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Voin valmistus

Joensuun ELLI 10/2020
Johanna Aho

VOINVALMISTUKSEN HISTORIAA

Voinvalmistus ja käyttö tunnettiin jo 
5000 vuotta sitten 
Babyloniasta v. 300 e.Kr. peräisin oleva 

kuvalöytö esittää temppelipalvelijoita, 
jotka lypsävät lehmiä, siivilöivät maitoa 
ja kirnuavat
Aikaisemmin voi oli arvostettu herkku, 

jota syötiin vain juhlatilaisuuksissa. Sitä 
käytettiin jopa lääkkeenä ja 
maksuvälineenä. 
Suomalaista voita vietiin ulkomaille jo 

1400-luvulla
Aluksi voita valmistettiin heiluttamalla 

kermaa pussissa tai vatkaamalla sitä 
erikoisissa astioissa
Myöhemmin yleistyivät puiset 

pystykirnut voinvalmistus-astioina
Meijeriteollisuutemme alkuaikoina oli 

voinvalmistus lähes ainoa 
tuotantomuoto meijereissä
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Historiaa jatkuu
• Maatiloilla valmistettiin vielä 

1930-luvulla lähes puolet voin 
kokonaistuotannosta

• 1960-luvulla voinvalmistus 
keskittyi lähes yksinomaan 
meijereihin

• 1960-luvun alkuvuosina oli 
vointuotanto suurimmillaan yli 
100 milj.kg vuodessa

• Tällöin maidonrasvasta käytettiin 
yli 70 % vointuotantoon. 

• Suurimmillaan voinkulutus on 
ollut lähes 20 kg henkeä kohden 
vuodessa. Nyt noin 3 kg.

Yleistä
• Voin valmistusmäärä  on 

Suomessa vuosittain noin 50 
milj.kg. 

• Osa voista valmistetaan 
vieläkin kirnuamalla

• Tällä hetkellä 
vointuotannosta yli 90 % 
tapahtuu voitykeillä eli  
jatkuvatoimisella 
voinvalmistuslaiteella 

• Suomessa on noin 14 voita 
valmistavaa meijeriä 
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Jatkuvatoiminen voinvalmistuslaite eli voitykki

Voityypit (teolliset)
• Valmistustavan mukaan

1. Hapatettu voi
a) suolattu
b) suolaamaton

2. Imelä voi 
a) suolattu 
b) suolaamaton

• Suolapitoisuuden mukaan
1. Suolaton
2. Suolaa vähennetty 0,9 %
3. Normaalisuolainen 1,4 %
4. Voimakassuolainen 1,8 %

• Laktoosipitoisuuden mukaan
Vähälaktoosinen tai laktoositon

• Luomuvoi
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EU neuvoston asetuksessa (N:o 1234/2007) voi 
luokitellaan maitorasvoihin

•ovat tuotteita, jotka esiintyvät pääosin vesi 
rasvassa -tyyppisenä kiinteänä ja muotoiltavana 
emulsiona ja jotka on johdettu yksinomaan 
maidosta ja/tai tietyistä maitovalmisteista, joissa 
rasva on arvon kannalta olennainen osa. Muita 
niiden valmistukseen tarvittavia aineita voidaan 
kuitenkin lisätä, jollei näitä aineita käytetä 
korvaamaan, kokonaan tai osittain, jotakin maidon 
perusosaa.

Voin 
peruskoostumus

• Voi on tuote, jonka 
• maitorasvapitoisuus on vähintään 80 

prosenttia, mutta vähemmän kuin 90 
prosenttia

• sekä vesipitoisuus enintään 16 
prosenttia

• ja rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus 
enintään 2 prosenttia
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Voin valmistusprosessi

Raakamaidon separointi
•käytetään kerman ja kuoritun maidon erottamiseen 

raakamaidosta
•perustuu tiheyksien eroon (kermoutumis-ilmiö)
•erottuminen tapahtuu keskipakoisvoiman avulla 

pyörivässä kuulassa ahtaissa levyväleissä 
•voinvalmistuksessa separoidun kerman 

rasvapitoisuudeksi halutaan 38-40 %
• liian alhainen rasvapitoisuus (< 33 %) -> 

kirnuuntuminen hidastuu
• liian korkea rasvapitoisuus (> 43 %) -> osa rasvasta 

siirtyy vesiosaan
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Pastörointi
Pastöroinnin tarkoitus 

•haitallisten bakteerien tuhoaminen (mm. kolit, 
salmonella, listeria) ja entsyymien inaktivointi
(lipaasi)

•voinvalmistuksessa käytettävän kerman 
pastöroinnissa käytetään korkeapastörointia 
• jatkuvatoimisesti +90 C/20 s, panospastörointi

80 C/30 min tai 95 C ilman kestovaihetta
• riittävän tehokas pastörointikäsittely varmistaa voin 

hyvän mikrobiologisen laadun
•voinvalmistuksessa pastöroinnin tehokkuutta 

tarkkaillaan STORCH'N PEROKSIDAASIKOKEELLA 

Pastöroinnin jälkeen

•Kerma jäähdytetään nopeasti + 8 asteeseen tai 
kiteytyslämpötilaan ja siihen lisätään hapate (mikäli 
ei tehdä imelää voita tai käytetä aromitislettä)

•Maitorasvassa kiteytyminen on aina verkkaista
•Kiteytysohjelmalla säädellään sulan ja kiteisen 

rasvan osuutta voissa ja siten voin rakennetta
• Lämpötilat vaihtelevat maitorasvan ominaisuuksien 

mukaan – kesävoi vs. talvivoi
•Nykyään vuodenaikaiserot ovat tasoittuneet 
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Kerman lämpökäsittelyohjelma eli kiteytysohjelma:
• Tarkoitetaan pastöroidun kerman lämpökäsittelyä eli 

• alkukiteytys (8ºC) 2 tuntia (hapate voidaan lisätä tässä 
vaiheessa)

• Lämmitys hitaasti +20-asteeseen, lämmitysveden lt 27-29 
C, pito 2-15 h. Osa kiteistä sulaa (ja kerma happanee)

• kirnuamislämpötila-aikayhdistelmää (11ºC)
• Kiteytys vaikuttaa

• voin kiinteyteen ja levittyvyyteen
• kiinteyteen vaikuttaa myös mm. varastointi- ja 

kuljetuslämpötilat
• kirnuamisaikaan

• Tapahtuu meijereissä pääasiallisesti automaattisesti ennalta 
säädetyn ohjelman mukaisesti. Ohjelmassa säädetään 
alkukiteytys, kiteiden sulatus- ja kirnuamislämpötilat.

Kerman LKO jatkuu…

•Kesä- ja talvivoin valmistuksessa erilaisia 
lämpökäsittelyjä, jotka perustuvat rasvan jodiluvun 
vaihteluihin (rasvan tyydyttymättömyyden mitta; 
kertoo, kuinka monta grammaa jodia 100 grammaa 
rasvaa kuluttaa) 

• Laidunkaudella tyydyttymätöntä rasvaa on paljon ja 
jodiluku on korkea eli rasva on pehmeää. 
Sisäruokintakaudella päinvastoin. Nykyään 
jodiluvun vaihtelu on tasaantunut.

•Voinvalmistukseen käytettävän kerman 
lämpökäsittely on ns. kylmä-lämmin-kylmä-
menetelmä
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Kerman LKO jatkuu…
• Kerman lämpökäsittelyohjelma:
1) 6-8 oC/2h Alkukiteytys 
2) 20 oC /2 (– 20 h jos kerma hapatetaan) Rasvakiteiden sulatus
3) 10-11 oC Jäähdytys kirnuamislämpötilaan

• pidettävä em. lämpötilassa vähintään 3 tuntia, jotta 
maitorasva kiteytyisi kunnolla ->  vaikuttaa edullisesti 
voinvalmistuksen taloudellisuuteen ja 
kirnuuntumisnopeuteen

• Kerman lämpökäsittelyohjelmalla säädetään kiinteän rasvan 
ts. rasvakiteiden määrää ja kokoa rasvapallosissa
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Hapattaako vai eikö…
• Suomalaista perinteistä hapate ua voita valmistetaan joko   

kirnuamalla hapatettu kerma tai sitten lisäämällä 
voirakeiston joukkoon hapatteesta saatua aromitislettä 
samaan aikaan suolan kanssa. 

• Hapatetusta kermasta valmistettuun voihin tulee käyttää 
AIV-voisuolaa, mikä ehkäisee voirasvan hapettumisesta 
johtuvan metallisen makuvirheen syntymistä. AIV-voisuola 
sisältää happamuudensäätöaineita (E339 natriumfosfaatti ja 
E500 natriumkarbonaatti), joilla hapatetun voin pH 
nostetaan yli 6,5:n. 

• Voita voidaan valmistaa myös ns. imelänä, mikä on Keski-
Euroopassa suosituin voityyppi. Tällöin prosessista jäävät 
pois hapatteen lisäys ja hapattaminen tai aromitisleen lisäys.

Voihapate

•Voihapate on LD tai L tyyppiä, eli se sisältää 
haponmuodostajien lisäksi  arominmuodostajia Str. 
diacetylactis ja/tai and Leuconostoc mesenteroides
ssp. cremoris.

•Voin aromi muodostuu maito- ja etikkahaposta sekä 
diasetyylistä

•Hapate lisätään pastöroituun jäähtyneeseen 
kermaan ja se saa toimia kiteytyksen aikana noin 
20-asteessa n. 18-22 tuntia.
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Happamuudensäätö
• Jos kerma hapatetaan ennen kirnuamista, on sen vesiosan 

pH noin 4,5. Tässä pH:ssa voi säilyy huonosti, sillä se on altis 
hapettumisreaktioille, minkä seurauksena voihin syntyy 
nopeasti makuvirheitä (kalan, talin tai metallin maku). 

• Tästä syystä hapatetusta kermasta valmistettuun voihin 
lisätään happamuudensäätöainetta (Natriumkarbonaatti, 
E500), kunnes voin pH on yli 6,5. 

• Mikäli perinteisen makuista voita valmistetaan käyttämällä 
aromitislettä, ei pH-säätöä tarvita. 

• Tisle valmistetaan hapatteesta uuttamalla, ja se voidaan 
ilmoittaa myyntipäällyksessä nimikkeellä "hapate"- voi on 
siis lisäaineetonta tällä menetelmällä valmistettuna. 

• Voin pH-mittaus: sulata voi, jolloin vesi erottuu rasvasta ja 
jää sulatusastian alaosaan rasvaosan alle. Mittaa voin pH 
tästä vesiosasta.

Kirnuaminen

•Kirnuamistapahtuma on faasinvaihdosilmiö, jossa 
tapahtuu rasva/vedessä-emulsion muuttuminen 
vesi/rasvassa-emulsioksi

•Ei tapahdu alle +8 oC:ssa
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Kerman kirnuuntumisen vaiheet
1. Voimakas muokkaus

•kirnun pyörivä liike, voitykin erittäin nopeasti 
pyörivä kirnuamistela tai mäntäkirnun 
edestakainen liike

2. Vaahdottuminen
•veden rasvaa suurempi pintajännitys ajaa 

rasvapalloset ilmakuplien rajapinnoille
3. Vaahdon kiinteytyminen

•pintajännitys repii kalvoaineksen irti 
rasvapallosista (menee kirnupiimään)

•kiinteä vaahto puristaa rasvapallosia tiiviimmin 
yhteen

Kerman kirnuuntumisen vaiheet jatkuu…
4. Rasvapallosten hajoaminen

• rasvapallosten kiderakenne hajoaa osittain ja 
niistä puristuu ulos sulaa nestemäistä rasvaa, joka 
sammuttaa vaahdon

5. Faasin vaihtuminen
•vaahdon sammuessa ja ilman poistuessa 

paljastuneet rasvapalloset ajautuvat yhteen ja 
muodostavat voirakeiston vesiosan poistuessa 
kirnupiimänä/-maitona

6. Voirakeiston muodostuminen
https://www.youtube.com/watch?v=6m7dU3Q4Ujo
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Voirakeita ja kirnumaitoa:

Kirnuuntumista nopeuttavat tekijät

•korkea kerman rasvapitoisuus
•39-41 %
•kermaa kirnuttaessa muodostuu vähän vaahtoa ja 

voiöljyä vapautuu paljon
•korkea kerman lämpötila

•11-13 oC
•kerman rasvahapoista enemmän nestemäisessä 

olomuodossa, jolloin vaahto sammuu  
nopeammin
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Kirnuuntumista hidastavat tekijät

•alhainen kerman rasvapitoisuus
•alle 32 %
•kermaa kirnuttaessa muodostuu paljon vaahtoa ja 

voiöljyä vapautuu vähän
•huonosti kiteytetty kerman rasva
•alhainen kerman lämpötila

•8-9 oC
•kerman rasvahapoista vähemmän nestemäisessä 

olomuodossa, jolloin vaahto sammuu  hitaammin

Kirnuamislämpötilasta
•Kirnuamislämpötila valitaan maitorasvan kovuuden 

mukaan: kesällä (kun maitorasva on pehmeää) se 
on 7–10 °C, talvella (kovemman rasvan aikaan) voita 
kirnutaan 10–13-asteisesta kermasta. 

•Voista tulee liian pehmeää ja rasvaisen tuntuista, jos 
sitä kirnutaan liian lämpimästä kermasta tai jos 
kiteytyksen jälkeen liian suuri osa maitorasvasta on 
sulana. 

• Jos voi valmistetaan optimaalista kylmemmässä 
kirnuamislämpötilassa, siitä tulee haurasta ja 
tahmeaa.
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VOIRAKEISTO

• Jos rakeisto on liian pientä, sen pinta-ala on suuri ja 
voihin jää paljon vettä. Jos rakeisto on liian suurta, 
on yksittäisten rakeiden tilavuus suuri ja niiden 
sisälle jää paljon vettä. Optimikokoisesta rakeistosta
valmistetun voin vesipitoisuus on sopivan alhainen 
(max. 16 %)

•Kirnulla valmistettaessa rakeisto:
•halkaisijaltaan n. 2-4 cm
•muodoltaan pyöreitä, hieman sokeita
•vesipitoisuus n. 14 %

VOIRAKEISTON HUUHTELU

• Kirnuttaessa muodostunutta voirakeistoa voidaan huuhdella 
kylmällä vedellä.  

• Huuhtelu tehdään, kun kirnumaito /-piimä on ensin laskettu 
pois mahdollisimman tarkkaan

• Punnitsemalla saatu kirnumaito saadaan käsitys voin määrästä
• Huuhtelun tarkoituksena on:

• Muun rasvattoman kuiva-ainepitoisuuden (proteiini, 
laktoosi) alentaminen

• Huuhdotaan kirnumaito / - piimä jäämät pois voista → voin 
säilyvyys paranee huomattavasti
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VOIN SUOLAUS
• vähäsuolaisen voin suolapitoisuus on 0,9 %
• normaalisuolaisen voin suolapitoisuus on 1,4 % 
• voimakassuolaisen voin suolapitoisuus on 1,8 % 

VOIN SUOLAUKSEN VAIHEET:
lisättävän suolan määrän laskemiseksi tarvitaan voiarviota
Kun on saatu laskettua voiarvio, niin lasketaan tarvittavan 

suolan määrä seuraavalla kaavalla:
Lisättävä suolamäärä = 

voiarvio * haluttu suolapitoisuuusprosentti
100

VOIN SUOLAUS jatkuu…
SUOLAN VAIKUTUS VOIHIN
• antaa voille makua (useimmiten toivottu maku)
• voi aiheuttaa voihin aistinvaraisia virheitä kuten irtovettä sillä 

suolakiteiden ympärille  kerääntyy helposti vettä
• saattaa aiheuttaa mikrobiologisia virheitä, sillä irtovedessä 

haitallisilla mikrobeilla on paremmat  kasvuolosuhteet ja lisäksi 
voin neutralointi parantaa myös mikrobien kasvuolosuhteita 
(voissa ei ole suolaa niin paljon, että se estäisi haitallisten 
mikrobien kasvua)

• lisää voin keltaista väriä
• terveydelliset tekijät (liiallisen suolan käytön on todettu olevan 

riskitekijä sydän- ja  verisuonitaudeissa)
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Mitä haittaa on liian suuresta 
vesipitoisuudesta?

•Yli 75 % rasvaa sisältävän suolatun voin vesiosan   
suolapitoisuus on välillä 7-12 %, mikä estää 
useimpien pilaajamikrobien kasvun. 

• Jos voin rasvapitoisuus on vain 60 %, on sen 
vesiosassa suolaa 3 %, mikä puolestaan ei ole 
riittävä taso torjumaan haittamikrobien kasvua.

VAIVAUS
•Voin vaivauksella tarkoitetaan kaikkia niitä 

toimenpiteitä, joilla kirnuuntumisvaiheessa 
syntyneet voirakeet ja voirakeistolle (tai 
vaivausvaiheessa olevaan voihin) tehdyt lisäykset 
käsitellään "valmiiksi" voiksi. 
•vaivauksella pyritään varmistamaan hyvä voin 

kiinteys sekä virheetön ulkonäkö
• samalla varmistetaan, että voin makutekijät 

tulevat miellyttävästi esille
•varmistetaan myös voin hyvä mikrobiologinen ja 

kemiallinen säilyvyys
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VAIVAUS jatkuu…

•Vaivauksen aikana voin koostumus säädetään 
tavoitteiden mukaiseksi. 

•Nykyisen EU-asetuksen mukaan voin rasvapitoisuus 
on oltava vähintään 80 prosenttia, mutta 
vähemmän kuin 90 prosenttia sekä vesipitoisuus 
enintään 16 prosenttia ja rasvattoman kuiva-aineen 
pitoisuus enintään 2 prosenttia. 

•Suolapitoisuus säädetään voityypin mukaan. 

Vaivauksen tarkoitus
1. Muodostaa voille hyvä yhtenäinen rasvafaasi 
2. Taata vesipisaroiden riittävän tehokas jakautuminen pieniksi 
pisaroiksi, joidenka koko on alle 10 µm halkaisijaltaan
3. Taata suolan liukeneminen voin vesiosaan

• suolan tulee olla hienojakoista ja erittäin hyvin liukenevaa
Voin pilaantuminen ja makuvirheet voivat johtua kemiallisista 
tai mikrobeista johtuvista syistä. Voin mikrobiologisessa 
pilaantumisessa olennaista on vesipisaroiden koko. Mikrobien 
kasvu estyy, kun vesi on riittävän pieninä pisaroina. Jos taas 
vesi on suurina pis  aroina tai muodostaa kanavia, muut 
ominaisuudet, kuten pH ja suolapitoisuus ja suolan 
jakautuminen tuotteeseen, ratkaisevat mikrobien 
kasvumahdollisuudet. Erityisesti kosteissa säilytysoloissa 
homekasvustot voivat aiheuttaa väri- ja makumuutoksia.
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Voin vaivausasteen tarkkailu

• silmämääräisesti
• voin pinnasta

•vetämällä voilastalla voihin hyvin poimuuntunut 
voiviilu ja tarkkailemalla poimujen pohjasta     
vesipisaroiden määrää ja suuruutta

•NIR -analysaattorilla

Voin vesipitoisuuden säätö

•Vaivauksen aikana voin koostumus säädetään 
tavoitteiden mukaiseksi

•EU-asetuksen mukaan voin vesipitoisuus säädetään 
enintään 16 prosenttiseksi 

•Vesipitoisuuden säädön onnistuminen vaikuttaa 
voinvalmistuksen taloudellisuuteen

•Voin vesipitoisuuden jäädessä liian alhaiseksi voita 
valmistuu vähemmän.
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Pakkaaminen

•Suoritettava välittömästi valmistuksen jälkeen

Pakkaustapahtumassa on erotettavissa kaksi 
päävaihetta

• voin muotoilu pakkausta varten 
• voin sulkeminen pakkaukseen

Pakkaustyypit
• palakääre esim. 15 g, 500 g,

• alumiinifolio ja pergamentti kiinnitetty toisiinsa 
vahalla tai liimalla

• rasia esim. 7 g, 10 g, 250 g, 400 g, 600 g
•muovinen rasia ja kansi (valmistettu 

polypropeenimuovista) sekä välilehti rasvalaminaattia
• annosrasia on muovinen ja sen kansi on lakattua 

alumiinifoliota
• sullolaatikot esim. 25 kg

• tukirunkona aaltopahvi, joka teipataan laatikoksi
• laatikko vuorataan esim. muovipussilla 

• säiliöpakkaus (konttivoi)
• valmistettu ruostumattomasta teräksestä
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Hyvä pakkausmateriaali voille

•Valoa läpäisemätön
•Rasvaa kestävä
•Kaasuja läpäisemätön

• Monikerrosmateriaali
• Alumiinikerros antaa hyvän valo- ja kaasusuojan

Varastointi

•Voi on varastoitava tasaisessa lämpötilassa +4-+8 
oC:ssa (kesällä hieman kylmemmässä kuin talvella)

• Lämpötilan sahaus on erittäin haitallista, sillä se 
aiheuttaa muutoksia voin kiderakenteessa

•Varastossa ei saa säilyttää voimakkaan hajuisia 
tuotteita (kala, sipuli, mansikka, omena, juustot), 
sillä voi imee itseensä herkästi eri hajuja ja makuja
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Varastointi jatkuu…

•Varastoinnin aikana tapahtuu voissa muutoksia, 
jotka riippuvat varastointilämpötilasta ja -ajasta
• voissa tapahtuu jälkikovettumista, jonka määrä riippuu 

kiteytymisasteesta
• jälkikovettuminen jatkuu n. 12 vrk, jonka jälkeen ei 

kovenemista merkittävästä +10 oC:ssa
• voin kovuus saattaa lisääntyä jopa 20-kertaiseksi
• jälkikovettuminen on voimakkainta ensimmäisen 

vuorokauden aikana

Varastointi jatkuu…

• varastoinnin aikana voi tulee suojata valolta ja 
kosteudelta

• voi kestää hyvin pakastamista (myynnissä oleva voi ei 
ole pakastettua)

• voipakkauksiin merkitään valmistuspäivä sekä parasta 
ennen-päivämäärä, joka on 3 tai 4 kuukautta 
valmistuksesta riippuen valmistajasta

• avattu voipakkaus säilyy oikein säilytettynä 2-4 viikkoa
• voin paras käyttölämpötila on +14-+15 oC, joten ennen 

tarjoilua voi on otettava n. 15 minuuttia aikaisemmin 
huoneenlämpötilaan
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Jakelu ja kuljetus

•Voin jakelu tapahtuu kylmäkuljetuksena. Jakelun 
aikana on tärkeää, ettei voin lämpötila vaihtele, sillä 
se aiheuttaa muutoksia voin kiderakenteessa. Myös 
kuljetuksen aikana saattaa voihin tarttua 
virhehajuja ja -makuja, jos kuljetettavana on muita 
voimakkaasti tuoksuvia elintarvikkeita esim. kala, 
mansikka.
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Voinvalmistukseen liittyvät laskut

1. Voiarvio
Tarvitaan käsitys voin määrästä, jotta osattaisiin punnita 
oikea määrä suolaa / happamuudensäätöainetta / 
aromitislettä
Lisäksi vertaamalla valmistunutta voimäärää voiarvioon 
voi päätellä kirnuuntumisen taloudellisuutta, sillä 
rasvaiseen kirnupiimään/-maitoon menee liikaa kerman 
rasvasta ja tämän seurauksena voita valmistuu vähemmän 
kuin voiarvion mukaan olisi pitänyt valmistua
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Voinvalmistukseen liittyvät laskut jatkuu…

Voiarvio = K * R * 1,22
100

K = kirnuttavan kerman määrä (hapatetulla kermalla 
hapatelisäyksen jälkeinen määrä, jos käytetään 
käyttöhapatetta – tuoteymppi eri juttu) 

R = kirnuttavan kerman rasvaprosentti (hapatetulla kermalla                                                                  
käyttöhapatelisäyksen jälkeinen rasvaprosentti)

Kerroin 1,22 tarkoittaa sitä, että yhdestä rasvakilosta saadaan 
valmistettua 1,22 kg voita.

Suolan määrä

Lisättävä suolamäärä = 
voiarvio * haluttu suolapitoisuuusprosentti
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Linkkejä

•https://hami.fi/pienmeijeriopas/voin-valmistus/
•https://www.eldrimner.com/branscher/31910.utrus

tning_och_ingredienser.html
•https://kehittyvaelintarvike.fi/hankintaopas/

• Ihana voivideo:
•https://www.insider.com/how-traditional-french-

butter-made-beurre-bordier-brittany-malaxage-
2020-3
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