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1. JOHDANTO
Oulun kaupungin ympäristövirasto selvitti kesän 2002 aikana suurissa
yleisötapahtumissa ja säännöllisessä ulkomyynnissä tarjoiltavien ruokien
hygieenistä
laatua
sekä
niiden
säilytysja
tarjoiluolosuhteita.
Elintarvikenäytteitä
ottivat
Oulun
kaupungin
terveystarkastajat
ja
terveystarkastaja-harjoittelija Henna Hihnala. Näytteet tutkittiin Oulun
kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Projektin toteuttamisesta ja
raportin laatimisesta vastasivat terveystarkastaja Ulla Pahtamaa ja johtava
hygieenikko Maija Nurminen.
Kesäkuukausien aikana Oulussa on useita isoja yleisötilaisuuksia. Säännöllistä
ulkona tapahtuvaa ruoantarjoilua on lähinnä kauppatorilla. Tapahtumista
tehdään
terveydensuojelulain
mukainen
ilmoitus
ympäristövirastoon.
Ilmoituksesta ilmenee mm. tarjoiltavat ruoat, niiden valmistuspaikat sekä
säilytys- ja tarjoiluolosuhteet. Säännöllisessä ruoantarjoilussa tulee toteuttaa
omavalvontaa.
Kesällä 2001 selvitettiin ensimmäisen kerran kattavammin ulkona tarjottavan
ruoan hygieenistä laatua. Selvityksen seurauksena ympäristövirasto uusi
keväällä 2002 elintarvikkeiden tilapäis- ulkomyyntiohjeen. Ohjeessa annetaan
tiivistelmänä keskeisimpiä hygieniaohjeita ja vaatimuksia mm. helposti
pilaantuvien elintarvikkeiden säilytyslämpötilat. Kesän 2001 tulosten perusteella
annettiin mm. suositus, että riisi keitettäisiin tarjoilupaikalla.
Tämä selvitys toteutettiin samalla tavoin kuin kesän 2001 selvitys, mutta tällä
kertaa haluttiin selvittää tuoreen kalan laatua aikaisempaa enemmän.

2. PROJEKTIN TOTEUTUS
Tarkastuksien yhteydessä elintarvikenäytteitä otettiin yhteensä 69 kpl. Näytteitä
otettiin salaateista, keitetystä riisistä, valmiista liha- ja kalaruuista sekä
tuoreesta kalasta. Näytteenoton yhteydessä mitattiin useimmiten elintarvikkeen
lämpötila.
Suurista yleisötapahtumista otetut näytteet jakaantuivat seuraavasti: Oulun Yöt
18 kpl, Rotuaari Piknik 4 kpl, Meri Oulu 2kpl, Oulun Pokaali 5 kpl ja
Valkosipuliyö 15 kpl.
Kauppatorin
kahdeksasta
säännöllisestä
tarjoilupaikasta
otettiin
25
elintarvikenäytettä, joista 15 otettiin tarjoiltavasta ruoasta ja 10 tuoreesta
kalasta. Uusintanäyte otettiin, mikäli elintarvikkeen laatu oli todettu huonoksi.
Kauppatorin ruoantarjoilupaikoissa tuli olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma,
jonka toteuttamista tarkastettiin. Tarjoilupisteiden tuli seurata ja kirjata
elintarvikkeiden säilytys- ja tarjoiluolosuhteiden lämpötiloja. Kylmälaitteissa tuli
olla lämpömittarit. Elintarvikkeita käsitteleviitä työntekijöiltä edellytettiin, että he
esittävät valvojaIle elintarviketyöntekijän terveystodistukset.
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA RAJA-ARVOT
Näytteistä tehtiin seuraavia määrityksiä; aerobiset mikro-organismit,
lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit, koagulaasipositiiviset stafylokokit,
rikkivetyä tuottavat bakteerit, enterobakteerit, Bacil/us cereus ,Baci/lus sp. ja
Listeria monocytogenes. Tutkimukset tehtiin seuraavilla menetelmillä:
Aerobiset mikro-organismit
Bacil/us cereus
Enterobacteriaceae
Koagulaasipositiiviset stafylokokit
Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit
Rikkivetyä tuottavat bakteerit
Listeria monocytogenes

NMKL 86
NMKL67m
NMKL 144
NMKL66m
NMKL 125
NMKL 96
NMKL 136m

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 ja valmistus- ja käsittelyhygienia.
Vastavalmistetuille ruuille, kuten keitetty riisi ja kypsennetyt Iiha- ja kalaruoat,
on sovellettu tiukempia raja-arvoja kuin teollisille kypsille tuotteille. Laadultaan
hyvässä vasta valmistetussa elintarvikkeessa aerobisten mikro-organismien
määrä on alle 10 000 pmy/g ja huonossa yli 100 000 pmy/g.
Tuoreen kalan kohdalla aerobisten mikro-organismien sijasta tutkitaan rikkivetyä muodostavat bakteerit, jotka aistinvaraisten muutosten ohella ilmaisevat
kalan pilaantumista.
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
hygieenisiin
puutteellisuuksiin.
Lämpökestoiset
kolimuotoiset
bakteerit
ovat
suolistobakteereja,
joiden
esiintyminen
elintarvikkeissa on myös osoitus elintarvikkeen huonosta käsittelyhygieniasta.
Enterobakteerien ja lämpökestoisten kolimuotoisten bakteerien osalta
tutkimustulosta pidetään hyvänä, jos bakteerien määrä on alle 100 pmy/g ja
huonona, jos pesäkemäärä on yli 1 000 pmy/g.
Bacil/us cereus on yleisimpiä ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereita. Nämä
ruokamyrkytykset johtuvat Bacil/us cereus bakteerien tuottamasta myrkystä,
toksiinista. Tällaisia toksiineja tuottavia kantoja esiintyy myös muilla Bacil/ussuvun lajeilla. Bacil/us-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.
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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.

Listeria monocytogenes- bakteeri on yleinen ympäristössä. Sitä esiintyy
maaperässä, kasveissa ja eläimissä. Sitä on todettu maidosta ja
maitotuotteista, lihasta ja lihatuotteista, kalasta ja kalatuotteista sekä
vihanneksista. Listeria monocytogenes -bakteeri voi aiheuttaa ihmiselle
vakavan taudin, Iisterioosin, joka tarttuu yleensä elintarvikkeiden välityksellä.
Erityisen alttiita vakaville infektioille ovat vastustuskyvyltään heikentyneet
henkilöt. Terveelle aikuiselle ruoan sisältämä korkea L. monocytogenes pitoisuus (noin 106 pmy/g) aiheuttaa tavanomaisia ruokamyrkytysoireita.
Tuoreessa kalassa saattaa esiintyä Iisteriaa. Se tuhoutuu kuumennettaessa (yli
+72
asteessa),
mutta
kypsennettyihin
tuotteisiin
se
voi
joutua
jälkisaastutuksena. Mikäli Iisteriaa esiintyy kypsässä kalatuotteessa yli 100
pmy/g, voidaan tuotetta pitää elintarvikkeeksi sopimattomana.
Osalle näytteistä: salaatit ja tuore kala, tehtiin aistinvarainen arvio ulkonäön,
hajun ja salaateille myös maun osalta. Aistinvaraisen arvion tarkoituksena on
selvittää, onko näytteessä havaittavissa pilaantumiseen viittaavia aistinvaraisia
muutoksia.
Elintarvikeryhmittäin määritykset tehtiin seuraavasti: Kypsistä liha-, kala- ja
kasvisruuista sekä keitetystä riisistä määritettiin aerobiset mikro-organismit,
enterobakteerit, Bacillus cereus ja koagulaasipositiiviset stafylokokit.
Salaateista määritettiin lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit, Bacillus cereus,
koagulaasipositiiviset stafylokokit ja tehtiin aistinvarainen arvio. Tuoreesta
kalasta määritettiin rikkivetyä tuottavat bakteerit, Listeria monocytogenes sekä
tehtiin aistinvarainen arvio.
Säädösten mukaan mikrobiologisesti helposti pilaantuva elintarvike tulee
säilyttää kylmälaitteessa. Valmiit ruoat ja salaatit on säilytettävä enintään
+8°C:ssa. Tuore kala on säilytettävä 0 - +3°C:n lämpötilassa. Kuumana
tarjoiltavat ruoat on säilytettävä vähintään +60°C:n lämpötilassa.

4. TULOKSET

Elintarvikenäytteiden tulokset on jaoteltu kolmeen ryhmään: ulkoalueella
tapahtuvasta säännöllisestä ruoantarjoilusta (kauppatori), Valkosipuliyötapahtumasta ja muista kesätapahtumista otetut elintarvikenäytteet.

4.1. Ulkoalueella tapahtuva säännöllinen ruoantarjoilu (kauppatori)

Projektissa oli mukana kaikki kauppatorin kahdeksan ruoantarjoilupaikkaa.
Kaikilla ruoantarjoajilla oli omavalvontasuunnitelma. Tarjoilupaikat tarkastettiin
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toiminnan alkuvaiheessa ja useamman kerran kesän aikana. Yhdelle
tarjoilupisteelle annettiin kirjallinen siivouskehotus, koska myyntipisteen
olosuhteet olivat epähygieeniset.
Kolmessa tarjoilupisteessä kehotettiin hankkimaan lisää kylmälaitteita
pakastetun kalan sulatukseen. Pakastettu kala piti sulattaa kylmälaitteessa, sillä
muutoin kalan kylmäketjun hallitseminen on hankalaa. Silti tuoreen kalan
säilytyslämpötiloissa esiintyi puutteita, sillä vaadittu säilytyslämpötila 0- +3
astetta ei aina toteutunut.
Tarkastuskäynneillä valvottiin myös omavalvonnan toteuttamista.
4.1.1. Elintarvikenäytteet
Kauppatorilla olevista kahdeksasta tarjoilupaikoista otettiin yhteensä 25
elintarvikenäytettä. Näytteistä mikrobiologiselta laadultaan oli hyviä 72%
(18kpl), välttäviä 16% (4kpl) ja huonoja 12% (3kpl). Näytteiden tutkimustulokset
on esitetty liitteessä 1.
Tarjoiltavista ruuista (kypsät ruoat ja salaatit) otetuista 15 näytteestä hyviä oli
87% (13 kpl), välttäviä 7% (1 kpl) ja huonoja 7% (1 kpl). Tuoreesta kalasta
otettiin 10 näytettä, joista hyviä oli 50% (5 kpl), välttäviä 30% (3 kpl) ja huonoja
20% (2 kpl).
Lämpimänä tarjoiltavista ruuista otettiin kahdeksan näytettä (riisiruokia,
kypsennettyjä kalaruokia, riistapyöryköitä, kermaperunoita, hampurilaispihvi ja
kevätkääryle). Kuuden ruokanäytteen mikrobiologinen laatu oli hyvä. Yhden
kermaperunanäytteen ja yhden paistetusta kirjolohesta otetun näytteen
kokonaisbakteerimäärät olivat kohonneet. Kermaperunoiden mikrobiologinen
laatu todettiin välttäväksi. Paistetussa kirjolohessa todettiin myös pieni määrä
Listeria monocytogenes-bakteeria (alle 10 pmy/g), minkä perusteella paistetun
kirjolohen laatu arvioitiin huonoksi. Ruoantarjoajaa kehotettiin puhdistamaan
tilat perusteellisesti. Ristikontaminaation estämiseksi raakojen ja kypsien
tuotteiden käsittelyyn tuli varata eri välineet. Paistetun kirjolohen
uusintanäytteessä ei todettu Listeria monocytogenes-bakteereita.
Kaksi keitetystä riisistä otettua näytettä olivat laadultaan hyviä. Riisiruokien
valmistus opastettiin jaksottamaan päivittäin useaan erään.
Lämpimänä tarjoiltavia ruokia ei pidetty aina riittävän kuumina eli yli +60
asteisena. Näytteenoton yhteydessä mitatut tarjoilulämpötilat olivat kahdessa
näytteessä yli +60 astetta ja neljässä alle +60 astetta.
Kaikki salaateista otetut kuusi näytettä olivat laadultaan hyviä. Salaatit tuotiin
kauppatorin myyntipisteisiin valmiiksi pilkottuina, koska kasvisten pesun ja
käsittelyn on edellytetty tapahtuvan elintarvikehuoneistossa. Salaatteja
säilytettiin jääkaapeissa, jonka lämpötilaa yrittäjä omavalvonnassaan seurasi.
Riittävän kylmän lämpötilan saavuttaminen oli salaattien tarjoilussa
vaikeampaa. Salaattien mitatut tarjoilulämpötilat näytteenoton yhteydessä olivat
vaadittavat alle +8 astetta vain yhdessä näytteessä ja yli +8 viidessä
näytteessä. Näissä lämpötilavaihtelu oli 10-21 astetta.
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Raa'asta kalasta, muikusta ja kirjolohesta, otettiin 10 näytettä. Viisi näytettä oli
laadultaan hyviä, kolme välttävää ja kaksi huonoa. Laadultaan välttävissä ja
huonoissa kala näytteissä bakteerien kokonaismäärä sekä rikkivetyä
muodostavien bakteerien määrä oli kohonnut. Kaikkien välttävien ja
huonolaatuisten kalojen lämpötila oli yli +3 astetta. Huonon muikkunäytteen
vuoksi otettiin uusintanäytteitä sekä pakastetusta että sulatetusta muikusta.
Pakastemuikkujen laatu oli hyvä (3 kpl), mutta sulaneiden (2kpl) välttävä tai
huono. Sulaneet muikut säilytettiin liian lämpimässä: +9 asteessa.
Huonolaatuisen kirjolohinäytteen vuoksi myyntipisteestä otettiin uusintanäytteet.
Tällöin kalan säilytyslämpö oli +10 astetta ja laatu oli välttävä. Yrittäjiä
opastettiin tuotteiden säilytyksessä.
Tätä seuranneessa tarkastuksessa
mitattiin jääkaapissa säilytettävän muikun lämpötilaksi +2 astetta.
Hyvien kalanäytteiden lämpötilat olivat välillä -1,5 - +6 astetta. Yksi
hyvälaatuinen muikkunäyte oli +13 asteista, sillä kaloja oli sulatettu styroxlaatikossa ilman jäitä. Muikut siirrettiin välittömästi kylmäkaappiin.
Listeria monocytogenes-bakteeria esiintyi 20% raaoissa kala näytteissä.
4.1.2. Omavalvonta
Kauppatorin säännöllisessä ruoantarjoilussa tapahtui edelliskesään 2001
verrattuna
parannusta.
Kaikki
ruoantarjoajat
olivat
laatineet
omavalvontasuunnitelman ja omavalvonta sisäistettiin paremmin. Kylmälaitteet
oli varustettu lämpömittarein ja osalla oli mittauksiin käytössä piikkimittareita.
Kaikissa ruoantarjoilupisteissä omavalvonnassa seurattiin ja kirjattiin
kylmälaitteiden
sekä
tarjoiltavien
ruokien
lämpötiloja.
Kolmessa
tarjoilupisteessä kylläkin vasta kehotuksen jälkeen. Vakituiset työntekijät
esittivät seitsemässä tarjoilupisteessä elintarviketyöntekijän terveystodistukset.
Yhden tarjoilupisteen työntekijöillä oli suullisen ilmoituksen mukaan
elintarviketyöntekijän terveystodistukset, mutta niitä ei esitetty.
Omavalvonnan toteuttamisessa oli merkittävä parannus edeltäneeseen kesään
verrattuna. Kesällä 2001 omavalvontasuunnitelmia ei kaikissa tarjoilupaikoissa
esitetty, lämpötilojen kirjauksia ei tehty juuri lainkaan eikä yhdessäkään
tarjoilupisteessä esitettyelintarviketyöntekijän terveystodistuksia.
4.2. Valkosipuliyö
Valkosipuliyössä kuten muissakin suurissa yleisötilaisuuksissa ruoantarjoajat
tekevät kukin ilmoituksensa ympäristövirastoon. Tarjoiltavat tuotteet tuli
valmistaa etukäteen keittiötiloissa, jotka ovat terveydensuojelulain mukaisia
elintarvikehuoneistoja. Ruokaa valmistetaan isommissa määrin, jolloin tarvitaan
riittävästi jäähdytys- ja kylmälaitteita. Ruoat on kuljetettava valmistuspaikasta
tarjoilupisteeseen siten, että taataan kylmäkeljun säilyminen tai kuumien
ruokien säilyminen kuumina. Myös tarjoilupisteessä tulee olla riittävästi toimivia
laitteita kylmäsäilytykseen sekä lämpölaitteita tarjoiltaessa lämmintä ruokaa.
Riisin keittäminen tarjoilupisteessä on ollut sallittua, koska riskitekijöitä on näin
katsottu olevan vähemmän. Tarjottavan ruoan määrä on kuitenkin suuri, joten
riisi oli pääsääntöisesti keitetty etukäteen.
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Kesällä 2002 Valkosipuliyö-tapahtuman ruoantarjoilua oli ainoastaan
kauppatorin alueella. Ruoantarjoajia oli huomattavasti vähemmän kuin kesällä
2001. Ilmoitukset tehtiin ajoissa. Ilmoituksen saatuaan terveystarkastajat
pääsääntöisesti kävivät ruoantarjoilusta vastaavan kanssa läpi suunniteltua
ruoanvalmistusta ja tarjoilua. Samalla annettiin ohjeita mahdollisten riskien
välttämiseksi. Valkosipuliyö-tapahtuman alkaessa tarkastettiin tarjoilupisteet.
Ne olivat yleisiImeeitään siistejä. Elintarvikenäytleitä otettiin tarkastusten
jälkeen klo 20 asti.

4.2.1. Elintarvikenäytleet
Valkosipuliyössä tarjoilupisteistä otettiin 15 elintarvikenäytettä (kypsiä liha- ,
kala- ja kasvisruokia sekä keitettyä riisiä). Näytleistä mikrobiologiselta
laadultaan oli hyviä 73% (11 kpl), välttäviä 20% (3kpl) ja huonoja 7% (1 kpl).
Näytleiden tutkimustulokset on esitetty liitteessä 2.
Keitetystä riisistä otettiin seitsemän näytettä, joista neljän mikrobiologinen laatu
oli hyvä. Laadultaan välttäviä oli kaksi ja huonoja yksi. Huonolaatuisessa
riisinäytleessä aerobisten mikro-organismien lukumäärä oli suuri, 7,7 miljoonaa
pmy/g ja enterobakteereita esiintyi yli 30 000 pmy/g. Riisin oli keitetty
pienikokoisen ravintolan keittiössä, jossa on liian vähän kylmä laitteita
suurempien erien jäähdytykseen. Välttävissä riisinäytleissä aerobisten mikroorganismien määrä oli kohonnut ja toisessa todettiin myös enterobakteereita
5000 pmy/g. Laadultaan välttävien ja huonon riisinäytleen säilytyslämpötila oli
30 astetta eli erittäin otollinen mikrobien kasvulle.
Keitetyn riisin tarjoilulämpötila oli yli +60 astetta kolmessa näytleessä, joiden
mikrobiologinen laatukin oli hyvä.
Erilaisista valmiista liha-, kala- ja kasvisruuista otettiin kahdeksan näytettä (Iihavihannessekoitus,
lohimuhennos,
kana-kasvissekoitus,
katkarapuburrito,
pinaatti- ja jauhelihakääryle sekä kebabliha). Tarjoilluista ruuista seitsemän oli
mikrobiologiselta laadultaan hyviä ja yksi välttävä. Välttävälaatuisessa
kebablihassa aerobisten mikro-organismien määrä oli kohonnut.
Asianmukaisesti eli vähintään +60 asteen lämpötilassa tarjoiltiin kahta
liharuokaa, joiden laatu oli hyvä ja välttävä. Neljää erilaista valmisruokaa
säilytettiin määräysten vastaisesti alle 60 asteessa, kuitenkin ruokien laatu oli
hyvä. Perunasalaatin lämpötila oli +15 astetta, vaikka sen olisi pitänyt olla
korkeintaan +8 astetta. Se oli kuitenkin laadultaan hyvää.

4.3. Muut kesätapahtumat
Muita kesäkauden 2002 tapahtumia olivat Oulun Yöt, Rotuaari Piknik, MeriOulu ja Oulun Pokaali, joista otettiin 29 elintarvikenäytleitä. Myös näiden
tapahtumien
ilmoitusmenettely
oli
samanlainen
kuin
Valkosipuliyötapahtumassa.
Valvonta ja näytleenotto painottui selvästi Oulun Yöt- tapahtumaan, josta
otettiin 18 elintarvikenäytettä. Tässä tapahtumassa neljä ruoantarjoajaa ei ollut
tehnyt elintarvikkeiden myynnistä ilmoitusta ennakkoon ympäristövirastoon.
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Molemmat huonot elintarvikenäytteet olivat sellaisista tarjoilupisteistä, jotka
eivät olleet tehneet ilmoitusta. Tehdyistä ilmoituksesta huolimatta joidenkin
tarjoilupaikkojen kylmälaitteistot eivät olleet ilmoituksen mukaisia. Kaikissa
myyntipisteissä ei ollut toimintaan nähden riittävästi kylmälaitteita, kylmälaitteet
saattoivat olla huonokuntoisia, esimerkiksi yhden tarjoiiupisteen pakastimesta
puuttui
kokonaan
kansi.
Kylmälaitteiden
puutteessa
esimerkiksi
pakastevihannesten ja muikkujen sulatus tapahtui ilman kylmälaitetta.
Kylmälaitteista
puuttui
yleisesti
myös
lämpömittareita.
Yhdessä
ruoanvalmistusteltassa ei ollut lainakaan kylmä laitteita, vaikka ilmoituksessa ne
oli esitetty. Tarjolla oli helposti pilaantuvaa kebablihaa. Yrittäjälle annettiin
määräys hankkia jääkaappi.
Tarkastuksissa poistettiin tarjoilusta sellaisia ruokia, joiden valmistus- tai
tarjoiluolosuhteissa havaittiin elintarvikkeidenturvallisuuteen liittyviä riskejä mm.
liian kauan lämpimänä tarjolla olleet tuotteet tai selvästi puutteellisissa tai liian
lämpimissä olosuhteissa säilytetyt tai virheellisesti käsitellyt elintarvikkeet.
Tällaisia ruokia olivat mm. huonolaatuisiksi osoittautuneet savukirjolohet ja
tomaattikastike. Ensimmäisen yön jälkeen todettiin, että osa tarjoilupisteistä oli
jättänyt tarjoamatta jääneet ruoat yöksi paellapannuille. Jäännösruokien
uudelleen lämmittäminen kiellettiin ja ruokien hävittäminen valvottiin.
Yleisenä havaintona todettiin, että ruoantarjoajat eivät
elintarvikehygieenisiä riskejä eivätkä sisäistäneet omavalvontaa.

tiedostaneet

4.3.1. Elintarvikenäytteet
Kesätapahtumien tarjoilupaikoista otettiin yhteensä 29 elintarvikenäytettä.
Näytteistä mikrobiologiselta laadultaan oli hyviä 72% (21 kpl), välttäviä 21 % (6
kpl) ja huonoja 7% (2kpl). Näytteiden tutkimustulokset on esitetty liitteessä 3.
Kypsistä liharuuista otettiin yhdeksän näytettä; broilerivuoka, broilerinsuikaleita,
kebablihaa, jauhelihapihvi ja palvipossua. Seitsemän näytettä oli laadultaan
hyviä. Laadultaan välttäviä olivat viipaloitu kebabliha ja yksi broilerinsuikale.
Kebablihaviipaleet oli sulatettu myyntipisteen pöydällä yön yli ja niiden ja
lämpötila oli näytettä otettaessa +24 astetta. Kebablihaviipaleet poistettiin
tarjoilusta. Myös laadultaan välttäviä broilerinsuikaleita tarjoiltiin pannulla liian
haaleana +22 asteisena. Kebabin kanssa tarjoiltavista tomaattikastikkeista
otettiin kaksi näytettä. Molempien säilytyslämpötila oli sopimaton +24 astetta.
Toinen laadultaan välttävä tomaattikastike poistettiin tarjoilusta, koska
tomaattikastike sisälsi kermaa ja sitä oli säilytetty yön yli telttakatoksen lattialla.
Sen kokonaisbakteeripitoisuus oli kohonnut. Toisen tomaattikastikkeen laatu oli
hyvä.
Kypsennetyistä kalaruuista otettiin neljä näytettä; savu kirjolohi, hiilimuikku,
paistettu kirjolohi ja paneroidut mustekalanrenkaat. Muut näytteet olivat
hygieeniseltä laadultaan hyviä, paitsi savukirjolohien laatu oli huono.
Savukaloja oli säilytetty pöydällä styrox-laatikossa, jolloin tuotteiden lämpötila
oli +24 astetta. Tämä savukirjolohierä poistettiin tarjoilusta. Samasta
tarjoilupisteestä otettu tuore muikkunäyte oli hyvä.
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Keitetystä riisistä otettiin neljä näytettä, joista kolme oli laadultaan hyviä ja yksi
välttävä. Näistä välttävä riisi oli keitetty kuusi tuntia ennen näytteenottoa. Tämä
riisierä poistettiin elintarvikehygieenisten riskien takia tarjoilusta välittömästi.
Riisi-kasvisruuista otettiin
kaksi
näytettä.
Toinen
näyte oli
hyvä
tarjoilulämpötilan ollessa 60 astetta. Toisen laatu oli välttävä. Tätä etukäteen
kypsennettyä
riisierää
säilytettiin
tarkastusja
näytteenottohetkellä
kylmälaiteessa (+9 astetta). Yrittäjää kehotettiin valmistamaan riisi-kasvisruoka
paikanpäällä tarjoilupisteessä, sillä valmistuskeittiön jäähdytyskapasiteetti
arvioitiin riittämättömäksi. Myöhemmin selvisi, että kyseisen riisi-kasviserän
jäähdytys olikin tapahtunut huoneenlämpötilassa.
Kolmesta salaattinäytteestä kaksi oli hyvää ja yksi välttävä. Väittävän
fetasalaatin Bacillus cereus-pitoisuus oli hieman kohonnut ollen noin 200
pmy/g. Pehmytjäätelönäyte oli laadultaan huono. Jäätelönmyyjä ei ollut tehnyt
ilmoitusta.

5. VERTAILU VUODEN 2001 TULOKSIIN
Kesätapahtumista ja säännöllisestä ulkomyynnistä otettiin kaikkiaan 69
elintarvikenäytettä. Tutkituista näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä
72% (50kpl), välttäviä 19% (13 kpl) ja huonoja 9% (6 kpl).
Kesän 2001 selvitykseen verrattuna kaiken kesällä tapahtuvan elintarvikkeiden
ulkomyynnin mikrobiologinen laatu oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna,
jolloin hyviä oli 75% (54kpl), välttäviä 18% (13kpl) ja huonoja 7% (3kpl).
Aikaisemmasta poiketen kesällä 2002 otettiin enemmän näytteitä raa'asta
kalasta. Raakojen kalojen näytteistä laadultaan hyviä oli 55% (6 kpl), välttäviä
33% (3 kpl) ja huonoja 18% (2 kpl). Muiden elintarvikenäytteiden (58 kpl)
mikrobiologinen laatu jakaantui seuraavasti; hyviä 76% (44 kpl), välttäviä 17%
(10 kpl) ja huonoja 7% (4 kpl).
Kauppatorin
säännöllisessä
ruoantarjoilusta
otettiin
yhteensä
25
elintarvikenäytettä. Näytteistä mikrobiologiselta laadultaan oli hyviä 72%
(18kpl), välttäviä 16% (4kpl) ja huonoja 12% (3kpl). Tarjoiltavista ruuista
hyvälaatuisia oli 87%. Edellisenä vuonna 2001 kaikista kauppatorin näytteistä
hyvälaatuisia oli 82%. Kokonaistuloksia heikentää raa'an kalan laatuvirheet.
Valkosipuliyö-tapahtumassa elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu parani
selvästi edellisestä vuodesta. Näytteitä otettiin 15 kpl. Niistä oli
mikrobiologiselta laadultaan hyviä 73% (11 kpl), välttäviä 20% (3kpl) ja huonoja
7% (1 kpl). Hyvien elintarvikenäytteiden määrä nousi 59%:sta
73%:iin.
Välttävien määrä väheni 31 %:sta 20%:iin. Edellisenä vuonna mikrobiologiselta
laadultaan ongelmalliseksi osoittautuneen keitetyn riisin osalta hyvien
näytteiden suhteellinen määrä nousi 33%:sta 57%:iin.
Ryhmässä muut kesätapahtumat ruoka näytteiden keskimääräinen laatu
heikentyi. Tarjoilupaikoista otettiin yhteensä 29 elintarvikenäytettä. Näytteistä
mikrobiologiselta laadultaan oli hyviä 72% (21 kpl), välttäviä 21 % (6 kpl) ja
huonoja 7% (2kpl). Edellisenä vuonna laadultaan hyvien ruokanäytteiden
määrä oli 88 % ja huonoja ei ollut lainkaan.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Uusitut ulko- ja tilapäismyyntiohjeet ja niistä tiedottaminen ovat parantaneet
elintarvikkeiden tarjoilun ja ruoanvalmistuksen turvallisuutta sekä edesauttaneet
omavalvonnan toteuttamista.
Kauppatorin säännöllisen elintarvikemyynnin olosuhteisiin on kiinnitetty erityistä
huomiota. Siinä tapahtuikin edelliskesään verrattuna selvää parannusta. Kaikki
ruoantarjoajat olivat laatineet omavalvontasuunnitelman,
omavalvonta
sisäistettiin paremmin ja omavalvontaa myös toteutettiin (mm. säilytyksen ja
ruoanvalmistuksen
lämpötilamittaukset).
Raa'an
kalan
säilytysja
sulatusongelmien takia kylmälaitteita jouduttiin kuitenkin määräämään
hankittavaksi lisää. Kaikissa kauppatorin säännöllisissä ruoantarjoilupisteissä
oli uusittujen ohjeiden mukaisesti pisarasuojat paistolaitteiden edessä.
Valkosipuliyön osalta järjestelyjä on parannettu, kaikki elintarviketarjoilu
keskitettiin Kauppatorille. Järjestäjä toimitti yrittäjille uusitut ohjeet ja velvoitti
yrittäjät tekemään ilmoitukset ajoissa. Kun ruoantarjoilusta tehtävät ilmoitukset
saatiin ajoissa ja yrittäjiä oli aikaisempaa vähemmän oli terveysvalvonnan
helpompi tehdä ennakolta selvityksiä ja puuttua ajoissa havaitsemiinsa
puutteisiin. Valvonta paikanpäälläkin oli vastaavasti helpommin toteutettavissa.
Näytetulosten perusteella todettiin, että edellisenä vuonna ongelmalliseksi
osoittautuneen keitetyn riisin laatu parani, mutta siinä on edelleen vielä
parannettavaa. Useimmilla yrittäjillä ei edelleenkään oli riittävän tehokasta
kylmä laitteistoa suurissa määrin ennalta valmistetun riisin nopeaan
jäähdyttämiseen.
Kesätapahtumien ongelmat painottuivat Oulun Yöt-tapahtumaan, josta myös
otettiin tarkastuksessa havaittujen ongelmien takia eniten ruokanäytteitä.
Ruokien tarjoajat eivät noudattaneet eivätkä sisäistäneet annettuja ulkomyynnin
ohjeita. Ruokia säilytettiin liian lämpimässä ja kylmälaitteita oli joillakin yrittäjillä
aivan liian vähän. Omavalvontaa ei käytännössä tehty.
Tarkastuksissa
jouduttiin poistemaan tarjoilusta sellaisia ruokia, joiden käsittelyssä ja
säilytyksessä arvioitiin esiintyneen niin suuria elintarvikehygieenisiä virheitä,
että ruokamyrkytysriski olisi ilmeinen.

7. JATKOTOIMENPITEET
Tulevissa suurissa yleisötapahtumissa terveystarkastajat tulevat kiinnittämään
huomiota
valmistuskeittiön
kapasiteettiin
käsitellä
isoja
ruokaeriä.
Valmistuskeittiössä tulee olla riittävästi jäähdytys- ja kylmälaitteita isojen
ruokaerien käsittelyyn, jotta varmistetaan ruokien riittävän nopea jäähdytys.
Poikkeukselliset ruoanvalmistustilanteet on myös huomioitava valmistuskeittiön
omavalvonnassa. Samoin on etukäteen varmistettava, että tarjoilupaikalla on
riittävän suuri määrä kylmälaitteita helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
säilytykseen mm. ennalta kypsennetyn riisin ym. helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden säilytykseen.
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Kauppatorin ulkomyyntipisteissä tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti
raa'an kalan laatuun ottamalla niistä näytteitä. Ruoantarjoajien on
omavalvonnassaan kiinnitettävä huomiota raa'an kalan säilytysolosuhteisiin,
lämpötilaseurantaan ja säilytysaikaan.
Muuten valvontaa ja opastusta kohdennetaan erityisesti uusien yrittäjien
toimintaan sekä sellaisten kohteiden ja tapahtumien valvontaan, joissa on vielä
todettu ongelmia.

Säännöllinen ulkomyynti 20021 Oulun kauppatori! Elintarvikenäytteiden mikrobiologinen laatu ja mitatut lämpötilat
Näyte

Tuore muikku
sulamassa

Näytteen
Listeria
Aerobiset Bakteerien
ottoMonomikrokokonaislämpö- cytogenes organismit
määrä
(pmy/g)
(pmy/g)
tila 0 C

-2

ei todettu

13

ei todettu

Tuore
kirjolohifile

3

ei todettu

Riisipaella

>60

Rikkivetyä
tuottavat
bakteerit
(pmy/g)

17

Riistapyörykkä

50

Tuore muikku
sulatettu

(1-5 )

Enterobacteria
ceae
(pmy/g)

Koag.posit.
stafylokokit
(pmy/g)

Bacillus
cereus
(pmy/g)

MikroLämpökest
oiset
biologinen
kolimuolaatu
toiset
bakteerit
(Dmv/aJ

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

hyvä

arvo <10 000 arvo <10 000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

hyvä

arvo <10 000 arvo <10 000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

hyvä

arv.17000

arvo <1000

Tuore muikku

Kaalisalaatti

Aistinvarainen
arvio

LIITE 1

arvo 1000

arvo <10
Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arv.1000

arvo <10

arvo <100

arv.<100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

hvvä
arvo <10

hyvä
hyvä

ei todettu

1,4 milj.

arv.<10 000

välttävä

ei todettu

47 milj.

3,1 milj.

huono

Tuore
kirjolohi

sulatettu

6

ei todettu

30 mili.

4,2 mili.

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

huono

Tuore
kirjolohi pala

4

Todettu

160000

arvo <1000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

hyvä

Tuore muikku

Porkkanaraaste

15

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <100

arvo <100

arvo <10

hyvä

Jäävuorisalaatti

15

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <100

arvo <100

arvo <10

hyvä

Paistettu
kirjolohi

Todettu

Kermaperuna
Kermaviilikastike

arv.19 000

arvo <10

arv.20 000

arvo <10

välttävä

arvo <10

hyvä

4

Friteerattu
muikku

ei todettu

arvo <10

arvo <1000

arvo <100

huono

hvvä

arvo <100

Tuore muikku
sulatettu

5

Todettu

87000

arvo <1000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

Tuore muikku

6

ei todettu

200000

arv.10 000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

välttävä

Kirjolohikuutio

9

ei todettu

1,7 milj.

arvo 40 000

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

välttävä

Hampurilaispihvi,
paistettu

87

Jäävuorisalaatti

21

Kevätkääryle

39

Salaatti

5

Keitetty riisi

50

Salaatti

10

arv.1000

arvo <10
Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <1000

arvo <10
Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <1000

arvo <10
Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

arvo <100

hvvä

hyvä
arvo <10

hyvä
hyvä

arvo <10

hyvä
hvvä

arvo <10

hyvä

LIITE 2

Valkosipuliyö 20021 Elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja mitatut lämpötilat
Näyte

Näytteenotto Aerobiset
mikrolämpötila 0 C
organismit
(pmy/g)

Aistinvarainen
arvio

Enterobacteriaceae
(pmy/g)

Koag.posit.
stafylokokit
(pmy/g)

Bacillus
cereus
(pmy/g)

(1-5 )

Lämpökestoiset
kofimuotoiset
bakteerit
(pmy/g)

Mikrobiologinen
laatu

Keitettv riisi

30

arv.8000

5000

arvo <100

arvo <100

välttävä

Keitetty riisi

30

130000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

välttävä

Keitetty riisi

60

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hvvä

Keitettv riisi

50

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Keitettv riisi

65

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Keitetty riisi

60

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Keitettv riisi

30

7,7milj.

vii 30 000

arvo <100

arvo <100

huono

arvo <100

arvo <100

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <10

hvvä

Perunasalaatti
Liha-vihannes
sekoitus

15
67

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hvvä

Lohimuhennos
Kebab-liha,
kypsä
Kana-kasvissekoitus
Katkarapuburrito

51

Arv.3000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

79

arvo 21000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

välttävä

55

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hvvä

33

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

42

arvo <1000

30

arvo <100

arvo <100

hyvä

51

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

arvo <100

hyvä

Pinaattikääryle
Jauhelihakääryle

Muut kesätapahtumat 20021 Elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja mitatut lämpötilat
Näyte

Näytteenotto Aerobiset
mikrolämpötila 0 C
organismit
(pmy/g)

Aistinvarainen
arvio

(1-5 )

Entero- Koag.posit. BaciJIus Lämpökes KoJimuo- Bakteerien Rikkivetyä
bacteria- stafylokokit cereus
toiset
toiset kokonaism tuottavat
ceae
(pmy/g) koJimuo- bakteerit
äärä
bakteerit
(pmy/g)
(pmy/g)
toiset
(pmy/g)
(pmy/g) (pmy/g)
bakteerit

LIITE 3
Mikrobiologinen
laatu

välttävä

Keitetty riisi

47

2,5 milJ.

9200

Keitetty riisi

49

arv.9000

arv.<10

hvvä

Keitetty riisi

73

arv.<1000

arv.<10

hvvä

Keitetty riisi
Kasvis-riisi

59

arv.<1000

arv.<10

hYVä

seos

60

arv.1000

arv.<10

hyvä

80

arv.<1000

arv.<10

9

5 milJ.

arv.<10

14

arv.<1000

arv.<10

22

28000

arv.<10

välttävä

broilerisuikale
Kebab-liha,

10

arv.<1000

arv.l0

hYVä

kypsä
Kebab-Iiha,

22

arv.7000

arv.<10

hYVä

kypsä viipalotu

24

35000

arv.<10

välttävä

Jauhelihapihvi
Curry-

arvo <1000

arvo <10

majoneesi

Arv.5000

Riisi, broilerkasvis
Keitetty riisi ja
vihannekset
Broilerkasvisvuoka (kylmä)

arv.<100

arv.<100

arv.<100

arv.<100

arv.<100

hyvä

arvo <100

välttävä

arv.<100

hyvä

Kypsä
broilerisuikale

Kypsä

Palvipossu

pakaste

arv.<1000

arvo <100

arvo <100

hyvä
hyvä

arv.<10

arv.<100

arv.<100

hyvä

Kypsä marinoitu
soijaleike

6

arvo 10000

Kevätkääryle

hvvä

arv.<10
Ulkonäkö 4,0

täyte salaatti

17

haju 4,0

arv.<100

arv.<100

arv.<10

hvvä

Fetasalaatti
Valkosipuli-

13

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

arvo <100

arv.200

arvo <10

välttävä

pikkelssl

11

TomaattiM
kastike

24

Tomaattikastike
Tonnikalasalaatti

arv.<1000

680000

arv.<10

hvvä

arv.<10

hvvä

arvo <10

välttävä

Ulkonäkö 4,0
haju 4,0

12

Savukirjolohi

22

arvo yli
30 mllj.

arvo <100

1200

arvo <100

hyvä

arvo <10

huono

Hiilimuikku

6

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

hvvä

Rosepippuri
graavattu lohi

5

arvo <1000

arvo <10

arvo <100

hvvä

Tuore muikku

6

Paistettu kala

51

7000
arvo <1000

arv.<10

Paneroidut
mustekalarenkaat

arv.<1000

arv.<10

Pehmytjäätelö

arv.13000

arvo <1000

hyvä

hyvä

arvo <100

hyvä
8000

huono

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
111993
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 salaatit/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 ruokasuoiatutkimus 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 käsitteievien 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 mikrobioioginen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- 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

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 sulston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoioissa ja ruokaioissa tarjottujen ruokien suoiapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahailien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
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