
OnatexMID 

ja

OntecMilo

MID-hyväksytty nesteiden

mittaus- ja lastausjärjestelmä

ATEX-alueelle



EDUT - OnatexMID ja

OntecMilo 

Laskutuskelpoiset MID-mittaukset (custody transfer)

Reaaliaikainen varastojen hallinta

Väärinkäytöksien ehkäisy

Korkeampi ympäristö- ja operatiivinen turvallisuus 

Ammattitaitoinen koulutus kaikille käyttäjäryhmille

Olemassa olevat hyväksynnät ja sertifikaatit (ATEX, MID)

- nopea aikataulu ja alhaisemmat projekti riskit

Räätälöinti eri asiakkaiden tarpeiden mukaan

(tilausprotokollat, kuormakirjat, lohkojen  numerointi jne.)

Tarvittava tuki saatavilla monikanavaisesti 24/7

Asiakaskohtaiset tuotteiden ja lisäaineiden reseptit 



MIKSI MID?

Mikä MID on ja mitä siitä on hyvä

tietää

Mittauslaitedirektiivi eli MID (Measuring

Instruments Directive) on yksi EU:n ns. CE-

direktiiveistä, joka säätelee Euroopan

Unionin alueella myytävien mittauslait-

teiden turvallisuusvaatimuksia, valmistus-

ta ja hyväksyntää. Se koskee sekä laillisen

metrologian piiriin kuuluvia laitteita että

ohjelmistoja. Mittauslaitteiden käyttöä

ohjaavat ja valvovat kansalliset

viranomaiset. 

Ensimmäinen MID-direktiivi astui voimaan

v. 2004 ja sen uusittu versio, Direktiivi 2014/

32/EU, kymmenen vuotta myöhemmin.

Sallittu siirtymäaika päättyi v. 2016. Tämä

tarkoittaa, että 30.10.2016 jälkeen 

kaikkien uusien MID:in alaisten mittauslaitejärjestelmien on oltava MID-sertifioituja.

Kyseinen vaatimus soveltuu yhtäläisesti myös vanhoihin uudistettaviin

mittausjärjestelmiin. 

MID-hyväksytty mittaustulos on yhteiskunnallisesti merkittävää dataa. Valtion

kannalta on tärkeää, että maksettavat polttoaineverot perustuvat oikeisiin

mittaustuloksiin. Nesteiden omistuksen vaihdon (custody transfer) yhteydessä niin

ostaja kuin MID-direktiivikin edellyttävät luotettavaa, MID-sertifioitua dokumen-

taatiota transaktion tueksi. 

MID-direktiivin alaisia mittausjärjestelmiä ovat direktiivissä säädetyn mukaisesti

mm. kaikki muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan dynaamiseen

mittaukseen tarkoitetut mittausjärjestelmät (MI-005).  MIDin sovellusala koskee siis

myös mittausjärjestelmiä nesteterminaaleissa, kuten öljy- ja polttoterminaaleissa. 

MID-hyväksyntä antaa

perusteet verotukselle  

MID-hyväksyntä varmistaa

laskutustietojen

oikeellisuuden omistuksen

siirrossa (custody transfer)

KOSKA 
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MI-001vesimittarit 

MI-002 kaasumittarit ja tilavuuden

muunnoslaitteiteet

MI-003 sähköenergiamittarit

MI-004 lämpöenergiamittareita 

MI-005 muiden nesteiden kuin veden määrän

jatkuvaan dynaamiseen mittaukseen

tarkoitetut mittausjärjestelmät 

MI-006 automaattiset vaat

MI-007 taksimittarit

MI-008 kiintomitat

MI-009 dimensiomittauslaitteet

MI-010 pakokaasuanalysaattorit

MIDin soveltamisalat

Ohjelmistojen merkitys

mittauksissa kasvaa

MID kiinnittää erityistä

huomiota mittaus ohjelmiston

suojaukseen ja turvallisuuteen.

Metrologisten ominaisuuksien

kannalta tärkeä laitekompo-

nentti on suunniteltava siten,

Mittaustuloksen

hyödyntäjä vastaa käytöstä

Direktiivin mukaan se, joka

hyödyntää mittaustulosta liike-

toiminnassaan, vastaa siitä,

että käytössä on soveltuva,

MID-vaatimusten mukainen

mittauslaite. 

että se voidaan suojata ja että väärinkäyttö tai sen yritys rekisteröityy.

Väärinkäytöstä kertovien todisteiden on oltava käytettävissä kohtuullisen ajan.

Tallennetut tai lähetetyt mittaustiedot, metrologisten ominaisuuksien kannalta

tärkeät ohjelmistot ja metrologisesti tärkeät parametrit on suojattava asian-

mukaisesti niiden tahattoman tai tahallisen turmeltumisen ehkäisemiseksi.

Kulutusta mittaavissa mittauslaitteissa niiden näyttöjen, jotka ilmoittavat

toimitetun kokonaismäärän, jonka perusteella maksu osittain tai kokonaan 

OnatexMID nesteiden mittausjärjestelmä 

- käytössä kyntensä osoittanut

määräytyy, tai joiden pohjalta kyseinen toi-

mitettu kokonaismäärä on johdettavissa,

nollaaminen ei saa olla mahdollista käytön

aikana. Kaikki nämä vaatimukset on huomi-

oitu Ontec Oy:n OnatexMID-tuotteessa.

Ontec ryhtyi määrätietoiseen MID-tuotekehitystyöhön jo vuonna 2004. Ontec

kehitti ensimmäisenä maailmassa, kymmenen vuoden asiantuntijatyön tulok-

sena,  MID-hyväksytyn digitaalisen liitynnän virtausmittareihin, joka mahdollisti

tilavuuden, massan ja tiheyden mittauksien käyttämisen MID-hyväksytysti. 

OnatexMID sai Direktiivin 2014/32/EU mukaisen

sertifioinnin vuonna 2014, minkä jälkeen se on

osoittanut toimintavarmuutensa eri kohteissa.

OnatexMID:iin voidaan liittää MID-hyväksytysti

myös perinteisiä tuplapulssimittareita. MID-hyväk-

synnän saaminen uudelle mittausjärjestelmälle voi

olla haasteellista ja aikaa vievää. Alennat huomat-

tavasti  tätä riskiä ja nopeutat aikatauluasi Onatex-

MIDin jo olemassa olevan MID-sertifioinnin avulla.

TULOSSA!  Seuraa

MID-artikkeli-

sarjaamme

LinkedIn-

kanavassamme

https://www.linkedin.com/company/ontec-oy/
https://www.linkedin.com/company/ontec-oy/


OnatexMID on mittauslaitedirektiivin MID 2014/32/EU mukainen, MID-

sertifioitu mittausjärjestelmä. 

Sitä voidaan käyttää muiden nesteiden kuin veden lakisääteiseen

mittaustoimintaan (MI-005) ja omistajuuden siirron (custody transfer)

laskutukseen eli laskutusmittaukseen.

Lastausjärjestelmä täyttää OIML:n ja WELMECin vaatimukset. Sillä on myös

ATEX-hyväksyntä räjähdysvaarallisille alueille.

Hyväksynnät ovat maailman johtavien tarkastuslaitosten tekemiä.

MID- JA ATEX-

SERTIFIOINNIT
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 Tuotteen teknologia on suojattu manipuloinnilta MID-hyväksytysti ja audit-

trail takaa kaikkien tarpeellisten tapahtumien jäljitettävyyden.

OnatexMID 

Varmaa mittausta 

Tapahtumahistorian haku MID-tunnisteen avulla

Viimeiset kuusi tapahtumaa ovat automaattisesti

näkyvissä



Lastaussanomat

Raportit (päiväsaldo, kuorma jne.)

Automaattiset

viestit

Urakoitsija tekee työlupaa

varten tarvittavan TTS:n

etukäteen

LASTAUSTERMINAALI

OntecMilo

OntecRTA

LastaussiltaPortti sisään Tilaukset ja kuorman

suunnittelu

 

OntecRTA

LIITYNNÄT ULKOPUOLISISTA JÄRJESTELMISTÄ

Tilaukset

Kuormasuunnitelmat

Kulunhallinta Kuorman hallinta

Portti ulos

OntecMilo

OntecRTA

Kuormakirjat

DokumentaatioLastauksen hallinta Kulunhallinta

LASTAUS

ONTEC-TUOTTEET 

OntecOGC-

TERMINAALIJÄRJESTELMÄSSÄ

OntecRTA

OntecMilo

OntecRTA

OnatexMID

Ontec cloud



Kuormasuunnittelu OntecMilo-ohjelmassa

Sanomaliitynnät asiakkaiden järjestelmiin:

kuormasuunnitelmat ja toteumat

KUORMAN HALLINTA
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Kuormasuunnitelmat 



Kuormien selaus ja haku

Kuormatunnisteet

Kuorman tila

 

KUORMAN HALLINTA

Kuorman ja tapahtumien hallinta 



Kuorman tiedot: lastaussuunnitelma,

toteutuneet lastaukset (MID-tunnisteet)

Kuormaan liittyvien tapahtumien seuranta:

Kuljettajan kirjautumiset, lastauksen aloitus ja

lopetus, yms.

KUORMAN HALLINTA

Kuorman tiedot ja tapahtumat



Ajoneuvojen tietojen määritys 

Lohkojen määritys 

AJONEUVOJEN

HALLINTA
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Kuljetusyritykset ja ajoneuvojen ylläpito



Vihreällä värillä lastatut lohkot

Sininen palkki osoittaa käynnissä olevan

lastauksen edistymistä reaali ajassa

Virtauksen nopeus näkyvissä

LASTAUKSEN HALLINTA

Kuva kuljettajalle näkyvästä lastaustapahtumasta



Yhteys- ja laskutustiedot

Verotiedot

Asiakkaan varaston saldojen seuranta

 

ASIAKAS HALLINTA
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Asiakkaiden ylläpito 



Asiakaskohtaiset tuotteet

Tuotteen nimi, sijainti

Mahdolliset lastauspaikat ja

-varret

TUOTTEIDEN HALLINTA

Lisäaineiden reseptiikka

Tunnisteet

Muokattavissa tarpeen mukaan

Tuotelinjojen ja lastauspaikkojen

hallinta

Tuotteiden hallinta, reseptiikka



Sähköinen tunnistus, esimerkiksi RTA-kulkukortti

Kielisyys

Käyttöoikeudet toimintokohtaisesti

KÄYTTÄJIEN HALLINTA

Käyttäjien hallinta



Henkilö- ja yhteystiedot

Oikeudet

Luvat, pätevyydet ja niiden voimassaoloajat.

Kirjaaminen mahdollista lisäämällä päivämäärä tai

kuukausien määrän, jonka pätevyys on voimassa

KÄYTTÄJIEN HALLINTA

Kuljettajien hallinta



Määrämuotoiset raportit

Mahdollisuus valikoida raporttiin tulostuvat tiedot

tarpeen mukaisesti

RAPORTIT
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Raportit 



Lastaussuunnitelma

Toimituspaikkakohtaiset kuormakirjat

Tyhjän tilan kuormakirja

ASIAKIRJAT

Kuljettajan tarvitsemat MID-muotoiset tulosteet tulostuvat

automaattisesti tunnistautumisen jälkeen ilman erillistä

kirjautumista tai turhauttavaa tiedostojen etsimistä



Tankkiauton kuljettajien eli

järjestelmämme loppukäyttäjien

näkemyksiä on kuunneltu herkällä korvalla

koko OntecMilo-lastausjärjestelmän

olemassaolon ajan. Vain siten voidaan

varmistaa, että laitureiden käyttöaste on

tehokas ja turn-around aika voidaan

typistää mahdollisimman lyhyeksi.

Tällä tavalla ollaan myös voitu parhaiten

kehittää järjestelmää sopimaan

terminaalin eri asiakkaiden tarpeita

vastaavaksi. 

KULJETTAJIEN PALAUTE

Lastausjärjestelmää on kehitetty yli 10

vuotta tiiviissä yhteistyössä

loppukäyttäjien kanssa. Siksi se on niin

hyvä ja taipuu moneen tarpeeseen.

VALMIS MUTTA AINA

HELPOSTI MUOKATTAVISSA

Vaikka OntecMilo-lastaus-

järjestelmä on jo valmis, toimiva

järjestelmä, on jokaisella

terminaalilla ja sen asiakkaalla

omat tarpeensa. Meillä on tästä

runsaasti kokemusta ja olemme

siksi pitäneet huolta siitä, että

OntecMilo on räätälöitävissä

tarpeitanne varten. Myös

myöhemmin tehtävät muutokset

ovat helposti toteutettavissa.



 sertifioitu

laatujärjestelmä

 jo vuodesta 2012

ISO 9001

Räjähdysvaarallisten

alueiden

laatujärjestelmä

(direktiivi 2014/34/EU)

ATEX
Ontec Oy:n tilat,

toimintatavat ja

sähköisen tiedon-

käsittelyn laitteet 

ovat Katakri 2020 -

hyväksyttyjä

KATAKRI

T10

Turvallisuus-kymppi

työtuvallisuus arviointi 

on osa Neste Oyj:n

auditoinneista

alihankkijoilleen

TUNNETTU

TOIMITTAJA

Lentoasema-

tarvikkeiden tunnettu

toimittaja

LAATUJÄRJESTELMÄT

JA SERTIFIKAATIT
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Yrityksen laatu pohjautuu siihen, että koko henkilökunta on sitoutunut

laatuajatteluun Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään

sisäisellä koulutuksella ja muulla tarvittavalla koulutuksella. Olennaista on

toimintatapojen ja menetelmien jatkuva kehittäminen. Ontec Oy:n

vahvuuksia ovat: kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan

tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja,

osaaminen, ketteryys ja vasteaika.



ONTEC OY

Sutelantie 277

48400 KOTKA

MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

kare.kupiainen@ontec.fi

PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

esa.kayhty@ontec.fi

MARKKINOINTI JA

LAATUJÄRJESTELMÄT

Tanja Karpale

+358 451 177 701

tanja.karpale@ontec.fi

OTA 

YHTEYTTÄ


