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Kevytmaidon teollinen valmistus

Rasvaa 1,5 prosenttia sisältäviä maitoja sanotaan kevytmaidoiksi. Niitä on monenlaisia: kevytmaito  
voi olla laktoositonta maitojuomaa, laktaasientsyymillä käsiteltyä vähälaktoosista maitoa tai 
laktoosia sisältävää maitoa. Maidon tuotantotapa maatilalla voi olla tavanomainen tai luomu. Myös 
prosessissa käytetyn lämpökäsittelyn voimakkuus erottaa toisistaan eri kevytmaidot: UHT, ESL tai  
pastörointi vaikuttavat tuotteen säilyvyyteen. Myös kevytmaidon proteiinipitoisuutta voidaan sää-
dellä eri kuluttajaryhmien tarpeiden mukaan.

Pastöroidun kevytmaidon valmistusprosessi

 Kuva 1 Pastöroidun kevytmaidon valmistuksen vuokaavio.

1 Raakamaidon vastaanotto ja varastointi

Keräilyreitiltä tuleva maitoauto saa luvan purkaa kuormansa meijerin varastosiiloon, kun  
maito on todettu vapaaksi estoainejäämistä, jotka voivat olla esimerkiksi antibiootteja tai  
pesu ainejäämiä. Vastaanotto-osastolla maidon laatu varmistetaan aistinvaraisesti (haju ja  
ulkonäkö) ja siitä otetaan näyte koostumusmittausta, bakteeri- ja solumääritystä sekä  
jäämätestiä (Delvotest) varten. Vastaanotto on prosessin kriittinen hallintapiste. Laissa on 
määrätty rajat sille, kuinka paljon bakteereita ja soluja raakamaito saa sisältää. Lain mukaan 
maidossa ei myöskään saa olla jäämiä antibiooteista.
 Kun maito pumpataan maitoautosta varastosiiloon, siitä poistetaan kaasut ja likahiukka-
set ja se jäähdytetään varastolämpötilaan (1–4 °C). Varastoinnin aikana maitoa on sekoitetta-
va, jolloin estetään kerman nouseminen maidon pinnalle.
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Raakamaidon käsittely vastaanotto-osastolla. Vakuumikammio (1) jossa kaasut poistetaan. Karkeasuodatin (2) poistaa 
maidosta likahiukkaset. Levylämmönvaihdin (3) jäähdyttää maidon jäävedellä. Pumppuja (4).
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Kuva 2 Raakamaidon käsittely vastaanotto-osastolla. Vakuumikammio (1), jossa kaasut poistetaan. Karkeasuodatin (2) 
poistaa maidosta likahiukkaset. Levylämmönvaihdin (3) jäähdyttää maidon jäävedellä. Pumppuja (4). 

2 Raakamaidon lämmitys

Raakamaito on maitotiloilta kerättyä käsittelemätöntä maitoa. Valmistus alkaa siitä, kun 
raaka maito siirretään varastosiilosta välisäiliöön, josta se pumpataan levylämmönvaihti-
meen. Siellä se lämmitetään noin +55-asteiseksi separointia varten. Lämmittävänä aineena 
toimii pastöroitu kuuma maito.

3 Separointi

Separaattori erottaa maidosta kerman (rasvaa noin 38 prosenttia) ja kuoritun maidon (rasvaa 
0,05 prosenttia). 
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4 Vakiointi

Separaattorin jälkeen maitoputkistossa on va-
kiointilaite, joka koostuu muun muassa venttii-
leistä ja tiheys- ja virtausmittareista. Ne mittaavat 
ulos tulevan kerman ja kuoritun maidon rasva-
pitoisuutta ja virtausta. Laitteen tietokone ohjaa 
venttiileitä, jotka päästävät osan separaattoris-
ta ulos tulevasta kermasta virtaamaan kuoritun 
maidon linjaan. Maidon rasvapitoisuudeksi saa-
daan silloin 1,5 prosenttia. 

Kuva 3 Suoravakiointilaite. 
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5 D-vitaminointi

Kuva 4 D-vitamiinin lisäyslaite. 
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Juuri ennen homogenointia mai-
toon lisätään maissiöljyyn liuo-
tettu D-vitamiini. Lisääminen 
tapahtuu maitolinjassa olevan 
annostelulaitteen avulla, joka 
pumppaa vitamiinia ennalta las-
ketussa suhteessa maitoputkes-
sa kulkevaan virtaukseen.
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6 Homogenointi

Homogenointi pilkkoo maidon rasvapallot ja jakaa myös D-vitamiinin tasaisesti maitoon. 

Kuva 5 Homogenisaattorilla käsiteltävän maidon on oltava lämmintä. Kylmässä maidossa rasva on kiinteää ja vaurioi-
tuisi homogenoinnin rajussa käsittelyssä. Sula maitorasva kestää muokkausta paremmin. 
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7 Pastörointi

Maito jatkaa kulkuaan takaisin levylämmönvaihtimeen, jossa se kuumennetaan noin  
75 °C:seen. Kesto-osastossa maito kulkee pastörointilämpötilassa, kunnes saavutetaan riit-
tävä lämpökäsittelyaika. Kesto-osasto voi olla levylämmönvaihtimen ulkopuolella oleva 
putki tai levylämmönvaihtimessa oleva osasto, jossa levyvälit ovat normaalia suuremmat. 
Kestoputken pituus lasketaan linjan tehon perusteella niin, että vaatimus 15 sekunnin pas-
törointiajasta toteutuu.
 Pastörointi on prosessin kriittinen hallintapiste. Jos maidon lämpötila ei jostain syystä 
saavuta tavoitearvoa, palautusventtiili kääntää maidon kulkemaan takaisin laitteen syöttö-
päähän. Alipastöroitu maito ei siis pääse prosessissa eteenpäin. Järjestelmä seuraa ja tallen-
taa pastörointilämpötilaa jatkuvasti.
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8 Jäähdytys

Maito jäähdytetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen jäähdytysvaihe tehdään levylämmön-
vaihtimelle saapuvan kylmän maidon avulla. Jäähdytysosastoon saapuessaan maito on jo 
kylmää, ja osastossa jäähdytetään enää muutama viimeinen aste. Jäähdytys 4 °C:seen tapah-
tuu jääveden avulla. 

9 Pakkaus

Kylmä maito pumpataan välisäiliöön, josta on putki pakkauskoneelle. Pakkauskoneessa 
maito pakataan nestekartonkipakkauksiin. Meijeri saa valmistajilta tölkkien litistetyt, sivu-
liimatut aihiot. Pakkauskone avaa aihion, muotoilee pohjan ja saumaa sen. Tämän jälkeen 
täyttölaite täyttää tölkin ja saumaa harjan kiinni. Kirjoitin tulostaa purkin harjaan pakkaus-
linjan koodin, pakkaamispäivän ja -kellonajan sekä viimeisen käyttöpäivän. Pakkaaminen on 
prosessin kriittinen hallintapiste, jossa tarkastetaan pakkauksen sulkeutuminen, saumojen 
pitävyys sekä päiväleiman oikeellisuus.

Kuva 6 Maidon pakkauskone. 
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