Tuusulan Seittelin kosteikon kunnostus

Kuva: Tuusulan kunta, Jari Venetvaara 2012
Outi Wahlroos 2021

Seittelin rakennetun kosteikon tavoitteet

• Vesiensuojelu: Tuusulanjärvi
oVeden laatu: maatalouden
hajakuormituksen käsittely

• Muut kosteikon
ekosysteemipalvelut

oVesi- ja maaekosysteemin
vaihettumisvyöhyke →
biologinen monimuotoisuus
oVirkistyskäyttö: luonnon
tarkkailu
oHiilen sidonta
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Seittelin rakennetun kosteikon nykytila
• Veden laadun käsittely ei
ole toteutunut
• Vaihettumisvyöhyke on
puutteellinen. Kasvillisuus
puuttuu
• Lintujen tarkkailu on
aktiivista
• Hiilen sidonta puutteellista:
kasvillisuus puuttuu
Kuva: Google Maps 2021
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Vedenlaatu: fosforin
poisto ensisijaista
• Peltovaltainen savimaan valuma-alue,
Sarsalanoja, 20 km2 eli 2000 ha
• Fosfori liikkuu enimmäkseen saveen
sitoutuneena
• Fosfori on levien kasvua rajoittava
ravinne
• Levät käyttävät liuennutta fosforia
• Fosforia vapautuu veteen erityisesti
hapettomissa oloissa
• Sinilevät (syanobakteerit) pystyvät
ottamaan typpeä ilmakehästä
• Korkea fosforikuorma tukee sinileviä
kilpailussa
• Pohjalla kuollut leväaines lisää hapen
kulutusta
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Lintujen
tarkkailukumpu

Taustakuva: Maanmittauslaitos

Fosfori rakennetulla kosteikolla I (II)
PIDÄTTYMINEN
• Pohjalle laskeutuva fosforipitoinen kiintoaine
• Pohjalle jäävä kosteikolla syntynyt eloperäinen aines
• Kasvillisuus vaimentaa virtaamia ja aallokkoa →
kiintoaineen pidättyminen paranee
• Kasvien juuret sitovat maa-ainesta
• Kasvillisuuden ja juurivyöhykkeen pinnan biofilmi →
parantaa pidättymistä
• Kasvillisuus ja mikrobit käyttävät fosforia kasvuunsa
• Alussa rakennettu kosteikko muuttuu voimakkaasti:
o 1-3 vuotta kosteikon kasvillisuus kehittyy hyvin
voimakkaasti
o Savimaalle perustetulla kosteikolla fosforia
sitoutuu kaivuupintoihin/irronneeseen saveen
saturaatioon asti
o 1. Kasvukausi tulee jättää kehittymään erillisenä
altaana
o 3. Kasvukauden jälkeen kosteikko muuttuu
hitaammin
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1. kasvukausi

2. kasvukausi

Fosfori rakennetulla kosteikolla II (II)
VAPAUTUMINEN
• Vesifaasin sekä kasvien ja sedimentin pintojen mikrobit vapauttavat fosforia liukoiseen muotoon sekä kosteikolle tulevasta kiintoainesta että kosteikolla syntyvästä eloperäisestä jätteestä
• Fosforin vapautuminen biologisesti käytettävään muotoon mahdollistaa primäärituotannon
kosteikolla
• Osa vapautuvasta liukoisesta fosforista poistuu kosteikolta
• Kiintoaineen resuspensio pohjalta vesifaasiin: tuuli/aallokko, voimakas virtaus, kalat, linnut

TAVOITE
➢ Fosforin pidättyminen
kosteikolle Sarsalanojan
luontaisen fosforikuorman
ylittävältä osalta
➢ Vesiensuojelu
valuma-alueella
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Kiintoaineen pidättyminen
kosteikkoon
• Hajakuormituksen
vesiensuojelukosteikko
koostuu kolmesta osasta
o Vaimennusallas: karkea
kiintoaine
o Matala ilmaversoisten kasvien
alue: hieno kiintoaine, liukoiset
aineet
o Laskeutusallas ennen purkua
vesistöön: kosteikon
eloperäinen aines
o Purku = pohjapato

• Kosteikon pinta-ala valumaalueestaan: suositus 1-5 %
o Jo kooltaan 0,1 % merkitsevä
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Fosforin pidättyminen Rantamo-Seittelinkosteikolla
Ainepoistumat (% tulevasta kuormasta) Rantamo-Seittelin kosteikossa 2011-2018
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Nitraattityppi*
Ainepoistuma kosteikossa

• Kiintoaine indikoi
kokonaisfosforin
pidättymistä
• Jatkuvatoiminen mittaus
antaa todellisen kuvan
vuosikuormista
• Mittaus on Rantamon- ja
Seittelinkosteikon
yhteinen: pinta-ala
yhteensä 1,1 % valumaalueesta
• Seittelin purku järveen on
suora yhteys ilman patoa
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➢ Veden laadun käsittelyä tulisi parantaa
➢ Mittauspisteet tulisi tarkistaa
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*Arvioitu jatkuvatoimisesta
mittausdatasta

**Arvioitu vesinäytteistä

Kuva: Jari Koskiaho, SYKE

Kiintoaineen pidättyminen Seittelin kosteikkoon
• Seitteli 0.5 % valuma-alueestaan

• Saapuvan kiintoaineen laatu

Taustakuva: Maanmittauslaitos

Kuva: Tuusulan kunta
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Teoreettinen
kiintoaineen
laskeutuminen

SYKE Moniste 110 taulukko
"mineraalipartikkeleiden laskeutumis- ja
liikkeellelähdön nopeuksia”

➢ Pysyvä kiintoaineen
laskeutuminen
mahdollista 15-20%:lle
tulevasta
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• Seittelin
raekokojakauman
perusteella
o Jos laminaarivirtaus ja
+10 oC
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Apua hienon kiintoaineen pidättämiseen:
ilmaversoinen kasvillisuus
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Esimerkki korjatusta rakennetusta kosteikosta
Putkipadottu syvä
kasviton allas: ei
kiintoaineen
pidätystä,
eroosiota
alavirralla,
eliöstön kulkureitti
katkaistu
↓
Veden
pinnankorkeuden
laskeminen,
ekologisen
käytävän
avaaminen,
astinkivet, pitkä ja
loiva pohjapato,
eroosion torjunta
kivillä vain jyrkin
ja kapein alue
➢ Vedenpuhdistus
➢ Savipuron
elinympäristö
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Seitteli korjaustarpeet – kasvillisuuden perustaminen
• Ilmaversoisen
kosteikkokasvillisuuden
kasvualue: vesisyvyys 0-50 cm
• Valon puuttuessa (sameus)
istutus
• Taimet kasvuunlähtö: 2/3
versoista pinnan yläpuolella
• Pintaa myöten leviävät
primäärikasvit
• Veden pinnankorkeuden säätely
• Kosteikon madaltaminen
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• Kosteikon väliaikainen
kuivattaminen
• Talkoita
• Täyttömaata
• Penger/
saarirakenteita
• Kelluvia saaria
(biohajoava
materiaali, jääolot)
• Suojavyöhyke
• Kalattomat lammikot
• Keinopesiä

Suojavyöhykkeet
• Pensaita / puita
o Eroosion torjunta
o Veden laatu (pintavalunta ja tulva)
o Veden varjostus
o Eliöstön monimuotoisuus
o Hiilen sidonta
o Linnustolle ei näköyhteyttä
ihmisiin
o Linnuston rajatut tarkkailualueet
ihmisille
o Ei avoimen alueen yksittäisiä
tähystyspuita petolinnuille

• Tulvatasanne, missä kalattomia
lammikoita
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Seitteli kuivana rakentamisen jälkeen 2009
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Kuva: Tuusulan kunta

Seittelin kosteikon alkuperäisen suunnitteluvaiheen virtausmalli.
Lähde: Seittelin toteutussuunnitelma.
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Nykytila.

Konseptuaalinen
suunnitelma
• Vaimennusallas → matala
kosteikko → lintuallas →
matala kosteikko →
purkuallas
• Tulva-altaita
• Suojavyöhyke (näkymäalue)
• Lintusaaria, keinopesiä
• Uusi lintutorni…

• Haaste: syvyys > 70 cm
• Haaste: järven pinnan tasossa
• Haaste: alavalla alueella
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Lisäkommentteina esitykseen kirjattuna keskustelujen jälkeen:
• Konseptuaalinen suunnitelma (dia17) on karkea
havainnekuva, nuolet osoittavat veden
virtaussuuntaa. Todellisuudessa vesi virtaa
mutkitellen ilmaversoisen kasvillisuuden alueiden
läpi luoden virtaaman ja kertyvän kiintoaineen
määrittelemän deltamaisen kuvion. Suunnitelman
avovetinen saarialue on saarten sijainniltaan,
kooltaan ja muodoltaan päätettävissä suunnittelun
edetessä ja mahdollisten talkoiden yhteydessä.
Konseptitasolla on esitetty vain eri alueiden sijainti
vyöhykkeinä kosteikolla, kuva ei siis ole eksakti
toteutussuunnitelma.

• Kun kunnostustöitä tehdään, padotaan kosteikon
purku järveen ja ohjataan tuleva vesi toista kautta
kunnostettavan alueen ohi siihen asti, kunnes
kosteikko on kasvittunut ja rakentamisen aikainen
irtonainen kiintoaine on laskeutunut. Järveen ei
johdeta rakentamisen aikaista kiintoainekuormaa.
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• Kunta on rakentamassa linnuille (esim.
naurulokki) keinopesiä järven tuntumaan
toisaalle, jolloin Seittelillä tapahtuvan
kunnostuksen ajan linnuilla on mahdollisuus
siirtyä lähelle pesimään. Uusien keinopesien ja
Seittelin kunnostuksen jälkeen tilaa on
suuremmalle pesijäpopulaatiolle järvellä.
• Kunnostustöitä ja talkoita suunniteltaessa tulee
huomioida laajalla altaalla vierailevat linnut myös
siltä osin, että pienten kosteikkotaimien
istuttaminen voisi johtaa siihen, että linnut
syövät taimet.
• Puuainesta voi käyttää kosteikon
kunnostamiseen ja puuaines tarjoaa lisäpintaa
biofilmille eli mikrobeille ja leville sekä lisäsuojaa
mm. vesiselkärangattomille. Esimerkiksi uusien
saarten perustamisessa voisi kokeilla
puuaineksesta (esim. paju) biohajoavalla narulla
sidottuja kimppuja.
• Suojavyöhykkeen minimileveyssuositusta ei
rakennetulle kosteikolle ole ja hyvä leveys on
kohdekohtainen. Voidaan lähteä purojen
suojavyöhykesuosituksesta, joka on minimissään
30 metriä molemmalla puolella puroa.

