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Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtailla tarvittavien 
raaka-aineiden hankinta- ja hallintaprosessit toiminnanohjausjärjestelmissä aina toimittajalta 
varastoon. Työn tuloksena syntyneiden prosessikaavioiden tarkoituksena on myös hyödyttää 
toimeksiantajaa helpottamalla uuden työntekijän perehdyttämistä. 

Yara Suomi Oy kuuluu Yara International ASA:an, joka on maailman johtava lannoitealan yritys. 
Yara International ASA:n toimintaan kuuluvat kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja 
ympäristönsuojelutuotteiden valmistus ja toimitus. Yara Uudenkaupungin tehtaat ovat osa Yara 
Suomi Oy:tä. Toimipaikalla on kaksi lannoitetehdasta, kaksi typpihappotehdasta sekä 
voimalaitos. 

Yara Uudenkaupungin tehtaiden toiminnan ymmärtäminen on olennaista raaka-aineiden 
hankintaprosessien ymmärtämiseksi. Tästä syystä raaka-aineiden hankinta- ja hallintaprosesseja 
kuvaavien prosessikaavioiden luomisen lisäksi opinnäytetyössä käydään läpi Uudenkaupungin 
tehtaiden toiminnanohjausjärjestelmiä ja hankintaprosesseja sekä kerrotaan lannoitetehtaiden 
toiminnasta. 

Opinnäytetyön toteuttamiseen tarvittavaa tietoa on saatu sekä toimeksiantajan 
julkaisemattomista materiaaleista että henkilöhaastatteluin. Opinnäytetyöstä pyrittiin tekemään 
mahdollisimman kattava ja yksiselitteinen uuden työntekijän näkökulmasta katsoen. Vastaavia 
prosessikaavioita ei ole olemassa, joten toimeksiantajan uuden työntekijän perehdytykseen 
käytettävän ajan odotetaan vähenevän huomattavasti tämän työn lopputuloksena. 
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PROCESS DESCRIPTION AND MANAGEMENT OF 
MATERIAL FLOWS IN OPERATION SYSTEMS 

 

The aim of this thesis is to describe the procurement and management processes of the raw 
materials from the  supplier to the warehouse in Enterprise resource Planning (ERP) systems at 
of the Yara Uusikaupunki site of Yara Suomi Oy. The process charts, which are created as a part 
of this work, are also intended to benefit the site by facilitating the induction of new employees. 

Yara Suomi Oy is a subsidiary of Yara International ASA which is the world’s leading fertilizer 
company. The activities of Yara International ASA include the production and supply of mineral  
fertilizers, industrial chemicals and environmental protection products. The Yara Uusikaupunki 
site is a part of Yara Suomi Oy. The site has two fertilizer plants, two nitric acid plants, and a 
power plant. 

Understanding the processes of the Yara Uusikaupunki site is essential in order to 
comprehensively understand the procurement and management processes. Therefore, in 
addition to the creation of the process charts, the ERP systems and procurement processes at 
the site - as well as the operations at the fertilizer plants - are described. 

Data required for accomplishing the work was acquired from unpublished sources from the Yara 
Uusikaupunki site and by interviewing the relevant persons conducting work related to the topic. 
Taking the perspective of a new employee into account, the purpose of this work is to be as 
inclusive and unambiguous as possible. Currently, no corresponding process charts exist, and 
thus, as an outcome of this work, the time needed for inducting a new employee is expected to 
be significantly reduced. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtailla 

tarvittavien raaka-aineiden hankinta- ja hallintaprosessit toiminnanohjausjärjestelmissä 

aina toimittajalta varastoon. Tarkoituksena on käsitellä aihetta uuden työntekijän näkö-

kulmasta ja kuvata toiminnanohjausjärjestelmissä tapahtuvat prosessit selkeästi ja yksi-

selitteisesti prosessikaavioin. Prosessikaavioiden tarkoituksena on perehdyttää uutta 

työntekijää. Prosessikaaviot sisältävät tarvittavat hankinnan vaiheet ja transaktiot SAP-

toiminnanohjausjärjestelmässä sekä GrowIT-työvaiheen. GrowIT on Yaralla SAP:n toi-

mintaa tukeva toinen käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä. 

Tämä valikoitui opinnäytetyön aiheeksi siksi, että toimipaikalla ei ole ennestään ole-

massa tämänkaltaisia prosessikuvauksia. Valmiiden ohjeiden luomisen myötä uuden 

työntekijän perehdyttämiseen käytettävän ajan odotetaan vähenevän huomattavasti. 

Uusi työntekijä pystyy seuraamaan perehdyttäjän tekemää työtä tarkemmin, kun käytet-

tävät termit ja lyhenteet ovat selvillä. Lisäksi prosessin kokonaiskuvan ymmärtäminen 

helpottaa asioiden sisäistämistä. Uuden työntekijän on prosessikaavioita apuna käyttäen 

myös mahdollista harjoitella itsenäisesti prosessin saattamista alusta loppuun asti SAP-

toiminnanohjausjärjestelmän harjoitusympäristössä. 

1.2 Rakenne 

Työssä esitellään lyhyesti Yara International ASA:n sekä sen tytäryhtiön Yara Suomi 

Oy:n toimintaa, jonka jälkeen siirrytään käymään tarkemmin läpi Uudenkaupungin teh-

taita, toimipaikan toimintaperiaatteita sekä toiminnan suunnittelua. Seuraavaksi käydään 

läpi yrityksen käyttämiä toiminnanohjausjärjestelmiä ja sitä, miten niitä hyödynnetään 

yrityksessä sekä miten ne toimivat yhdessä. Hankinta- ja hallintaprosessien eri vaiheista 

kerrotaan mahdollisimman kattavasti ja yksiselitteisesti uutta työntekijää ajatellen. Lo-

puksi käsitellään pääraaka-aineita ja niiden käyttöä tehtaalla. Prosessikaaviot transakti-

oineen löytyvät liitteinä. 

Työssä käsiteltävät raaka-aineet on rajattu käsittelemään ammoniakkia, ammoniumsul-

faattia, fosfaattia, fosforihappoa, kaliumkloridia, kaliumsulfaattia, kiseriittiä ja 
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magnesiumsulfaattia, jotka ovat pääraaka-aineita. Työssä käsiteltävät raaka-aineet ra-

jattiin pääraaka-aineisiin käytännön toteutuksen takia – mikäli kaikki raaka-aineet ja lop-

putuotteet käytäisiin läpi, työ olisi liian laaja toteuttaa. 
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2 YARA OY 

2.1 Yara International ASA 

Yara International ASA on maailman johtavana lannoitealan yrityksenä toimiva norjalai-

nen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimit-

taja. Toimipaikkoja on yli 60 maassa ja yritys työllistää yli 16 000 työntekijää. Myyntiä on 

yli 160:een maahan ja lannoitteita myydään vuosittain noin 27,2 miljardia tonnia. Lan-

noitteiden lisäksi teollisuustuotteita myydään 6,9 miljoonalla tonnilla. Yaran liikevaihto 

vuonna 2019 oli noin 10 miljardia euroa. (Yara 2020c.) 

Yara-konserni sai alkunsa vuonna1905, kun Sam Eyde ja Kristian Birkeland perustivat 

yrityksen nimeltä Norsk Hydro. Yritys kykeni hyödyntämään Norjan vesivoimalla tuotet-

tua sähköä kivennäislannoitteiden tuottamiseen. Norsk Hydro kehitti lannoitetuotannolle 

merkittävän menetelmän, jonka avulla oli mahdollista sitoa typpeä ilmasta. (Yara 2020c.)  

Monipuolisempaa toimintaa Norsk Hydro alkoi kehittämään 1930-luvulla, jolloin yritys sai 

lisenssin tuottaa ammoniakkia uudella tuotantomenetelmällä, joka mahdollisti kapasitee-

tin nelinkertaistumisen. Huolimatta toisen maailmansodan aikana kärsityistä vahingoista, 

ensimmäiset kymmenen vuotta sodan jälkeen olivat merkittäviä Yaran historiassa. Tänä 

aikana tehtiin suuria investointeja, työntekijöiden määrä kaksinkertaistui ja Norsk Hydro 

päätti laajentaa toimintaansa. (Yara 2020b.) 

2.2 Yara Suomi Oy 

Yaralla on kolme tuotantolaitosta Suomessa: Kokkolassa, Uudessakaupungissa ja Sii-

linjärvellä. Myyntikonttori sijaitsee Espoossa ja tutkimusasema Vihdissä. Tutkimusase-

man tehtävänä on kehittää lannoitteita ja lannoitusmenetelmiä tehokkaammiksi ja pa-

remmin tarpeita vastaaviksi. (Yara 2020e.) Yaran tavoitteena onkin tuottaa Suomessa 

puhdasta ruokaa mahdollisimman kannattavasti ja kestävästi maanviljelijöiden tarpeita 

kuunnellen (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020). 

Kokkolan tehtaiden päätuotteina ovat eläinrehujen raaka-aineina käytettävät rehufosfaa-

tit ja lannoitteiden valmistamiseen käytettävä kaliumsulfaatti, joka voi toimia lannoitteena 
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myös sellaisenaan. Lisäksi Kokkolan toimipaikalla varastoidaan ammoniakkia ja fosfori-

happoa lannoitteiden raaka-aineiksi. (Yara 2020e.) 

Uudenkaupungin tehtailla päätuotteita ovat NPK-lannoitteet sekä typpihappo, jota käy-

tetään lannoitteiden valmistuksessa. Uudenkaupungin tehtaiden oma syväsatama mah-

dollistaa lannoiteviennin meriteitse niin lähisatamiin kuin ulkomaillekin. (Yara 2020e.) Ku-

vassa 1 on Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaat. 

 

 

Kuva 1. Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaat (Metsäalan ammattilehti 2013). 

Siilinjärven tehtaiden päätuotteet ovat lannoitteet ja fosforihappo. Yara Suomi Oy:n käyt-

tämä puhdas fosfori on peräisin Siilinjärven fosfaattikaivoksesta, joka on samalla Länsi-

Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Kaivoksesta saatava apatiittimalmi jalostetaan lannoit-

teeksi siitä irrotettavasta fosforista. (Yara 2020e.) 

Vuonna 1920 perustettiin valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat edistämään Suo-

men maatalouden kasvua. Nimi kuitenkin vaihtui vuonna 1961 Rikkihappo Oy:ksi ja vielä 

uudelleen vuonna 1972 Kemira Oy:ksi. Toiminta laajeni globaaliksi 1980-luvulla, kun lan-

noitetehtaita ostettiin Iso-Britanniasta, Alankomaista, Belgiasta, Ranskasta ja Tanskasta. 

Kansainvälistyminen alkoi kuitenkin jo aikaisemmin. (Yara 2020a.) 

Ennen Yara-nimen alle ja Yara International ASA -tytäryhtiöksi siirtymistä, Yara Suomi 

Oy:n nimenä toimi Kemira GrowHow, jonka osuuden Suomen valtio kuitenkin myi 

Yaralle. Tämä muutos mahdollisti toiminnan kasvun uudelle tasolle. (Yara 2020a.) 
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2.3 Toiminnan periaatteet ja toimintasuunnitelma 

Yaran pyrkimys on toimia asetettujen periaatteidensa mukaisesti. Perusarvoja Yaralla 

ovat kunnianhimo, uteliaisuus, yhteistyö ja vastuunotto. Lisäksi pyritään jatkuvaan pa-

rantamiseen, joka mahdollistaa toimipaikan kehityksen ja tulevaisuuden tuottavana yk-

sikkönä. Tavoitteet saavutetaan siten, että toisia kannustetaan ja kuunnellaan. Samalla 

kehitytään myös itse paremmaksi. Liiketoiminnan perustaksi on määritetty tutkimus ja 

kehitys, jotka tukevat perusarvoja. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2020.) 

Toiminnan tulisi perustua tuotannonhallintaan, optimointiin ja suunnitteluun. Päivittäisen 

suunnitteluprosessin avainasemassa ovat kotimaan myynnin myyntitilauskanta ja vienti-

määrät. Tavoitteena on suunnitella ja julkaista tehdaskohtaiset tuotantosuunnitelmat. Ky-

seiseen prosessiin kuuluu tuotevalikoiman hallinta ja uusien tuotteiden pyytäminen, 

myyntihintaohjeiden hallinnointi, volyymin pyytäminen tai peruutus, saatavuuksien ja ai-

kataulujen vahvistus, siirtohinnoittelu ja tuotteiden perustietojen hallinta. Global Planning 

& Optimization (GPO) määrittelee kuukausikohtaiset allokoinnit Yaran liiketoimintayksi-

köille. Tätä suunnitelmaa kutsutaan YPOD-suunnitelmaksi. YPOD tulee sanoista Yara 

Planning & Optimization Device. Kuukausittaisessa suunnitteluprosessissa vientimää-

rien ja kotimaantoimitusten tulee olla linjassa saatavilla olevan tuotantokapasiteetin 

kanssa. Kuukausittainen suunnitteluprosessi perustuu liiketoimintayksiköiden myyntien-

nusteisiin ja tehtaiden varastosaldoihin. Tämän prosessin tuloksena on kuukausittainen 

tuotantosuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Kuukausittainen suunnittelupro-

sessi pitää sisällään myynnin ennustamista ja suunnittelua, markkinoiden ja globaalien 

tuotantolaitosten tasapainotusta, tilausten vahvistuksia, kokouksia eri toimintojen välillä, 

raaka-aineiden tarvesuunnittelua sekä kuukausittain ja kvartaaleittain raaka-aineiden ja 

tuotteiden siirtohinnoittelua. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2020.) Kuvi-

ossa 1 esitetään kuukausittainen suunnitteluprosessi. 
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Kuvio 1. Prosessikaavio kuukausittaisesta suunnitteluprosessista (L. Oksanen, henkilö-
kohtainen tiedonanto 13.5.2020). 

Kuviossa 1 on kuvattu, mitkä suunnittelun vaiheet kuuluvat Yaran kuukausittaiseen 

suunnitteluprosessisykliin. Ylimpänä kuviossa näkyy, että markkinoinnin osa-alueeseen 

kuuluu selvittää myyntien ennusteet ja markkinoiden tasapainotus. Suunnitteluorgani-

saatio tekee yhteistyötä markkinoinnin kanssa tasapainottaessaan tuotantolaitoksien 

sekä tuotehallinnan allokaatiopäätöksiä. Nämä neljä toimintoa vaikuttavat kysyntään, 

tarjontaan, kaupallisiin toimintoihin, resurssien käyttöön ja raaka-aineiden määrän opti-

mointiin. Tuotanto toteuttaa suunnitteluorganisaation tuottaman tuotanto-ohjelman tuo-

tantolaitoksissa. Kuukausittaisen toimintasuunnitelman tavoitteena on sopia liiketoimin-

tayksikkökohtaisista allokaatioista ja päivittää tehdaskohtaisia suunnitelmia. Toiminta-

suunnitelmaa myös käytetään lähtökohtana esimerkiksi kuukausittaiseen seurantaan to-

dellisesta suorituskyvystä. Valmista kuukausittaista suunnitelmaa päivitetään kuukau-

den aikana mm. tuotannollisista tai toimitusten ohjauksesta johtuvista syistä. (L. Oksa-

nen, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2020.) 

Päivittäinen ja kuukausittainen suunnittelu on osa pidemmän aikavälin toimintasuunni-

telmaa, jonka tavoitteena on vuotuisen myynti- ja tuotantobudjetin toteutuminen. Liike-

toimintasuunnitelma sisältää prosessikaavioita, yleisiä aikatauluja ja keskeiset välitavoit-

teet, volyymin suunnittelun, Yara Sales & Marketin ja Industrialin markkina- tai tuotekoh-

taiset allokaatiot, markkinasegmenttien allokaatioiden yhteensovittamisen, tuotantopaik-

kojen kapasiteetin käytön suunnittelun ja pääraaka-aineiden tarvelaskennan 



12 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianna Maula 

tuotantolinjoittain. Lisäksi toimintaan vaikuttavat muutokset, joita ei välttämättä voida en-

nakoida. Näitä muutoksia voivat olla muun muassa tuotannon edistäminen, raaka-aine-

toimitusten ajoitusongelmat, tuotantokapasiteetin rajoitus kysynnästä johtuen, laiterikot 

ja sovittujen laivausten myöhästyminen. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 

13.5.2020.) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

Toiminnanohjausjärjestelmistä käytetään yhteisnimitystä ERP-järjestelmät. Nimi ERP tu-

lee sanoista Enterprise Resource Planning. ERP-järjestelmien avulla yritys kykenee hal-

linnoimaan kaikkia liiketoiminnan osa-alueitaan. Vaikka järjestelmiin jaettu tietokanta on 

yhteinen, on mahdollista, että tietyt osa-alueet eivät ole kaikkien työntekijöiden muokat-

tavissa. Yhteinen tietokanta takaa sen, että ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla. 

Tämä kuitenkin edellyttää tietokantaan tehtyjen kirjausten oikeellisuutta ja ajantasai-

suutta. Kun yritykselle valitaan toiminnanohjausjärjestelmää, tulee ottaa huomioon yri-

tyksen tarpeet ja mahdollisuudet muuttaa toimintaansa toiminnanohjausjärjestelmään 

sopivaksi, sillä toiminnanohjausjärjestelmiä ei yleensä suunnitella alusta alkaen juuri ky-

seiselle yritykselle. Toiminnanohjausjärjestelmiä voidaan kuitenkin muokata esimerkiksi 

lisäohjelmilla. (Logistiikan maailma 2020b.) Kuviossa 2 on kuvattuna yrityksen resurs-

sien suunnittelua toiminnanohjausjärjestelmän avulla. 

 

 

Kuvio 2. Yrityksen resurssien suunnittelu (Logistiikan maailma 2020b). 
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3.1 SAP 

Vuonna 1972 Saksassa Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Klaus 

Tschira ja Hans-Werner Hector kehittivät SAP-nimisen yrityksen. Lyhenne SAP tulee 

saksan kielen sanoista System Analyse Programmentwicklung (System Analysis and 

Program Development). Heidän tavoitteenaan oli luoda yksi ohjelma, joka mahdollistaa 

yrityksien tietojen säilytyksen ja päivityksen samassa paikassa ja reaaliajassa. (SAP 

2020a.) 

Välimuistin tietokantoihin perustuva versio SAP HANA otettiin käyttöön vuonna 2011. 

Tämä versio mahdollisti tietoanalyysin käsittelyn muutamissa sekunneissa, kun aikai-

semmin prosessiin saattoi mennä jopa päiviä. SAP:lla on tällä hetkellä yli 215 miljoonaa 

pilvikäyttäjää ja yli 100 ratkaisua kattamaan kaikki liiketoimintatoiminnot. SAP:lla on 69 

datakeskusta 35 kaupungissa 15 eri maassa. (SAP 2020.) 

3.2 Digia Enterprise 

Digia Enterprise on suomalainen ohjelmistoyhtiö, jonka juuret ovat jo vuonna 1990 pe-

rustetussa SysOpen Oyj:ssä ja vuonna 1997 perustetussa Digia Oy:ssä, jotka yhdistyivät 

vuonna 2005 SysOpen Digia Oyj:ksi. Vuonna 2008 nimi kuitenkin muutettiin Digiaksi. 

(Digia 2020a.) 

Kemira Agron ja Digian yhteistyö on alkanut jo vuonna 1997, ja se on jatkunut myös 

Yaran ostaessa enemmistön GrowHow’n osakkeista taukoamatta tähän päivään asti. 

Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän avulla Yara virtaviivaisti tilausten hallinta-

, myynti-, varasto- ja tuotantotoimintoja. Ohjelmisto suunniteltiin tukemaan lannoiteteol-

lisuuden yksilöllisiä liiketoimintaprosesseja ja yrityksen erityistarpeita, joihin kuuluvat 

muun muassa sesonki- ja hinnanvaihtelut, suuret tuotantoerät ja myytävien lannoitelajik-

keiden ja palveluiden monimuotoisuus. (Digia 2020b.) 

Vuonna 2004 järjestelmään toteutettiin laaja versionvaihto, joka mahdollisti uusien tar-

peiden täyttämisen. Nykyisellä ohjelmalla kyetään hallinnoimaan tilaus-, lasku-, rahti-

kirja-, huolinta- ja maksuerittelysanomaliikennettä. (Digia 2020b.) Yara  vaihtoi syksyllä 

2019 uusimpaan versiopäivitykseen, joka on karsitumpi versio vanhasta. Uudesta versi-

osta on jätetty pois tarpeettomat toiminnot ja säilytetty vain tarvittavat, jolloin se on sel-

keämpi käyttää sekä käyttäjäystävällisempi. Uusi versio siirrettiin nykyaikaisemmalle 
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alustalle. Muutoksella mahdollistettiin järjestelmän päivitykset, ylläpito ja tuki. Käyttäjäys-

tävällisyyteen vaikuttaa muun muassa uusittu ulkonäkö, joka on nykyaikaisempi van-

haan verrattuna. (M. Pirttikoski, henkilökohtainen tiedonanto 3.8.2020.) 

3.3 SAP:n ja Digia Enterprisen välinen yhteys 

Tässä luvussa esitellään Yaralla käytössä olevien kahden toiminnanohjausjärjestelmän 

välistä yhteyttä. Tämän yleisesittelyn tarkoituksena on olla ymmärtämisen tukena liitteinä 

oleville prosessikaavioille ja auttaa ymmärtämään, miksi molempia käytetään ja mihin 

tarkoitukseen niitä käytetään. 

SAP on Yaralla päätoiminnanohjausjärjestelmä, jossa tapahtuu mm. nimikkeiden kus-

tannuslaskennat, tuotantotilaukset ja rahaliikenne. Jotta kahden toiminnanohjausjärjes-

telmän yhteistyö toimisi mahdollisimman saumattomasti, tulee SAP:sta löytyä kaikki poh-

jatiedot, mitkä GrowIT:ssa tarvitaan. Siksi mm. tuotantomäärät, varastosaldot, saapu-

neet raaka-ainetoimitukset, lannoitteiden sisäiset siirrot ja lähtevät toimitukset kirjataan 

ensin SAP:iin, jotta ne löytyvät myös GrowIT:sta. Jos tietoja (esimerkiksi toimituspäivä-

määriä) pitää muuttaa, ne pitää ensin vaihtaa SAP:ssa, josta ne siirtyvät automaattisesti 

tallennuksen jälkeen GrowIT:iin. (H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 9.6.2020.) 

SAP:n kautta käsitellään myös kustannuslaskentaa. Esimerkiksi laskut ladataan järjes-

telmään laskuttajien toimesta ja ne käsitellään SAP:n kautta. Jos laskussa on virheitä, 

ne eivät mene käsittelyssä läpi vaan jäävät virheeseen. Näin pystytään manuaalisesti 

kirjaamaan lasku oikeilla tiedoilla jälkikäteen. Uutena toimintona Yaralla käytössä ole-

vaan SAP-versioon on tullut reklamaatioiden käsittely ja turvaohjekortit. (H. Turkki, hen-

kilökohtainen tiedonanto 9.6.2020.) 

Digia Enterprise tunnetaan Yaralla tuttavallisemmin lempinimellä GrowIT. GrowIT tukee 

Yaran käytössä SAP:n toimintaa, sillä SAP ei yksinään kykene tarjoamaan kaikkia edel-

lytettyjä toimintoja. Tällaisia toimintoja ovat mm. nimikkeiden saatavuustarkastelu, säki-

tys- ja siirtosuunnitelmat sekä nimikekohtainen myyntiennuste. Vientitoiminnassa Gro-

wIT:n kautta tapahtuu rahtikirjojen ja keräilylistojen tarkastelu auto-, juna- tai konttitoimi-

tuksissa. GrowIT:ssa on useita liittymiä, jotka on suunniteltu toimimaan eri yhteistyöyri-

tysten järjestelmien kanssa. Näin esimerkiksi Yaran kotimaankuljetuksista vastaava lo-

gistiikkapalveluyritys saa tietoonsa kuljetuspäivämäärät ja kuljetetun lajikkeen nimen 
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sekä painon EDI-sanomien muodossa. (H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 

9.6.2020.) 

GrowIT:ia on mahdollista muokata yksikön tarpeisiin, ja Yaralla sitä onkin muokattu niin, 

että se palvelee sekä Yaraa että yhteistyöyrityksiä. Näin kaikki osapuolet näkevät tarvit-

semansa tiedot samasta ohjelmasta. GrowIT:ssa ovat mm. lannoitteiden saldot. Sal-

doprofiilista (kuvio 3) nähdään, milloin varastoissa olevat lannoitenimikkeet loppuvat, mil-

loin niitä tuotetaan lisää ja milloin tapahtuu esimerkiksi sisäinen siirto tehtaiden välillä tai 

säkitys. Sisäinen siirto voi nostaa tai laskea saatavuutta riippuen siitä, minkä tehtaan 

varastosaldoa tarkastellaan. (H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 9.6.2020.) Tuotteen 

tämänhetkinen saatavuus voidaan laskea seuraavalla kaavalla (kaava 1): 

 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑡ä𝑚ä𝑛ℎ𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠

= 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 + 𝑡𝑢𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡 𝑠ä𝑘𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑡 +/−𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑖𝑟𝑟𝑜𝑡 − 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖 

Kaava 1. Saatavuuden laskeminen (H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 9.6.2020). 

 

 

Kuvio 3. Saldoprofiili. 

Kuviosta 3 nähdään erään säkitetyn tuotteen varastokohtainen saldoprofiili tietyllä ajan-

jaksolla. Tässä tapauksessa ajanjakso on 28.7. -28.8.2020. Säkitetty tuote on valmis 

toimitettavaksi asiakkaalle tai sisäiseen siirtoon tehtaalta toiselle. Saldoprofiilin alareu-

nassa näkyvät päivämäärät, joista voidaan esimerkiksi tulkita milloin tuote loppuu 
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varastosta tai milloin sitä säkitetään lisää. Vasemmalla oleva pystyakseli kertoo varas-

tossa olevan tuotteen määrä tonneina. Tästä näkymästä ei kuitenkaan näe, milloin tuo-

tetta valmistuu lisää tuotannosta. 

Kuviosta 3 nähdään esimerkiksi myös, että 15.8.2020 on suunniteltu sisäinen siirto tar-

kasteltavaan varastoon tai säkitys, jolloin pylväs kasvaa merkittävästi. Tällöin varastossa 

on saldoprofiilin mukaan noin 225 tonnia kyseistä lannoitetta. Vastaavasti tuotteen va-

rastosaldo laskee 17.8.2020 alkaen ja 20.8.2020 asti, jonka jälkeen tapahtuu jälleen 

suunniteltu säkitys tai sisäinen siirto. 

Saldoprofiilin voi esittää myös numeroin, jolloin tarkan tiedon esimerkiksi säkitetyn tuot-

teen loppumisesta näkee kuvion  mukaisesta näkymästä. Kuviossa 4 on edellä mainitun 

säkitetyn tuotteen GrowIT tapahtumanäkymä. 

 

 

Kuvio 4. Tapahtumanäkymä. 

Kuvion 4 mukaisesta tapahtumanäkymästä voidaan laskea kaavan 1 avulla tuotteen 

saldo määrätylle ajanjaksolle. Kaavaa 1 käyttämällä saadaan saldoksi ajanjaksolle 28.7. 

-28.8.2020 yhteensä -357 tonnia, mikä tarkoittaa, että kyseinen säkitetty tuote loppuu 

jossain vaiheessa tätä ajanjaksoa. Kuvion 3 saldoprofiilia hyödyntämällä nähdään, että 

säkitetty tuote loppuu ensimmäisen kerran 14.8. Kun säkitetty tuote loppuu varastosta, 

tuotetta säkitetään lisää tai siirretään toiselta tehtaalta sisäisellä siirrolla autolla tai ju-

nalla. Jos kaavaa 1 käyttämällä saataisiin positiivinen tulos, se tarkoittaisi, että tuote ei 

ole loppumassa kesken valittua ajanjaksoa. Rajaamalla ajanjaksoa pienemmäksi saa-

daan tarkempi päivämäärä, siitä milloin säkitetty tuote loppuu varastosta, ja sen perus-

teella voidaan suunnitella sisäisiä siirtoja ja säkityksiä. Kun sisäinen siirto tai säkitys on 

kirjattu SAP:iin, se nostaa GrowIT:n saldoprofiilin pylväitä suunnitellun määrän verran 

siitä päivämäärästä eteenpäin, jolle siirto tai säkitys on kirjattu. 
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4 HANKINTAPROSESSI 

4.1 Hankinta käsitteenä 

Hankinta käsitteenä tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden hankintaprosessia, joka kattaa 

useita vaiheita tavaroiden ja palveluiden tarpeen kartoittamisesta ehtojen sopimiseen 

toimittajien kanssa. Hankintaa hyvin lähellä on osto, mutta hankintaa ja ostamista ei tule 

sekoittaa keskenään, vaikka ne ovatkin käsitteinä lähellä toisiaan. Ostaminen kattaa ta-

varoiden ja palveluiden ostamisen, tilaamisen, ostotilausten noutamisen, vastaanottami-

sen ja maksujen hoitamisen. (Logistiikan maailma 2020a.) 

4.2 Hankintaprosessi yleisesti 

Hankinnan tavoitteena on varmistaa, että ostaja saa tarpeisiinsa nähden parhaimmat 

tuotteet, raaka-aineet, komponentit ja palvelut sopivimmalta toimittajalta. Prosessi sisäl-

tää useita vaiheita, jotka vaihtelevat ostajan tarpeiden mukaan. Osa vaiheista saattaakin 

ostajasta riippuen jäädä joko vähemmälle huomiolle tai kokonaan pois. Vastaavasti jokin 

vaihe saattaa viedä huomattavasti enemmän resursseja kuin muut. Jos ostajalle tulee 

kokonaan uusia hankintatarpeita, on suositeltavaa viedä koko prosessi huolellisesti läpi, 

vaikka sitä ei tulevaisuudessa tarvitsisikaan tehdä. Hankintaprosessi voi viedä pitkään, 

ja siksi siihen on suositeltavaa varata tarpeeksi resursseja. Prosessiin tulisi myös ottaa 

mukaan henkilöitä hankinta-osaston ulkopuolelta, jotta saadaan prosessi vietyä koko-

naisvaltaisesti loppuun asti. (Logistiikan maailma 2020a.) 

Kuviossa 5 on kuvattu hankintaprosessin etenemistä ja sen sisältämiä vaiheita. Ensin 

tulee kartoittaa tavaran tai palvelun tarve,  jonka jälkeen voidaan analysoida toimittaja-

markkinoita. Toimittajista valitaan ne, jotka täyttävät vaatimukset kyseiselle tuotteelle tai 

palvelulle, ja näille toimittajille lähetetään tarjouspyyntö.  Tarjouksia vertaillaan muun mu-

assa hinnan, toimitusajan, laadun ja toimituksen jälkeisten prosessien sujuvuuden pe-

rusteella. Jokainen ostaja määrittelee itselleen tärkeimmät yksityiskohdat, joihin toimitta-

jan tulee vastata, ja joiden perusteella karsitaan toimittajia. Sen jälkeen neuvotellaan 

sopimus, joka on kaikille osapuolille paras mahdollinen. Sopimuksen solmimisen jälkeen 

alkaa ostotyö, eikä se yleensä kuulu hankinnasta vastaaville osapuolille. (Logistiikan 

maailma 2020a.) 
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Kuvio 5. Hankintaprosessi (Logistiikan maailma 2020a). 

4.3 Tilaus-toimitusketju 

Tilaus-toimitusketju muodostuu useista eri vaiheista. Yksinkertaisuudessaan yritykset 

valmistavat tuotteita kuluttajien kysynnän pohjalta. Kuitenkin tähän ketjuun mahtuu muun 

muassa raaka-aineiden ja pakkausten valmistajia, logistiikkapalveluita, tukkukauppiaita 

ja tieto- sekä rahavirtoja, jotka yhdessä muodostavat toimitusketjun. Toimitusketju syn-

tyy, kun yritykset toimivat omilla osaamisalueillaan yhteistyössä muiden yritysten 

kanssa. Toimitusketjussa raaka-aineet ja kysyntä liikkuvat pääasiassa vastakkaiseen 

suuntaan, ja siksi onkin järkevää puhua tilaus-toimitusketjusta. Tilaus-toimitusketjun 

käynnistymiseen tarvitaan kysyntää, sillä ilman kysyntää ei myöskään tarvita raaka-ai-

neita eikä toimitusketjua muodostu. (Sakki 2014, Tilaus-toimitusketju liiketoiminnassa.) 

Tilaus-toimitusketjun tavoitteena on lisätä tuotteiden arvoa. Arvoketjussa raaka-aineista 

muodostuu kuluttajille myytävät valmiit tuotteet. Tämän prosessin aikana tuotteiden ar-

voa pyritään kasvattamaan jokaisessa vaiheessa tavalla tai toisella, vaikka samalla yri-

tykselle muodostuu kuluja. Tuotteen loppuhinta määräytyy arvoketjussa syntyneiden ku-

lujen perusteella. (Sakki 2014, Tilaus-toimitusketju liiketoiminnassa.)  

Minkään yrityksen tilaus-toimitusketju ei kuitenkaan ole keskenään samanlainen. Tilaus-

toimitusketjun muoto riippuu yrityksen omista mahdollisuuksista – joko kaikki tai vain osa 

tarvittavista komponenteista kyetään tuottamaan itse. On myös mahdollista, että kaikki 

tarvittavat komponentit hankintaan ulkopuolisilta toimittajilta ja yrityksessä vain kootaan 

tuote ennen toimitusta. 
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4.4 Hankinta- ja hallintaprosessi Yaralla 

Tässä luvussa olevat tiedot löytyvät Yara Suomi Oy:n Intranetistä. Nämä eivät ole julki-

sesti saatavilla. 

Keskushankinta, kategoriat ja tehtaiden paikallinen hankintatoimi muodostavat Yaran 

hankintaorganisaation. Jokaisella tehtaalla on keskenään yhteistyössä toimivat hankin-

tapäälliköt ja hankintatiimit, jotka toimivat Suomi-tasolla. Hankinta on jaoteltu eri katego-

rioihin volyymin perusteella. Jokaisella kategorialla on oma kategoriapäällikkö globaa-

listi, alueellisesti tai paikallisesti. Hankintaorganisaation tarkoitus on tehostaa tehtaiden 

laadukkaiden ja oikea-aikaisten hankintojen tekemistä sekä taata toimintavarmuus pa-

rantamalla riskienhallintaa. Keskushankinta koostuu kolmesta osastosta: Direct Procure-

ment, Indirect Procurement sekä Governance and Excellence. Direct Procurement -

osaston hankinnat liittyvät lannoitteisiin sekä niiden tuotantoon ja Indirect Procurement -

osaston hankinnat muihin tehtaan tarpeisiin, kuten varaosiin, palveluihin ja muihin mate-

riaaleihin. (M. Jokinen, henkilökohtainen tiedonanto 11.6.2020.) 

Hankintastrategian avulla keskushankinta asettaa tavoitteet hankinnalle. Kategorian hal-

lintaprosessin perustana toimii hankintastrategia. Kategorian hallintaprosessi on strate-

ginen pitkän tähtäimen suunnitelma kullekin kategorialle, ja siinä on kuvattu, miten se 

vaikuttaa positiivisesti hankintastrategian tavoitteisiin. (M. Jokinen, henkilökohtainen tie-

donanto 11.6.2020.) 

Kategorian hallintaprosessi on jaoteltu kolmeen vaiheeseen. Ymmärrys kategoriasta 

muodostetaan kartoittamalla sisäinen kysyntä ja ulkoisesti näkemys toimittajamarkki-

noista. Tämän  jälkeen määritellään kategoriastrategia ja kategorian tavoitteet, joista ke-

hitetään erilliset kategoriasuunnitelmat vuositasolla. (M. Jokinen, henkilökohtainen tie-

donanto 11.6.2020.) 

Hankinnan suunnittelu on yhteistyöprosessi, jossa suunnitellaan vuosittainen kategorioi-

den strategia sekä vahvistetaan säästötavoitteet ja säästöaloitteet. Eri toimintojen väli-

sen yhteistyön tavoitteena on varmistaa oikeanlaiset ja saavutettavat tavoitteet. Vuosit-

taisia tavoitteita ja niiden edistymää tarkastellaan säännönmukaisesti jatkuvan paranta-

misen periaatteella. (M. Jokinen, henkilökohtainen tiedonanto 11.6.2020.) 

Yaralla käytetään Source-to-Contract-prosessia, joka tarkoittaa hankintaprosessia sekä 

toimittajan- ja sopimuksen hallintaa. Prosessi on käytössä silloin, kun kategorioissa 
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laaditaan tai uudistetaan sopimus. Source-to-Contract-prosessissa on kuusi vaihetta: 

hankinnan määrittely, sisäisten ja ulkoisten vaatimusten arviointi, hankintastrategian ke-

hittäminen sekä hankintastrategian ja sopimuksen toimeenpano. Toimittajasuhteen hal-

linnan (SRM) keskeisimpiä tavoitteita on tunnistaa, säilyttää ja kehittää Yaralle parhaita 

mahdollisia toimittajia. SRM on jatkuva prosessi, jonka avulla Yara pystyy kehittämään 

ja parantamaan pitkäaikaisia liikesuhteita, hallitsemaan toimittajien suoriutumista ja siten 

optimoidaan liikesuhteen kokonaiskustannuksia. Päätavoitteita SRM:lle ovat läpinäky-

vyyden lisääminen, parantunut laatu, innovaatioiden kehittyminen sekä kustannuksien ja 

riskien väheneminen. (M. Jokinen, henkilökohtainen tiedonanto 11.6.2020.) 

4.5 Pääraaka-aineiden hankinta 

Pääraaka-aineiden hankinta toteutetaan Yaralla kuukausittaisissa sykleissä. Kuukausit-

taisen pääraaka-aineiden suunnitteluprosessin tarkoituksena on laskea raaka-aineiden 

tehdaskohtaiset kuukausittaiset tarpeet ja tiedottaa nämä keskushankintaorganisaa-

tioon.  Global Planning & Optimization’n YPOD-suunnitelma on pohjana raaka-aineiden 

tarvelaskennalle. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 20.7.2020.) 

Pääraaka-aineiden hankinnan aikataulutus määräytyy tehtaan tuotantosuunnitelman pe-

rusteella. Tarvelaskenta tehdään kolmen kuukauden jaksolle. Tarvelaskennassa ensim-

mäinen kuukausi on sovittu eikä sitä voi muuttaa, sillä oletuksena on, että tuotanto-oh-

jelma toteutuu kuukausikohtaisten allokaatioiden mukaisesti. Joka kuukauden sovittuun 

päivään mennessä hankintasuunnitelma tulee lähettää keskushankintaorganisaatiolle 

seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle. Yaralla suunnitellaan poikkeuksellisesti ensin 

raaka-aineiden tarve, vaikkakin tulevien kuukausien allokaatiot vahvistetaan vasta myö-

hemmin. Samojen raaka-aineiden käyttö monessa eri nimikkeessä antaa joustoa raaka-

ainesuunnitteluun. (A. Rantala & H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2020.) 

Tuotannonsuunnittelu suunnittelee tuotantoaikataulun ja tarvittavien raaka-ainemäärien 

kotiinkutsujen aikataulutuksen, jotta pystytään vastaamaan asiakkaiden kysyntään ti-

lausaikataulujen puitteissa. Kotiinkutsujen ajoitus on tärkeää, koska varastojen kapasi-

teetti tulee ottaa huomioon suhteessa käyttöön. Pääraaka-aineiden hankinta-ajat vaihte-

levat nimike- ja toimittajakohtaisesti. Keskushankintaorganisaatio tekee sopimukset 

raaka-ainetoimittajien kanssa ja paikallinen hankintaosasto tekee ostotilaukset. Paikal-

lishankinta ei siis osallistu pääraaka-aineiden hankintaan muuten kuin tekemällä ostoti-

laukset. Hivenaineiden hankinnoista vastaa kuitenkin paikallishankinta. Regional 
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Operations team eli ROT-tiimi huolehtii pääraaka-ainehankinnasta Uuteenkaupunkiin ja 

Siilinjärvelle. Toimittajia on sekä sisäisiä, eli raaka-ainetta tuotetaan Yaran omilla teh-

tailla (esim. fosforihappo), että ulkoisia. Raaka-ainehankinnan prosessi on silti aina sama 

huolimatta siitä, tulevatko raaka-aineet sisäisiltä vai ulkoisilta toimittajilta. (A. Rantala & 

H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2020.) 

Pääraaka-aineen hinta muodostaa suurimman osan lannoitteen tuotantokustannuksista, 

jonka takia raaka-aineen hankinta on oleellinen osa kustannus- ja kilpailukykyistä tuo-

tantoa. Tämän takia raaka-aineet on saatava kilpailukykyisesti, ja hankinta onkin keski-

tetty tiettyihin toimittajiin. Pääraaka-aineita toimittavien yritysten kanssa pyritään pitkäai-

kaisiin toimitussopimuksiin, sillä uusia laatuvaatimuksia täyttäviä pääraaka-ainetoimitta-

jia on vaikea löytää. Yhdellä pääraaka-aineella tulisi olla vähintään kaksi eri toimittajaa. 

Toimittajia on useampi sen vuoksi, että pystytään kilpailuttamaan raaka-aineiden hinta 

sekä turvaamaan raaka-aineiden saanti saatavuusongelmien sattuessa.  (A. Rantala & 

H. Turkki, henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2020.) 
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5 LANNOITETEHDAS 

Uudenkaupungin tehtaiden tuotantolinjojen (L1 ja L2) yhteenlaskettu kapasiteetti kasvoi 

vuonna 2016 noin 1,3 miljoonaan tonniin vuodessa L2-tuotantolinjan laajennuksen jäl-

keen. Lisäksi L2-tuotantolinjan laajennuksen yhteydessä rakennettiin uusi irtolannoite-

varasto. Myös lannoitelietteen valmistuksessa käytettävien reaktoreiden tilavuutta kas-

vatettiin, jolloin kyettiin mahdollistamaan suuremmat raaka-ainesyötöt. Uusi ammoniak-

kihöyrystin mahdollisti ammoniakin syöttökapasiteetin kasvattamisen. (L. Oksanen, hen-

kilökohtainen tiedonanto 3.6.2020.) 

5.1 Lannoitteiden valmistus 

Ensimmäisessä vaiheessa typpihappoon liuotetaan raakafosfaattia, jolloin saadaan fos-

fori vesiliukoiseksi fosforihapoksi. Oheistuotteina syntyy kalsiumnitraattia ja fluorivetyä. 

Ylijäämä happoseos neutraloidaan ammoniakilla kahdessa ammonointireaktorissa, joi-

hin syötetään rikkihappoa, fosforihappoa, kalisuolaa ja hivenaineita. Vesi haihtuu reak-

tiossa syntyvän lämmön avulla. Tuotantolinjojen toiminta eroaa toisistaan niin, että 

L2:ssa käytetään enimmäkseen nestemäisiä raaka-aineita kuivien raaka-aineiden li-

säksi. L1:ssä kuivien raaka-aineiden suhde nestemäisiin verrattuna on suurempi. (L. Ok-

sanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020.) 

Lannoiterakeet saavat muotonsa pyörivässä rakeistusrummussa. Kun kuumaa ja kos-

teaa lannoitelietettä suihkutetaan paineilman avulla rumpuun ja liete leviää rakeiden pin-

nalle kasvattaen samalla niiden kokoa. Samaan aikaan, kun lannoitelietettä suihkute-

taan, kuumia kaasuja puhalletaan rakeistusrumpuihin, jotta rakeet kuivuisivat. Myös ra-

keistuslinjat eroavat L2:ssa ja L1:ssä keskenään niin, että L2:lla tuotetaan lajikkeita, joilla 

on korkeampi typpipitoisuus kuin L1:llä tuotettavilla lajikkeilla. Rakeet jäähdytetään nor-

maalisti vain ilmalla ja vedellä, mutta tarvittaessa vielä levylämmönvaihtimessa. Jäähdy-

tyksellä saadaan kemialliset reaktiot pysähtymään, jolloin rakeet kovettuvat  ja ne saavat 

pysyvän muotonsa. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020.) 

Valmiin lannoitteen tulee kestää varastointi, kuljetus ja levitys pölyämättä tai paakkuun-

tumatta, joten jäähdytetty lannoite on päällystettävä värittömällä öljyllä ja talkilla jo rum-

mussa. Lannoitteet ovat valmiita toimitettavaksi tuotelaboratoriossa tehtyjen hyväksytty-

jen fysikaalisten ja kemiallisten analyysien jälkeen. Varastosta lannoitteet voidaan 



24 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianna Maula 

toimittaa irtotavarana tai pakattuina suursäkkeihin (650 kg/700 kg/1200 kg) tai pienem-

piin (25 kg) säkkeihin. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020.) Kuviossa 6 

on kuvattuna lannoitteiden valmistusprosessi. 

 

Kuvio 6. Lannoitetehtaan prosessikaavio (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 
3.6.2020). 

5.2 Pääraaka-aineet 

Lannoitteiden pääraaka-aineet ovat raakafosfaatti, typpihappo, fosforihappo, ammoni-

akki, rikkihappo ja kaliumsuolat. Lannoitetehtaalta saadaan päätuotteina NPK-lannoit-

teita kotimaan ja viennin tarpeisiin. (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020.) 

Typpi, fosfori ja kalium ovat kasvien pääravinteita. Sivuravinteita ovat kalsium (Ca), mag-

nesium (Mg) ja rikki (S). Pää- ja sivuravinteiden lisäksi kasvit tarvitsevat hivenravinteita, 

joita myös lisätään lannoitteisiin. Hivenaineita ovat rauta (Fe), mangaani (Mn), sinkki 

(Zn), kupari (Cu), boori (B), seleeni (Se) ja molybdeeni (Mo). Lannoituksen tarkoituksena 



25 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianna Maula 

on estää minimitekijän muodostuminen, eli sen varmistaminen, että kasveilla on käytös-

sään normaaliin kasvuun vaadittavat ravinneaineet eikä minkään ravinneaineen puutos 

rajoita kasvien kasvua. Edellä mainittujen ravinteiden lisäksi kasvit tarvitsevat hiiltä, ve-

tyä ja happea, mutta ne kasvit saavat ilmasta. (Yara 2020d.) 

5.2.1 Ammoniakki 

Ammoniakille on kaksi tarvetta lannoiteteollisuudessa: typpihapon valmistus ja suolojen 

muodostus happojen kanssa. Nestemäistä ammoniakkia käytetään typpihapon valmis-

tuksessa polttamalla sitä katalyytin läsnä ollessa, jolloin ammoniakki (𝑁𝐻3) hajoaa typ-

pioksidiksi (NO) ja vesihöyryksi (𝐻20). Typpihappoa käytetään lannoitteiden valmistuk-

sessa. Tehtaille rautateitse tai meriteitse (Yara Switzerland LTD) tulevan ammoniakin 

ammoniakkipitoisuus on aina yli 99 %. Ammoniakille on tehty Suomi-tason vuosisopi-

mukset tuotantobudjettien mukaisesti, jolloin yksittäisiä ja erikseen tilattuja eriä eri toimit-

tajilta ei tule tehtaille. Lisäeriä on kuitenkin mahdollista tilata sopimusten pohjalta. Uu-

teenkaupunkiin ja Harjavaltaan rautateitse tuleva ammoniakki tulee Vainikkalan raja-

aseman kautta ja Siilinjärvelle Niiralan raja-aseman kautta. Tehtaille pyritään saamaan 

tarvittava ammoniakki rautateitse, mikä on taloudellisin vaihtoehto Yaralle. Alkuperältään 

EU:n ulkopuolisista maista tulevalle ammoniakille on olemassa erilaisia tullausmenette-

lyjä, joiden pohjalta tulli- ja arvonlisäveromaksut määräytyvät. Sisäinen jalostuksen me-

nettely on luvanvaraista, ja sitä käytetään, kun tuotteita menee EU-maiden ulkopuolelle, 

joissa ei ole tullinpalautuskieltoja. (E. Kuokkanen-Kraft, henkilökohtainen tiedonanto 

25.5.2020.)  

Tullinpalautuskieltosäännös liittyy EU:ssa sisäisen jalostuksen menettelyn sovel-
tamiseen. Tämä tullinpalautuskielto sisältyy useimpiin EU:n vapaakauppa- ja mui-
hin tullietuussopimuksiin.  Se tarkoittaa, että vientituotteiden valmistukseen käyte-
tyistä ulkopuolisista raaka-aineista kannettavaa tullia ei saa pääsääntöisesti pa-
lauttaa valmiin tuotteen viennin yhteydessä, jos vientituotteelle annetaan alkupe-
räselvitys. Jos alkuperätuotteelle halutaan antaa viennissä alkuperäselvitys, ei val-
mistuksessa käytetyistä raaka-aineista voi hakea tullinpalautusta ja raaka-aineista 
kannettavat tullit on maksettava. (Tulli 2019.) 

5.2.2 Ammoniumsulfaatti 

Ammoniumsulfaatti antaa kasveille typpeä, jonka takia sitä käytetään lannoitteissa. Am-

moniumsulfaatin ammoniumioni vapautuu maaperässä muodostaen happoa ja alentaa 

samanaikaisesti maaperän pH-tasapainoa. (Sunshine Share Co., Limited 2020.) 
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Ammoniumsulfaattia saadaan teollisuuden sivutuotteena. Kiviraaka-aine liuotetaan ve-

siliuokseen, jolloin jäljelle jää nikkeliliuos. Syntynyt nikkeliliuos puhdistetaan epäpuhtauk-

sista, jonka jälkeen liuos uutetaan. Uuttaminen on kemiallinen erotusmenetelmä, jossa 

halutut aineet voidaan erottaa toisistaan liukoisuusominaisuuksien perusteella. (Orgaa-

nisen kemian verkosto 2005.) Tämän jälkeen nikkeliliuos ohjataan pelkistettäväksi, jonka 

sivutuotteena syntyy ammoniumsulfaattiraakaliuos. Ammoniumsulfaattiraakaliuos tulee 

puhdistaa, kiteyttää ja kuivata, ennen kuin sitä voidaan käyttää lannoitteissa. (Nor-

nickel.fi 2020.) Lannoiteteollisuus käyttää ammoniumsulfaattia lannoitteen valmistuk-

sessa typen ja rikin lähteenä (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020). 

5.2.3 Fosfaatti 

Yaran Siilinjärven toimipaikalla sijaitsee Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Fosfaatti 

erotetaan apatiittimalmista, joka rikastetaan rikastamolla. Valtaosa saadusta apatiitista 

käytetään fosforihappotehtaan raaka-aineena, mutta myös jossain määrin apatiittia 

myös kuivataan ja toimitetaan lähinnä muille Yaran tehtaille. Rikastamon prosessissa 

saadaan valmistettua myös maanparannusaineita, kuten kalsitiittia ja biotiittia, mutta 

apatiittituotannon ehdoilla. Raakafosfaatti sisältää kalsiumfluoridia, kalsiumkarbonaattia, 

piitä, rautaa, magnesiumia ja alumiinia. (A. Pasanen, henkilökohtainen tiedonanto 

3.7.2020.) 

5.2.4 Fosforihappo 

Fosforihappoa tuotetaan Yaran Siilinjärven tehtailla.  Fosforihappoa syntyy, kun fosfaatti 

muutetaan vesiliukoiseen muotoon liuottamalla raakafosfaattia (apatiittimineraalia) rikki-

happoon. Samassa reaktiossa syntyy kalsiumsulfaattia eli kipsiä, joka siirretään varas-

tointialueelle kipsikasaan. Apatiittia liuotettaessa vapautuu myös fluorivetyä, joka reagoi 

edelleen apatiittirikasteen sisältämien piiyhdisteiden kanssa, jolloin syntyy piifluorivety-

happoa. Fosforihappoa voidaan valmistaa dihydraattimenetelmällä. Lannoitteisiin tarvi-

taan yleensä väkevämpää fosforihappoa kuin mitä dihydraattimenetelmällä saadaan 

(39–41 %). Laimea happo väkevöidään alipainehaihduttimessa väkevyyteen 70-75 %, 

jolloin saadaan ferti- ja prefohappoa. Väkevöinnissä poistuu vesihöyryn lisäksi fluoripi-

toisia kaasuja hapossa olevan liuenneen fluorin vapautuessa. Fluori otetaan talteen 

piifluorihappoon. Pääosa vesihöyrystä lauhtuu pesurin jälkeen suihkulauhduttimessa, 
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josta vesi johdetaan kiertovesialtaan kautta kipsin pesuun ja edelleen takaisin prosessiin. 

(A. Pasanen & J. Pouta, henkilökohtainen tiedonanto 3.7.2020.) 

5.2.5 Kaliumkloridi 

Kaliumkloridia (KCl) käytetään lannoitteissa, koska kalium on välttämätöntä kasvien nor-

maalille kasvulle ja laadulle. Sillä on tärkeä tehtävä proteiinien ja sokerien tuotannossa. 

Se myös suojaa kasvia ilmavirralta, mikä puolestaan on hyödyksi fotosynteesille, koska 

lehdet säilyttävät muotonsa. (Origin Fertilizers 2020.) Käytettäessä kaliumkloridia lan-

noitteen kloridi-pitoisuus nousee paljon. Kaliumille on kaksi eri lähdettä, koska kaikki 

kasvit (kuten yleensä esimerkiksi peruna) eivät siedä kloridia. Kloorivapaata lannoitetta 

tarvittaessa käytetään kaliumsulfaattia, joka valmistetaan kaliumkloridista rikkihapon 

avulla. Uuteenkaupunkiin tulee kaliumkloridia Venäjältä ja Saksasta. Venäjältä tuleva 

kaliumkloridi on puhtaana rikastumana maaperässä, josta se louhitaan ja jatkokäsitel-

lään. Saksassa suolat ovat sekaisin maaperässä. Suolat (NaCl, kiseriitti ja KCl) täytyy 

erikseen erotella toisistaan. Suolojen erotus alkaa liuotuksella, jonka jälkeen liuos ki-

teytetään. Lopuksi ne voidaan erotella toisistaan erillisiksi aineiksi. (J. Holvitie, henkilö-

kohtainen tiedonanto 11.6.2020.) 

5.2.6 Kaliumsulfaatti 

Kaliumsulfaatti (SOP) tarjoaa sekä kaliumia että rikkiä liukoisissa muodoissa. Jos maa-

perä on suolaista tai kasteluvedellä on korkea kloridipitoisuus, kaliumsulfaattia suositel-

laan käytettäväksi kaliumin muodoksi. Kalium myös parantaa hedelmien ja vihannesten 

väriä, makua ja varastointilaatua. (Impact fertilizers 2018.) Kaliumsulfaattia käytetään 

niin sanottujen kloorivapaiden lannoitteiden valmistukseen ja sitä valmistetaan Yara 

Suomen Kokkolan tehtailla.  Perusraaka-aineena toimivat kaliumkloridi ja rikkihappo, 

joita sekoitetaan ns. Mannheim- uuneissa korkeassa (n. 570 °C) lämpötilassa. Reak-

tiossa syntyy kaliumsulfaattia ja vetykloridikaasua (HCl). Tuotelaadusta riippuen kalium-

sulfaatin sekaan syötetään tuotteen pölyämistä estävää pinnoitusöljyä ja jälkikäsittelyssä 

kaliumsulfaatin pH:ta nostetaan kalsiumoksidilla (CaO, sammumaton kalkki). Rikkihappo 

pumpataan tehtaalle läheiseltä rikkihappotehtaalta eristettyä putkea pitkin. (K. Linna, 

henkilökohtainen tiedonanto 11.6.2020.) 
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5.2.7 Kiseriitti 

Kiseriitti (𝑀𝑔𝑆𝑂4 ⋅ 𝐻20) on magnesiumsulfaattia, joka sisältää yhden kideveden. Kiserii-

tissä magnesium ja rikki ovat vesiliukoisessa muodossa, joten kasvit saavat sen heti 

käyttöönsä. Magnesium ja rikki ovat tärkeitä hivenaineita kaikille viljelykasveille maape-

rästä tai sen pH-arvosta riippumatta. (K+S Kalisalz 2019.) Kiseriitti on magnesiumin 

lähde lannoitteelle (L. Oksanen henkilökohtainen tiedonanto 21.7.2020).  

5.2.8 Magnesiumsulfaatti 

Magnesiumsulfaatti on magnesiumin lähde lannoitteelle. Magnesiumsulfaattia valmiste-

taan kiseriitistä. Kiseriittiä kuumennetaan yli 400 celsiusasteen lämpötilassa, jolloin siitä 

poistuu kidevesi ja se muuttuu magnesiumsulfaatiksi. (J. Holvitie, henkilökohtainen tie-

donanto 11.6.2020.) Magnesiumia tarvitaan lannoitteissa, koska magnesium on aineso-

sana lehtivihreässä ja osallistuu moniin kasveissa tapahtuviin elintoimintoihin ja on vält-

tämätön eräiden entsyymien toiminnalle. Magnesiuminpuute ilmenee vaaleina pilkkuina 

kasvin lehtien pinnalla ja voi aiheuttaa sekä viljojen tuleentumisen viivästymistä että pe-

runan tärkkelyspitoisuuden ja sokerijuurikkaan sokeripitoisuuden alhaisuutta. (A. Pasa-

nen, henkilökohtainen tiedonanto 3.7.2020.) Magnesiumsulfaatti vähentää lannoitteen 

paakkuuntumisherkkyyttä (L. Oksanen, henkilökohtainen tiedonanto 3.6.2020). 
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6 LOPUKSI 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda prosessikaaviot, jotka auttavat uuden työntekijän pe-

rehdytyksessä. Olennaisena osana työtä oli myös taustatietojen esitteleminen, joka 

edesauttaa prosessin syvällisempää ymmärtämistä. Työ rajattiin kattamaan vain pää-

raaka-aineet, sillä mikäli esimerkiksi hivenaineet olisi sisällytetty, työ olisi laajentunut 

huomattavasti ja sen toteutus olisi ollut haastavaa vaaditussa aikataulussa. 

Yhteisymmärryksessä opinnäytetyöstä vastaavien henkilöiden kanssa tultiin päätök-

seen, että laadittujen ohjeiden tulee olla niin yksinkertaiset, että periaatteessa kuka ta-

hansa Yaran työntekijä pystyy prosessikaavioiden avulla saattamaan prosessin alusta 

loppuun asti ilman aikaisempia pohjatietoja kyseisestä prosessista. Teoriaosuuden tar-

koituksena on tukea tätä tavoitetta lisäämällä uuden työntekijän ymmärrystä myös Yaran 

toiminnasta, hankintaprosessista ja lannoitetehtaan toiminnasta.  

Työn on todettu vastaavan asetettuja tavoitetta. Prosessikaaviot on tehty sellaiselle alus-

talle, että niitä on mahdollista muokata myöhemmin tarpeen niin vaatiessa. 

Kehitysehdotus 

Koska kahden järjestelmän yhteensovittaminen on yllättävän työlästä ja niiden välillä il-

menee paljon jälkikäteen manuaalisesti korjattavia virheitä, optimaalisessa tilanteessa 

käytössä olisi vain yksi järjestelmä. Yaran tapauksessa käytössä voisi olla ainoastaan 

SAP sen monipuolisuuden takia. Nykyiseen järjestelmäratkaisuun päädyttiin, koska 

SAP:in käyttöönoton aikaan SAP ei tarjonnut riittäviä työkaluja erityisesti kotimaan lan-

noitetilausten ja toimitusten hallintaan. Isoon yritykseen on vaikea saada isoa järjestel-

mää, joka palvelisi kaikkien yksiköiden tarpeita. Uudemmat SAP- versiot tarjoaisivat mo-

nipuolisempia työkaluja tällä hetkellä GrowIT:ssa tapahtuvien toimintojen suorittami-

seen. Päätavoitteena olisikin saada toiminnanohjausjärjestelmien väliset virheen mini-

miin, jolloin prosessien suorittaminen alusta loppuun helpottuisi ja nopeutuisi huomatta-

vasti. Kehitysehdotuksena ehdotetaan uuden SAP-version käyttöönoton ja korvaavuu-

den tarkastelua. 
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