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1. Mitä ovat 
mikrobit?

• Mikrobit ovat yleisnimi eliöille, jotka ovat
paljain silmin näkymättömiä

• Mikrobit jaetaan alkeistumaisiin (bakteerit), 
aitotumaisiin (homeet, hiivat, alkueläimet, 
mikrolevät) ja viruksiin

• Aitotumaisista lähinnä hiivoilla ja homeilla on 
merkitystä elintarvikkeissa



2. Bakteerien 
ominaispiirteitä
• Koko 1 – 3 µm

• Perintöaines (DNA) vapaana 
solulimassa nukleoidiksi kutsuttuna 
rakenteena

• Bakteerisolua rajoittaa solukalvo, 
soluseinä ja usein erityinen 
kapselirakenne

• Soluseinästä lähtee erityisiä ulokkeita, 
piluksia tai fimbrioita

• Liikkumisvälineitä ovat flagellat

• Lisääntyminen suvutonta 
jakautumista



2.1. Bakteerien soluseinä; Gram-
positiiviset ja Gram-negatiiviset 
bakteerit

• Gram-positiiviset 
bakteerit värjäytyvät 
Gram-värjäyksessä 
tumman sinipunaisiksi, 
Gram-negatiiviset 
vaaleanpunaisiksi

• Värireaktio heijastaa 
eroa soluseinän 
rakenteessa ja myös 
merkittäviä fysiologisia 
eroja näiden bakteerien 
kahden pääryhmän 
välillä



2.2. Bakteerien 
kasvuvaatimukset

• Bakteereita tavataan lähes kaikkialla

• Useimmat viihtyvät neutraalissa pH:ssa (5 
– 8) ja lämpötilarajoilla 10 – 40 °C, mutta  
sekä hyvin happamissa (<3 ), emäksisissä 
(>8), tai lämpötilojen äärirajoilla (< 4 °C tai 
> 95 °C) viihtyviä tai hengissä säilyviä 
bakteereita tunnetaan

• Bakteerit viihtyvät suhteellisen kapealla 
vedenaktiivisuusaluleella (aw 0,9 – 1,00)

• Eräillä bakteereilla (Bacillus ja Clostridium)
korkeita lämpötiloja ja kuivuutta kestäviä 
itiöitä (endosporeja)



2.3. Bakteerien 
aineenvaihdunta

• Aineenvaihdunta voi joko tarvita happea eli olla aerobista tai se voi 
tapahtua ilman happea anaerobisesti; monet bakteerit ovat 
fakultatiivisia anaerobeja, eli ne voivat elää sekä aerobisesti että 
anaerobisesti

• Jotkut bakteerit ovat autotrofeja, eli ne tarvitsevat ainoastaan 
mineraaleja, typpisuoloja, auringonvalon energiaa (tai joskus 
kemiallista energiaa) sekä hiilidioksidia kasvaakseen

• Elintarvikkeissa esiintyvät bakteerit ovat kuitenkin heterotrofeja, jotka 
hyödyttävät kasvuympäristönsä hiilihydraatteja, valkuaisaineita tai 
rasvoja

• Anaerobinen metabolia perustuu usein käymiseen eli fermentaatioon, 
jonka tuloksena syntyy erilaisia happoja, alkoholeja ja kaasuja



2.4. Bakteerit terveydessä 
ja sairaudessa

• Bakteereilla on erittäin tärkeä ekologinen merkitys

• Ihmisruumiissa on bakteereja yli kymmenen kertaa 
enemmän kuin muita soluja yhteensä

• Valtaosa täysin vaarattomia, hyödyllisiä tai jopa 
välttämättömiä hyvinvoinnillemme

• Jotkut aiheuttavat kuitenkin sairauksia (patogeeniset 
bakteerit) tai ovat esimerkiksi elintarvikkeiden 
pilaajia



2.4.1. Mikä tekee bakteerista 
patogeenin?

• Patogeenisuus on monen tekijän yhteissumma

• Patogeenisen bakteerin täytyy pystyä esimerkiksi:

• Kolonisoimaan isäntä

• Kiinnittymään limakalvoille ja kudoksiin tai päätymään 
verenkiertoon

• Kasvamaan isännän solujen sisällä

• Välttää isännän puolustusmekanismit

• Tuottamaan myrkkyjä (toksiineja) ja kudoksia 
hajottavia entsyymejä



2.4.2. Eräitä elintarvikkeissa esiintyviä 
patogeenisia bakteereita
2.4.2.1 Klostridit
• Gram-positiivisia, anaerobeja, itiöllisiä maaperän, 

suoliston ja vesisedimenttien bakteereja

• Elintarvikkeissa ongelmia voivat aiheuttaa etenkin 
Clostridium perfringens ja C. botulinum

• C. perfringens aiheuttaa tyypillisesti 
ripulityyppisen 1- 2 päivää kestävän  
ruokamyrkytyksen; tyypillisiä saastuneita 
elintarvikkeita ovat erilaiset liharuoat

• C. botulinum tuottaa erittäin vaarallisia 
neurotoksiineja, myrkytys johtaa usein 
kuolemaan, onneksi harvinainen; tyypillisiä 
saastuneita elintarvikkeita umpioidut 
säilykkeet, tyhjiöpakattu kala, makkarat ym. 
elintarvikkeet, joissa anaerobiset olot. 
Lämpökäsittely tuhoaa toksiinit!



2.4.2.2. Bakillukset
• Bacillus-bakteerit ovat klostridien tapaan Gram-

positiivisia ja itiöiviä, mutta sietävät happea ja yleensä 
ovat aerobisia

• Maaperän organismeja

• B. cereus yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja

• Kahdentyyppisiä ruokamyrkytyksiä, kesto vajaa 
vuorokausi

• Emeettinen myrkytys (”oksennustauti”, 
aiheuttajana kereulidiini-niminen lämmönkestävä, 
toksiini)

• Ripulityypin myrkytys (aiheuttajana bakteerin 
tuottamat enterotoksiinit)

• Tyypillisiä saastuneita elintarvikkeita jauho- ja 
riisiruuat, kastikkeet, vanukkaat yms.



2.4.2.3. Listeria-
bakteerit
• Gram-positiivisia, fakultatiivisesti anaerobeja, itiöttömiä 

maaperän bakteereja, joita esiintyy usein myös eläinten 
(kotieläinten) ruoansulatuskanavassa

• Voi kasvaa jopa jääkaappilämpötiloissa, sietää hyvin 
happamuutta ja korkeita suolapitoisuuksia

• Voivat aiheuttaa suolistotulehduksen lisäksi hyvin monia 
muita tulehduksia, ruokamyrkytykset usein kohtalokkaita 

• Alttiita erityisesti lapset, vanhukset ja raskaana olevat

• Ongelmaelintarvikkeita maitotuotteet, juurekset, 
tyhjiöpakatut kala ja liha



2.4.2.4. Stafylokokit

• Gram-positiivinen, itiöimätön, fakultatiivisesti 
anaerobinen Staphylococcus aureus on sekä ihon 
tavallinen mikrobi, vaikeiden ihosairauksien ja 
yleisinfektioiden aiheuttaja että 
elintarvikepatogeeni

• Ruokamyrkytyksen aiheuttavat S. aureus-bakteerin 
tuottamat myrkyt, enterotoksiinit

• Ongelmaelintarvikkeita ovat lihatuotteet, kinkku, 
juustot ja vanukkaat

• Myrkytys (pahoinvointi, ripulointi, oksentelu) alkaa 
hyvin nopeasti ja on yleensä ohi alle vuorokaudessa 



2.4.2.5. Salmonellat
• Salmonella enterica ongelmalaji, jolla tuhansia 

serotyyppejä
• Esimerkiksi Salmonella enterica serovar. 

Typhimurium eli lyhemmin Salmonella Typhimurium

• Fakultatiivisesti anaerobeja Gram-negatiivisia bakteereita

• Tyypillisesti suolistobakteereita, saastuttavat usein vettä 
ja elintarvikkeita ulosteiden välityksellä

• Voivat aiheuttaa sekä suolistotulehduksen että 
yleisinfektion (lavantaudin)

• Vesi tyypillisin tartunnanlähde, Suomen tapukset pääosin 
nykyisin ”tuontitavaraa”

• Sairastuneet voivat levittää salmonellaa vielä viikkojen tai 
jopa kuukausien jälkeen oireiden loputtua

• Elintarviketeollisuudessa työskenteleviltä vaaditaan 
todistettua Salmonella-vapautta 



2.4.2.6. Patogeeniset 
koli-bakteerit

• Escherichia coli-bakteerit ovat sukua salmonelloille, mutta 
pääosin harmittomia ja normaaleja suoliston mikrobeja

• Tunnetaan kuitenkin patogeenisia, ripulia ja pahoja jälkitauteja 
aiheuttavia E.coli-kantoja, joista tärkein on 
Enterohemorrhaginen Escherichia coli eli EHEC

• EHEC tuottaa toksiineja, jotka aiheuttavat punatautia 
muistuttavan hemorrhagisen kolitiksen tai esimerkiksi 
munuaisten toimintahäiriön (hemolyyttis-ureemisen
syndrooman)

• Esiintyy usein lehmien suolistossa ja siten pastöroimaton maito 
ja  naudanliha ovat tyypillisiä ongelmaelintarvikkeita, mutta 
myös siipikarjanliha ja kalatuotteet voivat olla saastuneita 



2.4.2.7. 
Kampylobakteerit
• Gram-negatiivinen suolistobakteeri, joka voi 

aiheuttaa suolistotulehduksia 
kontaminoituneen veden ja sen kanssa 
kosketuksiin joutuneiden elintarvikkeiden 
kanssa

• Tyypillisesti tavataan siipikarjassa



2.5. Bakteerit 
pilaajamikrobeina
• Pilaajamikrobit eivät ole välttämättä vaarallisia, mutta voivat muuttaa 

elintarvikkeen makua, ulkonäköä tai rakennetta tavalla, joka tekee siitä 
syömiskelvottoman

• Esimerkiksi Gram-positiiviset, maitohappoa tuottavat 
maitohappobakteerit, joista monet ovat elintarviketeollisuuden 
hyötymikrobeja (tästä enemmin seuraavassa luennossa), voivat 
väärässä elintarvikkeessa kasvaessaan aiheuttaa makuvirheitä, tuottaa 
runsaasti limaa tai aiheuttaa lihaan värivirheinä vihertäviä, peilaavia 
pintoja

• Kylmässä viihtyvät Gram-negatiiviset Pseudomonas- bakteerit 
puolestaan voivat tuottaa pastöroinnin kestäviä valkuaisaineita ja 
rasvoja hajottavia entsyymejä, jotka voivat aiheuttaa sekä 
makuvirheitä että huonontaa maidon teknologisia ominaisuuksia 
esim. juustonvalmistuksessa



3. Aitotumaiset mikrobit
3.1. Hiivat

• Hiivasolun mittasuhteet ovat muutamia µm.

• Solussa korkeammille eliöille tyypillinen kalvon 
rajoittama tuma, jossa solun DNA sijaitsee

• Lisääntyvät silmikoimalla (uusia soluja kuroutuu irti 
vanhasta) tai jakaantumalla; monilla lajeilla myös 
suvullista lisääntymistä, jonka tuloksena suvullisia 
itiöitä

• Monilla lajeilla sekä aerobinen että anaerobinen 
aineenvaihdunta (leivinhiiva, Saccharomyces 
cerevisiae, tuottaa anaerobisissa oloissa tunnetusti 
etanolia ja hiilidioksidia)



3.1.1. Hiivat 
elintarvikeongelmana
• Eivät aiheuta varsinaisia 

ruokamyrkytyksiä

• Voivat kontaminoida hilloja, 
mehuja, maustettuja jogurtteja 
yms. tuotteita aiheuttaen 
epätyypillistä makua ja hajua



3.2. Homeet
• Solurakenne 

samantyyppinen kuin 
hiivalla, mutta solut 
muodostavat pitkiä 
rihmastoja (filamentteja, 
myseeliä)

• Monilla lajeilla sekä 
suvullinen että suvuton 
elinkierto, joka voi olla 
hyvin monivaiheinen 



3.2.2. Homeet 
elintarvikeongelmina

• Pilaavat elintarvikkeiden 
ulkonäön, tuoksun ja maun

• Voivat tuottaa vaarallisia 
hometoksiineja (mm. syöpää 
aiheuttavaa aflatoksiinia)

• Hometoksiinit ovat paitsi 
ruoka- myös rehuongelma



4. Virukset

• Koostuvat nukleokapsidista ja sen sisällä olevasta 
perintöaineksesta (DNA tai RNA)

• Nukleokapsidi koostuu valkuaisaineista, ja sen avulla 
virus tunnistaa ja infektoi isäntäsolun 

• Infektion jälkeen viruksen perintöaines ohjelmoi 
isäntäsolun tuottamaan uusia viruksia

• Tunnetaan eläin-, kasvi- ja bakteeriviruksia



4.1. Virukset 
elintarvikepatogeeneina

• Todennäköisesti monen aiheuttajaltaan 
tuntemattomaksi jääneen 
ruokamyrkytyksen taustalla on virus

• Tunnettu veden ja saastuneiden 
elintarvikkeiden välityksellä leviävä, 
erittäin tarttuva virus on Norwalk-virus 
(aiemmin Calici-virus tai Norovirus)



4.2. Virukset 
elintarvikkeiden pilaajina

• Bakteerien virukset (bakteriofagit) voivat 
käydä esimerkiksi meijerituotteiden 
valmistuksessa käytettävien 
heräteviljelmien kimppuun hidastaen tai 
estäen hapatusprosessia ja heikentäen 
lopputuotteiden laatua





ELLI-hanke
Elintarvikemikrobiologia

5.-6.11.2020

Luento 1 / Jussi

1. Tuotantoeläinten rehut

2. Lypsyhygienia ja maidon 
nopea jäähdytys maatilalla

3. Oikeat pesu- ja 
puhdistustoimenpiteet

4. Tuotantolaitosten materiaali-, 
tuotanto- ja ilmavirrat

5. Maidossa olevien mikrobien 
vähentäminen/poistaminen 
maidonjalostuslaitoksissa

6. Hapatteiden toimivuus

7. In Real Life



Patogeenien ja pilaajamikrobien
torjunta maidonjalostusprosesseissa





Itiöitä maidon
joukkoon:

• Multaa tuorerehun
joukkoon

• Rehun jakelu
lypsylehmille
lypsyn yhteydessä

Huono: 
• Tuorerehun 

puristus
• Auman 

peitteleminen

Suolistoperäisiä 
mikrobeja tuorerehun 
joukkoon

Klostridit

Hiivat ja homeet

Enterobakteerit

Ongelma puolikovien- ja 
kovien juustojen
valmistuksessa, kun
itiöllisiä mikrobeja on  
~yli 1000 kpl/litra.

Happea jää hiivojen ja 
homeiden käyttöön

Virhekäyminen

1. Tuotantoeläinten rehut



2. Lypsyhygienia ja maidon
nopea jäähdytys maatilalla

• Enterobakteerit

Laajana ryhmänä kuvaa lypsyhygieniaa

• Stafylococcus aureus

Yleinen utaretulehduksen aiheuttaja – yhteys somaattisten solujen
määrään raakamaidossa (hyvä maito sisältää 100 000 CFU/ml)

• Listeria monocytogenes

Yleinen maaperän mikrobi, jota esiintyy myös raakamaidossa

Kokonaisbakteeri-pitoisuus

Kuvaa maidon bakteorologista laatua. Hyvälaatuisessa
maidossa bakteeripitoisuus alle 10 000 CFU/ml



4. Tuotantolaitoksen materiaali- työntekijä- ja ilmavirrat

Raaka-aineiden, työntekijöiden ja pakkausmateriaalien virtaus
Vihreä, keltainen ja punainen alue

Laitoksen ilma
Puhtaiden tilojen ylipaine



5. Maidossa olevien mikrobien
vähentäminen/poistaminen
maidonjalostuslaitoksissa

Suodatusmenetelmä poistaa hiivat, homeet ja bakteerit maidosta

• Vähintään mikrosuodatus (1 bar/0,1 µg) 

• Vaatii permeaatin lämpökäsittelyn

Muut menetelmät

• UV-valoon perustuvat menetelmät suolaveden puhdistukseen

• Paine-eroon perustuvat menetelmät muille raaka-aineille

Matalapastörointi 72 °C 15 s fostafaasikoe

Korkeapastörointi 85 °C 6 s reduktaasikoe

Iskukuumennus 140 °C 2 s

Patogeenien tuhoaminen korkeassa lämpötilassa



6. Hapatteiden
toimivuus

Oikeat hapatteet

oikeaan valmistusprosessiin

Vaatimuksia:

• Maidon proteiinipitoisuus

• Prosessiaika (happanemisaika)

• Lämpötila

• Lopputuotteen happamuus, 
rakenne ja makuprofiili

Huomioi bakteriofaagien
aiheuttamat haasteet

Bakteriofaagien määrä ja kirjo
→ Luo hapatestrategia faagien
varalle!

Vaatimuksia mm. 
raaka-aineiden, 
valmistusprosessin ja 
lopputuotteen suhteen.



6.1 Faagien kehitys, kun käytetään samaa hapatetta päivästä toiseen
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6.2 Faagien kehitys käytettäessä hapatekiertoa
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• Case 1.  Kittijuustot ja L. monocytogenes

• Case 2. Proteiinijauheet ja B. cereus 

• Case 3. Homejuustot ja Mucor

• Case 4. Kittijuustot ja Pseudomonas

• Case 5. Viili ja bakteriofaagit

7. In Real Life




