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Työn tavoitteena oli rakentaa reaaliaikainen avainluku mittaristo uusiutuvia biopolttoaineita 

valmistavan tuotantolaitoksen käyttöön. Työssä perehdyttiin öljynjalostusteollisuudessa käy-

tettäviin tehokkuuslukuihin, standardoituihin menetelmiin ja jalostamoiden suorituskykyvertai-

luun.  

Petrokemianteollisuuden tuotantolaitokset muodostavat moninaisen joukon, vaikka ne valmis-

tavatkin samoja pitkälle standardoituja tuotteita. Erilaisien prosessien takia yksittäisten standar-

doitujen mittareiden käyttäminen jalostamoiden suorituskykyvertailuun on mahdollisuuksiltaan 

vähäistä. Jalostamoiden vertailua tehdään kaupallisten yhtiöiden toimesta, jotka ovat kehittä-

neet omia menetelmiään ja tiedonkeruun tapoja suorituskykyvertailuun. Tyypillistä tällaisille 

menetelmille on tietolähteiden anonyymiys ja luottamuksellisuus, mitkä heikentävät datan jäl-

jitettävyyden.  

Tuotantolaitoksen tehokkuuden avainluvut valittiin mahdollistamaan välittömän puuttumisen 

ja oman vaikutuksen näkemisen mittareista. Näiden lisäksi mittareiden tulee tukea suuremman 

organisaation strategian toteutumista päivittäisessä työssä jalostamolla. Valittujen mittareiden 

ristikkäisvaikutuksia arvioitiin ja mittarit pyrittiin valitsemaan niin, ettei negatiivisia vaikutuk-

sia muihin mittareihin tai muuhun toimintaan pääsisi syntymään.  

Tuotantolaitoksen KPI mittaristoon valittiin seurattavaksi luvuiksi saanto, tuotantonopeus, kas-

vihuonekaasuvähenemä, jalostusmarginaali ja rajatun prosessialueen kokonaistehokkuus. Mit-

tareista koostettiin Wedge ohjelmalla visuaalinen mittaristo, joka on avoin työkalu jalostamon 

henkilökunnalle.  

Tehokkuuden seurannassa suuntauksena on siirtyä toteutuneen tuloksen seurannasta jatkuvaan 

reaaliaikaiseen seurantaa, mikä mahdollistaa välittömän puuttumisen alentuneeseen tehokkuu-

teen. Seurattavien mittareiden, seurannan työkalujen ja menetelmien kehittäminen tulisi olla 

jatkuvaa. Mittariston onnistumisen seuranta tehdään pidemmällä aikavälillä. Tähän liittyy jo 

havaittujen ristikkäisvaikutusten täydentäminen mahdollisilla uusilla havainnolla, tehokkuuden 

raportoinnin ja seurannan työkalujen kehittäminen, sekä toimintatapojen standardoiminen.  
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Measurement of efficiency is crucial for continuous development.  

The scope of this thesis was to create a real time process efficiency KPI dashboard for produc-

tion plant producing sustainable biofuels. Literature study into oil refining industry perfor-

mance benchmarking and theory of performance measurement was conducted.  

Despite producing highly standardized products, petrochemical refineries use highly unique 

configurations. Caused by numerous different processes, there does not exist purely standard-

ized performance measures for petrochemical refineries. Refinery performance is measured in 

traditional measures, such as yield, refining margin and energy usage. There exist benchmark-

ing companies, which offer performance studies in exchange for performance data. These stud-

ies are limited by data anonymity and lack of sources.  

Key performance indices for biorefinery performance measurement were chosen to accommo-

date continuous measurement and development in refinery operations. Dependencies between 

measures were evaluated and  

The measures chosen to performance measurement dashboard were yield, GHG-reduction, re-

fining margin, production rate and OEE for specific process part. Dashboard included also 

measures for following process bottlenecks and development projects. The measures were cal-

culated in real time from process measurements using Wedge process analytics application. 

Visual dashboard depicting chosen metrics was also constructed using this application.   

As in continuous performance measurement, the development of measures should be continu-

ous.  This includes follow-up of dashboard usage, dependencies between measures, goal and 

objective setting. Dashboard constructed in this thesis provides groundwork for continuous de-

velopment, be it in new interactive visualization applications or in broadening the scope across 

extended organization. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

C  Kapasiteetti 

E  Polttoaineen valmistuksen ja käytön kokonaispäästöt gCO2eq/MJ 

EM  Syötteiden päästöt polttoaineiden jalostuksessa   gCO2eq  

eccs  hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin päästövähenemä gCO2eq/MJ 

eccr  hiilidioksidin talteenoton ja korvaamisen päästövähenemä  gCO2eq/MJ 

ep  biopolttoaineiden jalostuksen päästöt    gCO2eq/MJ 

eec  raaka-aineen tuotannosta tai viljelystä aiheutuvat päästöt  gCO2eq/MJ 

eee  päästövähenemä sähkön ja lämmön yhteistuotannosta gCO2eq/MJ 

el  maankäytön muutoksista aiheutuvat vuosittaiset päästöt gCO2eq/MJ 

esca  maankäytön paranemisen aiheuttama vähenemä päästöissä  gCO2eq/MJ 

etd  kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat päästöt   gCO2eq/MJ 

eu  polttoaineen käytöstä aiheutuvat päästöt   gCO2eq/MJ 

F  yksikön kompleksisuuskerroin      - 

N  yksiköiden lukumäärä       -  

P  tuotteiden ja hyödykkeiden referenssihinta    € 

X  Saanto         % 

XEK  Esikäsittelyn saanto       % 

XVK  Vetykäsittelyn saanto       % 

 

BP  Biopolttoaine 

CEI  Carbon emissions index       

EDC  Equivalent distillation capacity 

EII  Energy Intensity Index 

EK  Raakasyötteen esikäsittely 

GHG  Green House Gas, kasvihuonekaasupäästö 

KNL  Käytettävyys, nopeus, laatu 

KP   Korkeapaine 

KPI  Key Performance Indicator, tehokkuuden avainluku 

KRI  Key Result indicator, tuloksen avainluku 

LTAF  Lost Time Accident Frequency 
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MP  Matalapaine 

NRES  Non-Renewable Energy Share, uusiutumattomien polttoaineiden osuus 

OEE  Overall Equipment Effectiveness, kokonaistehokkuus 

OTE  Overall Throughput Efficiency, kokonaisläpimeno tehokkuus 

PI  Performance indicator, tehokkuusluku 

PSY  Puhdistettu syöte  

RSY  Raakasyöte 

RÖ  Raakaöljy 

VK  Vetykäsittely 

VOC  Volatile organic content, haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
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1. JOHDANTO 

 

Uusiutuvilla polttoaineilla on merkittävä rooli fossiilisen hiilen käytön vähentämisessä ja pääs-

tövähenemän saavuttamisessa. Ajoneuvojen sähköistyminen ja polttoainetehokkuuden paran-

taminen kykenevät leikkaamaan osan jatkuvasti kasvavan liikennesuoritteen aiheuttamista 

päästöistä. Näiden lisäksi tarvitaan fossiilisia polttoaineita korvaavia uusiutuvia energialähteitä.  

Tehokkuutta mitataan, jotta tiedetään nykyinen tila, missä voidaan parantaa ja miten toiminta 

vertautuu muihin alalla toimiviin yrityksiin. Tehokkuuden mittaamisen tarkoituksena on muo-

dostaa toimenpiteitä, joilla tehokkuutta pystytään parantamaan. Perinteisesti tehokkuutta mita-

taan tuotosten suhteella käytettyihin panoksiin. Tarkoituksena on tuottaa tietyllä panos määrällä 

mahdollisimman suuri määrä tuotoksia. Tehokkuuden kehittämisen tarkoituksena on kasvattaa 

tuotoksia sekä vähentää niiden valmistukseen kuluvien panosten määrää. (Neely, et al., 1995) 

Saatavilla olevan datan määrän jatkuva kasvu mahdollistaa sen hyödyntämisen prosessien ja 

toiminnan kehittämisessä. Tämän hyödyn käyttäminen vaatii oikean tiedon tunnistamista, ja 

taitoa esittää sitä oikeassa muodossa suuren data määrän joukosta. Oikein käytettynä tällä tie-

dolla voidaan saavuttaa hyötyjä ja säästöjä, kun mittariston käyttäjät pystyvät seuraamaan oman 

toimintansa vaikutuksia tehokkuuteen ja sen muutoksiin.   

Toinen suuntaus kasvavan datamäärän avulla on suorituskyvyn ja tehokkuuden jatkuva mittaa-

minen ja kehittäminen. Perinteinen tapa tehokkuuden mittaamisessa on ollut toteutuneen tulok-

sen mittaaminen, esimerkiksi kuukausittain tai osavuosittain. Tällaisten lukujen vertaaminen 

asetettuihin tavoitteisiin mahdollistaa toteutuneen suorituskyvyn todentamisen, muttei anna 

mahdollisuuksia vaikuttaa menneeseen tehokkuuteen. Jatkuva reaaliaikainen tehokkuuden mit-

taaminen mahdollistaa välittömän puuttumisen toiminnan tehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin. 

Lisäksi reaaliaikaisuus mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen, kun mitattavaa työtä tekevät 

voivat nähdä mittareista välittömästi työnsä vaikutuksen tehokkuuteen.  

Faktapohjaiset tiedot, mittaukset ja arvot prosessista ja toiminnasta vahvistavat luottoa toimin-

taan eivätkä jätä varaa luuloille tai omalle tulkinnalle tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Standardissa ISO 20815 määritellään ensisijaisen päätöksenteon oltava perusteltuna varmenne-

tulla tiedolla ja mitatuilla arvoilla, vasta sitten kokemusperäisen osaamisen perusteella (SFS-

EN ISO 20815, 2009).  
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Hyödyntämällä todennettua reaaliaikaista mittausdataa visuaaliseen tehokkuuden seurantaan.  

Visuaalinen tehokkuuden seuranta kertoo jatkuvasti organisaation jäsenille, mikä on toiminnan 

tila. Kun organisaation jäsenet näkevät oman toimintansa vaikutuksen tehokkuuteen, on heidän 

osallistumisensa toiminnan jatkuvaan kehitykseen luontevampaa (EY, 2015; Liker , 2004). Mit-

taristoja voidaan käyttää sekä vielä tunnistamattomien ilmiöiden havaitsemiseen, että jo tunnis-

tettujen ilmiöiden ennakoimiseen ja ehkäisemiseen.  

Tehokkuuden kehittämiseksi on tiedettävä toiminnan nykyisen tilan taso. Tähän tarvitaan suo-

rituskykymittauksia, jotka kertovat toiminnan hetkittäisen tilan. Jatkuvasti kasvavasta tietomää-

rästä ja yksittäisistä suorituskykymittauksista on myös kyettävä tunnistamaan toiminnan tehok-

kuuden seurannassa ja kehittämisessä kriittisimmät mittaukset.  

Toiminnan kypsyyttä voidaan seurata moniportaisilla tasoilla. Kypsyyden määrittelyssä paino-

tetaan työn standardoimista, proaktiivista jatkuvaa kehittämistä ja tehokkuuden seurantaa käyt-

täen mittaristoja. Alimmalla portaalla toiminta perustuu yksilösuorituksilla selviämiseen ongel-

masta seuraavaan. Ylimmällä portaalla organisaatio ratkoo ja kehittää tehokkuuttaan oma-aloit-

teisesti ja itsenäisesti. Tasojen välillä toiminta vakioituu ja toimintatavat yhtenäistyvät, mikä 

vaiheittain mahdollistaa systemaattisen kehityksen työkalujen hyödyntämisen. 

Biojalostamon toiminnan vakiintuminen investointiprojektin rakentamisesta ylösajon ’’tulipa-

lojen sammuttamisen’’ kautta kohti tasaista tuotantoa mahdollistaa suunnitelmallisen tehok-

kuuden kehittämisen. Päivittäisen työskentelyn toimintatapojen yhtenäistäminen ja työn vaki-

oiminen ovat perusteita tehokkuuden jatkuvalle parantamiselle. 

 

1.1. Työn tavoitteet  

 

Diplomityön tavoitteena on rakentaa tehokkuuden avainluvut sisältävä mittaristo jatkuvan pa-

rantamisen ja kehittymisen mahdollistamiseen biojalostamon päivittäisessä toiminnassa. Mit-

tariston tarkoituksena on yhtenäistää kuvaa jalostamon kulloisestakin tehokkuuden tilasta ja-

lostamon sisällä. Tämä saavutetaan käyttämällä todennettua tietoa jalostamon mittauksista, 

sekä luomalla mittareita ja indikaattoreita tehokkuuden, sekä tunnistettujen ja tunnistamatto-

mien ilmiöiden seuraamiseen jalostamolla. Reaaliaikainen tehokkuuden mittaaminen mahdol-

listaa jatkuvan tilannekuvan ylläpitämisen ja paljastaa prosessin hukat ja kehityskohteet.   
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Työssä rakennettava mittaristo tullaan suuntaamaan ensisijaisesti jalostamon käyttöorganisaa-

tion käyttöön. Käyttöhenkilökunta voi käyttää mittaristoa osaamisen kehittämiseen, tuotantoa 

laskevien tekijöiden tunnistamiseen ja henkilöstön osallistamiseen. Tarkoituksena on rakentaa 

mittaristosta päivittäistä työntekoa tukeva työkalu tehokkuuden seurantaan, prosessin vaikutta-

jien tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.  

Työn kirjallisuusosassa perehdytään öljynjalostusteollisuuden tehokkuuden mittaamiseen, ja-

lostamoiden suorituskykyvertailuun, tehokkuuden mittaamisen, sekä avainlukujen suunnittele-

miseen ja käyttöön päivittäisen toiminnan ohjaamisessa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella löy-

detyistä ja biojalostamolla toimiviksi ja tarpeellisiksi havaituista mittareista rakennetaan mitta-

risto tehokkuuden jatkuvaan seurantaan. Työn käytännön osassa mittariston rakentamisen li-

säksi tarkastellaan mittariston käyttöönottoa ja siitä saatavaa palautetta, jonka perusteella mit-

taristoa muokataan tarvittaessa mittareiden, esittämisen ja seurannan suhteen.  

Mittariston tarkoituksena on mahdollistaa biojalostamon tehokkuuden jatkuva kehittäminen, 

tiedonjaon nopeutuminen ja yhtenäisten toimintatapojen kehittyminen jalostamolla. Tuotannon 

tehokkuutta voidaan parantaa kehittämällä organisaation toiminnan suuntaamista yhteisillä ta-

voitteilla ja jaetulla kuvalla tuotannon hetkittäisestä tilasta.  

Parantamalla organisaation toiminnan suuntaamista yhteisillä tavoitteilla ja jaetulla kuvalla tuo-

tannon hetkittäisestä tilasta voidaan parantaa tuotannon tehokkuutta. Yhtenäisillä tavoitteilla ja 

toimintatavoilla suunnataan tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä tarkemmin haluttuun suuntaan.   

Käyttämällä todennettuja tietoja tehokkuuden mittaamiseen, voidaan hälventää värikkäimpiä 

mielikuvia prosessin tehokkuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Mittariston toteutuksessa 

on tarkoitus ottaa huomioon kaikkien tulevien käyttäjien ajatuksia, tarpeita ja mielipiteitä te-

hokkuuden seurannasta. Toteuttamalla mittareita henkilökunnan tarpeisiin voidaan osoittaa fak-

tuaalisella datalla tehokkuuden kulloistakin arvoa. 

Lopullisena tavoitteena on kehittää mittaristo soveltumaan koko Biopolttoaineiden käyttöön, 

jolloin mittaristoa voitaisiin soveltaa läpi biopolttoaineiden arvoketjun raaka-aineista loppu-

tuotteisiin. Onnistuessaan mittariston toteutuksen ja kehittämisen mallia voidaan soveltaa ja 

laajentaa parhaimmassa tapauksessa jalostamon muihin prosesseihin tai organisaation muihin 

nykyisiin ja tuleviin toimintoihin. 

Diplomityö liittyy suurempaan kokonaisuuteen, jossa pyritään suoraviivaistamaan tiedonkul-

kua, osallistumista ja johtamista biojalostamolla ja ympäröivässä organisaatiossa. Tähän 
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pyritään pääsemään faktapohjaisella päätöksenteolla ja jatkuvalla reaaliaikaisella tiedolla. Te-

hokkuuden seuraamiseen käytettävän mittariston luominen ja soveltaminen biojalostamon 

käyttöön ei itsessään ole takuu jatkuvan kehityksen mahdollistamiselle. Hyvin laadittunakin 

mittaristo voi selventää esimerkiksi vain toiminnan keskinäisiä riippuvuuksia. (Knowpap, 

2016)  

 

 

I KIRJALLISUUSOSA 

 

2. BIOJALOSTAMON PROSESSI 

 

Biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa dieseliä ja naftaa prosessiteollisuudesta tähteenä saata-

vasta syötteestä. Tähteistä valmistettavat uusiutuva diesel ja nafta ovat biopolttoaineita, joiden 

raaka-aineen tuotanto ei kuluta tai kilpaile ruuanvalmistukseen käytettävien resurssien kanssa 

(Euroopan unioni, 2015).  

Kuvassa 1 on esitetty biojalostamon prosessin periaatekuva.  

 

Kuva 1  Biojalostamon prosessi.  

 

Biojalostamon prosessin ensimmäisessä vaiheessa puhdistetaan raakasyöte (RSY) esikäsittely-

prosessissa. Tässä prosessissa raakasyötteestä poistetaan monivaiheisessa erotusprosessissa 
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vesi, epäpuhtaudet, sekä kevyet että raskaat jakeet. Esikäsittelystä saadaan puhdistetun syötteen 

(PSY) ohella sivutuotteena pikeä ja helposti haihtuvia komponentteja (VOC). 

Puhdistettu syöte syötetään vetykäsittelyyn, jossa sitä käsitellään vedyllä korkeassa paineessa 

ja lämpötilassa. Prosessissa syntynyt vesi erotetaan reaktiotuotteista ja johdetaan jätevedenkä-

sittelyyn. Lauhtumattomat jakeet puhdistetaan ja osa kierrätetään kiertokaasuna vetykäsittelyn 

syöttöön tuorevedyn kanssa.  Vetykäsitelty syöte tislataan tuotejakeisiin uusiutuvaksi dieseliksi 

ja naftaksi. Uusiutuvaa naftaa myydään liikennepolttoaineiksi sekä raaka-aineeksi petrokemi-

anteollisuuteen. 

Uusiutuvaa dieseliä käytetään liikennepolttoaineissa sekoitteena fossiilisten komponenttien 

kanssa. Tällä pystytään täyttämään EU:n asettamat biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteet. Ve-

tykäsittelyllä valmistettuja uusiutuvia polttoaineita voidaan käyttää ajoneuvojen polttoaineena 

sekoitussuhteella 0-100% (Neste, 2016; UPM Biopolttoaineet, 2018).  

 

 

2.1. Raakasyötteen esikäsittely 

 

Uusiutuvien biopolttoaineiden raaka-aineena käytettävä raakasyöte puhdistetaan ennen jatko-

käsittelyä. Esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa metalleja, epäpuhtauksia ja sopimattomia ja-

keita prosessin syötteestä. Esikäsittelyllä varmistetaan homogeeninen raaka-aineen laatu syöt-

teen vetykäsittelyyn.  

Prosessissa syöte kuivataan vedestä, siitä poistetaan suolat, kiintoaineet, sekä kevyet että ras-

kaat jakeet. Syötteen vetykäsittelyprosessin katalyyttien kestoa heikentävät metallit poistuvat 

raakasyötteestä erotettavien jakeiden mukana.  

Kuvassa 2 on esitetty biojalostamon syötteen esikäsittelyvaiheen prosessi. 
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Kuva 2  Biojalostamon raakasyötteen esikäsittelyn prosessi.  

 

Kuvassa 2 esitetty raakasyötteen esikäsittelyprosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäi-

sessä vaiheessa raakasyöte kuivataan vedestä ja helposti haihtuvista jakeista. Toisessa ja kol-

mannessa vaiheessa syötteestä erotetaan raskaita jakeita. Vaiheista 2 ja 3 saatava puhdistettu 

syöte pumpataan esikäsittelyn tuotesäiliöön. Haihdutusjäännökseksi jäävä raskas jae johdetaan 

jäähdytyksen jälkeen varastosäiliöön.  

Esikäsittelyn prosessit toimivat alipaineessa ja 120-350 °C lämpötiloissa. Alipainetta käytetään 

komponenttien erottumisen parantamiseksi ja haihdutukseen käytettävien lämpötilojen alenta-

miseksi (Jones, 2015).   

Esikäsittelyn prosessin massatasetta on havainnollistettu kuvassa 3.  
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Kuva 3  Syötteen esikäsittelyprosessin tasekaavio 

 

Esikäsittelyn prosessin ja yksiköiden suunnitteluarvot on esitetty liitteessä I. 

 

 

2.2. Syötteen vetykäsittely 

 

Esikäsittelyssä puhdistettu syöte jalostetaan uusiutuvaksi dieseliksi ja naftaksi vetykäsittelyssä. 

Syötteen vetykäsittelyn prosessikaavio on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4  Syötteen vetykäsittelyn prosessikaavio 

Kuvan 4 mukaisesti vetykäsittelyn pääosat ovat reaktorialue, kompressorit, tuorevedyn valmis-

tus, kiertokaasun puhdistus, kaasujen komprimointi sekä tuotteiden fraktiointi ja stabilointi.  

Vetykäsittelyn reaktorialueella esikäsittelyprosessissa puhdistettua syötettä käsitellään korke-

assa paineessa ja lämpötilassa vetykaasulla. Vetykäsittelyssä käytetään kiinteäpetisiä katalyyt-

tireaktoreita. Katalyyttejä käytetään epäpuhtauksien poistamiseen ja tuotteiden ominaisuuksien 

saavuttamiseen. Reaktorialueella tapahtuviin reaktioihin kuuluu muun muassa hapen-, typen- 

sekä rikinpoistot, sekä hiiliketjujen isomerointi ja krakkautuminen.  

Merkittävä osa syötteen vetykäsittelyn reaktorialueen kapasiteetista käytetään hapen poistami-

seen syötteestä. Happi heikentää biopolttoaineiden stabiilisuutta, jolloin sen poistaminen piden-

tää polttoaineiden käyttöikää ja varastointi aikaa. Muita raaka-aineesta poistettavia komponent-

teja ovat typpi ja rikki, jotka reagoivat vedyn kanssa ammoniakiksi ja rikkivedyksi. 

Reaktoreiden tuotevirta jaetaan jäähdytyksen jälkeen kolmeen jakeeseen kiertokaasuksi, ve-

deksi ja hiilivedyiksi. Kiertokaasu sisältää prosessissa kulumattoman vedyn lisäksi hiilidioksi-

dia CO2 ja rikkivetyä H2S. Prosessissa kulumaton vety voidaan kierrättää prosessin syöttöön 

kiertokaasuna. Vesifaasi, hapanvesi, muodostuu pääosin reaktioissa muodostuvasta reaktiove-

destä ja prosessiin lisättävästä pesuvedestä. Hapanveteen on sitoutunut myös prosessissa syn-

tyvä ammoniakki NH3, ja osa rikkivedystä.  

Vetykäsittelyssä tarvittava vety valmistetaan höyryreformoinnilla maakaasusta. Tuorevedyn ja 

kiertokaasun paineistamiseen vetykäsittelyn prosessissa käytetään tuorevetykompressoreita 

sekä kiertokaasukompressoria.  
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Reaktoreiden jälkeen tuotetta stabiloidaan strippaamalla siitä pois epäpuhtaudet, kuten rikki-

vety. Stripattu tuotevirta jaetaan jakotislauksella uusiutuvaksi dieseliksi ja naftaksi. Osa tislauk-

sen jakeista voidaan kierrättää reaktorialueen syöttöön tuoresyötön kanssa.  

Kuvassa 5 on esitetty vetykäsittelyn lohkokaavio massa- ja energiavirtoineen.  

 

Kuva 5  Syötteen vetykäsittelyprosessin massatase 

 

Vetykäsittelyssä saantoa lasketaan puhdistetusta syötteestä PSY uusiutuviksi biopolttoaineiksi. 

Saantoa seurataan molemmiksi päätuotteiksi, sekä tuotteiden suhteena kokonaistuotannosta. 

Koko jalostamon prosessissa saantoa lasketaan esikäsittelyyn syötetyn raakasyötteen RSY ja 

biopolttoaineiden suhteena.  
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2.3. Biojalostamon tehokkuus 

 

Biojalostamolla mitataan nykyisellään useita prosessin ja taloudellisen tehokkuuden mittareita. 

Tärkein, ja asiakkaan näkökulmasta merkittävin, mittari jalostamon tehokkuuden seurantaan on 

tuotettujen uusiutuvien polttoaineiden määrä. Tätä seurataan dieselin ja naftan yhteismääränä. 

Biojalostamolla on käytössä Excel-työkalu, jota käytetään tuotannon, kulutuksien ja tehokkuu-

den tunnuslukujen seurantaan. Työkalun käyttö on kuitenkin rajoittunutta, jolloin jo olemassa 

olevan tiedon saatavuus ja hyödyntäminen on rajoittunutta koko henkilöstön keskuudessa. Hyö-

dykkeiden kulutuksista ja tuotannon tunnusluvuista koostetaan taulukot kuukausittain sekä 

biojalostamon tasolla ja koko liiketoiminnan tasolla.  

Kuukausittain biojalostamon tehokkuutta raportoidaan kuukausiraporteissa. Näissä seurataan 

nykyisten avainmittareiden tuloksia ja kehitystä, sekä koko organisaation, että tuotantolaitok-

sen tasolla. Avainmittareissa on mukana taloudellisia, turvallisuus ja prosessitehokkuutta ku-

vaavia lukuja.  

Biojalostamon tärkein tehokkuusluku on tuotettujen biopolttoaineiden määrä. Tätä mitataan uu-

siutuvan dieselin ja naftan tuotannon yhteismääränä. Päivittäisessä toiminnassa biojalostamon 

tehokkuutta ja tuotantoa mitataan esikäsittelyn ja vetykäsittelyn syöttöjen tilavuusvirralla. Näi-

den arvoja seurataan päivittäin tuotannon aamupalavereissa. Näiden lisäksi aamupalaverissa 

seurataan päivittäin jalostamon turvallisuus- ja ympäristömittareita ja vetylaitoksen kapasitee-

tin käyttöastetta (load). Muita säännöllisesti seurattavia mittareita on kuumaöljykattilan poltto-

ainetta sekä välisäiliön tilavuutta muutosnopeuksineen.  

Biojalostamon prosessien tehokkuuden mittaamiseen käytetään tuotteiden saantoja, energian-

kulutusta, yksiköiden käytettävyyksiä ja kapasiteetin hyödyntämisasteita. Prosessin seurantaa 

tehdään jatkuvasti prosessin ohjaamiseen käytettävällä MetsoDNA ohjelmalla, joka myös tal-

lentaa prosessin historiadataa. Mittausdataa voidaan käsitellä useassa ohjausjärjestelmän ulko-

puolisessa ohjelmassa. Biojalostamolla tähän on käytössä esimerkiksi Wedge -prosessianalyy-

siohjelmisto.  

Saantoa raaka-aineesta tuotteisiin voidaan laskea jalostamon raakasyötteistä uusiutuvien bio-

polttoaineiden kokonaismääräksi. Saantoja lasketaan myös yksittäisille prosessiyksiköille ja 

välituotteille. Esimerkiksi esikäsittelyssä saanto lasketaan raakasyötteestä puhdistetuksi syöt-

teeksi. Jalostamon prosessin taserajoja ja virtoja on havainnollistettu kuvassa 6. 
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Kuva 6  Biojalostamon prosessin tasekaavio 

 

Raakasyötteen esikäsittelyn tehokkuutta arvioidaan ja seurataan nykyisellään syötön suuruu-

della, saannoilla eri jakeisiin, sekä metallien reduktiolla syötteestä puhdistettuun syötteeseen. 

Lopputuotteen kannalta merkittävimmät saannot ovat saanto raakasyötteestä RSY puhdiste-

tuksi syötteeksi PSY, sekä saanto piki jakeeseen. Esikäsittelyn saantoa voidaan laskea yksikön 

ylitse raaka-aineesta tuotteeksi tai se voidaan laskea yksittäisille laitteille esikäsittelyssä.  

Vetykäsittelyn prosessin tehokkuutta mitataan pääasiassa prosessin saannon, tuoteominaisuuk-

sien ja vedynkulutuksen avulla. Tehokkuuden mittaamisen ja optimoinnin tarkoituksena vety-

käsittelyssä on maksimoida prosessin saanto ja minimoida prosessista aiheutuva hukka kuvassa 

6 esitettyihin hävikkivirtoihin, pääasiassa prosessikaasuihin. 

Esikäsittelyn ja vetykäsittelyn kapasiteetin hyödyntämisaste lasketaan syöttövirtojen suhteesta 

prosessiyksiköiden mitoituskapasiteetteihin. Esikäsittelyn käyntiaika lasketaan ensimmäisen 

vaiheen syöttöpumpun käyntiedon mukaisesti. Vetykäsittelyn käyntiaika lasketaan korkeapai-

neosan syöttöpumppujen käyntitiedosta. 
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2.4. Biojalostamon energiankulutuksen mittaaminen 

 

Biojalostamolla energiankulutusta seurataan maakaasun, sähkön ja höyryn kulutuksilla. Hyö-

dykkeiden kulutuksia seurataan jalostamon patterirajalla virtausmittareilla, joiden keräämää tie-

toa käytetään ominais- ja kokonaiskulutuksien seurantaan. Maakaasun kulutusta seurataan pro-

sessissa loppukäyttökohteittain. Sähkönkulutusta ei seurata jalostamolla kokonaiskulutusta tar-

kemmin. Höyryn kulutusta seurataan yksittäisissä käyttökohteissa, mutta osa kulutuksesta jää 

kulutusmittausten ulkopuolelle. Energian kulutukselle on laskettu tuotemäärä kohtaisia mitta-

reita, jotka kertovat kuluvan energian tuotteen määrään suhteutettuna.  

Biojalostamon kokonaisenergiankulutuksen muodostumista lähteineen on havainnollistettu ku-

vassa 7.   

 

Kuva 7 Biojalostamon kokonaisenergiankulutuksen muodostuminen  

 

Kuvan 7 mukaisesti biojalostamon pääasialliset energian lähteet ovat maakaasu, höyry ja sähkö. 

Kaikkia näistä hyödykkeistä seurataan patterirajan virtauksilla ja niille on olemassa jo tuotan-

toon suhteutettua tehokkuuslaskentaa Wedgessä.  

Prosessikohtaista tarkempaa energiankulutuksen seurantaa ja optimointia ei ole vielä sovellettu 

tai viety eteenpäin biojalostamolla. Tämä johtuu prosessin elinkaaren vaiheesta ja puuttuvasta 

instrumentoinnista. Optimoimalla prosessikohtaista energiankulutusta voidaan saavuttaa sääs-

töjä, parantaa jalostamon taloudellista tehokkuutta, sekä kasvattaa GHG-vähenemän arvoa. 

Suuri osa jalostamon laitteiden energiankulutuksesta tulee prosessissa kuluvasta maakaasusta. 

Biojalostamon prosessissa käytetään 4 ja 28,5 bar maakaasuja. Molempien kulutusta seurataan 

patterirajalla virtausmittauksilla, joiden avulla saadaan selville jalostamon maakaasun koko-

naiskulutukset. Maakaasun kulutusta seurataan virtausmittauksilla myös 



21 

 

loppukäyttökohteittain, jolloin pystytään erottelemaan prosessin osien tehokkuuksia ja kulutuk-

sia yksiköittäin. Maakaasun kulutusta seurataan Wedgessä jatkuvasti ja kuukausiraporteissa 

kuukausittain toteutuneena kulutuksena tuotettuja biopolttoaineita kohden.  

Energiatehokkuuden seurantaa suoritetaan myös kohteissa, joissa voidaan prosessiteknisesti 

vähentää tai korvata fossiilisten polttoaineiden kulutusta prosessikaasuilla. Maakaasun kulu-

tusta ja sen vähentämistä voidaan seurata vaihtoehtoisesti myös kohteissa, joissa maakaasu voi-

daan korvata esimerkiksi prosessikaasuilla.   

Tarkemmalla laitekohtaisella energiatehokkuuden seurannalla voitaisiin myös ennakoida ja op-

timoida prosessin ajamista. Energiankulutuksen muutoksien perusteella voitaisiin tunnistaa esi-

merkiksi vaihtelu raaka-aineen laadussa. Optimointi toimii myös toiseen suuntaan niin sano-

tuilla ’’leading’’ mittareilla tai ’’feedforward’’ silmukoilla, joiden avulla voidaan ennakoida ja 

vaikuttaa prosessin muutoksiin. Esimerkiksi, jos tunnistetaan tietyn raaka-aine laadun tai tuo-

tespesifikaation vaatimat energiankulutukset, voidaan prosessia ohjata tämän tiedon avulla. 

(Greeff & van der Merwe, 2014) Referenssikulutuksen muodostaminen mahdollistaa prosessin 

normaalin toiminnan raja-arvojen määrittämisen. Tämän laskeminen vaatii kuitenkin prosessin 

ilmiöiden tarkkaa tuntemusta ja tuotannon tasaisuutta.  
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3. TEHOKKUUDEN MITTAAMINEN 

 

Neely et al. (1995) määrittelee tehokkuuden olevan mittaus siitä, miten taloudellisesti organi-

saatio pystyy hyödyntämään resurssejaan tietyn asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Nee-

lyn mukaisesti tehokkuuden mittaamisen tarkoituksena on toiminnan ja kehityksen aktivoimi-

nen. Toiminnan suorituskyvyn mittaaminen ja nykyisen tilan tietäminen on perusteena toimin-

nan kehittämiselle (Globerson, 1985).  

Toiminnan tehokkuuden seuraaminen toteutuneen tuotannon ja saatujen voittojen perusteella ei 

mahdollista lukujen synnyn juurisyihin puuttumista. Esimerkiksi taloudelliset luvut kertovat 

pääsääntöisesti menneestä toiminnasta ja toteutuneesta tuloksesta. Seurattavien lukujen tulisi 

mahdollistaa puuttuminen vaikuttaviin juurisyihin välittömästi, kun niissä havaitaan muutoksia. 

Ympäristö, jossa tehokkuutta mitataan ja johon tehokkuuden mittausta suunnitellaan, vaikuttaa 

merkittävästi mittausten käytettävyyteen ja hyödyllisyyteen. Muutoksessa oleva ympäristö vai-

keuttaa luotettavien ja säännöllisen mittaamisen perusteita. Tällöin myös jatkuva muutos jo it-

sessään usein lisää tai vähentää toiminnan tehokkuutta. Tehokkuuden mittaamisen avulla voi-

daan pureutua syihin ja vaikuttajiin taustalla. Muutoksessa syiden ja seurauksien suhteet voivat 

olla häilyviä. (SFS-EN ISO 20815, 2009)   

Tehokkuuden mittaamisen ja kehittämisen tarkoituksena on paikallistaa tehokkuuteen vaikut-

tavat tekijät. Tehokkuutta laskevat syyt voidaan jakaa kroonisiin ja satunnaisiin (Jonsson & 

Lesshammar, 1999). Krooniset syyt ovat säännöllisesti ilmeneviä tekijöitä, joiden vaikutusme-

kanismi on sama ajan hetkestä riippumatta. Biojalostamolla krooninen tehokkuutta laskeva te-

kijä on esimerkiksi raaka-aineen laadunvaihtelu. Satunnaiset tehokkuutta laskevat tekijät ovat 

ennalta-arvaamattomia, esimerkiksi laitteiden hajoamisista johtuvia muuttujia. Krooniset teki-

jät ovat useimmiten haastavampia selvittää ja poistaa toiminnasta, sillä niiden voidaan katsoa 

olevan enemmän ominaisuuksia kuin ongelmia, ja niiden syyt voivat olla hyvin syvällä proses-

sissa ja suunnittelussa.  
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3.1. Avainluvut / KPI-luvut ja mittaristot 

 

Avainlukuja (KPI, Key Performance Indicators) käytetään tehokkuuden mittaamiseen ja orga-

nisaatioiden suorituksen jatkuvaan parantamiseen. KPI-luvut kertovat yrityksen toiminnalle 

oleellisten muuttujien arvot ja edistyksen kohti asetettuja tavoitteita. Avainluvut määritellään 

tärkeimmiksi yksittäisiksi tehokkuuden mittareiksi yrityksen toiminnassa. Niiden perimmäi-

senä tarkoituksena on auttaa koko organisaatiota kehittämään omaa toimintaansa. (Parmenter , 

2007; Shahin & Ali Mahbod, 2007) 

Tehokkuuden seurantaan käytettävät luvut ja mittarit voidaan jakaa karkeasti kolmeen katego-

riaan: tuloksesta kertoviin avainlukuihin, tehokkuuslukuihin ja tehokkuuden avainlukuihin 

(Parmenter , 2007). Tuloksen avainluvut (KRI, key result indicator) kuvaavat mennyttä aikaa 

ja kertovat, mikä toimintojen tulos ja tehokkuus on ollut tietyllä aikavälillä, esimerkiksi osa-

vuosittain. Ne kertovat toiminnan lopullisen tehokkuuden, mutta eivät itsessään mahdollista 

toiminnan tehokkuuden kehittämistä tai syiden etsimistä. Tehokkuuden mittaamiseen käytetään 

tehokkuuslukuja (PI, performance indicator), jotka voivat kertoa esimerkiksi yksittäisen laitteen 

tuotannon ja joiden kehittämiselle on vaikutusta tehokkuuteen. Seurattavien tehokkuuslukujen 

joukosta pystytään tunnistamaan tehokkuuden avainlukuja (KPI, key performance indicator), 

joiden seuraamisella ja parantamisella on merkittävä vaikutus tehokkuuden kehittämisessä.  

Tärkeimmät seurattavat avainluvut riippuvat seuraajan asemasta ja työtehtävästä organisaa-

tiosta. Organisaatioiden ylätasoa ja mahdollisia asiakkaita ja osakkeenomistajia kiinnostaa eni-

ten yrityksen toteutunut tuotanto ja taloudellinen tulos. Taulukossa I on esitetty tehokkuuden 

avainlukuihin liittyvää jaottelua niiden kohderyhmän, aikavälin ja tavoitteiden osalta. 
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Taulukko I KPI lukujen suunnittelun muuttujia 

Muuttuja Miksi 

Operatiivinen/strateginen Operatiivisilla luvuilla mitataan reaaliprosessin tehokkuutta. 

Strategiset avainluvut mittaavat toiminnan pidemmän aika-

välin tavoitteiden ja toiminnan ajureiden muutoksia.  

Kohderyhmä Työntekijät, yritysjohto, osakkeenomistajat, asiakkaat. Koh-

deryhmät tarvitsevat erilaisia lukuja oman työnsä ja /tai in-

tressiensä seuraamiseen. Eri kohderyhmät voivat seurata sa-

moja lukuja eri hierarkian tasolla. Esimerkiksi vuorossa het-

kellisenä tuotantona, ylhäällä kuukausituotantona. 

Ajanjakso Nykyinen ajanhetki, mennyt kuukausi, vuosineljännes, tule-

vaisuus. Lähempänä reaaliprosessia korostuu tiedon ajankoh-

taisuus ja seuranta lyhyellä aikavälillä.  

Tuotannolliset ja taloudel-

liset avainluvut 

Taloudelliset kuvaavat usein mennyttä aikaa, tuotannolliset 

nykyhetkeä. KPI luvut voivat olla myös molempia 

Rahamääräiset / ei raha-

määräiset 

Ei taloudelliset mittarit ovat usein lähempänä käytännön tuo-

tantoa kuin taloudelliset luvut. Taloudelliset luvut kertovat 

usein myös toteutuneesta tuloksesta, eivätkä mahdollista vä-

litöntä puuttumista taustalla vaikuttaviin tekijöihin. (Jonsson 

& Lesshammar, 1999) 

Positiivinen / negatiivinen Mitataanko päiviä ilman tapaturmia, vai tapaturmien luku-

määrää. Mitataanko toteutuneen tuotannon suuruutta vai to-

teutumatonta eroa tavoitetuotantoon. 

 

Mittauksia ja mittaristoja voidaan tehdä välillisiksi (intermediate) tai lopullisiksi (Final). Välil-

lisillä mittareilla pystytään mittaamaan toiminnan tämänhetkistä suoriutumista verrattuna sille 

asetettuihin tavoitteisiin ja rajoihin. Näitä käytetään myös yksittäisten toimintojen ja yksilöiden 

tehokkuuden seurantaa. Näitä mittareita käytetään päivittäisen toiminnan ohjaamiseen ja tehok-

kuuden seurannan kehittämiseen. Lopullisilla mittareilla kerätään yhteen toiminnan tehokkuu-

den suoritus tietyllä aikavälillä. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi tuotanto vuoden aikana ja 

taloudellinen tulos, ja niillä voidaan seurata organisaation tehokkuutta. Näkökulman mukaan 

vain lopulliset mittaukset merkitsevät toiminnan tehokkuutta seuratessa, mutta tehokkuuden 
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parantamiseksi ja syiden tunnistamiseksi tarvitaan kuitenkin välillisiä mittareita. (Globerson, 

1985) 

Suorat mittaukset kertovat tarkkaan ilman ylimääräistä käsittelyä esimerkiksi tämänhetkisen 

tuotannon suuruuden tilavuusvirtana. Johdetuilla mittareilla voidaan koostaa useita yksittäisiä 

mittareita yhdeksi luvuiksi. Tällaiset summamuuttujat voivat kertoa hyvin toiminnan tilan yleis-

kuvan. Ongelmana jatkuvan kehittymisen kanssa tässä on lukujen muutosten juurisyiden muu-

tosten löytäminen prosessista. Tällöin esimerkiksi lukujen käyttö henkilökunnan koulutukseen 

voi olla haastavaa. 

Toinen jako joka mittareille voidaan tehdä, on niiden suuntaaminen sisään- tai ulospäin. Pää-

sääntöisesti esimerkiksi taloudelliset luvut viestivät pääsääntöisesti ulospäin ja teknilliset luvut 

organisaatiossa sisäänpäin.  Yksi selkeä jako prosessiteollisuudessa käytettäviin mittareihin 

voidaan tehdä esimerkiksi tuotannon taloudellisuuden ja tuotannon tuotantomäärien suhteen.  

Mittareilla ja niistä koostuvilla mittaristoilla on tietty hierarkia. Mittarit lähtevät liikkeelle yk-

sittäisten toimintojen mittaamisesta ja ylätasolle päätyvät mittaristot kokoavat yksittäisistä mit-

tareista kokonaiskuvan, jonka avulla toimintaa ohjataan. Neely et al. (1995) esitti tehokkuuden 

mittaamiseen kolmen tason hierarkiaa.  Näitä tasoja on havainnollistettu taulukossa II.  

 

Taulukko II Tehokkuuden mittausjärjestelmien hierarkiat (Neely, et al., 1995) 

Taso Ominaisuuksia 

Alataso, operatiivinen Yksittäiset tehokkuuden mittaukset. Voidaan jakaa esimerkiksi 

ajallisiin, laadullisiin ja kustannuksiin liittyviin mittauksiin. Lä-

hempänä reaaliprosessia korostuu työn tehokkuutta kuvaavat mit-

tarit. (Jonsson & Lesshammar, 1999) 

Keskitaso, taktinen Yksittäisistä mittareista koostuvat mittaristot, esimerkiksi jalosta-

mon tehokkuuden kokonaiskuvan seuraamiseen. Mittaristoja voi-

daan tutkia niiden kattavuuden ja suuntaamisen perusteella.   

Ylätaso, strateginen Strategisella tasolla seurataan toiminnan tavoitteiden toteutumista 

sekä vaikutusta toimintaympäristöön. Mittaristojen ja mittauksien 

sopiminen yrityksen toimintaympäristöön.  
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Alimmalla tasolla puhutaan yksittäisistä mittauksista, keskimmäisellä tasolla yksittäisten mit-

tauksien muodostamista mittaristoista ja ylimmällä tasolla mittaristojen ja ympäröivän ympä-

ristön välisestä suhteesta. Ylätason käyttäminen tarvitsee vakaan pohjan keski- ja alatason mit-

tausjärjestelmiltä. Tehokkuuden seurannan aikaväli pääsääntöisesti pitenee siirryttäessä hierar-

kiassa alhaalta ylös. Operatiivisessa toiminnassa tulee pääsääntöisesti kyetä vaikuttamaan te-

hokkuuden arvoihin välittömästi, jolloin mittareiden tulee olla reaaliaikaisia. Strategisella ta-

solla seurataan usein tavoitteiden toteutumista pidemmällä aikavälillä, jolloin mittarit voivat 

mitata toteutunutta tulosta.    

Biojalostamon prosessien yksittäiset tehokkuuden mittaukset toimivat alimmalla tasolla. Tällä 

tasolla mittareiden käytöstä voidaan kysyä esimerkiksi ’’mitä hyötyä mittauksesta on?’’ tai 

’’Mitä varten mittausta käytetään?’’. (Neely, et al., 1995)  Yksittäiset mittaukset muodostavat 

pohjan tehokkuuden mittaamiselle.  

Mittaristojen keskimmäisellä tasolla puhutaan yksittäisten mittausten koostamisesta toiminnan 

tehokkuutta kuvastaviksi mittaristoiksi. Mittausten ja mittaristojen käsittelyssä tällä tasolla pu-

hutaan mittareiden yhteensopivuudesta ja sopivuudesta toiminnan tehokkuuden mittaamiseen 

vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Vertikaalinen ulottuvuus tehokkuuden mittaamisessa tarkoit-

taa mittareiden yhdistämistä yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen kaikilla toimin-

nan hierarkioiden tasoilla. Horisontaalisuudella tarkoitetaan eri toimintojen tehokkuuden mit-

tauksien yhdistämistä strategiaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen eri 

toimintojen, kuten tuotannon, kunnossapidon ja myynnin yhteisvaikutuksien huomioimista te-

hokkuuden mittaamisessa. (Franceschini, et al., 2007) 

Ylimmällä tasolla seurataan tehokkuuden mittaamisen vaikutuksia sitä ympäröivään ympäris-

töön. Tällöin järjestelmää voidaan tarkastella esimerkiksi sopivuudeltaan yrityksen strategiaan 

ja kulttuuriin. Asiakkaiden ja kilpailijoiden huomioiminen tehokkuuden mittaamisessa on myös 

tärkeää tällä tasolla.  

 

3.2. Avainlukujen ja mittaristojen suunnitteleminen 

 

Yksi näkökulma tehokkuuden mittaamiseen käytettyjen mittareiden valitsemiseen on SMART 

kriteerit. Yleisimmin se on lyhennetty sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant and 

Time-bound, jotka suomeksi kääntyvät erityinen, mitattava, saavutettava, relevantti ja ajallinen. 
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Erityisellä tarkoitetaan mittarin suuntausta tiettyä tarkoitusta kohden. Näiden rajojen puitteissa 

mittareiden tulee olla myös kontrolloitavia, eli käyttäjillä tulee olla työkalut, tiedot ja mahdol-

lisuudet vaikuttaa mittareiden arvoihin. (Shahin & Ali Mahbod, 2007) 

Mittaristojen koostamiseen ei ole olemassa yksiselitteisiä malleja, mutta Ramonin (2007) mu-

kaisesti jokaiselle toiminnolle voidaan koota optimaalinen mittaristo KPI-lukuja. Samassa hän 

myös toteaa, ettei mittaristojen rakentamiseen ole valmista mallia ja mittaristo tulisi räätälöidä 

erikseen jokaiselle toimijalle.  

Tehokkuuden mittauksien ja mittaristojen suunnittelussa lähdetään liikkeelle kahdesta kysy-

myksestä: 

1. Mitä mitataan?  

2. Miten mitataan? (Jonsson & Lesshammar, 1999)  

Suunnitellessa tehokkuuden mittaamiseen käytettäviä avainlukuja mittaristoja tulee huomioida 

taulukossa I esitettyjä näkökulmia tehokkuuden mittaamiseen. Pääsääntönä avainlukujen suun-

nittelussa on niiden suuntaaminen tarkasti kohderyhmälleen.  Koko organisaation tehokkuuden 

mittaamisen käytettyjen avainlukujen tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä ja niillä tulee olla kos-

ketuspinta tehokkuuden mittauksen kohteena olevan työhön.  

Öljynjalostusteollisuudessa ja biopolttoaineiden valmistuksessa käytetään useita yleisiä tehok-

kuuden mittareita. Näiden lisäksi aloilla on suuri määrä erilaisia ala- ja prosessikohtaisia mitta-

reita. Alalla toimivat yritykset ovat melko vapaita kehittämään omia mittareitaan, jotka sopivat 

yritysten prosesseihin, strategiaan ja tavoitteisiin. (Onyemeh, et al., 2015) 

Mitattavien kohteiden ja käytettävien mittareiden tulee olla tunnistettuja ja merkittäviä toimin-

nan tehokkuuden kehittämisen kohteita. Tämä voi olla toiminnan tehokkuuden avainlukujen 

ohella tunnistettujen pullonkaulojen ja ongelma kohteiden seuraamista. Mittaristojen suunni-

teltujen käyttäjien tulee tietää mittauksien tarkoitus, miten niihin voidaan vaikuttaa ja miksi 

kyseisiä mittareita seurataan. Mittareiden tulisi tukea ja mahdollistaa aktiivisen kehittymisen 

antamalla työkaluja toimenpiteiden kohdentamiseen ja tekemiseen.  (Neely, et al., 1995; 

Schwarz, et al., 2002)    

Toiminnan tehokkuuden mittaamiseen käytettävien tehokkuuslukujen löytäminen ei pääsään-

töisesti aiheuta mittaristojen suunnitteluvaiheessa ongelmaa. Tärkeimpien avainlukujen valit-

seminen tunnuslukujen joukosta aiheuttaa kuitenkin usein vaikeuksia. Mittaristojen rajoittami-

nen muutamaan tärkeimpään mittariin helpottaa tehokkuuden mittaamista ja kokonaiskuvan 
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muodostamista (Jonsson & Lesshammar, 1999; Schwarz, et al., 2002). Parmenter (2007) on 

esittänyt tehokkuuden seurantaan käytettävien mittaristojen koostuvan maksimissaan 10 tulok-

sen avainluvusta, 80 tehokkuusluvusta ja 10 tehokkuuden avainluvusta. Hän myös toteaa avain-

lukujen lukumäärän olevan tärkeää selkeän kokonaiskuvan ylläpitämiseksi.  

Mittaristojen suunnittelussa tulee miettiä yksittäisten mittauksien muodostamaan kokonaisku-

vaa. Tärkeimpien mittareiden määrällisen rajoittamisen lisäksi mittariston osat tulisi valita si-

ten, että kokonaiskuvan muodostaminen niiden avulla on helppoa. Niin mittaristoja kuin yksit-

täisiä mittauksia rakentaessa tulee huomioida myös yksiselitteisyys, jotta kaikki käyttäjät saavat 

saman kuvan nykyisestä tilanteesta ja mitä toimenpiteitä on tehtävä tilanteen muuttamiseksi. 

(Franceschini, et al., 2007) 

Mittareiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomioita niiden tarkkuuteen ja datan sopivaan ai-

kajänteeseen. Mittareita tulisi seurata sellaisella tarkkuudella, joka mahdollistaa mittareiden ar-

vojen muutoksen seurannan, mutta poistaa mittauksen kohinan. Usein tällaisia mittareita voi-

daan seurata esimerkiksi lyhyen aikavälin keskiarvona tai suhteena laitteen kapasiteettiin näh-

den.  Muutosnopeuden seuranta, tai tarkemmin muutosnopeuteen itseensä liittyvä ominaisuuk-

sien määrittely on myös huomioitava. Esimerkiksi prosessiteollisuudessa seurataan säiliöiden 

pintojen muutoksia. Tietyn säiliön pinnan tulisi normaalitilanteessa pysyä vakiona, ja muutok-

set sen pinnassa tulisi huomioida prosessin ohjaamisessa.  

Mittauksien ja mittauksien aikaväli on myös tärkeää valita oikein. Prosessiteollisuudessa mi-

tattavien arvojen muutoksiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti. Parhaimmassa 

tapauksessa operatiivisia KPI-mittareita voidaan käyttää prosessin normaalia suuremman vaih-

telun tunnistamiseen ja rajoittamiseen (Vorne, 2007). Tämä vaatii tehokkuuden mittauksilta 

datan esittämistä oikealta aikajänteellä. Esimerkiksi prosessissa kuluvan maakaasuun keskiarvo 

vuoden alusta ei kerro juuri mitään prosessin tämän hetkisestä tilasta, eikä käyttäjä pysty erot-

tamaan sen arvosta tekemiensä muutosten vaikutusta välittömästi. Avainlukujen liittyessä pro-

sessien kriittisiin parametreihin, tulisi niiden seurannan olla jatkuvaa, jotta lukujen muutoksiin 

pystytään vaikuttamaan välittömästi. Pääsääntöisesti tarve reaaliaikaiselle tiedolle tehokkuu-

desta toiminnan ohjaamiseksi ja kehittämiseksi korostuu lähellä tuotantoprosessia. (Onyemeh, 

et al., 2015; Parmenter , 2007)  

Mittarit, jotka yhdistävät yhteen lukuun monta mittausta, helpottavat vertailua eri tuotantopro-

sessien ja tuotteiden osalta. Prosessista syntyvää jätteen määrää tai prosessissa kuluvaa energiaa 

voidaan käyttää tällaisina mittareina. Yhdistetyt mittarit kuitenkin kadottavat mahdollisuuden 
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prosessin tarkempaan seurantaan tai tarvitsevat siihen avuksi muita mittareita tai osaamista. 

Esimerkiksi prosessin jätteen määrä itsessään ei esimerkiksi kerro, mistä jäte syntyy ja mistä se 

koostuu. (Martins, et al., 2007; Franceschini, et al., 2007) 

Huonosti suunnitellut mittarit saattavat myös ohjata toimintaa väärään suuntaan tai vääristää 

kuvaa tehokkuudesta. Liian monimutkaisten mittareiden käyttäminen lisää niiden tulkinnan 

vaikeutta ja väärinymmärryksen riskiä. Mittarit tulisi suunnitella siten, ettei jonkin tietyn mit-

tarin parantamisesta tulisi itseisarvo ja päämäärä muiden mittareiden edelle. Esimerkkinä täl-

laisesta voisi olla esimerkiksi saannon parantaminen hyödykkeiden kulutuksien kasvattami-

sella.  Neely et al. (1995) esittivät yhdeksi kriteeriksi mittareiden suunnittelulle sen, ettei mit-

tariston käyttäminen rohkaise lyhytaikaisen hyödyn tavoittelemiseen tai tehokkuuden paranta-

miseen muiden osastojen kustannuksella.  

 

 

3.3. Lukujen vertaileminen ja jatkuva kehitys 

 

Jotta toimintaa kyetään kehittämään, on toiminnan tehokkuuden mittaamiseen käytettäviä lu-

kuja pystyttävä vertaamaan johonkin. Usein vertailukohteena on toiminnan toteutunut tehok-

kuus. Mittareiden käyttäminen toiminnan tehokkuuden parantamiseen vaatii, että mittaukset 

toimivat suljetun piirin periaatteella. Tätä varten tarvitaan seuraavat kolme tekijää: 

- mitattavien kohteiden määrittäminen 

- vertailuarvojen ja/tai tavoitteiden asettaminen mittauksille 

- Työntekijöillä on oltava kyky vaikuttaa prosessiin ja mitattaviin arvoihin. 

Sisäisessä vertailussa mittareiden ja lukujen arvoja verrataan luvuille asetettuihin tavoitteisiin 

ja historialliseen dataan (Franceschini, et al., 2007). Toiminnan tehokkuuden sisäisen kehittä-

misen seuranta mahdollistuu vertaamalla dataa niistä historiallisiin tuotanto- ja talouslukuihin. 

Vertaileminen uuden laitoksen historiaan kuitenkin ongelmallista, koska alussa tuotanto nousee 

usein melkein itsestään ja pienillä parannuksilla. Ajan kuluessa prosessin kehittäminen vaikeu-

tuu ja hidastuu helppojen kehityskohteiden vähentyessä. Tehokkuuden mittauksen tulisikin ke-

hittyä tuotteen ja tuotannon elinkaaren mukana (Neely, et al., 1995).  
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Mikäli vertailu sisäisiin arvoihin ei ole mahdollista, voidaan mittareiden arvoja verrata ulkoisiin 

prosesseihin ja mittareihin suorituskykyvertailussa (Franceschini, et al., 2007). Mahdollisuus 

suorittaa tällaista vertailua vaihtelee suuresti eri teollisuuden aloilla riippuen siitä, onko tehok-

kuuden mittaaminen alalla hyvin yhtenäistä vai eroavatko alalla toimivat laitokset ja prosessit 

toisistaan merkittävästi. Lisäksi yritysten välinen kilpailu rajoittaa operatiivisen toiminnan te-

hokkuudesta kertovan tiedon saatavuutta (Von Gilsa, et al., 2017). 

Jatkuvaan parantamiseen liittyy tavoitteelliset arvot ja näiden arvojen säännöllinen uudelleen 

tarkastelu. Kuvassa 8 esitetty kaavio esittää KPI-lukujen tavoitteiden uudelleen määrittelyyn 

liittyvän sekvenssin.  

   

 

Kuva 8  KPI lukujen arvojen määrittäminen ja tavoitteiden uudelleenasettaminen.  

 

Mikäli KPI luvulle tai muulle käytettävälle mittarille asetettu tavoite saavutetaan, tulee luvulle 

asettaa uudet tavoitteelliset arvot. Tehokkuuden mittaaminen on iteratiivista jatkuvan paranta-

minen takia, ja osaamisen ja tehokkuuden kasvaessa tulee tavoitteita asettaa eteenpäin jatku-

vasti. Tyytyminen nykyisiin arvoihin näkyy ajan kuluessa tehokkuuden laskemisena. 

(Parmenter , 2007; Neely, et al., 1995; Globerson, 1985) 
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Jos mittareille asetettuja arvoja ei ole saavutettu, on käytettävissä olevia työkaluja käyttäen py-

rittävä vaikuttamaan prosessiin niiden taustalla. Mikäli käytettävissä olevat mahdollisuudet ja 

työkalut eivät tarjoa mahdollisuuksia vaikuttaa tehokkuuden avainlukuihin, on lukujen valinta 

ja käyttökelpoisuus toiminnan mittaamiseen puutteellista.  

Mittarit kertovat tämän hetkisestä tilanteesta. Mittareille tulisi kuitenkin asettaa tavoitteelliset 

arvot, joihin tehokkuuden kehittämisessä tulisi tähdätä. Mikäli mittari itsessään mahdollistaa 

jatkuvan parantamisen, tulee asetettua arvoa tarkistaa riittävän usein tavoitteellisuuden ylläpi-

tämiseksi. Tyytyminen nykyiseen tasoon ilman kehitystä johtaa usein tehokkuuden alenemi-

seen ajan kuluessa. 

 

 

4. ÖLJYNJALOSTUSTEOLLISUUDEN AVAINLUKUJA 

 

Öljynjalostusteollisuudelle on tyypillistä, että jokainen jalostamo on ainutlaatuinen. Tämä joh-

tuu eroista raaka-aineena käytettävässä raakaöljyssä, valmistettavista tuotteista, maantieteelli-

sistä sijainneista ja teknisestä iästä (Han, et al., 2015). Yhtenäisten prosessien tehokkuutta mit-

taavien mittareiden käyttö öljynjalostusteollisuudessa on vähäistä.  Öljynjalostamoiden yksit-

täisten yksikköprosessien tehokkuuden vertaileminen keskenään on kuitenkin mahdollista sa-

mojen fysiikan ja kemian lainalaisuuksien koskiessa kaikkia. (Robinson, 2006; Stevens, 2008; 

Treese, et al., 2015)  

Petrokemianteollisuudessa jalostamoiden tehokkuuden tärkeimpiä KPI-lukuja ovat: saanto, 

tuotantomäärät, polttoaineenkulutus ja tuotteen laatu (Treese, et al., 2015). Jalostamoita voi-

daan vertailla myös esimerkiksi kiinteiden kustannusten ja investointien suuruuksien avulla. 

Tällaista jaottelua käytetään myös esimerkiksi biopolttoaineiden valmistuksessa, jossa raaka-

aineet, prosessit ja saannot vaihtelevat perinteistä öljynjalostusteollisuuttakin enemmän. 

(Müller-langer, et al., 2014) Taulukossa III on esitetty öljynjalostamoilla seurattavia tuotannol-

lisia ja taloudellisia mittareita.   
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Taulukko III Öljynjalostamojen tehokkuuden mittaamisen käytettyjä avainlukuja   

Avainluku Määritelmä Selitys 

Tuotanto Valmistettujen tuot-

teiden määrä, t/h, t/d, 

t/a 

Vertailu ja raportoiminen omaan käyttöön, ei so-

vellu vertailuun muihin jalostamoihin. Voidaan 

laskea tuotantoa osa prosesseille (Treese, et al., 

2015) 

Käyttöaste, % Toteutunut tuotanto / 

Suunniteltu tuotanto 

Tuotannon suuruus verrattuna kapasiteettiin. Voi-

daan laskea koko jalostamolle tai yksittäisille lait-

teilla ja prosesseille (Stevens, 2008; SFS-EN ISO 

20815, 2009) 

Käytettävyys Toteutunut käyttö-

aika / suunniteltu 

käyttöaika 

Osuus ajasta, jolloin tuotanto on estynyt laitteiden 

saatavuuden takia (Tonchev & Tonchev, 2005) 

Saanto, % Tuotteet / raaka-ai-

neet 

Koko jalostamon prosessille tai yksittäiselle lait-

teelle laskettuna. Yksittäisten tuotteiden saannot 

prosessissa (Treese, et al., 2015; Stevens, 2008)  

Jalostusmar-

ginaali 

Myyntihinta - Kus-

tannukset 

Kertoo tuotteesta saatavan hinnan erotuksen pro-

sessin lähtöaineisiin ja käytettyyn energiaan (Öljy- 

ja biopolttoaineala ry , 2018) 

Kiinteät kus-

tannukset 

CAPEX 

€ Tuotteen valmistuksen kiinteät kustannukset, esi-

merkiksi työvoima, ovat kuluja, jotka eivät muutu 

tuotannon suuruuden mukaan. Investoinnit ovat 

isoja, jolloin investoidun kapasiteetin maksimaali-

nen hyödyntäminen on oleellista.  

Muuttuvat 

kustannukset 

OPEX 

€ / t tuotetta Tuotteen valmistuksen muuttuvat kustannukset. 

Sisältää muun muassa raaka-aineet ja energian 

(EY, 2015) 

Energiatehok-

kuus  

Energianyksikkö / t 

tuotetta 

Pitää sisällään prosessiin syötettävän polttoainei-

den ja energian kulutuksen prosessissa. Voidaan 

laskea yksittäiselle hyödykkeelle, kokonaisenergi-

ankulutukselle, uusiutumattomalle energialle jne.  

(Wang, 2008) 

Vedyn kulu-

tus 

Tuotetonnia kohden. Vedyn kulutus ja valmistus on myös yksi tärkeä 

osa jalostamon energiatehokkuutta. (Elsherif, et 

al., 2015) 

Hyödykkei-

den kulutus 

Tuotetonnia kohden. Seurataan jalostusprosessissa kuluvia hyödyk-

keitä, esimerkiksi vettä, sähköä ja maakaasua.   

Jätteen määrä kg/tuotetonnia koh-

den  

Oletuksena, että kaikki ostettu ja hankittu päätyy 

tuotteeksi tai jätteeksi, jolloin jätteen vähentämi-

nen saannon parantamiseksi on oleellista (Martins, 

et al., 2007; Christ & Burritt, 2015) 

Turvallisuus Tapaturmat / työtun-

nit,  

Poissaoloon johtaneet tapaturmat, raportoidut vaa-

ratilanteet 

 

Ympäristö  Päästöt/vuodot/häiriöt ympäristöön. Näitä voidaan 

tilastoida esimerkiksi tapahtumien määrinä tai 

päästöjen/vuotojen tilavuuksina 
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Useat taulukossa III esitetyt mittarit ovat yleismaailmallisia ja ovat käytössä laajasti muillakin 

prosessiteollisuuden aloilla. Joidenkin mittareiden painoarvo tehokkuuden mittaamisessa on 

suurempi öljynjalostusteollisuudessa kuin muilla teollisuudenaloilla. Tällaisia mittareita ovat 

esimerkiksi energiankulutus ja tuotannon jalostusmarginaali.  

Vaihtelevista raaka-ainelaaduista ja jalostusprosesseista huolimatta öljynjalostamot valmistavat 

hyvin standardoituja tuotteita, joissa kilpaileminen tuotteen laadulla on vähäistä. Tämän takia 

öljynjalostamoiden on pystyttävä kilpailemaan jalostuksen tehokkuudella ja tuotteista saata-

valla katteella.  

Öljynjalostuksessa tuotannon tärkein avainluku on jalostetun tuotteen tai tuotteiden määrä, joka 

ilmaistaan usein tonneina tai barreleina ajanjaksoon nähden. Tuotetut tonnit määräävät jalos-

tuksen taloudellisuuden ja mahdolliset tulevat voitot, sekä asiakastyytyväisyyden. Lopulta ne 

myös kertovat jalostamon tuotannon onnistumisesta suunnitelmiin nähden. Kilpailtaessa tuo-

tannon tehokkuudella, tuotetut tuotetonnit eivät kuitenkaan riitä ainoaksi tehokkuuden avainlu-

vuksi. 

Jalostusmarginaali kertoo tuotteista saatavan hinnan erotuksen prosessin lähtöaineisiin ja hyö-

dykkeisiin (Öljy- ja biopolttoaineala ry , 2018). Se soveltuu jalostamoiden teknilliseen ja talou-

delliseen vertailuun. Marginaalin suuruus vaihtelee alueittain, mikä johtuu epäotollisemmista 

olosuhteista ja mahdollisuuksista polttoaineen valmistukseen. Esimerkiksi suuremmat energia-

kustannukset Euroopassa heikentävät kilpailukykyä Pohjois-Amerikassa sijaitsevia jalosta-

moita vastaan (Solomon Associates, 2017). Jalostusmarginaali lienee merkittävin jalostamoi-

den tehokkuuden seurantaan liittyvä mittari. Tämä kerää yhteen mittariin jalostuksen energia-

tehokkuuden, resurssitehokkuuden ja taloudellisen puolen. Jalostusmarginaalia voidaan sovel-

taa myös biopolttoaineiden jalostuksen tehokkuuden seurantaan, mutta luvut eivät ole vertailu-

kelpoisia fossiilisten polttoaineiden jalostuksen kanssa. 

Toinen este tuotannolle on jalostamoiden käytettävyys. Tämä kuvastaa ajan osuutta, jolloin ja-

lostamo ei pysty tuottamaan tuotetta laitteiden saatavuuden takia. Ajallista käytettävyyttä voi-

daan laskea kaikelle ajanjaksolla käytettävissä olevalle ajalle, tai osuutena ajalle, jolloin lait-

teisto ei ole käytössä suunnittelemattomien pysähdysten tai huoltojen takia. Suunnittelematto-

mien pysähdysten ja huoltojen osuudesta käytetään myös nimitystä luotettavuus (Tonchev & 

Tonchev, 2005). Käytettävyys voidaan laskea yhtälöllä (4.1) ja luotettavuus yhtälöllä (4.2). 
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𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐴𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎
∗ 100%    (4.1) 

𝐿𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =
𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎−𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑦𝑠äℎ𝑑𝑦𝑠

𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎
∗ 100% 

          (4.2) 

Luotettavuuden ja käytettävyyden arvot vaihtelevat suuresti prosessien välillä riippuen esimer-

kiksi organisaation kokemuksesta, kunnossapidosta ja prosessin teknisestä valmiudesta ja vaa-

tivuudesta. Operatiiviselle käytettävyydelle erinomaiseksi arvoksi, jolla pääsee ylimpään nel-

jännekseen suorituskykyvertailuissa, mainitaan 97% (Solomon Associates, 2017).   

Kapasiteetin käyttöasteen täysimääräinen hyödyntäminen on oleellista öljynjalostamoiden ta-

loudelliselle tehokkuudelle. Jalostamoihin on sitoutunut huomattavia määriä kiinteää pääomaa 

ja jalostuksen kiinteät kustannukset ovat korkeat. Tällöin alhaisella tuotannolla ja/tai käyttöas-

teella kiinteiden kustannusten vaikutus jalostusmarginaaliin on merkittävä. (Stevens, 2008) 

Saanto kertoo sen osuuden prosessin syötteistä, jotka saadaan jalostettua lopputuotteiksi. Syöt-

teisiin lasketaan mukaan kaikki prosessiin syötettävät komponentit ja hyödykkeet, jotka kuluvat 

prosessissa. Saanto lasketaan yleisesti yhtälöllä (4.3) 

𝑆𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜 % =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡,𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛 𝑠𝑦ö𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣ä𝑡 𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎−𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑡,𝑡
    (4.3) 

Saanto voidaan laskea yksittäisille tuotteille tai kokonaissaantona halutulle tuotteelle. Saannon 

laskennassa tulee huomioida myös prosessin sivutuotteet. Useimmiten prosessia ajetaan pää-

tuotteen saannon maksimoimiseksi raaka-aineista. (Stevens, 2008) 

Prosessissa kuluvat hyödykkeet ovat tärkeä osa tehokkuuden mittaamista. Öljynjalostusteolli-

suus kuluttaa huomattavia määriä energiaa, jolloin erityisen tärkeitä seurattavia käyttöhyödyk-

keitä ovat prosessissa käytettävät polttoaineet. Vety on myös merkittävä hyödyke öljynjalos-

tusteollisuudessa. Sen valmistaminen reformoimalla maakaasusta on jalostuksen suurimpia 

energian kuluttajia (Han, et al., 2015).  

Martins et al. (2007) on esittänyt valmistuksen avainluvuiksi materiaali- ja energiaintensiteet-

tejä. Martinsin mukaan materiaali-intensiteetti kuvaa sitä määrää uusiutumattomia raaka-ai-

neita, jotka tarvitaan tuotteen valmistuksessa. Schwarz et al. (2002) määrittelee materiaali-in-

tensiteetin massaksi raaka-aineita, mikä ei päädy prosessin tuotteisiin.  
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Energiaintensiteetti kertoo tuotteen jalostuksessa kuluvan uusiutumattoman energian. Kasvi-

huonekaasupäästövähenemän tavoin materiaali- ja energia intensiteettejä voidaan käyttää myös 

prosessin kestävyyden mittaamiseen. 

 

4.1. HSB Solomon Associates LLC  

 

Öljynjalostusteollisuuden tehokkuutta mitattaessa HSB Solomon Associates LLC (www.solo-

mononline.com) nousee esiin yhtenä merkittävänä jalostamoiden suorituskykyvertailuja teke-

vänä yhtiönä. Yritys tuottaa öljy- ja kaasuteollisuuteen vertailevaa dataa toiminnan tehokkuu-

desta. Yritys tuottaa anonyymejä raportteja jalostamoiden tehokkuudesta, joiden avulla asiakas 

pystyy vertaamaan oman jalostamonsa suoriutumista kilpailusta. Solomon vertaa sekä jalosta-

moiden suhteellista tehokkuutta omissa viiteryhmissään, joka tasapäistää suuruuden eko-

nomian, sekä kilpailukykyä muihin jalostamoihin nähden. 

Solomonin tiedonkeruu ja analyysi perustuu osallistumisen vaatimaan vaihtokauppaan tiedosta: 

jalostamon on annettava omat tietonsa saadakseen vertailevaa tietoa takaisin. Yhtiö raportoi ja 

vertaa jalostamoita esimerkiksi alueellisiin kilpailijoihin tai teknisesti saman ikäisiin jalosta-

moihin. Pääsääntöisesti yrityksen jakamat tiedot ovat luottamuksellisia ja anonyymejä, jolloin 

tiedon saaminen osallistumatta vertailuihin on rajoittunutta.   

Taulukossa IV on esitetty Solomon Associatesin käyttämiä mittareita öljynjalostamoiden te-

hokkuudesta. 
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Taulukko IV HSB Solomon Associates LLC. käyttämiä mittareita öljynjalostamoiden tehok-

kuuden arvioimiseen.  

Mittari Mitä mittaa? 

EDC, Equivalent distilla-

tion capacity 

Arvoa käytetään tasaamaan erilaisten prosessien ja kapasi-

teettien vaihtelua suorituskykyvertailussa. Määrityksessä 

käytetään apuna jalostamoiden kompleksisuuskertoimia.  

Operational availability Luku kuvaa jalostamoiden käytettävyyttä, josta on vähen-

netty suunnitellut pysähdykset.  

EII, Energy Intensity Index Mittaa jalostamon ja yksikköprosessien energiatehokkuutta 

verrattuna yksiköille määritettyihin standardiarvoihin.  

CEI, Carbon Emissions In-

dex 

Mittaa jalostamon ja yksikköprosessien CO2 päästöjä verrat-

tuna yksiköille määritettyihin standardiarvoihin. 

 

Taulukossa IV mainittujen mittareiden lisäksi Solomon kerää raporteissaan tietoa jalostamoi-

den jalostusmarginaaleista, henkilötyövuosista ja henkilömäärästä työntekijäryhmittäin. Esi-

merkiksi tutkimukseen osallistuva jalostamo saa tiedoksi kuinka paljon vastaavilla jalosta-

moilla on insinöörejä eri toiminnoissa, kuinka tehokasta henkilöstön hyödyntäminen on verrat-

tuna muihin jalostamoihin.  

Solomon Associates pyrkii normalisoimaan hyvinkin erilaiset öljynjalostamot samalla viivalle 

käyttämällä ekvivalenttia tislaus kapasiteettia (Equivalent distillation capacity, EDC). Tämä 

luku huomioi jalostamoiden raaka-aineen, kapasiteetin, prosessin ja tuotepaletin. Koko jalosta-

mon EDC voidaan laskea yhtälöllä (4.4). 

𝐸𝐷𝐶 = ∑ 𝐹 ∙
𝐶𝑖

𝐶𝐶𝐷𝑈

𝑁
𝑖=1         (4.4) 

missä F yksikön kompleksisuuskerroin 

 Ci yksikön kapasiteetti 

 CCDU Raakaöljyn tislausyksikön kapasiteetti, t/d 

 N yksiköiden lukumäärä. 

EDC asettaa öljynjalostamot samalle viivalle vertaamalla yksikköprosessien kapasiteettejä raa-

kaöljyn tislausyksiköihin. Yhtälössä (4.4) käytettävä kompleksisuuskerroin kuvaa öljynjalos-

tuksen yksikköprosessien monimutkaisuutta verrattuna raakaöljyn tislausyksikköön. Tämä 
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voidaan laskea vertaamalla yksiköiden hintoja raakaöljyn tislausyksikön kustannuksiin. 

(Johnston, 1996). Kompleksisuuskerroin F lasketaan yhtälöllä (4.5) 

𝐹 =
𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠,€ / 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖,𝑡/𝑑 

𝑅Ö 𝑡𝑖𝑠𝑙𝑎𝑢𝑠 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠,€ / 𝑅Ö 𝑡𝑖𝑠𝑙𝑎𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖,𝑡/𝑑
    (4.5) 

Kompleksisuuskertoimen on kehittänyt W.L. Nelson 1960 luvulla osana useampaa artikkelia 

The Oil & Gas Journal lehdessä. Kerroin on kehitetty mahdollistamaan öljynjalostamoiden ver-

tailu huomioiden prosessien monimutkaisuuden sekä prosessiyksiköiden investointien suuruu-

den. Kompleksisuuskerroin ei itsessään kerro jalostamoiden tehokkuudesta, mutta sen avulla 

voidaan tarkastella jalostamoiden tuotteiden jalostusarvoa. (Kaiser, 2017)    

Öljynjalostuksen yksiköiden kompleksisuuskertoimien määrityksessä on rajoitteena tarkan tie-

don saatavuus jalostamoiden investoinneista ja yksiköistä. Myös ajalliset ja alueelliset erot in-

vestoinneissa heikentävät datan luotettavuutta. The Oil & Gas Journal julkaisee vuosittain päi-

vitettyjä kompleksisuuskertoimia öljynjalostuksen yksiköille, mutta kyseisissä raporteissa ei 

dokumentoida kompleksisuuskertoimien laskentaan käytettyä dataa lähteineen. (Kaiser, 2017) 

Koska EDC huomioi myös vertailtavien jalostamoiden kompleksisuuden, voi kahden eri kapa-

siteettia olevan jalostamon vertailuarvo olla sama Solomonin vertailussa (de Lima & Schaeffer, 

2011). Tässä tulee kuitenkin huomata suuruuden ekonomian tukevan kapasiteetiltaan suurem-

pien jalostamoiden taloudellisuutta kiristyvässä ympäristössä. Vertailu kapasiteettien avulla ei 

myöskään kerro kuinka tehokkaasti jalostamot hyödyntävät kapasiteettiään. Vertailun tueksi 

tulee tietää myös jalostamoiden käyttöaste. (Johnston, 1996) 

Energy Intensity Index EII, mittaa jalostamoiden energiatehokkuutta. Kyseinen mittari huomioi 

jalostamoiden erilaiset raaka-aineet, tuotteet ja kapasiteetit vertaamalla jalostamoiden yksikkö-

prosesseja niille asetettuihin standardi energiankulutus arvoihin. Yksikkökohtaiset standardiar-

vot energiankulutukselle ovat Solomonin määrittelemiä, ja määrityksen perusteet eivät ole jul-

kista tietoa. EII mittarin arvon laskeminen on esitetty yhtälössä (4.6) (Cagnolatti, 2017). 

𝐸𝐼𝐼 =
𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠

𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
∗ 100     (4.6) 

Mittarin arvon ollessa alle 100, on jalostamo Solomonin suorituskykyvertailussa keskimää-

räistä energiatehokkaampi (Nyboer & Rivers, 2002). Tehokkuuden laskeminen jokaiselle yk-

sikköprosessille mahdollistaa kehityskohteiden tunnistamisen jalostamon prosessista. Koko ja-

lostamon EII lasketaan yksikköprosessien saamien arvojen summana (Larive, 2009).  Energia 
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on merkittävimpiä kulueriä öljynjalostusteollisuudessa, joten energiatehokkuuden ja EII:n seu-

raaminen on öljynjalostusteollisuudessa usein jatkuvaa (Ellerington, 2015).  

Japanilaisten öljynjalostamoiden suorituskykyvertailussa Solomon kiinnittää huomioita raaka-

ainetta halvempien tuotteiden valmistamiseen. Näiden jakeiden seuraaminen ja minimoiminen 

on taloudellisen tehokkuuden kannalta tärkeää. (Solomon Associates, 2016) Biojalostamolla 

tällainen jae on piki, jonka minimointi on yksi esikäsittelyprosessin optimoinnin tarkoituksia.  

Solomon Associates:in käyttämien indeksien ja suorituskykyvertailun käyttökelpoisuus bioja-

lostamon prosessien suorituskykyvertailuun on todennäköisesti rajoittunutta. Tämä johtuu 

biojalostamon prosessin ja raaka-aineiden ainutlaatuisuudesta perinteiseen öljynjalostukseen 

nähden. Ainutlaatuisuuden takia vertailukohteiden löytäminen voi olla myöskin vaikeaa. EII 

arvo pystyttäneen laskemaan ainakin joillekin jalostamon prosesseille, esimerkiksi tuotteen ja-

kotislaukselle. Biojalostamon suorituskykyvertailu henkilöstön tehokkuudella voi olla myöskin 

harhaanjohtavaa johtuen jalostamon pienestä kapasiteetistä.  

 

 

5. GHG-VÄHENEMÄ 

 

Perinteisen öljynjalostusteollisuuden tavoin biopolttoaineiden valmistuksessa käytetään lukui-

sia erilaisia raaka-aineita ja prosesseja. Tämän takia biopolttoaineiden asettaminen paremmuus-

järjestykseen on haastavaa, ja käytettävien mittareiden tulisi huomioida useita muuttujia 

(Müller-langer, et al., 2014). Biopolttoaineiden valmistuksessa käytetään useita alalle tyypilli-

siä KPI-lukuja, joista useat liittyvät tuotannon kestävyyteen ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. 

Useissa luvuissa vertailuarvona käytetään fossiilisten polttoaineiden tuotantoa ja jalostusta.  

Kasvihuonekaasupäästövähenemällä, puhutaan jatkossa GHG-vähenemänä, mitataan biopolt-

toaineen valmistuksen kasvihuonekaasupäästöä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Vähene-

män syntymiseen vaikuttavat prosessissa kuluvat hyödykkeet, tuotantomäärät ja tuotannon te-

hokkuus.  

Euroopan unioni on asettanut biopolttoaineiden kestävyydelle GHG-vähenemän minimivaati-

mukset. Vuodesta 2017 lähtien biopolttoaine on luokiteltu kestäväksi (sustainable), jos sen 

GHG-vähenemä on yli 50%. Vuodesta 2018 lähtien uusien biopolttoaineita valmistavien 
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jalostamoiden GHG-vähenemän tulee olla yli 60%, jotta tuotteita voi myydä uusiutuvina polt-

toaineina. (European Commission, 2018)  

GHG-vähenemä on tunnistettu biojalostamolla kuvaamaan hyvin koko jalostamon tehokkuutta. 

Yksinkertaistettuna vähenemän suuruus kasvaa tuotannon volyymin kasvaessa. Tällöin myös 

hyödykkeiden ominaiskulutukset laskevat. Jotta mittari antaa riittävän tarkan kuvan jalostamon 

toiminnasta tietyllä ajanhetkellä ja olisi käyttökelpoinen jatkuvaan parantamiseen, tulee sen las-

kennan päivittyä riittävän usein, parhaimmassa tapauksessa jatkuvasti prosessimittausten pe-

rässä.   

Tähän KPI-lukuun yhdistyy hyvin koko Biopolttoaineiden toiminnan tehokkuus, ja mittarin ar-

von kehityksellä on myös suora vaikutus tuotteiden kilpailukykyyn. Tämä mittari yhdistää toi-

mintoja kaikista jalostamon osa-alueista aina raaka-aineiden hankinnasta biopolttoaineen lop-

pukäyttöön. 

 

 

5.1. GHG-vähenemän laskenta 

 

Uusiutuvien biopolttoaineiden GHG-vähenemä voidaan laskea yhtälöllä (5.1) (Soimakallio & 

Koponen, 2011) 

𝐺𝐻𝐺 𝑣äℎ𝑒𝑛𝑒𝑚ä, % =
𝐸𝐹−𝐸𝐵

𝐸𝐹
       (5.1) 

missä, EB biopolttoaineiden valmistuksen kokonaispäästöt  

EF fossiilisten polttoaineiden kokonaispäästöjen vertailuarvo. 

Soimakallion ja Koposen (2011) mukaan yhtälössä (5.1) käytettävä fossiilisten polttoaineiden 

kokonaispäästöjen vertailuarvo EF on viimeisin todellinen keskiarvo Euroopan unioissa käytet-

tyjen fossiilisten polttoaineiden osalta. Mikäli tätä tietoa ei ole käytettävissä, käytetään tälle 

arvoa 83,8 gCO2eq/MJ (Euroopan unioni, 2009). Kokonaispäästöjen arvioinnissa huomioidaan 

kaikki polttoaineen valmistuksen aiheuttamat päästöt raaka-aineen hankinnasta polttoaineen 

loppukäyttöön. Polttoaineen loppukäyttöä ei huomioida laskennassa, mikäli vertailtavilla polt-

toaineille ei ole selvää eroa loppukäyttäjän kulutuksessa, esimerkiksi auton kilometrikohtai-

sessa polttoaineen kulutuksessa. (Euroopan unioni, 2009; Soimakallio & Koponen, 2011) 
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Biopolttoaineiden käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt EB voidaan laskea yhtälöllä (5.2) 

(Euroopan unioni, 2009) 

𝐸𝐵 = 𝑒𝑒𝑐 + 𝑒𝑙 + 𝑒𝑝 + 𝑒𝑡𝑑 + 𝑒𝑢 − 𝑒𝑠𝑐𝑎 − 𝑒𝑐𝑐𝑠 − 𝑒𝑐𝑐𝑟 − 𝑒𝑒𝑒   (5.2) 

missä eec raaka-aineen tuotannosta tai viljelystä aiheutuvat päästöt 

 el maankäytön muutoksista aiheutuvat vuosittaiset päästöt 

 ep tuotteen jalostuksesta aiheutuvat päästöt 

 etd kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat päästöt 

 eu polttoaineen käytöstä aiheutuvat päästöt 

 esca maankäytön paranemisen aiheuttama vähenemä päästöissä 

 eccs hiilidioksidin talteenoton ja geologisen varastoinnin päästövähenemä 

 eccr hiilidioksidin talteenoton ja korvaamisen päästövähenemä 

 eee päästövähenemä sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.  

Yhtälö (5.2) pitää sisällään kaikki päästöt raaka-aineen tuottamisesta ja logistiikasta tuotteen 

loppukäyttöön. Uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa voidaan tehdä useita oletuksia yhtä-

lön (5.2) muuttujien arvoista tai ne voidaan olettaa nollaksi tai allokoida jalostamon ulkopuoli-

sille lähteille. Kun käytetään raaka-aineena teollisuuden tähteitä, voidaan esimerkiksi raa-

kasyötteen päästöt osoittaa kokonaisuudessaan sen tuotantoprosessille. Tällöin uusiutuvien 

polttoaineiden vähenemän laskennassa raaka-aineen tuotannon aiheuttamat päästöt eec on 0. Uu-

siutuvien polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt eu ovat 0.  

Kuvassa 9 on esitetty uusiutuvan polttoaineen valmistuksen GHG-vähenemän laskennan tase-

raja  

  

Kuva 9  Uusiutuvien polttoaineiden GHG-vähenemän laskennan taseraja. 

Raaka-aineiden sekä tuotteiden kuljetuksen ja jakelun vaikutus vähenemään lasketaan todellis-

ten toteutuneiden ajokilometrien ja kuormien mukaan. Raaka-aineille kuljetukset lasketaan tuo-

tantolaitokselta biojalostamolle. Tuotteiden osalta liikennekäytössä vähenemän laskenta 
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päättyy tuotteiden loppukäyttöön ajoneuvoissa (Well-to-Wheels). Petrokemianteollisuuteen 

myytäessä tuotteiden vähenemä lasketaan päättyväksi tuotteen lähtemiseen jalostamolta 

(Cradle-to-gate). 

Kun halutaan seurata ja mitata vain jalostuksen osuutta GHG-vähenemään, tulee laskennan ta-

seraja muodostaa jalostamon ympärille. Tällöin kuljetuksesta, jakelusta ja käytöstä aiheutuvat 

päästöt voi huomioida laskennassa standardilukuina. Biojalostamon GHG-vähenemän lasken-

nan tasekaavio on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10 Jalostuksen GHG-vähenemän laskenta.  

 

Jalostamon sivutuotteet, piki ja syötteen helposti haihtuvat jakeet, luokitellaan prosessin täh-

teiksi, jolloin niille ei kohdenneta osuutta jalostuksen GHG-vähenemästä.  

Uusiutuvien polttoaineiden jalostuksen päästöt ep voidaan laskea yhtälöllä (5.3) 

𝑒𝑝, 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑡𝑏𝑝 =
𝐸𝑀𝑠äℎ𝑘ö𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠+𝐸𝑀𝐿ä𝑚𝑚ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜+𝐸𝑀𝑠𝑦ö𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡+𝐸𝑀𝑗ä𝑡𝑒𝑣𝑒𝑑𝑒𝑡

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡
 (5.3) 

jossa 

𝐸𝑀𝑠äℎ𝑘ö𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 = 𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑠äℎ𝑘ö𝑛 𝑚ää𝑟ä ∙  𝑎𝑙𝑢𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 (5.4) 

𝐸𝑀𝑙ä𝑚𝑚ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 = 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 ∙   𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 (5.5) 
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𝐸𝑀𝑠𝑦ö𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 = 𝑠𝑦ö𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 ∙ 𝑠𝑦ö𝑡𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛.    (5.6) 

 

Jätevesien päästöt EMjätevedet voidaan jättää huomioimatta tuotannon päästöjen ep laskennassa, 

sillä niiden osuus on alle 0,5 % kokonaispäästöistä. Syötteiden osuus EMsyötteet lasketaan kai-

kille jalostuksessa käytettäville hyödykkeille ja kemikaaleille, joiden vaikutus on enemmän 

kuin 0,5 % kokonaisvähenemästä. Hyödykkeet, joiden vaikutus vähenemään on todistetusti alle 

0,5 %, voidaan jättää huomioimatta laskennassa. Biojalostamolla tällaisia hyödykkeitä ja virtoja 

biojalostamolla ovat esimerkiksi jätevedet, lämmönsiirtoneste ja kiertokaasun käsittelyssä käy-

tettävä amiini. Jalostuksen seisokit, jolloin raaka-aineiden syötöt sekä kaikkien tuotteiden ja 

tähteiden virtaukset ovat 0, voidaan jättää huomioimatta vähenemän laskennassa.  

Kaavoissa (5.4), (5.5), ja (5.6) olevat kertoimet ovat määritetty tietyille oletusteknologioille. 

GHG-vähenemän laskennassa voidaan käyttää EU:n uusiutuvien polttoaineiden direktiivissä 

(Euroopan unioni, 2009) esitettyjä oletuskertoimia tietylle teknologialle ja raaka-aineille, arvot 

voidaan laskea todellisen toteuman perusteella, tai arvot voidaan määrittää oletusarvojen ja to-

dellisen toteuman yhdistelmänä. Käytännössä laskentatavat ja kertoimet valitaan siten, että 

maksimoidaan vähenemän suuruus prosessille ja tuotteelle.  

GHG-vähenemän arvo ei mahdollista tarkkaa analyysiä jalostamoiden ja tuotantolaitosten pro-

sesseista, sillä kyseinen mittari on koottu prosessin kokonaispäästöistä ja -kulutuksista. 

(Martins, et al., 2007) Lisäksi nykyisellään vähenemä ei huomioi jalostamolla käytettävää höy-

ryä sen valmistuksen tapahtuessa uusiutuvalla ja hiilineutraalilla polttoaineella. Mikäli höyryn 

valmistuksessa käytetään prosessin muutosten myötä esimerkiksi turvetta, nousee höyryn ku-

lutuksen aiheuttamat päästöt osaksi vähenemää. Kun höyry ei ole näkyvissä GHG-vähenemän 

arvossa, voi prosessin optimoiminen vähenemän parantamiseksi aiheuttaa vinoumaa höyryn 

kulutukseen.  

Maakaasu on merkittävin yksittäinen osa biojalostamon GHG-vähenemää. Tämän takia epä-

suorasti vähenemää olisi tarkempi mitata vain maakaasun kulutuksen kautta. Tällöin mittari 

olisi lähempänä käyttökohteitaan ja sen muutoksiin olisi helpompi reagoida niiden ollessa lä-

hempänä prosessia. Tämä myös sen takia, että toisen suuren vähenemään vaikuttavan tekijän, 

sähkönkulutuksen, optimointi jalostamon tuotannossa on mahdollisuuksiltaan rajoittunutta. 
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6. KOKONAISTEHOKKUUS OEE 

 

Kokonaistehokkuutta (OEE, Overall equipment Effectiveness) käytetään mittaamaan yksiköi-

den ja prosessien kykyä toimia asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sen alkuperäinen tarkoitus 

on yksittäisten laitteiden tehokkuuden mittaaminen. Tästä huolimatta, OEE:n ja sen suunnitte-

lijoiden tarkoituksena oli päätyä tehokkuuden mittauksella kohti hyvin toimivaa laitosta, jossa 

tehokkuus ei perustu vain erinomaisesti toimiviin yksittäisiin laitteisiin. Se on siis tarkoitettu 

yksittäin korkealla tehokkuudella toimivien laitteiden optimointiin. (Muthiah & Huang, 2007). 

Tehokkuuden laskennassa on siten kyettävä käsittelemään suurempien kokonaisuuksien yhteis-

tehokkuuksia. 

Kokonaistehokkuus OEE voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: tehokkuus, käytettävyys ja 

laatu. Kokonaistehokkuus OEE määritellään yhtälöllä (6.1) (Saha, et al., 2016; De Groote, 

1995).  

𝑂𝐸𝐸 = 𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 ∙  𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 ∙  𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢     (6.1) 

Tehokkuuden, käytettävyyden ja laadun arvoja verrataan prosentteina niille asetettuihin vertai-

luarvoihin. OEE voi täten saada arvoja väliltä 0-100%. Yleisesti yli 85% arvoa pidetään hyvänä 

tuloksena kokonaistehokkuudelle. (Saha, et al., 2016)  

Yhtälössä (6.1) käytettävä nopeus kertoo laitteen tai prosessin tuotannon tietyllä ajanjaksolla, 

esimerkiksi litraa tunnissa tai kappaletta työvuoron aikana. Nopeus kuvastaa sitä osuutta yksi-

kön suunnitellusta kapasiteetistä, jolla se toimii. Se voidaan laskea yhtälöllä (6.2). 

𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑗𝑎𝑛ℎ𝑒𝑡𝑘𝑒𝑙𝑙ä,𝑡/ℎ

𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖,𝑡/ℎ
     (6.2) 

Käytettävyys kuvaa aikaa, jonka laite on käytettävissä sille osoitettuun tehtävään. Tähän vai-

kuttavat muun muassa seisokit, suunnittelemattomat pysähdykset ja pullonkaulat raaka-ainei-

den saatavuudessa. Öljynjalostusteollisuudessa käytettävyyden arvon tulisi olla yli 97%, jotta 

laitos kuuluisi parhaaseen neljännekseen Solomon Associates suorituskykyvertailuissa 

(Solomon Associates, 2017). Kokonaistehokkuutta laskettaessa käytettävyys lasketaan luvussa 

4 esitetyn yhtälön (4.1). 

Käytettävyys voidaan jakaa tarkemmin vielä mekaaniseen ja operatiiviseen käytettävyyteen. 

Mekaaninen käytettävyys kuvaa aikaa, jonka laite on mekaanisesti valmis toimimaan tarkoite-

tussa tehtävässään. Karkeana jakona nämä voidaan jakaa kunnossapidon ja käyttöorganisaation 
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vastuille. Operatiivinen käytettävyys kertoo sen ajan, jolloin laite on mekaanisesti käytettävissä 

sille suunniteltuihin tehtäviin, muttei operatiivisista syistä ole käytössä. Tämä voi aiheutua esi-

merkiksi huonosta suunnittelusta tai raaka-aineen puutteesta.   

Kappaletavarateollisuudessa laatua voidaan seurata esimerkiksi hylättävillä pulloilla kaikista 

valmistetuista pulloista. Tällaisessa teollisuudessa tällainen luku kertoo suoraan prosessin tai 

yksittäisten laitteiden laadun ja antavat työkaluja juurisyiden löytämiseen. Jatkuvatoimisessa 

prosessiteollisuudessa ei yleensä voida erotella mitään tiettyjä osuuksia tuotteesta, joka ei vas-

taisi laatua. Useimmiten laatu on joko kohdillaan, tai sitten tuotanto ei täytä spesifikaatioita 

ilman välimuotoja.  

Laatu kuvaa tuotantoprosessin saantoa raaka-aineista laadullisesti hyväksyttäviksi tuotteiksi. Se 

voidaan laskea yhtälöllä (6.3). 

𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢 =
ℎ𝑦𝑣ä𝑘𝑠𝑦𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡

𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡
       (6.3) 

Laadun ollessa 100%, kaikki valmistetut tuotteet täyttävät lopputuotteen kriteerit. Kappaleta-

varateollisuudessa laatua mitataan yleisesti virheellisten kappaleiden osuutena kaikista valmis-

tetuista kappaleista. Tämän seuraaminen laite tasolla mahdollistaa sen koneen tai laitteen osan 

tunnistamisen, joka aiheuttaa eniten laatuhäiriöitä. Öljynjalostuksen tuotteille laadullisia mitta-

reita voivat olla esimerkiksi samenemispiste ja tuotteen puhtaus. 

Mikäli laite ei ole riippuvainen sitä edeltäneiden laitteiden tuotannosta, OEE riippuu jälkim-

mäisen laitteen teoreettisesta tuotannosta ja sen käytettävyydestä. Mikäli aikaisempi prosessi 

rajoittaa toisen prosessin tuotantoa, on OEE:n rajoitteena ensimmäisen laitteen tuotanto ja toi-

sen laitteen laatu. Mikäli tuotannossa ei ole pullonkauloja ennen yksittäistä laitetta, tuotannon 

tehokkuuden määrittää tällöin kyseisen laitteen kokonaistehokkuus. (Muthiah & Huang, 2007) 

Kokonaistehokkuutta laskevat tekijät voidaan jakaa kuuteen päätekijään (Saha, et al., 2016). 

Näitä tekijöitä on havainnollistettu taulukossa V ja kuvassa 11.  

Taulukko V ‘’Six big losses’’, merkittävimmät kokonaistehokkuutta laskevat tekijät. Muo-

kattu lähteestä (Jonsson & Lesshammar, 1999) 

Käytettävyys Nopeus Laatu 

Suunnitellut pysähdykset 

- Huoltoseisokit 

- Pesut 

Pienet pysähdykset, esimer-

kiksi yksittäisten ei kriittis-

ten laitteiden hajoaminen 

Tuote ei vastaa  

spesifikaatioita 

Suunnittelemattomat pysäh-

dykset 
Alentunut tuotantonopeus 

Rejekti tuotannon ylös- ja 

alasajossa 
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Kuva 11 ’’Six Big Losses’’, hävikit, jotka vaikuttavat tuotantoprosessin kokonaistehok-

kuuteen. Muokattu lähteestä (Jonsson & Lesshammar, 1999)  

 

Suunnittelemattomat pysähdykset voivat johtua sisäisistä syistä, esimerkiksi laitteiden hajoami-

sista, tai ulkoisista syistä, joihin laitos ei pysty varautumaan. Alentunut tuotantonopeus voi joh-

tua operatiivisista tai mekaanisista syistä.   

Tunnistamalla hukkaa aiheuttavat syyt ja laitteet voidaan löytää tuotantoprosessin pullon-

kauloja ja syitä niiden taustalla. Tarkempi tuotantoa laskevien tekijöiden tunnistaminen ohjaa 

tuotannon kehitystä, ja voi johtaa jatkotoimenpiteinä esimerkiksi investointien tarkempaan koh-

distamiseen, ajomallien muutoksiin tai raaka-aine ja tuotelaatujen tarkempaan huomiointiin 

prosessissa.   
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6.1. Kokonaistehokkuuden soveltaminen biojalostamolla 

 

Biojalostamolla kokonaistehokkuutta seurataan koko jalostamon tehokkuutta kuvaavana lu-

kuna, jossa nopeus määräytyy toteutuneen kokonaistuotannon mukaan. Seuranta ei ole reaali-

aikaista, vaan se päivittyy tehdasvuorokausittain (07.00-07.00) edellisen vuorokauden toteutu-

neen tuotannon perusteella. Laskenta on rakennettu osaksi prosessinohjausjärjestelmän päivä-

kirja toimintoa.  

Tämän hetkisessä kokonaistehokkuuden laskennassa nopeus lasketaan tuotettujen biopolttoai-

neiden yhteismääränä. Tuotteiden laatua seurataan kokonaistehokkuuden laskennassa hylkysäi-

liöön ohjattavan tuotteen määrällä. Tuotteet ohjataan hylkysäiliöön, kun se ei täytä sille asetet-

tuja laatumääreitä. Pääsääntöisesti hylätty tuote pystytään käsittelemään uudelleen prosessissa 

laadullisesti hyväksyttäväksi tuotteiksi. Uudelleenkäsittelyn vaikutus kokonaistehokkuuteen 

sekä muihin KPI-lukuihin näkyy tuoresyötön pienenemisenä sekä kokonaissaannon laskuna.  

Nykyisellään jalostamon kokonaistehokkuuden laskenta seuraa vain toteutunutta lopputuottei-

den määrää edellisen vuorokauden aikana. Koko yksikön ylitse laskettuna kokonaistehokkuus 

ei paljasta syitä tehokkuutta laskeville tekijöille. Laskenta ei myöskään ole reaaliaikaista, mikä 

ei mahdollista välitöntä puuttumista tuotantoa laskeviin tekijöihin.  

Kehityskohteina biojalostamon kokonaistehokkuuden laskentaan on laskeminen tarkemmalla 

tasolla, erityisesti esikäsittelyssä, pullonkaulojen tarkemmaksi sijoittamiseksi ja syiden löytä-

miseksi. Tätä varten laskenta tulee myös tehdä reaaliaikaiseksi, jotta ongelmiin voidaan puuttua 

välittömästi niiden ilmetessä 

 

6.2. Puutteet ja kehityskohteet 

 

OEE on kehitetty valmistavaan kappaletavarateollisuuteen. Näissä tapauksissa käytettävyyden, 

tehokkuuden ja laadun määrittäminen yksittäisille laitteille on yksiselitteistä, ja niiden paranta-

misella on suora yhteys yksikön tuottavuuteen. (Greeff & van der Merwe, 2014) 

Usean yksikön kokonaisuutta tarkasteltaessa OEE tulee määrittää ’’mustan laatikon’’ ylitse, 

jolloin ongelmat laatikon sisällä yksittäisissä prosesseissa eivät näy mittarin arvossa. Esimer-

kiksi välisäiliöiden käyttäminen prosessissa lisää ongelmia, kun osa prosessia voi olla pois 
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käytöstä pitkänkin aikaa ennen kuin se alkaa vaikuttamaan koko prosessin ulostuloon ja koko-

naistehokkuuteen. (Greeff & van der Merwe, 2014)  

Yhtenä mahdollisuutena kierron mukaan ottamiseksi voisi olla syötön ja tuotteen suhteen huo-

mioiminen käytettävyydessä. Esimerkiksi, kun tuotteen osuus verrattuna raaka-aineiden syöt-

töön ylittää tietyn määrän, huomioitaisiin tämä käytettävyyden heikkenemisenä. Tässäkin on-

gelmaksi OEE:ssä voi kuitenkin muodostua mittariston muokkaaminen, jolloin mittariston ver-

tailukelpoisuus esimerkiksi alalle tyypillisiin kokonaistehokkuuksiin on vaikeaa. 

Jatkuvatoimisessa prosessiteollisuudessa laadun mittaaminen OEE:n tarkoittamalla tavalla on 

haastavaa. Prosessiteollisuudessa laadun parantamisella ei ole samanlaista suhdetta tehokkuu-

den parantamiseen kuin kappaletavarateollisuudessa, jossa kelpaavien tuotteiden määrä kasvaa 

laadun noustessa. Laadun nostaminen prosessiteollisuudessa tuo yleensä mukanaan kasvavat 

kulut, jotka täytyisi huomioida tuotteen hinnoittelussa. Sen takia tavoitteena on valmistaa vain 

hieman minimi vaatimukset ylittävää tuotetta. OEE:n määrittämiseksi tässä, tulisi liian hyvälle 

laadulle määrittää jokin laatua vähentävä kerroin.   

Toinen laadun sekä tehokkuuden määrittelemiseen liittyvä ongelma on muiden kuin päätuot-

teen tuotanto prosessissa. Esimerkkinä tietyn tyyppisellä raaka-aineella tuotannon pää-/sivu-

tuotesuhde voi olla erilainen kuin prosessin suunnitteluarvot. Tällöin päätuotetta ei välttämättä 

tuoteta täyttä määrää, vaikka prosessi toimisikin 100% tehokkuudella.  

Kokonaistehokkuuden laskentaa biojalostamolla voidaan viedä eteenpäin esimerkiksi sovelta-

malla sitä pienempiin osa-alueisiin ja kehittämällä laadulle kattavampaa mittaristoa. Tuotteen 

tai välituotteiden laadun arvioimisessa tulisi painottaa vaatimusten mukaisuuden lisäksi valmis-

tuksen taloudellisuutta.  
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II KÄYTÄNNÖN OSA 

 

Käytännön osan tarkoituksena on rakentaa KPI-mittaristo biojalostamon tehokkuuden jatku-

vaan mittaamiseen ja kehittämiseen. Tähän käytettävät mittarit valitaan kirjallisuusosassa käsi-

teltyjen öljynjalostusteollisuuden, kokonaistehokkuuden sekä jalostamolla käyttökelpoisiksi 

koettujen tunnuslukujen joukosta. Mittareiden rakentaminen, visualisoiminen ja analysoiminen 

tehtiin diplomityössä käyttäen Wedge prosessianalyysiohjelmaa. Kyseisen ohjelman avulla 

voidaan hyödyntää biojalostamon reaaliajassa päivittyviä ja todennettuja prosessimittareita.  

 

7. KPI MITTARISTO  

 

Biojalostamon tehokkuuden mittaamiseen käytettävät KPI-luvut sisällytetään reaaliaikaisesti 

jalostamon tilaa mittaavaan mittaristoon. Tarkoituksena on rakentaa ja muodostaa avoin ja hel-

posti käytettävä työkalu henkilökunnalle. Osana jalostamon päivittäisjohtamisenprojektia mit-

taristo tullaan viemään esille päivittäisjohtamistiloihin ja infonäytöille. Lisäksi mittaristoa on 

alkuvaiheessa mahdollista käyttää henkilökohtaisilla tietokoneilla ja jatkossa mahdollisesti 

myös mobiilisti.  

Biojalostamon tehokkuuden mittaamiseen käytettävään mittaristoon valittiin mittareiksi: tuote-

tut biopolttoaineet, GHG-vähenemä, prosessin saanto, tuotannon taloudellinen luku sekä HSE 

indikaattori. Valittujen KPI-mittareiden lisäksi mittaristoon voidaan sisällyttää useampia pie-

nempiä toiminnan tehokkuutta kuvaavia tekijöitä, jotka tukevat GHG-vähenemän kasvua ja ja-

lostusmarginaalin parantamista. Näitä voidaan pääsääntöisesti mitata 0/I-asennoilla ja yksin-

kertaisella väri-indikaattorilla. Näiden tulkinnassa indikaattoreita tuntematon ihminen voi yleis-

tää vihreän määrän merkitsevän parempaa vähenemää ja suurempaa tehokkuutta. 

 

7.1. Wedge 

 

Työn käytännön osassa prosessimittausten käsittelyyn, laskentaan ja visualisointiin käytettiin 

Wedge prosessianalyysijärjestelmää. Kyseinen ohjelma on alun perin Oy Keskuslaboratorion 

(KCL) kehittämä prosessiteollisuuden analyysijärjestelmä, joka mahdollistaa prosessidatan 
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hallinnan ja analysoinnin reaaliajassa.  Nykyisin Wedge on Trimble Inc. omistuksessa. 

(Trimble Inc. , 2019; Palsanen, 2009) 

Ohjelma mahdollistaa reaaliaikaisen mittausdatan käsittelyn, analysoinnin ja suodattamisen. 

Sen avulla voidaan nopeasti kokeilla erilaisia mittauksia, raja-arvoja ja johdettuja laskentoja 

useista mittauksista. Järjestelmä on käytössä laaja-alaisesti valmistavassa teollisuudessa, ja sitä 

käytetään parantamaan prosessien ilmiöiden tuntemusta, juurisyitä, ja tuotannon tehokkuutta.  

 

7.2. Mittareiden valitseminen 

 

Mittaristoon valitut luvut ovat hyväksi havaittuja mittareita jalostamon tehokkuudesta, joiden 

avulla voidaan muodostaa kattava kuva jalostamon tehokkuuden tilasta reaaliajassa. Jotta teho-

kuuden reaaliaikaisesta seuraamisesta olisi hyötyä, mittareiden tulee olla myös jalostamon hen-

kilökunnan kontrolloitavissa. Tehokkuuden avainlukuja käytetään yrityksen strategian mukais-

ten tavoitteiden saavuttamiseen ja niiden parantamisella on suora vaikutus toiminnan kokonais-

tehokkuuden kasvuun.  

Mittariston muodostamisessa ja lukujen valinnassa tulee huomioida myös, että mittaristo pysyy 

laajuudeltaan riittävän kapeana nopean ja helpon kokonaiskuvan muodostamiseksi jalostamon 

tehokkuuden tilasta.  

Tuotannolliset luvut GHG-vähenemä, saanto, tuotantotonnit ja jalostusmarginaali kertovat ja-

lostamon tehokkuuden reaaliaikaisina mittareina. Näiden lukujen avulla luodaan yhteinen ko-

konaiskuva tuotannon laadusta. Näihin mittareihin ei vaikuta esimerkiksi raaka-aineiden ai-

heuttama normaalia suurempi heittely mittauksissa tai operaattoreiden tuntemus poikkeavasta 

työtaakasta tuotannon alentuneena tehokkuutena.  

Kasvihuonekaasupäästövähenemä on tärkeä osa uusiutuvien biopolttoaineiden valmistusta ja 

organisaation strategiaa, ja sen seuraaminen osana mittaristoa tuo yrityksen strategian lähelle 

käytännön työtä jalostamolla. Luku itsessään kerää hyvin yhteen tiedon jalostamon tuotannon 

tehokkuudesta huomioiden hyödykekulutukset ja jakeiden saannot. Biopolttoaineiden valmis-

tuksena on myös vaatimuksena tietyn GHG-vähenemän arvon saavuttaminen. Mikäli tätä ei 

saavuteta, tuotteita ei voida myydä uusiutuvina biopolttoaineina.  
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Jalostettavan uusiutuvan dieselin ja naftan tuotannon mittaaminen yksikössä t/h kertoo tuotan-

non tilan selkeimmin verrattuna muihin mittareihin. Jalostamon tehokkuuden kehityksen tär-

keimpänä mittarina on lopputuotteiden tuotantomäärät, sillä ne määrittävät myös jalostamon 

taloudellisen tehokkuuden. Jalostamolla yksiköiden kapasiteetin hyödyntämistä on mitattu 

syöttövirtauksien avulla. Nämä kuitenkin mahdollistavat tehokkuuden mittauksen vääristymän, 

koska syöttöä voidaan nostaa ylöspäin heikentäen lopulta saantoa ja kokonaistehokkuutta.  

Saannon seuraaminen paljastaa prosessin hukan. Raaka-aineen osuus tuotannon muuttuvista 

kustannuksista on merkittävä, jolloin on oleellista seurata raaka-aineen hyödyntämisen tehok-

kuutta. Saannon parantamisella on suora vaikutus jalostuksen taloudellisen tehokkuuden para-

nemiseen ja ylätason mittarin, käyttökatteen (EBITDA), paranemiseen. Saantoa voidaan seu-

rata usealla välillä prosessissa, jolloin saadaan tarkemmin selvillä missä ja minkälaista hukkaa 

prosessissa syntyy. Mikäli kapasiteetin hyödyntämistä seurataan vain syöttövirtausten avulla, 

on oleellista seurata samalla prosessin saannon arvoa, joka näyttää milloin syötön nostaminen 

ei paranna tehokkuutta.  

Prosessin pullonkaulojen tehokkuuden seuraaminen ja mahdollinen tarkempi jaottelu esimer-

kiksi vaiheittain voi yhtenä työkaluna mahdollistaa tuotantoa laskevien syiden löytämisen ja 

poistamisen. KPI-mittaristoon nostetaan yhdeksi isoksi mittariksi pullonkaulaa kuvaava tehok-

kuusluku. Biojalostamolla tätä voidaan nykyisellään seurata esikäsittelyn kokonaistehokkuu-

della. Sitä lasketaan myös laitekohtaisesti, ja tämä laskenta rakennetaan KPI-mittaristo työka-

lun yhteyteen.  Pullonkaulojen poistaminen vaikuttaa nostavasti jalostuksen käyttökatteeseen, 

mutta niiden poistamisella ja tunnistamisella voidaan vaikuttaa myös jalostamolla tehtävän työn 

vakioimiseen ja helpottamiseen.  

Tuotannon taloudellisuuden seuraaminen on tärkeää tuotteesta saatavan katteen maksimoi-

miseksi. Tuotteesta saatavaa katetta kuvaava jalostusmarginaali voidaan laskea reaaliajassa pe-

rustuen hyödykkeiden ja tuotteiden virtaus- ja kulutusmittauksiin. Marginaalin seuraaminen 

paljastaa jalostuksen taloudellisen hukan. Pääsääntöisesti jalostusmarginaali paranee jalosta-

mon tuotantonopeuden kasvaessa. Biojalostamolla marginaali kokoaa yhteen lukuun tehokkuu-

teen vaikuttavat tekijät, kuten hyödykekulutuksen ja tuotteen saannon.   

HSE-luku (Health, Safety, and Environment) sisällyttäminen osaksi mittaristoa on osa työtur-

vallisuuden korostamista kaikessa päivittäisessä tekemisessä. Tarkemmin seurattavaksi turval-

lisuusluvuksi on määritetty poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus LTAF (Lost Time Ac-

cident Frequency), jota seurataan myös osana biojalostamon kuukausiraportteja ja 
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kannustepalkkioita. Luku pysyy pääsääntöisesti aina reaaliaikaisena, ja ideaalitilanteessa luvun 

arvoa ei tarvitse päivittää mittaristoon. Mikäli luvun arvo muuttuu, sen päivittäminen järjestel-

miin ja KPI mittaristoon tehdään käsin.  

KPI-mittariston kehittäminen on jatkuvaa ja pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa mit-

taristo kuvaamaan koko liiketoiminnan tehokkuutta. Kunnossapidon, tuotannonsuunnittelun ja 

toimitusketjun tehokkuutta kuvaavien KPI-lukujen sisällyttäminen mittaristoon on tavoitteena 

pitkällä aikavälillä, mutta ongelmana on yksittäisten toimintaa kuvaavien lukujen puuttuminen, 

sekä lukujen seuraaminen reaaliaikaisena.  

 

7.3. Mittareiden laskenta 

 

Mittareiden arvojen laskennassa käytetään vain todennettujen prosessimittausten perässä ole-

vaa mittausdataa. Prosessimittauksissa käytetään samoja mittareita kuin jalostamon tuotannon 

raportoinneissa. Mittareiden tavoitteiden ja arvojen asetannassa seurataan biojalostamon tavoit-

teellisia arvoja toiminnan kehittämiseksi ja tavoitteiden yhtenäistämiseksi.  

Prosentuaaliset luvut ja suhteet voidaan saada näyttämään erinomaisilta valitsemalla vertailu- 

ja referenssiarvot tämän aikaansaamiseksi. Tehokkuuden kehityksen kannalta lukujen asetta-

minen helpoin tavoittein voi laskea kehityksen ajureita, koska mittareiden mukaan toiminnan 

tehokkuus on jo riittävällä tasolla. Tehokkuuden seurannassa lukujen absoluuttisia arvoja tär-

keämpää on mittareiden arvojen muutokset, sekä syyt muutosten taustalla.  

Wedge laskennassa käytettävät laskentayhtälöt, mittauspositiot, hyödykkeiden ja tuotteiden re-

ferenssihinnat, sekä standardiarvot on esitetty liitteessä II.  

 

7.3.1. Biopolttoaineiden tuotanto 

 

Jalostamon biopolttoaineiden tuotanto lasketaan tuotetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan naf-

tan summana. Prosessimittauksista tämä yhteismäärä saadaan laskennallisella mittauksella va-

rastoon menevistä virtausmittauksista. KPI-mittaristossa tuotannon suuruutta mitataan tämän-

hetkisellä yksiköstä poistuvalla biopolttoaineiden määrällä yksikössä t/h. Hierarkiassa ylem-

pänä tuotannon suuruutta seurataan pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi kuukausi tai 



52 

 

vuositasolla. Mittariston visualisoiminen käyttäen kehittyneempiä ohjelmia mahdollistaa skaa-

laamisen nykyisestä tuotannosta joustavasti halutulle seuranta ajanjaksolle.  

Biojalostamon tuotanto lasketaan yhtälöllä (7.1). 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑡/ℎ = 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙, 𝑡/ℎ + 𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎, 𝑡/ℎ     (7.1) 

Hetkellisen tuotannon seurannan lisäksi biojalostamolla on kiinnostusta seurata keskimääräistä 

kumulatiivista päivätuotantoa tietyllä aikavälillä. Tämä voidaan laskea yhtälöllä (7.2). 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑡/𝑑 =
∑ 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑙𝑖𝑙𝑙ä,𝑡

𝑎𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑙𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠,𝑑
  (7.2)  

Tuotannon seuraaminen yksiköiden syöttöjen avulla voi vääristää kuvaa jalostamon tehokkuu-

desta. Lisäksi syöttöjen seuraaminen saattaa aiheuttaa mittareiden arvojen parantumisen muun 

prosessin kustannuksella. Esimerkiksi esikäsittelyn prosessiin voidaan syöttää nykyistä enem-

män raaka-ainetta, mutta prosessin laatu ja saanto ei pysy korkean syötön perässä.   

Tuotannon seuraaminen hetkellisellä biopolttoaineiden määrällä kertoo reaaliajassa muutok-

sista prosessin olosuhteissa. Päivätuotannon seuraaminen vie olosuhteiden seurannan ja muu-

tokset jo vuorokauden päähän tilanteista, eikä toteutuneeseen tulokseen pystytä puuttumaan 

kuin tulevia tapauksia ennakoiden.  

Hetkellisen tuotannon mittarin rajat asetetaan siten, että ne vastaavat toiminnalle asetettuja ta-

voitteita. Mittarin alaraja voidaan asettaa esimerkiksi 75 % tavoitetuotannosta, tai muulla ra-

jalla, jolloin tuotantoa laskevia syiden selvittämiseksi on tehtävä suurempia toimenpiteitä. Täl-

laisia voi ensi vaiheessa olla esimerkiksi raportointi mahdollisista vaikuttajista, sekä toimenpi-

teistä, joilla tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan.  

 

7.3.2. GHG-vähenemä 

 

Reaaliaikaiseen mittaristoon sisällytettävään GHG-vähenemän arvoon lasketaan muuttuvina te-

kijöinä mukaan vain jalostuksen osuus. Tätä osuutta havainnollistettiin kuvassa 10 luvussa 5.1. 

Toimitusketjun ja logistiikan vaikutus vähenemään tässä jalostamon tehokkuutta mittaavassa 

GHG-vähenemässä huomioidaan standardoituna lukuna.    
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Reaaliaikaisesti seurattavan GHG-vähenemän arvo lasketaan mukaillen kaavoja (6.1), (6.2) ja 

(6.3). Laskennassa käytetään samoja kertoimia päästöille ja hyödykkeiden kulutuksille kuin vi-

rallisesti raportoitavissa laskennoissa.  

Biojalostamon nykyisellä tuotannon tasolla GHG-vähenemän mittariston rajat voidaan asettaa 

hyvin kapeiksi, jotta vähenemän arvon muutokset havaittaisiin helposti ja nopeasti mittarista. 

Tuotannon poikkeustilanteissa vähenemän arvo saattaa liikkua mittariston ulkopuolella, mutta 

tämä havaitaan mittarin viisarin ääriasennosta. 

 

 

7.3.3. Prosessin saanto 

 

Prosessin saanto lasketaan mittaristoon saannoksi raakasyötteestä uusiutuviksi biopolttoai-

neiksi. Mittariston luvun laskentaan ei sovelleta samaa yhtälöä kuin kuukausiraportoinnissa 

käytettävä yhtälö. Kuukausiraportoinnin saanto lasketaan yhtälöllä (7.3) 

𝑆𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜, % =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑡,   𝑡

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑠𝑦ö𝑡𝑒,   𝑡
∙ 100 %    (7.3)  

Reaaliaikaisena mittarina yhtälöllä (7.1) laskettuna saanto saa virheellisiä arvoja, jos biojalos-

tamon vaiheiden välillä on nopeuseroja. Mikäli vetykäsittelyn puhdistetun syötteen kulutus on 

suurempi kuin PSY:n tuotanto, näyttää yhtälöllä (7.1) laskettu saanto liian suuria lukemia het-

kellisenä mittauksena. Jos PSY kulutus on sen tuotantoa pienempi, näyttää saanto pienempiä 

lukuja. Pidemmällä aikavälillä laskettuna saanto näyttää oikein, kun välivaraston muutokset 

tasaantuvat.  

Reaaliaikainen saannon laskenta KPI mittaristoon lasketaan yhtälöllä (7.4), joka huomioi esi-

käsittelyn ja vetykäsittelyn saannot.  

𝑆𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜, % = 𝐸𝐾 𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑉𝐾 𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜     (7.4) 

Tällä yhtälöllä laskettuna vaiheiden välinen nopeusero ei aiheuta virhettä saannon suuruuteen. 

Yhtälössä (7.4) käytettävät esikäsittelyn ja vetykäsittelyn saannot voidaan laskea yhtälöillä 

(7.5) ja (7.6). 

𝐸𝐾 𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜, % =
𝑃𝑆𝑌 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡/ℎ

𝑅𝑆𝑌 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö,𝑡/ℎ
∙ 100%     (7.5) 
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𝑉𝐾 𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜, % =
𝐵𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡/ℎ

𝑉𝐾 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö,𝑡/ℎ
∙ 100%   (7.6) 

Mittareiden määrittelyssä on huomioitu myös jalostamon yksiköiden seisokit. Mikäli esikäsit-

telyn tai vetykäsittelyn tuotanto on seis, ei mittari laske yhtälön (7.3) mukaista saantoa.  

Esikäsittelyn puhdistetun syötteen saannon laskennasta puuttuu kylmäerottimilta tuleva lauh-

tuva tislevirtaus, jolle ei ole tällä hetkellä virtausmittausta. Tämän virran suuruutta voidaan ar-

vioida välisäiliön tasetarkastelun avulla, mutta tätä ei ole huomioitu osana reaaliaikaista saan-

non seurantaa. Pidemmän aikavälin seurannassa yksiköiden väliset nopeuserot tasoittuvat, ja 

saanto voidaan laskea yhtälöllä (7.3). Pidemmällä aikavälillä ei myöskään tarvita prosessin vä-

livaiheiden virtausmittauksia, mikä poistaa kylmäerottimien puuttuvan virtausmittauksen ai-

heuttaman virheen saannosta ja esikäsittelyn tuotannosta.   

Kokonaissaannon ja prosessin vaiheiden saantojen laskennassa ei ole huomioitu prosessien si-

säistä viipymäaikaa. Tarkemman seurannan mahdollistamiseksi tämä viive tulisi huomioida 

laskennassa. Tämä mahdollistaisi prosessin syötteen seurannan tulppavirtauksena prosessinvai-

heiden läpi. Käytännössä tämä voidaan laskea esikäsittelyn sekä vetykäsittelyn prosesseille yh-

tälöiden (7.5) ja (7.6) mukaisesti viivästyttämällä vaiheiden syöttövirtauksien mittauksia pro-

sessin viipymäajan verran. Viipymäajan laskennassa tulee myös huomioida prosessien nopeu-

den vaikutus, sekä mahdolliset tuotevirtaukset eri kohdista prosessia. Tällainen huomiointi tar-

vitsee tehdä esimerkiksi esikäsittelyn puhdistetun syötteen saannon laskennassa, kun puhdistet-

tua syötettä saadaan esikäsittelyn useasta vaiheesta.  

 

7.3.4. Jalostusmarginaali 

 

Biojalostamon tuotannon taloudellista tehokkuutta seurataan tuotteiden jalostusmarginaalilla.  

Kyseistä lukua voidaan seurata yksikössä €/t biopolttoainetta. Luvut voidaan myös esittää suh-

delukuina verraten niiden arvoja asetettuun referenssilukuun, kun käytetään standardilukuja 

hyödykkeiden hinnoille. Luvun esittäminen suhteena on helposti ymmärrettävä ja kertoo selke-

ästi ja nopeasti onko jalostusmarginaali suurempi vai pienempi kuin asetettu referenssiarvo. 

Jalostusmarginaalin laskentaa varten lasketaan raakasyötteiden ja hyödykkeiden kulutukset 

tuotettuja biopolttoaineita kohden.  

Tuotannon muuttuvat kustannukset lasketaan yhtälöllä (7.7) 



55 

 

𝐽𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙𝑖, €/𝑡𝐵𝑃 = 𝑃 −
∑ 𝐻𝑦ö𝑑𝑦𝑘𝑘𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠∙𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠

𝐵𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜
 (7.7) 

jossa P tuotteiden referenssihinta, €/t 

Tuotteiden referenssihinta P huomioi biojalostamon tuotteiden standardimyyntihinnat. Tuottei-

den välinen hintaero voidaan huomioida referenssihinnan määrityksessä esimerkiksi kelluvalla 

painotetulla keskiarvolla, joka seuraa tuotteiden suhdetta vetykäsittelyn tuotannossa.  

Jalostamolla muuttuvien kustannusten laskennassa huomioitavat raaka-aineet, hyödykkeet, 

tuotteet sekä mittauspositiot on esitetty standardi- ja referenssihintoineen liitteessä 2.   

Jalostusmarginaalin suhde asetettuun referenssiarvoon lasketaan yhtälöllä (7.8). 

𝐽𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙𝑖 % =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙𝑖,€/𝑡−𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑖,€/𝑡

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑖,€/𝑡
∙ 100%  (7.8) 

Jalostusmarginaalin % suhteen ollessa negatiivinen, jalostusmarginaali on referenssitasoa al-

haisempi ja tuotteesta saatava kate alhaisempi.  

Jalostusmarginaali on laskettu käyttäen referenssiarvoja, jolloin luku ei vastaa reaalista jalos-

tuksen toteutuvaa tulosta. Tämä poistaa ulkoisten muuttujien vaikutuksen biojalostamon tehok-

kuuden seurantaan. Tämä mahdollistaa jalostamon tehokkuuden kehityksen seurannan ajalli-

sesti.  

Koska biojalostamon prosessissa esikäsittelyn ja vetykäsittelyn välissä on välisäiliö tasaamassa 

ja mahdollistamassa nopeuseroja prosessivaiheiden välillä, ei raakasyötteen kulutuksen vaiku-

tusta jalostusmarginaalin referenssiarvoon voida laskea yhtälöllä (7.8) reaaliajassa. Vaiheiden 

nopeuseron takia reaaliaikainen laskeminen yhtälöllä (7.8) antaa tulokseksi liian suurta tai 

pientä saantoa vastaavan kulutuksen. Raakasyötteen vaikutus marginaaliin lasketaan yhtälöllä 

(7.9), joka huomioi prosessin saannon raakasyötteistä uusiutuviksi biopolttoaineiksi. 

𝑅𝑆𝑌 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑛𝑢𝑠 =
𝑅𝑆𝑌 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎,€/𝑡

𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜,%
     (7.9) 

Yhtälössä (7.9) oleva saanto lasketaan yhtälön (7.4) mukaisesti.  

Jalostusmarginaalin laskeminen yksittäisistä hyödykkeistä mahdollistaa tarkemman analyysin 

prosessin taloudelliseen tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Osoittamalla yksittäisten vaiku-

tusten osuus marginaalista voidaan tarkemmin kohdistaa investointeja ja kehitysprojekteja.  
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8. SYÖTTEEN ESIKÄSITTELYN KOKONAISTEHOKKUUS 

 

Biojalostamon tuotannon rajoitteiden sekä kroonisten tehokkuutta laskevien tekijöiden tarkem-

maksi tunnistamiseksi tulisi jalostamon kokonaistehokkuutta seurata tarkemmalla tasolla yksi-

köittäin ja laitteittain. Nykyinen seuranta ei erottele jalostamoa tarkempiin osa-alueisiin. Pro-

sessin pullonkaulat ja tuotantoa laskevat tekijät ovat tunnistettuja esikäsittelyn prosessiin. Ko-

konaistehokkuuden laskeminen esikäsittelyn kokonaisuudelle, sekä yksittäisille vaiheille voi 

selkeyttää pullonkaulojen sijainteja, syitä ja mahdollisuuksia niiden avartamiselle. Kokonaiste-

hokkuuden seurannalla on tarkoitus kyetä tunnistamaan luvussa 6 esitellyt kuusi suurta hukkaa 

prosessista, sekä mahdollisuuksien mukaan tarkentaa ja analysoida esimerkiksi laatua laskevien 

tekijöiden syitä. Näiden seurantaa ja raportointia voidaan automatisoida, kun osaaminen pro-

sessista kasvaa.  

Esikäsittelyn kokonaistehokkuuden visualisoinnissa tärkein on OEE:n mittari, joka toteutetaan 

samaan tapaan visuaalisena ’’nopeusmittarina’’ kuin KPI-mittariston muut mittarit. Tämän si-

joittaminen etusivulle antaa nopean kuvan esikäsittelyn tilasta. Tarkempi laskenta ja jaottelu 

osa-alueittain voidaan rakentaa välilehtiin, joilla vältetään liian suuren tietomäärän aiheuttama 

tulkintavaikeus.  

 

8.1. Kokonaistehokkuuden laskenta esikäsittelyssä  

 

Esikäsittelyn prosessin kokonaistehokkuus lasketaan luvussa 6 esitettyjen kaavojen mukaisesti. 

Esikäsittelyn käytettävyys lasketaan vaiheen 1 syöttöpumpun käyntitiedon mukaan. Käytettä-

vyys kuvaa sitä ajan osuutta, jona pumppu on päällä valitun aikavälin sisällä. Tämä lasketaan 

yhtälöllä (8.1) 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠, % =
1.𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑛 𝑘ä𝑦𝑛𝑛𝑖𝑠𝑠ä𝑜𝑙𝑜 

𝑠𝑒𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
∙ 100%  (8.1) 

Kaavaa (8.1) käytetään myös esikäsittelyn yksittäisten vaiheiden käytettävyyden seurantaan. 

Seurantaan käytettävän aikavälin voi valita vapaasti raportointitarpeita varten. Päivittäiseen 

johtamiseen, tehokkuuden seurantaan ja tehokkuuteen vaikuttamiseen käytettävä aikaväli voi 

olla esimerkiksi vuorokausi tai työvuoron kesto.  
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Esikäsittelyn yksittäisten vaiheiden käytettävyys lasketaan yhtälöllä (8.1) käyttäen laskennassa 

kyseisten vaiheiden syöttöpumppujen käyntitietoja. Esikäsittelyn käytettävyyden seuranta ja 

siihen vaikuttavien syiden tutkiminen on yksinkertaista, sillä mahdollisesti sitä laskevat tekijät 

ovat suoraan nähtävissä pumppujen käyntitiedoista. 

Esikäsittelyn nopeus lasketaan suunnittelukapasiteettien mukaisesti yhtälöllä (8.2) 

𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠, % =
𝑃𝑆𝑌 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡/ℎ

𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑃𝑆𝑌 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑡/ℎ
∙ 100%    (8.2) 

Nopeuden arvon määrittelyssä on hyödynnetty puhdistetun syötteen määrälle asetettua tavoit-

teellista arvoa. Määrityksessä on hyödynnetty myös MDR menetelmää (Maximum demonstra-

ted rate), joka kuvaa suurinta toteutunutta tuotantoa taloudellisesti ja tuotannollisesti kestävällä 

ajomallilla.   

Kokonaistehokkuuden kolmas osa-alue, laatu, lasketaan esikäsittelyn prosessille sovellettuna 

yhtälöllä (8.3) 

𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢, % = (1 −
𝐾𝑖𝑒𝑟𝑟ä𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑃𝑆𝑌 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛,𝑡

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑃𝑆𝑌 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛,𝑡
) ∙ 100%   (8.3) 

Laatu saa arvoja väliltä 0-100 %. Laadun ollessa 100 %, kaikki esikäsittelyssä tuotettu puhdis-

tettu syöte PSY on käytetty vetykäsittelyn syöttöön. Käytännössä hetkellisesti mitattuna esikä-

sittelyn laatu voi saada vain kaksi arvoa, 0 % ja 100 %. Esikäsittelyn kokonaisuuden lisäksi 

esikäsittelyn yksittäisten vaiheiden laatu lasketaan yhtälön (8.3) mukaisesti.   

Esikäsittelyn kokonaistehokkuus OEEEK lasketaan luvussa 6 esitetyn yhtälön (6.1) mukaisesti 

käyttäen yhtälöissä (8.1), (8.2) ja (8.3) esitettyjä käytettävyyden, nopeuden ja laadun yhtälöitä. 

𝑂𝐸𝐸𝐸𝐾 , % = 𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 ∙ 𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 ∙ 𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢    (8.4) 

Esikäsittelyn kokonaistehokkuus saa arvoja väliltä 0-100%. Kokonaistehokkuuden ollessa 100 

%, esikäsittely toimii täydellä kapasiteettien ja tavoitteiden mukaisella tehokkuudella.  Yhtälöä 

(8.4) käytetään myöskin esikäsittelyn vaiheiden kokonaistehokkuuksien laskentaan.   

Kokonaistehokkuus lasketaan esikäsittelyn kokonaisuuden lisäksi tarkemmalla tasolla kaikille 

esikäsittelyn vaiheille. Jokaisen vaiheen jaottelu käytettävyyden, laadun ja nopeuden avulla 

mahdollistaa tarkemman analyysin tuotantoon vaikuttavista tekijöistä. Jaottelu laitteittain osa-

alueisiin mahdollistaa tuotantoa laskevien tekijöiden tarkemman tunnistamisen ja analyysien 

kohdentamisen.  
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8.1.1. 1. Vaihe 

 

1. vaiheen ja esikäsittelyn kokonaisuuden käytettävyyttä 1. vaiheen syöttöpumpun käyntiajan 

suhteena valitun tarkasteluaikavälin pituuteen kaavan (8.1) mukaisesti.  

Raakasyötteen esikäsittelyn kokonaistehokkuuden laskennassa käytettävyys määritetään suun-

nitteluarvojen, hyväksi koettujen ajoparametrien ja tavoitteiden avulla. Esikäsittelyn ensimmäi-

sen vaiheen, raakasyötteen kuivauksen, sekä esikäsittelyn kokonaisuuden käytettävyyttä seura-

taan prosessiin syötettävän raakasyötteen virtauksella verrattuna suunnittelukapasiteettiin. 

Tämä voidaan laskea yhtälöllä (8.5).  

1. vaihe nopeus, % =
𝐸𝐾 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö,𝑡/ℎ

𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑢 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö,𝑡/ℎ
∙ 100%    (8.5) 

Jalostamon esikäsittelyn tehokkuutta on seurattu päivittäin esikäsittelyn syötön avulla. Yhtälön 

(8.5) mukaisesti laskettuna ensimmäisen vaiheen nopeus vastaa kyseistä tehokkuuslukua.  

 

8.1.2. 2. Vaihe 

 

2. Vaiheen nopeus lasketaan tisleen massavirran ja tälle asetetun tavoitesaannon mukaisesti 

yhtälöllä (8.6) 

 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒 2 𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠, % =
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒 2 𝑡𝑖𝑠𝑙𝑒,𝑡/ℎ

𝑋∙𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒 2 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö,𝑡/ℎ
∙ 100%    (8.6) 

jossa X2 tavoitteellinen saanto tisleeksi 2. vaiheessa, %. 

Yhtälön (8.6) mukaisesti 2. vaiheen nopeus mittaa yksikön kykyä haihduttaa tulevasta syöt-

teestä tislejakeeksi. Kun esikäsittelyn syöttöä nostetaan, vaiheen saanto tisleeksi laskee, mikä 

lisää 3. vaiheeseen menevää kuormaa.   

2. vaiheen käytettävyys lasketaan yhtälön (8.1) mukaisesti vaiheen syöttöpumpun käyntitie-

dosta.   
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8.1.3. 3. Vaihe 

 

3. Vaiheen nopeus lasketaan käyttäen esikäsittelyn tisleen kokonaissaantoa. Nopeus lasketaan 

yhtälöllä (8.7).   

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒 3 𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠, % =
𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒 3 𝑡𝑖𝑠𝑙𝑒,𝑡/ℎ 

𝑋𝐸𝐾∙𝐸𝐾 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö,
𝑡

ℎ
−𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒 2 𝑇𝑖𝑠𝑙𝑒,𝑡/ℎ

∙ 100%  (8.7) 

jossa XEK Esikäsittelyn tavoite saanto RSY:stä PSY:ksi.  

yhtälön (8.7) mukaisesti laskettuna nopeus seuraa vaiheen 3 kykyä toimia esikäsittelyn proses-

sin ’’perälautana’’ varmistaen tavoitteellisen saannon muiden vaiheiden tehokkuudesta riippu-

matta. 3. Vaiheeseen tuleva kuorma vaihtelee 2. vaiheen nopeuden mukaan. Yhtälön (8.6) mu-

kaisesti laskettuna nopeuden ollessa alhainen, 3. vaiheen kuorma nousee. Vaiheen nopeus huo-

mioi kuorman muutoksen ja laskee kuinka paljon vaiheeseen tulevasta raakasyötteestä saadaan 

haihdutettua tisleeksi.  

3. Vaiheen käytettävyys lasketaan vaiheen syöttöpumpun käyntitiedosta yhtälön (8.1) mukai-

sesti.  
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9. MITTARISTON KÄYTTÖ JA JATKUVA KEHITTÄMINEN 

 

Mittariston käytön tarkoituksena on toimia työkaluna tehokkuutta parantavien toimenpiteiden 

muodostamisessa. Jotta tämä olisi mahdollista, sekä intuitiivista, tulee mittareiden olla käyttä-

jilleen ymmärrettäviä, sekä työkalun olla selkeä ja helppokäyttöinen. Hyvin toimiva työkalu ja 

mittariston onnistunut kohdentaminen käyttäjäryhmille mahdollistaa tehokkuuden seurannan, 

raportoinnin ja tehokkuuden paranemiseen johtavien toimenpiteiden yhdistämisen yhteen so-

vellukseen. 

Mittariston käyttäminen reaaliaikaiseen jalostamon tehokkuuden seurantaan onnistuu kaikilta 

mittariston käyttäjiltä, kun mittariston on toteutettu selkeästi. Kuvassa 12 on havainnollistettu 

tehokkuusmittauksen visualisointia Wedgessä.  

 

Kuva 12 Tehokkuuden avainluvun visualisoiminen Wedge järjestelmällä.  

 

Tehokkuuden avainlukujen visualisoiminen selkeillä mittareilla ja väreillä mahdollistaa nopean 

tilannekuvan saamisen biojalostamon tehokkuudesta, vaikkei tuntisi prosessia tarkemmin. Te-

hokkuutta parantavien toimenpiteiden muodostaminen mittariston avulla vaatii kuitenkin osaa-

mista mittareiden taustoista ja vaikuttajista, mikä on osa jalostamon käyttöorganisaation henki-

lökunnan ammattitaitoa.    
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9.1. Mittariston käyttäminen 

 

Mittariston käyttöönotto jalostamon päivittäiseen toimintaan on mittariston rakentamisen ja 

suunnittelun ohella toinen merkittävästi aikaa vievä kokonaisuus. Käyttöönoton haasteina voi 

olla esimerkiksi mittariston ja mittareiden selkeys ja ymmärrettävyys, kokemus mahdollisuuk-

sista vaikuttaa mittareihin, sekä näkemys mittareiden tarpeellisuudesta omaan työhön.  

Käytännössä mittariston käyttöä voidaan ajaa esimerkiksi päivittäisten aamupalavereiden sekä 

vuorottaisten vuoron aloitusten osana. Tällöin voidaan tarkastella kyseisen ajankohdan hetkel-

listä tehokkuuden tilannetta, sekä läpikäydä edellisen vuorokauden tai muun aikavälin toteutu-

nutta tehokkuutta ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Jotta myös tehokkuutta parantavat tekijät tun-

nistetaan ja nostetaan esiin, tulee näissä kiinnittää huomiota myös tehokkuutta parantaneisiin 

tekijöihin pelkkien negatiivisten tekijöiden lisäksi.   

 

9.2. Mittareiden ristikkäisvaikutukset 

 

Mittareiden suunnittelussa on pyritty rajoittamaan mittareiden, sekä jalostamon muun tehok-

kuuden, välille syntyviä negatiivisia ristikkäisvaikutuksia. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei prosessin 

optimoiminen mittariston mittareiden parantamiseksi ole pois muun jalostamon tehokkuudesta. 

Mittareiden ristikkäisvaikutuksia on havainnollistettu taulukossa VI.  
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Taulukko VI Jalostamon tehokkuuslukujen välisiä ristikkäisvaikutuksia.  

Mittari GHG-vähenemä Saanto Tuotanto Marginaali 

GHG-vähe-

nemä 

- Vähenemä kasvaa 

saannon noustessa. 

Suurempi tuotanto pa-

rantaa vähenemää.  

Marginaalin parantu-

essa vähenemä kasvaa. 

Saanto  - Voidaan havaita mil-

loin  

Paljastaa, jos ajetaan 

miettimättä vähenemää 

korkeaa saantoa.  

Tuotanto Paljastaa jos tuotantoa 

ajetaan ilman kestä-

vyyttä. 

Tuotanto kasvaa. Voi 

kertoa, missä kohtaa 

nopeuden lisääminen ei 

enää nosta tuotantoa. 

Paljastaa prosessin 

raaka-ainetehokkuu-

den. 

- Paljastaa, jos tuotantoa 

ajetaan kestävyydestä 

välittämättä. Voi ker-

toa, missä kohtaa no-

peuden lisääminen ei 

enää nosta tuotantoa. 

Marginaali Marginaali paranee, 

koska hyödykkeitä ku-

luu vähemmän ja 

saanto on parempi vä-

henemän kasvaessa. 

Marginaali paranee 

saannon noustessa. 

Pääsääntöisesti margi-

naali paranee tuotan-

non kasvaessa. 

- 

 

Biojalostamon kestävyyden mittaaminen GHG-vähenemällä kerää yhteen mittariin jalostamon 

hyödykkeiden kulutuksen, jalostusmarginaalin sekä saannon. Mittarin muodostuminen useasta 

eri lähteestä vaikeuttaa kuitenkin sen käyttöä tehokkuutta parantavien toimenpiteiden tunnista-

miseen ja kohdistamiseen.    

Jalostamon tuotannon kasvaminen näkyy muissa mittariston luvuissa pääsääntöisesti nousuna. 

Mahdollinen tuotantotilanne, jossa jalostamon tuotantoa ajetaan korkealla nopeudella käyttäen 

paljon fossiilisia hyödykkeitä, pystytään havaitsemaan ja estämään seuraamalla tuotannon kes-

tävyyttä GHG-vähenemällä sekä jalostusmarginaalilla. Kasvavat hyödykekulutukset pystytään 

havaitsemaan suoraan näiden mittareiden arvosta niiden alenemisena.   

Yksiköiden tehokkuuden seuranta jalostettujen tuotteiden määränä kertoo kuinka tehokkaasti 

prosessit toimivat. Tehokkuuden seuranta syöttövirtauksien avulla ei kerro miten prosessi toi-

mii, tai kuinka hyvin raaka-aine hyödynnetään. On esimerkiksi mahdollista nostaa prosessien 

syöttötasoja teknisesti ja taloudellisesti tehokkaimman tason yläpuolelle, jos ei huomioida pro-

sessin toimintaa. Seuraamalla mittaristossa prosessien raaka-ainetehokkuutta saannolla ja tuo-

tantoa tuotteiden määrällä, voidaan tuotannon tehokkuus optimoida näiden välille.  
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10. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Työn kirjallisuus osassa perehdyttiin öljynjalostusteollisuuden tehokkuuslukuihin ja suoritus-

kykyvertailuihin. Yleisenä havaintona alan tehokkuuden seurannasta oli tehokkuuden seuraa-

minen käyttäen pitkälti yleisiä tehokkuuslukuja, kuten saanto ja jalostusmarginaali. Tämä joh-

tuu alalla toimivien tuotantolaitosten suuresti vaihtelevista prosesseista ja jalostamokonfiguraa-

tioista. Öljynjalostusteollisuudessa valmistetaan kuitenkin pitkälle standardoituja tuotteita, jol-

loin tuotantolaitokset kilpailevat jalostuksen taloudellisuudella. Tätä voidaan mitata tuotteiden 

jalostusmarginaalilla. Biopolttoaineiden tuotannossa käytetään useita eri raaka-aineita sekä pro-

sesseja, joiden takia yhtenäinen prosessitehokkuuden mittaaminen alalle spesifeillä mittareilla 

on vaikeaa.  

Jalostamoiden suorituskykyvertailua rajoittaa tuotantolaitosten tehokkuusmittausten luotta-

muksellisuus ja tiedon rajoittunut saatavuus. Öljynjalostus- ja petrokemianteollisuudessa toimii 

kuitenkin kaupallisia toimijoita, jotka suorittavat jalostamoiden suorituskykyvertailuja. Kyseis-

ten toimijoiden tekemät vertailut perustuvat vaihtokauppaan, jossa jalostamot saavat ano-

nymisoitua tietoa oman jalostamon tehokkuudesta verrattuna omaan viiteryhmäänsä, esimer-

kiksi teknisesti saman ikäisiin jalostamoihin. Tällaisissa tutkimuksissa kuitenkin ongelmana 

toistuu tiedon luottamuksellisuus ja jäljittämättömyys.   

Biopolttoaineiden tuotantoprosessit vaihtelevat öljynjalostusteollisuuden prosesseja enemmän 

sekä yksikköprosessien sekä raaka-aineiden osalta. Tämän takia alalla ei ole kehittynyt yleisiä 

prosessitehokkuutta kuvaavia mittareita, vaan tehokkuuden mittaamiseen käytetään yleisiä te-

hokkuuslukuja. Jalostuksen raaka-aineet muodostavat suuren osan biopolttoaineiden kustan-

nuksista. Tämän takia alalla seurataan paljon raaka-aineen käytön tehokkuuden liittyviä tun-

nuslukuja, kuten saantoa.  

Biopolttoaineiden tuotannon tehokkuutta ja kestävyyttä voidaan kuitenkin seurata kasvihuone-

kaasupäästövähenemän suuruudella, jolle on määritetty vähimmäisvaatimukset biopolttoaineita 

käsittelevässä EU-direktiivissä. Toiminnan tehokkuutta ja kestävyyttä mitataan epäsuorasti 

myös auditoinneilla ja sertifikaateilla, jotka kertovat tehokkuutta koskevien vaatimusten täyt-

tymisestä, mutteivat tehokkuuden reaaliaikaisesta tilasta.   

Mittaristoon sisällytettävien lukujen valintoja perusteltiin työn kirjallisuusosassa. Kirjalli-

suusosassa perehdyttiin myös KPI-mittareiden valinta- ja muodostuskriteereihin, sekä hyviin 

käytäntöihin tehokkuuden seurannassa ja tavoitteenasetannassa. Tehokkuuden mittaamiseen ja 
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kehittämiseen käytettävien lukujen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, käyttäjillä tulee olla 

tiedot ja taidot hyödyntää lukuja, sekä heidän tulee tietää lukuun vaikuttavat tekijät. Valittujen 

mittareiden onnistuminen näillä kriteereillä jäi osoittamatta toteen diplomityössä. Mittariston 

käyttöönoton yhteydessä tulee kuunnella työntekijöiden mielipiteitä ja ajatuksia lukujen valin-

noista ja esitysmuodoista, sekä olla valmis muokkaamaan lukuja käyttökelpoisemmiksi. Mitta-

riston käyttöönoton myötä voi ilmetä myöskin vaihtoehtoisia uusia hyödyntämistapoja. Koska 

tavoitteena on myös osaamisen kehittäminen, omaehtoisen oppimisen ja työkalun käyttöä tulee 

tukea kehittämällä mittaristoa mahdollistamaan muitakin käyttötapoja.  

Mittaristojen suunnittelussa ei pääsääntöisesti ole olemassa tiettyä yhtä oikeaa ratkaisua jokai-

selle laitokselle, eikä parhaan ratkaisun muodostaminen ensimmäisellä yrityksellä ole varmaa.  

Mittaristoon sisällytettävät mittarit vaihtelevat paljon yksikön elinkaaren, henkilöstön ja tuo-

tannon mukaan. Tehokkuuden mittaamisen tuleekin kehittyä toiminnan mukana, jotta sen 

avulla pystytään vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Tämä voi käytännössä tarkoittaa samojen 

lukujen käytön kehittämistä, uusien vaikuttamismahdollisuuksien tunnistamista ja raportoinnin 

sujuvoittamista. 

KPI-mittaristoon valitut avainluvut pyrittiin valitsemaan siten, ettei niiden käytöstä ja seuran-

nasta aiheutuisi negatiivisia ristikkäisvaikutuksia muihin mittareihin tai prosessin osiin. Mitta-

reiden hyödyntäminen käytännössä laajemman käyttäjäkunnan käsissä saattaa kuitenkin tuoda 

ilmi uusia ristikkäisvaikutuksia ja mittariston käyttötapoja, joita ei mittariston rakennusvai-

heessa ole osattu huomioida. Negatiivisten vaikuttajien seuraaminen ja poistaminen on oleel-

lista, jotta mittaristo pysyy käyttökelpoisena.  

Biojalostamon tehokkuutta mittaava KPI-mittaristo rakennettiin käyttäen Wedge prosessiana-

lyysiohjelmistoa. Ohjelma mahdollisti joustavan ja nopean avainlukujen kokeilemisen ja las-

kennan jalostamon prosessimittauksista. Ohjelma ei kuitenkaan ole kaikkein paras ratkaisu te-

hokkuuden seurantaan, ja tulevaisuudessa tarkoituksena onkin mahdollisuuksien mukaan ra-

kentaa KPI-mittaristo visuaalisemmalla ja loppukäyttäjille helppokäyttöisemmällä ohjelmis-

tolla. Selkeä toteutustapa helpottanee mittariston käyttöä ja viemistä osaksi päivittäistä työs-

kentelyä. Kaikkien käyttäjien mahdollisuus analysoida hetkellistä ja toteutunutta tehokkuutta 

sekä oman toiminnan vaikutuksia kokonaisuuteen kehittää henkilöstön osaamista ja vaikutusta 

päivittäiseen työhön. Hyvin toteutetut työkalut voivat myös mahdollistaa mittariston käytön 

muilla tavoilla kuin tässä työssä on kuvattu. Henkilöstön rohkaiseminen proaktiiviseen oman 

osaamisen kehittämiseen ja tähän soveltuvien työkalujen käyttöön on toivottavaa. 
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Loppukädessä kuitenkin käyttäjät päättävät itse, onko työkalu käyttökelpoinen heidän työhönsä 

tai onko heillä mielenkiintoa kehittää osaamistaan proaktiivisesti.  

Kokonaistehokkuuden seurannan rakentaminen esikäsittelyn prosessiin mahdollistaa prosessin 

nopeuden, laadun ja käytettävyyden seuraamisen prosessin tehokkuuden seurantaan ja analy-

sointiin. Rakennettu mittaristo kertoo prosessin tehokkuudesta ja hukan aiheutumisesta. Mitta-

risto ei kuitenkaan kerro tarkemmin mikä aiheuttaa tehokkuuden laskun. Tarkempi yksikkö-

kohtainen seuranta mahdollistaa kuitenkin tarkempien analyysien kohdentamisen esimerkiksi 

näytteenottoon tai muuhun tarkasteluun. Tehokkuuden kehittämiseen käytettäviä toimenpiteitä, 

ideoita ja analyysejä voidaan viedä eteenpäin käyttäen esimerkiksi kynnysarvoihin sidottua ra-

portointia tehokkuuden muutoksista.  

Tehokkuutta parantavien toimenpiteiden ja havaintojen saamiseksi tulee mittareiden ymmär-

rettävyyden ja selkeyden lisäksi olla kiinnostusta proaktiiviseen kehittämiseen ja parantami-

seen. Mielenkiinnon ja tehokkuuden kokonaisvaltaisen seurannan välillä voidaan miettiä luku-

jen valintaa siten, että lisääkö työntekijöille mielenkiintoiset luvut tehokkuuden paranemiseen 

johtavia toimenpiteitä verrattuna tehokkuutta paremmin lukuihin nähden. Työntekijöille tar-

peelliset ja kiinnostavat luvut lisännevät mittariston käyttöä, mikä johtanee osaamisen kehitty-

miseen. Tavoitteena on, että mittariston luvut ovat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä päivittäisessä 

työssä, niin osaamisen kuin tehokkuuden kehittämiseen.  

Työssä rakennettu mittaristo kuvaa biojalostamon tuotannon tehokkuuden nykyistä tilaa ja pää-

sääntöisenä käyttäjäryhmänä on jalostamon käyttöhenkilökunta. Pidemmän aikavälin tavoit-

teena on laajentaa mittariston kattavuutta sisältämään esimerkiksi kunnossapidon ja tuotannon-

suunnittelun, jolloin yhä isompi osa henkilöstöstä pystyy seuraamaan oman työnsä vaikutusta 

jalostamon tehokkuuteen. Mittariston kattavuuden laajentamiseksi ja tehokkuuden mittaamisen 

yhtenäistämiseksi mittaristoa voidaan kohdentaa tietyille käyttäjäryhmille. Tällöin voidaan rää-

tälöidä samoista tehokkuusluvuista ja mittauksista henkilöiden työhön sopivat mittarit sekä esi-

tystavat, tarkoituksena helpottaa mittariston omaksumista ja käyttöönottoa. Uusilla raportoin-

nin työkaluilla tehokkuuden mittaamista voidaan räätälöinnin lisäksi esimerkiksi pelillistää te-

hokkuuden mittaamista.  

Prosessiosaamisen kasvaessa tehokkuuden mittaamista pystytään hyödyntämään prosessin oh-

jaamisen laajemmin. Kun tiedetään tuotannon tehokkuuden referenssitilat esimerkiksi tietyille 

raaka-aineen laaduille, voidaan mittauksien perusteella nähdä nopeasti, toimiiko prosessi nor-

maalitilassa. Nykyisellään tehokkuus mittareiden raja-arvot on asetettu kiinteiksi suunnittelu- 
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ja toteutuneiden arvojen perusteella. Osaamisen kehittyessä tehokkuuden mittausten raja-arvot 

voidaan muuttaa dynaamisiksi esimerkiksi tuotelaadun tai tuotantonopeuden suhteen, jolloin 

nähtäisiin, toimiiko prosessi kyseiselle ajomallille normaalilla välillä.   

 

 

11. YHTEENVETO 

 

Tehokkuuden kehittäminen on oleellista rajallisista raaka-aineista ja panoksista saatavan hyö-

dyn nostamiseksi. Tehokkuutta parantavien toimenpiteiden löytäminen vaatii nykyisen tilan 

tuntemista ja mittaamista. Mittaamalla tehokkuuden kannalta oleellisia avainlukuja, voidaan 

toimenpiteet kohdistaa kehityksen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Seuraamalla tehokkuutta re-

aaliaikaisesti, pystytään tehokkuutta parantavat tai korjaavat toimenpiteet tekemään välittö-

mästi tilanteiden muuttuessa.  

Diplomityössä rakennettiin jatkuvan kehityksen ja tehokkuuden reaaliaikaisen seurannan työ-

kaluksi biojalostamon avainluvut sisältävä mittaristo. Mittariston tarkoituksena oli yhtenäistää 

reaaliaikaista kuvaa jalostamon tehokkuuden tilasta, tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä 

ja parantaa tiedonkulkua jalostamon tilasta. Tilannekuvan yhtenäistämiseen käytettiin toden-

nettuja prosessimittauksia. Todennetun tiedon käyttämisellä estetään spekulaatiot ja huhut 

biojalostamon tehokkuuden ympäriltä, kun tiedot tehokkuudesta pystytään esittämään kvanti-

tatiivisina ja objektiivisina lukuina.  

Mittaristoon valitut luvut olivat: saanto, GHG-vähenemä, tuotanto, jalostusmarginaali sekä ra-

jatun prosessivaiheen kokonaistehokkuus. Lukujen mittaaminen ja parantaminen tukevat toi-

minnan pidemmän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Luvut valittiin läheltä biojalostamon 

käytännön prosessia, jotta ne olisivat selkeitä ja ymmärrettäviä käyttäjilleen. Kun luvut ovat 

lähellä prosessia, operaattorit pystyvät näkemään työtehtäviensä vaikutuksen tehokkuuteen.  

Työn kirjallisuusosassa perehdyttiin öljynjalostus- ja biopolttoaineteollisuuden tehokkuuden 

mittaamiseen ja suorituskykyvertailuun. Öljynjalostuksessa erilaiset jalostamokonfiguraatiot ja 

eroavat raaka-ainelaadut eivät ole mahdollistaneet alalle tyypillisten tehokkuuslukujen kehitty-

mistä. Prosessien ja raaka-aineiden eroavaisuudet korostuvat vielä enemmän biopolttoaineiden 

tuotannossa. Erinäiset kaupalliset toimijat kuitenkin tekevät öljynjalostusteollisuuden suoritus-

kykyvertailuja, joilla jalostamot pystyvät tiedonvaihtoa vastaan selvittämään tehokkuuden 
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tason tietyn viiteryhmän sisällä. Ongelmana tällaisissa vertailuissa on kuitenkin tiedon lä-

pinäkymättömyys.        

Mittareiden valinnassa mittaristoon painotettiin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Tehokkuuden 

mittaamiseen käytettävien lukujen tulee olla yksiselitteisen selkeitä ja käyttäjien tulee tietää 

mitattavaan tehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Jos näitä ei huomioida, lukujen seuranta ei ole 

hyödyllistä.  

Mittariston käyttöönottoa ei käsitelty diplomityössä, eikä työ sisällä palautetta mittaristosta. 

Tämän vaiheen on tunnistettu olevan jopa hankalampi kuin mittareiden valitseminen ja työka-

lun suunnittelu. Käyttöönotto tullee myös olemaan ajallisesti pidemmän aikavälin projekti, 

jonka aikana mittaristoa ja käyttötarkoituksia tuodaan hiljalleen mukaan päivittäiseen toimin-

taan. Mittariston todellinen käyttökelpoisuus selviää käyttöönoton myötä, ja sinä aikana on 

hyvä olla valmius muokata valittuja mittareita sekä esitystapoja.  

Työssä rakennettu mittaristo tarjoaa pohjan jalostamon tehokkuuden seuraamiselle ja jatkuvalle 

kehitykselle. Mahdollisina kehitysreitteinä voidaan nähdä esimerkiksi mittariston kohderyh-

män laajentaminen jalostamon tuotanto-organisaatiota laajemmalla sekä tehokkuuden seuran-

taan käytettävien työkalujen jatkuva kehittäminen. Helppokäyttöiset työkalut lisäävät tehok-

kuutta parantavia toimenpiteitä, sekä mahdollistavat laajemman käyttöönoton ja uusien käyttö-

tapojen ja -kohteiden löytämisen.  
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