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Valmistustilat



Valmistustilat/Yleistä

1. Tilantarve

Valmistettava tuote, valmistusprosessi ja volyymi määrittävät tilantarpeen

2. Säädökset

Kulloinenkin elintarvikkeiden valmistusta ympäröivä lainsäädäntö 
osaltaan määrittää valmistustilojen vaatimukset

• Elintarvikelaki (2006/23/SF)

• Asetus yleisestä elintarvikeygieniasta (2004/852/EU)

• Asetus yleisistä periaatteista ja vaatimuksista koskien 
elintarvikelainsäädäntöä (2002/178/EU)



Seinäelementit

Rst/maalattu sinkitty teräspelti 
sinkittyihin terästolppiin kiinnitettynä

Lattia

Massalattia

30 – 50 €/m2

Viemärit

• Rst + muoviputket

LVI / Sähkö / Lämpö

• Laitoskohtainen

Valmistustilat/Yleistä



Asennuksen vaatimukset ja 
kustannukset



Prosessin 
suunnittelu/vaatimukset

1. Suunnittelutoimisto

2. Tavarantoimittaja

3. Yrittäjä itse asentajien 
kanssa



Asennustyö/vaatimukset

Ns. Luokkahitsaaja

- Rst-teräksen hitsaaja

- Ohutseinämäiset putket

Referenssit?

Hitsaustyö tehdään työparina

Palveluntuottajia

mm. RP-teollisuuspalvelu/Iisalmi 

http://www.rp-teollisuuspalvelu.fi/


Asennustyö/kustannukset

• 48 – 55 €/h + alv + matkat

• Työmenekki

• asentajan kokemus

• uudet / käytetyt putkistot 
ja toimilaitteet

• varaudu yllätyksiin

• 2-3 kk



Ruostumaton teräs AISI 304/316 

Prosessit rakennetaan putkistoista, halkaisijat

• 25 mm – 39 mm – 55 mm – 76 mm

DIN, IDF/ISO, SMS -standardien mukaisia
osia/artikkeleja ja liitoksia, kuten

• ´Salko´

• ´Käyrä´

• ´Kierreosa´

• ´Mutteriosa´

• ´Supistaja´

• ´Liitososa´

• ´T-osa´

Putkistot

Liitoksia: SMS, DIN, IDF/ISO

Osat/artikkelit: T-osa (1), supistaja (2) ja käyrä (3)



Putkiston suunnittelu

• Ei erilaisia putkikokoja

• Kuvassa näkyy virtausnopeuden muutos
→ huono pesutulos

2″ putki 4″ putki

Virtaus 2 m/s Virtaus 0.5 m/s



….vielä putkiston pesusta

Umpiperät / Dead end!

• Pesuliuos ei pääse vaikuttamaan, koska virtaus on lähes nolla.

• Maksimi umpiperä saa olla 1.5 x putken halkaisija

Virtaus heikko
→ pesutulos huono



Ruostumaton teräs AISI 304/316

Hitsaaminen:
• Tig-hitsauslaitteella
• Rst-langalla Argon-kaasuputkessa

Hitsatut liitoskohdat ´pestään´ hapolla ja 
kuvataan laadun varmistamiseksi.

Ennen käyttöönottopesuja aja putkistot
piimällä.

Putkistot

Käyttöönottopesu

Piimäpesu

Happopesu

Laadunvarmistus 
kuvaamalla

Hitsaaminen



Venttiilit

Manuaalinen läppä-
/sulkuventtiili

Paineilmatoiminen 
sulkuventtiili

Jousikuormitteinen 
takaiskuventtiili

Paineilmatoiminen 
ohjausventtiili



• Sulkuventtiilit
• Läppäventtiilit
• Takaiskuventtiilit

• Ohjausventtiilit 
• kolmi- nelitieventtiilit

• Ohjaus 
• manuaalisesti 

ns. käsiventtiilit, jakotukki 

• automaattisesti
paineilma

Venttiilit
Ruostumaton teräs AISI 304/306



Sulku- ja ohjausventtiilit

Automaattiventtiilien toimintaperiaate



Venttiilit/Tavarantoimittajia

• GEA

• Stig Wahlström

• SPX Flow

• Säätö Oy

• Tetra/Thinkflow

https://www.gea.com/en/index.jsp
https://www.swoy.fi/tuotteet/
https://www.spxflow.fi/
https://saato.fi/
https://www.thinkflow.fi/c/tuotteet-ja-ratkaisut/venttiilit


Pumput

Pumppu Käyttötarkoitus Esim.

Keskipakopumppu
Viskoosisten 
nesteiden siirto

Jugurtti, piimä

Nesterengaspumppu Pesukeskukset

Lohkoroottoripumppu Viskoosisille tuotteille
Jugurtti, piimä, 
kerma, 
juustorakeisto

Ruuvipumppu Tuotteiden siirtoon Juustorakeisto

Mäntäpumppu Pakkauskoneet



Pumput/Tavarantoimittajia

• Axflow
• C.S.F Inox/Italia
• GEA
• O.M.A.C/Italia
• Stig Wahlström
• SPX Flow
• Säätö Oy
• Teknopump Oy
• Tetra/Thinkflow

https://www.axflow.com/fi-fi
https://www.csf.it/en/
https://www.gea.com/en/index.jsp
https://www.omac-italy.com/en/
https://www.swoy.fi/tuotteet/
https://www.spxflow.fi/
https://saato.fi/
https://www.teknopump.fi/fi/
https://www.thinkflow.fi/c/tuotteet-ja-ratkaisut/pumput


Manuaalinen

Prosessinohjaus

Automaattinen



Pesu- ja puhdistustoimenpiteet



EMÄS vs. HAPAN

Emäkset pH 8-14
Vahvat emäkset 

• saippuoivat rasvaa

• pilkkovat proteiinin ja 
tärkkelyksen 

natrium- ja kaliumhydroksidi

karbonaatit

silikaatit

fosfaatit

Hapot pH 1-6
Hapot

• liuottavat saostumia 
(maitokivi, olutkivi)

orgaaniset hapot 

sitruunahappo, etikkahappo, 
viinihappo

epäorgaaniset hapot

typpihappo, fosforihappo, 
suolahappo



Käsin pestävät kohteet

Pesu –ja puhdistustoimenpiteet maidonjalostuslaitoksessa

Kohteet, jotka eivät ole 
kiertopesussa (CIP) 

Neutraali tai NaOH2 –liuos

Viemärit
NaOH + Peretikkahappo / 
Klooripohjainen pesuaine

Astiat Neutraali pesuaine

Työvälineet Neutraali pesuaine



Miten matalapainepesu tehdään oikein?

Pesujärjestys 
• Esipesu

• Vaahdotus

• Pesu

• ( Desinfiointi )

• ( Valuminen ennen desinfiointia…)

• Kuivaus tarvittaessa…



Kiertopesut (CIP)

Panospesu

1. Pesuliuos, jota kierrätetään tehdään kerran käytettäväksi

Pesukeskus 

1. Säiliöt (huuhtelu, emäs ja happo) joista lähtö ja paluu 

2. Happo- ja emässäiliöissä lämmitys

3. Pesuliuosten väkevöinti käsin tai automaatilla



Kiertopesujen tyypit

Panospesu

• Pesuliuos aina viemäriin.

• Käyttö likaisissa kohteissa mm. UHT ja
esim. pakkauskoneet.

• Plussat

• Aina puhdas liuos

• Halpa ämpäritekniikka

• Miinukset

• Kemikaalikustannukset

• Ympäristökuorma

• Epävakaa annostelu ja lämpötila

Pesukesus

• Pesuliuos palautetaan osittain tai 
kokonaan.

• Käyttö normaaleissa
elintarviketeollisuuden kohteissa. 

• Plussat

• Kemikaalisäästö

• Vesi ja energiasäästö

• Käyttäjä ystävällinen

• Miinukset

• Kallis perustamiskustannus mm.

säiliöt ,anturit, automaatio jne.



Erilaisia pesuohjelmia kiertopesuille

1. Alkuhuuhde

2. Kemikaali E/H

3. Huuhtelu

1. Alkuhuuhde

2. Kemikaali E/H

3. Välihuuhde

4. Desinfiointi
(PEH, steriilivesi > 92˚C)

5. Loppuhuuhde

1. Alkuhuuhde

2. Emäspesu

3. Välihuuhde

4. Happopesu

5. Välihuuhde

6. Desinfiointi

( PEH, steriilivesi > 
92˚C )

7. Loppuhuuhde



Kiertopesun pääkohdat

• Oikea kemikaali

• Toimiva annostelu

• Lämpötila

• Aika

• Riittävä pesuvirtaus
• Turbulenttinen virtaus

• 1,5 m / s

Oikeaopppisen kiertopesun pääkohdat



Esipesu

• Tärkein vaihe pesutapahtumassa

• Tavoitteena saada kaikki näkyvä lika
irti ja kerättyä pois

Kerää mahdolliset elintarvikejätteet yms. ensin 
pois, koska vesisuihkulla ison likamäärän lattialla 
liikuttaminen on työlästä

• Lapio tai lasta tai …kuitenkin letkulla…



Lattiakaivojen ja 
lattioiden pesu

1

2

Lattiakaivojen pesu suoritetaan aina 
lattian pesun yhteydessä – ESIPESUN 
yhteydessä!

Vasta tämän jälkeen vaahdotus, 
jolloin saadaan myös lattiakaivoon 
pesevä- ja desinfioiva vaikutus. 
→ Pesuaine ei vaikuta lian läpi!



Vaikutusaika 
10-20 min

Vaahdon tulee olla 
kosteahko – paineilman 

säätö

Yksi vaahtokerros, 
rauhallinen liike, 

alhaalta ylös, 
tasainen peittävä kerros!

Liika vaahto heikentää 
pesutulosta

Vaahdotus

Mida Foam 193

Erittäin voimakas, klooripitoinen vaahtopesuaine
✓ pilkkoo erinomaisesti orgaanista ja epäorgaanista 
likaa

✓ tuhoaa mikrobeja

✓muodostaa vaahdon, joka pysyy hyvin pinnoilla

✓ pitää pinnat kirkkaina 

Käytä aina 
vaahdotussuutinta!!



Pesu

• Pesu tapahtuu vaahdon 
vaikutusajan jälkeen paineisella 
(20 bar) vedellä
→ ”matalapainepesu”

• Tavoitteena saada pesuaineen 
irrottama kiintolika pois pinnoilta 
ja huuhdella se viemäriin

• Pesussa käytetään pesusuutinta

• Ei milloinkaan pestä ilman 
suutinta!



Desinfiointi eri menetelmin

Desinfiointi peretikkahapolla

• Dosatron tai satelliitti

• Mida Chriox 5, 0,5- 0,8%

Desinfiointi alkoholilla

• Painesumutuskannu tai 
pyyhintä

• Mida San 311, raakana

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QiV3kJf0qPELsM&tbnid=ALF9yPVq9Ut8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prospect.fi/product_info.php?products_id=204&ei=e3WtU9CPLuS8ygPQw4HIDA&bvm=bv.69837884,d.bGQ&psig=AFQjCNH_RKnLB8dMrUQDlCgnDsm-XQs77w&ust=1403963130776807


Käsin tapahtuva peseminen

• Harjat värikoodein seinällä

Vaahtopesulaitteistot

• Liikkuva yksikkö vs. satelliitti

Pintapesulaitteistot ja pesukemikaalien varastointi

Pesukemikaalien varastointi:
5 kg / 25 kg / 200 kg / 1000 kg / 10 000 kg

1. Kuiva, tasalämpöinen tila
2. Emäs, NaOH
3. Happo, HNO3

4. Desinfiontiaine, esim. peretikkahappo



Koneet ja laitteet eri
valmistusprosesseissa



Maidon vastaanotto
Mittaus
Analysointi
Kirjaukset



Laitoksen välikäsittely

Maidolle tehtävät toimenpiteet ennen varsinaista 
tuotteenvalmistusta:

- Rasvan (ja proteiinin) vakiointi

- Lämpökäsittely

- Rasvapallosten pilkkominen

- Kypsytys (jäätelönvalmistus)



Gustav de Laval vuonna 1879 
Keksintö perustuu maidon eri komponenttien 
ominaispainojen eroon ja keskipakoisvoimaan

1. Puoliavoin vs. hermeettinen (paineellinen) 
separaattorit maidon vakiointiin

2. Baktofugaattori maidon puhdistukseen

3. Horisontaaliset separaattorit 
kiintoaineksen esim. juustopölyn poistoon 
herasta

Separaattorit



Gaulin patentoi 
homogenisaattorin
vuonna 1899

Homogenisaattorit

Homogenisaattorin tehtävät: 
1) Lisää rasvapallosten määrää,
→ Pienentää kermoutumista maidoissa, 
kermoissa ja hapanmaitotuotteissa

2) Tuorejuuston massan sileys

Jälkeen Ennen



Lämpökäsittely

1. Levypastööri 2. Panospastööri 3. Kestoputkisto 4. Kaapijapastööri

Liite: slide nro 70



Lämpökäsittely / Levylämmönsiirtimet

Lämpötila Aika

Termisointi 63 – 65 ℃ 15 sek

LTLT-pastörointi 63 ℃ 30 min

HTST-pastörointi 72 – 75 ℃ 15-20 sek

HTST-pastörointi 
viskoosisille tuotteille

>80 ℃ 1 – 5 sek

Ultra-pastörointi 125 – 138 ℃ 2 – 4 sek

UHT-lämpökäsittely 135 – 140 ℃ 1 – 5 sek

Sterilointi (autoklaavi) 115 – 120 ℃ 20 – 30 min

Liite: slide nro 69



Pastöörit/Tavarantoimittajia

MBS Europe/Italia

TetraPak/Suomi

SPX Flow/Suomi

C. van´t Riet/Hollanti

InoxMIM/Espanja

EKSO Oy/Helsinki

OMVE/Hollanti

https://www.mbs-europe.com/en/products/
https://www.tetrapak.com/en-fi
https://www.spxflow.fi/
https://rietdairy.com/
https://www.inoxmim.com/en
http://www.ekso.fi/
https://omve.com/


Suodatuslaitteistot

Suodatuslaitteisto Käyttökohde

Perinteinen suodatus 
(kangas)

Rasvat
Valkuainen

Mikrosuodatus (MF)
Maidon puhdistaminen 
ja makromolekyylit

Ultrasuodatus (UF)
Proteiinien 
konsentrointi

Nanosuodatus (NF)
Suolojen ja laktoosin 
poisto

Käänteisosmoosi Suolojen poisto

Liite: slide nro 68



Suodatuslaitteistot/Tavarantoimittajia

Wafilin/Hollanti

TetraPak/Suomi

SPX Flow/Suomi

EKSO Oy/Helsinki

TMCI Padovan/Italia

MMS Membrane Systems/Sveitsi

Brinox/Slovenia

Frings/Saksa

https://www.wafilinsystems.nl/
https://www.tetrapak.com/en-fi
https://www.spxflow.fi/
http://www.ekso.fi/
https://www.tmcigroup.com/en/
https://www.mmsx.com/
https://www.brinox.eu/company
https://www.frings.com/Products.10+M52087573ab0.0.html


Maitopohjaisten tuotteiden tuotteenvalmistus

Tuotteiden valmistuksessa käytettävät toimilaitteet riippuvat:

• tehtävistä tuotteista

• tuotannon volyymista

• (ja myös yrittäjän varallisuudesta ja/tai riskinottokyvystä😀)



A. Tilasäiliöt
1. Maidonvastaanotto, jäätelömassan varastointi
2. Ennen ns. jääpankkijäähdytys, nyt 

kylmäainekierto
3. Hämmennyskoneisto

B. Prosessisäiliöt
1. Lämpökäsittely
2. Jäähdytys
3. Kypsytys

C. Bufferisäiliö
1. Varasto ennen pakkauskonetta

Prosessisäiliöt



1. Ehjä

2. Peseytyy hyvin kiertopesussa

3. Toimivuus

• Lämpenee tasaisesti

• Sekoittaa tasaisesti

• Massa tulee hyvin ulos

Prosessisäiliöt/Vaatimuksia



1. Voikirnu

Eräkohtainen valmistus, 
esim. Kolding

Voinvalmistuslaitteet

2.´Voitykki’ 

Jatkuvatoiminen valmistus, 
esim. Pasilac



Hyvät voinvalmistusominaisuudet

- Sisäpinta karhennettu

- Voin vesipitoisuuden säätö

- Hyvät vaivausominaisuudet

Voinvalmistuslaitteisto/Vaatimuksia



Jatkuvatoiminen vispari

Sylinteri, jonka sisällä veitset kaapivat ja 
liikuttavat jäätelömixiä eteenpäin 
kylmäaineen vaikuttaessa siihen vaipan 
toiselta puolen.

Vispari

Panosvispari
vispaa jäätelömixiin ilmaa ja jäädyttää samalla suuren 
määrän mixin vesiosasta jääkiteiksi 
- 6 ℃→ - 8 ℃.



Juustokattiloiden ominaisuuksia

1. Hyvä muoto

2. Leikkaus- ja sekoitusominaisuudet?

3. Lämmitysominaisuudet?

4. Peseytyvyys

Juustonvalmistukseen liittyvät koneet ja laitteet



Laskualtaan ominaisuuksia

1. Hyvä heranpoistokyky

2. Hyvät lämmönpito-ominaisuudet

3. Esi- ja varsinainen puristus

4. Peseytyvyys

Juustonvalmistukseen liittyvät koneet ja laitteet



Juustomuottien ominaisuuksia

1. Heranpoistuminen

2. Pintojen sulkeutuminen

3. Peseytyvyys

4. Kestäminen

Juustomuottien toimittajia mm. 
Busqui

Juustonvalmistukseen liittyvät koneet ja laitteet

https://www.busqui.com/


1. Staattinen jäähdytys 
(alumiini-, rst-patteri) 

2. Kostutin (mekaaninen sumuttava, 
ultraäänikostutin, vettä lattialle/seinälle)

3. Kauluslavat (vakuumipussit, vaha/maali)

4. Hyllyrungot + kypsytyslaudat, -ritilät 
(kittijuustot, homejuustot)

5. Pakkauskoneet (vakuumi- ja 
kaasupakkaus)

6. Etikettikone

Juustokellarin koneet ja laitteet



Kuivatut hapatteet (Lyofast) viileässä (+ 4 ˚C) tai 
pakkasessa (-20 ˚C)

Pakastetut hapatteet (Cryofast) syväjäässä 
(alle - 40 ˚C) 

Entsyymit

• Juoksete ja laktaasi viileässä (+ 4 ˚C)

• Lipaasi ja TG pakkasessa (-20 ˚C)

Tavarantuottaja mm. SaccoSystem, 
tavarantoimittaja Innolact Group Oy

Hapatteiden ja entsyymien 
säilytys

https://www.saccosystem.com/
http://www.innolact.fi/


Happamuus

• pH-mittari ja titrausbyretit SH-
asteiden määrityksiin

Antibioottitesteri

• esim. Delvotest

Pastöroinnin tehokkuus 

• fosfataasi- ja 
peroksidaasianalyysit

Pienmaidonjalostajan 
analyysilaitteisto Lämpötilat

• riittävästi hyvälaatuisia kalibroitavia 
mittareita käytössä

Rasvan ja kuiva-aineen määritys 
nesteistä ja kiinteästä aineesta
• kuiva-ainetuotteesta

Puhtaustarkkailu
• pikamääritysmenetelmät ja 

proteiinijäämämääritysmenetelmät

Lämpökaappi



1. Vakuumipakkauskoneet tuore- ja kypsytetyille juustoille

2. Ratapakkauskone tuore- ja kypsytetyille juustoille

3. Pakkauskoneet nestemäisille hapanmaitotuotteille
a) Mäntäpumppu annostelee määrän 

b) Tuurna hitsaa alumiinikannen 

4. Isot nestepakkauskoneet käytössä teollisuudessa

Pakkauskoneet



Sähköiset logistiikan ja kaupan järjestelmät

Jokaisella tukku- ja vähittäiskaupan toimijalla omat 
sähköiset tilaus- ja toimitusjärjestelmät (ERP)

• Käsittää tavaroiden tilauksen, logistiikan ja 
laskutuksen

• Kustannukset helposti 2000 €/kk



Prosessintoimittajia

• LEU Anlagenbau Ag/Sveitsi

• Eliquo Protec/Saksa

• Pietribiasi/Italia

• MTA/Saksa

• Alpma/Saksa

• Frauimpianti/Italia

• Tecnal/Ranska

• Bertsch/Itävalta

• TetraPak/Suomi

• SPX Flow/Suomi

• EKSO Oy/Helsinki

• Sulbana Oy/Kauhajoki

• GEA

• Gemak

• ASTA-Eismann/Saksa

• Plevnik/Slovenia

https://www.leu-anlagenbau.ch/en/
https://www.eliquoprotec.com/en/
http://www.pietribiasi.it/en/pietribiasi.html
https://www.alpma.com/en.html
https://www.frauimpianti.com/
https://www.frauimpianti.com/
https://www.bertsch.at/en/401-bertschfoodtec-das-unternehmen
https://www.tetrapak.com/en-fi
https://www.spxflow.fi/
http://www.ekso.fi/
https://sulbana.com/fi/
https://www.gea.com/en/index.jsp
http://gemak.co.uk/
https://www.asta-eismann.de/en/
https://www.plevnik.eu/


Juustolan kannattavuuslaskelmat



Yrityksen kannattavuus/Yleistä

´Markkinataloudessa markkinat määräävät hyödykkeiden hinnat`

´Millä liikevaihdolla saavutat ns. kriittisen pisteen´?

• Esim. yrityksellä X velkaa 500 k€, jolloin myytävä tuotetta Y 1000 kg 
viikossa markkinoille



Jussin Juustola

Tutustutaan kustannus-exceliin.



Harjoitus

Tehdään harjoitus kannattavuuslaskennasta.



Kiitos! 
-Jussi



Liitteet:





Lämp
ötila

Aika

Termisointi
63 –
65 ℃

15 sek

LTLT-
pastörointi

63 ℃
30 
min

HTST-
pastörointi

72 –
75 ℃

15-20 
sek

HTST-
pastörointi 
viskoosisille 
tuotteille

>80 ℃
1 – 5 
sek

Ulta-
pastörointi

125 –
138 ℃

2 – 4 
sek

UHT-
lämpökäsittely

135 –
140 ℃

1 – 5 
sek

Sterilointi 
(autoklaavi)

115 –
120 ℃

20 –
30 
min



Levylämmönsiirtimet

Lämpökäsittely



Lähteet:

Kuvia:

https://dairyprocessinghandbook.tetrapak.com

https://dairyprocessinghandbook.tetrapak.com/
https://dairyprocessinghandbook.tetrapak.com/

