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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lastausautomaatiojärjestelmän kehittämistarpeita 
Neste Oilin Naantalin jalostamon jakeluterminaalille. Opinnäytetyö on osa hanketta, jossa 
nykyinen lastausautomaatiojärjestelmä tullaan korvaamaan uudella järjestelmällä. Työssä etsittiin 
järjestelmän loppukäyttäjien haastatteluiden avulla kehittämistarpeita ja parannusehdotuksia, 
joiden avulla terminaali pystyy osoittamaan omat halunsa ja tarpeensa tulevalta järjestelmältä. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi Neste Oilin toiminnanohjausjärjestelmää ja 
esitellään jakeluterminaaliin liittyviä tietojärjestelmiä ja niiden toimintoja. Tämän lisäksi 
teoriaosuudessa perehdytään käytettävyyden määritelmiin ja vaatimuksiin sekä kuvataan 
lastausautomaatioprosessia.  

Käytännön osiossa kuvataan tarkemmin tutkimusta ja tutkimuskohteiden, Alcontin ja LHJ:n 
toimintaa. Haastatteluiden perusteella saatiin selville järjestelmän keskeisimmät käytettävyyden 
ja toiminnallisten ominaisuuksien kehittämistarpeet, joita voidaan hyödyntää ja käyttää tulevassa 
järjestelmässä. Parannusehdotusten avulla saadaan kehitystä esimerkiksi turvallisuuteen ja 
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Opinnäytetyö voi toimia myös esimerkkinä ja oppaana muille organisaatioille, joilla on 
vastaavanlaisia hankkeita tiedossa. Työn avulla saadaan selville myös, miten tämän kaltaisiin 
projekteihin voidaan valmistautua ennakkoon mahdollisimman hyvin, jotta haluttu lopputulos 
voidaan saavuttaa.  
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The aim of this thesis was to find out the development requirements of the loading automation 
system at the distribution terminal of Neste Oil Naantali refinery. This thesis is part of the project 
where the current loading automation system will be replaced by a new one. The improvement 
requirements and suggestions, for the thesis were found out through interviews with the end- 
users of the system. 

The theoretical part of the thesis consists of Neste Oil’s ERP system and demonstrating the 
functions related to the information systems of the distribution terminal. The theory part also 
describes definitions of the usability and the loading automation process. 

The practical part describes in more detail the research and the research subjects, Alcont and 
LHJ and their functions. Interviews with the end-users of the system indicated the main 
development needs related to the usability and the functional operations of the system that can 
be exploited and used for the upcoming system. The improvement proposals will provide 
development, for example, for safety factors and for driver assistance. 

The thesis can also work as an example and a guide to other organizations that have similar 
projects in the offing. The thesis also reveals how to prepare for similar projects in advance, so 
that the desired result can be achieved.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön kuvaus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Neste Oilin Naantalin jalostamon 

jakeluterminaalin lastausautomaatiojärjestelmän kehittämistarpeita. Lastausau-

tomaatiojärjestelmä on osa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprice 

Resource Planning, ERP), ja se käsittää tapahtumat lastaussuunnitelman teosta 

kuorman oikeellisuuden tarkastukseen asti. Opinnäytetyö on osa lastausauto-

maatiojärjestelmän uudistamishanketta, jossa vanha järjestelmä tullaan korvaa-

maan uudella automaatiojärjestelmällä. Uusintatarve perustuu nykyisen tekniikan 

vanhenemiseen ja tuen heikkenemiseen. Uusien varaosien toimitukset on lope-

tettu eivätkä kaikki turvallisuusseikat ole nykyajan vaatimusten mukaisia. Tämän 

hetkinen automaatiojärjestelmä, Honeywell Alcont, on noin 20 vuotta vanha.  

Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa kirjallisesti, millaisia kehitysideoita uuteen 

järjestelmään halutaan. Kehitysideoita ja parannusmahdollisuuksia käydään läpi 

haastattelemalla logistiikkaoperaattoreita ja terminaalin muuta henkilökuntaa, 

jotka ovat päivittäin tekemisissä järjestelmän kanssa. Haastattelut suoritetaan 

avoimina keskusteluina, jolloin tietoa saadaan kerättyä mahdollisimman paljon. 

Teoriatietoa kerätään vastaavasti Neste Oilin sisäisestä tietokannasta ja alan kir-

jallisuudesta. Tavoitteena on olla myös esimerkki muille yrityksille ja organisaati-

oille, joilla on vastaavanlaisia hankkeita tiedossa, jotta niitä varten pystytään en-

nakkoon valmistautumaan mahdollisimman hyvin.  

1.2 Opinnäytetyön tausta ja rajaus 

Kartoitimme mahdollisia opinnäytetyön aiheita kesätöitteni aikana yhdessä jake-

luterminaalin apulaispäällikön Jouni Setälän kanssa. Eri aiheita tuli esille muuta-

mia, mutta koimme, että tämä aihe on tarpeellinen ja ajankohtainen toteuttaa 

taustalla olevan hankkeen johdosta. Terminaalin omalla väellä ei ole aikaa tai 
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resursseja tehdä vastaavanlaista työtä, joten aihe kelpasi opinnäytetyökseni mai-

niosti. Opinnäytetyön avulla saadaan selville myös, onko työntekijöiden tämän 

hetkisissä omissa toimintatavoissa, ohjeistuksessa tai koulutusten järjestämi-

sessä parantamisen varaa.  

Opinnäytetyössä perehdytään ainoastaan Naantalin jakeluterminaalin automaa-

tiojärjestelmään ja sen toimintoihin, sillä muilla terminaaleilla on omat toimintata-

pansa ja osittain eri järjestelmät. Lisäksi teknilliset asiat, kuten sähkö- ja raken-

nustoteutukset, rajataan pois. Tietojärjestelmien osalta perehdytään pääosin Al-

contin, LHJ:n ja Acculoadin toimintaan. Muut toiminnanohjausjärjestelmään kuu-

luvat sovellukset jätetään työssä vähemmälle huomiolle. 
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2 NESTE OIL OYJ 

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin, puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskit-

tyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Neste Oil toimii yhteensä 15 eri maassa ja 

työntekijöitä sillä on noin 5 000. Yhtiö valmistaa tärkeimpiä öljytuotteita, kuten 

bensiiniä, dieseliä ja voiteluöljyjä. Tämän lisäksi Neste Oil on maailman johtava 

uusiutuvan dieselin toimittaja. Neste Oil on valittu Dow Jonesin kestävän kehityk-

sen indeksiin sekä maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle 

useana vuotena peräkkäin. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia 

euroa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. (Neste Oil Oyj 2013, 

4–8.) 

Porvoossa ja Naantalissa sijaitsevat Neste Oilin perinteiset öljynjalostamot, joi-

den menestys perustuu korkeatasoiseen jalostusosaamiseen, uusien teknologi-

oiden käyttöönottoon ja kykyyn hyödyntää erilaisia raaka-aineita. Tämän lisäksi 

yhtiöllä on kaksi uusiutuvan dieselin jalostamoa, jotka sijaitsevat Singaporessa ja 

Rotterdamissa. (Neste Oil Oyj 2013, 44.) 

2.1 Neste Oilin Naantalin jalostamo 

Neste Oilin Naantalin jalostamo on keskittynyt erikoistuotteiden, kuten liuottimien 

ja bitumien valmistukseen. Jalostamon jalostuskapasiteetti on noin 3 miljoonaa 

tonnia vuodessa, mikä tarkoittaa noin 58 000 barrelia päivässä. Vuonna 2012 

jalostamon käyttöaste oli 67 % ja sitä edellisenä vuonna 85 %. Tuotanto vuonna 

2012 oli 1,9 miljoonaa tonnia ja vuonna 2011 sama luku oli 2,3 miljoonaa tonnia. 

Tuotannon pieneneminen johtui noin kuuden viikon mittaisesta huoltoseisokista, 

jolloin jalostamon toiminta oli pysäytetty. Kokonaissyötöstä vuonna 2012 venäläi-

sen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus oli 95 %. (Neste Oil Oyj 2013, 45.) 
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2.2 Naantalin jakeluterminaali 

Naantalin jakeluterminaalissa lastataan pääasiassa säiliöautoja. Tuotteet termi-

naalille tulevat jalostamon jakelusäiliöistä putkitoimituksina. Säiliöautoihin lasta-

taan yleisimmin normaalituotteita, kuten bensiinejä, dieseleitä ja polttoöljyjä. Tä-

män lisäksi jakeluterminaalilla lastataan erikoistuotteita, joita ovat erilaiset liuotti-

met, erikoisbitumit ja nestekaasut. Säiliöautoja lastataan vuosittain noin 38 500 

kappaletta, joka on noin 100 kappaletta per päivä. Tämän lisäksi terminaalissa 

lastataan ja puretaan rautatievaunuja. Vuonna 2012 terminaalissa lastattiin säi-

liöautoihin noin 1 300 000 tonnia ja rautatievaunuihin noin 1 200 tonnia. Rauta-

tievaunuista purettiin raaka-aineita vuonna 2012 noin 29 000 tonnia. (J. Setälä, 

henkilökohtainen tiedonanto 9.10.2013.) Kuvassa 1 on ilmakuva Naantalin jalos-

tamosta. Jakeluterminaali näkyy takaoikealla.  

 

Kuva 1. Ilmakuva Naantalin jalostamosta (J. Setälä, henkilökohtainen tiedonanto 
9.10.2013). 
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3 ERP-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yritysten käytössä olevia järjestelmiä, jotka yh-

distävät niiden liiketoiminnalliset yksiköt ja jakavat tiedon yrityksen eri yksiköiden 

välillä. Toiminnanohjausjärjestelmät tukevat yrityksen päivittäisiä rutiineja, ja nii-

den avulla kerätään tietoa esimerkiksi raportoinnin ja suunnittelun tueksi. Toimin-

nanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet materiaalinhallintajärjestelmistä (Material 

Resource Planning, MRP), ja ne soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi valmista-

van tuotannon tukemiseen. (Pastinen ym. 2003, 102.) 

Lehtosen (2003, 286) mukaan toiminnanohjausjärjestelmä on järjestelmä, jota 

käytetään pääasiassa valmistavassa yrityksessä, jakelualan tai palvelualan yri-

tyksessä. Lehtosen määritelmän mukaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla py-

ritään suunnittelemaan ja hallitsemaan tehokkaasti kaikkia niitä resursseja, joita 

yritys tarvitsee asiakastilausten käsittelyyn, valmistukseen ja toimituksiin.  

Toiminnanohjausjärjestelmät ohjaavat yrityksen logistiikkaketjua tulologistiikasta 

tuotantologistiikan kautta aina lähtölogistiikassa oleville asiakkaille asti. Toimin-

nanohjausjärjestelmän tavoitteena on tuoda asiakkaille ja yritykselle itselleen luo-

tettavuutta, toimitusvarmuutta, joustavuutta, pientä sidottua pääomaa ja lyhyitä 

logistiikkaketjujen läpimenoaikoja. (Pouri 1997, 207.) 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmän moduulit 

Toiminnanohjausjärjestelmien tehtävä on integroida yrityksen eri toiminnot. Jär-

jestelmien rakenne on pyritty tekemään mahdollisimman modulaariseksi eli sel-

laiseksi, johon voi lisätä ja josta voi poistaa itsenäisiä osia eli moduuleja. Tämä 

auttaa yritystä valitsemaan toiminnanohjausjärjestelmästä tarvitsemansa moduu-

lit. Tyypillisimpiä moduuleita toiminnanohjausjärjestelmässä ovat myynti, osto, 

varasto, tuotanto ja taloushallinto. (Pastinen, ym. 2003, 102.) 
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Jotta yrityksen resursseja voitaisiin ohjata mahdollisimman tehokkaasti, tietojär-

jestelmään on kuvattu erilaisia sovellusalueita. Kysyntätiedon ja rahavirtojen oh-

jaamista varten järjestelmässä on sovellusalueita esimerkiksi palkanlaskentaan, 

myyntisaamisten, pääkirjan ja ostovelkojen kirjaamiseen sekä hallintaan. Toimi-

tusketjut ja varsinainen tuotantotoiminta tarvitsee puolestaan oman sovellusko-

konaisuutensa myynnille, materiaalinhallinnalle, tuotannonohjaukselle ja hankin-

noille. Tämän lisäksi toiminnanohjausjärjestelmässä on usein sovelluksia, jotka 

tukevat johdon laskentatoimen eri prosessien seurantaa sekä niitä koskevia pää-

töksentekoja. Toiminnanohjausjärjestelmän raportoinnin avulla pyritään sovitta-

maan mahdollisimman tehokkaasti yhteen raha- ja kysyntävirrat tuotanto- ja toi-

mitusketjun vaatimusten ja rajoitteiden kanssa. (Lehtonen 2003, 129.) 

3.2  Toiminnanohjausjärjestelmän rekisterit 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritykset pyrkivät ohjaamaan eri prosesseja. 

Yleisimpiä prosesseja ovat esimerkiksi  

 myynti-tilaus-toimitus-laskutusprosessi 

 hankinta-valmistusprosessi 

 hankinta-vastaanotto-varastointiprosessi 

 laskutus-reskontraprosessi (Lehtonen 2003, 130.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla edellä mainitut prosessit kytketään toisiinsa 

käyttämällä erilaisia rekistereitä eli tietokantoja. Rekisterien käyttö vähentää pääl-

lekkäistä työntekoa ja mahdollistaa sen, että samaa tietoa ei tarvitse kirjata jär-

jestelmään useaa kertaa. Rekisterien käyttö vähentää tehokkaasti myös turhien 

virheiden määrää, sillä oikea tieto on mahdollista hakea automaattisesti rekiste-

ristä. Rekisterien käyttö vaatii myös jatkuvaa tarkkailua ja tietojen päivittämistä, 

sillä väärä tai puutteellinen tieto voi aiheuttaa yritykselle huomattavia ongelmia. 

Tärkeimmät rekisterit toiminnanohjausjärjestelmässä ovat asiakas-, tuote- ja toi-

mittajarekisterit. Tarpeen mukaan yritys voi pitää toiminnanohjausjärjestelmässä 

myös muita rekistereitä. (Lehtonen 2003, 132.) 
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3.2.1 Asiakasrekisteri 

Toiminnanohjausjärjestelmän asiakasrekisteriin tallennetaan toiminnan ohjaus-

tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan toimitus- ja laskutusosoitteet, 

toimitus- ja maksuehdot, luottotiedot sekä sovitut alennukset. Rekistereitä voi-

daan käyttää myös eri prosessien välissä. Tämä mahdollistaa sen, että myynti-

reskontra voidaan kytkeä tilaustoimintaan liittämättä prosesseja suoraan toi-

siinsa. Mikäli asiakkaan suoritus toimitetusta tilauksesta viivästyy tai jää koko-

naan suorittamatta, voidaan tieto kirjata asiakasrekisteriin kyseisen asiakkaan 

kohdalle luottotiedoksi esimerkiksi tilauseston muodossa. Lisäksi asiakasrekiste-

ristä voidaan automaattisesti hakea toimituksen yhteydessä asiakkaan ilmoitta-

mat toimitus- ja laskutusosoitteet. (Lehtonen 2003, 132.) 

3.2.2 Tuoterekisteri 

Niille yrityksille, jotka myyvät asiakkailleen valmiiksi määriteltyjä standardituot-

teita, tuoterekisteri on keskeisessä roolissa. Tuoterekisteri sisältää tietoja esimer-

kiksi tuotteiden saatavuuksista ja korvaavista tuotteista. Lisäksi tuoterekisteriin 

voidaan kirjata tuotteen hinta ja tuotekohtaiset määräalennukset. Toimituksen yh-

teydessä tuoterekisteristä voidaan lisäksi varmistaa, vaatiiko toimitettava tuote 

erityistä varastointia, varovaista käsittelyä tai miten se tulee kuljettaa. (Lehtonen 

2003, 133.) 

3.2.3 Toimittajarekisteri 

Toimittajarekisteri on sisällöltään hyvin samankaltainen kuin asiakasrekisteri. Toi-

mittajarekisteriin voidaan määritellä saapuvan tuotteen yksityiskohtia, kuten toi-

mituksen koko tai laadun tarkistus. Lisäksi rekisteriin voidaan toimittajakohtaisesti 

määritellä toimitus- ja maksuehtoja sekä sovittuja alennuksia. (Lehtonen 2003, 

132.) 
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3.3 Toiminnanohjausjärjestelmä Neste Oilissa 

Toiminnanohjausjärjestelmä Neste Oilissa koostuu joukosta toiminnallisia mo-

duuleita, joita on integroitu yhteen. Jotta toiminnanohjausjärjestelmästä syntyisi 

toimiva kokonaisuus, on järjestelmien myös pystyttävä olemaan vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Tämän avulla tieto saadaan siirrettyä eri moduulien välillä te-

hokkaasti huolimatta eri organisaatiotasojen tai toimintojen eroavaisuuksista.  

Pourin (1997, 208–209) mukaan järjestelmien pitäisi rakentua tietokantojen ym-

pärille, jotka vaativat omat ohjelmansa. Operatiiviset ohjelmat tuottavat tarpeelli-

set tiedot, ja raportointiohjelmilla valitaan raporttien rakenne ja niihin otettavat tie-

dot. 

Kuviossa 1 on kuvattu Neste Oilin toiminnanohjausjärjestelmä logistiikan osalta. 

Kuviosta näkee, miten tieto liikkuu järjestelmien sisällä ja miten eri sovellukset 

keskustelevat keskenään. Päivittäisten rutiinien suorittamisen lisäksi toiminnan-

ohjausjärjestelmä tarjoaa huomattavia hyötyjä tiedon saatavuuteen liittyen. Tie-

dot ovat aina ajan tasalla, kun ne syötetään siellä, missä ne syntyvät, ja lisäksi 

tiedot ovat kaikkien ketjun jäsenten käytössä. Kuviosta ilmenee myös, miten jär-

jestelmät ja tietovirrat toimivat Neste Oilin jakeluterminaaleissa. Jakeluterminaa-

lien lastausprosesseista ja niiden hallinnasta vastaavat pääosin Jawa, JawaT-

ruck, Noksu ja LHJ. Kuvioon kuuluu näiden lisäksi myös Alcont, joka suorittaa 

itse lastauksessa tapahtuvan automaation. Alcont saa ja lähettää tietoja yhdessä 

LHJ:n kanssa. Lisäksi kuljettajilla on autoissaan päätteet (Toimi, Vilmo), joilla he 

tekevät muun muassa kuormien toimitusselvitykset ja josta he näkevät asiakas-

tietoja. Kaikki nämä yhdessä muodostavat jakeluterminaalin lastausprosessin ja 

niiden hallinnan. 

Neste Oilin toiminnanohjausjärjestelmässä raportointi tapahtuu yhteisen tietova-

raston (Data Warehouse, DW) avulla. Lisäksi perustiedot ovat kaikkien osien kes-

ken samat Yhteiset Tiedot -järjestelmän (YT) avulla. Nämä ovat kuvattuna liit-

teessä 1, josta ilmenee Neste Oilin toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuudes-

saan.  
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Kuvio 1. Neste Oilin logistiikan järjestelmät ja tietovirrat (T. Karru, henkilökohtai-
nen tiedonanto 12.11.2013). 
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4   KÄYTETTÄVYYS 

Suunniteltaessa tai kehitettäessä tuotetta on tiedettävä, ketkä tuotetta käyttävät, 

mitkä ovat käyttäjien tavoitteet, missä tuotetta käytetään, mitä käyttäjät ovat te-

kemässä käyttäessään tuotetta ja mitä vaatimuksia näistä seuraa tuotteen käy-

tettävyydelle. Tyypillisimmät käytettävyysvaatimukset ovat tuotteen opittavuus, 

tuotteen tehokkuus ja tuotteen miellyttävyys. Miten suunnittelija kehittää tuotteen, 

joka on esimerkiksi helposti opittava ja täyttää vaatimukset? (Sinkkonen ym. 

2006, 15.) 

Wiion (2004, 29–31) mukaan hyvän käytettävyyden voi lyhyesti määritellä siten, 

että sovellus on ymmärrettävä, vaivaton, esteettisesti miellyttävä ja kattava. Ym-

märrettävän sovelluksen käyttäjälle on helppo päätellä, miten hän pääsee halua-

maansa lopputulokseen ja mitä sovelluksella voi tehdä. Vaivaton sovellus puo-

lestaan antaa käyttäjän suoriutua tehtävistä mahdollisimman yksinkertaisesti ja 

aikaa säästäen. Esteettisesti miellyttävä sovellus luo käyttäjälle mielikuvan, että 

sovellus on laadukas. Kattavuuden kriteerillä tarkoitetaan sitä, että sovellus tar-

joaa käyttäjälle kaikki ne toiminnot ja tiedot, joita hän tarvitsee hoitaakseen sen 

tilanteen tai tarpeen, johon sovellus on tarkoitettu.  

Huonolla käytettävyydellä tai käytettävyyden ongelmilla voi olla yritykselle välittö-

miä vaikutuksia. Jos käyttäjä ei omaksu sovellusta käyttöönsä, jää usein myös 

sovelluksen ominaisuudet hyödyntämättä. Virheiden määrä kasvaa ja työtehtä-

viin kuluu tarpeettoman paljon aikaa. Näiden seurauksena työntekijöiden koulu-

tusten tarve lisääntyy, työn teho heikkenee ja asiakaspalvelun laatu kärsii. (Wiio 

2004, 34.)  

4.1 Käytettävyysstandardi ISO 9241-11 

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardiza-

tion, ISO) määrittelee käytettävyyden seuraavasti: ”Se vaikuttavuus, tehokkuus 

ja tyytyväisyys, jolla tietyt määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet 
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tietyssä ympäristössä”. Vaikuttavuus tarkoittaa, miten hyvin ja täydellisesti käyt-

täjä saavuttaa tavoitteensa. Tehokkuudella tarkoitetaan tavoitteiden saavutta-

mista suhteutettuna käytössä oleviin resursseihin. Tyytyväisyys tarkoittaa, miten 

tyytyväinen käyttäjä on järjestelmän käyttöön ja vuorovaikutuksen sujuvuuteen. 

(ISO 9241-11 1998, 5.) 

4.2 Nielsenin määritelmä 

Käytettävyydelle on olemassa useita eri määritelmiä. Tunnetuimman ja käyte-

tyimmän määritelmän on luonut tanskalainen Jakob Nielsen. Nielsenin mukaan 

käytettävyys on osa tuotteen käyttökelpoisuutta, joka puolestaan on osa järjes-

telmän hyväksyttävyyttä. Käytettävyydellä ei ole merkitystä, mikäli järjestelmä ei 

ole hyödyllinen ja vastaa asiakkaan tarpeita. Kuviossa 2 on kuvattu järjestelmän 

hyväksyttävyys Nielsenin mukaan.  

 

Kuvio 2. Järjestelmän hyväksyttävyys Nielsenin mukaan (Nielsen 1993, 25). 

Käytettävyys sisältää viisi eri osa-aluetta. Opittavuus on yksi tärkeimpiä osa-alu-

eita, jotta käyttäjä suoriutuu haluamistaan toiminnoista ja löytää keinot, miten toi-

mia eri tilanteissa. Aluksi käyttäjät oppivat järjestelmästä osia ja laajentavat sitten 

käyttöään, jos järjestelmän opittavuus tukee tätä. Käyttäjä saa järjestelmästä 

suuren hyödyn, jos se on tehokas eikä se sisällä turhia vaiheita. Kun järjestelmän 

toiminnot ovat tehokkaita, ne koetaan hyödyllisiksi eikä aikaa kulu turhaan. Muis-

tettavuudella tarkoitetaan sitä, että pidemmänkin käyttötauon jälkeen käyttäjä 
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muistaa järjestelmän toiminnot. Virheettömyys tarkoittaa virhetilanteiden mahdol-

lisimman vähäistä esiintymistä ja sitä, että mahdollisissa virhetilanteissa käyttäjä 

saa opastusta. Vakavia virheitä ei saisi ilmetä lainkaan. Lisäksi on olemassa vir-

heitä, joita käyttäjä ei edes löydä. Käytettävyyden viimeinen kohta, miellyttävyys, 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että käyttäjät ovat tyytyväisiä järjestelmään. Siihen 

vaikuttaa erityisesti positiiviset mielikuvat tuotteesta. (Nielsen 1993, 28–34.) 

4.3 Vuorovaikutus tuotteen kanssa 

Hyvässä käyttöliittymässä tuotteen ulkoasu tukee myös tuotteen käsitteellistä si-

sältöä, jotka yhdessä luovat toimivan kokonaisuuden. Merkittävä osa tuotteen 

käyttöliittymää ovat sen elementit, kuten näppäimet ja painikkeet, näytöt sisältöi-

neen, otsikointi, tekstit ja kontrollit. Vuorovaikutus käyttäjän ja tuotteen käyttöliit-

tymän välillä perustuu siihen, että käyttäjä osaa niin sanotusti lukea suunnittelijan 

merkkikieltä. (Sinkkonen ym. 2006, 109–110.) 

Komentopohjaisessa järjestelmässä järjestelmä antaa käyttäjälle kehotteen ja 

käyttäjä vastaa siihen asianmukaisella komennolla. Jos kysymyksessä on GUI-

järjestelmä eli graafinen käyttöjärjestelmä, käyttäjät ovat oppineet symboleiden 

toiminnot, jotka he tunnistavat, ja osaavat toimia niiden perusteella. Elektroni-

sissa laitteissa toimitaan pääosin painikkeilla tai näyttöruuduilla ja ikkunoilla, jol-

loin vuorovaikutus toimii pitkälti valikoiden ja näppäimien varassa. Näyttöjen ja 

ikkunoiden suunnittelussa suunnittelijan pitää huomioida muutamia tärkeitä koh-

tia, jotta vuorovaikutuksesta tulee sujuvaa. Tiedon esittämistavan tulee olla sel-

keä ja tiedon määrän tulee olla oikea. Liikaa tietoa ei saisi olla, mutta toisaalta 

liian vähäinen tiedonmäärä ei riitä. Järjestyksen tulisi olla looginen ja peräkkäinen 

sekä aloituskohdan pitäisi olla selkeä. Muita tärkeitä kohtia ovat hierarkiat, rytmi-

tys, estetiikka ja asioiden hahmottuminen. (Sinkkonen ym. 2006, 109–110.) 

Vuorovaikutuksen toimimisen kannalta on tärkeää saada palautetta. Käyttäjät an-

tavat alku- ja loppupalautetta eli kertovat, kuinka hankalaa tuotteella on päätellä, 

millä toimenpiteellä saadaan haluttu lopputulos ja sitä, kuinka hankala on selvit-
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tää, tuliko suoritettu toimenpide tehdyksi oikein. Helpossa ja tehokkaassa käyttö-

liittymässä näitä toteutuksen ja arvioinnin kuiluiksi kutsuttuja ominaisuuksia ei 

ole. (Sinkkonen ym. 2006, 109–110.) 

4.4 Käytettävyystestaus 

Sovelluksen tai järjestelmän rakentamiseksi ja varmistamiseksi on olemassa 

useita eri menetelmiä. Keskeisimpiä menetelmiä ovat käyttäjien tehtävien, osaa-

misen ja toimintaympäristön tutkiminen, käytettävyyden arviointi ja käytettävyys-

testaus. Käytettävyysmenetelmät voidaan helposti liittää yrityksen tuotekehitys-

prosessin lisävaiheiksi, jolloin järjestelmän tai sovelluksen loppukäyttäjät on 

otettu huomioon. Tämän avulla järjestelmän käytettävyydestä ja laadusta saa-

daan niin hyvä kuin mahdollista. (Sinkkonen ym. 2006, 275–276.) 

Käytettävyystestin tarkoitus on tehdä tuotteen käyttölaadusta parempi tutkimalla 

käyttäjän tapaa käyttää tuotetta aidossa tilanteessa. Testin ideana on ennustaa, 

kuinka hyvin se toimii käytännössä, ja löytää mahdollisia ongelmakohtia. Testiä 

tehdessä on hyvä muistaa, että on yleistä sekoittaa toisiinsa tuotteen käytettä-

vyys ja käyttäjien mielipide tuotteesta. Käytettävyystestien avulla voidaan usein 

huomata, että jo toisella ja kolmannella peräkkäisellä testikäyttäjällä ilmenee sa-

mat ongelmat samoissa tilanteissa. (Sinkkonen ym. 2006, 275–276.)  

Käytettävyystestejä pitäisi tehdä koko järjestelmän kehittämisprosessin ajan. 

Käytettävyystestit olisi hyvä aloittaa jo tutkimalla vanhan järjestelmän käytettä-

vyyttä ja ongelmakohtia, mutta viimeistään silloin, kun tehdään uuden järjestel-

män ensimmäisiä prototyyppejä. Kuvio 3 osoittaa, että vanhan järjestelmän tutki-

misen lisäksi tehdään kehitys- ja hyväksymistestejä. Kehitystestin tarkoituksena 

on löytää käytettävyydeltään mahdollisimman hyvä käyttöliittymä, siten että tuo-

tesuunnittelijoilla on erilaisia toimintatarinoita tilanteista, joihin tuotetta rakenne-

taan soveltuvaksi. Tämän jälkeen toimintatarinat muuntuvat tehtävä- ja rakenne-

malleiksi, joita käyttäjät testaavat. Kun tuotteen rakenne on saatu kuntoon sekä 

terminologia ja symbolit on hyväksytty, aloitetaan tuotekokonaisuuden yksityis-

kohtien tarkentaminen ja ulkonäön suunnittelu. Näitä testataan paperiversioina 
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sekä toiminnallisina prototyyppeinä, joiden kautta tuote hiljalleen kehittyy. Hyväk-

symistestin avulla tarkastetaan, täyttääkö tuote sille asetetut käytettävyysvaati-

mukset, jonka jälkeen voidaan aloittaa tuotteen käyttöönotto. On siis suositelta-

vaa, että yhden ison testin sijaan tehdään samalla budjetilla monta peräkkäistä 

testiä. Näin ollen esille tulleet ongelmakohdat on helpompi havaita ja korjata. 

(Sinkkonen ym. 2006, 278.) 

 

Kuvio 3. Testityyppien soveltuvuus eri tilanteisiin (Sinkkonen ym. 2006, 279). 

4.5 Käytettävyystestin suorittaminen 

Käytettävyystestin suorittaminen on yleensä kolmivaiheinen prosessi. Aluksi laa-

ditaan testaussuunnitelma, jonka jälkeen testi suoritetaan. Lopuksi analysoidaan 

testi ja laaditaan testiraportti. Testaussuunnitelman laadinnassa ja testin järjestä-

misessä on tärkeää huomioida riittävästi eri työvaiheita, jotta lopputuloksesta 

saadaan mahdollisimman hyvä. Testiä järjestäessä tulisi ainakin huomioida käy-

tettävyysvaatimukset, testikäyttäjien määrä, koulutustarve ennen testiä ja testin 

tavoitteet. Testin tavoitteiden määrittämisessä selvitetään, mitä testiltä halutaan. 

Tavoitteet tulisi priorisoida, jotta voidaan keskittyä oleellisimpiin kohtiin. Tavoit-

teita voi olla esimerkiksi yleinen käytettävyys, sopivuus kokeneille käyttäjille ja 



21 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Teerimäki 

tukitarpeiden minimointi. Testin suorittamista varten valitaan sopivat testausme-

netelmät. Tavallisimmat menetelmät ovat ääneen ajattelu, paritestit, yhteisläpi-

käynti, haastattelut ja vapaa läpikäynti. Testitehtävien määrä riippuu myös käy-

tettävissä olevasta ajasta, mutta tyypillisin testausaika on yksi tunti, jolloin käyt-

täjän keskittyminen on parhaimmillaan. Lopuksi laadittava testiraportti sisältää ta-

vallisesti tuotteen yleiskuvauksen, lyhyen kuvauksen testaustavasta ja testikäyt-

täjistä, testattavat toiminnot, testin tuloksen ja testin ohjaajan lausunnon tuot-

teesta sekä yhteenvedon testistä. Raporttiin kerätään testissä havaitut ongelma-

kohdat ja niiden syyt, mutta myös hyväksi havaitut asiat, jotta niitä ei korjata pois. 

(Sinkkonen ym. 2006, 281–292.) 

Käytettävyystestin kolmen vaiheen lisäksi testiin kannattaa liittää myös asiantun-

tija-arvio. Käytettävyystestin suorittamisessa vaiheiden sisältö riippuu siitä, suo-

ritetaanko kvantitatiivista vai kvalitatiivista testiä. Kvantitatiivisessa testissä mita-

taan käyttöliittymän laatua verrattuna annettuihin käytettävyystavoitteisiin tai jo-

honkin verrokkituotteeseen. Kvalitatiivisessa testissä pyritään löytämään tuot-

teesta mahdollisimman monta käytettävyysongelmaa, jotka voidaan joko korjata 

tai ohjeistaa. Käytännössä testityypit voidaan myös yhdistää, mutta tällöin on 

päätettävä, kumpaa tietoa tavoitellaan, jotta tulos on mahdollisimman monipuoli-

nen ja kattava. (Sinkkonen ym. 2006, 281–292.) 
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5 LASTAUSAUTOMAATIOPROSESSIT 

5.1 Prosessin määritelmä 

Yleisesti prosessilla tarkoitetaan jonkin asian edistymistä. Prosessi on suoritetta-

vien toimenpiteiden sarja, joiden tarkoituksena on päästä haluttuun ja määritel-

tyyn lopputulokseen. Prosessin toteuttaminen ja sen mukaisesti toimiminen voi-

vat viedä aikaa. Lisäksi prosessin läpivienti vaatii resursseja ja asiantuntemusta. 

Prosessia tarkasteltaessa voidaan todeta, että tapahtumat ja suoritteet toistuvat 

usein samankaltaisina. Prosessien mallinnus ja kehittäminen on tärkeää, jotta 

sen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan ohjata ja parantaa. (Laatuakate-

mia 2010.)  

5.2 Automaation määritelmä 

Automaation yleinen määritelmä on, että jokin laite tai järjestelmä toimii itsestään. 

Puhuttaessa teollisuusautomaatiosta tarkoitetaan usein esimerkiksi tietokoneen 

käyttämistä koneiden ja tuotantoprosessien ohjaamisessa. Automaation suurim-

pia hyötyjä ovat esimerkiksi toistettavuus, parempi laadunhallinta, integraatio yri-

tyksen muiden järjestelmien kanssa ja kasvanut tuotanto. Lisäksi muihin perus-

toimintoihin kuuluvat mittaustietojen tallennus, ohjausautomaatio, prosessinhal-

linta ja valvonta sekä raportointi. Korkeat alkukustannukset sekä suuri riippuvuus 

kunnossapidosta ovat puolestaan automaation haittapuolia. (Suomen automaa-

tioseura ry 2010.) 

Automaatiojärjestelmän edellytetään toimivan ja huolehtivan ohjattavasta koh-

teesta neljässä perustilassa, joita ovat seisokki, käynnistys, tuotantoajo ja pysäy-

tys. Seisokkitilanteessa järjestelmä pitää yllä perustoimintoja ja tuottaa erilaisia 

huolto- ja kunnossapitotietoja. Käynnistys- ja pysäytysvaiheessa automaatio huo-

lehtii muun muassa pumppujen ja venttiilien ohjaamisesta, jotka perustuvat loo-

gisiin ehtoihin ja esimerkiksi aika- tai määrälaskuriin. Tuotantoajossa automaatio 
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pitää prosessin optimaalisessa ja häiriöttömässä tilassa. (Oulun seudun ammat-

tikorkeakoulu 2009.) 

Automaatio voidaan perinteisesti erotella kolmeen pääosaan, joita ovat kenttä-

laitteet, keskusyksikkölaitteet ja valvomolaitteet. Kenttälaitteet ovat pääasiassa 

erilaisia mitta- ja toimilaitteita. Viestien vastaanotto, lähetinlaitteet, säätimet ja 

muuntimet muodostavat keskusyksikkölaitteet. Valvomolaitteet puolestaan käsit-

tävät erilaiset näyttölaitteet, piirturit ja hälyttimet, joilla voidaan esimerkiksi säätää 

ja valvoa haluttua lämpötilaa tai painetta. Uudemmissa, digitaalisissa automaa-

tiojärjestelmissä vanhat erilliset laitteet ovat korvautuneet uuden järjestelmän 

omilla ohjelmilla, jolloin puhutaan kenttälaitetasosta ja järjestelmätasosta. (Oulun 

seudun ammattikorkeakoulu 2009.) 

5.3 Lastaustapahtumat 

Naantalin jakeluterminaalin lastauksenhallinta ja lastaustapahtumat on toteutettu 

Accuload-päätteillä, Honeywell Alcont -järjestelmällä, Noksulla, JawaTruckilla ja 

LHJ:lla. Accuload-pääte toimii lastauksen esiasettelulaitteena ja suorittaa pää-

tuotteen lastauksen. Alcont-järjestelmä sisältää lastauksenhallinnan sekä varsi-

logiikat, jotka valvovat esimerkiksi auton kytkentää lastauslaitureihin ja lisäaineis-

tuksen annostelua. Lisäksi Alcont välittää lastaussuunnitelmat ja raportoi lastaus-

tapahtumat ylemmän tason järjestelmälle, LHJ:lle, joka suorittaa kuorman oikeel-

lisuuden tarkistuksen. Tuotteiden lastaamisesta vastaavat kuljettajat pääosin 

itse. Lastaustapahtumaa varten kuljettajat tarvitsevat henkilökohtaisen kulkukor-

tin, jolla he pääsevät alueelle, ja lisäksi kuljettajilla on lastauskortti, joka on yhtiö- 

ja autokohtainen.  

5.3.1 Normaalin alatäyttölastauksen kulku 

Normaali alatäyttölastaustilanne jakeluterminaalissa sisältää useita eri vaiheita. 

Lastausten kestot vaihtelevat 30–90 minuuttia riippuen siitä, onko lastauslaitu-

reilla ruuhkaa tai miten paljon auto tuotteita lastaa. Alatäyttölastauksen tuotteita 
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ovat bensiinit, dieselit, polttoöljyt, nestekaasut ja osittain liuottimet. Alatäyttölas-

tauksen vaiheet etenevät seuraavasti: 

1. Kuljettaja tulostaa ns. valmiin hyllykuorman tai tekee lastaussuunnitelman 

Noksuun ja tulostaa paperit. 

2. Kuljettaja asettaa lastauskortin login-kortinlukijaan, joka pyytää syöttä-

mään kuormanumeron. Tämän jälkeen järjestelmä hyväksyy kuorman ja 

lastauskortti voidaan ottaa pois lukijasta.  

3. Kuljettaja ajaa alueelle näyttämällä kuljettajakorttia lukijaan, joka avaa 

portit. Sen jälkeen hän ajaa oikeaan lastauslaituriin. 

4. Lastauslaiturilla kuljettaja asettaa lastauskortin kortinlukijaan. Huomioita-

vaa on, että korttia ei saa poistaa lukijasta lastauksen aikana tai käyn-

nissä oleva lastaus päättyy. 

5. Kuljettaja kytkee autoon turvalaitteet eli maadoitusjohdon, ylitäytönesti-

men ja lastauskaasujen talteenottoletkun ja tämän jälkeen kiinnittää au-

toon lastattavan tuotteen lastausvarren. 

6. Seuraavaksi kuljettaja menee Accuload-päätteen luokse. Mikäli auto on 

kytketty oikein ja lastauskortilla on lastaussuunnitelma sekä lupa lastata 

kytketystä varresta, pyydetään kuljettajaa syöttämään lastattava säiliö-

lohko.  

7. Kuljettaja syöttää oikean lohkon numeron. Suunniteltu määrä saadaan 

suoraan lastaussuunnitelmasta. 

8. Kuljettaja käynnistää lastauksen ja lastaus suoritetaan. Sama toistuu 

kaikkien suunniteltujen lohkojen osalta. 

9. Accuload-pääte tallentaa lastatut määrät. Lastausvarret turvalaitteineen 

voi irrottaa autosta ja lastauskortin poistaa lukijasta. 

10. Kuljettaja ajaa portille, kun kaikki lohkot on lastattu, ja suorittaa kuormalle 

log-outin, jolloin kuorman tiedot lähetetään Alcontille ja LHJ:lle.  

11. Kuljettaja saa lastausraportin ja järjestelmä tekee kuorman oikeellisuus-

tarkastuksen ja selvittää kuorman. 

12. Kuljettaja avaa portin ja poistuu alueelta. 

Logistiikkaoperaattorit seuraavat lastauksia ohjaamon näytöiltä. Mikäli ongelmia 

ilmenee, kuljettaja voi pysäyttää lastauksen STOP-näppäimellä ja/tai kysyä neu-

voa logistiikkaoperaattoreilta. Kuvassa 2 on Accuload-pääte ja vasemmalla nä-

kyy kortinlukija, johon lastauskortti laitetaan lastauksen ajaksi.  
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Kuva 2. Accuload-pääte ja kortinlukija.  

5.3.2 Muut lastaukset 

Naantalin jakeluterminaalissa lastataan tavanomaisten liikennepolttoaineiden li-

säksi myös liuottimia, bitumeita, nestekaasua ja raskaita polttoöljyjä. Lastauksen 

perusperiaatteet ovat samankaltaiset kuin normaalissa alatäyttölastauksessa, 

mutta joitain eroavaisuuksia löytyy. Esimerkiksi bitumi- ja nestekaasulastaukset 

ajetaan aina vaa’an kautta ja osa liuottimista, raskaat polttoöljyt ja bitumituotteet 

lastataan ylätäyttönä. Kuorman suunnittelu ja lastausselvitys noudattavat samaa 

kaavaa kuin normaalissa alatäyttölastauksessa. Erityistapauksissa voidaan las-

taus joutua tekemään LHJ-ohitettuna, mikä yleensä johtuu LHJ:n yhteysongel-

mista. Näitä tapauksia on kuitenkin todella vähän, ja mikäli yhteysongelmia ilme-

nee, pyydetään lastaukseen saapuvia autoja ensisijaisesti odottamaan yhteyden 

palaamista normaaliksi ennen kuin aletaan lastata LHJ-ohituksen kanssa. 
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6 TUTKIMUS 

Opinnäytetyön pääasiallisina tutkimuskohteina olivat lastausautomaatiojärjestel-

mään liittyvät Honeywell Alcont ja LHJ. Sovellukset ovat aikanaan ohjelmoitu toi-

mimaan yhdessä ja niiden välinen keskustelu on lastausautomaation toiminnan 

kannalta välttämätöntä. Yrityksessä on käynnissä hanke, jossa ennemmin tai 

myöhemmin lastausautomaatiojärjestelmä tullaan uusimaan. Kuten johdannossa 

mainitsin, uusintatarve perustuu tämänhetkisen järjestelmän vanhenemiseen. 

Nykyinen tekniikka alkaa käydä vanhaksi ja tuen saaminen on hankalaa. Myös 

varaosien valmistaminen on lopetettu, ja osa turvallisuusseikoista vaatii päivittä-

mistä. Työn tarkoituksena oli löytää kehitysideoita ja ehdotuksia uudelle järjestel-

mälle, joita voidaan hyödyntää uutta järjestelmää valitessa.  

6.1 Tutkimusmenetelmä ja haastattelut 

Tutkimusta varten haastateltiin logistiikkaoperaattoreita, jakeluterminaalin päivä-

henkilöstöä ja satunnaisia kuljettajia. Järjestelmän pääasiallisina loppukäyttäjinä 

ovat terminaalin operaattorit ja päivähenkilöstö. Haastattelut suoritettiin avoimina 

keskusteluina vanhaa järjestelmää läpikäyden, jolloin käytännön asioita ja kehi-

tysehdotuksia saatiin esiin mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Tavoit-

teena oli löytää käytettävyyteen liittyviä asioita, kuten navigointi, tiedonhaku ja 

painikkeet. Käytettävyyden parannusehdotuksista osaa voidaan pitää lähes it-

sestäänselvyyksinä, sillä vanha järjestelmä on noin 20 vuotta vanha. Käytettä-

vyyden lisäksi pyrittiin löytämään ja kehittämään ominaisuuksia, jotka helpottavat 

päivittäisiä rutiineja ja joita ei vanhasta järjestelmästä löydy. Parannusehdotuk-

sista valittiin tärkeimmät ja kriittisimmät, joita käydään myöhemmin läpi tässä 

työssä. Lisäksi jakeluterminaalille jätetään laajempi selvitys parannusehdotuk-

sista, joita he pystyvät hyödyntämään, kun hanke etenee. Työn avulla jakeluter-

minaali pystyy osoittamaan omat halunsa ja tarpeensa tulevalta järjestelmältä.  
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Haastatteluiden näkökulmana oli selvittää, mitä järjestelmän loppukäyttäjät uu-

delta järjestelmältä haluavat. Haastatteluissa saatiin esille noin 20 kehittämistar-

vetta ja parannusehdotusta. Logistiikkaoperaattoreita haastateltiin vuorojen kes-

ken, jolloin he saivat yhdessä tutkia ja miettiä ehdotuksia. Haastateltavia oli yh-

teensä noin 20 ja ikäjakauma noin 25–60 vuoden välillä.  Haastatteluissa ilmeni, 

että suurin osa käytettävyyteen liittyvistä parannusehdotuksista oli hyvin saman-

kaltaisia. Myös muita kehitystarpeita tuli esille melko paljon, mutta eroavaisuuksia 

ehdotuksissa oli jo enemmän. Tämä selittyy osittain sillä, että vuoroilla on joitain 

eroavaisuuksia toimintatavoissaan ja tarpeet saattavat olla hieman erilaiset. Osa 

kehittämistarpeista oli kuitenkin kaikkien vuorojen ja päivähenkilöstön kesken sa-

moja ja tunnistettu tarpeelliseksi, joten ne tulisi huomioida uudessa järjestel-

mässä. 

6.2 Tutkimuskohteet 

6.2.1 Honeywell Alcont 

Jakeluterminaalin logistiikkaoperaattorit käyttävät Alcontia työssään päivittäin. 

Järjestelmän käyttö tapahtuu näkyvimmin ohjaamon näytöiltä, joista he seuraavat 

esimerkiksi lastausten kulkua, lastausmääriä, lastaushistoriatietoja sekä venttii-

leiden ja pumppujen toimintaa. Lisäksi logistiikkaoperaattorit avustavat kuljettajia 

järjestelmän avulla, mikäli heillä syntyy ongelmia lastausten kanssa. Myös erilai-

set hälytykset ja virhesanomat tulevat Alcontin näytöille, jotka logistiikkaoperaat-

torit tarkastavat ja tekevät tarvittavat toimenpiteet. Kuvassa 3 esitetään, millainen 

Alcontin yleisnäyttö on. Yleisnäytön kautta tapahtuu pääasiallinen navigointi jär-

jestelmässä. Valikoissa liikkuminen suoritetaan painikkeiden avulla, jolloin saa-

daan auki haluttu ikkuna tai valintaruutu.  
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Kuva 3. Alcontin yleisnäyttö. 

6.2.2 LHJ 

LHJ eli lastaushallintajärjestelmä on nettiselainpohjainen sovellus, jonka tärkein 

yksittäinen toiminto on kuorman oikeellisuuden tarkastaminen. Kuorman tarkas-

tusta ja muita oleellisia tietoja seurataan sovelluksen tapahtumanäytöltä (kuva 4). 

Tapahtumanäyttö näyttää myös, milloin kuljettaja on tehnyt lastaussuunnitelman 

ja login-toiminnon kuormalle sekä milloin kuorma on selvitetty. Mikäli kuorman 

selvityksessä ilmenee ongelmia, LHJ ilmoittaa siitä tapahtumanäytöllä. 
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Kuva 4. LHJ:n tapahtumanäyttö. 

LHJ sisältää lastauksen hallinnan kannalta tärkeitä rekisteritietoja, kuten kuljetta-

jien korttitiedot, tuotetiedot ja autotiedot. Kun tietoja päivitetään, pitää ne lähettää 

komentorivinä myös Alcontille, jotta tiedot ovat ajan tasalla molemmissa järjes-

telmissä (kuva 4). LHJ kerää myös tärkeitä raporttitietoja lastaustapahtumista ja 

hälytyksistä. Yksi LHJ:n tärkeä ja tarpeellinen toiminto on sähköpostin ja teksti-

viestin lähetys terminaalin henkilökunnalle erilaisista hälytyksistä. Kuvassa 5 on 

kuva LHJ:n etusivusta, josta pääsee selaamaan muun muassa tapahtumanäyt-

töä, korttitietoja ja raportteja.  
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Kuva 5. LHJ:n etusivu. 
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7 KEHITTÄMISTARPEET 

7.1 Käytettävyyden kehittäminen 

Haastatteluissa keskityttiin käytettävyyden osalta vain Alcontiin. Parannusehdo-

tukset olivat jokaisella vuorolla melko samankaltaisia eikä suuria eroavaisuuksia 

syntynyt. Yhtenäinen mielipide oli, että uuden järjestelmän tulisi olla kattavampi 

ja monipuolisempi.  Kehittämistarpeiden lisäksi huomioitiin myös hyvin toimivia 

käytettävyyden ominaisuuksia, jotta niitäkin voitaisiin hyödyntää uudessa järjes-

telmässä. 

Kuten edellisen luvun kuva 3 osoittaa, Alcontin yleisnäyttö on melko yksinkertai-

nen. Käytettävyyden ongelmia kuitenkin ilmenee, kun järjestelmää käytetään päi-

vittäisissä työtehtävissä. Valikkojen jäsentely voisi olla selkeämpää ja yhdenmu-

kaista, mikä saisi esimerkiksi ulkoasun näyttämään selkeämmältä ja helpommin 

opittavalta. Erilaiset graafiset parannukset voidaan pitää lähes itsestään selvyy-

tenä järjestelmän iästä johtuen, mutta käyttäjien mielestä yksinkertainen ja hie-

man alkeellinen ulkoasu olisi jatkossakin hyvä. Painikkeet ovat kooltaan selkeät, 

mutta voisivat kuvata haluttua toimintoa paremmin ja monipuolisemmin. Järjes-

telmän käytöstä tulisi helpompaa, kun käyttäjä tietää tarkalleen, mihin valikkoon 

painikkeet johtavat.  

Yleisimmät käytettävyyden kehitysehdotukset liittyivät ikkunoiden käyttöön, tie-

donhakutoimintoihin ja navigointiin järjestelmässä. Lähes jokaisella terminaalin 

operaattorilla oli yhtenäinen mielipide siihen, että ikkunoita pitäisi saada auki use-

ampi kerrallaan. Nykyisessä järjestelmässä on mahdollista pitää ja käyttää vain 

yhtä ikkunaa kerrallaan avoimena eikä niiden kokoa pysty muuttamaan. Useam-

man ikkunan avoimena pitäminen ja niiden koon muuttaminen helpottaisi ja no-

peuttaisi huomattavasti esimerkiksi tiedonhakua. Lisäksi erilaiset seurannat ja 

tarkastuskierrokset tulisivat tehokkaammiksi, kun käyttäjä pystyy seuraamaan 

kahta tai useampaa eri asiaa yhtä aikaa. 
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Toinen yleinen parannusehdotus oli hakutoimintojen parantaminen. Moni käyttä-

jistä haluaisi uuteen järjestelmään sanallisen pikahakukentän, jonka kautta pys-

tyy hakemaan tarvittavaa tietoa tai kohdetta nopeammin, kuten pumppuja, säili-

öitä tai venttiileitä. Hakukenttä olisi hyvä myös lastaushistoriatiedoissa, jolloin ha-

lutun kuorman etsintä olisi nopeampaa.  

Nykyisessä järjestelmässä on näyttöluettelo (kuva 6), joka olisi hyödyllinen myös 

uudessa järjestelmässä. Luettelon tulisi kuitenkin olla nykyistä selkeämpi, ja sii-

hen voisi liittää hakutoiminnon. Tämän avulla järjestelmää olisi tehokkaampi käyt-

tää, kun käyttäjä löytää haluamansa kohteen nopeammin. Käytettävyyden osalta 

yleisimmin esille noussut parannusehdotus liittyi navigointiin ja liikkumiseen jär-

jestelmässä. Lähes kaikilla vuoroilla oli yhtenä keskeisenä parannusehdotuksena 

siirtyminen ikkunasta toiseen.  

Tämän hetkisessä järjestelmässä liikkuminen on kankeaa ja polut ovat osittain 

epäloogisia. Esimerkiksi edelliseen ikkunaan palaaminen on joskus hankalaa, ja 

usein käyttäjä joutuu aloittamaan navigoinnin uudestaan yleisnäytön (kuva 3) 

kautta.  
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Kuva 6. Alcontin näyttöluettelo. 

7.2 Muut kehittämistarpeet 

Käytettävyyden lisäksi haastatteluissa mietittiin, millaisia toiminnallisia parannuk-

sia uusi lastausautomaatiojärjestelmä voisi sisältää. Nykyinen järjestelmä, eli Al-

cont ja LHJ, toimivat pääsääntöisesti moitteettomasti, mutta kehitysideoiden 

avulla saataisiin parannusta esimerkiksi kuljettajien avustukseen, asiakaspalve-

luun ja päivittäisiin työtehtäviin, unohtamatta turvallisuusaspektia. Haastatte-

luissa tuli esille paljon erilaisia mielipiteitä ja ehdotuksia, jotka listattiin kaikki ylös 

ja asetettiin tärkeysjärjestykseen. Haastatteluiden avulla selvisi myös, että vuo-

rojen väliset toimintatavat eroavat toisistaan jonkin verran. Yhtenäisillä toiminta-

malleilla ja -tavoilla saataisiin myös järjestelmien käytöstä tehokkaampaa ja hel-

pompaa, kun työt tehtäisiin samaa kaavaa noudattaen.  
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7.2.1 Turvallisuuden kehittäminen 

Hälytykset ovat yksi järjestelmän tärkeimmistä toiminnoista. Hälytysikkunasta pi-

tää käydä selkeästi ilmi, mitä hälytys koskee, jotta terminaalin operaattorit osaa-

vat reagoida niihin oikealla tavalla. Haastatteluissa operaattoreilta tuli paljon ide-

oita hälytysten kehittämiseen. Turhia hälytyksiä järjestelmä ei varsinaisesti si-

sällä, mutta yhtenä ehdotuksena oli, että jatkossa hälytykset voisivat olla priori-

soitu esimerkiksi värikoodein. Tällöin operaattorit huomaavat heti, onko kyseessä 

välittömiä toimenpiteitä vaativa hälytys. Lisäksi, kun hälytys tulee, niin suurin osa 

käyttäjistä haluaisi hälytyksen aukeavan omaan ikkunaan ja kohdistettuna siihen 

positioon, jota hälytys koskee. Tämä nopeuttaisi hälytyksen paikantamista, mutta 

ei kuitenkaan keskeyttäisi meneillään olevaa työtehtävää, jos kyseessä on häly-

tys, joka ei vaadi välittömiä toimenpiteitä. Kriittisimpiin hälytyksiin, kuten kaasu-

vaarahälytykseen, operaattorit toivoivat jonkinlaista tarkastuslistaa tai ohjeikku-

naa, jonka avulla he voivat kerrata suoritettavat toimenpiteet ikään kuin varmis-

tukseksi. 

Kuvassa 7 on kuva nykyisen järjestelmän hälytysikkunasta. Saapuva hälytys an-

taa ohjaamoon äänimerkin, jonka operaattorit kuittaavat yläpalkin hälytyspainik-

keesta. Tämän jälkeen aukeaa hälytysikkuna, joka näyttää hälytyksen tiedot. Ik-

kunassa on linkitys kohteeseen, josta hälytys tulee, mutta järjestelmässä on 

myös hälytyksiä, joissa linkitys ei toimi tai se puuttuu kokonaan.  

 

Kuva 7. Alcontin hälytysikkuna. 
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Hälytysten lisäksi haastatteluissa nousi esille muitakin turvallisuustekijöitä, jotka 

parantaisivat automaatiojärjestelmän toimintaa. Tällä hetkellä järjestelmä ei anna 

huomautusta, mikäli kuorma on lastattu yli sallitun enimmäispainon. Parannus-

ehdotuksena olisi, että LHJ tai tuleva järjestelmä antaisi vähintään huomautuksen 

ylipainoisesta kuormasta, jolloin terminaalin henkilökunta ja operaattorit saisivat 

aina tiedon enimmäispainon ylityksestä. Toisena vaihtoehtona pohdittiin, että jär-

jestelmä ei tekisi lastausselvitystä kuormista, jotka on lastattu yli sallittujen rajo-

jen. Parannusten avulla saataisiin suuri kehitys turvallisuuteen liittyen, kun kuor-

mat olisivat sallituissa rajoissa. Huomioitavaa on, että työn kirjoitusvaiheessa ja-

keluterminaalissa aloitettiin päivittämään autotietoja rekistereihin ja järjestelmiin, 

joka jo osittain vaikuttaa siihen, että ylipainoisia kuormia ei lastattaisi.  

7.2.2 Kuljettajien avustus 

Operaattoreiden tehtäviin kuuluu kenttä- ja valvomotöiden lisäksi kuljettajien 

asiakaspalvelu ja avustaminen. Yleisimpiä tehtäviä ovat erilaiset ongelmien sel-

vittelyt, joita kuljettajilla ilmenee lastaussilloissa esimerkiksi laitteiden kanssa.  

Kuljettajia haastatellessa heidän näkökulmastaan yksi suurimpia kehittämistar-

peita olisi jonkinlainen näkymä lastaussilloista login-päätteen viereen. Siltanäky-

män avulla kuljettavat voisivat seurata, mitkä lastaussillat ovat vapaita ja mitkä 

vastaavasti varattuja. Lisäksi siltanäkymässä voisi olla arvio, kuinka kauan las-

taus vielä kestää tai paljonko tuotetta kuormaan on jo lastattu. Lastaustapahtu-

mista tulisi siltanäkymän avulla jouhevampaa, kun kuljettavat tietävät, milloin he 

pääsevät suorittamaan omaa lastaustaan. Myös jonotukset vähentyisivät huo-

mattavasti.  

Siltanäkymän lisäksi automaatiojärjestelmä voisi sisältää toimintoja Acculoadin ja 

lastauksen hallinnan välille. Toimintoja tarvitaan erityisesti silloin, kun kuljettajalla 

syntyy ongelmia lastaussillassa lastauksen aikana. Haastatteluiden aikana seu-

rattiin operaattoreiden kanssa tapahtumia, joihin parannusehdotukset olisivat 

hyödyllisiä. Tulevassa järjestelmässä voisi esimerkiksi olla Acculoadin ohitus-

moodi (override), jonka avulla voitaisiin tarvittaessa ohittaa Accuload. Ohituksen 
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avulla voidaan muun muassa asettaa lastaamattoman lohkon tiedot Acculoadille, 

jos lastauksessa on ongelmia. Ohitustoiminto voidaan suorittaa operaattorien toi-

mesta, esimiehen luvalla.  

 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Teerimäki 

8 YHTEENVETO 

8.1 Tavoite 

Tämä opinnäytetyö on selvitys Neste Oilin Naantalin jalostamon jakeluterminaa-

lille, ja sen avulla pyritään helpottamaan automaatiojärjestelmän uusimiseen liit-

tyviä tarpeita. Työn avulla jakeluterminaali pystyy osoittamaan omat halunsa tu-

levalta järjestelmältä, jotta sen käyttö tulevaisuudessa olisi mahdollisimman miel-

lyttävää ja tehokasta. Työssä etsittiin nykyisestä järjestelmästä keskeisimpiä ke-

hittämistarpeita haastatteluiden avulla, joiden pohjalta mietittiin ratkaisuja ja pa-

rannusehdotuksia. Kehittämistarpeet liittyivät pääasiassa käytettävyyden paran-

tamiseen ja järjestelmän toimintojen kehittämiseen. Haastateltavina olivat termi-

naalin operaattorit ja muu henkilökunta, eli järjestelmän varsinaiset loppukäyttä-

jät. Myös satunnaisia kuljettajia haastateltiin, jolloin myös heidän näkökulmansa 

saatiin esille.  

Opinnäyte voi toimia myös esimerkkinä muille organisaatioille, joilla on vastaa-

vanlaisia hankkeita edessä. Kehittämistarpeiden kartoituksen avulla ja haastatte-

luilla pyritään huomioimaan tärkeimmän ryhmän, eli järjestelmän loppukäyttäjien 

toiveet ja vaatimukset. 

8.2 Haastattelut ja kehittämistarpeet 

Haastatteluissa esille tulleet ehdotukset kirjattiin kaikki muistiin. Tämän jälkeen 

ehdotukset priorisoitiin ja jaettiin käytettävyyden ja toiminnallisten parannusten 

kesken. Erilaisia ehdotuksia ja ideoita tuli yhteensä noin 15 kappaletta, joista 

opinnäytetyössä esitellään muutama, ja loput on koottu jakeluterminaalille jää-

vään raporttiin. Raportin tiivistelmä löytyy myös liitteenä (liite 2) työn lopusta. 

Haastattelut pyrittiin pitämään mahdollisimman vapaamuotoisina, työtehtävien 

ohella tehden, jolloin kehitysideoita saatiin esille suoraan käytännön mallien 

kautta. 
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Kehittämistarpeiden keskeisimmät tavoitteet olivat parantaa käytettävyyden omi-

naisuuksia tulevaan järjestelmään, jolloin sen käytöstä saadaan mielekkäämpää 

ja tehokkaampaa. Toiminnallisten parannusten avulla voidaan kehittää turvalli-

suustekijöitä sekä kuljettajien avustusta ja asiakaspalvelua. Parannusehdotukset 

osoittivat myös melko selkeästi, mitkä ovat nykyisen järjestelmän keskeisimmät 

kehittämiskohteet.   



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Teerimäki 

9 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT 

Tavoitteenani oli viime kesän töiden lisäksi tehdä myös opinnäytetyö jakelutermi-

naalille. Erilaisia opinnäytetyön aiheita oli melko paljon, mutta koin tämän aiheen 

olevan hyödyllisin sekä itselle että jakeluterminaalille. Työn avulla pääsin itse tu-

tustumaan tietojärjestelmiin syvällisemmin, ja lisäksi siitä on konkreettista hyötyä 

myös terminaalille.  

Opinnäytetyöhön löytyi melko hyvin ja monipuolisesti teoriatietoa alan kirjallisuu-

desta, yhtiön sisäisestä tietokannasta ja muista saman aihealueen opinnäyte-

töistä. Teoriaosuuden avulla pyritään helpottamaan ja tunnistamaan erilaisia vai-

heita ja vaatimuksia, joita järjestelmän uusimisprojektissa vaaditaan. Tällaisia 

vaiheita ja vaatimuksia ovat esimerkiksi erilaiset testaukset käyttöönottovai-

heessa ja käytettävyyden määrittäminen.  

Työn empiirisen osion avulla saatiin kehittämistarpeiden lisäksi selville muitakin 

tekijöitä. Ohjeistus ja koulutus nykyiseen järjestelmään ovat hyvällä mallilla, 

mutta uuden järjestelmän käyttöönottovaiheessa voisi kiinnittää huomiota esi-

merkiksi vuorojen välisten toimintatapojen yhtenäistämiseen. Lisäksi jonkinlainen 

valvoja, joka toimii käyttöönottovaiheessa linkkinä loppukäyttäjien ja hankevas-

tuullisten välillä, olisi tärkeää olla. Aiemmat kokemukset terminaalissa osoittavat, 

että vastaavanlaiset projektit ovat haastavia toteuttaa, mikäli esimerkiksi tiedon-

kulku ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja hankkeen eri vaiheet ovat epäsel-

viä.  
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Teerimäki 

Neste Oilin toiminnanohjausjärjestelmä 

 



  Liite 2 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Teerimäki 

Lastausautomaatiojärjestelmän kehittämistarpeet 
jakeluterminaalissa 

Käytettävyyden parannusehdotukset: 

 Valikkojen jäsentely selkeämmäksi ja yhdenmukaiseksi 

 Painikkeiden kuvaukset kuvaamaan paremmin niiden sisältämää toimintoa 

 Ikkunoiden käyttäminen 

o useampia ikkunoita auki kerrallaan 

o ikkunoiden koon muuttaminen 

 Navigointi ja polut loogisemmiksi 

 Hakutoiminto 

 Grafiikka ja kuvat nykyaikaisemmiksi 

Toiminnalliset parannusehdotukset: 

 Hälytykset 

o linkitykset paremmiksi tai hälytysikkuna auki suoraan hälytyksen positi-

oon 

o hälytysten priorisointi esim. värikoodein 

o kriittisiin hälytyksiin ”checklist”-ohjeikkuna 

 Varren lastaushistoriaan kuormanumero ja/tai auton rekisterinumero näkyviin 

 Langaton pääte kentälle tai autoon 

 Acculoadin ohitustila (override) 

o Mahdollista asettaa esim. lastaamattoman lohkon tiedot Acculoadille, mi-

käli kuljettajalla ongelmia lastauksessa.  

 Siltanäkymä login-päätteelle 

 Kuorman palautus -toiminto, jolla saa palautettua lastausluvan takaisin ilman eril-

listä loginiä, jos järjestelmän ”heittänyt” kuorman ulos 

 LHJ ei selvittäisi ylipainoisia kuormia 

o Kuljettajalle vähintään huomautus 

 Lisäaineistuksen näkeminen järjestelmästä, esim. paljonko lisäainetta kuuluu olla 

missäkin kuormassa 

 Varsitiedoista yhtiö- ja tuotetiedot näkyviin 

 Reseptien tarkistus nopeammaksi ja selkeämmäksi 


