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Mikrobiologia - termejä

• mikrobi, mikro-organismi = mikroskooppisen pieni organismi/eliö, jotka kuuluvat 
ryhmiin alkueläimet, arkit, bakteerit, levät, sienet, virukset ja viruksia pienemmät 
organismit

• mikrobiologia = mikrobeja tutkiva tieteenala

• bakteeri = yksisoluinen, ns. alkeistumallinen organismi, koko yl. 1 – 5 μm eli ei nähdä 
paljaalla silmällä

• hiiva = yksisoluinen, usein kuroutumalla lisääntyvä sieni

• home = mikroskooppisen pieni sieni (ns. homesieni)

• levä = kosteissa oloissa viihtyvä, yhteyttävä yksi- tai monisoluinen organismi

• virus = perintöainesta sis. organismi, joka pystyy toimimaan/lisääntymään vain elävässä 
isäntäsolussa (eläin, kasvi, bakteeri)

• patogeeni = tauteja aiheuttamaan kykenevä mikrobi

• mikrobisto = kaikki tietyssä ekosysteemissä esimerkiksi vesistössä, maaperässä tai 
vaikkapa ihmisen suolistossa, iholla ja limakalvoilla elävät mikrobit



Mikä on bakteeri? Mikä on hiiva?

Levä

Virus
10-400 nm

Bakteeri
1-5 μm

Sienet, hiivat
8-10 μm, leivin- / panimohiivat



Mikrobit luonnossa

• Koko luonto ja eri sen eri eliöt (myös ihminen) on täynnä 
mikrobeja

• Mikrobit ovat välttämättömiä elämälle
• Ihminen on kehittynyt yhdessä mikrobien kanssa

• Luonnon mikrobeista tunnetaan vain jokunen prosentti (?)

https://www.youtube.com/watch?v=xO9S_k_3sWw



Mikrobeja ympäristössämme

https://www.allstarhealth.com/f/twinlab-genuine_brewers_yeast.htm

https://homebrew.stackexchange.com/questions/2644/what-kind-of-infection-is-this-and-is-the-beer-ruined

https://www.taloon.com/kosteusvaurio/11778/dg

http://beer.suregork.com/?p=3514



Altistumme mikrobeille kaikkialla

Scimat Scimat via Getty Images



Mikrobien ja solujen kokoluokkia

https://microbiologyinfo.com/different-size-shape-and-arrangement-of-bacterial-cells/



Elämme mikrobien maailmassa

• Ihmisen bakteerien kokonaismäärä on 1 x 1014 eli sata biljoonaa, joka on noin 1,5 x 
suurempi kuin omien solujemme määrä. 

• Maailman valtamerissä on bakteereita 13 x 1028 eli 100 000 000 kertaa enemmän 
kuin tähtiä tunnetussa universumissa. Joka päivä valtamerien bakteereista kuolee  20 -
40 %.

• Jos kaikki maapallolta löytyvät virukset asetettaisiin jonoon, sen pituus olisi 100 
miljoonaa valovuotta. Yksittäinen virus näkyy vain elektronimikroskoopilla. 

• Hampaan pinnalle muodostuvassa plakissa on grammaa kohti sama määrä
bakteereita kuin mitä maapallolla on koko sen historian aikana elänyt ihmisiä eli noin
sata miljardia.

• Vain alle yksi prosentti tunnetuista mikrobilajeista, noin 1400 lajista, tappavat arviolta
16 miljoonaa ihmistä joka vuosi.

• Maailman voimakkaimpiin kuuluvaa myrkkyä, bakteeriperäistä botuliinia tarvittaan
400 grammaa kaikkien maailman ihmisten tappamiseen.



• Kohdussa ihmisen ajatellaan olevan steriili

• Ihminen kolonisoituu mikrobeilla synnytyksen aikana (synnytyskanava) 
ja välittömästi sen jälkeisissä ihmis- ja ympäristökontakteissa (äiti, isä, 
hoitohenkilökunta)

• Elämänsä aikana ihminen elää enemmän tai vähemmän sopuisissa 
väleissä mikrobien kanssa

”Ihminen on kävelevä bakteerien kasvatusalusta!”

• Mikrobisto on ihmisen tuntemattomin elin

Ihminen on mikrobien kävelevä 
kasvualusta



Ihminen on mikrobien kävelevä 
kasvualusta



Ihminen on mikrobien kävelevä 
kasvualusta

• Meissä jokaisessa asustaa
noin 1,5 kg mikrobeja



Ihon mikrobisto

• Iho on elimistön rajapinta ympäristöön ja onkin kauttaaltaan peittynyt 
mikrobeilla (bakteerit, sienet, virukset) --> puolustusjärjestelmä!

• Ihon mikrobisto on erilainen eri alueilla esim. kainaloita ja taipeita asuttavat 
eri lajit kuin kuivia ihoalueita (esim. käsivarret). Myös talia erittävät 
ihoalueet kuten päänahka ja kasvot omaavat omanlaisensa mikrobiston --> 
kontaminaatioriski

• Normaalimikrobistoon kuuluu mm. Staphylococcus-, Propionibacterium- ja 
Corynebacterium –sukujen lajeja.

http://www.terve.fi/atooppinen-ihottuma/yleista-ihon-toiminnasta

https://www.thinglink.com/scene/591545533328261121



Käsihygienian merkitys

• em. seikat huomioon ottaen käsien pesulla ja desinfionnilla on merkitystä



Käsihygienia

https://www.medkit.fi/media/wysiwyg/Kuvat/ohje2.png

Peruspesu ja desinfiointi yhdessä ja oikein suoritettuna tuhoavat jopa 99 % mikrobeista. 



ALKOHOLI DESINFIOINNISSA

• Pintojen (pöydät, jne.), välineiden ja ihon desinfiointiin

• Yleisimmin käytettyjä etanoli sekä isopropanoli
• tehokkainta 70-massaprosenttinen EtOH, koska mikrobien proteiinien 

denaturoituminen vaatii myös vettä

• EtOH tappaa vegetatiiviset bakteerit, hiivat 

 teho homeisiin epävarmaa

• Desinfiointiaineena käyttö luvanvaraista.



• kontaminaatio = mikrobeilla saastuminen tai saastuttaminen

• aseptinen työskentely = toimimista siten, että mikrobikontaminaation riski on 
mahdollisimman vähäinen

• sterilointi = kaikki elävät solut, itiöt ja virukset joko tuhotaan tai poistetaan 
esim. autoklaavaus

• desinfektio (desinfiointi) = patogeenisten mikrobien tappaminen, inhiboiminen 
tai poistaminen (HUOM! Ei siis välttämättä ole sterilointia)

• sanitaatio = mikrobipopulaation pienentäminen terveelliselle tasolle

• antisepsis (antiseptiikka) = infektion estäminen antiseptisten aineiden avulla 
yleensä iholla (antiseptiset aineet eivät ole yhtä myrkyllisä kuin desinfiointi-

Miten mikrobeista päästään eroon ? 



• bakterisidi tappaa bakteerit vs. bakteriostaattinen = bakteerien
kasvun estävä

• fungisidi tappaa sienet vs. fungistaattinen = sienten kasvua estävä

• algisidi tappaa levät

• virisidi tappaa virukset

Miten mikrobeista päästään eroon ? 

http://www.microbiologynutsandbolts.co.uk/the-bug-blog/static-or-cidal-which-is-best



Mikrobiologisten olosuhteiden 
hallinnan tavoitteita

• Tavoitteena:

• turvallinen tuote, jossa ei ole maku-, ulkonäkö tai säilyvyysongelmia

• tasalaatuinen tuote ja vähäinen eräkohtainen vaihtelu

• hävikin minimoiminen

• tuotannon ennakoitavuus

• pienpanimoalan maineen ylläpito


