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1. JOHDANTO
Oulun kaupungin ympäristövirastossa on tehty selvitys lasten ruokasuolan saannista
oululaisissa päiväkodeissa ja peruskoulun ala-asteilla. Lounasruokanäytteitä kerättiin
marraskuun 1994 ja syyskuun 1996 välisenä aikana yhteensä 190 kpl. Lisäksi kesän
1996 aikana kerättiin päiväkotien aamupuuro- ja vellinäytteitä 132 kpl. Näytteistä 40
otettiin ala-asteilta ja 282 päiväkodeista. Oulussa oli tutkimusajankohtana 40 peruskoulun ala-asteille ja 90 päiväkoteihin ruokaa toimittavia keilliöitä. Päiväkotien keittiöistä
76 oli kaupungin omistamia ja 14 yksityisten tai yhteisöjen omistamia. Kaupungin omistamista 53 oli silloisen ruokapalvelukeskuksen (nykyinen Oulun Ateria) alaisia ja 23
sosiaali- ja terveystoimen alaisia.
Projektin suunnittelivat terveystarkastaja Tuula Lumila ja kemisti Seija Karjalainen.
Näytteiden otosta vastasivat Tuula Lumila ja harjoittelija Hanna-Leena Raumala. Näytteet analysoitiin Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Yhteenvedon
on laatinut Seija Karjalainen.

2. SUOLAN SAANTI JA TERVEYSVAIKUTUKSET
Suomalaisten suolan saantia ravinnosta on tutkittu 1970-luvun loppupuolelta lähtien.
Suolan käyttö on laskenut jonkin verran, mutta sen käyttö on yhä runsasta.
Ruokasuolaa eli natriumkloridia käytetään elintarvikkeissa maun, rakenteen ja säilyvyyden parantamiseksi. Ihmisen elimistö tarvitsee natriumia solutoimintojensa ylläpitämiseen. Tämä tarve vastaa noin 1,5 gramman suolamäärää vuorokaudessa. Suomalaisten
keskimääräinen suolansaanti on kuitenkin tätä huomattavasti suurempi: naiset saavat
sitä 7-8 g/Vrk ja miehet 11-12 g/Vrk eli 5-8 -kertaa yli fysiologisen tarpeen. Suolansaannin suositusarvo on korkeintaan 5 grammaa päivittäin. Verenpainepotilaille suositellaan tätäkin pienempää suolansaantia.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suolan käytön rajoittamisesta on hyötyä sydän- ja
verisuonitautien ehkäisyssä. Runsas ruokasuolan käyttö on yksi verenpainetaudilIe altistavista tekijöistä. Ruokasuolan (natriumkloridin) aineosista nimenomaan natrium on se
aine, joka aiheuttaa verenpaineen kohoamista. Luonnollisen tason ylittävä saanti rasittaa
elimistöä ja varsinkin munuaisia, joiden täytyy poistaa ylimääräinen natrium soluista.
Mikäli natriumylimäärää ei saada poistettua elimistöstä, on seurauksena mm. turvotusta.
Ihmisen elimistö pystyy erittämään tehokkaammin ylimääräistä natriumia nostamalla
verenpainetta. Mitä korkeampi verenpaine on, sitä tehokkaammin suola erittyy
munuaisista. Korkea verenpaine rasittaa kuitenkin sydäntä, munuaisia ja verisuonia.
Elintarvikkeista saatavasta natriumista yli 90 % on peräisin elintarvikkeiden valmistuksessa käytetystä ruokasuolasta, loput muista lisäaineista ja raaka-aineiden luontaisesta
natriumpitoisuudesta. Kokonaissuolansaannista tulee leivästä noin 20 %, leikkeleistä
noin 13 % ja varsinaisista aterioilla nautittavista ruoista 45 % eli suurin osa.
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3. LASTEN SUOLAN SAANTI
Suolaisuus on yksi ihmisen aistimista neljästä perusmausta. Suolaisuuden aistimiskyvyn
ja miellyttävyyden uskotaan kehittyvän neljän kuukauden iässä ja kasvavan suolaisista
ruoista saatujen makutottumusten kautta. Mitä suolaisempia ruokia ihminen syö, sitä
miellyttävämpinä hän pitää korkeita suolapitoisuuksia. Ihmisen makuaisti siis adaptoituu
korkealle suolapitoisuudelle.
Suolan käyttö on täten tottumus- ja oppimisasia. Niinpä suolan vähentäminen on aloitettava lapsiväestöstä. Jo keski-iässä olevien tai vanhempien ihmisten tottumuksia on
huomattavasti hankalampi muuttaa. Mikäli lasten ruokaan ei lisätä ollenkaan tai vain hyvin vähän suolaa, lapsi tottuu vähäsuolaiseen ruokaan. Lapsethan yleensä saavat ensimmäisen elinvuotensa aikana ruokaa, johon ei ole lisätty suolaa. Täten vähäsuolaiseen
ruokaan totuttelu on aloitettava heti imeväisiän jälkeen eli kotona ja päivähoitopaikoissa.

On huomattava, että nauttiessaan samansuolaista ruokaa lapset saavat huomattavasti
enemmän suolaa painokiloa kohti kuin aikuiset. Esimerkiksi 300 gramman ruoka-annoksesta, jonka suolapitoisuus on 10 g/kg, 70 kg:n painoinen aikuinen saa suolaa 43 mg
ja 15 kg:n painoinen lapsi 200 mg elimistönsä painokiloa kohti.
Runsaasta suolan käytöstä ja nimenomaan liiallisesta natriumin saannista tiedetään aiheutuvan väestön terveydelle vahinkoa enemmän kuin kaikista muista ravinnon haittatekijöistä yhteensä. Kansantaloudelle natriumsuolojen liiallisesta käytöstä arvioidaan
aiheutuvan terveyden- ja sosiaalihuollon kuluja vuosittain useita miljardeja markkoja
erilaisina lääke- ja hoitokuluina. Tosin sairastuminen verenpainetautiin on yksilöllistä;
tiedetään ihmisiä, jotka ovat koko ikänsä syöneet runsassuolaista ravintoa kärsimättä silti
kohonneesta verenpaineesta. Koska emme varmasti tiedä, kuinka moni tai kuka lapsistamme tulee saamaan verenpainetaudin tai muita liiallisen natriumin aiheuttamia sairauksia, on syytä huolehtia, etteivät lapsemme saa liikaa suolaa ravinnossaan.
Jatkuvassa kokopäivähoidossa olevat lapset syövät päivähoidossa kolme ateriaa päivässä. Niinpä päivähoidossa tarjottavalla ruoalla on tärkeä ravitsemuksellinen ja ennen
muuta opetuksellinen ja kasvatuksellinen merkitys. Täten kaikkien lasten kanssa työskentelevien ja ennen kaikkea ruoan valmistukseen, tarjoiluun ja ruokailuun osallistuvien
henkilöiden on ymmärrettävä vastuunsa. Ei riitä, että ruokaa valmistava keittiöhenkilökunta vähentää ruoan suolapitoisuutta, vaan ruokailutilanteessa mukana olevan kasvatushenkilökunnan on omalla esimerkillään kannustettava lasta syömään terveellistä ruokaa; eli ei lisätä lasten ruokaan eikä omaankaan ruokaan suolaa lasten nähden eikä
moitita ruokaa liian vähäsuolaiseksi. Keittiöhenkilökunnan tehtävä on käyttää taitojaan ja
mielikuvitustaan maustamalla ruoat muutoin kuin suolalla. On edelleen huomattava, että
suolan käyttöä ei kokonaan kielletä vaan se on rajoitettava kohtuulliseksi.

4. LAINSÄÄDÄNTÖ
Suolan saantia on pyritty vähentämään Iisäainemääräyksin 1970-luvulta lähtien. Elinkeinohallituksen päätöksellä on vuodesta 1986 lähtien rajoitettu elintarviketeollisuuden ja
suurtalouksien valmistamien ja tarjoilemien aterioiden suolapitoisuuksia. Tällöin tulivat voimaan ruokasuolapitoisuusrajoitukset keitoille ja liemille (enintään 10 g/kg) ja
kastikkeille (enintään 12 g/kg). KTM:n päätöksessä 636/1992 annettiin lisäksi rajoituksia lastenruoan suolapitoisuudelle; 1-3 -vuotiaille tarkoitettuun puuroon ja velliin sai
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lisätä ruokasuolaa enintään 1 glkg ja 1-3 -vuotiaille tarkoitettuun muuhun ruokaan
enintään 2,5 glkg. Lisäksi STM:n päätöksen 808/1994 mukaan alle vuoden ikäisille tarkoitettuun ruokaan ei saa käyttää suolaa eikä lisättyä suolaa sisältävää valmistusainetta.
Yllä esitettyjen rajoitusten lisäksi myös isommille lapsille (yli 3-vuotiaille) tarkoitetun
ruoan suositellaan olevan vähäsuolaista eli alle 5 glkg. Suolan käyttöä on pyritty
vähentämään myös vaatimalla myynlipäällysmerkintöihin sana "voimakassuolainen",
mikäli suolapitoisuus erikseen määrätyissä elintarvikkeissa ylittää säädetyn rajan. Lisäksi
lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää sanaa "vähäsuolainen", jos elintarvikkeen
suolapitoisuus alittaa määrätyt rajat (KTM:n päätös 795/91).

Taulukko 1: Suurkeittiön "suolasäännöt"

Elintarvike

Enimmäismäärä suolaa
(NaCI) g/kg

alle 1-vuotiaille tarkoitettu
ruoka

ei lisättyä suolaa

STM:n päätös 808/1994
(1.1.1995 alkaen)

1-3-vuotiaille tarkoitettu
puuro ja velli

1 glkg
(lisättyä suolaa)

KTM:n päätös 636/1992

1-3-vuotiaille tarkoitettu
muu ruoka

2,5 glkg
(lisättyä suolaa)

KTM:n päätös 636/1992

muu lasten ruoka

vähäsuolaista eli alle 5 glkg

keitot

10 glkg

KTM:n päätös 636/1992

kastikkeet

12 glkg

KTM:n päätös 636/1992

Iiha-, kala- ja kasvisliemet

10 glkg

KTM:n päätös 636/1992

Lainsäädäntö

suositus

5. TUTKIMUKSEN TAUSTAA
Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomaiset ovat tutkineet suolan saantia suurtalouksien (päiväkodit, koulut, sairaalat, hoitolaitokset, työpaikkaruokalat, ravintolat) ruoista
1980-luvun alkupuolelta lähtien. Alussa tutkimukset olivat pistokoeluonteisia. Vuodesta
1988 lähtien ruokasuolavalvontaa onJoteutettu.lähinnä-projektiluonteisesti. Ensimmäisessä projektissa 1988 tutkittiin 110 kpl suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden suolapitoisuuksia. Vuonna 1991 kartoitus uusittiin; tällöin näytteitä otettiin 103 kpl ja näytteet
erotelliin viiteen luokkaan: 1) päiväkodit ja koulut, 2) työpaikkaruokalat, 3) ravintolat, 4)
sairaalat ja hoitolaitokset, sekä 5) aikuisoppilaitokset. Määräysten vastaisten näytteiden
osuus koko näytteistä oli ensimmäisessä tutkimuksessa 19 % ja toisessa 24 %. Päiväkotien ja koulujen näytteistä määräysten vastaisia oli v. 1991 5 %.
Vuonna 1993 suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden ruokasuolatutkimus toistettiin vuoden 1991 kaltaisena; tällöin otettiin 121 kpl näytteitä, joista määräysten vastaisia oli yhteeensä 23 %. Päiväkotien ja koulujen näytteistä määräysten vastaisia oli 16 %. Täten
oleellista vähenemistä ruokien suolapitoisuudessa ei ollut tapahtunut. Hoitolaitoksissa ja
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aikuisoppilaitoksissa määräysten vastaisten ruokien määrä oli selvästi laskenut, muissa
(päiväkodit, koulut, työpaikkaruokalat ja ravintolat) joko kasvaneet tai pysyneet ennallaan.
Vuonna 1994 suolan saannin tutkimista jatkettiin mm. laatikkoruokia ja ruokaleipiä tutkimalla. Koulujen ja päiväkotien laatikkoruoista 26 % ylitti arvon 10 gl1<g.
Lukuisista tutkimuksista ja valistuksesta huolimatta suurtalouksien suolankäytössä ei ole
tapahtunut merkittävää ja toivottua kehitystä. Nähtävästi suolankäyttö on niin piintynyt
tapa, että sitä on hyvin vaikea muuttaa, kun sen kerran tietyllä tavalla on oppinut. Niinpä
katsottiin aiheelliseksi aloittaa suolan käyttötottumusten muuttaminen lapsille ruokaa
valmistavista suurtalouskeittiöistä eli päiväkotien ja peruskoulun ala-asteiden ruokahuollosta vastaavista keittiöistä. Vuoden 1994 lopulla aloitettiin laaja lasten suolansaantia
kartoittava tutkimus, jonka osana oli myös keittiöhenkilökunnan koulutusta. Keväällä
1995 koulutettiin kaupungin silloisen ruokapalvelukeskuksen sekä sen alaisten keittiöiden henkilökuntaa mm. ruokasuolan käytössä.

6. NÄYTTEENOTTO JA SUOLAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN
Näytteet otettiin pääasiassa ruokailun yhteydessä päiväkotien ja koulujen osastoilta tai
keittiöitä, mikäli ruokaa ei vielä ollut osastolla. Näyteenoton yhteydessä täytettiin kaavake
(liite 1). johon tuli kirjata kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen tieto; oliko ruoka
tarkoitettu 1-3 -vuotiaille vai yli 3 -vuotiaille, oliko käytetty tavallista suolaa (NaCI) vai
muuta ruokasuolavalmistetta, jossa osa natriumista on korvattu muilla aineilla (mm. kaliumkloridilla). Mikäli tiedettiin, että on käytetty ainoastaan ruokasuolaa (NaCI). määritettiin ruokasuolapitoisuus kloridina (CI-) kloridititraattorilla (Corning Chloride Analyzer 926).
Mikäli tiedettiin käytetyn muuta ruokasuolavalmistetta tai ei tiedetty, millaista suolaa oli
käytetty, määritettiin ruokasuolapitoisuus natriumina (Na+) atomiabsorptiospektrofotometrisesti liekkitekniikalla.
Erityisesti puuro- ja velliruokien osalta oli vielä lisäksi oleellista tietää, oliko ruokaan
käytetty maitoa, sillä alle 3-vuotiaiden ruoissa ei rajoiteta suolan kokonaismäärää vaan
lisätyn suolan määrää. Varsinkin puuroissa on raaka-aineiden lähinnä maidon ruokasuolapitoisuudella huomattava merkitys kokonaissuolapitoisuuteen, sillä suolaa saa
lisätä enintään 1 g/kg. Esimerkiksi maitoon keitetyn puu ron kloridista laskettu natriumkloridipitoisuuden tausta-arvo on maksimissaan 2,2 gJ1<g ja veteen keitetyn maksimissaan 0,4 gJ1<g. Vastaavat luvut natriummäärityksen kautta näkyvät taulukosta 2.
Taustapitoisuudet on määritetty laboratoriossa valmistetuista puuroista. Osa tuloksista on
laskettu ravintoainetaulukaista. Sekä määrittämällä että laskemalla saatiin samat tulokset.
Maito saattaa vaikuttaa myös joidenkin lounasruokien suolapitoisuuksiin (kalakeitto, pinaattikeitto, valkokastike, laatikkoruoat), mutta tätä ei tuloksia arvosteltaessa ole otettu
huomioon.
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Taulukko 2: 1-3-vuotiaille tarkoitettujen puurojen ja vellien ruokasuolan määrityksessä
käytetyt raaka-aineiden aiheuttamat taustapitoisuudet sekä sallitut kokonaismäärät. kun
suolaa saa lisätä enintään 1 glkg.
Raaka-aineiden
aiheuttama natriumkloridipitoisuus

- veteen keitetty:
- maitoon keitetty:

< 0,4 glkg

< 2.2 glkg

Sallittu lisäys
gNaCllkg

Sallittu kokonaismäärä gNaCllkg

1 glkg
1 glkg

=>
=>

1,4 glkg
'3.2 glkg

1 glkg
1 glkg

=>
=>

1,1 glkg
2,2 glkg

2 Määritys AAS:lla natriumina

--------------------- veteen keitetty:
- maitoon keitetty:

< 0,1 glkg
< 1,2 glkg

7. TULOKSET
Lounasruokia kerättiin näytteeksi ala-asteen kouluilta 40 kpl ja päiväkodeista 150 kpl.
Aamupuuro- ja vellinäytteitä haettiin päiväkodeista 132 kpl. Päiväkodeista otettiin 1-3 vuotiaille tarkoitettua ruokaa ja yli 3-vuotiaille tarkoitettua ruokaa. Suurimmassa osassa
päiväkoteja kuitenkin molemmille ikäluokille tarjottiin samaa ruokaa. Osassa alle 3vuotiaille oli oma ruoka.
Lounasruoat jaettiin keittoihin. kastikkeisiin ja laatikkoruokiin. Laatikkoruoille käytettiin
samaa arvostelua kuin keitoille.
Taulukossa 3 on esitetty näytteiden kokonaislukumäärät ryhmittäin sekä suolapitoisuuden mukaan jaettuna vähäsuolaisiin eli hyviin (H), välttäviin M ja ala-arvoisiin (A) eli
säädetyn raja-arvon ylittäviin. 1-3 -vuotiaiden ruoat on arvosteltu vain joko hyviksi (H)
tai ala-arvoisiksi (A). Usäksi päiväkotien tulokset on jaettu vielä kolmeen ryhmään
omistajan mukaan; 1) kaupungin omistamat päiväkodit, joihin ruoka tulee ruokapalvelukeskuksen alaisista keittiöistä, 2) kaupungin omistamat päiväkodit, joihin ruoka tulee
sosiaali- ja terveystoimen alaisista keittiöistä ja 3) muut päiväkodit (yksityiset ja yhteisöjen päiväkodit). Jako tehtiin mm. siitä syystä, että nähtäisiin, onko ruokapalvelukeskusten
alaisten keittiöiden henkilökunnan kouluttaminen tuottanut tulosta.

Vii 3-vuotiaiden ruoat arvosteltiin-hyviksi;jos-ruokasuolapitoisuus'on alle 5 glkg, välttäväksi, jos pitoisuus keitolle. laatikkoruoalle ja puurolle on 5-10 glkg ja kastikkeelle 512 glkg sekä ala-arvoiseksi, jos keiton, laatikkoruoan tai puuron suolapitoisuus on yli 10
glkg ja kastikkeen yli 12 glkg. 1-3-vuotiaiden ruoka on arvosteltu hyväksi (H), jos
puuroon on lisätty suolaa enintään 1 glkg tai lounasruoan suolapitoisuus on enintään
2,5 glkg. Mikäli nämä pitoisuudet ylittyvät, ruoka on luokiteltu liian suolaiseksi eli alaarvoiseksi (A).
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Taulukossa 4 vastaavat tulokset on laskettu prosentteina.
Kaikkien tutkittujen ruokien yksittäiset tulokset on esitetty liitteissä 3-13.
Tulokset lähetettiin kuhunkin keittiöön melko pian tulosten valmistuttua. Ruokapalvelukeskuksen alaisten keittiöiden tulokset lähetettiin tiedoksi myös ruokapalvelukeskuksen
johtajalle. Tutkimustuloksen mukaan tuli lausunto, jossa kerrottiin täyttikö tulos säädösten
vaatimukset vai ei. Usäksi tutkimustodistuksen mukana lähetettiin kirje: 'Ohjeita ruokien
suolapitoisuudesta (liite 2).

8. TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Taulukosta 3 ja 4 nähdään, että koko aineistosta (322 näytettä) 44 % on ruokasuolapitoisuuden suhteen hyviä, 27 % välttäviä ja 29 % raja-arvon ylittäviä.
Kouluruokien osalta hyviä oli 15 %, välttäviä 80 % ja raja-arvon ylittäviä 5 %. Vastaavasti koko päiväkotiruokien osalta hyviä oli 48 %, välttäviä 19 % ja raja-arvon ylittäviä
33 %. Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten osalta tulokset olivat tyydyttäviä, jopa hyviä, sillä
vain 1 % (2 kpl) näytteistä oli raja-arvon ylittäviä.
Vaikka tilanne yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten osalta oli hyvä, samaa ei voi sanoa 1-3vuotiaiden kohdalla; vain 35 % ruoista oli hyväksyttäviä ja peräti 65 % liian suolaisia.
Lounasruoista 83 % ja puuroista 43 % oli liian suolaisia. Suuret raja-arvon ylittävien tulosten lukumäärät johtunevat siitä, että useimmissa päiväkodeissa 1-3-vuotiaille tarjotaan samaa ruokaa kuin isommilIekin lapsille, vaikka alle 3-vuotiaille suurin hyväksytty
suolapitoisuus on huomattavasti pienempi kuin isommille lapsille.
Yhteenveto kunkin ryhmän keskiarvotuloksista ja pienimmistä ja suurimmista suolapitoisuuksista on esitetty taulukossa 5. 1-3-vuotiaiden päiväkotilasten lounasruokien suolapitoisuudet vaihtelivat välillä 0,4 - 14,2 gl1<g ja niiden keskiarvo oli 5,7 glkg,
mikä on yli kaksinkertainen sallittuun Iisätyn suolan määrään (2,5 gl1<g) nähden. Mikäli
raaka-aineiden aiheuttama, lähinnä maidon aiheuttama lisä valkokastikkeissa, kalakeitoissa, pinaattikeitoissa ja joissakin laatikkoruoissa, olisi otettu huomioon, raja-arvon
ylittävien osuus olisi saattanut hiukan vähentyä. Puuroissa ja velleissä raaka-aineiden
aiheuttama suolapitoisuus sitä vastoin huomioitiin. Niiden suolapitoisuudet vaihtelivat
välillä 0,1 - 9,9 glkg ja keskiarvoksi saatiin 2,3 gl1<g (1-3-vuotiaiden puuroon saa lisätä
suolaa 1 gl1<g). Kun raaka-aineiden aiheuttama suolapitoisuus huomioidaan, jää Iisätyn
suolan keskimääräinen pitoisuus melko.pieneksi, vaikka hyvin korkeitakin pitoisuuksia
todettiin (kaurapuurossa jopa 9,9 gl1<g).
Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten lounasruokien suolapitoisuudet vaihtelivat välillä 1,0 14,2 gl1<g ja keskiarvo oli 6,3 gl1<g. Keittoruokien keskiarvo oli 4,8 g/kg, laatikkoruokien
5,5 g/kg ja kastikkeiden 7,9 g/kg. Lasten ruoan suositellaan olevan vähäsuolaista eli alle
5 g/kg. Täten suolapitoisuudet olivat enimmäkseen kohtuullisia vaikka suosituksen ylityksiä ja jopa raja-arvon ylityksiäkin tavattiin. Puurojen suolapitoisuudet vaihtelivat välillä
0,1 - 9,9 gl1<g ja keskiarvo oli 2,5 g/kg.

9

Koululaisten lounasruokien suolapitoisuudet vaihtelivat välillä 0,7 - 15,7 g/kg ja
keskiarvoksi tuli 7,2 g/kg. Keittojen keskiarvo oli 6,1 gl1<g, laatikkoruokien 6,0 g/kg ja
kastikkeiden 9,0 g/kg.

Päiväkotien ruoat jaettiin kolmeen ryhmään ruokaa toimittavan keittiön omistussuhteen
mukaan. Kuten taulukosta 5 voidaan havaita, yli 3-vuotiaiden kastiketta lukuunottamatta
kaupungin ruokapalvelukeskuksen alaisten keittiöiden tuottamien ruokien keskimääräinen suolapitoisuus on alhaisempi kuin sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten. Edelleen samaisia yli 3-vuotiaiden kastikkeita lukuunottamatta sosiaali- ja terveystoimen
alaisten keittiöiden tuottamien ruokien keskimääräinen suolapitoisuus on alhaisempi kuin
yksityisten ja yhteisöjen. Kastikkeiden osalta tulos on päinvastainen eli yksityiset keittiöt
valmistivat vähäsuolaisinta kastiketta.
Raja-arvon (keitot ja laatikkoruoat yli 10 g/kg ja kastikkeet yli 12 g/kg) ylittäviä suolapitoisuuksia ei yli 3-vuotiaiden lasten ruoissa sosiaali- ja terveystoimen alaisissa keittiöissä ollut lainkaan, ruokapalvelukeskuksen alaisissa keittiöissä 1 % (= 1 kpl) ja
yksityisissä keittiöissä 7 % (= 1 kpl). 1-3-vuotiaiden osalta vastaavasti sallitun rajaarvon (puurot yli 1 g/kg ja muut ruoat yli 2,5 g/kg lisättyä suolaa) ylittäviä suolapitoisuuksia oli ruokapalvelukeskuksen alaisissa keittiöissä 59 % (=56 kpl), sosiaali- ja terveystoimen alaisissa keittiöissä 69 % (=22 kpl) ja yksityisissä keittiöissä 100 % (=12 kpl).
Koko tutkimuksen suurimmat yksittäiset suolapitoisuudet löytyivät kouluruokien nakkikastikkeet (15,7 g/kg) ja päiväkotiruoan kanakastikkeesta (14,2 g/kg). Nämä ruoat olisi
luokiteltu liian suolaisiksi jopa silloinkin, jos niitä olisi tarjottu aikuisille (aikuisten kastikkeen suolan enimmäispitoisuusraja on 12 g/kg). Pienimmät suolapitoisuudet löytyivät päiväkotien puuroista (0,1 g/kg), joihin ei ollut lisätty lainkaan suolaa, vaan vähäinen
suolapitoisuus oli peräisin puurohiutaleiden luontaisesta suolapitoisuudesta.

Koko ainestoa tarkastellen voidaan lasten ruokasuolansaantia pitää liian korkeana. Erityisen huolestuttava tilanne on 1-3-vuotiaiden kohdalla, sillä usein he joutuvat syömään
hyvinkin suolaista ruokaa ja saavat täten ruumiinsa painokiloa kohti huomattavasti
enemmän suolaa kuin muut ikäryhmät.

:

Keittiöhenkilökunnan henkilökohtaisella koulutuksella ja opastuksella voidaan katsoa
saavutetun tulosta. Pelkkä tiedotusvälineissä tiedottaminen ei ole riittävää. Täten olisi
syytä kouluttaa keittiöhenkilökuntaa laajemmin sekä myös muita lasten kanssa ruokailevia sekä kasvatuksesta vastaavia henkilöitä.

9. SUOLAISIMMAT RUOAT
Yksittäisiä tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että kaikkein suolaisimpia ovat yleensä
erilaiset makkaraa tai kanaa sisältävät ruoat sekä ruskea kastike.
Makkarakeitot ja -kastikkeet saavat makkarasta niin paljon suolaa, ettei siihen voida
enää lisätä suolaa ollenkaan, mikäli kokonaissuolapitoisuuden halutaan jäävän alle 5
g/kg. Alle 3-vuotiaille makkararuokia tuskin voi ajatella tarjottavaksi, jos ruoan Iisätyn
suolan pitoisuuden on tarkoitus pysyä sallituissa rajoissa eli alle 2,5 g/kg.
Kanaruoat lienevät suolaisia siksi, että niissä käytetään usein puolivalmisteita
(maustettua tai marinoitua kananlihaa tai valmiskastiketta). Edelleen perinteistä ruskeaa
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kastiketta ei liene totuttu juuri pippurin ja suolan lisäksi muuten maustamaan tai usein
käytetään valmiita kastikeaineksia, jotka sisältävät runsaasti suolaa.
Koko tutkimuksen suolaisimmat ruoat olivat nakkikastike (15,7 g/kg) ja kanakastike (14,2
glkg) sekä keitoista nakkikeitto (10,6 glkg) ja pinaattikeitto (9,4 glkg). Laatikkoruoista
suolaisimpia olivat nakkiperunavihanneslaatikko (11,0 glkg) ja makaronilaatikko (8,8
glkg). Suolaisimmat puurot olivat kaurapuuro (9,9 glkg) ja neljänviljanpuuro (8,8 g/kg).
Erilaisissa puolivalmisteissa, kastikeaineksissa ja mausteseoksissa on yleensä poikkeuksetta runsaasti lisättyä ruokasuolaa. Täten puolivalmisteiden mukana tulee ruokiin
"piilosuolaa", vaikka sitä ei ruokaan sitä valmistettaessa erikseen lisättäisikään.
Puolivalmisteiden, kastikeainesten ja mausteseosten myyntipäällysmerkinnöissä tulee
kuitenkin nykyisten säädösten (KTM:n päätös n:o 795/1991) mukaan aina ilmoittaa ruokasuolapitoisuus, mikäli sitä on käytetty. Niinpä keittiöillä tulisi lukea erilaisten raaka-aineiden suolapitoisuudet ja pyrkiä niistä laskemaan tai päättelemään keittiöllä Iisättävän
suolan tarve. Usein suolaa ei tarvitse lisätä lainkaan.

10. TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen perusteella todetaan, että yhä lapset saavat päiväkodeissa ja kouluissa
varsinkin lounasruoissaan liikaa suolaa. Koululaisten lounasruokien ruokasuolapitoisuuden keskiarvo oli 7,2 glkg ja yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten 6,3 glkg (suositus alle 5
glkg).
Erityisen huolestuttava tilanne on 1-3-vuotiaiden päiväkoti lasten lounasruokien osalta,
sillä niiden ruokasuolapitoisuuden keskiarvo oli 5,7 glkg, mikä on noin kaksinkertainen
sallittuun Iisätyn suolan enimmäismäärään (2,5 glkg) verrattuna.
Aamupuurojen suolapitoisuus oli yli 3-vuotiailla päiväkotilapsilla keskimäärin 2,5 g/kg La
1-3-vuotiailla keskimäärin 2,3 glkg. Puurojen osalta tilanne näyttää keskimääräisesti
selvästi paremmalta kuin lounasruokien osalta, vaikka korkeita suolapitoisuuksia puuroistakin satunnaisesti todettiin.
Aikaisemmin koulujen ja päiväkotien keittoja ja kastikkeita on tutkittu vuosina 1991 ja
1993 sekä laatikkoruokia 1994. Sekä keittojen, kastikkeiden että laatikkoruokien keskimääräiset ruokasuolapitoisuudet ovat laskeneet 0,8 - 3,4 glkg. Raja-arvon ylittävien
prosentuaalinen osuus on nyt vain 3,5 % koululaisten ja yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten
osalta, kun se vuosien 1991, 1993 ja 1994 tutkimuksissa vaihteli välillä 5 - 26 %.
Aikaisemmissa tutkimuksissa alle 3-vuotiaiden ruokia ei ole eroteltu, joten tuloksia ei
voida vertailla. Tässä tutkimuksessa 1-3 -vuotiaiden ruoista 65 % oli liian suolaisia, kun
pitoisuuksia verrataan Iisätyn suolan sallittuun enimmäispitoisuuteen (puuroille enintään
1 glkg ja muille ruoille enintään 2,5 g/kg).
Kokonaisuudessaan ala-asteiden ja päiväkotien lasten ruokien keskimääräisen suolapitoisuuden voidaan havaita laskeneen 1990-luvulla. Kuitenkin alle 3-vuotiaat päiväkotilapset saavat edelleen aivan liian suolaista ruokaa, sillä useimmiten he joutuvat syömään
hyvinkin suolaista, jopa aikuisille liian suolaista ruokaa. Täten alle 3-vuotiaat lapset
saavat ruumiin painokiloa kohti moninkertaisesti enemmän suolaa kuin muut ikäryhmä!.
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Suomessa ruokasuola on katsottu lisäaineeksi, jolloin sen käyttöä ja käytöstä i1moittamista on voitu säädellä lainsäädännön avulla. EU:n myötä tulivat kuitenkin voimaan uudet lisäainemääräykset ja niinpä KTM:n päätöksen (691/1996) mukaan ruokasuolaa ei
enää 25.9.1996 jälkeen ole katsottu lisäaineeksi eikä sen käyttöä voida enää säädellä
yhtä laajasti.
Valistusta suolan liiallisesta käytöstä lienee kuitenkin syytä jatkaa. Samaan asiaan on
myös Suomen Kuntaliitto kiinnittänyt huomiota toimittamassaan lastenlääkäriyhdistyksen vetoomuksessa. Siinä kiinnitetään erityisesti huomiota päiväkoti- ja kouluruokailussa
tarjottavan ruoan rasva- ja suolapitoisuuteen, koska lapset voivat olla erityisen alttiita
mm. suolan pitkäaikaisille haittavaikutuksille. Lastenlääkäriliitto vetoaa kuntien päättäjiin
ja suosituksia antaviin viranomaisiin nousevan polven terveyden nimissä; yhteiskunnan
tarjoamien aterioiden tulisi antaa terveellisen ruoan malli perheille. ja lapsille oikeat ruokatottumukset.

11. LÄHDELUETTELO
Oulun kaupungin ympäristövirasto. Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinät Oulussa ja lähikunnissa 1994. - Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisu 6/1994. Oulu 1994.
Oulun kaupungin ympäristövirasto. Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen
ym. vastaavien laitoskeittiöiden laatikkoruoissa 1994. - Oulun kaupungin ympäristöviraston tutkimuksia 1/1994, Oulu 1994.
Oulun kaupungin ympäristövirasto. Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993. - Oulun kaupungin
ympäristöviraston tutkimuksia 8/1993, Oulu 1993.
ElintaNike ja teNeys. Julkaisijat: Terveysalan teknikot ry ja Kuntien terveystarkastajat ry.
N:o 1/1994 sekä erikoisliite suolaa suolaa vähemmän suolaa, Pori 1994.
Oulun kaupungin teNeysvirasto, ympäristöhygienian osasto. Suurtalouksien keittojen ja
kastikkeiden ruokasuolatutkimus 1991. - Oulun kaupngin terveysviraston ympäristöhygienian osaston tiedote 15/1991, Oulu 1991.
ElintaNikevirasto. Elintarvikeviraston suositus ruokasuolan määrän valvonnasta elintarvikkeissa. - Elintarvikevirasto. Valvonta 4/1992. Helsinki 1992.
ElintaNikevirasto. Elintarvikevalvonta lääninhallituksissa vucin'na 1995. -'Lääninhallitusten tulostutkimukset osa 1. Valvonta 9/1996, Helsinki 1996.
Suomen Kuntaliitto. Suomen lastenlääkäriyhdistyksen vetoomus valtion ravitsemustaimikunnalle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Suomen kunnille. - Suomen kuntaliitan
yleiskirje 27.1.1997, Helsinki 1997.

TAULUKKO 3.

Näytteiden kokonaislukumäärät (kpl) tutkimuksessa 1994-96 ruokaryhmittäin, lasten ikäluokittain sekä suolapitoisuuden mukaan jaettuna
vähäsuolaisiin eli hyviin (H), välttäviin M ja ala-arvoisiin (A) eli säädetyn raja-arvon ylittäviin. 1-3-vuotiaiden ruoat on arvosteltu vain joko
hyviksi (H) tai ala-arvoisiksi (A). Päiväkotien näytteet on lisäksi jaettu kolmeen ryhmään; 1) ruokapalvelukeskuksen alaisten keittiöiden, 2)
sosiaali- ja terveystoimen alaisten keittiöiden ja 3) yksityisten ja yhteisöjen keittiöiden valmistamat ruoat:

ruokapalvelukeskus

sos.- ja terv.toimi

yksit. ja yht.

yhteensä

näytt.yht.

kpl
H

V

A

H

V

A

H

V

A

KOULUT
- keitot
- kastikkeet
- laatikkoruoat
- yhteensä

V

A

2
2
2

11
12
9
32

0
2
0
2

13
16
11
40

12
28
9
5

0
1
1
0
2

26
33
15
69
143

63
27
90

76
63
139
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PÄIVÄKOTILAPSET: YU 3 V.
- keitot
- kastikkeet
- laatikkoruoat
- puurot
- yhteensä

43

7
19
6
3

58

35

PÄIVÄKOTILAPSET: 1-3 V.
- lounasruoat
- puurot
- yhteensä

11
28
39

PÄIVÄKOTINÄYTTEET YHT.

97

KOKO AINEISTO YHT.

H

10
1
4

35

0
1
0
0
1

3
2
1
15
21

42
14

56

2
8
10

57

31

4
7
1
1
13

13

0
0
0
0
0

1
1
0
6
8

14
8
22

0
0
0

22

8

1
2
2
1

6

6

0
0
1
0
1

14
4
5
64
87

7
5
12

13
36
49

13

136

54

92

282

142

86

94

322

54

TAULUKKO 4.

Tutkimuksen 1994-96 näytteiden prosentuaaliset osuudet (%) jaettuna kussakin ryhmässä vähäsuolaisiin eli hyviin (H), välttäviin M
ja ala-arvoisiin (A) eli säädetyn raja-arvon ylittäviin. 1-3-vuotiaiden ruoat on arvosteltu vain joko hyviksi (H) tai ala-arvoisiksi (A).
Päiväkotien näytteet on lisäksi jaettu kolmeen ryhmään 1) ruokapalvelukeskuksen alaisten keittiöiden, 2) sosiaali- ja terveystoimen
alaisten keittiöiden ja 3) yksityisten ja yhteisöjen keittiöiden valmistamat ruoat:
ruokapalvelukeskus
H%
V%
A%

sos.- ja terv.toimi
H%
V%
A%

yksit. ja yht.
H%
V% A%

KOULUT
- keitot
- kastikkeet
- laatikkoruoat
- yhteensä

PÄIVÄKOTILAPSET: YU 3 V.
- keitot
- kastikkeet
- laatikkoruoat
- puurot
- yhteensä

59
5
40
93
62

PÄIVÄKOTILAPSET: 1-3 V.
- lounasruoat
- puurot
- yhteensä

21
67
41

PÄIVÄKOTILAPSET YHT.

51

KOKO AINEISTO YHT.

41
90
60
7
37

19

0
5
0
0
1

43
22
50
94
62

79
33
59

13
50
31

30

47

57
78
50
6
38

20

0
0
0
0
0

50
33
0
86
53

87
50
69

0
0
0

33

30

50
67
67
14
40

22

yhteensä
H% V%
A%

15
13
18
15

85
75
82
80

0
12
0
5

0
0
33
0
7

54
12
33
93
61

46
85
60
7
38

0
3
7
0
1

100
100
100

17
57

83
43

35

65

48

48

19

33

44

27

29

TAULUKKO 5.

Yhteenveto tutkimuksen 1994-96 kunkin ryhmän ruokasuolapitoisuuden keskiarvotuloksista (ka) sekä pienimmistä (min) ja suurimmista (max) suolapitoisuuksista. Yksikkönä 9/1<9.

ruokapalvelukeskus
min
max
ka

sos.- ja terv.toimi
mln max
ka

min

yksit. ja yht.
max
ka

KOULUT
- keitot
- kastikkeet
- laatikkoruoat
- yhteensä

mln

yhteensä
max
ka

3,4
3.5
0,7
0,7

9,4
15,7
8,6
15,7

6,1
9,0
6,0
7,2

PÄIVÄKOTILAPSET: YU 3 V.
- keitot
- kastikkeet
- laatikkoruoat
- puurol

1io
3,4
1,7
0,1

7,8
14,2
7,1
6,0

4,4
8,4
4,7
2,2

3,4
3,9
4,9
0,6

7,6
10,5
7,9
8,8

5,4
7,5
6,4
3,0

4,8
2,8
5,1
1,5

7,9
8,7
11,0
9,9

6,4
6,7
7,4
3,9

1,0
2,8
1,7
0,1

7,9
14,2
11,0
9,9

4,8
7,9
5,5
2,5

PÄIVÄKOTILAPSET: 1-3V.
- ruoat
- puurot

0,4
0,1

14,2
6,0

5,4
1,8

1,6
0,2

10,5
8,8

6,0
3,0

4,8
1,5

11,0
9,9

7,0
3,7

0,4
0,1

14,2
9,9

5,7
2,3

TAULUKKO 6.

Vuonna 1991. 1993. 1994 ja 1994-1996 tehtyjen ruokasuolatutkimusten tulosten vertailu sekä ruokien ruokasuolapitoisuuksien kehitys
koululaisten ja yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten osalta. Taulukossa on esitetty kunkin ruokaryhmän keskiarvot (ka) ja sallitun rajaarvon ylittävien prosentuaaliset osuudet (%)

19~1

ka

1993
ylitys %

(glkg)

ka

1994 - 1996

1994
ylitys %

(glkg)

ka

ylitys %

ka

ylitys %

(glkg)

(glkg)

keitot

6,5

0

7.7

14

5,2

0

kastikkeet

9.2

7

9,4

18

8.3

6

5.7

4

laatikkoruoat
yhteensä

9.1
5%

16%

26
26 %

3,5%
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OULUN KAUPUNKI
VMPÄRISTÖVlRASTO
Kauppatori
90100 OULU

puh.
lelefax

(981) 3144450
(981) 3144425

17.7.1996

OHJEITA RUOKIEN SUOLAPITOISUUDESTA
.:-

II

Yllä esitettyjen rajoitusten lisäksi myös isommille lapsille (yli 3-vuotiaat) tarkoitetun
ruoan suositellaan kuitenkin olevan vähäsuolaista eli alle 5 g/kg.

Koska KTM: n päätöksessä (636/1992) 1-3 -vuotiaiden lasten ruokasuolan saantia
rajoitetaan nimenomaan Iisätyn natriumkloridin osalta, tulee ruokasuolaa määritettäessä ottaa huomioon raaka-aineiden aiheuttama luontainen natriumkloridipitoisuus.
Raaka-aineiden luontainen natriumkloridipitoisuus on merkityksellinen erityisesti maitoon keitetyn ruoan kyseessä ollessa.
Täten otettaessa huomioon raaka-aineiden luontaisen ruokasuolapitoisuuden aiheuttama osuus, voidaan 1-3 -vuotiaille tarkoitettua .puuroa tai velliä pitää määräysten
vastaisena, mikäli sen määritetty ruokasuolapitoisuus on:
* tavallista suolaa käytettäessä yli 1,4 g/kg veteen keitetylle ja yli 3,2 maitoon keitetylle puurolle tai vellille (määritys kloridina).
* PAN-suolaa käytettäessä yli 1,1 g/kg veteen keitetylle ja yli 2,2 g/kg maitoon keitetylle puurolle tai vellille (määritys natriumina).
On vielä syytä tähdentää, että esimerkiksi lihaliemi, mausteseokset, marinointikastikkeet ja erilaiset muut puolivalmisteet sisältävät lähes poikkeuksetta lisättyä suolaa.
Vaikka ruokasuolaa ei keittiöllä erikseen lisättäisikään, mutta ruokaan käytetään jotakin yllä mainittua valmistetta, kyseessä ei suinkaan ole raaka-aineiden luontainen
vaan lisätty ruokasuola. Usätty ruokasuola on aina ilmoitettava pakkauksen päälIysmerkinöissä.

Liite 3
Koulukeiton suolapitoisuus (g/kg):
Sallittu enimmäispitoisuus 10 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Näyte
kalakeitto
kalakeitto
italiankeitto
jauhelihakeitto
pinaattikeitto
hemekeitto
hemekeitto
Iihakeillo
parsakaalikeitto
Iihakeillo
pinaaUikeitto
palvilihakeitto
tijuana-keitto
yhteensä 13 kpl

pvm
18.01.1995
18.01.1995
20.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
01.02.1995
01.02.1995
03.02.1995
23.02.1995
31.03.1995
09.10.1995
08.02.1996
18.06.1996
keskiarvo:

NaCI g/kg
5,3
5,7
5,0
7,2
9,4
3,4
5,3
8,2
7,4
3,7
5,8
6,7
6,8
6,1

Koulukastikkeen suolapitoisuus (g/kg):
Sallittu enimmäispitoisuus 12 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Näyte
ruskeakastike
ruskeakastike
ruskeakaslike
porsaanhöyslö
kanakastike
broilerihöystö
broilerihöyslö
nakkikastike
ruskea kastike
ruskea kastike
jauhelihakastike
ruskeakastike
stroganoff-kastike
jauhelihakastike
sianlihakastike
chili con carne -kastike
yhteensä 16 kpl

pvm
08.11.1994
08.11.1994
08.11.1994
18.11.1994
09.01.1995
17.01.1995
17.01.1995
30.01.1995
31.01.1995
31.01.1995
09.02.1995
27.02.1995
23.03.1995
16.11.1995
09.02.1996
09.02.1996
keskiarvo:

NaCI g/kg
9,7
10,6
9,2
8,3
14,2
11,0
10,6
15,7
4,9
7,1
7,2
10,1
7,8
3,5
6,8
7,2

9,0

Liite 4

Koululaatikkoruoan suolapitoisuus (g/kg):
Sallittu enimmäispitoisuus 10 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Näyte
kinkkukiusaus
Jasagne
juusloperunalaatikko
makaroonilaalikko
makaroonilaalikko
makaroonilaatikko
hyla-Iasagne
lasagne
makaroonilaalikko
kasvislasagne
kaalilaatikko
yhteensä 11 kpl

pvm
10.11.1994
16.11.1994
31.01.1995
23.02.1995
23.02.1995
23.02.1995
07.02.1996
07.02.1996
07.02.1996
07.02.1996
16.02.1996
keskiarvo:

NaCI g/kg
6,9
6,8
4,1
8,6
5,7
8,6
7,3
7,0
0,7
5,3
5,4

6,0

Liite 5
Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten keiton suolapitoisuus (g/kg):
Suolan sallittu enimmäispitoisuus 10 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.
Ruokapalvelukeskus

Näyte
kalakeitto
italiankeitto
pinaattikeitto
hernekeitto
kalakeitto
nakkikeitto
lihakeitto
lihakeitto
kalakeitto
makkarakeitto
nakkikeitto
lihakeitto
palvilihakeitto
lihakeitto
lihakeitto
kirjolohikeitto
kalakeitto
yhteensä 17 kpl

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
pvm
NaCI g/kg
17.01.1995
2,5
20.01.1995
5,0
27.01.1995
3,2
01.02.1995
7,1
15.03.1995
4,5
15.03.1995
4,7
31.03.1995
3,7
08.12.1995
5,1
26.06.1996
4,7
08.07.1996
5,1
15.07.1996
7,1
26.07.1996
5,8
4,1
08.08.1996
08.08.1996
1,0
14.08.1996
2,0
22.08.1996
7,8
30.08.1996
1,3
5,2
keskiarvo:
1,7

Sos ja terveystoimi

Näyte
lihakeitto
rössyperunat
hernekeitto
jauhelihakeitto
jauhelihakeitto
lihakeitto
kalakeitto
yhteensä 7 kpl

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kgpvm
NaCI g/kg
03.02.1995
5,7
06.02.1995
7,6
03.05.1996
4,3
24.06.1996
4,8
09.07.1996
3,4
7,1
08.08.1996
21.08.1996
5,2
keskiarvo:
5,4

Yksityiset ja yhteisöt

Näyte
pinaattikeitto
rössypottu
yhteensä 2 kpl

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg
pvm
20.06.1996
7,9
20.08.1996
4,8
keskiarvo:
6,4

Liite 6
Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten kastikkeen suolapitoisuus (g/kg):
Suolan sallittu enimmäispitoisuus 12 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Ruokasuolavalmisieella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.
Ruokapalvelukeskus

Näyte
nakkikaslike
ruskeakasiike
nakkikasiike
kanakasiike
stroganoff
jauhelihakaslike
jauhelihakasiike
jauhelihakaslike
jauhelihakasiike
Iihakasiike
jauhelihakasiike
sianliha-kasviskaslike
uunisilakka
stroganoff
naudanlihaviiIJokki
ruskeakasiike
jauhelihakaslike
valkokastike
kanaviiIJokki
jauhelihakasiike
kanapata
yhteensä 21 kpl
50S

pvm

08.11.1994
08.11.1994
12.12.1994
09.01.1995
24.01.1995
09.02.1995
16.11.1995
16.11.1995
11.01.1996
09.02.1996
09.04.1996
25.06.1996
26.06.1996
10.07.1996
23.07.1996
12.08.1996
14.08.1996
26.08.1996
27.08.1996
27.08.1996
11.09.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

9,4
8,8
11,8
14,2
11,1
10,6
5,9
3,4
8,6
5,8
6,0
9,4
9,4
8,4
10,2
10,2
6,4
5,6
5,6
5,6
9,3
9,4

8,3

ja terveystoimi

-

Näyte
pinaattikastike
Iihapullakaslike
kanaviiIJokki
sianliha-kasviskastike
palapaisti
ruskeakastike
nakkikasiike
kanahöysiö
ruskeakaslike
yhteensä 9 kpl

pvm

24.01.1995
24.01.1995
31.01.1995
25.06.1996
27.06.1996
12.08.1996
16.08.1996
- 27.08.-1996
27.08.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmisietta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

5,5
4,3
7,7
9,4
5,9
10,3
9,9
3,9
10,5
7,5

Yksityiset ja yhteisöt

Näyte
italianpata
ruskeakasiike
jauhelihakaslike
yhteensä 3 kpl

pvm

26.06.1996
12.08.1996
26.08.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

8,5
2,8
8,7
6,7

Liite 7
Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten laatikkoruoan suolapitoisuus (g/kg):
Suolan sallittu enimmäispitoisuus 10 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.

Ruokapalvelukeskus

Näyte
kanarisotto
jauhelihaperunalaatikko
kinkkukiusaus
ki~olohilaatikko

kaalilaalikko
makaroonilaalikko
pastaiauhelihalaalikko
ki~olohikiusaus

jauhelihaDerunalaatikko
ki~olohikiusaus

yhteensä 10 kpl

50S

pvm

08.11.1994
02.03.1995
02.03.1995
11.04.1995
16.02.1996
07.08.1996
09.08.1996
14.08.1996
26.08.1996
29.08.1996
keskiaIVo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

7,1
1,7
5,0
3,2
6,4

5,7

6,0
5,6
3,4
5.1
4,0
4,5

ja terveystoimi

Näyte
merimiespihvi
jauhelihaperunasoselaatikko
yhteensä 2 kpl

pvm

14.12.1994
26.02.1996
keskiaIVo:

maustamiseen käytelly:
ruokasuolavalmistella
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

7,9
4,9
6,4

Yksityiset ja yhteisöt

Näyte
nakkiDerunavihanneslaatikko
kinkkukiusaus
maksalaatikko
yhteensä 3 kpl

pvm

24.06.1996
15.08.1996
- '27.08.1996
keskiaIVo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

11,0
6,1
5,1
7,4

Liite 8
Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten puuron ja vellin suolapitoisuus (g/kg):
.Suolan sallittu enimmäispitoisuus 10 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.
Ruokapalvelukeskus
Näyte
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
Iiisipuuro
ruishiutalepuuro
neljänviljanpuuro
ohrahiutalepuuro
mannapuuro
vehnählutalepuuro
ruishiutalepuuro
neljänviljanpuuro
ohrahiutalepuuro
ruispuuro
vehnäpuuro
mannapuuro
ruispuuro
vehnähiutalepuuro
kaurapuuro
ruishiutalepuuro
vehnähiutalepuuro
kaurapuuro
ruishiutalepuuro
ruis-ohrapuuro
neljänviljanpuuro
neljänviljanpuuro
ruishiutalepuuro
ruishiutalepuuro
grahampuuro
neljänviljanpuuro
ruishiutalepuuro
ohrahiutalepuuro
ohrahiutalepuuro
mannapuuro
kaurapuuro
ruis-kaurapuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
ohra-neljänviljanpuuro
kaurapuuro
kauravelli
ohrahiutalepuuro
kaura-neljänviljanpuuro
mannapuuro
mannapuuro
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
kauravelli
yhteensä 46 kpl

pvm

12.06.1996
13.06.1996
17.06.1996
17.06.1996
18.06.1996
24.06.1996
25.06.1996
27.06.1996
27.06.1996
15.07.1996
19.07.1996
26.07.1996
30.07.1996
05.08.1996
05.08.1996
07.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
09.08.1996
13.08.1998
14.08.1996
14.08.1996
15.08.1996
19.08.1996
19.08.1996
19.08.1996
20.08.1996
21.08.1996
23.08.1996
27.08.1996
.27.08.1996
27.08.1996
28.08.1996
29.08.1996
29.08.1996
30.08.1996
30.08.1996
30.08.1996
11.09.1996
13.09.1996
13.09.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

1,6
1,5
0,9
3,3
4.6
1.9
3,0
1,8
1,3
0.6
1,2
5,6
4,5
5,2
6,0
3,7
4,4
1,2
0,4
1,8
0,8
3,4
1.1
3.8
0,5
0.1
0.3
1,6
3.8
3.1
1,7
4,4
0.2
0,4
2,9
2,4
1.9
0,5
3.2
2.9
1.9
1,7
1.7
0.2
0.7
1.0
1,6

2,5

Liite 9
Yli 3-vuotiaiden päiväkotilasten puuron ja vellin suolapitoisuus (g/kg):
Suolan sallittu enimmäispitoisuus 10 g/kg; suositus alle 5 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.

Sos ja terveystoimi

Näyte
kaurapuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
vehnäpuuro
ohrahiutalepuuro
ruispuuro
neljänviljanpuuro
ruispuuro
ruispuuro
riisipuuro
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
yhteensä 16 kpl

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
pvm
NaCI g/kg
NaCI g/kg
24.06.1996
2,8
25.06.1996
4,2
26.06.1996
1,2
27.06.1996
8,8
28.06.1996
2,8
28.06.1996
0,6
11.07.1996
2,9
12.07.1996
2,5
07.08.1996
3,5
13.08.1996
3,0
14.08.1996
0,8
26.08.1996
3,5
26.08.1996
2,9
26.08.1996
3,5
27.08.1996
1,4
11.09.1996
3,0
3,1
keskiarvo:
2,4

Yksityiset ja yhteisöt

Näyte
kaurapuuro
neljänviljanpuuro
neljänviljanpuuro
ohrahiutalepuuro
vehnäryynipuuro
ruispuuro
ruispuuro
yhteensä 7 kpl

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
pvm
NaCI g/kg
NaCI g/kg
18.06.1996
9,9
19.06.1996
4,6
20.06.1996
4,6
20.06.1996
3,0
16.08.1996
1,5
29.08.1996
2,3
-1,6
- 30.08.1996
keskiarvo:
1,6
4,3

1-3 -vuotiaiden päiväkotilasten lounasruoan suolapitoisuus (g/kg):
Lisätyn suolan sallittu enimmäispitoisuus 2.5 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eli sarakkeessa.
Ruokapalvelukeskus
Näyte
nakkikastike
kanalisotto
ruskeakastike
makaroonijauhelihapata
makaroonijauhelihapata
kanakastike
porsashöystö
kalakeitto
italiankeitto
stroganoff-kastike
pinaattikeitto
jauhelihakastike
jauhelihaperunalaatikko
kinkkukiusaus
kalakeitto
kalakeitto
kalakeitto
nakkikeitto
lihakeitto
kaalipata
kirjolohilaatikko
nakkikeitto
kinkkukiusaus
ki~olohilaatikko

jauhelihakastike
jauhelihakastike
lihakeitto
lihakastike
porsasvatkuli
lihakeitto
jauhelihakaslike
sianliha-kasviskastike
uunisilakka
kalakeitto
makkarakeitto
stroganoff
nakkikeitto
naudanlihaviillokki
lihakeitto
palvilihakeitto
jauhelihaperunamuusi
pastajauhelihalaatikko
lihakeitto
ki~olohikiusaus

jauhelihakastike
ki~olohikeitto

jauhelihaperunalaalikko
valkokastike
kanaviillokki
jauhelihakaslike
ki~olohikiusaus

kalakeitto
kanapata
yhteensä 53 kpl

pvm

08.11.1994
08.11.1994
08.11.1994
12.12.1994
12.12.1994
09.01.1995
12.01.1995
17.01.1995
20.01.1995
24.01.1995
27.01.1995
09.02.1995
02.03.1995
02.03.1995
15.03.1995
15.03.1995
15.03.1995
15.03.1995
31.03.1995
11.04.1995
11.04.1995
08.06.1995
08.06.1995
08.06.1995
16.11.1995
16.11.1995
08.12.1995
09.02.1996
09.02.1996
09.02.1996
09.04.1996
25.06.1996
26.06.1996
26.06.1996
08.07.1996
10.07.1996
15.07.1996
23.07.1996
26.07.1996
08.08.1996
08.08.1996
09.08.1996
14.08.1996
14.08.1996
14.08.1996
22.08.1996
26.08.1996
26.08.1996
27.08.1996
27.08.1996
29.08.1996
30.08.1996
11.09.1996
keskiarvo:

Liile 10

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

8.8
7.1
8.8
7.9
8.9
14.2
7.7
2,5
4.5
11.1
3.2
10.4
1.7
5,6
4,7
3,1
4,5
4.7
3.7
0.5
1.8
10,6
6,1
5.5
5,9
3,4

5.1
5.8
6,7
4.1
5.8
9,4
9,4
1.6
5.1
1.1
7,1
0,4
5,8
4,1
1.1
5.6
2,0
3,4
6,4
7.8
5.1
5.6
5.6
5.6
4,0
1.3
4,8

2,4
5,5

I

Liite 11
1-3 -vuotiaiden päiväkotilasten lounasruoan suolapitoisuus (g/kg):
.Lisätyn suolan sallittu enimmäispitoisuus 2,5 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.

50S ja terveystoimi

Näyte
pinaattikastike
lihapullakastike
kanaviillokki
lihakeitto
jauhelihaperunasoselaalikko
hernekeitto
sianliha-kasviskastike
palapaisti
jauhelihakeitto
tillikastike
lillikaslike
lihakeitto
nakkikastike
kalakeitto
kanahöyslö
ruskea kastike
yhteensä 16 kpl

pvm
24.01.1995
24.01.1995
31.01.1995
03.02.1995
26.02.1996
03.05.1996
25.06.1996
27.06.1996
09.07.1996
22.07.1996
22.07.1996
06.08.1996
16.08.1996
21.08.1996
27.08.1996
27.08.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg
5,5
4,3
7,7
2,3
4,9
1,6
9,4
6,1

3.4
8,0
6,0
7,1
9,9
3,4
3,9
10,5
6,0

Yksityiset ja yhteisöt

Näyte
perunamuusi
pinaattikeitto
nakkiperunavihanneslaatikko
kinkkukiusaus
rössypottu
jauhelihakastike
maksalaalikko
yhteensä 7 kpl

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
pvm
NaCI glkg
17.06.1996
5,1
20.06.1996
7,9
24.06.1996
11,0
15.06.1996
6,1
20.06.1996
4,8
26.08.1996
6,7
5,1
27.08.1996
-keskiarvo:
7,0

Liite 12

1-3 -vuotiaiden päiväkotilasten puuron ja vellin suolapitoisuus (g/kg):
.Lisätyn suolan sallittu enimmäispitoisuus 1 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla maustetut ruoat eri sarakkeessa.

Ruokapalvelukeskus

Näyte
neljänviljanpuuro
ruishiutalepuuro
kaurapuuro
vesiriisipuuro
ruishiutalepuuro
neljänviljanpuuro
ohrahiutalepuuro
mannapuuro
vehnähiutalevelli
ruishiutalepuuro
neljänviljanpuuro
ruispuuro
vehnäpuuro
ruispuuro
vehnähiutalepuuro
ruishiutalepuuro
vehnähiutalepuuro
ruishiutalepuuro
ruisohrapuuro
neljänviljanpuuro
neljänviljanpuuro
ruishiutalepuuro
ruishiutalepuuro
grahampuuro
neljänviljanpuuro
ohrahiutalevelli
ohrahiutalepuuro
mannapuuro
kaurapuuro
ruiskaurapuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
ohra-neljänvijanpuuro
kaurapuuro
kauravelli
ohrahiutalepuuro
kaura·neljänviljanpuuro
mannapuuro
mannapuuro
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
kauravelli
yhteensä 42 kpl

pvm

12.06.1996
13.06.1996
13.06.1996
17.06.1996
17.06.1996
18.06.1996
24.06.1996
25.06.1996
27.06.1996
27.06.1996
15.07.1996
26.07.1996
30.07.1996
05.08.1996
07.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
08.08.1996
09.08.1996
13.08.1996
14.08.1996
14.08.1996
15.08.1996
19.08.1996
19.08.1996
20.08.1996
21.08.1996
23.08.1996
27.08.1996
27.08.1996
27.08.1996
.28.08.1996
29.08.1996
29.08.1996
30.08.1996
30.08.1996
30.08.1996
11.09.1996
13.09.1996
13.09.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

0,8
1,4
1,1
0,5
3,3
0,2
1,9
3,0
1,8
1,3
0,6
5,6
4,5
6,0
3,7
1,2
0,4
0,8
3,4
1,1
3,2
0,5
0,1
0,3
1,6
3,1
1,7
4,4
0,2
0,4
2,9
2,4
1,9
.0,5
3,2
2,9
1,9
1,7
1,7
0,2
0,7
1,0
1,2

2,1

-

Liite 13
1-3 -vuotiaiden päiväkotilasten puuron ja vellin suolapitoisuus (g/kg):
Lisätyn suolan sallittu enimmäispitoisuus 1 g/kg.
Ruokasuolavalmisteella ja tavallisella ruokasuolalla mausletut ruoat eri sarakkeessa.

50s. ja terveystoimi
Näyte
kaurapuuro
kaurapuuro
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
vehnäpuuro
kaurapuuro
kaurapuuro
ohrahiutalepuuro
ruispuuro
neljänviljanpuuro
ruispuuro
ruispuuro
riisipuuro
neljänviljanpuuro
kaurapuuro
yhteensä 16 kpl

pvm

24.06.1996
26.06.1996
27.06.1996
28.06.1996
11.07.1996
12.07.1996
23.07.1996
23.07.1996
07.08.1996
13.08.1996
14.08.1996
26.08.1996
26.08.1996
26.08.1996
27.08.1996
11.09.1996
keskiarvo:

Yksityiset ja yhteisöt
Näyte
kaurapuuro
ohrahiutalepuuro
vehnäryynipuuro
ruispuuro
ruispuuro
yhteensä 5 kpl

pvm

.

18.06.1996
20.06.1996
16.08.1996
29.08.1996
30.08.1996
keskiarvo:

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

2,8
1,2
8,8
2,8
2,9
2,5
3,1
3,1
3,5
3,0
0,2
3,5
2,9
3,5

3,3

1,4
3,0
3,0

maustamiseen käytetty:
ruokasuolavalmistetta
ruokasuolaa
NaCI g/kg
NaCI g/kg

9,9
3,0
1,5
2,3
1,6
1,6

4,2

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
1/1990
2/1990
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
5/1991
6/1991
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
1/1994
2/1994
3/1994
4/1994
5/1994
6/1994
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997

2/1997

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvilys 1.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset 1987.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset 1988.
Oulun suuret ja erikoiset puut
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvilys 2.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2.Tavoitteet ja toimenpiteet
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipiloisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristönsuojelutietoa oululaisille.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1991 .
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992.
Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset1992.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
Oulun ympäristön tila 1993.
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Miltaustulokset 1993.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoile- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Valmisruokien ja leipien suolapiloisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja lähikunnissa
1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeilIe.
Oulun ilmanlaatu. Miltaustulokset1994.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1994.
Arvio Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnileima.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä. Järviseurannan viisivuotiskatsaus 1991-1995.
Oulun ilmanlaatu. MiI1austulokset 1995.
Ympäristönsuojelulautakunta - ympäristölautakunta kymmenen vuotta.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1996.
Oulun ympäristön vesistöjen kalojen elohopeapitoisuuden seuranta vuosina 1995-96 ja
yhteenveto Oulun ympäristöstä pyydettyjen ja Oulussa kaupan pidettyjen petokalojen
elohopeapitoisuuksista vuosina 1985-96
Selvitys päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa tarjottavien ruokien suolapitoisuudesta
1994-96
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