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1 JOHDANTO 

Struviitti on fosfaattimineraali, joka sisältää fosfaatin lisäksi ammoniumtyppeä 

ja magnesiumia. Struviitti tunnetaan myös lyhenteellä MAP (magnesium am-

monium phosphate) eli magnesiumammoniumfosfaatti (tai ammoniummagne-

siumfosfaatti), ja sen kemiallinen kaava on MgNH4PO4. Struviitti on tavalli-

sesti väriltään valkeaa ja se esiintyy kovina kiteinä (Kuva 1). Kideveden sisäl-

tävä kemiallinen kaava on MgNH4PO3·6H2O, eli magnesiumammoniumfos-

faatti heksahydraatti. Kaliumstruviitti KMgPO4・6H2O on kaliumia sisältävä 

struviittia vastaava fosfaattimineraali, jossa kationi K+ korvaa struviitin NH4
+ -

kationin.  

 

Struviittia muodostuu siellä missä fosforin, ammoniumtypen ja magnesiumin 

ionipitoisuudet sekä ympäristön olosuhteet ovat sopivia.  Tärkeimmät tekijät 

ovat em. ioneista kylläinen liuos sopivissa moolisuhteissa ja emäksinen pH n. 

8 – 10. Kolmas tärkeä tekijä on lämpötila, 25 - 90 °C. 

 

 

 

Kuva 1. Struviittirakeita (NuReSys) 

Struviitin muodostumisen yleinen tilanne on virtsakivien muodostuminen ih-

misillä ja eläimillä. Fosfori ja magnesium tulevat ravinnosta ja ammoniumtyp-

peä edustaa urea. Kun näiden aineiden ionipitoisuudet kasvavat suureksi ja virt-

san normaalisti neutraali pH muuttuu aineenvaihdunnan tai tulehduksen seu-

rauksena emäksiseksi, alkaa struviitin kiteytyminen virtsakiviksi. Struviitti siis 

kiteytyy emäksisissä olosuhteissa ja liukenee vastaavasti happamissa olosuh-

teissa. Liukoisuus alkaa kasvaa myös emäksisyyden noustessa tietyn rajan yli, 

yleensä yli pH 10:n. 



 

 

 

  

 

Toinen yleinen tilanne muodostumiselle on jäteveden käsittely. Jätevesi sisäl-

tää runsaasti struviitin rakennuskomponentteja. Jos käsittelyprosessissa on so-

pivan emäksiset olosuhteet alkaa struviittia muodostua prosessilaitteiston put-

kiin, pumppuihin ym. haitaten niiden toimintaa ja lopulta tukkien. 

 

Struviitti on siis haitallinen kertyessään vääriin paikkoihin, mutta itsessään ar-

vokkaita ravinteita sisältävä mineraali. Sen tähden struviitin saostaminen jäte-

virroista herättää kasvavaa mielenkiintoa. Kun tutkimus aiemmin keskittyi 

struviitin muodostumisen ehkäisyyn, niin viime vuosina tutkimuksen paino-

piste on siirtynyt fosforin talteenottoon struviittina. Struviitilla voidaan mm. 

korvata hupenevia kaivosteollisesti saatavia fosfaattivaroja ja vähentää ympä-

ristön ravinnekuormitusta. Jätevirtojen ravinteita saadaan struviittina tehok-

kaasti talteen ja siitä valmistettava lannoite on kasveille sopivan hidasliukoi-

nen. Hidasliukoisuus vähentää ravinteiden huuhtoutumista, joka on ollut kei-

nolannoitteiden holtittoman käytön seuraus. Myös struviitin tuotannossa jäl-

jelle jäävän nesteosan käyttökelpoisuus lannoitteena paranee sopivamman fos-

fori/typpisuhteen myötä. 

2 STRUVIITIN VALMISTUKSEN TALOUDELLINEN TARKASTELU 

2.1 Fosforin kierrätys 

 

Louhittavan fosfaattikiven hinnan pysyminen alhaisena on vaikeuttanut fosfo-

rin kierrätysratkaisujen hintakilpailukykyä. Fosfaattikiven hinnassa nähtiin 

2007 – 2008 suuri hintapiikki, joka johtui osittain biopolttoaineiden lisäänty-

neestä kysynnästä jolloin lannoitteiden hintarakenne muuttui ja alkoi seurata 

öljyn hintaa. Muita syitä olivat hupenevat varannot, kohonneet energia- ja rah-

tikustannukset sekä heikentynyt dollari.  

 

2008 alkanut maailmanlaajuinen taloustaantuma romahdutti fosfaatin hinnan 

huipputasolta 350 €/t, mutta 2011 alkaen hinta on lähtenyt jälleen nousuun, ol-

len esim. toukokuussa 2014 hieman yli 82 €/t. Jatkojalostetun 45 % liukoista 

fosforia sisältävän triplesuperfosfaatti- lannoitevalmisteen hinta oli samaan ai-

kaan 268 €/t  (Index Mundi). 

 

Lannoitehintojen odotetaan edelleen nousevan ruoantarpeen kasvaessa ja talou-

dellisesti hyödynnettävien fosfaattikivivarantojen supistuessa. Struviitti joutuu 

kilpailemaan sekä keinolannoitteiden että muiden vaihtoehtoisten fosforikier-

rätysmenetelmien kanssa. Suurimpia haasteita struviitilla on markkina-aseman 

vakiinnuttaminen, kemikaalikustannukset ja mielikuvan muuttaminen ”jätepe-

räisestä” lainsäädännöllisesti ja sosiaalisesti hyväksytymmäksi.  

 



 

 

 

  

Struviitille on tällä hetkellä vaikea määrittää yhtä hintaa. Eri prosesseissa tuo-

tetun struviitin laatu ja siten hinta vaihtelee mm. kovuuden, puhtauden ja kide-

koon mukaan. Arvoja välillä 600 – 800 €/t mainitaan kirjallisuudessa, esim. 

760 €/t  (Dockhorn T. 2009). Struviitin ja muiden ravinnekierrätystuotteiden 

hintaa ei pidä suoraan verrata fosfaattikiven hintaan. Kun mukaan lasketaan 

kokonaishyöty jätteenkäsittelylle ja ympäristölle, struviitin arvo on suurempi 

kuin siitä saatava markkinahinta.  

 

Kuvassa 2 on arvio struviitin todellisen arvon ja pelkän fosforin arvon kasva-

vasta erosta. Jos parantunut teknologia alentaa tuotantokustannuksia, struviitin 

arvo ylittää tuotantokustannukset aiemmin kuin kuvassa arvioitu leikkauskohta 

vuoden 2016 paikkeilla (Muster ym. 2014). 

 

 

Kuva 2. Struviitin arvon kehitysennuste.(Muster ym. 2014, s.17). 

Nettovaikutus on positiivinen kun se fosfaattikiven louhinnassa on negatiivi-

nen: louhinnan ympäristövaikutukset, ravinnehuuhtoumat, suuri osa fosfaatti-

kivestä sisältää haitallisen paljon kadmiumia ym. (Muster ym. 2014) 

 

Taulukossa 1 on esitetty struviittivalmistuksen kustannuksia erotettua fosfori-

kiloa kohti. Urean suuren fosforipitoisuuden vuoksi valmistuskustannukset 

ovat edullisemmat varsinkin, kun magnesiumlähde on edullinen (Dockhorn T. 

2009) 

 

 

 

 



 

 

 

  

Taulukko 1. Struviitin valmistuskustannuksia  (muokattu lähteestä Dockhorn T. 2009). 

Struviitin valmistuskustannuksia fosforin suhteen 
Struviitin valmistus eri P-pitoisuuk-
sista Mg ja NaOH kemikaalilisäyk-

sellä 

Struviitin valmistus ureasta merivesi 
Mg-lähteenä 

Pitoisuus Kustannus   Kustannus     

mg P/l € / kgP   € / kgP € / t MAP   

100 12,7   1,27 160   

200 7,5         

300 6,2     

400 5,5     

600 4,7     

800 4,1   

        

      

 

Taulukoissa 2 – 3 on Ostaran Pearl®-prosessin esimerkkilaskelmia jäteveden-

puhdistuksessa saavutettavista säästöistä. Varsinkin typenpoistossa ja ferroklo-

ridin kulutuksessa luvataan huomattavia säästöjä. 

 

Taulukko 2. OSTARA Pearl®- prosessin kustannusvaikutusesimerkki ( OSTARA) 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

Taulukko 3. OSTARA Pearl®- prosessin kustannusvaikutusesimerkki (OSTARA) 

 

2.2 Ammoniumtyppi 

Struviitin valmistuksen yhteydessä korostuu usein fosforin osuus mutta sa-

massa prosessissa saadaan talteen merkittävä määrä ammoniumtyppeä NH4. 

Runsaan typpipitoisuuden jätevirroissa ammoniumtyppi voi olla ensisijainen 

kerättävä, niin että magnesiumin lisäksi tarvitaan vielä fosfaattilisäys riittävän 

typenpoiston aikaansaamiseksi. Saostettaessa ammoniumtyppi struviittina on 

mahdollista päästä samoihin yli 90 % saantoihin kuin fosforinkin suhteen.  

 

Ammoniumtyppi on tärkeä lannoittekomponentti ja jätevirtojen typpi aiheuttaa 

osin samoja ongelmia kuin liika fosfori. Tehokkaita typenpoistomenetelmiä on 

olemassa, mutta valtaosa niistä siirtää typen typpikaasuna ilmakehään , kun taas 

typenpoisto struviittina muuttaa typen arvokkaaksi tuotteeksi. 

3 STRUVIITIN VALMISTUS 

Struviittia valmistetaan saostamalla ja kiteyttämällä. Laitteiston ei tarvitse olla 

monimutkainen. Kuvassa 3 on yksinkertainen mm. kehitysmaihin tarkoitettu 

käsikäyttöinen laitteisto, jolla voidaan saostaa virtsasta struviittia. Raaka-aineet 

virtsa ja tarvittava määrä magnesiumin lähdettä lisätään säiliöön yläkautta. Par-

haan tuloksen saamiseksi raaka-aineiden fosfori- ja magnesiumkonsentraatio 

tulee määrittää niin että moolisuhde on 1:1. Sekoitus tapahtuu käsikäyttöisellä 



 

 

 

  

sekoittajalla. Struviitti saostuu säiliön kartiopohjaan ja valuu alaosan muovi-

seen säiliöön (filter module). Struviitti jää säiliön sisällä olevaan nailoniseen 

suodatinpussiin. Suodatinpussin sisältö voidaan kuivata auringossa ja muo-

visäiliöön kertynyt neste käyttää kastelulannoitteena (Akvopedia). 

 

 
 

Kuva 3. Yksinkertainen struviittireaktori, (Akvopedia). 

3.1 Struviitin valmistus jäte- ja prosessivesistä 

 

Kun fosforia otetaan talteen jätevedestä, on huomattava että jäteveden päävir-

tauksessa fosforitaso on matala, esim. 5mg/l, ja massavirta suuri. Struviittia on 

sen takia kannattavampaa valmistaa prosessivesistä, joissa fosforipitoisuus on 

kohonnut esim. tasolle 100 mg/l. Massavirrat ovat kuitenkin prosessivirtauk-

sissa pienempiä. 

 

Valmistus vaatii yleensä biologisen fosforinpoiston laitoksella. Kemiallisessa 

fosforinpoistossa fosfori sitoutuu alumiiniin tai rautaan, mikä heikentää mer-

kittävästi lannoitekäyttöä. 

 

Jäte- tai prosessivesi rikastetaan anaerobisella mädätyksellä. Anaerobisten pro-

sessien prosessivedet ovat sopivia struviitin valmistukseen. Näissä pH on val-

miiksi korkealla ja mädätyksen aikana polyfosfaatit vapautuvat prosessiveteen, 

jolloin fosfaatti-, magnesium- ja kaliumpitoisuudet nousevat, samoin ammo-

niumtyppipitoisuudet proteiinien hajoamisen seurauksena. Kun mädätetty liete 

kuivataan, sisältää erottuva neste runsaasti fosforia, ammoniumtyppeä ja mag-

nesiumia.  

 



 

 

 

  

Kemiallisen saostuksen lopputuotteena valmistetaan struviitin ohella myös kal-

siumfosfaattia. Tällöin lisätään kalsiumoksidia magnesiumin sijaan. Kalsium-

fosfaattia voidaan lannoitekäytön lisäksi hyödyntää fosfaattikiven tavoin kei-

nolannoitteiden valmistuksessa. Struviitti ei ammoniakkisisältönsä takia so-

vellu samaan prosessiin mutta on muiden ansioidensa vuoksi ohittanut suosi-

ossa kalsiumfosfaatin viime vuosina. 

3.2 Struviitin valmistus lannasta 

Lannasta suurin osa voidaan nykymääräysten mukaan levittää lannoitteeksi 

peltoon. Ylijäämälantaa syntyy tiloilla, joissa tuotantoeläimiä on paljon ja vil-

jelypinta-alaa vähän. Lisäksi lannassa fosforin ja typen suhde on ongelma: fos-

foria on liikaa varsinkin käytettäväksi tuotantoeläintilojen pelloilla, joissa fos-

foripitoisuus on usein valmiiksi korkea. Struviitiksi saostettu fosfori voidaan 

helposti kuljettaa sinne missä fosforia on niukasti. 

 

Sian- ja kananlanta ovat karjanlantaa sopivampia struviitin valmistukseen. Kar-

janlannan korkeampi orgaanisen aineen osuus sisältää myös korkeamman mää-

rän orgaanisia happoja, jotka liuottavat struviittia ja vaikeuttavat saostamista. 

Lisäksi karjanlannan suurempi kalsiumionien määrä estää struviittikiteiden 

muodostumista sitomalla fosforia.  

 

Lanta separoidaan mekaanisesti kiinteään ja nestejakeeseen. Nestejae syötetään 

struviittireaktoriin, jossa tapahtuu pH-säädön ja kiteytyksen vaatima kemikaa-

lilisäys. Suurin osa lannan sisältämästä fosforista jää kuitenkin kiinteään jakee-

seen, jos lantaa ei esikäsitellä ennen mekaanista separointia. Esikäsittely voi 

olla esim. biologinen ravinteiden poisto, joka lisää liukoisen fosforin määrää ja 

nostaa sen nestejakeessa 5-7 kertaiseksi käsittelemättömään verrattuna (Luos-

tarinen S., Paavola T., Ervasti S., Sipilä I., Rintala J. 2011). 

 

Yara Suomi tarjoaa valmistetta jolla lietelannan fosforia voidaan saostaa 

struviitiksi. Kipsiä ja magnesiumoksidia sisältävää valmistetta annostellaan 5 – 

8 kg / t lietelantaa. Lietelannan aerobisissa kerroksissa fosfori saostuu kalsium-

fosfaatiksi ja anaerobisissa struviitiksi. Saostumasta erotettu typpi- ja kalium-

pitoinen nesteosa voidaan käyttää lannoitteena pelloilla, joilla on fosforinkäyt-

törajoituksia (Luostarinen ym. 2011). 

4 VALMISTUSPROSESSIT 

Fosforin talteenottoon on kehitetty erilaisia teollisen mittakaavan prosesseja. 

Nämä voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: kiteytysprosessit sekä märkä- ja ter-

mokemialliset prosessit. Kiteytysprosessi hyödyntää jätevedenpuhdistamon 

nestefaaseja ja lietettä, märkäkemiallinen lietettä ja lietetuhkaa, termokemialli-

nen lietetuhkaa. 

 



 

 

 

  

4.1 Struviitin valmistus kiteyttämällä 

Struviitin suhteen kiteytysprosessit ovat menestyneimpiä teollisessa mittakaa-

vassa tällä hetkellä. Ne liittyvät myös em. prosesseihin siten että jos näissä ha-

lutaan lopputuotteeksi struviitti, se valmistuu lopulta kiteyttämällä tai saosta-

malla kun edeltävä prosessi on ensin erottanut fosforin (Urdalen I. 2013). 

4.1.1 Siemenkidemateriaalit 

Kiteytymisessä on kaksi vaihetta: kidealkion muodostuminen ja kiteen kasvu. 

Monet kiteytysprosessit perustuvat siemenkidemateriaalien käyttöön. Yleisesti 

materiaali on hiekkaa, esim. graniitti-, kvartsi- tai piihiekkaa. Myös liian hie-

nojakoiseksi jäänyttä tai murskattua struviittia käytetään. Siemenkidemateriaa-

lilla saavutetaan nopeampi ja parempi kiteytyminen sekä helpommin eroteltava 

suurempi kidekoko. Varjopuolina on struviitin alhaisempi puhtausaste, materi-

aalikustannukset ja suuremman partikkelikoon aiheuttama pumppauskustan-

nusten nousu. Kun siemenkidemateriaalina käytetään kierrätettyä struviittia, on 

puhtausaste korkeampi ja fosforinpoisto tehokkaampaa, mutta tällöin prosessi 

pitää varustaa kierrätyslaitteistolla (Urdalen 2013).  

4.1.2 Magnesiumlisäys ja moolisuhde 

Kiteytyksen vaatima teoreettinen Mg:NH4:PO4 moolisuhde 1:1:1 toteutetaan 

lisäämällä magnesiumhydroksidia, magnesiumkloridia tai magnesiumoksidia. 

Magnesiumhydroksidin etu on saatava pH:n nousu, mutta samanaikainen pH- 

ja moolisuhdesäätö samalla kemikaalilla on vaikeaa. Magnesiumkloridilla re-

aktio on epätäydellinen, liuokseen jää kloridi-ioneja ja sen lannoitekäyttö ra-

joittuu. Magnesiumkloridilla on havaittu ammoniumtypen talteenoton olevan 

tehokkaampaa kuin magnesiumoksidilla, joka taas on edullisempaa kuin 

MgCl2. Kemikaalin saatavuus ja hinta ratkaisevat useimmiten valinnan (Urda-

len 2013). 

 

Magnesiumia kuluu myös muiden Mg-yhdisteiden muodostumiseen, joten käy-

tännössä sitä tarvitaan enemmän kuin teoreettinen moolisuhde edellyttäisi. 

Mg2+ - pitoisuuden on oltava PO4
3- -pitoisuutta suurempi, jotta kiteytys olisi 

tehokasta. Suhde 1,1 – 1,6 Mg2+: 1,0 PO4
3- mainitaan usein (Urdalen 2013). 

Esimerkiksi lantaa käytettäessä sopiva Mg:NH4:PO4 -moolisuhde vaihtelee 

kompostoidun kananlannan 1:1:1 suhteesta sian lietelannan nesteosan 3:1:1,5 

(Luostarinen ym. 2011). 

 

Merivesi on edullinen magnesiumlähde. Merivettä käytettäessä syntyy lisäksi 

kalsiittia ja magnesiumkalsiittia, jotka hieman heikentävät struviitin tehoa lan-

noitteena. Meriveden käyttö on käytännöllistä kuitenkin vain rannikon lähei-

sissä laitoksissa. 



 

 

 

  

4.1.3 pH ja lämpötila 

pH- säätö toteutetaan lisäämällä joko kalsiumhydroksidia, magnesiumhydrok-

sidia, natriumhydroksidia tai strippaamalla hiilidioksidia nestefaasista ilmapu-

halluksella, jolla saadaan myös hyödyllinen sekoitus. Tyypillisesti struviittire-

aktorit toimivat pH- alueella 8,0 – 8,8 kemikaalikulutuksen ja muiden aineiden 

kuten kalsiumfosfaatin synnyn vähentämiseksi. Kun pH laskee alle 8, kiteiden 

laatu paranee mutta reaktio hidastuu, pH:n noustessa yli 8 reaktio nopeutuu 

mutta kiteiden laatu laskee (Urdalen 2013). 

 

Lämpötilan nousu nopeuttaa kiteiden muodostumista kunnes yli 60 °C lämpö-

tilassa kiteytyminen heikentyy nopeasti. Teollisissa prosesseissa ympäristön 

lämpötila on yleensä sopiva prosessille eikä lämpötilaa ole taloudellista säätää. 

4.1.4 Epäpuhtaudet ja muut ionit 

Liuoksessa olevat epäpuhtaudet ja kiteytymisen kannalta vieraat ionit voivat 

joko edistää tai haitata kiteytymistä. Cl- , K+ ym. ionit voivat reagoida struviitin 

komponentti-ionien kanssa vaikeuttaen liuoksen kyllästymistä kiteytysasteelle. 

Kun epäpuhtautena kokeiltiin natriumkloridilisäystä, havaittiin kiteiden kasvu-

nopeuden paranevan (Ariyanto E., Sen T.K., Ang H.M., 2013) 

4.1.5 Sekoitusnopeus 

Sekoitus tapahtuu mekaanisella sekoittajalla, ilmapuhalluksella tai leijupetivir-

tauksella..  Jotta kasvava kide pysyisi kasvuvyöhykkeellä laskeutumatta, pitää 

liikenopeuden kasvaa. Nopeuden kasvaessa massansiirto paranee eli kasvuno-

peus kiihtyy tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen kiteet alkavat särkyä suuren lii-

kenopeuden ja törmäysten takia (Ariyanto ym. 2013). 

4.2 Prosessiongelmat ja niiden vähentäminen 

Struviittikiteiden lisäksi syntyvän hienojakoisen aineksen erottelutarve on pro-

sessien pullonkaula, vaikka erotettava aines voidaankin osittain kierrättää sie-

menkidemateriaaliksi. Ongelmia voidaan välttää reaktorirakenteella, proses-

siparametreillä ja sopivilla siemenkidemateriaaleilla.  

 

On myös kehitelty siemenkidemateriaalin korvaavia menetelmiä, kuten reakto-

riin lisättäviä kiteytysrakenteita. Rakenne voi olla esim. irrotettava metalli-

verkko leijupetireaktorin yläosassa, johon kiteet kasvavat. 

 

Magnesiumlisäys tapahtuu reaktoriin yleensä jonkin suutinrakenteen kautta. 

Tällöin ongelmana on suutinten läheisyyteen muodostuva ylikylläinen vyö-

hyke, jolloin kiteet muodostuvat suutinten ympäristöön. 

 



 

 

 

  

Kokemukset struviitin valmistusprosesseista ovat osoittaneet että saaste- ja ras-

kasmetallipitoisuudet jäävät struviitissa riittävän alhaisiksi. 

4.3 Eräitä valmistusprosesseja 

Seuraavassa on kuvattu menestyneimpiä valmistusprosesseja. Näissä proses-

seissa struviitti valmistetaan kiteyttämällä. Märkäkemiallisten fosforinpoisto-

menetelmien lopputuotteena voi olla struviitti, mutta sen valmistusvaihe on ki-

teytys tai saostus ja itse märkäkemiallinen prosessi monivaiheinen happo-

/emäskäsittely fosforin ja raskasmetallien poistamiseksi. Seaborne- prosessi on 

esimerkki tällaisesta teollisen mittakaavan prosessista. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/cdlodos/pdf/nutrientrecycling629.pdf 

4.3.1 AirPrex 

Prosessin kehitti Berliner Wasserbetriebe BWB Wassmannsdorfin jäteveden-

puhdistamolle struviitin muodostumisen ehkäisemiseksi. Prosessin markki-

nointilisenssin nimellä AirPrex omistaa nykyään saksalainen P.C.S. GmbH. 

 

Prosessissa mädättämöliete pumpataan ilmastustankkiin (Kuva 4), jossa ilma-

virralla stripataan lietteestä hiilidioksidia. Tällöin lietteen pH nousee ja saman-

aikaisella magnesiumkloridin lisäyksellä fosfori ja ammoniumtyppi saostuvat 

struviitiksi tankin pohjalle, josta sitä voidaan kerätä jatkuvatoimisesti. Kuvassa 

4 näkyy myös lietteen virtaus ylöspäin ilmastusvyöhykkeellä pinnalle asti ja 

kääntyminen alaspäin reaktorin reunavyöhykkeen hitaampaan virtaukseen, 

jossa myös struviittikiteet laskeutuvat kartiopohjalle. Kiteet on vielä pestävä 

lietteestä ja kuivattava. (Heinzmann B. 2009) 

 

 

Kuva 4. AirPrex  (Heinzmann B. 2009) 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/cdlodos/pdf/nutrientrecycling629.pdf


 

 

 

  

Wassmannsdorfin AirPrex reaktorin korkeus on n. 17 m, halkaisija 10 m ja ti-

lavuus 500 m3. Viipymäaika HRT (Hydraulic Retention Time) on 8 h ja ilman-

syöttö 2 840 Nm3/h. MgCl2 syötetään 400 l/h ja pH pyritään pitämään suunnil-

leen arvossa 8. Laitos tuottaa struviittia keskimäärin 2 500 kg/d kun laitokselle 

tulee jätevettä n. 180 000 m3/d sateettomana aikana. Mädättämölietevirtaus lai-

toksen kuudesta 8 000 m3 reaktorista on n. 2 000 m3/d. 

4.3.2  CRYSTALACTOR 

Hollantilainen Crystalactor- prosessi kehitettiin veden pehmennykseen. Sen ha-

vaittiin kuitenkin soveltuvan mm. karbonaattien, halidien, fosfaattien, sulfaat-

tien ja sulfidien kiteyttämiseen. Prosessia on käytetty pitkään kemianteollisuu-

dessa mm. alumiinin, nikkelin ja sinkin erottamiseen sivuvirroista, samoin elin-

tarviketeollisuudessa fosfaatin ja ammoniakin erottamiseen. 1980-luvulla pro-

sessia alettiin soveltaa jätevedenpuhdistuksessa (Crystalactor). 

 

Prosessin päätuote on yleensä kalsiumfosfaatti mutta vaihtamalla saostuskemi-

kaalia voidaan tuottaa myös sinkkifosfaattia tai struviittia. Prosessissa käyte-

tään hiekkaa tai mineraaleja siemenkidemateriaalina. Reaktori on sylinterimäi-

nen leijupetireaktori. Reaktorin tilavaatimukset ovat pienet, joten se sopii mo-

niin laitoksiin. Leijupetirakenteen ansiosta reaktiopinta-ala on kuitenkin suuri 

ja kiteytys siten tehokasta (Crystalactor).  

 

Syöttö ja prosessikemikaalit pumpataan reaktoriin alaosasta (Kuva 5). Syötöllä 

toteutetaan myös reaktorin leijupetivirtaus ylöspäin. Painon kasvaessa kiteet 

laskeutuvat reaktorin alaosaan, josta ne poistetaan ja tilalle syötetään uutta sie-

menkidemateriaalia. Reaktorin yläosaan muodostuu selkeä rajapinta puhdistu-

neen veden ja kiteytysvyöhykkeen välille. Puhdistunut vesi valuu yläosan reu-

nojen yli (effluent) ja voidaan kierrättää takaisin tai pumpata eteenpäin (Crys-

talactor). 

 

Kuva 5. Crystalactor-reaktori 



 

 

 

  

4.3.3 OSTARA Pearl® 

Prosessi lupaa esimerkiksi jätevedenpuhdistuslaitoksen yhteyteen sijoitettuna 

lisää käsittelykapasiteettia ja luotettavuutta, struviitin hallintakeinot, pienem-

mät käyttökustannukset, laadukkaamman poisteen ja parantuneen ympäristö-

vaikutuksen (OSTARA). 

 

Pearl®-prosessi sopii parhaiten laitokseen, jossa on biologinen ravinteiden 

poisto (BNR, Biological Nutrient Removal) ja aerobinen tai anaerobinen mä-

dätysvaihe sekä ongelmana muodostuva struviitti. Riittävä massavirta on n. 500 

m3/d ja ortofosfaattipitoisuus 20 – 30 mg/l PO4-P mutta mieluummin yli 60 

mg/l PO4-P. Prosessissa struviitti kiteytetään leijupetireaktorissa kemiallisesti 

saostamalla magnesiumkloridilla ja pH säädetään natriumhydroksidilla (Kuva 

6). Kiteet kasvatetaan prosessiparametrejä säätämällä läpimittaan 1,0 – 3,5 mm. 

(OSTARA) 

 

 

Kuva 6. OSTARA Pearl®- prosessi, (OSTARA). 

Lietteen kuivauksessa erotetusta vedestä (Kuva 6. Nutrient-rich influent) voi-

daan taloudellisesti erottaa 85 % fosforista ja 10 – 40 % ammoniumtypestä. 

Suuremmat määrät ovat mahdollisia taloudellisuuden kustannuksella. Tavalli-

sesti näiden ravinteiden määrät ylikuormittavat BNR:n, jos vesi kierrätetään 

sinne. Pearl®-prosessilla ongelma voidaan poistaa ja siihen voidaan liittää täy-

dentävä WASSTRIP™-prosessi (Waste Activated Sludge Stripping to Remove 

Internal Phosphorus). WASSTRIP™- prosessi strippaa magnesiumin, kaliumin 

ja fosfaatin ennen aktiivilietteen sakeutusta. Sakeutuksen nesteosa kuten suo-

tonauhapuristimen suodos tai flotaatioalite yhdistetään Pearl®- prosessin si-



 

 

 

  

säänmenoon. WASSTRIP™ estää struviittia muodostumasta prosessilaittei-

siin, parantaa BNR:n lietteen kuivattavuutta ja typpi-fosforisuhdetta sekä lisää 

lopputuotteen saantoa, (OSTARA). 

 

Pearl®-prosessin lopputuote on Crystal Green- struviittilannoite, joka sisältää 

5 % typpeä, 28 % fosforia ja 10 % magnesiumia. Yksi n. 7,3 m korkea ja hal-

kaisijaltaan 4,2 m reaktori tuottaa n. 500 kg/d struviittikiteitä. Crystal Green on 

rekisteröity tavaramerkki ja ympäristön kannalta kestävin kaupallinen lannoi-

tevalmiste. OSTARA ostaa sen prosessia käyttävillä laitoksilla syntyneen lan-

noitteen kiinteään hintaan ja vastaa sen markkinoinnista ja jakelusta. Prosessia 

tarjotaan laitoksille avaimet käteen- periaatteella ja ennen hankintaa on mah-

dollista vuokrata mobiili 1:100 mittakaavan pilottilaitos. (OSTARA) 

 

OSTARA Pearl® lupaa tuottoja ja säästöjä laitoksen käyttökustannuksiin, jotka 

kuolettavat prosessin investointikustannukset 3 – 5 vuodessa. Prosessia pide-

tään kaupallisesti menestyneimpänä ja sen kasvu on ollut nopeaa. 

4.3.4 Phosnix 

Prosessin kehitti japanilainen Unitika Ltd. Reaktori on pystymallinen kolonni, 

jossa on sekoitus ilmapuhalluksella. Struviittikiteet kerätään kolonnin pohjalta 

ja kuivataan. Phosnix-prosessille sopiva virtaus on 100 – 150 mg/l PO4-P, josta 

saadaan talteen 80 – 90 %. Laitoksella jonka virtaus on 1 000 m3 /d ja pitoisuus 

120 mg/l PO4-P, saostuu fosforia n. 100 kg/d (Nawa Y. 2009). 

 

Phosnix-prosessissa käytetään siemenkidemateriaalina hienojakoiseksi jää-

nyttä struviittia (Kuva 7, Screen separator). Magnesiumlähteenä ja osittain pH-

säädössä käytetään magnesiumhydroksidia ja pH:n säädössä lisäksi natrium-

hydroksidia. Kymmenen päivän viipymäaikana muodostuvat struviittikiteet 

ovat 0,5 – 1,0 mm halkaisijaltaan. Kiteet kuivataan kosteusprosenttiin < 10 %. 

(Nawa Y. 2009). 

 

 

Kuva 7. Phosnix- prosessi (Nawa Y. 2009.) 



 

 

 

  

4.3.5 PHOSPAQ™ 

PHOSPAQ™- prosessi käyttää ilmastettua reaktoria, jossa tapahtuu fosforin, 

typen sekä kemiallisen hapentarpeen eli COD:n poisto (Chemical Oxygen De-

mand). COD-poistossa syntyvä hiilidioksidi stripataan ilmasyötöllä ja pH:n 

noustessa fosfori saostetaan struviitiksi lisäämällä magnesiumoksidia. Struviitti 

kerätään reaktorin pohjalta hydrosyklonilla.  

 

Prosessi sopii jätevirroille, joiden fosforikuorma on alkaen 100 kg P/d ja  

50 mg/l PO4-P sekä typpikuorma 200 mg/l NH4-N. Hydrosyklonia käyttävän 

keräysrakenteensa takia PHOSPAQ™ ei sovi kovin viskooseille jätevirroille. 

Fosforinpoiston tehokkuus on 75 – 90 %. 

http://en.paques.nl/products/other/phospaq 

4.4 Kokeellisia valmistusprosesseja 

4.4.1 PRISA 

PRISA- prosessissa fosfori erotetaan lietteestä biologisen fosforinpoiston jäl-

keen ja ennen mädätystä biologisella asidifikaatiolla, jolloin pH:n lasku saa fos-

forin liukenemaan nesteosaan. Asidifikaatio tapahtuu lietteen alkusakeutuk-

sessa sekoituksella ja pidentämällä viipymäaikaa. Asidifikaatiovaiheessa bio-

logisen fosforinpoiston bakteerit hydrolysoivat keräämänsä polyfosfaattivaras-

tot. Prosessissa kerätään tasaustankkiin ennen ja jälkeen mädätystä puhdista-

molietteen nesteosa, johon fosfori on liuennut (Kuva 8). Tasaustankista neste-

osa siirretään struviittireaktoriin. (Nieminen J. 2010 s.67) 

 

 

Kuva 8. Prisa prosessi, (Nieminen J. 2010 s.67) 

4.4.2 Muita kokeellisia valmistusprosesseja 

Kiteytys voi tapahtua myös ilman kemikaalilisäystä elektrokemiallisesti. Pro-

sessilaitteistossa on magnesiumanodi ja metallinen esim. teräskatodi (Kuva 9). 

http://en.paques.nl/products/other/phospaq


 

 

 

  

Elektrolyysissä vesimolekyylit jakautuvat negatiivisesti varautuneina hyd-

roksyyli-ioneina katodille ja magnesiumanodi luovuttaa Mg2+ -ioneja liuok-

seen, jossa ne muodostavat fosfaatin ja ammoniumin kanssa struviittia. Mag-

nesiumanodi kuluu reaktiossa, mutta etuna olisi mekaanisen magnesiumsyötön 

jääminen tarpeettomaksi. (Hug A, Udert K.M. 2013) 

 

 

Kuva 9. Struviitin elektrokemiallinen saostus (Hug ym. 2013) 

Struviitin biologista saostamista bakteereilla on kokeiltu. Kaikki neljä kokeil-

tua bakteeria toimivat keinotekoisessa kasvualustassa ja tuottivat struviittia 63 

– 2 160 mg/l seitsenpäiväisen koejakson lopuksi. Todellisessa jätevedessä ai-

noastaan Brevibacterium antiquum toimi kunnolla tuottaen ø 250 µm struviit-

tikiteitä 226 mg/l kun koe oli jatkunut 10 päivää. Tutkijoiden mukaan biosaos-

tuksessa on vielä paljon kehitystyötä edessä, mutta mahdollisuutena on yksi-

vaiheinen biologinen fosforinpoisto/struviitinvalmistus. (Scope Newsletter 97 

s.10 - 11) 

4.4.3 Laitevalmistajia 

Belgialainen NuReSys tarjoaa laitteistoja struviitinvalmistukseen sekä toimii 

haluttaessa kontaktina lannoitevalmistajien suuntaan valmistetun struviitin 

myynnin helpottamiseksi. 

 



 

 

 

  

 

Kuva 10. NuReSys- struviitinvalmistuslaitteisto (NuReSys)  http://www.nuresys.org/ 

Yhdysvaltalainen Multiform Harvest toimittaa monenlaisten jätevesien ja lan-

nan käsittelyyn sopivia laitteita. 

http://www.multiformharvest.com/technology.php 

5 PROJEKTEJA MAAILMALLA 

5.1 Anphos 

Euroopan komission LIFE- ohjelmaan kuulunut Anphos- projekti selvitti fos-

forin palauttamista kiertokulkuun perunan teollisen käsittelyn jätevesistä 

Lamb-Weston Meijerin laitoksilla. Myönteiset tulokset herättivät kiinnostusta 

muissakin laitoksissa. Käyttökustannukset alenivat ja käsiteltyä perunatonnia 

kohti fosforikuorma väheni 0,30 kg > 0,05 kg. Fosforista saatiin talteen 75 – 90 

% ja jätevirran kierrätettävyys parani n. 75 %. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseac-

tion=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV%2FNL%2F000465 

5.2 MIP Nutricycle 

MIP (Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform ) perustettiin Flande-

rissa vuonna 2005 liike-elämän, tutkimuslaitosten ja viranomaisten yhteiseksi 

ympäristö- ja energiateknologian innovaatioalustaksi. MIP:n Nutricycle- pro-

jekti kehittää lannan ja mädätysjäännöksen kierrätyksestä ja jalostuksesta vaih-

toehtoisia tuotteita keinolannoitteille. 

 

Nutricycle kuuluu projekteihin, joita EU-aloite Biorefine Cluster Europe pyrkii 

yhdistämään ja edistämään. 

 

http://www.nuresys.org/
http://www.multiformharvest.com/technology.php
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV%2FNL%2F000465
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV%2FNL%2F000465


 

 

 

  

http://www.biorefine.eu/cluster/about 

http://www.biorefine.eu/cluster/projects/nutricycle 

 

Nutricycle- projektin yhteistyökumppanit ovat: 

- DLV Belgia, ympäristö- ja rakennuskonsultoinnin markkinajohtaja mädät-

tämällä tuotetun uusiutuvan energian sektorilla. DLV Belgia on erikoistu-

nut maatalouden ja siihen liittyvien toimintojen konsultointiin ja liiketoi-

minnan kehittämiseen. http://www.dlv.be/ 

- Gentin yliopisto, yksi hollanninkielisen Euroopan suurimmista yliopistoista 

ja projektin koordinaattori. http://www.ugent.be/en 

- Innova Energy,  http://www.biorefine.eu/cluster/institutes/innovaenergy 

- Kemira Chemicals, http://www.kemira.com 

- WATERLEAU on ympäristöalan kokonaisratkaisujen tuottaja ja kuuluu 

mm. anaerobisen jätevedenkäsittelyn kärkikolmikkoon maailmassa 

http://www.water-leau.com/en 

 

Alihankkijoita: 

- Inagro, http://www.inagro.be/research/Paginas/default.aspx 

- VCM, http://vcm-mestverwerking.be/organisation/index_en.phtml 

- Vito, https://www.vito.be/EN/  

 

Gentin yliopisto toteuttaa kemiallista mallinnusta, joka ennustaa optimaali-

set parametrit struviittikiteiden muodostumiselle.  

5.3 PHORWater 

EU:n Life-ohjelman rahoittama kolmivuotinen PHORWater- projekti tutkii 

struviitinvalmistusta Espanjassa El Cidacosin yhdyskuntajätevedenpuhdista-

molla. Vuosina 2013 – 2016 kartoitetaan fosforin kertymää ja talteenottoa lai-

toksen eri pisteissä. Laitosta tarkastellaan kokonaisvaltaisella laitosmallilla, 

jossa tehostettu biologinen fosforinpoisto yhdistetään struviitin valmistukseen. 

Mallilla pyritään demonstroimaan struviitinvalmistuksen taloudellinen kannat-

tavuus ottamalla huomioon vaikutus laitoksen fosforipäästöön, lietemäärään, 

energiankulutukseen ja muihin käyttökustannuksiin.  

http://phorwater.eu/en/waste-water-treatment-works-management-for-p-reco-

very-as-struvite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biorefine.eu/cluster/about
http://www.biorefine.eu/cluster/projects/nutricycle
http://www.dlv.be/
http://www.ugent.be/en
http://www.biorefine.eu/cluster/institutes/innovaenergy
http://www.kemira.com/
http://www.water-leau.com/en
http://www.inagro.be/research/Paginas/default.aspx
http://vcm-mestverwerking.be/organisation/index_en.phtml
https://www.vito.be/EN/HomepageAdmin/Home/Pages/Homepage.aspx
http://phorwater.eu/en/waste-water-treatment-works-management-for-p-recovery-as-struvite/
http://phorwater.eu/en/waste-water-treatment-works-management-for-p-recovery-as-struvite/
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