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Dosetec on vuosien varrella modernisoinut
annostus- ja punnitusjärjestelmiä Goman Bakeriet
-konsernin useissa eri toimipisteissä. Uudistukset
turvaavat konsernin kilpailukyvyn pitkälle
tulevaisuuteen.

Jari Koskinen (vas.) ja Olli-Pekka Rihu haluavat, että Dosetec on
asiakkaiden luottamuksen arvoinen myös tulevaisuudessa.

60 vuotta
kokemusta ja kasvua

T

ämänkertainen asiakaslehtemme
on ainutlaatuinen juhlistaessamme
Dosetec Exact Oy:n 60-vuotista taivalta. Tuomme esiin nostalgisia hetkiä ja
merkittäviä virstanpylväitä yrityksen historiasta. Samalla esittelemme tuoreimpia
asiakastoimituksia sekä tulevaisuuden strategisia painopisteitä.
Sanotaan, että tulevaisuuden rakentamisessa oman menneisyyden tuntemus on
tärkeää. Tuohon on helppo yhtyä neljänkymmenen perheyrittäjävuoden kokemuksellani, mutta menestykseen tarvitaan toki
paljon muutakin.
On selvää, että Dosetecin 60-vuotiseen
kasvutarinaan on tarvittu osaavia työntekijöitä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa
Pertti Hännikäiselle, joka on Dosetecin varatoimitusjohtajana auttanut nostamaan

Dosetecin yhdeksi alan kärkiyritykseksi.
Pertti on jäänyt ansaitulle eläkkeelle 25
Dosetec-vuoden jälkeen, mutta hän jatkaa
edelleen yrityksen hallituksessa.
Pertin vastuulla on ollut monia asiakkaita,
joista osa löytyy myös tämän numeron sivuilta. Lue, miten annostus- ja punnitusratkaisumme ovat auttaneet VAASANkonsernin kasvustrategiaa Baltiassa, Fazer
Myllyä kauran myyntitarpeissa, Saarioinenkonsernia valmisruokien tehokkaammassa tuotannossa sekä Goman Bakeriet -konsernia toimimaan entistä suunnitellummin huippumodernin leipomoteknologian
avulla. Miten tuotteemme ja palvelumme
voisivat auttaa sinun yritystäsi?
Jari Koskinen
Hallituksen puheenjohtaja

60-vuotias keskittyy
ydinosaamiseen ja vientiin

O

nnittelen 60-vuotiasta Dosetec
Exact Oy:tä kunnioittavin ja kiitollisin mielin. 60 menestyksekästä
vuotta on kunnioitusta herättävä merkkipaalu mille tahansa yritykselle, mutta
Dosetecin kasvutarina hakee vertaistaan jo
siksi, että yrityksen vaakateknologinen
osaaminen ulottuu yli sadan vuoden päähän. On suuri kunnia olla Dosetecin toimitusjohtaja samalla tiedostaen tehtävään
liittyvän haasteen jatkaa menestyksen
tiellä.
Dosetec on 60 vuodessa kasvanut automaattisten annostus- ja punnitusjärjestelmien kansainväliseksi edelläkävijäksi. Tästä
on kiittäminen osaavaa henkilökuntaamme
sekä yhteistyökumppaneitamme. Suurin

kiitos kuuluu kuitenkin asiakkaillemme,
joiden luottamuksen arvoisia aiomme olla
jatkossakin.
Menestystekijöitämme ovat räätälöidyt
ja laadukkaat ratkaisut, joustava palvelu
sekä vahva ydinosaaminen jauheiden ja
nesteiden automaattisissa annostus- ja siirtoprosesseissa. Ydinosaamiseen aiomme
jatkossa keskittyä entistä voimakkaammin.
Aiomme myös jatkaa vientiponnistuksia
Suomen lähialueille. Nykyään Dosetecin
liikevaihdosta yli puolet muodostuu viennistä Pohjoismaihin, Baltian maihin ja
Venäjälle.
Olli-Pekka Rihu
Toimitusjohtaja
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Goman Jæren uudisti
nesteannostuksen
ja ohjausjärjestelmän
Norjalainen Goman Bakeriet leipoo yhdeksällä
eri paikkakunnalla, kussakin paikallisia leivontaperinteitä kunnioittaen ja modernia leipomoteknologiaa hyödyntäen. Yksilöllisistä resepteistä
huolehtii Dosetec-ohjauslogiikka.

L

eipomoketjun pitkäaikainen yhteistyökumppani, Dosetec
Exact Oy, on viime vuosina päivittänyt annostusjärjestelmiä eri toimipisteissä. Lounais-Norjassa Jærenin leipomossa
Dosetec automatisoi nesteiden annostuksen ja uudisti ohjausjärjestelmän.

Taattua toimivuutta Goman Jæreniin
– Dosetecin aiemmat vastaavanlaiset toimitukset Goman Bakeriet’n
leipomoille ovat toimineet erinomaisesti, joten Jærenin uudistukset
teimme samalla menestysreseptillä. Uusi nesteannostus ja päivitetty ohjausjärjestelmä noudattelevat hyvin pitkälle samaa toimintalogiikkaa kuin aiemminkin, räätälöityjä tilankäyttöratkaisuja lukuun
ottamatta, kertoo Dosetecin norjalainen yhteistyökumppani,
Megatecin John Egil Filtvedt.
Automatisoinnin myötä veden, nestemäisen hiivan, siirapin ja
margariinin annostusprosessit sujuvat vaivattomasti ja luotettavasti ilman inhimillisiä annosteluvirheitä. Käyttäjän ei tarvitse edes
huolehtia taikinaveden oikeasta lämpötilasta, sillä järjestelmä mittaa kylmän ja kuuman veden lämpötilat ja annostelee vedet kunnes
oikea lämpötila on saavutettu.

Huippumodernia leipomoteknologiaa

” Myös Dosetecin aiemmat
vastaavat toimitukset
Goman Bakeriet’n
leipomoille ovat toimineet
erinomaisesti.”
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Goman Jærenin uusi ohjausjärjestelmä perustuu ohjelmoitavaan
Siemens S7 -ohjauslogiikkaan, jonka pohjalle Dosetec on kehittänyt
nimenomaisesti annostustoimintoja helpottavia piirteitä.
Näihin lukeutuu reseptitietokanta, jossa kukin resepti voi sisältää
jopa kolmekymmentä erilaista annosteltavaa raaka-ainetta. Jos
jokin raaka-aineista puuttuu siilosta tai pienkomponenttisäiliöstä,
järjestelmä vaihtaa toimintatilan automaattisesti käsiannostelulle.
Järjestelmän itseoppivat ominaisuudet edustavat alan viimeisintä älykkyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Esimerkiksi raaka-aineiden ominaisuuksien, kuten kosteuspitoisuuksien muuttuessa
järjestelmä hienosäätää annostustarkkuutta automaattisesti.
Norjankielinen ohjausjärjestelmä 19-tuumaisella kosketusnäytöllä perustuu parametreihin, jolloin prosessien hienosäätämiseen ei
tarvita erillistä tietokone-ohjelmointia.

Hyötyä koko leipomoketjulle
Uuden ohjausjärjestelmän seurantaprosessit sekä raportointi auttavat Goman Jærenin leipomoa myös vianjäljityksessä.
– Olemme hyvin tyytyväisiä uudistuksiin. Ja koska Jærenissa on
nyt samanlainen ohjausjärjestelmä kuin ketjun muissakin leipomoissa, se auttaa koko konsernia toimimaan entistä suunnitellummin ja tehokkaammin, kertoo Jærenin leipomon johtaja Jarle
Valskaar.
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Uusi leipomo Tallinnan ku
vahvistaa VAASAN-konse
liiketoimintaa
Kansainvälisen leivonnan edelläkävijä ja Baltian maiden suurin
leipomokonserni VAASAN on hiljattain avannut uuden leivonnaispakasteiden tuotantotehtaan Viron Saueen. Noin 7500 neliömetrin
leipomossa valmistetaan yli kahtasataa erilaista leivonnaispakastetuotetta Baltian ja Pohjoismaiden markkinoille.

V

Dosetec-järjestelmät tehostavat tuotantoa ja
parantavat työmukavuutta ja -turvallisuutta.
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aasan-leipomokonsernin toimitusjohtaja Esa Rautalingon mukaan
uusi, noin sata henkilöä työllistävä
tehdas auttaa vahvistamaan yhtiön asemaa Baltiassa, jossa se on jo saavuttanut
markkinajohtajuuden tuoreiden leipien
tuotesegmentissä.
Dosetec on VAASAN-konsernille tuttu yhteistyökumppani useiden vuosien varrelta.
Dosetec on räätälöitynyt erilaisia automaattisia annostus- ja punnitusjärjestelmiä konsernin tarpeisiin muun muassa Viroon, Latviaan, Liettuaan sekä eri puolille Suomea.

Jauhot suojassa
kosteudelta

Erittäin korkea
kapasiteetti

Dosetecin käsialaa ovat myös järjestelmän
säiliövaa’at, suursäkkiasemat, vastaanottosäiliöt, nesteannostus sekä pöytävaa’at käsiannosteluun. Lähes kaikki annosteluun
sekä punnitukseen liittyvät prosessivaiheet
ovat automaattisia.
– Käsiannostuksen vaa’at ovat erittäin
automaatioavusteisia. Työskentely on helpompaa ja sujuvampaa, kun esimerkiksi reseptit ovat paperin sijaan ohjausjärjestelmässä, joka myös opastaa käyttäjää. Samalla ohjausjärjestelmä huolehtii, että annostellut mauste-erät raportoituvat seurantaa ja laadunhallintaa varten,
Hännikäinen kertoo.

Luotettavaa kumppania tarvittiin tälläkin
kertaa, kun Sauen tehdas tarvitsi muun muassa muffinssien raaka-aineiden annostus- ja punnitusjärjestelmän, joka ei suuria
valmistuseriä hätkähdä. Dosetec varusti järjestelmän huippumodernilla teknologialla,
joka varmistaa erittäin korkean kapasiteetin
VAASAN kasvustrategian tarpeisiin.
– Projekti oli itse asiassa melko haastava, sillä järjestelmän toimintanopeus piti
säätää täsmälleen oikea-aikaiseksi tuotannon muihin prosesseihin nähden, kertoo Dosetecin varatoimitusjohtaja Pertti
Hännikäinen.
– Olennaista kuitenkin on, että odottamattomatkin haasteet pystytään ratkaisemaan. Luulen, että asiakkaamme arvostavat meissä nimenomaan tätä ratkaisukykyä
vaativissakin tilanteissa. Meihin voi luottaa,
emmekä ole koskaan jättäneet asiakasta
pulaan, Hännikäinen sanoo 25 vuoden
Dosetec-kokemuksella.

Sauen tehtaan uusi annostus- ja punnitusjärjestelmä on kattava ja laaja. Jauhosiiloja
on neljä ja ne sijaitsevat tehtaan ulkopuolella. Siilojen materiaalina Dosetec on käyttänyt lasikuitua, joka toimii tehokkaana
eristeenä ja lämpötilaeroista johtuva kosteuden kondensoituminen pysyy vähäisenä.

Automaatiota
alusta loppuun

” Raaka-aineiden
automaattisessa
annostelussa tarkkuus
ja luotettavuus ovat
avainsanoja.”
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Tarkkuutta annosteluun,
tasaista lopputuotelaatua
Erilaisten nesteiden annosteluun Dosetec räätälöi kattavan järjestelmän, joka huolehtii muun muassa taikinan oikeasta lämpötilasta.
Järjestelmä laskee oikeat määrät lämmintä ja kylmää vettä ja annostelee ne taikinapataan.
– Niin nesteannostelun kuin muidenkin raaka-aineiden annostelussa tarkkuus ja luotettavuus ovat avainsanoja. On selvää, että
VAASAN-konsernin kaltainen toimija vaatii järjestelmältä korkean
kapasiteetin lisäksi kykyä tuottaa tasalaatuisia lopputuotteita ja
pienentää hävikkiä. Korkea automaatioaste auttaa vähentämään
mahdollisten inhimillisten virheiden määrää.

Helppokäyttöisyys
on Dosetecjärjestelmien kulmakivi.
Järjestelmissä on
etäyhteys, jonka avulla
tarjoamme tukea ja
huoltotoimenpiteitä.
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Uusi tuotantolinja
Saarioiselle
Sahalahteen

Saarioinen Oy on valmisruokien markkinajohtaja Suomessa.
Sahalahden ruokatehtaalla avattiin taannoin uusi tuotantolinja,
jonka yhteyteen Dosetec toimitti jauheiden automaattisen
annostus- ja punnitusjärjestelmän.

S

aarioisten ruokatalon tarina alkoi Sahalahdella 1940-luvulla, jolloin Saarioisten kartanossa ryhdyttiin valmistamaan erilaisia tuotteita aina kukkamullasta maksalaatikkoon. Sahalahdella
aloitettiin myös broilereiden kasvatus
ensimmäisenä Suomessa, ja yhtymän legendaarinen jauhelihapizzaeines on sekin
sahalahtelaista perua.
Nykyään Sahalahdella valmistetaan suuria määriä Saarioisten kuuluisaa ”äitien
tekemää” valmisruokaa. Valmistusmäärät
ovat viime vuosina kasvaneet sen verran
suuriksi, että tuotantovauhtiin on vastattu
uudella pitkälle automatisoidulla tuotantolinjalla.
Sahalahden ruokatehtaan tuotantopäällikkö Anu Lempisen mielestä korkea automaatioaste on tavoiteltavaa, kun tuotantovolyymit ovat suuria. Jauheannostuksen
automatisointi helpottaa työtä ja parantaa
työergonomiaa.

Helppokäyttöinen ja
joustava ratkaisu
Dosetec Saarioisen pitkäaikaisena yhteistyökumppanina toimitti uuden linjan yhteyteen annostus- ja punnitusjärjestelmän,
joka annostelee jauheita, kuten suolaa ja
sokeria sekoittimille automaattisesti.
Vanhan annostusjärjestelmän elementtejä kyettiin käyttämään uudessa teknisessä
ratkaisussa tehokkaasti hyväksi, ja nykyisessä kokonaisuudessa korostuu helppokäyttöisyys ja joustavuus. Esimerkiksi raakaainesekoittimien yläpuolelle on asennettu
säiliövaaka, joka liikkuu johteilla ja annostelee jauheet kahdelle sekoittimelle tarpeen mukaan. Myös vanhat suursäkkiasemat modernisoitiin.
– Dosetecin järjestelmä toimii tällä hetkellä hyvin ja vastaa meidän tarpeisiimme.
Myös toimitusprosessi asennuksineen sujui
hyvin, toteutussuunnitelma oli hyvä ja aikataulu piti, tuotantopäällikkö Lempinen
kertoo.

S
U
U
T
U
U
Erittäin tarkat A&D-vaa’at
ja lisälaitteet vaativaan
ammattilaiskäyttöön.
Tehokasta suorituskykyä
edistyneillä ja helppokäyttöisillä
punnitustoiminnoilla.

MX-50 Kosteusanalysaattori
GR Tarkkuusvaaka

UPOTA JA PESE!

FS-i Tasovaaka

SJ-WP pöytävaaka. Helposti
puhdistettava. Vesitiivis rakenne.
Kattava valikoima luotettavia
RADWAG-vaakoja ja lisälaitteita eri
teollisuudenalojen punnitustarpeisiin.

WPT/4N
Matalasiltavaaka
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Fazer Myllylle
suursäkitysasema kauran
myyntitarpeisiin
Fazer Mylly on yli 40 vuoden ajan toimittanut korkealaatuisia
jauhoja ja muita viljatuotteita Fazer-konsernin leipomojen tarpeisiin,
sittemmin myös muille suomalaisleipomoille sekä Euroopan,
Venäjän ja Aasian markkinoille.

F

azer Myllyn tarjoamat viljat ovat tähän
asti olleet vehnä ja ruis. Syksyllä 2013
tuotevalikoima kuitenkin kasvoi, kun
Lahden Oululaisen alueella avattiin alansa
viimeisintä teknologiaa edustava kauramylly.
Kuluttajien tietoisuus kauran terveellisyydestä on lisääntynyt, minkä johdosta kauran kysyntä on lähtenyt pirteään nousuun
Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.
– Kauratuotteiden kulutus on kasvanut
lähimarkkinoillamme viimeisten kolmen
vuoden aikana yli kolmen prosentin vuosivauhtia, vahvistaa Fazer Myllyn johtaja
Pekka Mäki-Reinikka.

Myyntikelpoiset
säkit automaattisesti
Uuden kauramyllyn säkitysprosessissa on
vain pari manuaalista toimintoa, loput hoitaa Dosetec-automatiikka. Asetettuaan
säkin paikoilleen käyttäjä voi käynnistää
automaattiannostuksen. Säkki täyttyy ensin
ilmalla, ja kun annostuskuljetin käynnistyy,
säkki alkaa täyttyä annosteltavalla viljatuotteella. Täytön aikana syntyvä pöly poistuu
säkityspäässä olevan erillisen imuyhteen
kautta myllyn pölynpoistojärjestelmään.

Säädeltävä täyttökorkeus säkeille
Uusi kauramylly mahdollistaa leipomoja ruokateollisuudelle suunnatun tuotevalikoiman, johon kuuluu erilaisia kaurahiutaleita, lämpökäsiteltyjä ja leikattuja
suurimoita sekä ruis- ja vehnähiutaleita.
Myytävien pakkauksien koot vaihtelevat
kymmenen kilon paperisäkeistä tuhannen kilon suursäkkeihin.
Dosetec on toiminut Fazerin yhteistyökumppanina jo 1990-luvulta lähtien ja ollut
mukana useissa konsernin rakennus- ja laajennusprojekteissa. Uuden kauramyllyn tarpeisiin Dosetec toimitti suursäkitysaseman,
joka suoriutuu eri kokoisten (500–1000 kg)
säkkien täyttämisestä.
Säkityspään korkeus on säädettävissä
suursäkin koon mukaan. Korkeuden säätöalue on jopa 800 mm. Aseman säkityskapasiteetti on puolestaan 8000 kiloa tunnissa. Korkea säkityskapasiteetti kulkee käsi
kädessä kauran suuren kysynnän kanssa.

– Dosetec toimitti aseman perinteisen luotettavaan tapaansa,
Fazer Myllyn johtaja Pekka Mäki-Reinikka kertoo.
Suursäkitysaseman kapasiteetti on 8000 kiloa tunnissa.
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Annostusta ohjaa Siemens Siwarex -vaakaelektroniikka kunnes haluttu määrä on
annosteltu ja kuljetin pysähtyy. Käyttäjä irrottaa säkinsuun säkityspäästä, sulkee säkin
ja siirtää sen trukilla varastoon. Kuormakirjaan tulee parasta ennen -merkintä, ja
säkki on sitä myöten myyntikelpoinen.
– Dosetec toimitti aseman perinteisen
luotettavaan tapaansa, oikea-aikaisesti ja
ilman ongelmia, Mäki-Reinikka tiivistää.

I

isakki Koskinen osti 1900-luvun alussa Saksan
matkallaan kymmenysvaa’an, tutki sen toimintaperiaatteen ja taituroi oman vaakaversion. Pian
vaakoja valmistui tasaisesti Vihtori-pojan avustaessa.
Kului vuosikymmeniä, kunnes suvussa tapahtui
uusi vaakainnovaatio. Vihtorin poika Esko oli pyytänyt isäänsä valmistamaan ”jonkinlaisen vaa’an”.
Ajankulukseen Vihtori sellaisen myös tekaisi.
Keksintö oli nerokas 1950-luvun maatalouksien
punnitustarpeisiin. Enää ei tarvittu kymmenysvaakoja ja erillisiä irtopainoja, vaan punnuksia saattoi
siirrellä kätevästi tangon varassa. Sittemmin Vihtorisiirtopainovaaka oli käytössä lähes jokaisessa suomalaisessa maatalossa.

Annostus- ja punnitusjärjestelmien alkusysäys
Kun Esko Koskinen siirtyi vaakatehtaan vetovastuuseen, aloitti yritys säiliövaakojen valmistuksen
betoniasemien punnitustarpeisiin. Tämä oli
alkusysäys liikeidealle,
joka on kypsynyt vuosien
mittaan ja on käytössä yhä
tänään: punnitus- ja
annostusjärjestelmien suunnittelu ja valmistus eri teollisuudenaloille.

Mekaanisesta punnituksesta
sähköiseen vaakateknologiaan

Asiakastyytyväisyydellä
menestykseen

1970-luvulla mekaaninen punnitus sai väistyä ja
siirryttiin sähköisiin vaakoihin. Tämä oli oivallinen
aika tehdä sukupolvenvaihdos yrityksessä.
Jari Koskinen oli vasta 26-vuotias aloittaessaan
yrityksen vetäjänä vuonna 1981. Tänä päivänä, 33
vuotta myöhemmin, hallituksen puheenjohtaja Jari
Koskinen muistaa tuon kuin eilisen päivän.
– Haaste oli kyllä iso, mutta mielekäs. Nuoren miehen rohkeudella ja pelkäämättömyydellä painettiin lujasti eteenpäin, diplomi-insinööri hymähtää.

Pertti Hännikäinen jäi eläkkeelle tänä keväänä. Hän
nostaa 25 palvelusvuotensa kokemuksella yhden
ylitse muiden, kun tulee puhe yrityksen menestyksen syistä.
– Asiakastyytyväisyys. Siitä olemme pitäneet
huolta ja saaneet nostettua yrityksen arvostusta ja
tunnettuutta merkittävästi. Tänä päivänä olemme
kansainvälinen vientiyritys, johon isotkin asiakasyritykset luottavat vuosi toisensa jälkeen.

Ratkaisuja teollisuudelle,
osaamista ohjausjärjestelmiin
Jarin vetovastuulla liikeidea annostus- ja punnitusjärjestelmien valmistuksesta laajeni elintarvike-, kemia-, rakennusaine- ja terästeollisuuden
tarpeisiin.
– Nopea ohjausjärjestelmien teknologinen kehitys oli haastavaa, kun ohjelmistot ja koneet vaihtuivat kaiken aikaa. Onneksi vetovastuuta kaikissa
muutospaineissa saatiin jaettua vuonna 1989, kun
Pertti Hännikäinen tuli yrityksen osakkaaksi ja
varatoimitusjohtajaksi, Jari kiittelee.
– Nyt tilanne on selkeästi parempi, kun olemme
keskittyneet käyttämään Siemens-logiikkoja jo yli
kymmenen vuoden ajan. Osaamisemme ohjaus-järjestelmien kehittämisessä on syvempää ja olemme
luoneet niistä yhä käyttäjäystävällisempiä.

Dosetec Exact Oy
Vaakatie 37, 15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540 | Fax. (03) 871 5410
info@dosetec.fi | www.dosetec.fi

Vientiä yli puolet liikevaihdosta
Jari Koskinen on samoilla linjoilla Hännikäisen
kanssa.
– Nykyään reilusti yli puolet liikevaihdostamme
tulee viennistä Pohjoismaihin, Baltian maihin ja
Venäjälle.
– Tulevaisuus näyttää hyvältä. Pidämme jatkossakin huolta asiakastyytyväisyydestä ja otamme
sataprosenttisen vastuun asiakkaidemme annostuksen ja punnituksen onnistumisesta, Koskinen
tiivistää.
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Dosetecin
vaakaosaaminen
ulottuu
sadan
vuoden
päähän

