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Dosetec 
mahdollistaa 
onnistuneen 
käyttöönoton

Vaikka leipomot toimivat jo korkealla 
käyntiasteella lähes ympäri vuoden, 
niin yhä useammat yritykset halua-

vat valmistaa tuotteitaan samassa ajassa 
vieläkin enemmän. Tähän tarpeeseen 
Dosetecin automaattiset annostus- ja pun-
nitusjärjestelmät vastaavat takuuvarmasti, 
kuten tämänkin kertaisen asiakaslehtemme 
sivuilta voit lukea. Korkeiden kapasiteetti-
vaatimusten maailmassa pitkät tuotanto-
katkokset ovat leipomoille mahdottomia. 
Vaikka kyse olisikin valmistuskapasiteetin 
nostamisesta, niin edes muutaman päivän 
tuotantokatkos ei ole vaihtoehto, kuten 
lehden artikkeleissa kerrotaan.  

Artikkeleissa kerrotaan Dosetecin toi-
mintatavoista, joilla käyttöönottovaiheen 
tuotantokatkos saadaan pidettyä mahdol-
lisimman lyhyenä. Hyvä alkusuunnittelu 
ja hyvät simulointivalmiudet ovat kaiken 
A ja O. Kokemuksemme mukaan juuri 
huolellinen valmistautuminen ja suunnit-
telu edesauttavat käyttöönottoprojektin 
läpivientiä sovitusti.

Dosetecille on tärkeää olla asiakkaalle 
läsnä vielä sen jälkeenkin, kun uusi, korkea- 
kapasiteettinen annostus- ja punnitusjär-
jestelmä on otettu käyttöön. Etäyhteyden 
avulla voimme hienosäätää ohjausjär-
jestelmän parametreja optimaalisten 
annostus- ja punnitustoimintojen saavut-
tamiseksi. Tuotantoa modernisoitaessa ja 
automaation lisääntyessä juuri toimivan 
ohjausjärjestelmän rooli korostuu entises-
tään. Dosetec onkin jo pitkään panostanut 
ohjausjärjestelmäosaamiseen. 

Ota yhteyttä, suunnitellaan teillekin 
tehokas ohjausjärjestelmän modernisointi 
tai uuden järjestelmän käyttöönotto.

Vaasan Kuusankosken leipomon  
annostuskapasiteetti kasvoi 50 %
Hyvä alkusuunnittelu lyhyen 
tuotantokatkoksen tae

Tervetullut uudistus

Nyt oli aika palata juurille. Kuusankosken 
leipomoon keskitetty tuotanto sekä taan-
noin rakennettu kolmas tuotantolinja oli-
vat johtaneet haasteisiin, joihin vuonna 
2002 käyttöönotettu Dosetec-järjestelmä ei 
kyennyt enää vastaamaan; sitä kun ei alun 
perinkään oltu suunniteltu valtavan tuotan-
tokasvun tarpeisiin. Niinpä Vaasan kutsui 
vanhan yhteistyökumppaninsa uusimaan 
järjestelmää tämän päivän ja tulevaisuuden 
kasvutarpeita varten. 

Kun uuden annostusjärjestelmän käyttöönotossa lyhyt tuotanto- 
katkos on tärkein tavoite heti kapasiteetin kasvattamisen lisäksi, 
alkusuunnittelun merkitystä voi tuskin tarpeeksi korostaa. 
Dosetecilta vaadittiin poikkeuksellisen lyhyttä tuotantokatkosta 
Vaasan Kuusankosken leipomossa, jonne Dosetec räätälöi toisen 
annostelulinjan aiemman rinnalle.

Olli-Pekka Rihu
Toimitusjohtaja

Ohjausjärjestelmän uudistus 
ennakoi tulevaa

Uudistus toteutettiin vaiheittain. Ensin 
vaihdettiin ohjausjärjestelmä uuteen 
Siemens S7 PLC-järjestelmään. 

– Ohjausjärjestelmän uudistus helpotti 
kyllä vanhan annostusjärjestelmän käyttöä, 
mutta ei poistanut varsinaista pullonkaulaa 
tuotannossa. Sen sijaan henkilöstö pääsi 
etukäteen harjoittelemaan järjestelmän 
ominaisuuksia ja ennakoimaan seuraavaa 
vuotta, eli toisen annostuslinjan tuloa aiem- 

Tehokkaampi annostelu mahdollistaa yhtäaikaisen 
tuotannon useammalla tuotantolinjalla.



3

www.dosetec.fi

Vaasan Kuusankosken leipomon  
annostuskapasiteetti kasvoi 50 %

man rinnalle, kertoo leipomon tuotanto-
päällikkö Petri Oinonen.

Tehokkaampi ja nopeampi 
annostusprosessi
Varsinaisen pullonkaulan tuotannosta 
poistivat toisen annostuslinjan tekniset 
ratkaisut. Vanhassa järjestelmässä jauhot 
annosteltiin yhdellä alipainesiirtolinjalla 
kahteen säiliövaakaan. Nyt kahdennetun 
jauhoannostuksen ansiosta kummallekin 
säiliövaa’alle on omat linjansa. Lisäksi 
suursäkki- ja pienkomponenttiannostusta 
tehostettiin rinnakkaisilla vaaoilla.

Tuloksena merkittävästi tehokkaampi ja 
nopeampi annostusprosessi.

– Vanhasta annostusjärjestelmästä oli 
tullut auttamatta liian hidas. Suoraan sanot-
tuna olimme sen kanssa pulassa. Tämä 
uudistus oli enemmän kuin tervetullut,  
kertoo Kuusankosken leipomossa 23  
vuotta työskennellyt taikinantekijä 
Terhi Nurmiainen muutama kuukausi 
käyttöönoton jälkeen.

– Tehokkaampi jauhoannostelu 
mahdollistaa yhtäaikaisen tuotannon 
useammalla tuotantolinjalla. Kahdennetun 

jauhoannostuksen ja vaakojen lisäyksen 
ansiosta nyt pystyy tekemään enemmän eri 
asioita samanaikaisesti, tuotantopäällikkö 
Oinonen selventää. 

– Eikä enää tarvitse huolehtia siitä, 
saadaanko riittävästi taikinaa tuotanto-
linjoille. Ennen jouduimme odottamaan, kun 
oli vain yksi jauhon annostuslinja, Terhi 
Nurmiainen iloitsee. 

Tehokas käyttöönotto
– Vaadimme Dosetecilta lyhyempää kuin 
muutaman päivän tuotantoseisokkia, koska 
meillä leivotaan kuutena päivänä viikossa, 
ja liian pitkä katkos tuotannossa ei ole mah-
dollista, Oinonen kertoo. Hän korostaakin 
Terhi Nurmiaisen sekä Dosetecin toimitus-
johtaja Olli-Pekka Rihun tavoin yhteisen 
alkusuunnittelun merkitystä.

–  Valmistus, testaus ja simulointi voidaan 
viedä tiloissamme hyvinkin pitkälle, 
jolloin järjestelmän asennus varsinaisella 
käyttöönottopaikalla voidaan tehdä 
nopeasti. Näin asiakas pääsee taas nopeasti 
ydintoimintojensa pariin, Rihu painottaa. 

– Hyvin Dosetec aikataulussa onnistui, 
taisi lopulta mennä vain puolitoista päivää 

Tehokkaampi annostelu mahdollistaa yhtäaikaisen 
tuotannon useammalla tuotantolinjalla.

ja järjestelmä lähti hyvin käyntiin, Oinonen 
kertoo. 

Todellinen koitos ja testi oli kuitenkin 
vasta edessä: joulun sesongit.

– Mietimme, että jos uusi järjestelmä 
kykenee vastaamaan joulun tuotanto-
tarpeisiin, niin silloin on projekti onnistunut, 
Oinonen paljastaa.

– Joulun testi meni todella hyvin. Kun 
uusi järjestelmä siitä selvisi, se selviää mistä 
vaan. Tällä pärjää pitkälle tulevaisuuteen, 
Nurmiainen hymyilee.

”Hyvin Dosetec aikataulussa onnistui, taisi lopulta mennä vain 
puolitoista päivää ja järjestelmä lähti hyvin käyntiin.”
Tuotantopäällikkö Petri Oinonen

Vaasan Oy on leiponut Suomessa 
vuodesta 1849 lähtien ja tuonut 
markkinoille useita menestyneitä 
leipäherkkuja, kuten Vaasan 
Ruispalat. Suomen toiseksi 
vanhimman leipomon yhteistyö 
Dosetecin kanssa ulottuu 
1990-luvun alkuun.



Uudet jauhosiilot kahdella 
annostelulinjalla edesauttoivat 
jauhoannostelun kaksinkertaistamista 
leipomolle Norjan Fredrikstadissa. 
Lasikuitusiilot (GRP) toimivat hyvin 
ulkosiiloina, koska materiaali on eristävää, 
eikä se terässiilon tavoin kerää kosteutta 
lämpötilan vaihteluissa.
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Goman Bakeriet  
kasvatti kapasiteettia
Viisi eri projektia samanaikaisesti, kolmella eri paikkakunnalla. Tämä oli Dosetecille todellisuutta viime 
vuonna, kun norjalainen leipomoketju Goman Bakeriet halusi tuplata jauhoannostelun kapasiteetin 
Fredrikstadin ja Jærenin leipomoissa. Kumpaankin paikkaan toimitettiin samalla Dosetec-raskijärjestelmät, 
kolmas meni Trondheimin leipomoon.

Jauhoannostelun kapasiteetin 
tuplaus Fredrikstadin ja 
Jærenin leipomoihin

Norjalainen leipomoketju Goman Bakeriet 
on Dosetecille tuttu yhteistyökumppani jo 
yli 20 vuoden takaa. 

Eritoten Fredrikstadin ja Jærenin leipomot 
ovat tulleet Dosetecille tutuksi. Fredikstadiin 
toimitettua Dosetec-järjestelmää on laajen-
nettu useaan kertaan viime vuosien aikana.

Moinen tahti tuotannon ja automaatio-
asteen kasvattamisen suhteen kertoo siitä, 
että Goman-tuotteilla on tavanomaista 
enemmän kysyntää. Tästä kertoo myös se, 
että tällä kertaa asiakas halusi tuplata jau-
hoannostelun kapasiteetin kummassakin 
toimipisteessä. 

Fredrikstadiin uudet jauho-
siilot kahdelle annostuslinjalla

Fredrikstadissa tavoite saavutettiin uusilla 
jausiiloilla, jotka on varustettu kahdella jau-
hoannostuslinjalla. Jærenissa kapasiteetin 

tuplaus saavutettiin kahdentamalla jauho-
jen syöttö olemassa olevista siiloista.

Dosetecin hallituksen puheenjohtaja, 
asiakas- ja toimitusprojekteissa yhä tiiviis-
ti viihtyvä Jari Koskinen kertoo, että pro-
jektit sujuivat hänen mukaansa varsin 
mallikkaasti. 

– Fredrikstadissa uudet ulkona sijaitse-
vat jauhosiilot on valmistettu lasikuidus-
ta (GRP). Lasikuitu toimii hyvin ulkosiilona, 
koska se on eristävää materiaalia eikä kerää 
kosteutta lämpötilan vaihteluissa samaan 
tapaan kuin terässiilo. Jauhosiilot on va-
rustettu kahdella jauhoannostuslinjalla, 
Koskinen kertoo.

– Nyt tehty jauhoannostuksen kapasi-
teetin kaksinkertaistaminen ja jo aiemmin 
tehty ohjauksen uusinta sekä pienkom-
ponenttiasemien linjakohtainen annostus 
antavat leipomolle mahdollisuudet tuo-
tannon kasvuun. Automaatio on toteutettu 
Siemens-logiikalla, ja leipomon työntekijät 
ohjaavat automaattisia annostus- ja pun-
nitustoimintoja kätevästi kosketusnäytöltä 
norjan kielellä, Koskinen lisää.

Luottoa vakiotoimittajaan

Fredrikstadin leipomon johtaja Trond 
Andersen kertoo toimituksen menneen 
tuttuun tapaan hyvin. 

– Meille oli tärkeä lähtökohta, että 
Dosetec onnistuu toteuttamaan tavoit-
teemme jauhoannostelun tuplaami-
sen suhteen. Ja niin Dosetec myös teki. 
Toki luotimme siihen myös aiempien, 
hyvin sujuneiden yhteistyöprojektiemme 
perusteella. Perinteisellä taikinajuurimene-
telmällä leivotut leivät näyttävät nostavan 
suosiotaan. Tästä kertoo kasvanut kysyntä 
Dosetecin räätälöityihin automaattisiin 
annostus- ja punnitusjärjestelmiin. 

Taikinajuurileipä – monta 
syytä suosioon
Aikoinaan hapantaikinajuureen eli raskiin 
leipominen oli ainoa taikinan kohottamis-
tapa, sillä hiivaa ei vielä tunnettu. 

Nykyään taikinajuureen leivotaan siksi, 
että juurella nostatettu leipä maistuu ja 
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Dosetec on viime vuosina räätälöinyt raskijärjestelmiä taikinajuurileipien 
tuotantotarpeisiin useaan eri kohteeseen.

Dosetec toimitti raskijärjestelmät Goman Bakeriet’n 
kolmeen leipomoon. Näyttää siltä, että  
Dosetec-raskijärjestelmien kysyntä kasvaa 
taikinajuurileipien suosion myötä. 

Dosetec-raskijärjestelmällä 
voit parantaa leivän laatua ja 
makua. Järjestelmillä voidaan 
säätää raskin käymislämpötilaa, 
käymisaikaa sekä raskiseoksen 
jauhojen ja veden suhdetta –  
eli juuri niitä asioita, jotka 
vaikuttavat taikinajuuren 
happamuuteen ja siten leivän 
lopulliseen makuun ja laatuun. 

tuoksuu täyteläisemmältä, maukkaammal-
ta ja mehevämmältä kuin tavallisella leivin-
hiivalla nostatettu leipä. 

Taikinajuurileiville on luonteenomais-
ta myös pehmeys sekä parempi säilyvyys 
ilman lisäaineita. Lisäksi leipurit arvosta-
vat näiden leipien parempia leivontaomi-
naisuuksia. Taikinajuureen leipominen 
edustaa yleisemminkin sitä kasvavaa 
trendiä, jossa perinteiset ja maalaistyyppi-
set ruuanvalmistustavat ovat nousemas-
sa uuteen kukoistukseen. Näistä syistä 
johtuen taikinajuurileipien suosio tuntuu 
olevan hyvässä kasvussa. 

Apuna kokenut 
raskijärjestelmien toimittaja
Dosetecin automaattiset raskijärjestelmät 
ovat viime vuosina auttaneet leipomoi-
ta taikinajuurileipien kehittämisessä. Nyt 
myös Dosetecin pitkäaikainen ja mer-
kittävä yhteistyökumppani, norjalainen 
Goman Bakeriet on liittynyt raskijärjestel-
mien käyttäjien joukkoon. Leipomoketju 
tilasi kertaheitolla kolme raskijärjestelmää, 
yhden kuhunkin leipomoon: Fredrikstadiin, 
Jæreniin ja Trondheimiin. 

– Projekti sujui meidän mielestämme 
hyvin, ilman suurempia yllätyksiä. Haasteita 
tuotti oikeastaan vain tilankäyttö. Uusien 
laitteiden sijoittaminen olemassa olevaan 
tuotantolaitokseen, jossa layout on jo lyöty 
lukkoon, on aina haasteellista. Mutta voi 
kai niin sanoa, että kokemus onneksi aut-
taa löytämään oikeat tilankäyttöratkaisut, 
1970-luvulla Dosetecissa uransa aloittanut 
Koskinen hymyilee.

Räätälöity tuotannon 
tavoitteiden mukaan

Dosetecin annostus- ja punnitusjärjes-
telmät räätälöidään aina vastaamaan asi-
akkaan tuotannon tavoitteita. Olipa kyse 
korkeammasta kapasiteetista, tasalaatui-
semmista lopputuotteista tai vaikka työtur-
vallisuuden parantamisesta. 

Fredrikstadin leipomon johtaja Trond 
Andersen vahvistaa, että Goman Bakeriet 
tavoittelee toden teolla kasvua Norjan 
taikinajuurileipien markkinoilla. Hänen 
mukaansa kasvu on saavutettavissa, kun 
puitteet ja tuotantoteknologia ovat viimei-
sen päälle kunnossa.

– Vaikka viisi samanaikaista projektia 
Goman Bakeriet’n eri leipomoissa asetti 
Dosetecille tavanomaista enemmän haas-
teita ja vaati resursseja, he hoitivat hommat 
kunnialla maaliin ja aikataulun mukaisesti. 

– Järjestelmät niin Fredrikstadissa kuin 
muissakin toimipisteissämme toimivat 
hyvin. Jauhojen ja veden annostuskapasi-

teetti ja -tarkkuus ovat toivomuksiemme 
mukaisia, mikä puolestaan auttaa meitä 
saavuttamaan leipien halutut tuotantovo-
lyymit ja täyttämään tasalaatuisuuskriteerit, 
Andersen hymyilee.

Dosetecin omistaja ja hallituksen pu-
heenjohtaja Jari Koskinen kertoo, että 
viiden projektin yhtäaikainen toteutus kol-
mella eri paikkakunnalla on yksi merkittä-
vimmistä kokonaistoimituksista yhtiön yli 
60-vuotisen historian aikana. 
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Dosetec-järjestelmä varmistaa tarkan annostuksen.  
Annostustarkkuus takaa tuotteen muodon ja rakenteen.

Valion Mifu® 
suikaleita 
valmistetaan 
Vantaalla
Dosetec-järjestelmä 
huolehtii raaka-aineiden 
tarkasta annostuksesta

Dosetec toimitti annostusjärjestelmän, joka sitten liitettiin Valion 
prosessinohjausjärjestelmään, Valio Vantaan tekninen asiantuntija 
Eero Lassila kertoo.

Annostustarkkuudessa ei moitteen sijaa
Ennestään Vantaan tehtaalla oli Dosetecin räätälöimä annostus- ja 
punnitusjärjestelmä muiden tuotteiden tuotantotarpeisiin. Mifu® 
tuotteiden valmistusta varten Dosetec laajensi annostusjärjestelmää 
liittämällä suursäkkien purkuasemat alipainesiirron piiriin, jolloin 
mm. jauhemainen maitoproteiini saadaan annosteltua suursäkistä 
uuteen säiliövaakaan. Säiliövaa’asta raaka-aineet siirretään punnituk-
sella varustetun imusuppilon kautta tasaisesti Mifu® -keittokattilaan.

– Annosteltavien jauheiden tehtävä on pitää juusto siinä muodos-
sa kuin se on suunniteltu. Annostustarkkuus on näin ollen tärkeää, 
sillä väärät annostusmäärät vaikuttavat suikaleiden jälkiominaisuuk-
siin, kuten muotoon ja rakenteeseen, pakattavuuteen sekä toisiinsa 
liimautumiseen. Annostelu on toiminut tarkasti, Lassila kertoo noin 
vuosi järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Vastuullisen Valion  
hyvinvointia lisäävät tuotteet
Valio tunnetaan vastuullisena suomalaisena elintarviketuottajana. 
Tästä todistaa myös Pohjoismaiden laajin kestävään kehitykseen ja 
vastuullisuuteen keskittynyt Sustainable Brand Indexin tutkimus. 
SBI on valinnut Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi jo neljä 
kertaa peräkkäin, viimeksi vuonna 2017. Valion yritysvastuurapor-
tista nähdään, että vastuullisesti tuotettu maito ja hyvinvointia li-
säävät tuotteet ovat Valion kilpailuetuja.

Vuonna 2016 Valio toi markkinoille kokonaan uuden tuote-
kategorian, Valio Mifu® ruokarakeet, jotka nousivat pääruokien 
uudenlaisten proteiinilähteiden markkinajohtajaksi heti samana 
vuonna. Ruokarakeet sisältävät runsaasti hyvälaatuista maitoprote-
iinia. Seuraavana vuoden syksyllä Valio toi markkinoille Mifu® suika-
leet, joissa hyvälaatuisten proteiinien määrä lähes tuplaantui. Mikä 
mullistavinta, molempaa voi käyttää kuin lihaa ja kanaa, eli ruuan-
laiton pääraaka-aineena ja ruokalautasen pääproteiinilähteenä.

Uusi tuote, uusi tilanne
Valio Mifu® tuotteita valmistetaan Valion Vantaan tehtaalla, jonne 
Dosetec toimitti Mifu® -juustokeittokattilaan menevien raaka-ainei-
den annostusjärjestelmän. 

– Projekti meni ihan loistavasti, kun sai pystyttää tuotantoa koko-
naan uusiin tiloihin, eikä tarvinnut huolehtia tuotantokatkoksista. 

Dosetec on vuosien varrella räätälöinyt useita 
annostus- ja punnitusjärjestelmiä Valion eri 
toimipisteisiin. Viimeksi Dosetec toimitti 
annostusjärjestelmän Valion Vantaan tehtaalle 
uuden Mifu® tuotteen valmistukseen. Valmistus-
prosessissa on tärkeää juustokeittokattilaan 
menevien raaka-aineiden, kuten maitoproteiinin 
annostustarkkuus. 



Dosetecin automaattinen järjestelmä huolehtii 
siitä, että pizzalinjojen jauhottajille jauho 
kulkee jatkuvatoimisesti.
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kohteisiin helposti ja joustavasti. 

Parempaan ergonomiaan liittyen Orkla toteaa 
kestävän kehityksen raportissaan, että järjestel- 
mällisillä pyrkimyksillä parantaa työympäristöä, 
työterveyttä ja -turvallisuutta on myös merkittävä 
liiketaloudellinen vaikutus vakaampien toimintojen 
ja alhaisempien sairauspoissaolokustannusten 
muodossa. 

Kokemus ja räätälöintitaito 
auttavat tilankäyttöhaasteissa
Muutama vuosi sitten Dosetec toimitti vastaavan 
järjestelmän Norjaan, Orklan Strandan pizzatehtaalle. 

Tieto Norjalaisten hyvin onnistuneesta pro-
jektista, järjestelmän tuomista eduista sekä 
norjalaiskollegojen hyödyntämästä luotettavasta toi-
minnasta saavutti Orklan ruotsalaiskollegat. Niinpä 
valinta ei ollut vaikea, kun Orkla Foods Sverige haki 
jauhoannosteluautomaation toteuttajaa Vansbron 
tuotantolaitokseen.

Megatec-yhtiön John Egil Filtvedt on Dosetecin 
paikalliskumppani norjalais- ja ruotsalaistoimituk-
sissa ja varmistaa jouhevan yhteistyön Dosetecin ja 
asiakkaan välillä. Hän kertoo, että toimituksessa oli 
haasteellista löytää tilankäyttöratkaisu, jolla saada 
poistettua ahtaat työskentelyolosuhteet.  

– Dosetecin kokemukseen perustuva räätälöinti-
taito auttoi löytämään optimaalisen tilankäyttörat-
kaisun. Järjestelmä käynnistyi kerralla, ja asiakas on 
tyytyväinen, Filtvedt hymyilee. 

Orkla Foods Sverigen Vansbron kiviuunipizzojen leipomossa siirryttiin hiljattain jauhottajien  
automaattiseen jauhoannosteluun. Dosetecin räätälöimä järjestelmä lisäsi automaatiota ja tehosti  
tuotantoa, mutta ennen kaikkea asiakas tavoitteli uudistuksella parempaa ergonomiaa ja työturvallisuutta. 

Panostus työturvallisuuteen  
ja hygieniaan

Orkla Foods Sverige-konsernilla on Ruotsissa 
kymmenen tuotantolaitosta, joista yksi 
tunnetaan Ruotsin suurimpana kiviuuni-
pizzojen leipomona. Vansbron tuotantolai-
toksessa valmistuukin noin 30 miljoonaa 
pakastepizzaa vuosittain, mukaan lukien tun-
nettua Grandiosaa.

Orkla Foods Sverige tunnetaan myös yh-
teiskuntavastuun sekä kestävän liiketoimin-
nan edistäjänä. Osana tätä konserni haluaa 
kohentaa työpaikoillaan työergonomiaa ja 
-turvallisuutta. Sen tähtäimessä on pölytön 
ja hygieeninen työympäristö sekä tapatur-
mattomuus tehokkaan riskinhallinnan avulla. 
Konserni keskittyy järjestelmällisesti tapatur-
mien ja vammojen ennaltaehkäisemiseen. 
Juuri tästä tavoitteesta oli kyse, kun ruotsa-
laisyhtiö tilasi Dosetecilta automaattisen jau-

hoannostelun Vansbron tuotantolaitoksen 
kahden pizzalinjan jauhottajille. 

Ergonomian  
liiketaloudellinen vaikutus
Dosetecin räätälöimä järjestelmä huolehtii 
automaattisesti siitä, että pizzalinjojen jauhot-
tajat ripottelevat jauhoa taikinamatolle jat-
kuvatoimisesti. Näin taikina ei tartu hihnalle  
eikä kaulimeen. 
– Automaation avulla saimme poistettua ma-
nuaalisen työprosessin, jossa henkilö kiiruh-
taa linjalta ja jauhottajalta toiselle ja ripottelee 
jauhoja ahtaissa paikoissa sekä epäergono-
misissa työasennoissa, kertoo Vansbron lei-
pomon tuote- ja prosessitekniikasta vastaava 
Malin Lagerberg.  

Dosetecin ratkaisu käyttää putkikolakul-
jetinta jauhojen kuljetuksessa mahdollistaa 
pienien jauhomäärien jakamisen useisiin  

Orkla Vansbron leipomossa valmistuu 
vuosittain 30 miljoonaa pakastepizzaa
Ergonomiaan kannattaa panostaa



Pilvipohjaiset palvelut 
leipomoliiketoiminnan tueksi 

IoT, teollinen internet 

Internet of Things eli teollinen internet tulee vääjäämättä olemaan 
osa lähes jokaista toimialaa lähivuosina, arvioi Siemens Osakeyhtiön 
pilvipalveluratkaisujen myyntijohtaja Ilmari Veijola. Teollinen inter-
net tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia ennen kaikkea lii-
ketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen digitaalisen murroksen 
aikana. Dosetec Siemensin pitkäaikaisena ja sertifioituna partnerina 
on jo hyvän aikaa kehittänyt järjestelmiään vastaamaan teollisen in-
ternetin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Älykästä teknologiaa
Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu sen avulla kerät-
tyyn ja tuotettuun tietoon. Data saadaan laitteista ja järjestelmistä, 
jotka on varustettu tarvittavilla antureilla, tietoliikenneyhteyksillä 
ja ohjelmistorajapinnoilla. Näiden avulla laitteet voivat aistia ym-
päristöään ja viestiä tai toimia aistimansa perusteella älykkäästi. 
MindSphere käyttöjärjestelmän IoT datamalliin syntyvää struktu-
roitua tietoa voidaan käyttää yrityksen päätöksentekoon ja johta-
miseen tehokkaasti.
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Teollinen internet avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen  
sekä parhaimmillaan mahdollistaa täysin uusia liiketoimintamalleja. Siemensin MindSphere IoT käyttö- 
järjestelmä auttaa hyödyntämään Dosetec-järjestelmien tuottamaa IoT-dataa.

Korkeatasoisten ohjausjärjestelmien ansiosta Dosetecin automaat-
tiset annostus- ja punnitusjärjestelmät ovat jo tähän mennessä-
kin tuottaneet leipomoasiakkaille arvokasta dataa. Siemensin 
MindSphere nostaa Dosetec-järjestelmien tuottaman tiedon hyö-
dynnettävyyden aivan uudelle tasolle, sekä tarjoaa alustan jatku-
vaan uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja kehitykseen.

Ennakoinnilla tehokkuutta ja tuottavuutta 
Pilvipohjainen Dosetec -ratkaisu pystyy esimerkiksi siirtämään lei-
pomon jauhosiilojen saldot automaattisesti jauhomyllylle, jolloin 
siilot voidaan täyttää reaaliaikaisen tiedon perusteella. Dosetec-
järjestelmän eri osien kuntoa tarkkailemalla puolestaan pystytään 
kertomaan huollon tarpeesta ennakoivasti. Ennakointi mahdol-
listaa huollon suunnitelmallisen toteutuksen, jolloin leipomo voi 
lyhentää kalliita tuotantokatkoksia ja säästää ylimääräisissä työ- ja 
varaosakustannuksissa. Pilvipohjaisten ratkaisujen avulla leipomon 
reseptiikka ja muu automaattiseen ohjaukseen tarvittava tieto saa-
daan useiden yksiköiden käyttöön tehokkaasti ja turvallisesti.


