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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia anaerobisessa jätevedenkäsittelyssä syntyviä 

nestemäisiä virtoja sekä keinoja typen ja fosforin talteenottoon näistä virroista. Työ on suoritettu 

kirjallisuuskatsauksena tutustumalla aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, raportteihin ja 

hankkeisiin. Anaerobisen hajoamisen seurauksena syntyy biokaasua sekä mädätysjäännös. 

Ravinteita voidaan ottaa talteen suoraan mädätysjäännöksestä, mekaanisen kuivauksen 

seurauksena syntyvistä jakeista, lietteestä ja rejektivedestä tai poltetun lietteen tuhkasta. 

Kuivauksen yhteydessä ravinteet jakautuvat, jolloin 70 % typestä ja 90 % kaliumista erottuvat 

rejektiveteen, kun taas fosforista 75 % päätyy lietteen sekaan. Tällä on vaikutusta pohdittaessa 

ravinteiden talteenottopaikkoja ja -tekniikoita.  

Fosforin talteenotto on saanut runsaasti huomiota ja siihen on kehitetty erilaisia menetelmiä. 

Suurempi kiinnostus fosforia kuin typpeä kohtaan selittyy rajallisilla fosforivarannoilla. Typpeä 

on rajattomasti saatavilla ilmasta, joten talteenottotekniikoita on kehitetty paljon vähemmän. 

Ravinteiden talteenotto on aika uusi ajatus ja tekniikoita sekä toimivia laitteita on käytössä vasta 

hyvin vähän. Ravinteiden talteenottoon voidaan hyödyntää kiteytystä, saostamista, 

kalvotekniikoita sekä strippausta. Suosituin menetelmä kaupallisten tekniikoiden kesken on 

typen ja fosforin kiteyttäminen struviitiksi. Kierrätysravinteiden heikko kysyntä ja investointien 

kalleus eivät kannusta kuitenkaan hyödyntämään talteenottotekniikoita. Lainsäädännöllä ja 

erilaisilla tukijärjestelmillä olisi mahdollista saada talteenotto yleistymään, jolloin taattaisiin 

ravinteiden tehokas kierrätys sekä niiden riittävyys myös tulevaisuudessa.
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SYMBOLILUETTELO 

Lyhenteet 

Avl  Asukasvastineluku 

BOD   Biologinen hapenkulutus  

CHP  Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (Combined Heat and Power) 

COD   Kemiallinen hapenkulutus  

HRT  Viipymäaika (Hydraulic Retention Time) 

HSY  Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

Ka  Kuiva-aine 

Kok-N  Kokonaistyppi  

Kok-P   Kokonaisfosfori 

MAP   Magnesiumammoniumfosfaatti  

MMM   Maa- ja metsätalousministeriö 

MTT  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

ORL  Orgaaninen kuormitus 

Pmy  Pesäkkeitä muodostava yksikkö 

Struviitti  Magnesiumammoniumfosfaatin yleinen kutsumanimi 

SYKE  Suomen ympäristökeskus 

TS   Kiintoaines (Total Solids) 

VS   Haihtuva orgaaninen kiintoaines, hehkutushäviö (Volatile Solids) 

VVY  Suomen vesilaitosyhdistys ry 
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1. JOHDANTO 

Kiertotalous -ajattelu on vahvistunut muutaman viime vuoden aikana voimakkaasti. 

Ilmastonmuutos on herättänyt huolehtimaan luonnon ja ympäristön hyvinvoinnista. 

Kansainvälisesti solmitaan erilaisia sopimuksia edistämään ympäristön hyvinvointia ja Suomi 

on vahvasti mukana tässä. Hyvänä esimerkkinä on vuonna 2016 alkanut EU:n rahoittama 

CIRCWASTE-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää tehokasta materiaalivirtojen 

hyötykäyttöä, ehkäistä jätteiden syntymistä sekä viedä Suomea kiertotaloutta kohti. Osaksi 

hallituksen kiertotalouden kärkihanketta on valittu RAVITA-menetelmä, jossa jäteveden 

sisältämät ravinteet saadaan otettua talteen. Aikaisemmin jätevesistä on keskitytty vain 

poistamaan ravinteita, kunnes nyt huomio on kiinnittynyt myös niiden talteenottoon. 

Talteenoton ansiosta ravinteiden kierrätys tehostuu, niiden riittävyys voidaan varmistaa myös 

tulevaisuudessa sekä ympäristön turha kuormitus vähenee, kun pystytään käyttämään ravinteet 

siellä missä niille on tarvetta. (HSY, 2017; SYKE, 2016) 

Fosfori on alkuaine ja sen raaka-ainevarannot ovat rajallisia. Ravinteiden tehokkaalla 

kierrätyksellä voidaan ehkäistä fosforin loppumista ja turvata sen saanti myös tuleville 

sukupolville. Lisäksi fosforin kaivamisen kustannukset ovat korkeat. Typpeä on ilmassa 

runsaasti saatavilla, mutta sen prosessointi mm. lannoitekäyttöön aiheuttaa suuria 

energiakustannuksia. Jätevesien sisältämien ravinteiden tehokkaalla kierrätyksellä pystyttäisiin 

vähentämään runsaasti epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä, vesistöjen rehevöitymistä ja 

ilmaan pääseviä päästöjä. (Berninger et al. 2017) Lisäksi talteenotetut ravinteet toimivat 

resursseina, sillä etenkin fosforin hintakehitys on noususuunnassa tulevaisuuden epävarman 

saatavuuden johdosta. Vuonna 2017 Euroopan Unioni lisäsi fosforin kriittisten mineraaliraaka-

aineiden listalle (Vasara, 2017).  

Tämän kirjallisuustyön tavoitteena on selvittää, mitä keinoja on käytettävissä fosforin ja typen 

talteenottoon anaerobisessa jätevedenkäsittelyssä syntyneistä nestemäisistä virroista. Ravinteet 

saadaan talteen yleensä yhdisteinä ja tämä voi olla merkittävä tekijä prosessia suunnitellessa ja 

valittaessa. Ravinteiden talteenotossa tulisi kiinnittää huomiota niiden jatkokäyttöön, sillä jotkin 

yhdisteet voidaan käyttää suoraan esimerkiksi lannoitteena, kun taas toiset vaativat enemmän 

prosessointia, jotta ne voidaan hyödyntää. Tässä työssä esitellään ensin anaerobisen 
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hajoamisprosessin toimintaa, seuraavana tutkitaan siinä syntyviä virtoja ja niiden 

ominaisuuksia. Viimeisenä perehdytään ravinteiden talteenottoon näistä virroista.  

 

Tämän kandityön tutkimuskysymykset ovat:  

Mitä keinoja on ottaa talteen fosforia ja typpeä anaerobisessa jätevedenkäsittelyssä syntyvistä 

virroista? 

Millaisia pitoisuuksia ravinteita esiintyy jätevesivirroissa ja kuinka paljon on mahdollista saada 

niitä talteen? 

Mitkä fosforin ja typen yhdisteet ovat jatkokäsittelyn ja hyödyntämisen kannalta parhaimmat 

muodot ottaa ravinteet talteen? 

 

 

2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on hyödynnetty tieteellisiä artikkeleita, aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta sekä erilaisia verkkojulkaisuja yhdistyksiltä sekä yrityksiltä. Näitä tietoja on etsitty 

eri tietokannoista, yhdistysten kotisivuilta sekä LUT Finnan avulla. Yhdistyksistä on 

hyödynnetty etenkin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), luonnonvarakeskuksen (Luke) ja 

Suomen vesilaitosyhdistyksen (VVY) laatimia raportteja.  Tiedonhaussa hakusanat ovat 

liittyneet anaerobiseen jätevedenkäsittelyyn eli mädätykseen sekä biokaasulaitoksiin. 

Ravinteiden talteenotosta tietoa etsiessä hakusanoina käytettiin ravinteiden talteenottoa sekä 

ravinteiden kierrätystä. Käytetyimpinä hakusanoina olivat anaerobic wastewater treatment, 

digestion ja nutrient recovery. 
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3. ANAEROBINEN JÄTEVEDENKÄSITTELY 

3.1 Johdatus biokaasuprosessiin 

Anaerobinen käymisprosessi eli mädätys tapahtuu hapettomissa olosuhteissa ja sitä tapahtuu 

luonnossa koko ajan. Orgaanista hajoamista tapahtuu mm. soissa ja lehmän pötsissä, mutta myös 

hampaiden reikiintyminen on seurausta siitä. Puhdistusprosessin taustalla ovat mikro-

organismit, jotka monimutkaisilla reaktioilla muuttavat jätteen sisältämää orgaanista ainetta 

biokaasuksi.  

Suomessa on käsitelty jätevesilietteitä jo monia kymmeniä vuosia anaerobisesti eli 

mädättämällä. Ensimmäiset reaktorilaitokset on rakennettu jo vuonna 1962, kuitenkin suurin 

osa on rakennettu 1980-luvulla. Vuonna 2016 Suomessa oli 16 biokaasureaktorilaitosta, jotka 

sijaitsivat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla. Maatiloilla oli toiminnassa 13 

biokaasulaitosta. Teollisia jätevesiä käsiteltiin kolmessa laitoksessa. Yhteismädätyslaitoksia oli 

16 paikassa ja näissä käsiteltiin kiinteitä yhdyskuntajätteitä lietteiden seassa. (Huttunen & 

Kuittinen, 2017) 

Biologisen orgaanisen aineen hajoamisen tuloksena syntyy mädätysjäännös ja kaasua. Noin 30-

80 % syötteen sisältämästä orgaanisesta aineksesta hajoaa biokaasuksi (Lehtomäki et al. 2007). 

Orgaanisen aineen hajoaminen riippuu syötteiden koostumuksesta sekä reaktorin viipymäajasta 

(Luostarinen et al. 2011). Käsittelemätön biokaasu sisältää n. 45-70 % metaania ja 30-55 % 

hiilidioksidia, riippuen prosessissa olevan jätevesijakeen laadusta (Latvala, 2009). Suomessa 

syntyvistä puhdistamolietteistä n. 48 % mädätetään (Alhola et al. 2014). Jätevedenkäsittelyssä 

syntyvä kaasu voidaan hyödyntää lämmön- ja/tai sähköntuotannossa sekä 

liikennepolttoaineena. Yleisin käyttökohde on polttaa kaasua lämpökattilassa, mutta usein 

biokaasu hyödynnetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa eli CHP-laitoksissa (Combined 

Heat and Power). (Huttunen & Kuittinen, 2015) 

Kiinnostus anaerobista jätevedenkäsittelyä kohtaan kasvaa jatkuvasti, sillä siinä muodostuvan 

biokaasun arvo on huomattu. Kiinnostus tulee varmasti vielä lisääntymään energian hinnan 

noustessa sekä ympäristövaatimusten vuoksi, jotka pakottavat hyödyntämään uusiutuvaa sekä 

biopohjaista energiaa entistä enemmän. 
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3.2 Anaerobisen hajoamisprosessin eteneminen 

Kuvassa 1 on esitetty orgaanisen aineksen hajoamisprosessi, joka voidaan mallintaa useiden eri 

käymisprosessien sarjana. Prosessista voidaan nimetä neljä erillistä vaihetta. Hydrolyysi 

muuttaa kiinteää orgaanista ainetta liukoisiksi monomeereiksi, jotta mikrobit pystyvät 

käyttämään niitä ravintonaan.  Kiinteää orgaanista ainesta bakteerit eivät yleensä pysty 

hyödyntämään. (Gujer & Zehnder, 1983) Hydrolyysin nopeus on monen tekijän summa, siihen 

vaikuttavat mm. partikkelien pinta-ala, tilavuus ja koostumus. Kokonaisuudessaan hydrolyysi 

on näiden yksittäisten prosessien summa. (Eastman & Ferguson, 1981) 

Hajoamisprosessin toisessa vaiheessa tapahtuu happokäyminen eli asidogeneesi. 

Ensimmäisessä vaiheessa syntyneet hajoamistuotteet jatkavat hajoamistaan erilaisiksi 

orgaanisiksi hapoiksi ja alkoholeiksi muodostaen samalla ammoniakkia, hiilidioksidia sekä 

vetyä. Asidogeneesia kutsutaan myös fermentaatioksi ja siihen osallistuvat mm. Clostridium-, 

Ruminococcus- ja Bacteroides-suvun bakteereita. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 

Asetogeneesi-vaiheessa anaerobisesti hapettuneet yhdisteet kuten nitraatit, sulfaatit ja 

karbonaatit reagoivat muodostaen asetaattia, vetyä ja hiilidioksidia. Tyypillisesti asetogeeniset 

sekä metanogeeniset bakteerit toimivat symbioosissa keskenään. Tällöin vetyä muodostuu ja 

kuluu tasapainoisesti, sillä liian korkea vetypitoisuus pysäyttää asetogeenibakteerien toiminnan. 

Metanogeenibakteerit muuttavat vetyä metaaniksi. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 

Metanogeneesi eli metaanin muodostuminen on hajoamisen viimeinen vaihe. Vedystä, 

hiilidioksidista sekä asetaatista muodostuu tällöin metaania ja hiilidioksidia. 

Metanogeneesibakteereita on kahdenlaisia, ne jotka käyttävät asetaattia kutsutaan 

asetiklastisiksi tai asetotrofisiksi ja vetyä käyttäviä kutsutaan hydrogenotrofisiksi. (Kymäläinen 

& Pakarinen, 2015) Anaerobisen hajoamisen tuotteena syntyvästä metaanista 70 % muodostuu 

asetaatin kautta (Gujer & Zehnder, 1983). 



10 
 
 

Kuva 1. Orgaanisen aineen anaerobinen hajoamisprosessi (muokaten Gujer & Zehnder, 1983). 

 

3.3 Prosessiolosuhteet 

3.3.1 Lämpötila ja viipymäaika 

Anaerobinen jätevedenkäsittely voi toimia joko mesofiilisesti tai termofiilisesti. Mesofiilisessa 

prosessissa lämpötila on yleensä 35-37 °C ja termofiilisessa 50-55 °C. Prosessin toimivuuden 

kannalta on tärkeää, että käsiteltävät syötteet ovat riittävän lämpimiä, sillä suuret vaihtelut 

lämpötiloissa altistavat prosessin häiriötilanteille. Jäteveden lämmityskustannukset voivat olla 

huomattavia, riippuen tulevan jäteveden lämpötilasta ja käytetystä menetelmästä. Termofiilinen 

käsittely vaatii lämpimämpiä virtoja, jolloin lämmityskustannukset ovat 10-30 % suurempia 

kuin mesofiilisessa. (Latvala, 2009) Suurin osa Suomessa olevista mädätyslaitoksista toimii 

mesofiilisesti (Kymäläinen & Salmela, 2014). 
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Aikaa, jonka syöteseos viettää reaktorissa sanotaan hydrauliseksi viipymäajaksi (HRT) ja se on 

riippuvainen prosessin lämpötilasta sekä syötteen koostumuksesta. Syötteen koostumuksessa 

vaikuttavia tekijöitä ovat kuiva-ainepitoisuus, orgaanisen aineen määrä ja syötteen materiaali 

sekä sen tasalaatuisuus. Lisäksi reaktorin tilavuus ja sekoitus ovat kytköksissä viipymäaikaan. 

(Latvala, 2009) 

Mesofiiliselle prosessille suositellaan n. 21 vrk ja termofiiliselle n. 14 vrk viipymäaikaa. 

Suomessa biokaasulaitoksilla tyypillinen viipymä vaihtelee välillä 12-30 vrk. Yleisesti voidaan 

olettaa viipymäajan olevan riittävä, kun orgaanisen aineen reduktio käsittelyjäännöksessä on 

50-60 % sekä biokaasun tuotantomäärät eivät vaihtele merkittävästi. Pitkä viipymäaika lisää 

orgaanisen aineen reduktiota sekä syntyvän biokaasun määrää, mutta toisaalta kasvattaa 

lämmitykseen ja sekoitukseen menevän energian määrää sekä reaktorin kokoa, joka nostaa 

investoinnin hintaa. Toisaalta käsittelyjäännöksen hygienisoitumista voidaan parantaa 

pidemmällä viipymäajalla, mikä vähentää jatkokäsittelyn tarvetta. Termofiilisesta käsittelystä 

saadaan yleensä hygieenisempi käsittelyjäännös kuin mesofiilisesta, sillä korkeampi lämpötila 

tuhoaa tehokkaammin taudinaiheuttajia. Liian lyhyt viipymäaika voi johtaa reaktorin 

ylikuormitukseen, mikä aiheuttaa syötteen vajavaista hajoamista sekä biokaasun määrän laskua. 

Sopivaa viipymäaikaa voidaan arvioida laboratoriokokeilla syötekohtaisesti, kunhan 

muistetaan, että laboratorion optimaalisia olosuhteita harvoin saavutetaan oikeissa laitoksissa.  

(Latvala, 2009; Latvala 2005)  

Prosessissa vallitseva lämpötila vaikuttaa suuresti siihen, millaisia bakteereita prosessissa 

syntyy ja miten ne prosessissa toimivat. Lisäksi reaktionopeus on kytköksissä täysin lämpötilan 

muutoksiin. Kuitenkin alhaista lämpötilaa voidaan kompensoida pidemmällä lieteiällä. 

Prosessin kannalta on kuitenkin järkevämpää pyrkiä pitämään lämpötila sellaisella alueella, että 

se pysyy tasaisena. Suurempaa tehokkuutta ei kannata etsiä korkeimmista lämpötiloista, jos 

kyseisen lämpötilan ylläpitäminen ei tahdo onnistua. Häiriötilanteet voivat pahimmassa 

tapauksessa lamaannuttaa prosessin. (Heinonen, 1985) 
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3.3.2. pH ja alkaliteetti 

Hyvin toimivassa prosessissa pH pysyy lähes vakiona puskurikyvyn ansiosta. Prosessi pystyy 

neutraloimaan siinä syntyviä happoja ja estämään näin niiden vaikutuksen pH-arvoon. 

Alkaliteetin arvolla voidaan mitata tätä kykyä, sillä mitä korkeampi alkaliteetti, sitä parempi 

puskurikyky sekä stabiilimpi prosessi pH:n osalta. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 

Anaerobisessa käymisprosessissa pH, alkaliteetti ja haihtuvien rasvahappojen pitoisuudet ovat 

riippuvaisia toisistaan. Jos haihtuvien rasvahappojen pitoisuus nousee prosessin häiriötilanteen 

vuoksi, aiheuttaa se pH:n laskun, jonka suuruuden prosessin alkaliteetti määrää. Oikein 

toimivassa mädätysprosessissa pH-arvo on 6,8-7,6, etikkahappona mitattavien haihtuvien 

happojen määrä on alle 200 mg/l ja kalsiumkarbonaattina mitattu alkaliteetti on noin 3000 mg/l. 

Prosessin häiriintymistä ei voida ennustaa, jos seurataan vain pH-arvoa, sillä se muuttuu vasta 

kun prosessi on täysin häiriintynyt. Nopeimmin prosessin häiriintyminen nähdään haihtuvien 

rasvahappojen määrän kasvusta. (Heinonen, 1985) 

 

3.3.3 Syötteen vaatimukset ja orgaaninen kuormitus 

Biokaasulaitoksen syötteinä voidaan käyttää hyvin monipuolisesti erilaisia biopohjaisia jätteitä. 

Peltobiomassat, eläinten lanta ja teurasjätteet, biojätteet, jätevedenpuhdistamoiden liete sekä 

teollisuuden jätevedet voidaan kaikki käsitellä mädättämällä. Riippuen syötteistä, niitä voidaan 

joutua esikäsittelemään. Tyypillisiä lietteiden esikäsittelyitä ovat murskaus, homogenisointi, 

sakeutus ja välppäys. Lisäksi erilliskerättyä biojätettä syötteenään käyttävällä laitoksella on 

usein repijä ja ylimääräinen materiaalin erottelu, joiden tarkoituksena on poistaa mahdolliset 

muovipussit ja pakkaukset. (Latvala, 2009) 

Mädätysprosessin kannalta oleellisia tietoja ovat syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus (TS, Total 

Solids) ja kuiva-aineen hehkutushäviö (VS, Volatile Solids), jonka avulla arvioidaan orgaanisen 

aineen pitoisuutta. Laitoksen valmistajan tehtävä on määrittää ylä- ja alarajat kuiva-

ainepitoisuudelle. (Latvala, 2009) Anaerobinen jätevedenkäsittely voidaan suorittaa sekä kuiva- 

että märkämädätyksenä. Märkämädätyksessä kuiva-ainepitoisuus on alle 15 % ja 

kuivamädätyksessä yleensä 25-45 %. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) Suomessa 
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märkämädätys on paljon käytetympi tekniikka, sillä vuonna 2015 toimi vain muutama 

kuivamädätyslaitos (Häkkinen et al. 2016).  

Tyypillisesti mädätyslaitoksessa orgaanisen kuorman (ORL) määrä on 3-9 KgVS/m-3d-1, eli 

kiloa orgaanista ainetta reaktorin nestetilavuutta sekä vuorokautta kohden laskettuna (Latvala, 

2009) Kymäläisen ja Salmelan (2014) tekemässä lietemädättämöselvityksessä oli mukana 17 

lietemädättämöä ja näiden kuormitusarvot olivat tyypillisesti 1,1-2,2 KgVS/m-3d-1 ja TS-

pitoisuuden keskiarvo oli 5,2 %. Kuormitukseen vaikuttaa TS- ja VS-pitoisuudet ja mitä 

korkeampi TS, sitä korkeampi VS. Viipymäaika on riippuvainen näistä arvoista, mikä nähdään 

kuvasta 2. Kuvassa orgaanisen aineen (VS) pitoisuus kuiva-aineesta (TS) on 68 %. (Kymäläinen 

& Salmela, 2014) 

Kuva 2. Reaktorikuormituksen ja viipymäajan riippuvuus syötelietteen eri kuiva-

ainepitoisuuksilla (TS). VS/TS-suhde 68 %. (Kymäläinen & Salmela, 2014) 

 

Kuvaajasta 2 nähdään, että lietesakeutta nostamalla voidaan lisätä reaktorin kuormitusta ja saada 

ylläpidettyä riittävä viipymäaika. Alhaisella viipymäajalla on riskinä metanogeeni-bakteerien 

huuhtoutuminen pois reaktorista. (Kymäläinen & Salmela, 2014) 

Orgaanisen kuorman määrä on kuitenkin riippuvainen syötteen koostumuksesta. Prosessissa 

syntyy biokaasua, kun orgaaninen aine hajoaa hapettomissa olosuhteissa, jolloin vertaamalla 

teoreettista biokaasupotentiaalia ja syntyvää biokaasun määrää, voidaan arvioida laitoksen 
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toimintaa. Biokaasun tuoton ollessa merkittävästi oletettua vähäisempää, laitoksessa on joko 

liian lyhyt viipymäaika kuormitukseen nähden tai prosessi on häiriintynyt muun syyn vuoksi. 

(Latvala, 2009) 

Lietemädättämöitä ajetaan usein alhaisilla orgaanisen aineen kuormituksilla, johtuen monesti 

vanhojen laitoksien laitteiden mitoituksista. Pumppujen ja putkien kapasiteetit aiheuttavat 

rajoituksia lietesakeuksille. (Kymäläinen & Salmela, 2014)  

 

3.3.4 Prosessia häiritsevät tekijät 

Prosessia häiritseviä aineita tulee syötteiden mukana sekä niiden hajoamisen seurauksena. 

Vääränlaiset prosessiolosuhteet kuten lämpötila, pH, sekoituksen vähyys ja nesteeseen liuennut 

happi voivat heikentää ja inhiboida prosessin toimintaa. Ammoniakin, rikkivedyn ja 

rasvahappojen määriä seurataan niiden prosessia inhiboivan vaikutuksen vuoksi. Korkea 

typpiyhdisteiden pitoisuus voi vaarantaa prosessin mikrobikannan toiminnan. (Latvala, 2009) 

Useat metallit, raskasmetallit ja hivenaineet häiritsevät anaerobista hajoamista. Lisäksi 

antibiootit, desinfiointiaineet sekä korkeat suolapitoisuudet ovat haitallisia biologiselle 

prosessille. Mikro-organismeilla on kyky sopeutua vähitellen erilaisiin haitta-ainepitoisuuksiin, 

mutta nopeat muutokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä prosessissa. (Kymäläinen & 

Pakarinen, 2015) 

 

3.4 Biokaasulaitoksen prosessivaihtoehdot 

Mädätys voi tapahtua sekä märkä- että kuivamädätyksenä. Märkämädätyksessä syötteen kuiva-

ainepitoisuus on aina alle 15 % ja tyypillisesti Suomessa vaihtelee 3-6 % välillä, poikkeuksia 

kuitenkin löytyy. (Huttunen & Kuittinen, 2017) Kuivamädätyksessä TS-pitoisuus voi vaihdella 

n. 25-45 %, lähteestä riippuen (Kymäläinen & Pakarinen, 2015). Suomessa märkämädätys on 

huomattavasti yleisimpi kuin kuivamädätys (Huttunen & Kuittinen, 2017). 

Sekä kuiva- että märkämädätystä voidaan ajaa panos- ja jatkuvatoimisilla reaktoreilla. 

Märkämädätys tapahtuu yleisimmin täyssekoitteisessa reaktorissa jatkuvatoimisena prosessina 
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ja syötteet pumpataan sisälle ja pois reaktorista. Tämä onnistuu alhaisen kuiva-ainepitoisuuden 

ansiosta. Kuivamädätyksessä syötteitä siirrellään ruuveilla tai hihnoilla. Kuivaprosessin etuna 

on pienempi reaktoritilavuuden tarve syöttömäärää kohti ja haasteena kuivien massojen riittävän 

hyvä sekoittuminen reaktorissa. Kuivamädätys on märkämädätystä uudempaa teknologiaa ja 

sen tekninen hallinta on haastavampaa. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 

Biokaasureaktorit voidaan jakaa kahteen perustyyppiin; täyssekoitusreaktoreihin sekä 

tulppavirtausreaktoreihin. Täyssekoitusreaktorit ovat yleisimmin käytössä biokaasulaitoksilla. 

Niihin lisätään syötteitä puolijatkuvasti, kuten kerran tunnissa tai vuorokaudessa. Myös purku 

tapahtuu tasaisesti. Tulppavirtausreaktorit sopivat erityisesti kuivamädätykseen, sillä materiaali 

liikkuu reaktorissa syöttöjärjestyksessä eteenpäin, jolloin myös viipymäaika on vakio. (Latvala, 

2009) 

Reaktoria mitoitettaessa lämpötilalla ei ole varsinaisesti vaikutusta reaktorin kokoon, mutta 

lämpötila vaikuttaa lietteen läpimenoaikaan. Läpimenoaika määrittää reaktorin kokoa, sillä mitä 

nopeampi prosessi on, sitä pienempi reaktori riittää. Merkittävin tekijä reaktorin kokoa valitessa 

on lietteen määrä. Reaktoriin on varattava ylimääräistä tilaa vaahtoamiselle, kaasulle ja 

mahdolliselle jätemäärän kasvulle. Reaktorin käynnistämiseen on varattava aikaa 2-4 kuukautta, 

jos mikrobikanta kasvatetaan alusta asti. Prosessi voidaan saada nopeammin toimintaan toisesta 

reaktorista saatavan ympin avulla, jolloin prosessiin saadaan valmiit toimintakykyiset mikrobit. 

(Latvala, 2005; Latvala, 2009) 

   

3.5 Mädättämisen hyödyt 

Anaerobinen hajoaminen tuhoaa haisevia yhdisteitä, tauteja aiheuttavia mikrobeja, rikkakasvin 

siemeniä sekä orgaanisia haitta-aineita, kuten polyaromaattisia hiilivetyjä. Prosessissa 

muodostuvaa mädätysjäännöstä on täten helpompi ja turvallisempi hyödyntää. Yksi 

mädätysprosessin keskeisimmistä hyödyistä on typen muuttuminen ammoniumtypeksi, sillä se 

on kasveille helposti hyödynnettävässä, liukoisessa muodossa. (Luostarinen et al. 2011) Tämä 

on lannoitekäytön kannalta erittäin merkittävä asia. Verrattuna siihen, että levitettäisiin lantaa 

suoraan pelloille, saadaan mädätysjäännöstä käytettäessä pienennettyä typen haihtumista sekä 
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huuhtoutumista vesistöihin. Kasvit sitovat itseensä helpommin ja tehokkaammin liukoista 

typpeä, jolloin typpeä ei kerkeä haihtumaan ilmaan eikä huuhtoutumaan muualle läheskään yhtä 

paljon. (Lehtomäki et al. 2007) Mädätysjäännöksen lannoituskäyttö mahdollistaa ravinteiden 

tehokkaan kierrättämisen, joka turvaa niiden riittävyyden tulevaisuudessakin.  

Mädätyksessä syntyvä biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja sitä voidaan hyödyntää 

monipuolisesti sähkön- ja/tai lämmöntuotannossa sekä jalostaa liikennepolttoaineeksi. 

Biokaasun rooli tulee varmasti vielä kasvamaan tiukentuneiden uusiutuvan energian käytön 

vaatimusten johdosta.  Kymäläisen ja Pakarisen (2015) mukaan fossiilisia energialähteitä 

korvattaessa biokaasulla saavutetaan huomattavasti pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. 

Liikennepolttoaineeksi jalostetulla biokaasulla saavutetaan lisäksi lähes olemattomat 

hiukkaspäästöt verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Biokaasusta erotettu metaani voidaan 

syöttää maakaasuverkkoon, joka mahdollistaa sen hyvin monipuolisen ja helpon käytön. 

Tankkausasema biometaanille voidaan perustaa myös biokaasulaitoksen läheisyyteen, etenkin 

jos kaasuverkko puuttuu alueelta. Kaasun siirto kauemmaksikaan ei ole ongelma, sillä siihen on 

olemassa erilaisia ratkaisuja. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 
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4. ANAEROBISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT VIRRAT 

Anaerobisessa jätevedenkäsittelyssä syntyy sekä mädätys- eli käsittelyjäännös sekä biokaasua. 

Mädätysjäännös koostuu vedestä sekä kiintoaineesta, joka ei ole hajonnut biokaasuksi. 

Mädätysjäännöksen kuivauksessa syntyy rejektivettä, jonka määrä vaihtelee prosessissa olevan 

sekä lopputuotteen halutun kuiva-ainepitoisuuden mukaan. Marttinen et al. (2015) 

havainnollistaa kuvalla 3 märkämädätyksessä syntyviä virtoja sekä niiden massa- ja 

ravinnetasetta.  Syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus on ollut n. 10 % ja se on 80 %:sti koostunut 

sian lietelannasta. (Marttinen et al. 2015) 

Kuva 3. Märkämädätysprosessille tyypillinen massa- ja ravinnetase. Syöteseos on ollut 80 % 

sian lietelantaa ja kuiva-ainepitoisuus on ollut n. 10%. (Marttinen et al. 2015) 

 

Kuvasta 3 nähdään, että vain 5-7 % syötettävästä massavirrasta hajoaa biokaasuksi 

märkämädätyksessä. Määrä on alhainen johtuen syötteen pienestä kuiva-ainepitoisuudesta (alle 
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15 %) ja siten suuresta nestemäärästä, sillä vain orgaaninen aines hajoaa biokaasuksi. 

Mädätysjäännöstä separoitaessa saadaan nestejae eli rejektivesi erilleen jäljelle jääneestä 

kiintoaineesta. Kuivajakeen eli lietteen kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti mekaanisen 

kuivauksen jälkeen 15-35 % (Latvala, 2009). 

 

4.1 Mädätysjäännös 

Mädätysjäännös eli käsittelyjäännös koostuu kaikesta siitä, mitä biokaasureaktoriin on syötetty. 

Orgaanisesta kuiva-aineksesta kuitenkin osa hajoaa biokaasuksi ja määrä vaihtelee suuresti 

raaka-aineen perusteella. Syötteen sisältämät ravinteet jäävät pääosin mädätysjäännökseen. 

Ravinteiden kokonaispitoisuus ei muutu anaerobisen hajoamisen johdosta, mutta osa 

orgaanisesta typestä muuttuu kasveille helposti hyödynnettäväksi liukoiseksi ammoniumtypeksi 

(NH4-N). (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) Tyypillisesti mädätysjäännös sisältää typpeä 0,3-0,6 

%, fosforia 0,1-0,3 % ja kaliumia 0,2-0,3 % (Marttinen et al. 2015; Häkkinen et al. 2016). 

Märkämädätyksessä yli 90 % alkuperäisestä raaka-aineesta päätyy mädätysjäännökseen, 

johtuen syötteen suuresta vesimäärästä.  Mädätysjäännöksen ominaisuuksiin vaikuttavat 

prosessissa vallitsevat olosuhteet kuten lämpötila, kuormitus ja viipymäaika. Syöttömateriaaliin 

verrattuna mädätysjäännös on tasalaatuisempaa sekä juoksevampaa. (Kymäläinen & Pakarinen, 

2015) 

 

4.1.1 Käyttökohteet 

Mädätysjäännöksen sisältämät ravinteet pyritään saamaan hyötykäyttöön, jolloin kannattavin 

vaihtoehto on lannoitekäyttö. Mädätysjäännös pyritään yleensä tuotteistamaan joksikin 

lannoitevalmisteeksi, riippuen minkä tyyppinimen ominaisuudet se täyttää. (Latvala, 2009) 

Mahdollisia tyyppinimiä ovat mm. lannoite, maanparannusaine, erilaiset kompostit ja mullat 

sekä lannoitevalmiste. Mädätysjäännöksen lannoitekäytössä tulee huomioida lainsäädäntö. 

Keskeisimpiä lainsäädäntöjä lannoitevalmisteisiin liittyen ovat sivutuoteasetus, 

lannoitevalmistelaki, lannoitevalmisteasetus, nitraattiasetus, päätös puhdistamolietteen 
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maatalouskäytöstä, asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen 

valvonnasta sekä asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden 

ympäristötuen erityistuista. (Partanen, 2010) Ajantasaiset lakitiedot löytyvät 

Elintarviketurvallisuusviraston verkkosivuilta. Mädätysjäännöksen käsittelyn tarve riippuu 

siitä, mitä biokaasulaitoksen syötteinä on käytetty. Maatilakokoluokan biokaasulaitokset, jotka 

käyttävät raaka-aineina ainoastaan tilalla syntyviä kasvi- ja eläinperäisiä jätteitä voivat 

hyödyntää syntyneen mädätysjäännöksen sekä rejektiveden sellaisenaan lannoitteena. 

(Kymäläinen & Pakarinen, 2015)  

Lannoitevalmisteilla on rajat taudinaiheuttajille, epäpuhtauksille ja haitallisille metalleille. 

Lisäksi on pitoisuusvaatimuksia ja käyttörajoituksia ravinnemäärille riippuen käyttökohteista. 

Kadmiumin sallittua määrää rajoitetaan lannoitevalmisteissa. Mädätysjäännöksessä ei saa olla 

todettavissa salmonellaa 25 g näytteestä ja E.coli-bakteerien määrä tulee olla alle 1000 pmy/g. 

Taulukossa I on käyttörajoitukset ravinteiden ja kadmiumin määrille sekä kaikkia 

lannoitevalmisteiden tyyppinimiä koskevat raja-arvot raskasmetalleille maatalouskäytössä. 

(Partanen, 2010) 

 

Taulukko I. Ravinteiden ja kadmiumin käyttörajoitukset sekä raskasmetallien raja-arvot 

maataloudessa (muokaten Partanen, 2010). 

Vesiliukoinen typpi -  

Liukoinen fosfori 400 kg/ha/5v 

Kadmium 
6 

1.5 

g/ha/4v 

mg/kgka /4v 

Arseeni 25 mg/ kgka 

Kromi 300 mg/ kgka 

Kupari 600 mg/ kgka 

Elohopea 1 mg/ kgka 

Nikkeli 100 mg/ kgka 

Lyijy 100 mg/ kgka 

Sinkki 1500 mg/ kgka 
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Mädätysjäännös voidaan hyödyntää myös maisemointiin ja viherrakentamiseen, jos se täyttää 

lannoitevalmisteen kriteerit. Ellei mädätysjäännöstä pystytä muuten hyödyntämään johtuen 

esimerkiksi laitoksen häiriöistä, haitallisten aineiden suurista pitoisuuksista tai epäpuhtauksista, 

joudutaan se sijoittamaan joko kaatopaikalla tai polttamaan. (Latvanen, 2009) 

 

4.1.2 Jatkokäsittely ja hygienisointi 

Mädätysjäännöstä joudutaan yleensä jatkokäsittelemään, jotta se voidaan hyötykäyttää. 

Märkämädätyksessä syntyvän käsittelyjäännöksen kuiva-ainepitoisuus on noin 3-15 %. 

Ensimmäisenä jäännös yleensä kuivataan mekaanisesti, jolloin saadaan neste ja liete erilleen. 

Tyypillisimmät laitteet mekaaniseen kuivaukseen ovat lingot, suotonauhapuristimet sekä 

ruuvipuristimet. (Latvala, 2009) Kymäläisen ja Pakarisen (2015) mukaan lingot ovat käytetyin 

menetelmä.  Sekä lingoilla että ruuvipuristimilla saavutetaan noin 15-35 % kuiva-ainepitoisuus 

ja suotonauhapuristimilla se on hieman alempi, yleensä noin 15-25 % (Latvala, 2009).  

Termistä kuivausta käytetään yleensä pienentämään lietteen tilavuutta, 

loppuhygienisointimenetelmänä tai jos jäännös halutaan polttaa. Tyypillisesti ennen termistä 

kuivausta mädätysjäännös on kuivattu mekaanisesti. Termisessä kuivauksessa vettä 

haihdutetaan lämmön avulla lietteestä, jolloin voidaan saavuttaa jopa 90 % kuiva-ainepitoisuus. 

Termisen kuivauksen haittoina ovat korkeat käyttö- ja pääomakustannukset sekä ylläpidon 

tarve. Hyötyinä ovat lietteen hygienisoituminen sekä korkea kuiva-ainepitoisuus, joka pienentää 

kuljetuskustannuksia. Kuiva-aines voidaan myös rakeistaa, jolloin sen käsiteltävyys ja etenkin 

levitettävyys helpottuvat. Rakeistamisessa joudutaan yleensä laittamaan kestävyyttä edistäviä 

aineita, jotka voivat vaikuttaa ravinteiden liukoisuuteen ja näin vähentää kasveille 

hyödynnettävissä olevien ravinteiden määrää. (Latvala, 2009) 

Kompostointia hyödynnetään mädätysjäännöksen hygienisointiin ja monesta eri syötteestä 

koostuvaa mädätysjäännöstä harvoin pystytään hyödyntämään muualla kuin kaatopaikan 

verhoilussa, jos sitä ei ensin kompostoida. Mädätysjäännös voidaan kompostoida sellaisenaan 

tai mekaanisesti kuivattuna. Kompostoitu käsittelyjäännös ei sisällä enää taudinaiheuttajia, 

rikkakasvien siemeniä eikä kasvien kasvua haittaavia yhdisteitä sekä se on stabiilia. (Latvala, 
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2009) Mädätysjäännöstä kompostoimalla saadaan lopputuotteena tuorekompostia tai 

maanparannuskompostia, riippuen sen stabiilisuudesta (Partanen, 2010). Kuvassa 4 on 

mallinnettu mädätysjäännöksen eräitä mahdollisia jatkokäsittelyitä sekä sen 

loppusijoituskohteita. (Latvala, 2009)  

 

Kuva 4. Käsittelyjäännöksen joitakin jatkokäsittelyitä ja loppusijoituskohteita 

 

Mädätysjäännöstä voidaan käsitellä myös kuvassa 4 esiteltyjen jatkokäsittelyjen lisäksi monella 

muullakin tavalla. Erityisen tärkeää on mädätysjäännöksen hygienisointi, sitä edellytetään lähes 

aina mädätysjäännöstä hyödynnettäessä. Vähimmillään hygienisointi tapahtuu pitämällä 

hygienisoitava materiaali 70 °C lämpötilassa tunnin ajan, materiaalin partikkelikoon ollessa alle 

12 mm (Latvala, 2009). Muita menetelmiä hygienisointiin ovat edellä esitetyt terminen kuivaus 

ja kompostointi. Lisäksi mädätysjäännöstä voidaan hygienisoida kalkkistabiloinnilla, 

ultraäänellä ja kemiallisilla menetelmillä. Hygienisointi kannattaa suorittaa kuitenkin ennen 

mädätysprosessia, koska osa syötteistä voidaan jättää käsittelemättä, sillä kaikki syötteet eivät 

tarvitse hygienisointia. Hygienisoitaessa vasta mädätyksen jälkeen, koko jäännös tulee käsitellä 

vaativimman syötteen mukaisesti (Särkkä, 2016b).   
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Kalkkistabiloinnissa hygienisoiva vaikutus perustuu korkeaan pH-arvoon sekä käytettäessä 

poltettua kalkkia (CaO) lämpötilan nousuun. Mädätysjäännöstä käsiteltäessä kalkilla pysähtyvät 

siinä tapahtuvat biologiset reaktiot, joten myös orgaanisten haitta-aineiden biohajoaminen 

loppuu. Kalkkistabilointi riittää puhdistamolietteiden hygienisoimiseksi lannoitekäyttöön 

sopiviksi. (Alhola et al. 2014) 

Ultraääntä käytetään biokaasuprosessien yhteydessä yleensä esikäsittelynä, sillä käsiteltävä 

aines muuttuu helpommin ja nopeammin hajoavaksi, mikä kasvattaa metaanintuottoa. Käsittely 

nopeuttaa anaerobista hajoamista sekä vähentää mädätysjäännöksen kuiva-aineen määrää. 

Lisäksi ultraäänikäsittelyllä on stabiloiva vaikutus prosessin toiminnalle. Ultraäänen taajuus on 

yli 20 kHz ja se etenee paineaaltona väliaineessa luovuttaen energiaa. 

Hygienisoimistarkoituksessa ultraääntä käytettäessä taajuuden ja tehon tulee olla ainakin 

kymmenen kertaa korkeampi kuin hajoamistarkoituksessa, jossa 20-40 kHz taajuudet on 

huomattu olevan tehokkaimmat hajottamaan orgaanista ainesta. Ultraäänikäsittelyn huonona 

puolena on sen suuri energiantarve, joka on riippuvainen käsittelyn voimakkuudesta sekä 

kestosta. (Luostarinen et al. 2011) 

Hygienisointiin käytettävissä kemiallisissa menetelmissä hyödynnetään mm. peretikka- ja 

permuurahaishappoa sekä hypokloriittia eli kloorausta. Muita mahdollisia menetelmiä ovat 

myös UV-käsittely, otsonointi, kalvosuodatus sekä Kemicond-käsittely rikkihapolla ja 

vetyperoksidilla. Klooraus on yleisesti käytettävä tekniikka veden desinfiointiin ja sen etuina 

ovat yksinkertaisuus ja hinta. Haittana on orgaanisten yhdisteiden kanssa muodostuvat 

sivutuotteet. UV-desinfioinnissa ei käytetä kemikaaleja eikä siinä synny haitallisia yhdisteitä. 

Veden kemiallinen koostumus säilyy samanlaisena. UV-käsittelyä hyödynnetään ympäri 

maailmaa ja sen suosio on noussut energiatehokkaiden lamppujen tuotekehittelyn ansiosta. 

Otsonoinnilla voidaan tehokkaasti hapettaa useita orgaanisia yhdisteitä sekä sillä on hyvä 

desinfioiva vaikutus. Puhdistuksen onnistuminen on paljon kiinni käsiteltävän veden 

ominaisuuksista ja käsittelyssä voi syntyä haitallisia hajoamistuotteita, jolloin jälkikäsittely olisi 

tarpeen. Otsonoinnin käyttö maailmalla on tämän takia vähäistä. (Särkkä, 2016a) 
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4.1.3 Ominaisuudet  

Mekaanisessa kuivauksessa saadaan liete erilleen nestejakeesta. Partasen (2010) mukaan 

mekaaninen kuivaus saa aikaan käsittelyjäännöksessä ravinnepitoisuuksien muuttumista. 

Käsittelyjäännöstä kuivatessa suurin osa typestä ja kaliumista päätyy nestejakeeseen eli 

rejektiveteen ja suurin osa fosforista jää lietteeseen. (Marttinen et al. 2015) Ravinteiden 

jakautumista lietteeseen ja rejektiveteen on havainnollistettu taulukossa II. 

 

Taulukko II.  Ravinteiden jakautuminen mekaanisen kuivauksen jälkeen liete- ja 

nestejakeeseen.  

Osuus jäännöksen ravinteista, % Liete Rejektivesi 

lähde TS typpi fosfori  kalium typpi fosfori  kalium 

Partanen, 2010 19 27 65 - 73 35 - 

Wesnæs et al. 2013 12 25 72 12 75 28 88 

Marttinen et al. 2015 33 30 74 12 70 26 88 

 

Taulukon II tiedoista nähdään, että yleisesti ¼ typestä menee lietteeseen ja loput ¾ rejektiveteen. 

Fosforille kyseiset arvot ovat päinvastoin eli suurin osa fosforista separoituu lietteeseen ja vain 

¼ päätyy rejektiveteen. Kaliumille vastaavasti n. 10 % separoituu lietteeseen ja 90 % 

rejektiveteen.  

 

4.1.4 Liete 

Marttisen et al. (2015) tekemässä tutkimuksessa syöte koostui sian lietalannasta (60 %), 

yhdyskuntien biojätteistä (20 %) ja jätevedenpuhdistamon lietteistä (20 %). Näistä syötteistä 

koostuva, mekaanisesti lingolla kuivattu mädätysjäännöksen lieteosa sisälsi typpeä 9,4 g/kg, 

fosforia 8,4 g/kg sekä kaliumia 1,4 g/kg lietettä. (Marttinen et al. 2015) 

Taulukossa III on esitelty eräitä mädätysjäännöksestä valmistettuja lannoitevalmisteita. TS 

tarkoittaa kuiva-ainepitoisuutta. Typestä ja fosforista on kerrottu kokonaispitoisuus sekä 
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liukoisen aineen määrä kuiva-ainesta kohti. Kasvit voivat helposti hyödyntää vain liukoisia 

ravinteita, joten niiden pitoisuus on merkittävässä roolissa lannoitetta valittaessa.  

 

Taulukko III. Mädätejäännöksistä tuotteistettuja lannoitevalmisteita.  

Raaka-aineet Kauppanimi 
TS, 

% 

Ntot/Nliuk. 

g/kgka 

Ptot/Pliuk. 

g/kgka 

Ktot  

g/kgka  
Käyttökohde 

Erilliskerätty biojäte, 

kaupan biojäte, 

teollisuuden 

biohajoavat 3 lk:n 

sivutuotteet, 

puhdistamoliete 

Biotehtaan 

Maanparan-

nuslannos, 

Honkajoki 

28,4 29,0/9,4 23/0,55 6,2 

Maanparan-

nus ja 

ravinnelisä 

viljoille. 

Nurmen 

perustus 

Tuotantoeläinten lanta, 

teollisuuden 

biohajoavat 

sivutuotteet 

Gasum 

Humusvoima, 

Vehmaa 

28,8 33,7/8,2 18/0,40 3,6 

Maanparan-

nus ja 

ravinnelisä, ei 

luomutuotan-

toon 

Puhdistamoliete 

Gasum 

Humusvoima, 

Turku 

69,5 41,1/2,62 40/0,41 1,4 

Maanparan-

nus ja 

ravinnelisä 

viljoille. 

Nurmen 

perustus 

Erilliskerätty biojäte, 

kasvipohjaiset jätteet, 

kaupan entiset 

elintarvikkeet, 

teurasjäte ja 

karjanlanta 

Luomu-

Kymppi B 
22,0 25,3/4,46 6,1/0,66 5,4 

Maanparan-

nus peltoon ja 

puutarhaan 

Taulukon tiedot on kerätty Gasum:n ja Bio10:n verkkosivuilta löytyvistä tuoteselosteista. 

 

Mädätysjäännöksistä valmistettujen lannoitevalmisteiden ravinnepitoisuudet vaihtelevat laajasti 

riippuen sen kuiva-ainepitoisuudesta sekä syötteenä käytettävistä materiaaleista. Etenkin 

fosforin kokonaispitoisuudessa näyttää taulukon III perusteella olevan isoja eroja. Kuitenkaan 

liukoisen fosforin määrissä ei ole suurta vaihtelua.  
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4.1.5 Rejektivesi  

Rejektivesiä syntyy mädätysjäännöksen mekaanisen tai termisen kuivauksen yhteydessä sekä 

syötelietteen mahdollisessa esikäsittelyssä. Ne ovat konsentroituneita, sillä ne sisältävät 

runsaasti orgaanista ainetta ja erityisesti typpeä. Rejektivesien laatu vaihtelee syötteiden 

mukaan. Lisäksi mädätysprosessi sekä jäännöksen kuivaus vaikuttavat rejektivesien 

ravinnepitoisuuksiin. (Latvala, 2009) Rejektivesiä voidaan hyödyntää lannoitteena sen 

sisältämien ravinteiden ansiosta tietyin kriteerein. Biokaasulaitos, joka käyttää ainoastaan 

orgaanisiin lannoitevalmisteisiin soveltuvia syötteitä voi käyttää rejektivedet sellaisenaan 

lannoitteeksi (MMMa 19/09, liite 1). Lannoitteeksi käytettävät nesteet eivät saa sisältää liikaa 

haitallisia aineita ja niiden on täytettävä EU:n antamat asetukset. Taulukossa IV on 

havainnollistettu tyypillisen käsittelemättömän rejektiveden ominaisuuksia yhteiskäsittely- ja 

jätevedenpuhdistamoilla. Yhteiskäsittelylaitoksilla voidaan käsitellä hyvin monenlaisia 

orgaanisia jätteitä sekaisin keskenään. Syötteinä käytetään mm. erilliskerättyä biojätettä, 

kasvibiomassaa ja maatalouden, teollisuuden sekä jätevedenpuhdistamoiden lietteitä. 

Jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitoksilla käsitellään tyypillisesti vain yhdyskuntien 

jätevesilietteitä. (Latvala, 2009) 

 

Taulukko IV. Tyypillisiä käsittelemättömän rejektiveden ominaisuuksia 

yhteiskäsittelylaitoksissa sekä jätevedenpuhdistamoilla (Latvala, 2009). 

 Yhteiskäsittelylaitos 

(mg/l) 

Jätevedenpuhdistamon 

biokaasulaitos (mg/l) 

Kiintoaine 3860 6190 

BOD 1790 1120 

COD (Cr) 6550 142 

Kok-P 82 1,5 

Kok-N 1003 993 

NH4-N 642 734 

Alkaliteetti 59 77 
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Taulukon IV perusteella rejektivesissä on huomattavasti vähemmän fosforia kuin typpeä. 

Liukoisen typen osuus on huomattava kummassakin laitoksessa, yli 65 % kokonaistypestä.  

Jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksella kiintoaineen määrä rejektivedessä on lähes 

kaksinkertainen verrattuna yhteiskäsittelylaitoksiin. Suuren eron syynä voi olla mekaanisessa 

kuivauksessa käytettävät laitteet ja niiden kunto. Lisäksi Jätevedenpuhdistamon isommalla 

kapasiteetilla ja virtojen koolla voi olla merkitystä asiaan.   

Latvalan (2009) mukaan jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä olevien biokaasulaitosten 

rejektivedet voidaan yleensä ohjata jätevedenpuhdistusprosessin alkupäähän. 

Puhdistamolietteitä käsiteltävien biokaasulaitosten jätevedet on aina käsiteltävä jäteveden 

tavoin. Kun rejektivedet eivät ole hyödynnettävissä, täytyy niille tehdä asianmukainen käsittely, 

jotta ne voidaan purkaa vesistöön. (Latvala, 2009) Rejektivesien mahdollisia käsittelyitä ovat 

strippaus, haihdutus, saostus, kiteytys, biologinen tai kemiallinen käsittely sekä 

kalvosuodatustekniikat (Kymäläinen & Pakarinen, 2015).  

Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY) määrittää vähimmäisvaatimukset vesistöön 

johdettavalle puhdistetulle jätevedelle, nämä vaatimukset on esitelty taulukossa V. 

Asukasvastineluvulla tarkoitetaan yhden henkilön aiheuttamaa biologisesti hajoavien 

epäpuhtauksien keskimääräistä kuormitusta (Laitinen et al. 2014). Ympäristölupa määrittää 

kuitenkin tarkemmat kriteerit aina tapauskohtaisesti. (Laitinen et al. 2014) Lisäksi 

raskasmetalleille sekä E.coli ja Salmonella -bakteereille on annettu tietyt rajapitoisuudet, 

paljonko niitä saa olla ympäristöön purettavassa puhdistetussa jätevedessä (Berninger et al. 

2017).  
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Taulukko V. Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset päästörajat jätevedelle 

(muokaten Laitinen et al. 2014). Avl = asukasvastineluku. 

 Pitoisuus 

(mg/l) 

Vähimmäispoistoteho  

(%) 

BOD 25 
70-90 

 40b 

COD 125 75 

Kiintoaine 
60a 

35b 

70a 

90b 

Kok-P 
2c 

1d 
80 

Kok-N 
15c 

10d 
70-80 

 

 

4.2 Biokaasu 

Orgaanisen aineksen anaerobisen hajoamisen seurauksena syntyy biokaasua. Biokaasu sisältää 

tavallisesti 40-70 % metaania, 30-60 % hiilidioksidia ja sekä muita aineita hyvin pieninä 

pitoisuuksina. (Huttunen & Kuittinen, 2016) Arvot saattavat hieman vaihdella lähteittäin sekä 

syötteiden ja tuotantotapojen vaikutuksesta. Huttusen ja Kuittisen (2017) mukaan vuonna 2016 

Suomessa tuotettiin yhteensä 156,1 milj. m3 biokaasua. Vuoteen 2015 verrattuna määrä on 

kasvanut 2 %:lla. (Huttunen & Kuittinen, 2017) Biokaasua voidaan hyödyntää sähkön- ja 

lämmöntuotannossa sekä liikenteen polttoaineena. Sekä metaani että hiilidioksidi ovat 

kasvihuonekaasuja ja näiden talteenotolla sekä hyötykäytöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa 

kasvihuonekaasujen päästöihin. (Huttunen & Kuittinen, 2016) Tässä työssä biokaasu rajataan 

tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytään vain nestemäisiin virtoihin.  
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5. RAVINTEIDEN TALTEENOTTO 

Ravinteet kiertävät maapallolla maan, ilman, ihmisten ja eläinten välillä. Tässä ravinnekierrossa 

on kuitenkin vuotokohtia, jotka aiheuttavat ravinteiden päätymistä hukkaan sekä vesistöjen 

rehevöitymistä. (MMM, 2011) Lisäksi fosforia ei ole loputtomasti maapallolla. Uhkaava 

fosforin loppuminen sekä siitä aiheutuva lannoitteiden hintojen nousu kannustavat sen 

tarkempaan käyttöön ja kierrättämiseen. Typen kierrättämiseen kannustaa korkeat energiakulut 

prosessoitaessa ilmassa olevaa typpeä lannoitteeksi (Marttinen, 2011). 

 

 5.1 Fosfori 

Kuvassa 5 havainnollistetaan, missä vaiheessa mädätysprosessia sekä sen jatkokäsittelyitä 

voidaan fosforia ottaa talteen. Mädätysprosessin jälkeen fosforia voidaan ottaa talteen suoraan 

mädätysjäännöksestä (1) ja mekaanisen kuivauksen jälkeen niin lietteestä (2) kuin 

rejektivedestäkin (3). Lisäksi jos liete poltetaan, voidaan syntyvästä tuhkasta saada talteen 

fosforia (4). (VVY, 2016; Desmidt et al. 2015) Kasveille käyttökelpoisimmat fosforin yhdisteet 

ovat ortofosfaatteja, H2PO4
−  ja HPO4

2−
(Ylivainio, 2013). 

 

Kuva 5. Fosforin talteenotto mädätysprosessin virroista. Talteenotto voidaan suorittaa 

mädätysjäännöksestä (1), lietteestä (2), rejektivedestä (3) sekä lietteen tuhkasta (4). (muokaten 

VVY, 2016; Desmidt et al. 2015) 
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5.1.1 Kemiallinen saostus 

Fosforia voidaan ottaa talteen erilaisista vesistä ja lietteistä saostamalla tai kiteyttämällä. 

Käsiteltävä materiaali reagoi lisättävän saostuskemikaalin kanssa muodostaen flokkeja. 

Saostuskemikaali valitaan aina tapauskohtaisesti, sillä käsiteltävä materiaali ja prosessin 

olosuhteet vaikuttavat lopputulokseen. Lisäksi saostuskemikaalilla on vaikutusta siihen, 

millaisessa muodossa fosfori saadaan prosessista talteen. (Luostarinen et al. 2011) 

Kemiallisessa fosforin saostuksessa yleisimpiä saostuskemikaaleja ovat rauta- ja alumiinisuolat, 

mutta näiden muodostamat fosforiyhdisteet eivät ole kasveille käyttökelpoisessa muodossa, sillä 

liuennut ortofosfaatti saostetaan liukenemattomaan muotoon. Lisäksi näitä saostuskemikaaleja 

käytettäessä käsiteltävä materiaali tarvitsee pH:n säätöä fosforin saostumiseksi ja tämä voidaan 

tehdä natriumhydroksidilla tai kalkilla. Syntyneet partikkelit voidaan poistaa tapauksesta 

riippuen laskeuttamalla, flotaatiolla, suodatuksella tai lingolla. Kalkilla voidaan myös saostaa 

fosforia, jolloin lopputuloksena saadaan kalsiumfosfaattia. (Luostarinen et al. 2011) Kuitenkin 

kalkin käyttö on vähäistä johtuen sen runsaasta tarpeesta sekä muodostuvien pienten 

partikkeleiden hankalasta erottamisesta (Burton, 2007). 

 

5.1.2 Biologinen käsittely 

Biologinen puhdistusprosessi perustuu mikrobien kykyyn sitoa itseensä fosforia aerobisissa 

olosuhteissa ja vapauttaa sitä anaerobisissa olosuhteissa. Biologisessa fosforin poistossa 

vaihdellaan näitä kahta olosuhdetta. (Laitinen et al. 2014) Vaihtelu voidaan suorittaa erillisillä 

altailla, osastoinneilla tai samassa altaassa tapahtuvilla jaksottaisilla ilmastuksilla. Prosessi ei 

välttämättä tarvitse happea, sillä nitraatit ja/tai nitriitit voivat ottaa vastaan elektronin. 

(Luostarinen et al. 2011) Aktiivilietemenetelmä on biologisista menetelmistä käytetyin (Särkkä, 

2016a). Biologista fosforin poistoa voidaan hyödyntää esikäsittelynä mm. kiteyttämiselle, sillä 

prosessin avulla fosforia saadaan liukoiseen muotoon, jolloin fosforin kiteytettävissä oleva 

määrä kasvaa merkittävästi ja siten talteenotto tehostuu (Luostarinen et al. 2011). Biologinen 

käsittely voi olla tarpeellinen esikäsittely useille fosforin talteenottoprosesseille mutta itsessään 

sen avulla ei fosforia voida ottaa talteen.  



30 
 
 

5.1.3 Kiteyttäminen 

Fosforia voidaan kiteyttää struviittina sekä apatiittina. Kiteyttäminen soveltuu parhaiten 

yhdistettynä sekä mädätykseen että biologiseen fosforin poistoon, sillä etenkin jälkimmäinen 

muuttaa fosforia liukoiseen muotoon, jolloin kiteytettävissä oleva fosforin määrä kasvaa 

merkittävästi. (VVY, 2016; Luostarinen et al. 2011) Struviittina kiteyttämisestä kerrotaan 

kappaleessa 5.3.  

Kiteyttäminen apatiittina eli kalsiumfosfaattina (esim. hydroksiapatiitti Ca5(PO4)3OH) tapahtuu 

lisäämällä kalkkia käsiteltävään, runsaasti fosfaattia sisältään veteen. Kalsiumfosfaatin 

kiteyttäminen tarvitsee aina kiteytysytimiä ja kiteyttäminen tapahtuu yleensä 

leijupetireaktoreissa. Kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuksilla on suuri merkitys, sillä sen 

perusteella muodostuu joko struviittia tai apatiittia. Ca:Mg- suhteen ollessa 1,8:1 sekä korkeilla 

fosfaattipitoisuuksilla syntyy molempia ja alhaisilla fosfaattipitoisuuksilla (< 30 mg/l) yleensä 

vain struviittia. (Luostarinen et al. 2011) Karbonaatit estävät kalsiumfosfaatin muodostumisen, 

jonka vuoksi ne täytyy poistaa ennen kiteytystä. Tämä tapahtuu yleensä strippauksella pH:n 

ollessa alhainen. (VVY, 2016) 

Fosforin kiteyttäminen soveltuu erityisen hyvin mädätysprosessissa syntyville virroille, sillä 

prosessi muuttaa orgaanista typpeä ammoniumtypeksi ja pH on valmiiksi korkeahko. 

Mädätysjäännöksen kuivauksessa syntyneestä rejektivedestä voi vähimmillään saada 

saostumaan struviittia/apatiittia pelkästään alkaliteettia laskemalla ilmastuksen avulla. 

(Luostarinen et al. 2011) 

Fosfori saadaan tehokkaasti talteen rejektivedestä kiteyttämällä, mutta se sisältää vain 10-25 % 

mädätysjäännöksen kokonaisfosforista (Marttinen et al. 2015). Suurin osa n. 75 % fosforista 

erottuu mekaanisessa kuivauksessa lietteeseen, kuten myös orgaaninen aines. Fosforia voitaisiin 

saada enemmän talteen, jos sitä liukoistettaisiin ennen saostusta tai kiteytystä. Liukoistamisessa 

voidaan käyttää biologista fosforin poistoa. (Luostarinen et al. 2011)  
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5.1.4 Kalvotekniikat 

Kalvotekniikoihin lukeutuvat mikro-, ultra- ja nanosuodatus sekä käänteisosmoosi. Näitä 

menetelmiä käytetään yleensä biologisen käsittelyn jälkeen kohentamaan heikoksi jäänyttä 

puhdistustehoa ja poistamaan jääneitä haitallisia aineita (Särkkä, 2016a). Erotustekniikka 

perustuu puoliläpäisevään kalvoon, jolla pystytään erottamaan pienet epäpuhtaudet, bakteerit, 

virukset sekä kalvon koosta riippuen kemiallisia partikkeleita. Lisäksi käänteisosmoosilla 

saadaan myös erotettua suoloja. (Burton, 2007) Kalvon läpäisevää osaa kutsutaan permeaatiksi 

ja jäljelle jäänyttä konsentraatiksi tai retentiaatiksi. Liuosta kalvon läpi ajavana voimana voi 

toimia joko paine-ero tai sähköpotentiaali, paine-eron ollessa tavallisin. Kalvon läpi siirtyvän 

nesteen nopeuteen vaikuttaa paine-eron suuruuden lisäksi kalvon vastus ja nesteen viskositeetti. 

Kalvojen erotustehokkuus riippuu niiden huokoskoosta. (Luostarinen et al. 2011) 

Kalvotekniikoiden suurimpana haasteena on kalvojen pinnan likaantuminen, tukkeutuminen ja 

kuluminen. Nämä aiheuttavat erotustehokkuuden sekä -nopeuden laskua ja kalvojen vaihtovälin 

tihenemistä. Kalvoja voidaan puhdistaa vastavirtahuuhtelulla ja kemikaalipesulla. Ravinteiden 

talteenotto perustuu niiden väkevöintiin, jolloin saadaan ravinnerikasta nestettä valmiina 

lannoitekäyttöön. Kalvotekniikoita käytetään myös hygienisointitarkoituksiin, sillä niiden 

avulla voidaan poistaa proteiinit, rasvat, bakteerit sekä virukset. (Luostarinen et al. 2011) 

 

5.1.5 Kaupalliset menetelmät  

Fosforin talteenottoon on kehitetty monia erilaisia prosesseja. Kuitenkin Fosforin 

talteenottoprosessit ovat käytännössä vasta kehitteillä ja täyden mittakaavan laitoksia on 

olemassa melko vähän (Cordell et al. 2011). Tämä voidaan nähdä seuraavista prosessien 

esittelyistä. 

AirPrex -prosessi koostuu kahdesta peräkkäisestä jatkuvatoimisesta reaktorista ja niissä 

muodostuu struviittikiteitä. Ensimmäisessä reaktorissa on kaksi osaa, sisäosassa tapahtuu 

lietteen ilmastus ja ulommassa osassa laskeutus. Lisäksi struviitin muodostumiseen tarvittava 

magnesium lisätään tähän reaktoriin.  Ilmavirran vaikutuksesta liete virtaa sisäosassa ylöspäin, 

joka saa pH-arvon nousemaan hiilidioksidin poistumisen myötä.  Pienet struviittikiteet eivät 
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pääse laskeutumaan kiertäessään lietteen mukana, mikä mahdollistaa suurempien kiteiden 

muodostumisen. Ensimmäisessä reaktorissa laskeutetaan isoimmat struviittikiteet ja toisessa 

reaktorissa loput, pienimmät kiteet. Muodostuneet struviittikiteet puhdistetaan hiekkapesulla. 

AirPrex -menetelmä on käytössä neljässä laitoksessa täydessä mittakaavassa. Saksassa 

Waßmannsdorfissa sijaitseva Airprex -prosessi käsittelee lietettä 2000 m3 päivässä ja tästä 

määrästä saadaan struviittia talteen 2,5 tonnia. (Nieminen, 2010) Kuvassa 6 on havainnollistettu 

AirPrex -prosessin toimintaa. Mädätetty liete jatkaa seuraavaan reaktoriin. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. AirPrex -prosessin periaatekaavio (Heinzmann, 2009). 

 

Seaborne on jätevesilietteen käsittelymenetelmä, jossa yhdistyvät sekä biokaasun puhdistus että 

typen ja fosforin kierrätys. Ravinteet erotetaan jätevesilietteestä ja ne jalostetaan lannoitteeksi, 

joka ei sisällä raskasmetalleja tai orgaanisia haitta-aineita. Lopputuotteina saadaan struviittia 

sekä ammoniumsulfaattia. Prosessi alkaa ravinteiden ja raskasmetallien liuottamisella 

lisäämällä rikkihappoa alhaisen pH:n saavuttamiseksi. Kiintoaines erotetaan, kuivataan ja 

voidaan polttaa tuhkaksi, joka syötetään prosessin alkuun. Seuraavana mädätyksessä syntyvää 

rikkivetypitoista biokaasua hyödynnetään saostamaan raskasmetallit prosessivirrasta, jolloin 

myös kaasun rikkipitoisuus pienenee. Tämän jälkeen fosfori ja typpi saostetaan struviittina, ja 

prosessin ylijäämätyppi voidaan erottaa ammoniumsulfaattina. Jäljelle jäänyt vesi ohjataan 

prosessin alkuun. Käytetyn rikkihapon määrä vaikuttaa ravinteiden talteenottotehokkuuteen. 

Alhaisemmalla pH:lla fosforia liukenee lietteestä enemmän, mutta kemikaalin kulutus kasvaa. 

Saksassa on yksi täydessä mittakaavassa toimiva Seaborne-prosessi. (VVY, 2016; Nieminen, 
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2010) Laitos käsittelee 50 000 asukkaan jätteet ja tuottaa 580 kg struviittia sekä 1300 kg 41 % 

ammoniumsulfaattiliuosta päivässä (Desmidt et al. 2015). 

The Ostara Pearl -prosessin lopputuotteena saadaan struviittilannoitetta, joka on rekisteröity 

Crystal Green -nimellä. Lannoite sisältää 5 % typpeä, 28 % fosforia ja 10 % magnesiumia. 

Reaktorina toimii leijupetireaktori ja struviitin kiteytyksessä hyödynnetään siemenkiteitä. 

Struviitti saadaan kiteytymään lisäämällä magnesiumkloridia ja prosessin pH säädetään 

natriumhydroksidin avulla arvoon 7,2-8. Syötteenä käytetään rejektivettä. Syötteen ollessa 500 

m3/d, voidaan struviittia tuottaa 500 kg päivässä. Tämä arvo riippuu kuitenkin syötettävän veden 

ravinnepitoisuudesta. (Nieminen, 2010; Ostara, 2017) Kuvassa 7 on esitetty prosessin 

toimintaperiaate. Täyden mittakaavan laitoksia on toiminnassa jo lähes parikymmentä, joista 

neljä Euroopassa ja loput Pohjois-Amerikassa sekä Kanadassa. Laitoksia on myös rakenteilla 

useampia. Isossa-Britanniassa sijaitsevan laitoksen toiminta-alueeseen kuuluu 240 000 ihmistä 

ja tällöin Crystal Green -lannoitetta syntyy 120 tonnia vuodessa. Madridissa Espanjassa 

sijaitsevan laitoksen kapasiteetti on 2 900 000 ihmistä ja 450 t/a lannoitetta.  (Ostara, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. The Ostara Pearl -prosessi (Ostara, 2017). 
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Crystalactor -prosessin päätuotteena on kalsiumfosfaatti, mutta käyttämällä eri 

saostuskemikaaleja, voidaan tuotteena saada myös sinkkifosfaattia tai struviittia. Siemenkiteinä 

prosessissa toimii hiekka tai mineraaleista valmistetut kiteet. Reaktorina on leijupetireaktori, 

jonka alaosaan syöttö ja prosessikemikaalit pumpataan. Kun kiteiden massa kasvaa, laskeutuvat 

ne reaktorin alaosaan, josta ne poistetaan ja syötetään tilalle uusia. (Crystalactor, 2018) 

Alankomaissa sijaitseva laitos palvelee 230 000 asukasta ja tuottaa 200-300 tonnia vuodessa 

fosfaattipellettejä (13 % fosforia) (Desmidt et al. 2015). 

Kemiran kehittämä prosessi KREPRO perustuu termiseen hydrolyysiin, jossa rikkihapolla ja 

lämmöllä (n.140 °C) muutetaan lietteen orgaanista ainesta nestefaasiin. Muodostuvaa nestettä 

voidaan hyödyntää typen poistossa hiilen lähteenä. Liukenematon orgaaninen aines kuivataan 

lingolla ja ohjataan reaktoriin. Lopputuloksena fosfori saostetaan rautafosfaattina pH:ta 

nostamalla. Markkinointi ja kehitys on lopetettu, eikä prosessia ole toteutettu täydessä 

mittakaavassa. (VVY, 2016) 

Mephrec-prosessissa tarkoituksena on kuivata jätevesiliete 80 % kuiva-ainepitoisuuteen ja 

puristaa briketeiksi koksin ja kuonaa muodostavien aineiden avulla. Briketit käsitellään 

termisesti 1450 °C kuilu-uunissa ja tämä saa aikaan fosforin muuttumisen jauhemaiseen 

muotoon. Raskasmetallit haihtuvat tai muuttuvat nestemäiseen muotoon prosessissa. Prosessi 

tuottaa sähköä sekä lämpöä ja se soveltuu myös poltetun jätevesilietteen käsittelyyn. (VVY, 

2016) Fosforin talteenotto on jopa 80 %. Menetelmää testaillaan teknisessä mittakaavassa 

Saksassa, joten toteutuneita prosesseja ei vielä ole. (P-REX, 2015) 

CSH / P-RoC -prosessi toimii biologisen fosforinpoiston yhteydessä ja siinä hyödynnetään 

kalsium-silikaatti-hydraattipellettejä sitouttamaan fosforia. Puhdistuksen anaerobisessa 

vaiheessa syötetyt pelletit sitovat soluista vapautuneen fosforin. Kalsium-silikaatti-hydroksidi 

(Ca3SiO5) reagoi fosforin kanssa muodostaen kalsiumfosfaattia (Ca3(PO4)2). Pelletit erotetaan 

lietteestä ja ovat valmiita käytettäväksi lannoitteena.  Fosforin kokonaiskuormasta saadaan 

talteen 30-45 %. Tekniikkaa ei ole sovellettu täydessä mittakaavassa. (VVY, 2016) 
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Taulukkoon VI on koottu eräitä kirjallisuudessa esiintyneitä fosforin talteenottotekniikoita. Osa 

prosesseista on toiminnassa täydessä mittakaavassa ja osa on vasta pilotointivaiheessa. 

Suurimmasta osasta prosesseista lopputuotteena saadaan struviittia. Kiteyttäminen struviitiksi 

on esitelty kappaleessa 5.3. Osaan prosesseja voidaan syöttää suoraan biokaasureaktorissa 

muodostunut mädätysjäännös, toisiin mekaanisessa kuivauksessa syntynyt rejektivesi tai liete. 

Tekniikoista osa perustuu talteenottoon tuhkasta.  

 

Taulukko VI. Kaupallisia prosesseja fosforin talteenottoon (Nieminen, 2010; VVY, 2016; 

Desmidt et al. 2015). 

Prosessi 
Mitta-

kaava 
Syöttömateriaali Menetelmä Lopputuote 

Talteen-

otto, % 

AirPrex täysi 
mädätysjäännös, 

liete 
kiteyttäminen struviitti 90-98 

Crystalactor® 

 
täysi rejektivesi kiteyttäminen kalsiumfosfaatti 70-80 

Ostara PearlTM täysi rejektivesi kiteyttäminen struviitti 75-95 

Phosnix täysi rejektivesi kiteyttäminen struviitti 80-90 

Seaborne täysi 
mädätysjäännös, 

liete 

happouutto, 

kiteyttäminen 
struviitti 90-98 

1NuReSys täysi 
mädätysjäännös, 

liete, rejektivesi 
kiteyttäminen struviitti 80-85 

2PHOSPAQTM täysi liete, rejektivesi kiteyttäminen struviitti 70-95 

BioCon® pilotti liete, tuhka 
happouutto, 

ioninvaihto 
H3PO4 - 

KREPRO pilotti 
mädätysjäännös, 

liete 

lämpöhydrolyysi, 

happouutto, 

saostaminen 

FePO4 75 

Mephrec pilotti liete 
metallurgiset 

menetelmät 
piifosfaatti 80 

P-Roc pilotti rejektivesi kiteyttäminen kalsiumfosfaatti 45 

PAKU pilotti 
mädätysjäännös, 

liete 
kuivaus ja poltto tuhka 85 

ASH DEC pilotti tuhka 

Käsittely NaCl ja 

MgO, 1000 °C, 

20 min. 

fosforirikas 

tuhka 
90-98 

PASH pilotti tuhka 
happouutto, 

saostaminen 

struviitti, 

kalsiumfosfaatti 
90 
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5.2 Typpi 

Typen talteenottoon ei ole kiinnitetty huomiota läheskään yhtä paljon kuin fosforin 

talteenottoon, sillä typpeä on rajattomasti saatavilla ilmassa. Kuitenkin typen prosessointi 

ilmasta lannoitteeksi vaatii paljon energiaa ja usein tämä energia on fossiilisilla polttoaineilla 

tuotettua. Ottamalla typpeä talteen syntyvistä jätevesistä, voitaisiin sillä korvata osa 

epäorgaanisista lannoitteista ja vähentää näin fossiilisten polttoaineiden käyttöä. (Ervasti et al. 

2018) Kierrätyksen ja jatkokäytön kannalta käyttökelpoisimmat typen yhdisteet ovat NO3
−, -N, 

NH4
+ -N ja N2. (Ylivainio, 2013). Tyypillisesti typpeä poistetaan jätevedenpuhdistamoilla 

biologisella aktiivilieteprosessilla. Tästä ei kuitenkaan nykyisillä teknisillä menetelmillä ole 

mahdollista ottaa typpeä talteen, vaan se poistuu typpikaasuna ilmaan. (HSY, 2017) 

Biokaasuprosessin seurauksena suurin osa typestä muuttuu ammoniumtypeksi, jota voidaan 

erottaa prosessista strippaamalla se ammoniakiksi. (Ervasti et al. 2018) 

Strippaamalla saadaan otettua typpi talteen jätevesistä helposti hyödynnettävässä muodossa. 

Prosessissa vesi ja ammoniakki erotetaan höyrynpaineiden eroa hyväksi käyttäen. 

Ammoniakilla on matalampi höyrystymispaine, jolloin se höyrystyy vettä helpommin. 

Ammoniakin höyrystymiseen vaikuttavat sekä lämpötila että pH. Ilmamäärällä voidaan tehostaa 

ammoniakin siirtymistä kaasufaasiin. Strippaus tapahtuu yleensä 70 °C lämpötilassa pH arvon 

ollessa noin 11. Strippausprosessin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 8. Strippauslaitteistona 

toimii kaksi kolonnia, stripperi- ja pesuyksikkö. Ensimmäisessä kolonnissa eli stripperissä 

ammoniumtyppi (NH4-N) muuttuu ammoniakiksi (NH3) ja siirtyy nesteestä kaasufaasiin. 

Muodostunut kaasuseos puhalletaan pesuriin, jossa ammoniakki siirtyy takaisin nestefaasiin 

muuttuen jälleen ammoniummuotoon, jolloin se ei haihdu. Kolonneissa tulee olla 

täytekappaleita riittävän siirtopinta-alan saamiseksi. Pesurissa käytettävä pesuneste voi olla 

vettä tai erilaisia happoliuoksia kuten rikki- tai typpihappoa. Käytetty pesuneste vaikuttaa 

saatavaan tuoteliuokseen. Vettä käytettäessä saadaan ammoniumvettä, rikkihapolla 

ammoniumsulfaattia ja typpihapolla ammoniumnitraattia. (Ervasti et al. 2018; Luostarinen et al. 

2011; Gasum oy, 2016)  
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Kuva 8. Strippausprosessin toimintaperiaate (Luostarinen et al. 2011). 

 

Strippaus soveltuu parhaiten mädätysjäännöksen mekaanisen kuivauksen seurauksena 

syntyneelle rejektivedelle, sillä suurin osa mädätysjäännöksen typestä separoituu siihen 

(Luostarinen et al. 2011). Strippausta voidaan hyödyntää myös laimeiden liuosten väkevöintiin.  

Prosessin haasteina ovat laitteiston likaantuminen ja tukkeutuminen sekä nesteen vaahtoaminen. 

Laitteisto on myös herkkä korroosiolle, sillä siellä käsitellään vahvoja emäksiä ja happoja. 

(Ervasti et al. 2018) Strippauksella voidaan saavuttaa typen talteenottotehokkuudeksi jopa 95 % 

(Luostarinen et al. 2011). 

Sekä Luonnonvarakeskuksella että ympäristöministeriöllä on ollut erilaisia hankkeita ja 

projekteja menetelmän testauksen ja pilotoinnin parissa. Menetelmä on teknisesti valmis ja 

laitteistoja on teollisessa mittakaavassa jo käytössäkin (Marttinen et al. 2017). 

Muita menetelmiä typen talteenottoon ovat kalvotekniikat ja kiteyttäminen struviitiksi, josta 

kerrotaan enemmän kappaleessa 5.3. Käänteisosmoosia voidaan hyödyntää liukoisessa 

muodossa olevan typen talteenottoon ja väkevöintiin. Typen erotustehokkuus on riippuvainen 

pH:sta ja neutraalilla pH-arvolla saavutetaan käänteisosmoosissa paras erotustehokkuus, 70-98 

%. (Luostarinen et al. 2011) Kalvotekniikoista on kerrottu enemmän kappaleessa 5.1.4. 

Typpiliuoksen väkevöintiin voidaan käyttää lisäksi haihturia, jossa alipaineen ja lämpötilan 

avulla haihdutetaan vettä, jolloin ravinteiden pitoisuudet kasvavat (Gasum oy, 2016). 
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5.3 Struviitti 

Magnesiumammoniumfosfaatti (MgNH4PO3 ∙ 6 H2O) eli struviitti on kovaa, valkoista ja kiteistä 

ainetta. Kidealkioiden syntymisen ja niiden kasvamisen myötä muodostuu struviittia. 

(Luostarinen et al. 2011) Struviittisaostusta kutsutaan myös MAP-prosessiksi (magnesium-

ammonium-fosfaatti-prosessi) ja sen avulla saadaan typpi ja fosfori otettua jätevedestä talteen 

struviittina (Lehto, 2010). Tämä tapahtuu seuraavanlaisen yhtälön (1) mukaisesti: (Doyle & 

Parsons, 2002) 

  𝑀𝑔2+ +  𝑁𝐻4
+ +  𝑃𝑂4

3− + 6 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 ∙ 6 𝐻2𝑂   (1) 

 

Fosforin ja typen kiteytys struviittina onnistuu, jos käsiteltävän jäteveden typpi on 

ammoniumtyppimuodossa. Tärkeimmät ominaisuudet kiteytyksen onnistumisen kannalta ovat 

pH, lämpötila sekä magnesium-, typpi- ja fosforipitoisuudet. (Luostarinen et al. 2011) 

Optimaalinen pH riippuu jäteveden koostumuksesta, mutta on yleensä 8-10.7 (Doyle & Parsons, 

2002). Emäksinen pH estää muodostuneita struviittikiteitä liukenemasta veteen (Lehto, 2010). 

pH:ta voidaan säädellä natrium-, kalsium-  tai magnesiumhydroksidilla. Ravinteiden 

moolisuhde on tyypillisesti 1:1:1, mutta se vaihtelee riippuen käsiteltävästä materiaalista. 

Yleensä prosessiin joudutaan lisäämään magnesiumia, jotta kiteyttämiseen saadaan optimaaliset 

moolisuhteet. (Luostarinen et al. 2011) 

Anaerobinen jätevedenkäsittely muuttaa syötteissä olevaa typpeä ammoniumtypeksi. Tämän 

vuoksi struviitiksi kiteyttäminen on ihanteellinen ratkaisu mädätyksessä syntyville virroille. 

Mädätysjäännöksen mekaanisessa kuivauksessa syntyneessä rejektivedessä on paljon fosforia, 

ammoniumia sekä magnesiumia, jotka mahdollistavat struviitiksi saostamisen. (VVY, 2016) 

Rejektiveden ilmastus ja sitä seuraava hiilidioksidin poistuminen aiheuttaa pH:n nousua, mikä 

voi saada jo aikaan struviitin muodostumista (Luostarinen et al. 2011). Jätevedenpuhdistamoilla 

voi syntyä struviittia itsestään, sillä kidealkioiden muodostuminen alkaa, kun veden tai lietteen 

ravinteiden (Mg, N, P) pitoisuudet ylittävät struviitin liukoisuuden. Tämä voi aiheuttaa 

tukkeumia ja saostumia puhdistamon putkistossa. (Doyle & Parsons, 2002) 
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Struviittia kiteytetään useimmiten leijupetireaktoreissa sekä mekaanisesti tai ilmalla 

sekoitettavissa reaktoreissa. Reaktioissa erona on lähinnä kiteen muodostus. Mekaanisesti 

sekoitetuissa reaktoreissa reaktio alkaa ytimen muodostumisella. Leijupetireaktoreissa oleva 

petimateriaali toimii ytimenä, hiekan ollessa eniten käytetty petimateriaali. (Doyle & Parsons, 

2002) Struviitti voidaan käyttää sellaisenaan hidasliukoisena lannoitteena (Luostarinen et al. 

2011). Struviittia voidaan kiteyttää useilla erilaisilla kaupallisilla prosesseilla. Näitä erilaisia 

prosesseja on esitelty kappaleessa 5.1.5. 

Yleisimmät epäpuhtaudet struviitin seassa ovat rauta, kalsium ja kalium. Korkea 

kaliumpitoisuus käsiteltävässä materiaalissa voi johtaa typen korvautumiseen kaliumilla, jolloin 

syntyy kaliumstruviittia (KMgPO4 ∙ 6 H2O). (Luostarinen et al. 2011)  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Aikaisemmin jätevesien käsittelyssä on keskitytty vain poistamaan ravinteita jätevesistä, kunnes 

huomio kiinnittyi myös niiden talteenottoon poiston yhteydessä. Ilmastonmuutoksen myötä 

kasvava tietoisuus ympäristön hyvinvoinnista sekä materiaalien riittävyydestä ovat olleet 

merkittävässä roolissa toimintatapojen kyseenalaistamisessa. Jätevesien sisältämistä ravinteista 

osa päätyy vielä ympäristöön aiheuttaen muun muassa rehevöitymistä. Jos nämä kaikki ravinteet 

hyödynnettäisiin siellä, missä niitä tarvittaisiin, vähenisi epäorgaanisten lannoitteiden tarve ja 

turha ympäristön kuormitus. Lisäksi turvattaisiin ravinteiden riittävyys, sillä etenkin 

fosforivarannot eivät ole loputtomia. 

Fosforin talteenotto on saanut runsaasti huomiota, sillä sen varantojen riittävyydestä on esitetty 

erilaisia arvioita ja Euroopan Unioni on laittanut sen vuonna 2017 kriittisten mineraaliraaka-

aineiden listalle. Anaerobisen hajoamisen jälkeen fosforia on mahdollista ottaa talteen itse 

mädätysjäännöksestä sekä sen mekaanisen kuivauksen yhteydessä syntyvästä lietteestä ja 

rejektivedestä. Lietettä voidaan jatkokäsitellä polttamalla ja syntyvästä tuhkasta on mahdollista 

saada fosforia talteen. Keinoja talteenottoon näistä virroista ovat kemiallinen saostaminen, 

kiteyttäminen ja kalvotekniikat. Näiden toteuttamiseen on suunniteltu erilaisia kaupallisia 

ratkaisuita. Fosforin ja typen kiteyttäminen struviittina on selvästi kiinnostavin ratkaisu 

kaupallisten menetelmien määrästä päätellen.  

Typen talteenotto on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle, johtuen sen rajattomasta 

saatavuudesta ilmasta. Kuitenkin ilmassa olevan typen prosessointi lannoitteeksi vie runsaasti 

energiaa, joka usein on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla. Typen talteenotto jätevesivirroista 

vähentäisi fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja siten kasvuhuonekaasupäästöjä. 

Mädätysjäännöstä kuivattaessa mekaanisesti suurin osa typestä separoituu rejektiveteen, jolloin 

typen talteenotto kannattaa keskittää siihen. Kehittyneimmät tekniikat typen talteenottoon ovat 

strippaaminen sekä struviitiksi kiteyttäminen. Myös kalvotekniikoita on mahdollista hyödyntää.  

Fosforin keskimääräinen pitoisuus mädätysjäännöksessä on 0,2 % ja typen 0,45 %. Riippuen 

käytetystä menetelmästä, voidaan talteenottotehokkuudeksi saavuttaa 70 % ja monilla 

tekniikoilla päästään jopa yli 90 % talteenottoon. Syötetyn lietteen määrän ollessa 2000 m3/d 
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voidaan struviittia saada saostettua 2500 kg päivässä AirPrex -menetelmällä. The Ostara Pearl 

-prosessilla saadaan 500 m3/d lietteen syötöllä 500 kg/d Crystal Green -struviittilannoitetta sekä 

kapasiteetiltaan 240 000 asukkaan laitos tuottaa 120 tonnia vuodessa lannoitetta. Crystalactor -

prosessilla toimiva 230 000 asukasta palveleva laitos tuottaa 200-300 tonnia vuodessa 

fosfaattipellettejä, joiden fosforipitoisuus on 13 %. Kuitenkin nämä ovat hyvin prosessikohtaisia 

arvoja ja riippuvat täysin mädätysjäännöksen ravinnesisällöstä.  

Ravinteiden talteenotossa tulee kiinnittää huomiota siihen, millaisina yhdisteinä ne saadaan 

erotettua jätevedestä. Kierrätyksen ja lannoituskäytön kannalta kannattaa pyrkiä ottamaan 

ravinteet talteen vesiliukoisessa muodossa, sillä silloin ne ovat kasveille helposti 

hyödynnettävissä. Parhaimmat fosforin yhdisteet kasveille ovat ortofosfaatteja, kuten H2PO4
−  ja 

HPO4
2−

. Typen yhdisteistä NO3
−, -N, NH4

+-N ja N2 ovat kasvien kannalta käyttökelpoisimpia. 

Näitä yhdisteitä on myös helppo kierrättää ja jatkojalostaa tarpeen mukaan. Struviittia ja 

kalsiumfosfaattia voidaan käyttää hidasliukoisina lannoitteina. Strippaamalla sekä 

kalvotekniikoilla valmistetut konsentroidut ravinnenesteet voidaan hyödyntää usein 

sellaisenaan lannoitteena.  

Ravinteiden talteenottotekniikat ovat vielä hyvin tuoreita ja niitä on todella vähän käytössä. 

Tekniikoiden hyödyntämisen esteenä ovat kalliit kustannukset ja kierrätysravinteiden heikko 

kysyntä. Suomen tavoite olla ravinteiden kierrätyksen mallimaa sekä pyrkimys kiertotalouteen 

tarvitsevat vielä paljon ponnisteluja. Ilman lainsäädännön muutoksia sekä erilaisia 

ohjauskeinoja ja tukia ravinteiden talteenottotekniikat tuskin ovat vielä hetkeen yleistymässä.   
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