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Fosfori on välttämätön ravinne
kasveille ja eläimille, myös ihmiselle.
Liiallinen fosfori huuhtoutuu helposti
vesistöihin ja kiihdyttää mm. levien
kasvua ja aiheuttaa näin
rehevöitymistä.

KEINOT

K

Ä

YTT

ÖÖ

N

FOSFORI TALTEEN
RAVINTEET

KIERTOON

Peltojen kipsikäsittely vähentää
merki ttävästi eroosi ota j a fosfori n
huuhtoutumi sta val umavesi en mukana.
Ki psi käsi ttel y vai kuttaa huuhtoumi i n
väl i ttömästi . Se on yksi nkertai nen
toteuttaa j a sovel tuu l aaj ami ttai seen
käyttöön.
Kosteikko voi pi dättää yl i puol et si nne
kul keutuvasta ravi nnekuormasta.
Kostei kot ovat yksi edul l i nen kei no edi stää
maatal ouden vesi ensuoj el ua.
Laskeutusal l as on rakennettu al l as, j oka hi dastaa veden
vi rtausta. Tarkoi tuksena on saada veden si säl tämä
ki i ntoai nes j a si i hen si toutunut fosfori l askeutuma an al taan
pohj al l e. Si el tä se voi daan kerätä poi s j a pal autta a
l annoi tteeksi pel l oi l l e.
Biopolymeer it ovat el i öi den tuottami a orgaani si a
mol ekyyl ej ä. Ni i hi n kuul uvat muun muassa ki ti i ni , tanni i ni ,
l i gni i ni j a tärkkel ys. Näi tä voi daan j al ostaa j a käyttää
vesi en käsi ttel yssä saostuskemi kaal ei na. Bi opol ymee rei hi n
perustuval l a vesi enkäsi ttel ymenetel mäl l ä saadaan fosfori
si dottua bi ohaj oavaan l i etteeseen, j oka voi daan ki errättää
l annoi tteeksi .

FeSO4

Pel l oi l ta tul evi sta kui vatusvesi stä voi si toa
fosfori a kemi kaal ei hi n kuten
r autasulfaattiin. Ravi nteet voi daan sen
j äl keen pal auttaa takai si n pel l oi l l e.

Ker ääjäkasvit keräävät ravi ntei ta j a
parantavat maan rakennetta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 2013

KÄSITTEET HALTUUN
Ravinne: kemiallinen aine, jota eliöt tarvitsevat elääkseen tai
kasvaakseen.
Rehevöityminen: kasvien tarvitsemien ravinteiden määrä lisääntyy,
jolloin ranta- ja vesikasvillisuus sekä kasviplankton runsastuvat, veden
happitaso laskee ja alueen eliöstö muuttuu.
Kiintoaines: hiukkasmaista, humusta karkeampaa ainesta, joka voi
olla orgaanista (kasvi- tai eläinperäistä) tai epäorgaanista (maa-aines;
savi tai hiesu).
Saostus: saostuminen on prosessi, jossa veteen syntyy kemiallisen
reaktion myötä uusi, kiinteä faasi.
Mikrobihajotus: hajottajat muuttavat kuolleiden kasvien ja eläinten
sekä eläinten jätteiden sisältämän fosforin jälleen kasveille ja leville
soveltuvaan muotoon.
Sedimentaatio: Ilmassa tai vedessä olevan aineksen laskeutuminen
ja kerrostuminen maanpinnalle tai veden pohjaan.
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