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Mitattavaa  
kannattavuutta  
pitkälle 
tulevaisuuteen

Tarkkuus, luotettavuus ja tehokkuus yhdis- 

tettynä ammattitaitoiseen asikaspalveluun.  

Nämä ovat Dosetecin kaikkien annostus- 

ja mittausjärjestelmätoimitusten kulma- 

kiviä, joiden avulla yrityksemme on noussut  

merkittävään asemaan annostusautomaatio- 

markkinoilla.

Kilpailukyvyn ylläpitämisen ja sen vahvista-

misen edellytyksenä on myös asiakkaiden 

tulevien tarpeiden ja mahdollisuuksien enna-

kointi. Tämän vuoksi yrityksemme panostaa 

pitkäjänteiseen tuotekehitykseen ja asiakas-

palvelun jatkuvaan parantamiseen. 

Asiakkaamme, joiden joukkoon kuuluvat  

monet alansa kärkinimet, luottavat Dosetecin 

ammattitaitoon ja arvostavat hyvää asiakas-

palveluamme. Vahvuutemme on asiakkaan 

toiveiden kuunteleminen ja uusien laitteiden 

huolellinen liittäminen jo olemassa olevaan 

tuotantojärjestelmään – tuloksena entistä 

tuottavampi tuotantolinja. Etäyhteyden avulla 

pystymme järjestelmän toimituksen jälkeen-

kin nopeaan ja tehokkaaseen huoltopalve-

luun, jota asiakkaamme myös edellyttävät. 

Tämän lehden sivuilla esittelemme muuta-

mia kuluneen vuoden projektejamme. Niiden 

kautta saa hyvän kuvan siitä, miten monipuo-

lisesti järjestelmiämme voidaan hyödyntää eri 

teollisuuden alojen parissa. 

Jari Koskinen

Toimitusjohtaja

Karelia-Upofloorin Ikaalisten tuotantolaitoksella 

valmistuu lattiapintaa jopa 5 000-6 000 neliö-

tä päivässä. Tällä hetkellä Upofloor panos- 

taa erityisesti Lifeline-tuoteperheen tuotanto-

linjan kehittämiseen. Viimeisin investointi oli 

tammikuussa asennettu pelletointilinja, joka 

tekee puolivalmisteita yrityksen päätuotteelle, 

Lifeline CS:lle. 

Varsinainen tuotantokone hankittiin Saksasta,  

mutta annostelulaitteet sekä kaiken niihin  

liittyvän automatiikan toimitti tuttu yhteistyö- 

kumppani Dosetec.

– Meillä on pitkäaikainen historia yhteisistä  

toteutuksista Dosetecin kanssa ja kokemukset 

ovat olleet myönteisiä. Yhteistyö on antanut 

mahdollisuuden kehittää ja koeajaa myös uu-

sia protoja. Suuret toimittajat eivät yleensä ole 

niin joustavia, jolloin kehittelyyn ei ole mahdol-

lisuuksia, tehdaspäällikkö Risto Karjalainen 

kertoo. 

Tuotantolinjan  

pullonkaula poistui kerta-

heitolla

Uusi annostelujärjestelmä hoitaa raaka-ainei-

den annostusta tuotannon alkuvaiheessa, jol-

loin tuotetaan tarvittavat puolivalmisteet. 

Dosetecin toimitus sisälsi päiväsiilot ja annos-

telujärjestelmät raaka-aineille sekä uusioraaka- 

aineille, järjestelmiin liittyvän automatiikan, 

asennuksen sekä henkilöstön koulutuksen.

Ohjausjärjestelmä säätää halutut massavirrat 

eri raaka-ainekomponenteille. Se ilmoittaa  

lisäksi häiriöistä tai jos joku raaka-aineista 

kaipaa lisäystä. Järjestelmä liitettiin osin jo  

olemassa olevaan laitteistoon.

Karjalaisen mukaan uusi investointi nopeutti 

tuotantolinjaa huomattavasti poistamalla siltä 

puolivalmisteiden valmistuksesta aiheutuneen 

pullonkaulan.

– Lifeline-tuotteet valmistetaan puolival-

misteista, jotka ovat granulaattimuodossa.  

Valmistamme itse granulaatit puhtaista raaka- 

aineista ja näiden granulaattien valmistus  

rajoitti tuotantoa. Nyt granulaattien valmistus 

vastaa tuotannon tarpeita. 

Tasaista laatua  

nopeammin

Karjalaisen mukaan puolivalmistetuotannon 

kasvattamisen myötä tuotteiden läpimenoaika 

on lyhentynyt, joka näkyy entistä nopeampina 

toimitusaikoina. Lisäksi kehittynyt automaatti-

annostelu antaa tasaisemman laadun. 

– Tuottavuus on parantanut, koska teemme 

nyt tehtyä enemmän puolivalmisteita käytettyä 

työtuntia kohden. Lisäksi projektissa kehitettiin 

uusia laitteita uusioraaka-aineiden käsittelyä 

varten. Tuotteen valmistuksesta syntyviä reuna-

nauhoja, hylättyä tuotetta ja hiontapölyä käyte-

tään uudelleen tuotannossa. Tähän on uudessa  

järjestelmässä kiinnitetty erityistä huomiota.

Aikaisemmin uusioraaka-aineita ei voitu käsi- 

tellä tai niiden hyödyntäminen oli kovin työlästä. 

Laadukkaat suunnitelmat  

ja nopea toimitus

Dosetecin tehtaalla Nastolassa tehtiin projektin 

edetessä lukuisia koeajoja, joilla haluttiin var-

mistaa, ettei mitään yllätyksiä ongelma-ainei-

den kanssa tule.

- Dosetecin toimitus valmistui hyvissä ajoin en-

nen pääkoneen saapumista ja siksi järjestelmää 

voitiin testata perusteellisesti etukäteen. Pienet 

muutokset ja parannukset voitiin sitten tehdä 

koko prosessin ylösajon yhteydessä.

Kiitosta saavat myös Dosetecin laadukkaat 

suunnitelmat ja esitykset.

– Tässä projektissa meillä oli todella haasta-

vat laitesijoittelut.  Dosetecin laatimista kolmi-

ulotteisista layout piirustuksista nähtiin etukä-

teen miten prosessin koneet voidaan sijoitella.      

Upofloorille räätälöitiin  
Dosetec-automatiikkaa

Lattiapäällysteiden markkinajohtaja nosti uudella investoinnilla  

rutkasti tuotantokapasiteettiaan. 
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Karelia-Upofloor Oy on Suomen johtava lattianpäällyste-

valmistaja. Päätuotteita ovat parketti- ja muovilattianpääl-

lysteet. Parketinvalmistajana yritys on Euroopan suurimpia 

ja muovilattiapäällysteiden valmistajana merkittävä pohjois-

mainen sekä ainoa suomalainen valmistaja.

Karelia-Upofloor Oy kehitti tuotantolinjaansa  

ja liitti siihen tutun yhteistyökumppaninsa 

Dosetecin annostelulaitteet ja automatiikan.



Pölytön ja tehokas tuotantolinja

Norjalainen Kjelstad Bakeri on nopeasti kasvava leipomo, joka sijaitsee Lenan 

kaupungissa, 1,5 tuntia pohjoiseen Oslosta.

Leipomon päätuotteita ovat vaalean leivän eri versiot hampurilais- ja hot dog –

sämpylöistä aina tuoreisiin limppuihin. Yritys toimittaa leipätuotteita lähialueiden 

supermarketteihin ympäröivän Opplandin läänin alueella.

Perheyritystä johtaa nyt jo kolmannessa polvessa Arne Kjelstad, eteenpäin 

katsova yrittäjä, jonka johdossa yrityksen markkina-alue on laajentunut huomat-

tavasti. Uusien tuotantotilojen ja viimeisintä teknologiaa edustavien tuotantolaittei-

den avulla Kjelstad Bakeri voi nyt jopa kaksinkertaistaa leipomonsa liikevaihdon.

”Tuottavuutta 
ja tasaista laatua”

Dosetec-annostusjärjestelmillä saavutetaan tarkka ja luotettava 

annostus ja lisätään työympäristön viihtyisyyttä ja hygieenisyyttä. 

Käsiteltävyydeltään hankalatkin materiaalit pystytään annostelemaan 

Dosetec-järjestelmän laitteilla varmasti, tarkasti ja nopeasti. 

Annostusjärjestelmät täydentää käytännöllinen suursäkkien pur-

kuasema, jonka avulla raaka-aineiden annostelu suursäkistä on 

joustavaa ja helppoa. Suursäkkien purkuasema on tärkeä osa koko 

annostuslaitteistoa, sen avulla saavutetaan on tarkka ja toistettava 

annostus ja tasainen laatu. Varaston seuranta toimii reaaliajassa. 

Säkki toimii samalla sellaisenaan varastosiilona. Suursäkin tyhjen-

nyttyä se voidaan vaihtaa annostuksen keskeytymättä

Niin kuin kaikki Dosetecin annostusjärjestelmät, suursäkkien pur-

kuasemat suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaan tarpeiden mu-

kaan. Laitteiden luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä perustu-

vat pitkän kokemuksen kautta kehittyneeseen mekaniikka- ja 

automaatiosuunnitteluun.

Tarkkaa annostusta 
suursäkin purku- 
asemalla

Kjelstad Bakeri sijaitsee Lenan kaupun-

gissa, Norjassa. Leipomo valmistaa 

erilaisia leipätuotteita ja leivonnaisia.

Perheyrityksen toimitusjohtajana toimii 

Arne Kjelstad. 
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Kjelstad Bakerin upouusi leipomo on varus-

tettu Dosetecin annostusjärjestelmällä. Vain 

muutama vanhempi kone tuotiin vanhasta lei-

pomosta uusiin tiloihin.

Suurehkon toimituksen hoiti Dosetecin  

paikallinen edustaja, Dynatec. Annostus-

järjestelmätoimitus sisälsi kolme isoa jau-

hosiiloa, kaksi suursäkin purkuasemaa, viisi 

pienkomponenttiasemaa, kaksi säiliövaakaa 

jauhoille ja kaksi vaakaa nestemäisille raaka- 

aineille, sekä annostuslaitteet vedelle, öljylle,  

nestemäiselle hiivalle ja margariinille. 

Ohjausjärjestelmä on toteutettu Siemens S7 

logiikalla ja kosketusnäytöllä varustettuna.

Leipomon tarpeisiin räätälöity asennus  

sujui hyvin tarvittavia hienosäätöjä myöten. 

Henkilökunnan koulutus käyttäjäystävällisten 

laitteiden toimintaan oli nopeaa.

Lopputuloksena Kjelstad Bakeri Norjan 

Lenassa leipoo nyt leipää hyödyntäen vii-

meisintä teknologiaa, pölyttömässä ja hygiee-

nisessä työympäristössä ja tuottaa tasalaatui-

sia tuotteita ylivoimaisella tehokkuudella.

Kjelstad Bakeri leipoo Dosetec laadulla 
ja tarkkuudella

Arne Kjelstad luottaa Dosetecin 

annostusjärjestelmään uudessa

leipomossaan.



KemFinen Kokkolan tehtaalla otettiin vuoden 

alussa käyttöön kaksi Dosetecin suursäkitys-

asemaa varustettuina Siemens S7-logiikalla 

toimivalla vaa’alla. Investointi oli osa laajem-

paa tuotantolinjan uudistusprojektia, jonka 

KemFinelle toteutti elintarvike- ja prosessiteolli-

suuden tuotantojärjestelmiin ja laitteisiin erikois-

tunut Mesmec Oy. 

Toimitukseen kuuluivat siilo, ruuvikuljetus,  

annostelulaite ja vaakalaitteisto.

− Aloitimme tilausasiakkaallemme uuden 

tuotteen tuotannon. Jotta pystyimme toimit-

tamaan tuotteen asiakkaalle hänen toivo-

massaan pakkauskoossa, tarvitsimme uuden 

pakkauslaitteen. KemFinen automaatio- ja 

sähkötyön johtaja Jouni Ristiluoma kertoo.

Laitteet räätälöitiin asiak-

kaan tarpeisiin sopivaksi

Mesmecin toimitusjohtaja Mats Strandvallin 

mukaan haasteena KemFinella oli uuden, hyvin  

kevyen kemikaalin käyttäytyminen siilossa ja 

annostelijassa. Uuden tuotteen säkitykseen 

valittiin Dosetecin hyväksi havaitut säkityslait-

teet. Vastaavia laitteita on toimitettu KemFinen 

tuotantoyksiköihin jo useita.

Asennusta helpotti, että säkitysasemat oli 

helposti liitettävissä heidän omaan automaa-

tiojärjestelmäänsä. Tarkka raportointisysteemi 

varmistaa, ettei annosteluvirheitä tule.

KemFinen tuotteet luotettavasti talteen

KemFine Oy valmistaa kasvinsuojeluaineita ja lääkeaineiden välituotteita. 

Sen Kokkolan kolmessa tehdasyksikössä pyörii jopa kuusi tuotantolinjaa 

kerrallaan. Yrityksen automaatioaste on korkea ja se edustaa kemianalan 

high-techia. Yrityksen tuotanto on pitkälle valmistuspalvelua asiakkaan 

tarpeiden mukaan.

KemFine Oy investoi kahteen Dosetecin 

suursäkitysasemaan uuden asiakas- 

tilauksen avuksi. Laitteiden integrointi

 jo olemassa olevaan automaatiojärjes- 

telmään sujui ongelmitta ja aikataulussa.
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Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy panostaa 

tuotannossaan korkeaan laatuun, turvallisuu-

teen ja ympäristöystävällisyyteen. Kaikki yrityk-

sen valmistamien eristeiden, kipsituotteiden ja 

tasoitteiden valmistusprosessit ovat jätteettö-

miä ja suljettuja.

Yritys pyrkii tinkimättömästi energiatehokkuu-

teen niin raaka-aineiden valinnan kuin valmis-

tusprosessin huolellisen suunnittelun kautta. 

Viimeisin investointi tämän tavoitteen ylläpitä-

miseksi oli uuden annostusjärjestelmän hank-

kiminen sen lasivillaa valmistavalle Forssan 

tehtaalle. Uuden järjestelmän avulla karsittiin 

tuotantoa hankaloittava kemikaaliprosessi.

Investointi, joka kannatti

Tuotantopäällikkö Tommi Talonen kuvaa 

lasivillan valmistusprosessia hyvin pitkälle au-

tomatisoiduksi. Esimerkiksi sideainelaitos on 

täysin miehittämätön.

− Valmistuksessa käytettävän sideaineen yh-

tenä komponenttina on hartsi, jossa käytetään 

myös ureaa. Keitimme aikaisemminkin hartsin 

Hyvinkään tehtaallamme, jossa urea liuotettiin 

hartsin joukkoon. Tämä toiminta oli kemikaa-

livalmistuksen alaista toimintaa, jonka halu- 

simme lopettaa ja keskittyä pelkästään lasivil-

lan valmistukseen. Ratkaisua voi pitää ympä-

ristö- ja turvallisuustekona.

Nyt yrityksen käyttämä hartsi keitetään toi-

mittajan tiloissa, ja omalla tehtaalla tarvitsee 

vain annostella ja liuottaa urearakeet hartsin 

sekaan. Tämä on Talosen mukaan selkeyttä-

nyt toimintaa. Dosetecin annnostusjärjestelmä 

liuottaa automaattisesti ureaa hartsin ja sitä 

kautta sideaineen joukkoon. Tuloksena saa-

dulla sideaineella lasikuidut liimataan toisiinsa 

kiinni, jotta tuote saa muotonsa ja mekaaniset 

ominaisuutensa.

 Tarvitsimme nopean ratkaisun tuotannossa 

käytettävän uuden ureattoman hartsin käytön 

suhteen. Se mahdollistaa ureattomien hartsi-

laatujen käytön laajemminkin. 

Tuttu ja luotettava yhteis-

työkumppani

Dosetecin puoleen yritys kääntyi aikaisempien 

hyvien kokemusten kannustamana.

− Saimme hyvää palvelua koko hankkeen 

ajan. Olemme käyttäneet Dosetecin palveluja 

Energiatehokasta 
Isover -lasivillaa

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n vahvoja tuote-

merkkejä ovat Ecophon, Gyproc ja Isover.  

Yrityksen lasivillaa valmistavalla Forssan tehtaalla 

valmistetaan noin 55 tonnia lasivillaa vuorokaudessa. 

Maksimi vuosikapasiteetti on noin 20 000 tonnia.

jo aiemminkin, joten se oli alusta lähtien yksi 

potentiaalinen toimittaja. 

Järjestelmän asennus tehtaalle sujui suju-

vasti, ja Talonen on ollut erittäin tyytyväinen 

Dosetecin asiantuntevaan palveluun.

 − Hankkeessa on ollut koko ajan hyvä teke- 

misen meininki ja asentajat asiantuntevia. 

Erityisesti toimituksen jälkihoito  on ollut  

hyvää, esimerkiksi siilon vaakaa säädettiin 

vielä toimituksen jälkeen. Dosetec on ollut  

aidosti kiinnostunut järjestelmän toimivuu- 

desta. Dosetec asensi markkinajohtaja Saint-Gobainin lasivillaa 
valmistavalle Forssan tehtaalle uuden hartsin liuotus-
järjestelmän. 

Uuden annostusjärjestelmän avulla Saint-Gobainin lasivillatehdas saattoi 

lopettaa hankalan kemikaaliprosessin ja keskittyä lasivillan valmistukseen. 

Lisäarvona tuotannossa voidaan nyt hyödyntää myös uusia ainesosia. 
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Annostusjärjestelmät

 Elintarviketeollisuuteen 

 Kemianteollisuuteen

 Rakennusaineteollisuuteen 

 Muoviteollisuuteen

 Terästeollisuuteen

 Muuhun teollisuuteen

Säkityslaitteet

 Suursäkitysasemat

 Venttiili- ja avosäkkien 

 säkitysasemat

 Tynnyrin täyttöasemat

Huoltopalvelut

 Kunnossapito

 Käyttöönotto

 Käyttökoulutus

 Käyttöohjeet

 Muutostyöt

 Varaosapalvelut

Vaa’at ja komponentit

 Pöytävaa’at

 Lattiavaa’at

 Kontrollivaa’at

 Kattoratavaa’at

 Punnituskomponentit

 Punnitusmoduulit

 Suodattimet, venttiilit ja sekoittajat

Dosetec

tuotteet ja 

palvelut

Kaasuntuottaja Woikoski Oy laajensi vuoden  

alussa Mäntyharjun tehtaansa helium-laitos- 

taan. Nesteheliumia käytetään pääasiassa 

sairaaloissa, MRI-magneettitutkimuslaitteissa. 

Laajennuksen yhteydessä yritys investoi neste-

heliumin mittaamista varten kahteen Dosetecin 

siltavaakaan. Toisella niistä punnitaan neste-

heliumin noutamiseen käytettävää 40 000 lit-

ran konttia, jota kuljetetaan puoliperävaunun 

päällä. Kuljetettavalle lastille kertyy yhteensä  

painoa 25 000 kiloa, josta nesteheliumia 

5 000 kg. Tälle kymmeniä tonneja mittaavalle  

siltavaa’alle on määritelty kymmenen kilon 

punnitustarkkuus.

Toisella siltavaa’alla punnitaan asiakkaalle  

toimitettavia 250 ja 450 litran nestehelium- 

astioita.

− Vaadimme kaasuntuotannossa käytettä- 

viltä laitteiltamme ennen kaikkea tarkkuutta ja 

analysointikykyä. On tärkeää, että säiliöissä ja 

kuljetuskonteissa on arvokasta heliumkaasua 

juuri oikea määrä, Woikoski Oy:n tekninen joh-

taja Kalevi Korjala toteaa.

Woikosken heliumkontit matkaan  
Dosetec-vaa´an kautta

Oy Woikoski Ab on Suomen vanhin kaasualan yritys. 

Se aloitti toimintansa vuonna 1882.

Yrityksen toiminta perustuu kaasuihin, niiden tuotantoon, 

kehittämiseen ja jakeluun.  

Woikoskella on vientiä Venäjälle, Baltiaan ja muihin EU-maihin.
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