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4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

Raakamaidon laadunvarmistus

Ainoastaan terveistä, puhtaista ja hyvin hoide-
tuista lehmistä saadaan laatumaitoa. Maidon-
tuottaja huolehtii hyvästä lypsyhygieniasta ja 
siitä, ettei tilan maitotankkiin pääse ulkonäöl-
tään tai rakenteeltaan poikkeavaa tai lääkitty-
jen lehmien maitoa. Lääkityksen jälkeen nou-
datetaan varoaikaa, jonka aikana lääke poistuu 
lehmän elimistöstä. Varoaikana maitoa ei käyte-
tä elintarvikkeiden valmistukseen. Maitotilayrit-
täjä testaa jokaisen lääkityn lehmän maidon 
varoajan päätyttyä. Lakisääteisesti maidosta 
tutkitaan bakteerien ja solujen määrä kaksi ker-
taa kuukaudessa. Tarvittaessa tilan tankkimai-
dosta tai yksittäisiltä lehmiltä voidaan ottaa yli-
määräisiä näytteitä mikrobiologisen laadun ja/
tai koostumuksen tutkimiseksi. 
 Maito testataan ensimmäisen kerran maito-
tilalla mikrobilääkejäämien varalta, ennen kuin 
se siirretään meijeriautoon. Maito testataan uu-
destaan meijerillä. Mikäli meijerillä löydetään 
maidosta  mikrobilääkejäämiä, koko maitoerä 
hylätään. Tila, jonka maidosta jäämät ovat pe-
räisin, maksaa koko hylätyn maitoerän kustan-
nukset. Tästäkin syystä tilat ovat erittäin tarkko-
ja maitonsa korkeasta laadusta ja puhtaudesta.
 Maatilalla maito jäähdytetään lypsyn jäl-
keen alle +6-asteiseksi. Tilasäiliön automatiikka 
huolehtii maidon kylmäsäilytyksestä ja sekoit-
tamisesta.
 Maidon keräilyauton kuljettaja varmistaa, 
että tilalta auton kyytiin pumpattava maito on 
kylmää ja että se on ulkonäöltään ja hajultaan 
moitteetonta. Lisäksi hän ottaa maitovirrasta 
näytteen, josta voidaan tutkia, onko maidossa 
lääkejäämiä. Kun maitoauton säiliö on täynnä, 
kuljettaja ottaa kuormasta näytteen ja tekee  
mikrobilääkejäämätestin. Ainoastaan negatii-
visen tuloksen saanut maito otetaan meijeriin. 
Jos tulos on positiivinen, voidaan tiloilta ote-
tuista näytteistä selvittää jäämiä sisältäneen 
maidon lähtöpaikka. Antibioottia sisältävä mai-
to hävitetään ongelmajätteenä.

Kuva 1 Lypsäjän työtehtäviin kuuluu myös lypsinten  
puhdistus. 
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Kuva 2 Maitoauton kuljettaja on tärkeä linkki meijerin ja 
karjatilan välillä – hän varmistaa kyytiin otettavan maidon 
laadun ja jättää maatilalle maidon määrästä ja sen lämpö
tilasta kertovan raportin. 
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Kuva 3 Raakamaidon vastaanottoosastolla maito suodatetaan, jäähdytetään ja 
pumpataan varastosiiloihin. Maito virrasta otetaan tietysti myös näyte. 

 Maidon vastaanotto on meijeriprosesseissa 
kriittinen hallintapiste.
 Maidon jalostuskelpoisuuden tutkimisesta 
säädetään laitosasetuksessa (maa- ja metsä-
talousministeriön asetus 1369/2011, luku 12): 
”Jokainen laitokseen vastaanotettu erä raaka-
maitoa on tarkastettava. Vastaanottotarkastuk-
seen tulee sisältyä tutkimus mikrobilääkejää-
mien varalta, lämpötilamittaus ja aistinvarainen 
arviointi (ulkonäkö ja haju).” 
 Lainsäädännössä määrätään myös siitä, 
paljonko jalostettavassa maidossa saa olla bak-
teereita. Siksi meijerin varastosiilossa olevan 
maidon mikrobiologinen laatu (eli maidon bak-
teerien pesäkemäärä ja soluluku) varmistetaan.  
Lisäksi määritetään maidon rasva- ja valkuais-
ainepitoisuudet, sillä näitä tietoja tarvitaan 
tuotteiden valmistuksen suunnittelussa. Myös 
maidon jäätymispiste määritetään: jos maito 
jäätyy normaalia (noin -0,5 °C) lämpimämmäs-
sä, sen joukkoon on joutunut vettä. Myös tiloilta 
otetuista näytteistä tutkitaan pitoisuuksien li-
säksi säännöllisesti myös bakteerien ja solujen 
määrät. Tulosten perusteella määräytyy tuotta-
jalle maitokilosta maksettava hinta. 
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Raakamaidon vaarat
Omavalvonnan perustana olevan riskianalyysin 
(HACCP) perusteella raakamaidon vaarat ovat 
seuraavat:

1  Mikrobiologinen vaara

 •  Raakamaito sisältää haitallisia bakteereita  
  tai bakteerien kokonaismäärä on liian  
  suuri. 

 •  Maidossa on liikaa soluja, jolloin siinä voi  
  olla myös taudinaiheuttajabakteereita.

 • Lämpimässä säilytetyssä maidossa mikro- 
  bit lisääntyvät. 

2  Raakamaidon kemiallinen vaara 

 •  Raakamaidossa on jäämiä eläinlääkkeistä  
  tai pesuaineista.

3  Fysikaalinen vaara 

 •  Raakamaidossa on vieraita partikkeleita.
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