parantaminen, siivousvälineiden puhtauden parantaminen tai siivousvälineiden uusiminen sekä Hygicultin käytön opastus.

5. Puhtausnäytteiden tulokset ravintoloissa
Puhtausnäytteitä otettiin keittiön vihannesleikkurista, leikkuulaudasta, työpöydän
pinnasta ja käsienpesuhanasta.
Vihannesleikkureista otettiin 18 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä yhdeksässä
(50%), tyydyttävä neljässä (22%) ja huono viidessä (28%) keittiössä. (Kuva 5.)
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Vihennesleikkuri

o huono
c tyydyttävä
o hyvä

Kuva 5.

Vihannesleikkureiden puhtausnäytteiden tulokset, ravintolat.

Leikkuulaudoista otettiin 23 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä 13 (56,5%), tyydyttävä
kahdessa (8,7%) ja huono kahdeksassa (34,8%) keittiössä. (Kuva 6.)

Leikkuulauta

(;] huono
c tyydyttävä
o hyvä

Kuva 6.

Leikkuulautojen puhtausnäytteiden tulokset, ravintolat.

Työpöydistä otettiin 28 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä yhdeksässä (32%), tyydyttävä kahdessa (7,2%) ja huono 17 (60,7%) keittiössä. (Kuva 7.)

Työpöytä

o huono
c tyydyttävä
o hyvä

Kuva 7.

Työpöytien puhtausnäytteiden tulokset, ravintolat.
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Käsienpesuhanoista otettiin 27 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä kuudessa (22,2%),
tyydyttävä kahdeksassa (29,6%) ja huono 13 (48,1 %) keittiössä. (Kuva 8).

Käsienpesuhana

Ohuona

o tyydyttävä

o hyvä

Kuva 8.

Käsienpesuhanojen puhtausnäytteiden tulokset, ravintolat.

Listerianäyte otettiin 15 keittiön vihannesleikkurista. Listeriabakteeria ei todettu yhdessäkään näytteessä.

6. Siivoussuunnitelmat, henkilöstöruokalat
6.1 Omavalvontasuunnitelma siivouksen osalta
Omavalvontasuunnitelmaan kuuluva siivoussuunnitelma oli 25 henkilöstöruokalaila. (Kuva 9.) Valtaosalla keittiöistä oli todella laajat, yksityiskohtaiset ja selkeät
ohjeet näkyvästi esillä, mutta tulokset ja silmämääräinenkin arvio puhuivat monessa kohteessa toista ko. suunnitelmien käytöstä. Yleisesti ottaen syntyi usean
keittiön kohdalla vaikutelma, että siivoussuunnitelmat toimivat ainoastaan paperilla.
Selkeitä puutteita saattoi havaita tarkasteltaessa pintoja pöytätasoista alaspäin.
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Keittiöiden siivoussuunnitelmat, henkilöstöravintolat.

Puhtausnäytteiden ottaminen sisältyi omavalvontasuunnitelmaan 23 keittiöllä. 19
keittiöllä ko. tutkimustulokset löytyivät omavalvontakansiosta. Puhtausnäytteiden
oton opastusta annettiin vain yhdelle keittiöistä, sillä puhtausnäytteiden otto oli
valtaosalle tuttua.

6.2 Siivoussuunnitelman sisältö

Siivouskohteet oli määritelty 22 keittiössä. Puhdistusmenetelmät eri kohteille ja
laitteilie oli 19 keittiössä. Siivousvälineiden puhdistus ja pesuaine oli määriteltynä
12 keittiön siivoussuunnitelmassa ja erillinen desinfiointiaine oli käytössä kaikissa
keittiöissä.

Värikoodattujen välineiden käyttö ei ole kovin yleistä. 11 keittiössä oli käytössä värikoodaus tietyissä siivousvälineissä. Kertakäyttöisiä siivousvälineitä (siivousliinat)
oli 26 keittiöllä.

Siivouksen vastuuhenkilö oli nimetty 11 keittiössä. Muissa keittiöissä ilmoitettiin siivouksen kuuluvan kaikille työntekijöille. Puhdistusaineastioiden merkinnöissä ei
ollut yhdessäkään kohteessa puutteita. Puhdistustiheydet ja puhdistusaineen annostustapa oli määritelty 29 keittiössä. Kuitenkin monissa paikoissa annostustapakäytäntö oli muuta kuin ohjeissa oli ilmoitettu, eli tarkkoja mittauksia ei suoritettu
annosteltaessa pesuaineita.
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6.3 Siivouskomero
Siivousvälineiden säilytystilat olivat kaikissa keittiöissä pääsääntöisesti kunnossa
ja asianmukaisesti varustettu, mutta suhteellisen monessa kohteessa se toimi
muun tavaran varastona.

Kaatoallas löytyi 26 keittiöstä, harjateline oli 22 ja kuivauspatteri 25 siivousvälineiden säilytystilasta. Kunnollinen valaistus oli 25, ilmastointi 24 ja hyllytilaa 27 keittiön siivouskomerossa.

6.4 Keittiön siisteyden arvio
Keittiöiden

siisteyttä

arvioitiin

aistinvaraisesti

asteikolla

1-3.

(1=huono,

2=tyydyttävä ja 3=kiitettävä). Henkilöstöruokaloiden keskiarvoksi tuli 2,5.

6.5 Ohjeet keittiöille
Yleisimmät ohjeet keittiöille: Siivouskomeroiden järjestystä tulee parantaa ja tyhjentää ne sinne kuulumattomista tavaroista, suositeltiin värikoodattujen siivousvälineiden hankkimista. Värikoodauksen hyöty on selkeä erityisesti keittiöissä, joissa
käytetään paljon tilapäistä työvoimaa, tällöin voidaan varmistaa, että harjoja käytetään juuri niille varattuun tarkoitukseen.

7. Puhtausnäytteiden tulokset henkilöstöruokaloissa
Puhtausnäytteitä otettiin keittiön vihannesleikkurista, leikkuulaudasta, työpöydän
pinnasta ja käsienpesuhanasta.
Vihannesleikkureista otettiin 20 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä yhdeksässä
(45%), tyydyttävä kahdessa (10%) ja huono yhdeksässä (45%) keittiössä.
(Kuva 12.)
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Vihannesleikkuri

o huono
c tyydyttävä
[] hyvä

Kuva 12. Vihannes/eikkureiden puhtausnäytteiden tulokset,
henkilöstöruokalat.
Leikkuulaudoista otettiin 31 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä 26 (83,9%) ja huono
viidessä (16,1%) keittiössä (Kuva 13.)

Leikkulauta

o huono

[] tyydyttävä
o hyvä

Kuva 13. Leikkuulautojen puhtausnäytteiden tulokset, henkilöstöravintolat.

Työpöydistä otettiin 29 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä 16 (55,2%), tyydyttävä kahdessa (6,9%) ja huono 11 (37,9%) keittiössä (Kuva 14.)

Työpöytä

o huono
[] tyydyttävä
[] hyvä

Kuva 14. Työpöytien puhtausnäytteiden tulokset, henkilöstöravintolat.
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Käsienpesuhanoista otettiin 31 näytettä. Puhtausnäyte oli hyvä 14 (45,2%), tyydyttävä neljässä(12,9%) ja huono 13 (41,9%) keittiössä. (Kuva 15.)

Käsienpesuhana

o huono
IJ tyydyttävä

o hyvä

Kuva 15. Käsienpesuhanojen puhtausnäytteiden tulokset,
henkilöstöravintolat.
Listerianäyte otettiin 15 keittiön vihannesleikkurista. Listeriabakteeria ei todettu.

8. Pohdinta
Projektissa kävi esille, että 25% tutkimukseen osallistuvalla keittiöitä puuttui siivoussuunnitelma. Ravintoloilla puuttui ko. suunnitelmia enemmän. Värikoodattujen
siivousvälineiden käyttö ravintoloissa on harvinaista ja henkilöstöruokaloissakaan
niitä ei ole vielä laajalti käytössä.

Vaikka siivoussuunnitelma oli laadittu, harvaan siivoussuunnitelmaan oli kuitenkaan sisällytetty ohjeita siivousvälineiden puhdistuksesta. Tämä näkyikin tarkasteltaessa siivousvälineitä ja niiden puhtautta. Yleensä ottaen siivousvälineet olisivat olleet helposti puhdistettavia, mutta harvassa ne olivat selvästi puhtaat. Ne
keittiöt, joissa oli puhtaat siivousvälineet, saivat myös kiitettävän arvion siivouksen
silmämääräisessä arvostelussa.

Ravintoloissa siivousvälineiden puhdistamista oli vielä vähemmän ohjeistettu kuin
henkilöstöruokaloissa.
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Vuonna 2001 tehdyssä tutkimuksessa "Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa" oli ongelmana myös siivouskomeroiden ja siivousvälineiden puhtaus,
eikä parannusta siihen verrattuna ollut tapahtunut. Siivouskomerot toimivat useassa paikassa lähinnä varastotilana ja niiden siisteydessä ja järjestyksessä olisi
ollut useassa keittiössä paljon parannettavaa.

Henkilöstöruokaloissa vihannesleikkureiden puhtausnäytteistä 45% oli huonoja.
Ravintoloiden näytteistä 28 % oli huonoja. Eräs syy huonoihin tuloksiin voi johtua
siitä, että leikkureita ei voi pestä kokonaan astianpesukoneessa. Näytteet otettiin
leikkurin sisältä kiinteästä osasta. Vihannesleikkureiden pesemiseen ja desinfiointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, koska niissä valmistetaan kuumentamattomia sellaisenaan syötäviä ruokia.

Puhtausnäytteet leikkuulaudoilta ja työpöydiltä olivat henkilöstöruokaloissa paremmat kuin ravintoloissa.

Suuri osa huonoista tuloksista tuli käsienpesuhanojen kohdalta. Tuloksista voi vetää johtopäätöksen, että tärkeä ja hygienia kannalta kriittinen kohde, käsienpesuhana, jää useimmiten siivouksen yhteydessä puhdistamatta. Hanaan kosketaan yleensä aina likaisilla käsillä ja hanaa kiinni laitettaessa esim. käsienpesun
jälkeen sama lika tartutetaan käsiin, jos hana laitetaan paljain käsin kiinni. Hanaa
suljettaessa olisi syytä käyttää

paperia apuna.

Em. käsien jälkisaastuminen

poistuisi jos keittiössä olisi käytettävissä valokennohanoja. Valvontatyössä tullaan
kiinnittämään huomio käsienpesuhanoihin ja pyritään ohjaamaan yrityksiä siirtymään käsikäyttöisistä hanoista esim. valokennohanoihin vähintäänkin keittiöiden
käsienpesupisteissä.

Vaikka puhtausnäytteiden tulokset olivat useimmin huonompia ravintoloissa kuin
henkilöstöruokaloissa, aistinvarainen keittiöiden siisteysarviointi erosi ravintoioissa
ja ruokaloissa vain vähän toisistaan.

Verrattuna vuonna 2001 tehtyyn tutkimukseen ravintoloissa käsienpesuhanojen
puhtaus on huonontunut. Henkilöstöruokaloissa leikkuulautojen, työpöytien ja käsienpesuhanojen puhtaus on huonontunut. Vihannesleikkureiden puhtaustaso on
pysynyt suunnilleen samanlaisena.
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Puhtausnäytteiden tulokset osoittivat, että juuri niissä paikoissa, joissa ei ollut siivoussuunnitelmaa, puhtausnäytetulokset olivat huonot. Samoin, jos keittiössä oli
määritelty siivouksen vastuuhenkilö, näytteissä ei ollut niin paljon huonoja tuloksia.

9. Jatkotoimenpiteet
Puhtausnäytteiden tulokset on toimitettu tarkastettuihin keittiöihin. Keittiöitä on velvoitettu toimittamaan omavalvontanäytteenä uudet puhtausnäytteet niiltä pinnoilta,
joista oli tullut huonot tulokset. Keittiöt ovat toimittaneet uusintanäytteet, ja tulokset
ovat olleet tyydyttävät tai hyvät.

Tarkastuskäynneillä tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota edelleen siivoussuunnitelmiin, siivousvälineiden kuntoon ja siivouskomeroiden järjestykseen. Elintarvikehuoneistoja hyväksyttäessä vaaditaan niille riittävän tilavat ja asianmukaisesti
varustetut siivouskomerot. Lisäksi valvontatyössä tullaan kiinnittämään huomiota
ruoanvalmistusyksikköjen käsienpesuhanoihin, niiden kuntoon ja puhtauteen. Lisäksi pyritään ohjaamaan yrityksiä siirtymään käsikäyttöisistä hanoista esim. valokennohanoihin vähintäänkin keittiöiden käsienpesupisteissä. Ruoanvalmistusyksikköjen perustamisohjeisiin lisätään suositus ei käsikäyttöisistä käsienpesuhanoista. Hygienialain alaisissa laitoksissa on jo nykyisellään kiellettyä käyttää missään käsienpesupisteessä käsi- tai käsivarsikäyttöisiä hanoja.

Liite 1
OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL34
90015 OULUN KAUPUNKI

telefax (08) 558 46799

Ravintolat/ruokalat
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite

_

Ruoka-annosten määrälpv

puh.

fax.

Omavalvontasuunnitelma:

Onko omavalvontasuunnitelmassa keittiötilojen puhdistuksesta
ohjeitalsiivoussuunnitelma?
Kyllä

~

u

Ei \]

Sisältääkö omavalvontasuunnitelma puhtausnäytteiden
ottamista?

Kyllä Li

Ei D

Onko suunnitelman mukaiset puhtausnäytteet otettu?

Kyllä

Ei

Ovatko näytteiden tutkimustulokset omavalvontakansiossa?

Kyllä 0

Ei 0

Onko siivouksen vastuuhenkilö/varahenkilö nimetty?

Kyllä 0

Ei 0

Kyllä 0

Ei

t]

Onko puhdislusmenelelmä selostettu eri kohteille ja laitteille
(esim. miten puhdistetaan vihannesleikkuri)?

Kyllä

Ei

\]

Onko puhdistusaine määritelty?

Kyllä 0

Ei 0

Onko puhdistusaineastiat asianmukaisesti merkitty?

Kyllä Li

Ei

Onko käytössä erillinen desinfiointiaine?

Kyllä

[]

Ei 0

Onko puhdistusaineen annostus/annostustapa määritelty?

Kyllä D

Ei 0

i]

[]

Siivoussuunnitelma:

Onko siivouskohteet määritelty?
- pinnat
- laitteet

\]

[1

liite 1
Puhdistustiheys?

Kyllä 0

Ei 0

Onko käytössä värikoodatut puhdistusvälineet?

Kyllä 0

Ei 0

Miten muuten pidetään erillään eri tarkoitukseen tarvittavat välineet?

Kyllä 0

Ei 0

Onko kertakäyttöiset siivousvälineet ( kk- pyyhkeet)

Kyllä Li

Ei D

Ovatko siivousvälineet puhtaat ja helposti puhdistettavissa

Kyllä 0

Ei D

Kyllä

Ei D

Onko siivoussuunnitelmassa selitetty siivousvälineiden
puhdistus (paikka, pesuaine)
harjat:

puhdistusliinat:

Siivouskomero
Onko keittiön siivousvälineille oma säilytystila?
Onko siivouskomerossa (X

=on)
kunnollinen valaistus
hyvä ilmastointi
hyllytilaa

kaatoallas
harjateline
kuivauspatteri
Mitä ohjeita annettiin keittiölle?

Keittiön siisteyden arviointi

_

(1-3)

Otetut näytteet:
Hygicuft
Usteria

Päiväys

[1

Allekirjoitus

1 = huono 2 = tyydytI.äva 3 = kiitettävä

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 hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja sala.atit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
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 kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalIi- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

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

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