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Kuntaraja

Mellunkylanpuron-Broändänpuron valuma-alue

Pääuoma

Sivu-uoma

Hulevesiviemäri (viivan paksuus putkikoon mukaan)

+2,80 m merivesitulva (n. 1/250a v. 2100)

+3,44 m alin suositeltu rakentamiskorkeus (n. 1/250a v. 2100 + aaltoiluvara) 

Hulevesiviemäri, vesijuoksu < +2,80 m

Nykyinen meritulvavalli

Nykyinen meritulvapumppaamo

Suunniteltu meritulvavalli

Suunniteltu meritulvavalli, vaihtoehtoinen

Kiinteistökohtainen meritulvasuojaus

Suunniteltu meritulvapumppaamo

Suunnitellun meritulvapumppaamon valuma-alue

Suunniteltu hulevesiviemäri

Suunniteltu kokoava oja

Selite

MELLUNKYLÄNPURON JA VARTIOKYLÄNLAHDEN
HULEVESI- JA MERITULVASELVITYS
LIITE 9. Meritulvat ja meritulvasuojaukset Var okylänlahdella
1:7500 (A1)
16.11.2022
Laa nut: Eero Assmuth
Tarkastanut: Nora Sillanpää

© OpenStreetMap contributors
(https://www.openstreetmap.org/copyright). 

1. Puotilanrannan uudella
kaava-alueella huomioitava
meritulvat alueen tasauksessa.
Suositeltava alin
rakentamiskorkeus +3,44 m.

Aaltoiluvaikutus ei ulotu 
Meripellontielle, kun 
Puotilanranta on rakentunut 
uuteen korkoon.

Marjaniemen meritulvavalli
(rak. 2012)
Suunniteltu korkoon n. +2,4 m
Suojaus nyt n. +2,2 m
(laserkeilausaineisto 2021)

Ollaan korottamassa korkoon
+2,50 m.

5. Mahdollista sulkea koko
Vartiokylänlahti meritulvilta muuttamalla
Vuosaaren silta umpinaiseksi ja
varustamalla se sulkuluukuilla.
- hyvin kallis
- erittäin suuret vaikutukset veden
liikkeisiin, luontoon, veneilyyn jne.

Kelluvissa rakennuksissa 
huomioitava meren suuret 
korkeusvaihtelut.

Vartiokylänlahden meritulvavalli
(rak. 2017)
Suunniteltu korkoon n. +2,8 m
Suojaus nyt n. +2,65 m
(laserkeilausaineisto 2021)

6. Mahdollinen tarve
vähäiselle
kiinteistökohtaiselle
tulvasuojaukselle tai
tulvavarautumiselle.

+2,8 m meritulva peittää
Itäväylän.

+2,8 m meritulva voi päästä
leviämään suunnittelualueelle
myös pohjoisesta
Porvarinlahdelta Itäväylän
alittavien rumpujen kautta.

Tämä pitää huomioida, jos koko
Vartiokylänlahti suljettaisiin
tulvasuojelurakenteella.

+3,44 m aaltoiluvara ylittää
Itäväylän, mutta todellinen
aaltovaikutus on oletettavasti
vähäinen (ei pitkää tuulen
pyyhkäisymatkaa).

3B. Kallvikintien korotus n.
390 m matkalla.

+2,8 m meritulva peittää
Kallvikintien. Ajoyhteys
Fallpakantielle ja -kujalle estyy
(ei esim. pelastureittiä pl.
kevyenliikenteenreitit)

Kallvikintien korotus voi olla
perusteltua myös n. 180 m
etelään, jolloin ajoyhteys
Vuosaareen säilyy +2,8 m
meritulvalla. Kadun tasauksen
nosto pohjoisempana heijastuu
joka tapauksessa etelään.

Meritulvatilanteessa normaali (nykyinen) 
hulevesireitti suljetaan ja hulevedet johdetaan 
uudella viemärillä tulvapumppaamoon. 
Pumppaamon sijainti alueen etelälaidalle, 
jonne on tehtävissä tasausallas (pienentämään 
pumppaamomitoitusta).

3A. Tulvavalli Kurkimoisionpuistoon n.
160 m (nykyisin metsää).

4. Nykyisen tulvavallin jatko n. 130 m itään
(raitin korotus), jos ET-tontti
(yhdyskuntateknisen huollon rakennusten
korttelialue) halutaan suojata meritulvalta.
Tarvittavan pumppaamon valuma-alue n. 13 ha.

Vaihtoehtoinen tulvavalli n. 65 m
(raitin korotus), jos suojataan vain
pientalokiinteistöt. Pumppaamon
tarve arvioitava erikseen.
TAI kiinteistökohtainen
varautuminen tulviin.

Neljän hulevesiviemärin
valuma-alueen vedet
kerätään kokoojaojilla
yhteiselle pumppaamolle
TAI erilliset pumppaamot.

Kahden hulevesiviemärin 
valuma-alueen vedet 
kerätään kokoovalla ojalla 
yhteiselle pumppaamolle 
TAI erilliset pumppaamot.

2. Vartiokylänlahden
länsirannan meritulvavalli
(ulkoiluraitin korotus) n. 1130 m.

Pohjoisosassa vaihtoehtona 
n. 600 m matkalla 
Varjakanvalkama -kadun 
korotus ulkoiluraitin sijasta.

Rakennetulla alueella
Mellunkylänpurossa +2,80 m
meritulva pysyy uomassa.
Aaltovaikutus näin kaukana
sisämaassa on oletettavasti
vähäinen.

Umpiputki vallin ali tai
pumppaamo.

Marjaniemenpuro purkautuu
mereen meritulvavallin ja
korotettavan Puotilanrannan
alueen välistä.

Sipoon tulevan
runkoviemärin sijoittuminen
tulvariskialueelle.

Aaltovaikutus voi periaatteessa
ulottua huoltotunnelin
ajoluiskaan asti.



 

Liite 10 – 1 

Putkitettujen osuuksien ongelmat Vesanlantien alueella 

1. Paneliantien rumpu 

Mellunkylänpuron Paneliantien alittava 1200 mm rumpu (Kuva 1) padottaa virtaamia yläpuoliselle 
uomaosuudelle. Kerran sadassa vuodessa toistuvissa rankkasadetilanteissa padotusvaikutus on 
merkittävä. Ns. HSY:n mitoitussateella vaikutus on vähäisempi. Ongelman poistamiseksi rumpu 
tulisi saneerata kokoon 2 x 1200 mm (pituus 20 m). 

 

Kuva 1. Paneliantien alittava rumpu. 

  



 

Liite 10 – 2 

2. Vesalantien alempi putkitettu osuus 

Vesalantien alemmassa Mellunkylänpuron putkitetussa osuudessa (luku 3.6) on verkostotietojen 
perusteella sen keskivaiheilla muita pienempi putki (Kuva 2). HSY selvitti kohdetta työn aikana. Ve-
salantien ja Honkilahdentien risteyksen tuntumassa oleva putki (n. 3 m) on arviolta putkikooltaan 
vain n. 1000 mm, kun sen ylä- ja alapuolella on huomattavasti suuremmat putket. Lisäksi putkessa 
on vastakaatoa ja se muodostaa kynnyksen. Mallinnuksessa 1000 mm putki aiheuttaa merkittävän 
padotusvaikutuksen yläviralle kerran sadassa vuodessa toistuvalla mitoitussateella. Ns. HSY:n mi-
toitussateella vaikutus on vähäisempi. Putkitetun osuuden yläpuolella puro kulkee avouomana ah-
taassa tilassa kiinteistöjen välitse, jossa vesi voi tulvia uoman penkkojen yläpuolelle. Ongelman 
korjaamiseksi 1000 mm putki pitäisi saneerata kokoon 1400 mm (pituus n. 3 m). 

 

Kuva 2. Mellunkylänpuron alempi putkitettu osuus Vesalantiellä. 

  



 

Liite 10 – 3 

3. Vesalantien ylempi putkitettu osuus 

Vesalantien ylemmässä Mellunkylänpuron putkitetussa osuudessa (luku 3.6) on vastakaatoinen 
putkiosuus, joka aiheuttaa padotusta ylävirralle (Kuva 3). Muodostuva kynnys voi vähällä vedellä 
aiheuttaa myös nousuesteen kalastolle. Putkitetun osuuden yläpuolelle Vesalantien varressa puron 
viettokaltevuus on hyvin vähäinen, joten padotus heijastuu pitkälle yläjuoksulle. Mallinnuksessa 
kerran sadassa vuodessa toistuvalla mitoitussateella vesi padottuu maanpinnan yläpuolelle. Ns. 
HSY:n mitoitussateellakin vastakaatoinen osuus padotta vettä, mutta ei maanpintaan asti. Koko 
putkiosuuden pituus on n. 200 m. 

 

Kuva 3. Mellunkylänpuron ylempi putkitettu osuus Vesalantiellä. 

  



 

Liite 10 – 4 

4. Vesalantien / Jäkärläntien hulevesiviemäri 

Mellunkylänpuron pääuomaan purkaa Vesalantiellä lähellä Vantaan rajaa Jäkärläntien huleve-
siviemäri. Jäkärläntien hulevesiviemärissä on mallinnuksen perusteella ylivuoto-ongelmaa, sillä 
viemärin välityskyky ei riitä ns. HSY:n mitoitussateelle (Kuva 4). Ongelma ei siis ole pääuomassa, 
vaan sen välittömässä läheisyydessä runkoviemärissä. Ongelman poistamiseksi viemäri voidaan 
saneerata kokoon 1000…1200 mm (60 m putkikokoa 1000 mm ja 260 m putkikokoa 1200 mm). 
 

 

Kuva 4. Jäkärläntien runkoviemäri.



Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

    207 893 0.00 € 322 160 €

    151 020 8 656.42 € 242 380 €

     374 61.00 € 2 013 €

    25 720 73.65 € 48 608 €

    21 233 145.36 € 20 787 €

     549 10.00 € 4 500 €

    2 871 15.03 € 6 765 €

    90 236 55.00 € 49 280 €

    1 126 30.61 € 6 428 €

    8 911 3 000.00 € 84 000 €

100.00 € 20 000 €

    56 873 7 252.80 € 79 781 €

     113 61.00 € 610 €

    6 341 87.46 € 13 120 €

    5 345 145.36 € 5 233 €

    5 891 714.84 € 15 726 €

1322 Paalulaatta, normaalit kohteet, routaeristetty m2tr      36 148.48

1435.1 Betoniputkirumpu 1200 mm mtr      22 267.75

1321.11 Kalliokärki * kpl      10 11.34

1321.1211 Teräsputkipaalu RR140/10, määrä alle 500 m/vaikeat olosuhteet mtr      150 42.27

4999 Kadun pintarakenteen ennallistaminen * m2      200

Tankovainion rummut ja uoman syvennys puistossa mtr      11 5 170.30

1832 Kaivannon täyttö * m3rtr      210 5.36

3121.113 Hv-umpikanava 1500X4000 RB-King * mtr      28 318.25

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      450 6.38

1632 Väliaikainen teräsponttiseinä * m2tr      896 100.71

1322 Paalulaatta, normaalit kohteet, routaeristetty m2tr      143 148.48

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet * m3ktr      450 1.22

1321.11 Kalliokärki * kpl      33 11.34

1321.1211 Teräsputkipaalu RR140/10, määrä 500-2000 m/normaalit olosuhteet mtr      660 38.97

Tulvauoman muutokset / Ratkaisu A      0 0.00

Tankomäenkadun alitus mtr      28 5 393.57

Laskelman päästöt yhteensä:    606 000 kgCO2e

Koko laskelma

Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e)

Kustannusindeksi: 125,30 (2015=100)

Päivämäärä: 22.11.2022

Laskelman kustannukset yhteensä:    3 285 100 €

Asiakas: Sitowise Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1.1

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö:

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: YKK66689 Mellunkylänpuron 
ja Vartiokylänlahden hule- ja Laskelma: Ratkaisut A-D

Sivu 1 / 3 



     305 10.00 € 2 500 €

     122 10.00 € 1 000 €

    2 233 15.03 € 5 261 €

    36 256 55.00 € 19 800 €

     268 30.61 € 1 530 €

50.00 € 2 000 €

20.00 € 13 000 €

    249 023 0.00 € 452 215 €

    187 167 10 372.08 € 352 651 €

     442 61.00 € 2 379 €

    30 397 73.65 € 57 446 €

    27 023 145.36 € 26 456 €

    1 000 15.00 € 12 300 €

    5 232 15.03 € 12 326 €

    109 572 55.00 € 59 840 €

    2 680 30.61 € 15 304 €

    10 821 3 400.00 € 115 600 €

150.00 € 51 000 €

    61 856 9 051.27 € 99 564 €

     170 61.00 € 915 €

    11 691 73.65 € 22 094 €

    8 760 145.36 € 8 576 €

     281 10.00 € 2 300 €

    1 467 15.03 € 3 457 €

    35 450 55.00 € 19 360 €

     536 30.61 € 3 061 €

    3 501 3 300.00 € 36 300 €

50.00 € 3 500 €

    91 300 100.03 € 1 000 289 €

    7 700 2.50 € 25 000 €

    13 420 3.63 € 39 933 €

    70 180 15.03 € 165 355 €

70.00 € 770 000 €

    57 820 97.61 € 585 638 €

    4 620 2.50 € 15 000 €

    8 540 3.63 € 25 412 €

    44 660 15.03 € 105 226 €1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr     7 000 6.38

1141 Pintamaan poisto, sis. kuljetuksen välivarastoon * m2tr     6 000 0.77

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet m3ktr     7 000 1.22

2000 Päällys- ja pintarakenteet (eroosiosuojaus, istutukset ym.) * m2tr     11 000

Naulakallionpuisto / ratkaisu D m2tr     6 000 9.64

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet m3ktr     11 000 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr     11 000 6.38

Pääuoman tulvatasanne / ratkaisu C m2tr     10 000 9.13

1141 Pintamaan poisto, sis. kuljetuksen välivarastoon * m2tr     10 000 0.77

3121.113 Hv-umpikanava 1500X4500 RB-King * mtr      11 318.25

4901 Kevarin pintarakenteen ennallistaminen * m2      70

1632 Väliaikainen teräsponttiseinä * m2tr      352 100.71

1832 Kaivannon täyttö * m3rtr      100 5.36

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet * m3ktr      230 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      230 6.38

1321.1211 Teräsputkipaalu RR140/10, määrä 500-2000 m/normaalit olosuhteet mtr      300 38.97

1322 Paalulaatta, normaalit kohteet, routaeristetty m2tr      59 148.48

Itäväylän kevarin alitus mtr      11 5 623.28

1321.11 Kalliokärki * kpl      15 11.34

3121.113 Hv-umpikanava 1500X4500 RB-King * mtr      34 318.25

4903 Itäväylän pintarakenteen ennallistaminen * m2      340

1632 Väliaikainen teräsponttiseinä * m2tr     1 088 100.71

1832 Kaivannon täyttö * m3rtr      500 5.36

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet * m3ktr      820 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      820 6.38

1321.1211 Teräsputkipaalu RR140/10, määrä 500-2000 m/normaalit olosuhteet mtr      780 38.97

1322 Paalulaatta, normaalit kohteet, routaeristetty m2tr      182 148.48

Itäväylän alitus mtr      34 5 504.92

1321.11 Kalliokärki * kpl      39 11.34

4902 Peratun uoman luiskien ja pohjan viimeistely * m2tr      650

Itäväylän alituksen muutokset / Ratkaisu B      0 0.00

1832 Kaivannon täyttö * m3rtr      50 5.36

4901 Raitin pintarakenteen ennallistaminen * m2      40

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      350 6.38

1632 Väliaikainen teräsponttiseinä * m2tr      360 100.71

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet * m3ktr      100 1.22

rumpukaivanto

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet * m3ktr      250 1.22

uoman perkaus
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70.00 € 420 000 €

20 000.00 € 20 000 €

    606 036 2 360 302 €

4910 Virtauksensäätörakenne * kpl      1

1000-4000 Rakennusosat yhteensä

2000 Päällys- ja pintarakenteet (eroosiosuojaus, istutukset ym.) * m2tr     6 000

Sivu 3 / 3 



Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

   3 117 105 1 673.75 € 1 891 337 €

   2 944 102 10.83 € 856 756 €

10.00 € 169 554 €

    25 493 30.01 € 203 464 €

    6 204 3.44 € 17 506 €

    32 442 13.29 € 67 572 €

    80 275 15.00 € 271 287 €

    24 724 30.01 € 135 643 €

    3 187 10.00 € 67 822 €

     678 15.00 € 101 733 €

    80 303 0.00 € 454 870 €

    31 563 80.03 € 43 214 €

     549 3.44 € 1 549 €

    2 871 13.29 € 5 980 €

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö:

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: YKK66689 Mellunkylänpuron 
ja Vartiokylänlahden hule- ja Laskelma: Meritulvasuojaus 2 
Vartiokylänlahden länsiranta

Kustannusindeksi: 125,30 (2015=100)

Päivämäärä: 10.11.2022

Laskelman kustannukset yhteensä:    3 613 400 €

Asiakas: Sitowise Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1.1

Laskelman päästöt yhteensä:   3 197 400 kgCO2e

Koko laskelma

Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e)

Tulvavalli Vartiokylänlahden länsiranta (ulkoiluraitin korotus) m     1 130 2 758.50

1413.1 Pilaristabilointi 700 mm, kohdekoko yli 30 km mtr     79 100 37.22

ol. 10 m pituus

1415.2 Lujiteverkko * m2     16 950

sis. suojakerroksen

1423 Meren puolen tiivisrakenne HDPE + suojakerrokset * m2tr     6 780 3.76

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet m3ktr     5 085 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr     5 085 6.38

1811.11 Pengertäyttö * m3rtr     18 080 4.44

2131 Raitin rakennekerrokset * m3rtr     4 520 5.47

2311.1 Kasvualusta istutettavilla vallin osilla * m2tr     6 780 0.47

2322 Istutukset * m2tr     6 780 0.10

Tulvapumppaamo 1, valuma-alue 85 ha, mitoitus 850 l/s      0 0.00

1321.1211 Teräsputkipaalu RR170/12,5, määrä 500-2000 m/normaalit olosuhteet 
*

mtr      540 58.45

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet m3ktr      450 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      450 6.38
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    45 320 60.02 € 27 009 €

500.16 € 27 009 €

1 000.32 € 90 028 €

50 015.79 € 50 016 €

30 009.47 € 90 028 €

40 012.63 € 40 013 €

40 012.63 € 40 013 €

40 012.63 € 40 013 €

0.00 € 250 022 €

35 000.00 € 35 000 €

30 009.47 € 30 009 €

30 000.00 € 30 000 €

40 012.63 € 40 013 €

25 000.00 € 25 000 €

55 000.00 € 55 000 €

35 000.00 € 35 000 €

   3 197 408 2 596 229 €

1632 Väliaikainen teräsponttiseinä * m2tr      450 100.71

4001 Pumppaamon pohjalaatta * m3      54

4002 Pumppaamon seinät ja kansi * m3      90

4003 Tulvaportit sis. hydrauliikka * kpl      1

4004 Kuilupumppu * kpl      3

4005 Pumppujen ja porttien SIA * kpl      1

4006 Sähköliittymä * kpl      1

4007 Varaus tunnistamattomille rakenteille * kpl      1

Tulvapumppaamo 2, valuma-alue 5,3 ha, mitoitus 100 l/s      0 0.00

4003 Tulvaportit sis. hydrauliikka * kpl      1

4004 Kuilupumppu * kpl      1

4005 Pumppujen ja porttien SIA * kpl      1

4006 Sähköliittymä * kpl      1

4007 Varaus tunnistamattomille rakenteille * kpl      1

1000-4000 Rakennusosat yhteensä

4999 Betonirakenteet * kpl      1

4999 Pumppaamokaivanto ja perustaminen * kpl      1
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Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

    440 701 1 613.73 € 258 197 €

    416 864 10.83 € 121 311 €

10.00 € 24 008 €

    3 610 30.01 € 28 809 €

     878 3.44 € 2 479 €

    4 594 13.29 € 9 568 €

    14 208 15.00 € 48 015 €

     451 10.00 € 9 603 €

     96 15.00 € 14 405 €

0.00 € 783 305 €

1 374.22 € 783 305 €

0.00 € 250 022 €

35 000.00 € 35 000 €

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö:

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: YKK66689 Mellunkylänpuron 
ja Vartiokylänlahden hule- ja Laskelma: Meritulvasuojaus 3 Fallpakka 
ja Kallvikintie

Kustannusindeksi: 125,30 (2015=100)

Päivämäärä: 10.11.2022

Laskelman kustannukset yhteensä:    1 797 500 €

Asiakas: Sitowise Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1.1

Laskelman päästöt yhteensä:    440 700 kgCO2e

Koko laskelma

Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e)

Tulvavalli Fallpakan asuinalueen etelälaitaan m      160 2 754.38

1413.1 Pilaristabilointi 700 mm, kohdekoko yli 30 km mtr     11 200 37.22

ol. 10 m pituus

1415.2 Lujiteverkko * m2     2 400

sis. suojakerroksen

1423 Meren puolen tiivisrakenne HDPE + suojakerrokset * m2tr      960 3.76

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet m3ktr      720 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      720 6.38

1811.11 Pengertäyttö * m3rtr     3 200 4.44

2311.1 Kasvualusta istutettavilla vallin osilla * m2tr      960 0.47

2322 Istutukset * m2tr      960 0.10

Kallvikintien tasauksen nosto 570 m matkalla, keskimäärin n. 1 m      0 0.00

4999 Kadun uusiminen, arvioitu HOLA:lla * m      570

Oletus: Nykyisen kadun perustamistapa kestää kadun tasauksen 
nostonTulvapumppaamo, valuma-alue 8,5 ha, mitoitus 110 l/s      0 0.00

4003 Tulvaportit sis. hydrauliikka * kpl      1

Sivu 1 / 2 



30 009.47 € 30 009 €

30 000.00 € 30 000 €

40 012.63 € 40 013 €

25 000.00 € 25 000 €

55 000.00 € 55 000 €

35 000.00 € 35 000 €

    440 701 1 291 524 €

4004 Kuilupumppu * kpl      1

4005 Pumppujen ja porttien SIA * kpl      1

4006 Sähköliittymä * kpl      1

4007 Varaus tunnistamattomille rakenteille * kpl      1

1000-4000 Rakennusosat yhteensä

4999 Betonirakenteet * kpl      1

4999 Pumppaamokaivanto ja perustaminen * kpl      1
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Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

    255 628 1 166.94 € 151 702 €

    241 930 10.83 € 70 403 €

10.00 € 13 004 €

    1 955 30.01 € 15 605 €

     476 3.44 € 1 343 €

    2 488 13.29 € 5 183 €

    6 349 15.00 € 21 457 €

    2 133 30.01 € 11 704 €

     244 10.00 € 5 202 €

     52 15.00 € 7 803 €

0.00 € 295 022 €

45 000.00 € 45 000 €

30 009.47 € 30 009 €

40 000.00 € 40 000 €

4004 Kuilupumppu * kpl      1

4005 Pumppujen ja porttien SIA * kpl      1

Tulvapumppaamo, valuma-alue 13 ha, mitoitus 150 l/s      0 0.00

4003 Tulvaportit sis. hydrauliikka * kpl      1

2311.1 Kasvualusta istutettavilla vallin osilla * m2tr      520 0.47

2322 Istutukset * m2tr      520 0.10

1811.11 Pengertäyttö * m3rtr     1 430 4.44

2131 Raitin rakennekerrokset * m3rtr      390 5.47

1611 Maaleikkaus, erittelemätön, vaikeat olosuhteet m3ktr      390 1.22

1611.11 +kuljetuksen lisäkustannus (30-50 km), maaleikkaus ja penger tai 
täyttö

m3ktr      390 6.38

sis. suojakerroksen

1423 Meren puolen tiivisrakenne HDPE + suojakerrokset * m2tr      520 3.76

ol. 10 m pituus

1415.2 Lujiteverkko * m2     1 300

Nykyisen Vartiokylänlahden tulvavallin jatko itään (ulkoiluraitin korotus) m      130 1 966.37

1413.1 Pilaristabilointi 700 mm, kohdekoko yli 30 km mtr     6 500 37.22

Laskelman päästöt yhteensä:    255 600 kgCO2e

Koko laskelma

Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e)

Kustannusindeksi: 125,30 (2015=100)

Päivämäärä: 10.11.2022

Laskelman kustannukset yhteensä:     621 800 €

Asiakas: Sitowise Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1.1

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö:

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: YKK66689 Mellunkylänpuron 
ja Vartiokylänlahden hule- ja Laskelma: Meritulvasuojaus 4 Kurkimoisio
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40 012.63 € 40 013 €

35 000.00 € 35 000 €

40 000.00 € 40 000 €

65 000.00 € 65 000 €

    255 628 446 725 €1000-4000 Rakennusosat yhteensä

4999 Pumppaamokaivanto ja perustaminen * kpl      1

4999 Betonirakenteet * kpl      1

4006 Sähköliittymä * kpl      1

4007 Varaus tunnistamattomille rakenteille * kpl      1
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1. Johdanto 
Tämän selvityksen tarkoituksena on tarjota tietoa Mellunkylänpuron ja 
sen sivu-uomien kunnostuksen ja hoidon suunnittelun tarpeisiin. Tavoit-
teena on luonnonarvojen suojelu ja parantaminen, erityisesti arvokkaan 
taimenkannan säilyminen Mellunkylänpurossa.  

Luontoselvityksen ovat laatineet Sitowise Oy:n ja Helsingin kaupungin 
toimeksiannosta luontokartoittaja (eat) Esko Vuorinen ja suunnittelija 
Aki Janatuinen (Silvestris luontoselvitys oy).  

 

2. Alue 
Luontoselvityksessä käytiin läpi Mellunkylänpuron pääuoma Vartioky-
länlahdelta Vantaan rajalle sekä merkittävimmät sivu-uomat (kartta 1).  

Mellunkylänpuroa ei ole vesistöaluejaossa rajattu omaksi vesistöalueek-
seen, vaan se kuuluu Suomenlahden rannikkoalueeseen (81) (Ekholm 
1993). Mellunkylänpuron valuma-alueen koko on noin 9,9 km2 (Ruth 
2004) ja laskennallinen keskivirtaama on noin 115 l/s (Tarvainen ym. 
2005). Mellunkylänpuro on lähdeperäinen, mikä voi nostaa todellista 
keskivirtaamaa. 

Puron pääuoma sijaitsee hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä (1b), 
mutta sen Vantaan puoleinen latva sekä Broändanpuron latva ulottuvat 
eteläboreaaliselle vyöhykkeelle (2a). 

 

3. Inventointimenetelmä ja aineisto 
Inventoinnissa tutkittavat uomat käveltiin läpi. Maastotyö tehtiin neljänä 
päivänä (2022 kesäkuun 10., 12., 14. ja 20. päivänä). Maastotyötä edelsi-
vät vähäsateiset viikot, joten pintavalunnasta riippuvaiset uomat olivat 
lähes kuivuneet, mutta pohjavesivaikutteisissa uomissa virtasi vettä. 

Maastossa havainnoitiin uoman ja purokäytävän luonnontilaa, erityisesti 
taimenen kannalta merkityksellisiä ominaispiirteitä, joita ovat esimerkik-
si uoman esteettömyys, varjostus, pohjan laatu, hienoaineskuormitus, 
uomaeroosio, virtausnopeus. Samalla huomioitiin purossa tehdyt uoma-
kunnostukset eli kiveykset ja sorastukset sekä tulevat kunnostustarpeet. 
Lisäksi havainnoitiin vesi- ja rantakasvillisuutta sekä kalastoa.  

Työssä oli käytettävissä tuore siniverkostoselvitys (Sitowise 2022), jossa 
oli inventoitu mm. uoman ja rantojen kasvilajistoa, vieraslajeja, virtaus-
nopeutta, uoman leveyksiä ja varjostusta. Siniverkkoselvitys kattaa suu-
rimman osan alueesta. 

Alueen rakentamisen vuoksi Mellunkylänpuron siirtoa harkitaan Itä-
väylän pohjoispuolella. Siirto koskee uomajaksoja 13–17. Tämän kartoi-
tuksen yhteydessä tarkistettiin maastossa mahdolliset siirtolinjat. Tarkas-
tuksen tulokset raportoidaan luvussa 5. 

Purojen kalastuskäytäntöjä selvitettiin (luku 8). 

Alueella tehdyistä uomakunnostuksista koostettiin yhteenveto (luku 9).  

Kunnostuksista ja kalastosta hankittiin tietoa haastattelemalla Jouni Si-
molaa Virtavesien hoitoyhdistyksestä sekä käymällä läpi painettuja ja 
sähköisiä lähteitä. 



Silvestris luontoselvitys oy Mellunkylänpuron ja Broändanpuron luonnonarvojen kartoitus 2022 5 (51) 
  

 

 

Kartta 1. Luonnonarvojen kartoituksessa käytiin läpi kartalla sinisellä merkityt 
uomat (yhteensä 7120 metriä). Katkoviivalla on merkitty putkitetut uomaosuudet.  
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4. Mellunkylänpuron pääuoman uomajaksot 
Mellunkylänpuron perusvirtaama tulee Vantaan puolelta Slåttmossenin 
suo- ja metsäalueelta. Pääuoma inventoitiin Vantaan rajalle asti. Uomas-
sa on useita putkitettuja osuuksia.  

Mellunkylänpuro jaettiin rakennepiirteidensä perusteella 41 jaksoon, jot-
ka on tässä kuvailtu merestä latvalle (kartat 2-6). Kaksi lännestä uomaan 
laskevaa sivu-uomaa on kuvattu jaksokuvausten yhteydessä.  

Luvussa 5 on kuvattu Mellunkylänpuron vanha uoma, johon nykyisin vir-
taa pääuomasta vettä vain tulva-aikoina.  

Luvussa 6 on kuvattu Broändanpuron uomajaksot. 

 

 

Kartta 2. Mellunkylänpuron alajuoksu. Putkitetut osuudet on merkitty punaisella 
katkoviivalla. Himmennettynä kartalle merkityt Broändanpuro ja Mellunkylänpu-
ron vanha uoma ovat kuvattu luvuissa 5 ja 6. 
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Kuva 1. Mellunkylänpuron suu on vielä alkukesästä avoin, jakso 1  

 

Suu-osuus (jakso 1/kartta 2) 

Kuva 1 

Jakson pituus on 131 m. Uoman leveys on 3,5-5 m. Uoman pohja on hie-
noaineinen, lietteinen, aivan jakson yläpäässä on hiukan kiviä ja lietteistä 
soraa.  

Osuus on voimakkaasti merivaikutteinen. Merenpinnan ollessa korkealla 
vesi työntyy puroon. Puron virtaamasta riippuen jakso on joko seisovave-
tinen tai hitaasti virtaava. Suuosuus on siirretty nykyiseen kohtaan 1960-
luvulla, aiemmin uoma oli noin 50 m lännempänä (Paikkatietoikkuna. 
Historialliset ilmakuvat). Uoma on suora ja eikä juuri luonnontilaistunut. 
Rantatörmät ovat kasvillisuuden sitomia ja eroosiota on vähän. 

Jaksolla 1 puuvartinen kasvillisuus varjostaa kohtalaisen hyvin uomaa. 
Tiheät järviruokokasvustot reunustavat uomaa puron suussa, mutta suu 
on kuitenkin varsin avoin, vaikka se onkin loppukesällä melko umpeen-
kasvanut.  

Uomaa ympäröivä Varjakanpuisto on leppä- ja pajuluhtaa, joka on arvo-
kas kasvikohde sekä tärkeä lintu- ja lepakko-alue (Helsingin kaupunki 
2021). 

Uomajaksolla ei ole taimenelle erityistä merkitystä lisääntymis- eikä elin-
alueena ajoittaisen seisovavetisen luonteensa vuoksi. Jakso on kaloille es-
teetön. Maastokäynnin aikana uomassa havaittiin särkikaloja. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään puuainesta monipuolistamaan vesiym-
päristöä. Puron reunan perkausvalleja avaamalla voidaan palauttaa osit-
tain luontaista yhteyttä tulva-alueelle ympäröivälle luhta-alueelle. 

Jättipalsamin torjunta on mahdollista, mutta torjunta olisi mielekästä 
aloittaa ylemmiltä uomajaksoilta, koska lajin siemenet kulkeutuvat veden 
mukana ja ylempänä on paikoin hyvin runsaasti jättipalsamia.  
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Kuva 2. Broändanpuro yhtyy pääuomaan (kuvassa oikealta). Kuvassa keskellä on 
uoman kuljettamasta kiintoaineesta muodostunut lietesaari.  jakso 2  

 

Tulvapenkereen viereinen uoma (jakso 2/kartta 2) 

Kuva 2 

Pituus 124 m. Uoman leveys on 3-7 m, syvyys 0,3-1 m. Uoman pohja on 
pääosin savea ja sen päälle kertynyttä lietettä sekä harvassa lohkareita ja 
kiviä. 

Uomaa on siirretty osittain 1960-luvulla ja viimeksi, kun Melatien talojen 
tulvasuojausta varten on rakennettu tulvapenger vuosina 2014–2017. Ra-
kentamisen yhteydessä rantatörmiä on kivetty. Veden virtaus on hidas tai 
kohtalainen. Uomaa varjostaa penkereen tyveen kasvava leppävesakko, 
mutta varjostus on vielä toistaiseksi melko heikko. 

Uoma on enimmäkseen avoin, paikoin kasvaa harvahkoina kasvustoina 
leveäosmankäämiä. Mellunkylänpuron ja Broändanpuron yhtymäkoh-
dassa on leventymä, jonka keskelle on kertynyt lietesärkkä. 

Merkittävin uoman läheisyydessä kasvava kasvilaji on ojatädyke (Ve-
ronica beccabunga). Ojatädyke on silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti 
uhanalainen (RT/UUD 1b), etelärannikolla harvinainen vesikasvi. Lajia 
havaittiin jakson keskivaiheilla, uoman länsirannalla melko pieninä kas-
vustoina. 

Jakso ei ole taimenelle keskeistä esiintymäaluetta, mutta se on kalojen 
liikkumiselle esteetön. 

Hoitosuositus: Vieraslajeja eli jättipalsamia, pajuasteria ja piiskuja kan-
nattaa torjuta samaan aikaan kun ylempää uomasta tehdään torjuntaa.  

Varjostus on paranemassa vesakon varttuessa. Vesakkoa ei pidä poistaa. 
Tervaleppä on erityisen toivottu laji varjostamaan ja sitomaan uoman 
penkereitä. 

Uomajaksolle kerääntyvä hienoaines voi olla tulevaisuudessa ongelma 
uoman vedenvälityskyvylle, mutta ei niinkään kalastolle. 
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Metsäosuus Tankovainiontien alapuolella (jakso 3/kartta 2) 

Pituus 90 m. Uoman leveys 2-4 m, syvyys 0,3-0,5 m. Uoman pohja on 
enimmäkseen hienoaineinen ja melko pehmeä. Paikoin on lietekasaumia 
ja -särkkiä. 

Uoma on aikoinaan kaivettu ojaksi, mutta ilmakuvien perusteella se on 
ollut koskematon ainakin vuodesta 1932. Uoma on kuitenkin rakenteel-
taan yhä ojamainen ja suora. Jonkin verran luonnontilaistumista on ta-
pahtunut eli siellä täällä on reunasortumia ja uomassa on hieman puuai-
nesta.  

Ympäröivä lehtipuustoinen lehto varjostaa varsin hyvin uomaa. Varjos-
tuksen takia vesikasvillisuus on niukkaa. Valoisammissa kohdissa kasvaa 
rihmalevää. Virtaama on enimmäkseen hidas, mutta vähävetiseen aikaan 
vilkkaampi, yläpäässä jaksoa jopa nivamainen. Jakson alapää on merivai-
kutuksen piirissä eli korkealla vedellä virtaus voi lähes pysähtyä. 

Jakso ei ole taimenelle keskeistä esiintymäaluetta, mutta on esteetön.  

Hoitosuositus: Jättipalsamia kannattaa torjuta samaan aikaan kun ylem-
pänä uoman varrella tehdään torjuntaa.  

Uomaan lisätään puuainesta monipuolistamaan virtausta ja vesieläinten 
suojapaikoiksi.  

Uomajakson yläpäätä soraistetaan ja kivetään, jos voimakasta kiinto-
aineskuormitusta saadaan vähenemään (ks. jakso 5 ja sivuhaara A).   

 

”Mittapadon tekokoski”, Tankovainiontien alitus (jakso 4/kartta 2) 

Kuva 3 

Pituus 48 m. Uoman leveys 2,2–3,5 m, syvyys 0,2-0,6 m. Uoman pohja 
on vaihtelevan kivikkoinen ja sorainen. Soraikkojen päälle ja kivien väli-
köihin on kertynyt hienojakoista kiintoainesta ja hiekkaa. Virtaus on koh-
talaisen voimakas. 

Uomaa varjostaa osittain lehtipuusto, mutta etelä-lounaispuolella varjos-
tavaa puusto on kauempana uomasta ja uoma sen takia melko altis aurin-
golle.  

Jaksolla oli mittapato (vesivanerista tehty V-pato) 2000-luvun alkupuo-
lella. Pato poistettiin tiettävästi vuonna 2008 ja kaupunki teki alueelle 
kosken. Alueelta on yksittäisiä havaintoja mahdollisesta taimenen luon-
taisesta lisääntymisestä, mutta nyttemmin kosken kutusoraikot ovat liet-
tyneet umpeen ja soveltuvat nykyään heikosti taimenen kutupaikoiksi. 

Uomajakso soveltuisi taimenen lisääntymisalueeksi, mikäli se täydennys-
kunnostettaisiin. Nykyisellään, liettyneenä, uomajaksolla on todennäköi-
sesti vain vähäistä merkitystä taimenten elinalueena. 

Hoitosuositus: Jakso täydennyskunnostetaan kiveämällä ja varsinkin so-
raistamalla lisää. Kunnostusta voi tehdä myös koskesta ylävirtaan. Uo-
makunnostusta on mahdollista tehdä osin myös koneellisesti, sillä tie on 
aivan kosken vieressä.  

Puusto säilytetään ja lounais-eteläpuolelle istutetaan esim. pajuja ja ter-
valeppiä. Uomajakson yläpuolelta ja siihen laskevista sivuojista tulevaa 
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kiintoaineskuormitusta tulee vähentää, jotta jakson soraikot eivät jatkos-
sa liettyisi umpeen (ks. jakso 5/sivuhaara A).  

 

 

Kuva 3. Tankovainiontien koskijakson kutusoraikot ovat liettyneet umpeen ja sovel-
tuvat nykyään heikosti taimenen kutupaikoiksi. Puustovarjostuksen niukkuus aihe-
uttaa veden lämpenemistä. jakso 4 

 

 

Kuva 4. Linnanherrankujan päästä alkava sivuhaara (A) syöttää pääuomaan run-
saasti kiintoainesta. 
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Linnavuorenpuisto (jakso 5 ja sivuhaara A/kartta 2) 

kuva 4 

Pituus 205 m. Uoman leveys 2,5–4,5 m, syvyys 0,2-0,6 m.  

Hienoainespohjaista, ojamaista uomajaksoa varjostaa lehtipuusto ja uo-
massa on niukasti kasvillisuutta. Jakso on alun perin kaivettu, vieläkin 
melko ojamainen, mutta luonnontilaistunut. Törmissä on sortumia, puu-
ta on paikoin runsaasti uomassa ja uomaan on syntynyt mutkia, joiden si-
säkaarteissa on lietteisiä tulvatasanteita.   

Jaksolla ei ole merkitystä taimenen lisääntymisalueena, mutta sillä lienee 
jonkin verran merkitystä elinympäristönä. Uomajakso on esteetön. 

Jakson keskivaiheille yhtyy lännestä sivuhaara (A), joka lähtee Linnan-
herrankujan päästä. Uoman virtaama vaihtelee voimakkaasti ja rankem-
milla sateilla siellä nopeasti suuri vesimäärä, joka kuluttaa sivuhaaran 
törmiä ja tuo paljon kiintoainesta Mellunkylänpuron pääuomaan.  

Hoitosuositus:  

Varjostava puusto säilytetään puron varrella.  

Uomaa monipuolistetaan kiviä, soraa ja puuainesta lisäämällä. 

Sivuhaaraan tehty viivytyskosteikko vähentäisi alapuoliselle purolle koh-
distuvaa kiintoaineskuormitusta. Tällaiselle kosteikkoaltaalle on alueella 
runsaasti tilaa. 

 

Tankomäenkoski (jakso 6/kartta 2) 

Kuva 5 

Pituus 77 m. Uoman leveys 1,5-3 m, syvyys 0,15–0,55 m. Koskiosuus, jos-
sa syvyysvaihtelua on hyvin. Uoman pohja koostuu hiekasta, kovasta sa-
vesta ja louheesta, näiden ohella on melko niukasti puuainesta, luonnon-
kiviä ja -soraa. Virtaus on ainakin vähällä vedellä enimmäkseen nivamai-
nen. Puusto ja korkeat äyräät varjostavat uomajaksoa varsin hyvin, paitsi 
yläpää on melko avoin auringolle. 

Vesisammalia kasvaa kivillä kohtalaisesti ja rihmalevää runsaasti. Levän 
runsaus on yleensä merkki häiriöistä, kuten kohonneesta ravinne- tai 
kiintoaineskuormituksesta. 

Merkittävin uoman läheisyydessä kasvava kasvilaji on ojatädyke (Vero-
nica beccabunga). Ojatädyke on silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti 
uhanalainen (RT/UUD 1b), etelärannikolla harvinainen vesikasvi. Lajia 
havaittiin kosken niska-alueella molemmilla rannoilla. 

Jaksolla on merkitystä taimenen lisääntymisalueena, mutta merkitystä 
vähentää soran niukkuus. Uomajakso on esteetön. 

Hoitosuositus: Varjostava kasvillisuus säilytetään. Yläpäähän istutetaan 
varjostukseksi esim. pajuja.  

Uomaan lisätään soraa ja puuainesta sekä isompia kiviä jakson yläpäähän. 
Aivan jakson yläpäässä kunnostus on mahdollista tehdä osittain koneelli-
sesti. 
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Kuva 5. Tankomäenkosken kivet ovat enimmäkseen melko tasakokoisia. jakso 6 

 

Tankomäenkosken yläpuolinen avouoma (jakso 7/kartta 2) 

Pituus 67 m. Uoman leveys 3–4 m, syvyys 0,6-1,2 m. Uoman pohja on 
hienoaineslietettä ja kovempaa savea. 

Ojamainen, hitaasti virtaava ja korkeaäyräinen jakso, jolle tarjoaa hieman 
varjostusta pensaikko ja äyräät. Pystyt, korkeat rannat ovat eroosioalttiita. 
Varsinkin jakson yläpäässä putkista tuleva vesi syö putkien suita vastassa 
olevaa törmää kun virtaus on voimakas.  

Rannoilla kasvaa runsaasti vieraslajeja, mm. jättipalsamia.  

Uomajaksolla varjostuksen puute haittaa taimenen viihtymistä.  

Hoitosuositus: Uoman varren puuvartiskasvillisuuden annetaan kasvaa 
varjostamaan puroa.  

Puuaineksen lisääminen puroon monipuolistaa uomaa ja tarjoaa suojaa 
kaloille.  

Yläpäässä putkien suulla oleva vastarannan eroosioherkkä törmä suoja-
taan kiveämällä. 

Rantatörmien sortumista ja uomaeroosiota jaksolla vähentää uoman ali-
virtaama-aikaisen pinnan korotus 20–40 cm. Tämä voidaan toteuttaa 
esimerkiksi rakentamalla alapuolisen kosken (jakso 6) kovapohjaiselle 
niska-alueelle loivaprofiilinen luonnonmukainen koskikynnys, joka nos-
taa yläpuolisen uomajakson (jakso 7) pinnan tasoa alivirtaama-aikaan. 

 

Putkitettu osuus (Tankomäenkuja) (jakso 8/kartta 2 ja 3) 

82 metriä pitkässä putkituksessa on keskellä betoniputki ja sen molem-
milla sivuilla kaksi muoviputkea (à Ø 120 cm). Putkien päät on asennettu 
tarpeeksi syvälle, jotta ne eivät muodosta estettä kaloille. Putkiosuus on 
todennäköisesti esteetön.  
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Hoitosuositus: - 

 

 

Kartta 3. Mellunkylänpuro (Pelastusasema, Länsiväylä, Ojapuisto). Putkitetut 
osuudet on merkitty punaisella katkoviivalla. Himmennettynä kartalle merkitty 
Mellunkylänpuron vanha uoma on kuvattu luvussa 5. 

 

Avouoma putkitusten välissä (Tankomäenkuja-Linnanpajantie) 
(jakso 9/kartta 3) 

Pituus 71 m. Uoman leveys 1,5–2,5 m, jakson päissä leveämpi, syvyys 
0,3–1 m. Suoran, ojamaisen uomajakson pohja on enimmäkseen hiekkaa. 
Virtaukseltaan jakso on vuolas, nivamainen.  

Molemmin puolin rantaa on kivetty löyhästi, ilmeisesti eroosiosuojaksi. 
Osa kivistä on irronnut ja pyörähtänyt uoman pohjaan. Jakson yläpäähän 
on tehty soraikko. Purokivillä kasvaa kohtalaisesti vesisammalia ja melko 
runsaasti rihmalevää.  

Uoman äyräät ovat melko korkeat. Varjostavaa puustoa on varsin hyvin 
uoman länsipuolella.  

Taimen on kutenut jakson yläpään soraikolla. Nykyisellään taimenta hait-
taa soraikon liettyminen. 
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Hoitosuositus: Koko uomajaksolle lisätään kiviä, soraa ja puuainesta.  

Varjostava puusto säilytetään ja uusia pensaita tai puita istutetaan uoman 
itäpuolellekin. Uomakäytävä on ahdas eikä salli uoman jyrkkien äyräiden 
loiventamista. Uomakäytävää voi leventää tai siirtää itään päin pelas-
tusasemaa kohti kaventamalla leveää päällystettyä pihaa muutamalla 
metrillä. 

 

Linnanpajantien putkitettu osuus (jakso 10/kartta 3) 

106 metriä pitkässä putkituksessa on kolme rinnakkaista muoviputkea. 
Putkien päät on asennettu tarpeeksi syvälle, jotta ne eivät muodosta es-
tettä kaloille. Putkiosuus on todennäköisesti esteetön.  

Hoitosuositus: - 

 

 

Kuva 6. Uoma on hyvää vauhtia umpeutumassa. jakso 10 

  

Avo-uoma Itäväylän kupeessa (jakso 11/kartta 3) 

Kuva 6 

Pituus 73 m. Luonnonmukaiseksi vuonna 2016 rakennettu uomajakso on 
leveydeltään ja pohjamateriaaleiltaan vaihteleva. Uoman leveys 2–4,5 m, 
syvyys 0,15–0,5 m. Virtaus on suureksi osaksi nivamainen, osittain hidas-
virtainen. 

Jakso on varjostamaton, ruohovartiselta vesi- ja rantakasvillisuudeltaan 
monipuolinen. Vesisammaliakin esiintyy, vaikka uomajakso on varsin 
tuore. Voimakaskasvuinen osmankäämi on kuitenkin valtaamassa alaa 
muilta kasveilta.  

Jakson vähäinen varjostus ja sen aikaansaama umpeenkasvu heikentää 
nykyisin alueen soveltuvuutta taimenen lisääntymis- ja elinalueeksi. Tai-
menenpoikasten kannalta jakson arvoa heikentää vähävetiseen aikaan 
auringon lämmittävä vaikutus. Jakso on kuitenkin kaloille esteetön. 
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Hoitosuositus: Ilman varjostusta isot vesikasvit alkavat lähivuosina tuk-
kia uomaa, joten vesikasvillisuutta joudutaan poistamaan. Leveäosman-
käämin poisto onnistuu hyvin myös käsityönä, jolloin toimenpide ei va-
hingoita uomaa.  

Vesikasvien kasvun hillitsemiseksi rannoille istutetaan varjostavia puita 
ja pensaita. 

 

Itäväylän alitus (jakso 12/kartta 3) 

Itäväylän ali purovesiä johtaa kaksi isoa metallirumpua, samoin kuin Itä-
väylän pohjoispuolisen kevyenliikenteen väylän alikin. Alitusten yhteispi-
tuus on 55 m.  

Autotien ja pyörätien putkien välissä on noin 6 m pitkä avoin uomaosuus, 
jossa pohja on hiekkainen, murskeinen ja hienoaineinen.  Tien alittavat 
putket on asennettu tarpeeksi syvälle, jotta ne eivät muodosta estettä ka-
loille. Ylemmät pyörätien putket ovat sen sijaan hieman ylhäällä – niiden 
alapäähän muodostuu noin 15 cm putous, joka on lievä osittainen nou-
sueste pienemmille kaloille. 

Hoitosuositus: Avouomajaksoon lisätään kiviä ja soraa koskikynnykseksi, 
ja täten lievennetään pyörätien putkien pudotuksen estevaikutusta. 

 

Itäväylän yläpuolinen ojamainen osuus (jakso 13/kartta 3) 

Pituus 151 m, Uoman leveys 3,5 m, syvyys 0,3-0,4 m. Uoma on tehty 
1980- ja 1990-lukujen taitteessa Länsimäentien rakentamisen yhteydessä 
ja sen vuoksi se on varsin rännimäinen, vailla luontaisia syvyys- ja leveys-
vaihteluita.  

Uoma on hiekkapohjainen, lehtipuuston varjostama, hitaasti virtaava. 
Muutamin kohdin on pieniä rantasortumia. Puu- ja kiviaineksen vähäi-
syyden vuoksi uoman luontainen mutkittelu ei ole vielä juurikaan palau-
tunut. 

Jakso on esteetön, mutta tarjoaa yksipuolisuutensa takia varsin heikon 
elinympäristön taimenille. 

Uoman ja itäpuolelle, uoman ja Länsimäentien väliin on perustettu kos-
teikkoallas ilmeisesti hulevesien käsittelyä varten. 

Hoitosuositus: Uomaa muotoillaan moni-ilmeisemmäksi ja lisätään sinne 
kiviä ja puuainesta. Varjostava puusto säilytetään. 

 

Ojatien alapuolinen kunnostettu osuus (jakso 14/kartta 3) 

Pituus 76 m, Uoman leveys 3-4 m, syvyys 0,1-0,5 m. Uomajakso on ollut 
samanlainen kuin jakso 13, mutta jaksolla on tehty uomakunnostusta. 
Uoma on tehty 1980- ja 1990-lukujen taitteessa Länsimäentien rakenta-
misen yhteydessä. 

Kiveämisen ja soraistuksen myötä virtaus on monipuolistunut ja uoman 
syvyys- ja leveysvaihtelu on lisääntynyt. Uoman jyrkät äyräät ovat kover-
tuneet paikoin jonkin verran. Virtaus on osittain nivamainen. Pohjamate-
riaalit ovat lajittuneet, hiekka on kasautunut särkiksi. Kivillä kasvaa niu-
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kasti vesisammalta tai levää. Jaksoa varjostaa lehtipuusto. Jakso on es-
teetön ja tarjoaa taimenille melko hyvän elinympäristön. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään isompia lohkareita, puuainesta sekä lisää 
soraa. Varjostava puusto säilytetään. 

 

Ojatien alitus (jakso 15/kartta 3) 

Pituus 29 m. Ojatien ja sen viereisen kevyenliikenteenväylän alituksessa 
on vierekkäin kaksi metallista rumpuputkea. Ne ovat esteettömät, asen-
nettu vaakatasoon ja riittävän syvälle niin, että rumpujen päihin ei muo-
dostu kynnystä. 

Hoitosuositus: - 

 

 

Kuva 7. Ojatien yläpuolisella osuudella on uomaan lisätty kiviä ja soraa. jakso 16  

 

Ojatien yläpuolinen kunnostettu osuus (jakso 16/kartta 3) 

kuva 7 

Pituus 50 m, uoman leveys 1,5–2,5 m, syvyys 0,1-0,3 m. Lehtipuiden ja -
pensaiden varjostama osuus on hyvin samantyyppinen kuin Ojatien ala-
puolinen kunnostettu osuus (jakso 14). Myös tämä uoma on kaivettu 
1980- ja 1990-lukujen taitteessa Länsimäentien rakentamisen yhteydessä. 

Jaksolle on lisätty kiviä ja varsinkin jakson yläpäässä myös soraa. Jakso 
on esteetön ja kohtuullista taimenen lisääntymis- ja elinympäristöä. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään puuainesta. Varjostava puusto säilyte-
tään. 
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Voimajohtolinja (Vaarnatien kohta) (jakso 17/kartta 3) 

Pituus 133 m, uoman leveys 2-3 m, syvyys 0,3-0,8 m, syvimmillään jak-
son alaosassa. Jakso kuuluu puro-osuuteen, joka on tehty 1980–90-
lukujen taitteessa Länsimäentien rakentamisen yhteydessä. 

Pohjamateriaaliltaan vaihteleva. Hiekan ja lietteen lisäksi uomassa on 
kunnostuksissa sinne tuotuja kiviä ja soraa. Virtaus on hidas-kohtalainen, 
yläosassa nivamainen ja osin koskinen.  

Varjostusta on niukasti, koska voimajohtolinjalta poistetaan säännöllises-
ti puut ja pensaat. Hieman varjostusta antaa melko korkeilla äyräillä kas-
vava maitohorsmavaltainen suurruohosto. 

Jakson keskivaiheilla puro alittaa Vaarnatien jatkeena olevan kävelytien 
kahdessa betoniputkessa. Jakso on esteetön. Vesikasvillisuutta on niukas-
ti, vaikka uoma on melko avoin.  

Etenkin jakson yläosa on hyvää taimenen lisääntymis- ja elinympäristöä, 
se muodostaa yhdessä yläpuolisten jaksojen (18–19 ja 21) kanssa koko 
puron taimenkannan keskeisimmän lisääntymisalueen. 

Hoitosuositus: Uomalle on eduksi erityisesti puuaineksen lisäys ja ylä-
päässä myös lisäsoraistus ja -kiveäminen. Rantatörmien varjostavaa ruo-
hostoa ei niitetä, vaan esim. mahdollinen vieraslajitorjunta tulee tehdä 
kitkemällä. 

Matalakin varjostava ja uoman penkkoja sitova puuvartinen kasvillisuus 
parantaisi uoman luonnontilaistumiskehitystä entisestään, mikäli voima-
linja sellaisen mahdollistaa. 

 

Puustoinen osuus Ojapuistonkosken alla (jakso 18/kartta 3) 

Pituus 43 m, Uoman leveys 2,5-5 m, syvyys 0,1-0,6 m. Jakso on Mellun-
kylänpuron vanhaa, historiallista uomaa. Sen luonnontila on hyvä, puusto 
varjostaa, uoma on leveydeltään ja syvyydeltään vaihteleva. Pohja-
aineksena on enimmäkseen sora, joka muodostaa hiekan kanssa särkkiä 
ja kasautumia. Rantatörmissä on kovertumia, joita rantapuiden juuret si-
tovat. Lähdevaikutusta ilmentävä purolitukka (Cardamine amara) on 
jaksolla runsas.  

Jakso on esteetön ja erinomaista taimenen lisääntymis- ja elinympäristöä, 
se muodostaa yhdessä alapuolisen (17) ja yläpuolisten jaksojen (19 ja 21) 
kanssa koko puron taimenkannan keskeisimmän lisääntymisalueen. 

Hoitosuositus: Varjostava puusto säilytetään. Sorapohjaa voidaan paikoi-
tellen puhdistaa tai lisätä käsityönä, mikäli liettyminen alkaa heikentää 
taimenen lisääntymismenestystä. 

 

Ojapuistonkoski (jakso 19/kartta 3) 

Pituus 213 m, uoman leveys 1,5–3,5 m, syvyys 0,1-0,6 m.  

Ojapuistonkoski on enimmäkseen puron vanhaa, historiallista luon-
nonuomaa, joka on melko mutkittelevaa. Pohja on vaihteleva, hiekkainen, 
sorainen, kivikkoinen. Kunnostuksissa kiviä ja soraa on lisätty paikoitel-
len jakson yläosalle. Virtaus on nivaa ja koskea. Koskijakso on voimalin-
jan alla ja varjostava puusto sekä pensaat on poistettu säännöllisesti. 
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Rannoilla vallitsee suurruohokasvillisuus, joka jonkin verran varjostaa 
uomaa. Rantatörmät ovat paikoin jyrkkiä ja osittain sortumaherkkiä.  

Jakson puolivaiheilla on ollut betonipadolla uimapaikaksi padottu allas 
(Ruth 2004), joka näkyy vesialtaana vuosien 1943 ja 1950 ilmakuvissa, 
mutta ei enää 1956 tai tuoreemmissa kuvissa (allasta ei näy myöskään 
vuoden 1932 kuvassa). Padon betonisia rakenteita on vielä jäljellä. Puro 
virtaa osittain patojäänteiden läpi, osittain sen ohi kaivetun ohitusuoman 
kautta. Näissä kohdissa on vähän veden aikaan kynnystä 15–30 cm, mikä 
haittaa jonkin verran kalojen nousua varsinkin vähävetiseen aikaan. 

Patoraunion alla uoma on jakautunut kahteen likimain yhtä isoon uo-
maan, joiden väliin jää noin 10 m x 15 m laajuinen ruohoa kasvava saari. 

Koskijaksolla osaa kivistä peittää runsaslajinen vesisammalikko. Lähde-
vaikutusta ilmentävä purolitukka (Cardamine amara) on etenkin jakson 
alaosalla runsas. 

Koski on taimenille erinomaista lisääntymis- ja elinympäristöä, se muo-
dostaa yhdessä alapuolisten (17–18) yläpuolisen (21) jakson kanssa koko 
puron taimenkannan keskeisimmän lisääntymisalueen. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään puuainesta runkoina. Sorapohjaa puh-
distetaan tai lisätään käsityönä, mikäli liettyminen alkaa heikentää tai-
menen lisääntymismenestystä. Padon estevaikutusta ja tilaa seurataan. 
Tarpeen mukaan ohitusuoma muotoillaan nykyistä paremmaksi erillisen 
suunnitelman pohjalta. 

 

 

Kuva 8. Ojapuistonkosken yläpäässä oleva tienalitus on kaloille osittainen nousues-
te jyrkkien tierumpujen takia. jakso 19 ja 20 
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Puistokäytävän alitus (jakso 20/kartat 3 ja 4) 

kuva 8 

Kevyenliikenteentien alituksessa on kaksi vierekkäistä muovirumpua. 
Niiden pituus on 10–12 m. Rummut on asennettu varsin jyrkiksi - pudo-
tusta putkissa on noin 70 cm eli kaltevuus 0n 5-6 %. Näin jyrkät putket 
muodostavat vähintäänkin osittaisen esteen kalojen nousulle.  

Yleisesti katsotaan, että kaloille esteettömässä rumpuputkessa asennus-
kaltevuus tulisi olla mieluiten alle 0,5 %, mutta eninta ̈än 1 % (1:100). Op-
timaalinen virtausnopeus rakenteen sisällä on 0,3 m/s eikä sen saisi ylit-
tää 0,8 m/s. Tämän lisäksi rumpuputken sisällä tulisi olla vähintään 20 
sentin vesisyvyys. (Eloranta 2022) 

Hoitosuositus: Rumpuputkien alapuolelle uomaan tehdään loiva, kalte-
vuudeltaan alle 1:100 koskikynnystys, jolla saadaan vedenpintaa nostet-
tua rummuissa mahdollisimman paljon, esim. 40 cm. Lisäksi rumpuput-
kien pohjiin asennetaan virtausta rikkomaan 70–80 cm välein noin 15 cm 
korkeat virtauskynnykset (lamellit), joiden yläsivut on muotoiltu kaare-
viksi (satulamuoto). Tällaisia lamelleja on käytetty esimerkiksi Espoon 
Monikonpuron ja Helsingin Haaganpuron putkituksissa. 
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Kartta 4. Mellunkylänpuro (Linnanpellonpuisto) 

 

Linnapellonojan alapuolinen osuus (jakso 21/kartta 4) 

Pituus 56 m. Uoman leveys 2,5–3,5 m, syvyys 0,2-0,4 m. Luonteeltaan 
koski/nivamaisen jakson pohjassa on hiekkaa, soraa ja kiviä. Jaksolla on 
tehty uomakunnostusta. Lehtipuusto varjostaa puroa etelän puolelta koh-
talaisesti. Jakson yläpäähän laskeva Linnanpellonoja syöttää tulva-
aikoina jaksolle jonkin verran kiintoainesta.  

Uomajakson pohjoisrannalla kasvaa Helsingissä melko harvinaista lie-
reäsaraa (Carex diandra) kymmenkunta mätästä. Etelärannalla leviää 
vieraslajina etelänruttojuuri. 

Uoman yli risteää neljä kunnallistekniikkaan liittyvää kaapelia/putkea. 
Näistä alin koteloitu ylitys on vedenpinnan tasossa. Alivirtaamalla vesi 
virtaa kotelon alitse, suuremmilla virtaamilla kotelon yli. Kotelo on pieni 
haitta purojatkumolle, esim. se kerää virran tuomaa roskaa ja kariketta. 
Tämän vuoksi se voi olla aika ajoin este vesieliöille. Uomajakso on taime-
nelle hyvää lisääntymis- ja elinympäristöä, se muodostaa yhdessä alapuo-
listen jaksojen (17-19) kanssa koko puron taimenkannan keskeisimmän 
lisääntymisalueen. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään soraa. Varjostava puusto säilytetään. Ko-
telopalkkiin kertynyt ryönä kerätään pois säännöllisesti.  

Rannalla leviävä etelänruttojuurikasvusto olisi hyvä hävittää, koska rutto-
juuri sitoo heikosti pintamaata ja maa on siten altis eroosiolle. Hävittä-
minen onnistuu esim. kattamalla kasvusto biohajoavalla katekankaalla, 
joka peitetään soralla. 

 

Linnapellonoja (sivu-uoma, jakso B/kartta 4) 

Pituus 570 m, uoman leveys 1 m, syvyys 0,05-0,2 m. Ojaan ei purkaudu 
pohjavesiä. Ojaan on tehty puistoaltaita, joiden ympärillä ei ole juuri 
lainkaan suojaavaa puustoa, joten kesäisin vesi voi lämmetä altaissa voi-
makkaastikin. Veden lämpiämisestä ei ole kuitenkaan suurta haittaa Mel-
lunkylänpurolle, koska vähävetiseen aikaan Linnanpellonojasta ei virtaa 
vettä puroon juuri lainkaan. Ojalla ei ole merkitystä taimenelle elinympä-
ristönä. 

Hoitosuositus: - 

 

Mustikkasuon viljelypalstojen osuus (jakso 22/kartta 4) 

Pituus 122 m, uoman leveys 2-4(-6) m, syvyys 0,3-1 m. Ojamainen uoma-
jakso on rakennettu vuonna 2012, jolloin suojaava puusto poistettiin ja 
uoman äyräitä kivettiin. Uoma on ehtinyt varjostuksen puuttuessa kasvit-
tumaan melko pahasti, leveäosmankäämi on runsas. 

Jakson ylärajana on puistokäytävän alitus, jossa on kaksi n. 5 m pitkää, 
rinnakkaista muovirumpua. Rummut on asennettu oikein, ne eivät ole es-
te vesieliöille.  

Vedenpinnan taso ja vesialueen leveys vaihtelevat voimakkaasti sateiden 
ja virtaaman mukaan. 
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Jakso on esteetön, mutta se ole taimenille erityisen hyvä elinympäristö 
varjostuksen puutteen takia. 

Hoitosuositus: Uoman varteen istutetaan varjostavia ja uoman äyräitä si-
tovia puita ja/tai pensaita. 

 

 

Kuva 9. Ilman varjostavaa puustoa uoma on altis umpeenkasvulle. jakso 20 

 

Untamalantien alapuolinen osuus (jakso 23/kartta 4) 

Pituus 94 m, uoman leveys 2-3,5 m, syvyys 0,2-0,6 m. Pohjaltaan enim-
mäkseen hiekkainen uomajakso on lounaan puolelta tiheän pajukon var-
jostama. Uomassa on niukasti vesikasvillisuutta. Uomaa on kivetty ja so-
raistettu, varsinkin jakson yläpäätä. Myös uoman reunoilla on pientä suo-
jakiveystä.  Virtaus on nivamainen, yläpäässä koskimainen.  

Jakso on esteetön ja kohtalaista taimenen lisääntymis- ja elinympäristöä. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään kiviä, soraa ja puuainesta. Varjostava 
pensaikko säilytetään. 

 

Untamalantien alitus (jakso 24/kartta 4) 

Pituus 27 m. Betonirumpu. Tien alitus on esteetön. 

Hoitosuositus: Rummun alasuu on kivikossa, jossa kasvaa mm. pajuja. 
Nykyisellään nämä eivät ole este, mutta tilannetta on hyvä tarkkailla ja 
jos on tarve, raivataan kasvillisuutta. 

 

Allas Untamalantien yläpuolella (jakso 25/kartta 4) 

Vuonna 2012 rakennettu allas on 105 metriä pitkä ja leveys 5-25 metriä, 
pinta-ala on vedenkorkeudesta riippuen 900–1100 neliömetriä. Rannoilla 
ja matalassa rantavedessä kasvaa enimmäkseen saroja, vähemmän mm. 
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järviruokoa. Varjostavaa puustoa ja pensastoa on vain altaan ylävirran 
päässä, missä allas on kapea.  Sorsat viihtyvät altaassa. Allas on esteetön.  

Hoitosuositus: Allas on haitallinen taimenille kesähelteiden aikaan, kun 
puron vähäinen vesimäärä seisahtaa ja lämpiää avoimessa altaassa. Kor-
jaavana toimena suositellaan purolle kaivettavaksi altaan sivuitse uoma, 
jossa puron vesi ohittaa altaan ainakin alivirtaama-aikaan kesällä. Tulva-
aikaan osa puron virtaamasta voi kiertää altaan kautta. 

 

Koski altaan yläpuolella (jakso 26/kartta 4) 

Pituus 81 m, uoman leveys 2 m, syvyys 0,1-0,3 m. Koski on tehty samaan 
aikaan kuin alapuolen allas. Aiemmin suora uoma siinä yhteydessä muo-
toiltu mutkittelevaksi, soraa ja erikokoisia luonnonkiviä sekä lohkareita 
on lisätty. Suojapuustoa on kohtalaisesti. Kivillä kasvaa vielä hyvin niu-
kasti vesisammalia. 

Jakso on esteetön ja hyvää taimenen lisääntymis- ja elinympäristöä. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään puuainesta. Varjostava puusto säilyte-
tään. 

 

Länsimäentien suojavihreytys, avouoma (jakso 27/kartat 4 ja 5) 

Pituus 241 m, uoman leveys 2-3 m, syvyys 0,2-0,4 m. Hiekka-
sorapohjainen, ojamainen uomajakso on kohtalaisen voimakkaasti vir-
taava. Uoman länsipuolella kasvava lehtipuuston oksisto ulottuu uoman 
päälle ja sen ansiosta uoma on hyvin varjostettu, vaikka itäpuolelta puut-
tuukin korkeampi puuvartinen kasvillisuus.  

Uoma on siirretty vuonna 1996 tähän kohtaan, aiemmin se kulki noin pa-
rikymmentä metriä idempänä. Jakson ylimmällä noin 35 metrin osuudel-
la kevyenliikenteen sillasta ylöspäin uomaa reunustaa hakatuista kivipaa-
sista ladotut muurit. Uomajakson pohja on näillä kohdin hyvin liettynyt 
ja hiekoittunut. 

Jakso on esteetön ja melko hyvää taimenen lisääntymis- ja elinympäris-
töä. Tällä jaksolla on tehty ylimmät havainnot merestä nousseista tai-
menista. 

Hoitosuositus: Uomaa muotoillaan moni-ilmeisemmäksi ja sinne lisätään 
kiviä ja puuainesta. Varjostava puusto säilytetään. 

Jakson yläosalle putkensuun ja sillan väliselle hidasvirtaiselle osuudelle 
kertynyttä kiintoainesta voidaan poistaa, mikäli se uhkaa täyttää uoman. 
Kiintoaineen poisto tulee kuitenkin suunnitella ja ajoittaa niin, että se ei 
lietä alapuolisia uomajaksoja. 
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Kartta 5. Mellunkylänpuro (Aarrepuisto, Vesalanpuisto)  

 

Putkitettu osuus (metroradan alitus) (jakso 28/kartta 5) 

Noin 307 m pitkä putkitus on tehty 1960–70-luvuilla. Se mutkittelee Län-
simäentien ja Kontulantien sekä metroradan ali. Putkituksen alapäässä 
on rinnan kaksi betonista rumpuputkea, yläpäässä on yksi metallinen 
putki, jossa on suussa metalliristikko. 

Putken alasuut eivät muodosta kulkuestettä kaloille. Sen sijaan yläsuun 
kalteri voi kerätä roskaa ja risuja siinä määrin, että se haittaa kalan kul-
kua. Kalterin muoto saattaa estää myös ainakin kookkaampien kalojen 
nousun ylävirtaan. 

Hoitosuositus: Yläpään kalterin alimman osan poisto ts. kalterin muotoi-
lu uudestaan saattaa vähentää roskien kertymistä ja mahdollistaa kook-
kaampienkin kalojen vaelluksen. Esimerkki vastaavasta toteutuksesta 
löytyy Haaganpurolta Hämeenlinnanväylän putkituksen yläpäästä. Ker-
tynyt ryönä pitää poistaa säännöllisesti. 

Putkituksen osalta tulisi selvittää, muodostaako se täydellisen nousues-
teen taimenten nousulle. Putkituksen maanalaisen osuuden estevaiku-
tuksesta ei ole tietoa, koska sen profiili ei ole yleisesti tiedossa ja arvioita-
vissa. 
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Aarrepuistonkoski (jakso 29/kartta 5) 

Pituus 378 m. Leveys 1,5-4 m, syvyys 0,1-0,5 m. Koski on Mellunkylän 
koskijaksoista pisin ja korkein, pudotusta siinä on noin 10 metriä.  

Aarrepuisto on muutettu luonnonmetsästä puistomaiseksi vuonna 1993, 
jolloin sinne tehtiin mm. polkuverkosto ja viisi puusiltaa purojen ylitse 
(Helsingin kaupunki 2022a) Aiemmin kuusivaltainen puisto muutettiin ja 
rakennettiin nykyisenlaiseksi vuosina 2005-2007 (Anonymous 2008). 

Ympäristön kasvillisuus koostuu suurelta osin istutetuista koristekasveis-
ta. Uoma on hyvin varjostettu. Uoma on vaihtelevan levyinen ja siinä 
mutkia sekä syvyysvaihtelua. 

Kosken pohjamateriaali on erirakeista soraa, kiviä, kalliota, hiekkaa ja 
pienen altaan pohjalla hienoaineista lietettä. Kivet ovat enimmäkseen 
melko samankokoisia, halkaisijaltaan 20–25 cm. Vesikivillä kasvaa run-
saasti vesisammalia. 

Koskessa on useita rakennettuja kynnyksiä, joista viisi on osittaisia nou-
suesteitä, korkeudeltaan 15–40 cm. Kynnysmateriaaleina on puu ja kivi. 
Kosken yläpäässä myös luontainen kallioköngäs, jossa vesi putoaa neljän, 
viiden peräkkäisen kallioportaan yli, portaat ovat noin 15–30 cm korkeita.   

Koski on hyvää taimenen elinympäristöä. Taimenen kutuun soveltuvia 
sorapohjia on kuitenkin nykyisellään heikosti, vaikka alueella on havaittu 
todennäköistä taimenen lisääntymistä. 

Hoitosuositus: Kynnykset muutetaan kalan kulun paremmin mahdollis-
taviksi loivemmiksi kivi-sorakynnyksiksi. Alueelle voidaan tuoda soraa 
myös taimenen lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi. Varjostava 
puusto ja pensaikot säilytetään. 

 

Aarteenetsijäntien alitus (jakso 30/kartta 5) 

Pituus 23 m. Purovesi on johdettu betoniputkella kadun alitse. Putken 
suut eivät muodosta kulkuestettä kaloille. 

Hoitosuositus: - 

 

Vesalanpuiston alin osuus (jakso 31/kartta 5) 

Pituus 78 m. Leveys 1-2 m, syvyys 0,2-0,5 m. Nivamaisen jakson pohja-
aineksina ovat hiekka, sora ja kivet. Vedessä kasvaa harvoina kasvustoina 
purovitaa. Uomaa varjostaa jonkin verran lounaispuolen puusto sekä 
uomanvarren suurruohosto ja harvahko vesaikko.  

Jakso on esteetön ja hyvää taimenen elinympäristöä. Alueella on tehty 
ylimmät varmat näköhavainnot taimenen luontaisesta lisääntymisestä. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään kiviä, soraa ja puuainesta. Rantavesakon 
annetaan kasvaa varjostavaksi puustoksi. 
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Vesalanpuisto, avo-osuus (jakso 32/kartta 5) 

Pituus 82 m. Leveys 1-2 m, syvyys 0,2-0,4 m. Samantyyppinen kuin jakso 
30, mutta virtaus hitaampi ja varjostusta ei ole, koska ympäristö on puis-
tonurmikkoa. Uomassa kasvaa korpikaislaa ja leveäosmankäämiä, mutta 
vesikasvillisuus ei vielä tuki uomaa. 

Jakso on esteetön ja mahdollista taimenen elinympäristöä. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään kiviä, soraa ja puuainesta. Uoman varrel-
le istutetaan suojapuustoa. Istutukset tehdään eritoten uoman eteläpuo-
lelle. Jos leveäosmankäämi alkaa täyttää uomaa, poistetaan sitä käsin. 

 

Vesalanpuisto, metsäosuus (jakso 33/ kartat 5 ja 6) 

Pituus 245 m, uoman leveys 2-4,5 m, syvyys 0,2-0,7 m. Metsän varjosta-
ma, kohtalaisesti virtaava, luontaisesti hieman mutkitteleva, jyrkkä-
äyräinen osuus, jossa pohja on valtaosin lietettä ja hiekkaa. Muutamin 
paikoin on soraa ja kiviä, ja näissä kohdissa virtaus on voimakkaampi, ni-
vamainen. Uoma on varjostuksen takia kasviton. Inventointikerralla jak-
solla nähtiin taimenten pakovanoja. 

Jakso on esteetön ja melko hyvää taimenen elin- ja mahdollisesti myös li-
sääntymisympäristöä. 

Hoitosuositus: Uomaan lisätään soraa, kiviä ja puuainesta. Suojapuusto 
säilytetään. 

 

Paneliantien alitus (jakso 34/ kartat 5 ja 6) 

Pituus 14 m. Metallirumpu. Putken suut eivät muodosta kulkuestettä ka-
loille. 

Hoitosuositus: - 

 

Paneliantien puistokaista (jakso 35/ kartat 5 ja 6) 

Pituus 42 m. Samantyyppinen kuin jakso 33, hiekkapohjainen, hitaasti 
virtaava. 

Hoitosuositus: Varjostava puusto säilytetään. 

 

Putkitettu osuus Paneliantie-Vesalantie (jakso 36/kartat 5 ja 6) 

Yksiputkinen osuus on 178 m. Putkituksen ensimmäinen osuus on tehty 
1960-luvun lopulla ja sitä on jatkettu 1970-luvulla. Putkien suut eivät ole 
esteitä kaloille. 

Hoitosuositus: Putkituksen osalta tulisi selvittää, muodostaako se täydel-
lisen nousuesteen taimenten nousulle. Putkituksen maanalaisen osuuden 
estevaikutuksesta ei ole tietoa, koska sen profiili ei ole yleisesti tiedossa ja 
arvioitavissa. 
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Kartta 6. Mellunkylänpuro (Vesalantie) 
 

Vesalantie-Koskenhaantie (jakso 37/kartta 6) 

Pituus 67 m. Uoman leveys 1,5-2 m, syvyys 0,05-0,15 m. Omakotitonttien 
välissä sijaitseva uoma on puuston kohtalaisesti varjostama. Uoman poh-
ja on sora-hiekkavaltainen, kivikkoa, muutama lohkare. 

Uoman merkitys taimenen lisääntymis- tai elinalueena lienee ainakin 
toistaiseksi vähäinen johtuen sijainnista pitkien putkitusten välissä. 

Hoitosuositus: Ympäröivää puustoa ei poisteta. 
 

Putkitettu osuus Koskenhaantie-Vesalantie (jakso 38/kartta 6) 

Pituus 194 m. Putkitus on tehty 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Putkien 
suut eivät ole esteitä kaloille. Alkusuussa on metallinen ristikko, joka ke-
rää roskia ja kariketta.  

Hoitosuositus: Yläpään kalterin alimman osan poisto ts. kalterin muotoi-
lu uudestaan saattaa vähentää roskien kertymistä. Esimerkki vastaavasta 
toteutuksesta löytyy Haaganpurolta Hämeenlinnanväylän putkituksen 
yläpäästä.  Kertynyt ryönä pitää poistaa säännöllisesti. Putkituksen osalta 
tulisi selvittää, muodostaako se täydellisen nousuesteen taimenten nou-
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sulle. Putkituksen maanalaisen osuuden estevaikutuksesta ei ole tietoa, 
koska sen profiili ei ole yleisesti tiedossa ja arvioitavissa. 

 

Vesalantietä myötäilevä avo-uoma (jakso 39/kartta 6) 

Pituus 284 m. Uoman leveys on 1-2 m, syvyys 0,1-0,3 m. Uoman pohja on 
enimmäkseen hiekkaa, paikoin on soraa ja kiviä. Virtausnopeus on kohta-
lainen, osittain nivamainen. Uoma kulkee jyrkkä-äyräisenä kevyenliiken-
teenväylän ja Vesalantien välissä. Uoman reunoilla on puustoa ja pensaita 
vain paikoin, joten varjostus vaihtelee ja osa uomasta on avointa ja var-
jostamatonta.   

Jaksolla on kaksi tienalitusta, joissa on betonirummut. Nämä eivät muo-
dosta estettä vesieliöille. 

Uoman merkitys taimenen lisääntymis- tai elinalueena lienee ainakin 
toistaiseksi vähäinen johtuen sijainnista pitkien putkitusten yläpuolella. 

Hoitosuositus: Ympäröivää puustoa ei poisteta. 
 

Vesalantien alitus (jakso 40/kartta 6) 

Pituus 34 m. Betonirumpu ei ole este.   

Hoitosuositus: - 

 

Vesalantien puistokaista (Vantaan raja) (jakso 41/kartta 6) 

Pituus 77 m. Uoman leveys 1-2(-3) m, syvyys 0,1-0,3 m. Uoman pohja on 
hiekkaa. Vantaan rajalla jakson yläpäässä on kivikynnys. Varjostus on 
kohtalainen. Virtaus melko voimakas. 

Uoman merkitys taimenen lisääntymis- tai elinalueena lienee ainakin 
toistaiseksi vähäinen johtuen sijainnista pitkien putkitusten yläpuolella. 

Hoitosuositus: Ympäröivää puustoa ei poisteta. 
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5. Mellunkylänpuron rinnakkaisuoma 
Mellunkylänpurosta eroaa heti Itäväylän alla itään ojamainen uoma, jo-
hon Mellunkylänpurosta virtaa vettä tulva-aikoina (Tankovainion tulva-
oja). Alempana tähän uomaan purkautuu lähdevettä (Kurkimoisionpuis-
ton lähdenoro). Noro purkaa vetensä Broändanpuroon.   

 

Tankovainion tulvaoja (uoman ylempi osuus) (jakso C2/kartta 7) 

Pituus 359 m. Oja on rakennettu vuosina 2016–2017. Siinä virtaa vettä 
vain ylivirtaama-aikaan, jolloin Mellunkylänpurosta ohjautuu vettä ojaan. 
Muina aikoina oja on usein osittain kuiva tai seisovaa vettä on paikoin al-
likkoina. Ojauoman reunat ja pohja ovat monipuolisen luonnonkasvilli-
suuden kattamia. Uoman varrella ei kasva varjostavaa puuvartista kasvil-
lisuutta. 

Kausikuivalla jaksolla ei ole merkitystä taimenelle lisääntymis- ja elinalu-
eena.  

Hoitosuositus: - 

 

Kurkimoision lähdenoro (uoman alempi osuus) (jakso C1/kartta 7) 

Pituus 458 m. Uoman leveys on enimmäkseen 0,4-0,6 m, mutta jakson 
yläpäässä lähdekohdissa jopa 7 m, syvyys 0,05-0,2 m. Pohjamateriaali 
vaihtelee savensekaisesta hiekasta humuspitoiseen hiekkaan ja soraan. 
Muutamin paikoin on hieman kivikkoa.  

Lähdenoro on alaosa vanhasta historiallisesta Mellunkylänpuron uomas-
ta. Vanhan uoman yläosa oli avouomana yhteydessä Mellunkylänpuroon, 
kunnes Tankomäentien rakennukset rakennettiin vuosina 2014–2016. 
Tankomäentien suunnasta eli vanhan uoman suunnasta jakson alkuun 
laskee vielä hulevesiviemäri.  

Jakson yläpäässä uomassa on ruostelietteisiä lähdekohtia, joissa kasvaa 
ojatädykettä (Veronica beccabunga). Ojatädyke on silmälläpidettävä (NT) 
ja alueellisesti uhanalainen (RT/UUD 1b), etelärannikolla harvinainen 
vesikasvi. Alempana norossa lähteisyyttä ilmentävät purolitukka (Car-
damine amara) ja hetealvesammal (Chiloscyphus polyanthos) ovat run-
saita. Siellä norouoma on nykyisin varsin luonnontilainen, vaikka se on 
aikoinaan ollut suoristettu ojaksi.  

Noroa varjostaa paikoin puusto ja paikoin norouomaa ympäröivä rehevä 
ruohovartiskasvillisuus. 

Norolla ei ole merkitystä taimenelle lisääntymis- ja elinalueena, mutta se 
on muutoin arvokas vesiluontokohde.  

Hoitosuositus: Noronvarren suojapuusto ja -pensasto säilytetään. 
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Kartta 7. Broändanpuron alaosa ja Mellunkylänpuron rinnakkaisuoma (C1 ja C2) 

 

6. Broändanpuron uomajaksot 
Broändanpuro on Mellunkylänpuron sivuhaara, jonka alku on Itäväylän 
kupeessa Mustavuoren länsipuolella ja laskee Mellunkylänpuron alajuok-
sulle.  

Broändanpuro jaettiin rakennepiirteidensä perusteella kahdeksaan jak-
soon, jotka on tässä kuvailtu alhaalta latvalle (kartat 7 ja 8). 

Puro on kauttaaltaan hidasvirtainen, ilman merkittäviä niva- tai koski-
paikkoja. Tämän vuoksi Broändanpurolla ei ole merkitystä taimenelle li-
sääntymis- ja elinalueena. Sen sijaan puro toimii kevätkutuisten kalalaji-
en, kuten hauen ja särkikalojen, todennäköisesti myös ahvenen, kutualu-
eena. 
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Tulvapenkereen viereinen uoma (jakso 1/kartta 7) 

Pituus 263 m. Uoman leveys on 2,5-4 m, syvyys 0,1-0,6 m. Uomajakso on 
tehty tulvapenkereen perustamisen yhteydessä vuosina 2014–2017. 

Uoma on muotoiltu mutkittelevaksi. Se on savipohjainen, saven päällä on 
lietekasaumia, reunoilla kivetystä. Hidasvirtaista uomaa reunustaa leppä-
vesakko, joka antaa toistaiseksi vielä niukasti varjostusta uomalle. Vähäi-
sen varjostuksen ja hitaan virtauksen takia uoma on ehtinyt kasvaa pai-
koin melko umpeen. Runsaimpana umpeenkasvulajina on leveäosman-
käämi. 

Hoitosuositus: Varjostus on paranemassa vesakon varttuessa. Vesakkoa 
ei pidä poistaa. Tervaleppä on erityisen toivottu laji varjostamaan ja si-
tomaan uoman penkereitä. 

Uomajaksolle kerääntyvä hienoaines voi olla tulevaisuudessa ongelma 
uoman vedenvälityskyvylle, mutta ei niinkään kalastolle. 

 

Uoma tervaleppäkorvessa (jakso 2/kartta 7) 

kansikuva 

Pituus 218 m. Uoman leveys on 1-2,5 m, vesisyvyys vain 5-15 cm.  

Lehtipuuston hyvin varjostama uoma on alun perin ollut suora oja, mutta 
se on varsin hyvin luonnontilaistunut. Nykyään uoma on monimuotoinen, 
mutkitteleva ja leveydeltään vaihteleva. Uomassa on runsaasti riukumais-
ta puuainesta. Terttualpi kasvaa matalassa, kirkkaassa vedessä runsaana. 
Rantojen purolitukka ja hetealvesammal kertovat lähdevaikutuksesta. 
Etelästä uomaan purkautuu lähdevetinen ojamainen noro. 

Savipohjan päälle on kerrostunut mutapitoista lietettä. Paikoin uoman 
reunoilla ja uomassakin on ruostelietteisiä tihkupintoja.   

Uomaa reunustaa edustava tervaleppävaltainen lähteinen korpi ja lehto-
metsä. Puusto on ilmakuvien mukaan alkanut kehittyä 1960-luvulla, sitä 
ennen alue oli puoliavointa pensaikkoista luhtaa ja avointa niittyä. 

Jaksolla yksi puistotie ylittää uoman puurakenteista siltaa pitkin. 

Hoitosuositus: Uoma ja sitä ympäröivä metsä on arvokas luontokokonai-
suus, jonka annetaan kehittyä luonnontilaisena. 

 

Ojamainen osuus lehdossa (jakso 3/kartta 7) 

Pituus 385 m. Uoman leveys noin 3 m, paikoin hieman leveämpi, vettä 
uomassa on vain 10–20 cm. Suoran ja enimmäkseen tasalevyisen uoman 
pohja on savea ja saven päällä eloperäistä mutaa. Virtaus on hidas. Vesi-
kasvillisuus on niukkaa.  

Uoma on enimmäkseen koivuvaltaisen puuston hyvin varjostama. Uomaa 
reunustavat matalana vallina vanhat kaivumassat. 

Jakson keskivaiheilla uoman ylittää puistotien puinen silta. Jakson ylära-
jana on tie, jonka alitse puro virtaa metallista rumpua pitkin. Rummun 
molemmissa päissä uomaa on syvennetty reilust1, jopa 1,0-1,5 m syvyi-
seksi. 
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Hoitosuositus: Suojapuusto saa kehittyä luontaisesti. 

 

Allasmainen osuus (jakso 4/kartta 7) 

Pituus 65 m. Uomaa on aikanaan levennetty allasmaiseksi, leveys on jopa 
9 m, syvyys 0,2-0,4 m. Rannat ovat mutkittelevia. Uoman pohja on savea 
ja mutaa. Runsaan rantapuuston varjostuksen takia vesikasvillisuus on 
niukkaa.  

Hoitosuositus: Rantoja juurillaan sitovan, puroa varjostavan puuston an-
netaan kehittyä ja kasvaa rauhassa.  

 

Kallvikintien alitus (jakso 5/kartat 7 ja 8) 

Pituus 33 m. Kallvikintien ja sen lounaispuolella kulkevan kevyenliiken-
teenväylän alitusten kaksoisrummut ovat syvällä, melkein tai kokonaan 
veden alla. Tien ja pyörätien väliin jää avovetinen lammikko, jossa inven-
tointihetkellä oli iso kuollut hauki.   

Hoitosuositus: - 
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Kartta 8. Broändanpuron latva 

 

Lehtipuinen korpiosuus (uoman alempi osuus) (jakso 6/kartta 8) 

Pituus 282 m. Uoman leveys on noin 2 m. Vesisyvyys on vähäinen, 
enimmäkseen 5-10 cm. Uoma on entinen suora kokoomaoja, joka on nyt-
temmin umpeutunut. Uoman pohja on enimmäkseen savea ja humuspi-
toista hienoainesta (mutaa). Uomaa varjostaa tiheä, nuorehko lehtipuusto.  

Uomassa kasvaa paljon kasvillisuutta, suovehkaa ja saroja. Ympäröivältä 
märältä luhtakorpialueelta puroon laskee entisiä sarkaojia, ja osa niistä 
purkaa uomaa lähdevettä.  

Hoitosuositus: Luhtakorven ja uomaston annetaan kehittyä luontaisesti. 
Uoma voidaan ennallistaa lisäämällä sinne puunrunkoja. 

 

Avosuo-pensaikkoluhta (Mellunmäenluhta) (jakso 7/kartta 8) 

Pituus 367 m. Uoman leveys 1,5-2 m, syvyys 5-15 cm. Purojakso on sa-
mantyyppinen ojasta umpeutumalla syntynyt suoralinjainen, matala uo-
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ma kuin jaksolla 6, paitsi varjostavaa puustoa ei ole tai sitä vain vähän.  
Varjostuksen vähäisyyden takia uoma on hyvin umpeenkasvanut ja se 
miltei häviää märkään, tiiviskasvuiseen saraluhtaan.  Luhtanevaisissa 
kohdissa Mustavuoren suojelualueen kohdalla uoman reunoilla kasvaa 
mesimarjaa (Rubus arcticus), joka on Helsingissä harvinainen laji.  

Hoitosuositus: Alueen annetaan kehittyä rauhassa luonnontilaisena. Uo-
ma voidaan ennallistaa lisäämällä sinne puunrunkoja. 

 

Puuston varjostama uomaosuus (jakso 8/kartta 8) 

Pituus 292 m. Uoman leveys 3–4 m. Vettä on niukasti, 5-15 cm. Uoman 
pohja on hienoaineista mutaa tai leijua. Jakso on samantyyppinen kuin 
alemmat uomajaksot, suora, ojasta umpeutunut, hitaasti virtaava, lähes 
seisovavetinen. Erona on rantapuuston kohtalainen varjostus, jonka ansi-
osta uomassa on melko vähän kasvillisuutta. Kuivina kausina uoma kui-
vuu lähes kokonaan ja virtaus loppuu. Aivan jakson yläpäässä on allikko-
mainen levennys 

Hoitosuositus: Puusto säilytetään. 
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7. Mellunkylänpuron suunniteltu siirto vesiluonnon kannalta 
 

 

Kartta 9. Uomansiirtovaihtoehdot 

 

Alueen rakentamisen vuoksi Mellunkylänpuron uoman siirtoa harkitaan 
Itäväylän pohjoispuolella (kartta 9). Siirto koskee uomajaksoja 13–17. 
Tämän kartoituksen yhteydessä tarkistettiin maastossa mahdolliset siir-
tolinjat. 

 

Vaihtoehtojen vertailu vesiluonnon kannalta 

VE0 ja VE1 

Uomaa ei siirretä nykyisestä kohdastaan. 

 Uoman luonnontilaistuminen voi jatkua ja uomaa voidaan kun-
nostaa lisää. 

 Uoman varjostus ja lajisto säilyy ja kehittyy.  

 Ei aiheudu rakentamisaikaista hienoaineskuormitusta alavirran 
uomaosuuksille. 
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VE2 

Uoma siirretään länteen/lounaaseen. Siirtoalue on lehtipuustoista metsää, 
jossa ei ole olemassa valmista uomaa. 

 Uoma voidaan rakentaa luonnonmukaisen vesirakentamisen peri-
aattein, joten siitä on mahdollista kehittää sopiva ympäristö mo-
nimuotoiselle vesieliöstölle. 

 Alueella kasvaa varjostavaa puustoa, josta osa voidaan luultavasti 
säästää tulevan uoman reunoilla. Uoman varjostus paranee ajan 
mittaan, kunhan uoman varteen istutetaan sopivaa puustoa ja 
pensastoa.  

- Rakentaminen aiheuttaa hienoaineskuormitusta alavirran uoma-
osuuksille. 

- Uoman luonnontilaistuminen alkaa alusta ja vie aikaa. Tähän pro-
sessiin kuuluu mm. uoman asettuminen, pohja-aineksen lajittu-
minen, pohjan stabiloituminen, pinta- ja pohjaveden luontaisen 
yhteyden muodostuminen, luontaisen, paikkaan sopeutuneen 
ekosysteemin muodostuminen sekä vesieliöstön (sammalien, poh-
jaeläinten) mikrohabitaattien muovautuminen elinkelpoisiksi ja 
asettuminen sekä eliöiden kolonisaatio näihin uoman tarjoamiin 
mikrohabitaatteihin. 

 

VE2B 

Muuten sama kuin VE2, mutta uomalle tehdään uusi tienalitus Itäväylän 
alitse ja uoma liittyy alempaan uomaan lähellä nykyistä putkituksen suu-
ta. VE2B on vesiluonnon kannalta muuten samanarvoinen, mutta kieltei-
senä asiana on avoimen uoman lyheneminen verrattuna VE2:teen.  

 

VE3 

Uoma siirretään pohjoiseen/itään ja uomalle tehdään uusi Itäväylän ali-
tus. Siirtoalue on voimalinjakäytävää ja Tankovainion viheraluetta. Voi-
malinjan alla uoma kulkisi osittain samoilla paikkeilla, missä Mellunky-
länpuron uoma oli vielä 1980-luvun lopussa. Nykyisin tästä uomasta on 
paikalla jäljellä seisovavetinen, rehevä, suora ja avoin oja. Se ei ole sellai-
senaan otettavissa osaksi purouomaa, vaan siirtouoma pitää täälläkin pe-
rustaa ja rakentaa täysin uudestaan.  

VE3:ssa uomansiirron myönteiset ja kielteiset seuraukset vesiluontoon 
ovat samat kuin VE2:ssa, paitsi selvästi negatiivisempana seikkana on se, 
että suunnitellulla siirtoalueella ei ole juurikaan varjostavaa puustoa eikä 
sitä ole jatkossakaan helppoa järjestää uoman varrelle, sillä uoma kulkisi 
suurimmaksi osaksi avoimena pidettävässä voimalinjakäytävässä. 

Tässä vaihtoehdossa uomaan tulee myös nykyistä enemmän teiden ja vas-
taavien reittien alituksia, joista jokainen katkaisee purokäytävän ja voi 
muodostua vaellusesteeksi. 
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8. Purojen kalastuskäyttö 
Mellunkylänpuro on luokiteltu vaelluskalavesistöksi (Maa- ja metsätalo-
usministeriö 2022a). Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkimi-
nen ja pilkkiminen on kielletty, ja kielto koskee myös alueen vedenomis-
tajaa ja kalastusoikeuden haltijaa. Lisäksi viehekalastus on kielletty koski- 
ja virta- alueella ilman vedenomistajan tai kalastusoikeuden haltijan lu-
paa (Maa- ja metsätalousministeriö 2022b). 

Mellunkylänpuron kaltaiset pienet taimenen lisääntymispurot on tyypilli-
sesti katsottu kokonaisuudessaan koski- ja virta-alueeksi jo aiempienkin 
vastaavien määritelmien (lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virta-
paikat) aikana. 

Koska vesialueen omistaja ei myy eikä myönnä alueelle kalastuslupia 
(Helsingin kaupunki 2022b), on Mellunkylänpuro siten käytännössä ko-
konaisuudessaan viehekalastuskiellossa, jonka lisäksi myös onginta ja 
pilkintä ovat automaattisesti kiellettyjä. 

Helsinki-Espoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (Happo 
& Janatuinen 2021) virtavesien koski- ja virta-alueet (Vantaanjokea lu-
kuun ottamatta) varataan ensisijaisesti kalastukselta rauhoitetuiksi vael-
luskalojen kutu- ja poikastuotantoalueiksi. Rauhoituksen toteutumista 
tuetaan tiedotuksella ja riittävällä kalastuksenvalvonnalla. Merialueella 
lohen, meritaimenen ja vaellussiian kutuvaellusta turvataan jokisuiden 
lakisääteisten kalastuskieltoalueiden, kalaväylien ja vesialueen omistajien 
määräysten lisäksi rajoittamalla syysaikaista pyydyskalastusta kutujokien 
ja -purojen suualueilla. 

Pyydyskalastus on jo nykyisellään kielletty Vartionkylänlahden pohjukas-
sa Vuosaaren sillan ja Mellunkylänpuron suun välisellä alueella ympäri-
vuotisesti. Lisäksi pyydyskalastusta on rajoitettu ulompanakin lahdella 
välillä 1.4.–31.12. (Happo & Janatuinen 2021). 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (Happo & Janatuinen 
2021) on esitetty verkko- ja rysäkalastusta rajoitettavaksi myös alueelle 
johtavilla Vartiosaaren itä- ja länsipuolisilla salmialueilla (Ramsinsalmi, 
Reposalmi ja Jatasalmi) sekä länsipuolella Vartiokylänlahden ja Tullisaa-
renselän välisillä salmialueilla (mm. Porolahti, Laajasalon kanava ja 
Strömsinlahti). 
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9. Uomakunnostukset 
Mellunkylänpuron kunnostaminen kalaston ja muun puroluonnon näkö-
kulmasta on käynnistynyt vuonna 2007, jonka jälkeen kunnostuksia on 
tehty lähes vuosittain. Talkootyönä tehtyjä kunnostuksia on toteuttanut 
Virtavesien hoitoyhdistys. Lisäksi Helsingin kaupunki on toteuttanut vir-
katyönä Mellunkylänpuron vanhan mittapadon tilalle loivan tekokosken 
(jakso 4). Osa aiemmin tehdyistä kunnostustoimenpiteitä on kuitenkin 
sittemmin hävinnyt tehtyjen uomansiirtojen ja muiden uoman muokka-
usten yhteydessä. 

Tehdyistä toimista (taulukko 1, kartta 10) huolimatta purossa on edelleen 
monin paikoin kunnostustarvetta, joka vaihtelee uomajaksoittain. Jakso-
kuvausten yhteydessä ja luvussa 11 annetaan suosituksia tuleville kunnos-
tuksille ja muille hoitotoimille. 

Uomakunnostusten ohella Mellunkylänpuron yhteyteen on tehty myös 
erilaisia hulevesien viivyttämiseen tai viherrakentamiseen liittyviä ratkai-
suja, mutta näiden vaikutukset eivät aina ole olleet puroluonnon kannalta 
positiivisia (esimerkkinä jakson 25 allas).  

Mellunkylänpuron ja Broändanpuron alajuoksulle on tehty myös laajem-
pi tulvasuojaus (Mellunkylänpuron jakso 2 ja Broändanpuron jakso 1). 

 
 
Vuosi  Alue  Nro kar‐

talla 10 
Kiveä  Soraa 

2007  Ojapuistonkosken patoraunio (ohitusuoma) 7    

2007  Metroputkituksen alapuoli 14   X 

2008  Untamalantie ‐ Metroputkituksen alapuoli 12–14 X  X 

2008  Mittapadon tekokoski  1 X  X 

2009  Ojapuisto, Linnapellonojan yhtymäkohdan ympäristö 9 X  X 
2010  Ojapuisto, Linnapellonojan yhtymäkohdan ympäristö 9 X  X 

2011  Paneliantien alapuoli  15 X  X 

2012  Paneliantien alapuoli  15 X  X 

2015  Ojapuisto, Vaarnatien ulkoilureitin ympäristö 5,6 X  X 

2016  Ojapuisto, Rekitien ulkoilureittien ympäristö 9,10 X  X 

2016  Ojatien yläpuoli  4 X  X 

2017  Ojapuisto, Vaarnatien ulkoilureitin yläpuoli 6 X  X 

2017  Ojapuisto, Rekitien ulkoilureittien ympäristö 9,10 X  X 

2018  Ojatien ympäristö  3,4 X  X 

2019  Ojatien ympäristö  3,4 X  X 

2019  Ojapuistonkosken yläosa  8,9 X   

2020  Tankomäenkujan yläpuoli 2 X  X 

2021  Untamalantien alapuoli  11 X  X 

2021  Untamalantien yläpuolisen altaan yläpuoli 12 X  X 

2022  Untamalantien yläpuolisen altaan yläpuoli 12 X  X 

Taulukko 1. Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Helsingin kaupungin Mellunkylänpu-
ron pääuomassa toteuttamat kunnostukset vuosina 2007–2022. Tiedot on koottu 
yhdistelemällä eri lähteistä sekä haastattelemalla Jouni Simolaa.  
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Kartta 10. Mellunkylänpuron vesistökunnostukset (numerot viittaavat taulukkoon 1) 
  



Silvestris luontoselvitys oy Mellunkylänpuron ja Broändanpuron luonnonarvojen kartoitus 2022 39 (51) 
  

10. Luonnonarvot 

10.1. Taimen 

Mellunkylänpurossa on luonnonvarainen taimenkanta (Salmo trutta). 
Osa yksilöistä käy syönnösvaelluksella meressä ja palaa Mellunkylänpu-
roon kutemaan. Taimenen merivaelteiset kannat ovat erittäin uhanalaisia 
(EN) (Urho ym. 2019). 

 

Kannan alkuperä 

Mellunkylänpuron vesistöstä ei ole säilynyt historiallista tietoa mahdolli-
sesta taimenen esiintymisestä (Jormola 2004). Mellunkylänpuron nykyi-
nen taimenkanta on todennäköisesti saanut alkunsa kotiutusistutuksista 
(taulukko 2), joita tehtiin vuosina 2000, 2007 ja 2012–2013 (Janatuinen 
2015). 

Ensimmäinen pienimuotoinen kokeellinen istutus taimenen tehtiin jo 
vuonna 2000. Suunnitelmallisemmat kotiutusistutukset käynnistyivät 
Virtavesien hoitoyhdistyksen toimesta vuonna 2007. Istutuksia ei kuiten-
kaan jatkettu, kun selvisi että purossa oli jo tapahtunut taimenen luon-
taista lisääntymistä (Tuiskunen 2007, Janatuinen 2015). 

Hyvin käynnistynyt luontainen lisääntyminen koki takaiskun kesäkuussa 
2009, kun purossa tapahtui tuntemattoman päästön seurauksena laaja 
kalakuolema, joka tappoi puron taimenet lähes kokonaan. Kotiutusistu-
tuksia jatkettiin vielä kalakuoleman jälkeen vuosina 2012–2013 taimen-
kannan tukemiseksi (Janatuinen 2012, 2015). Vuoden 2014 jälkeen vesis-
töön ei ole enää tehty taimenistutuksia (Happo & Janatuinen 2021). 

Mellunkylänpuron kotiutusistutuksia on tehty vastakuoriutuneilla tai 
syömään oppineilla poikasilla (vuosina 2000 ja 2007) sekä silmäpisteas-
teella olevalla mädillä (2012–2013). Poikasistutukset tehtiin vuonna 2007 
Aarrepuistonkosken ja Ojapuistonkosken alueille ja mäti-istutukset vuo-
sina 2012–2013 puron yläjuoksulle Vantaan rajalta Paneliantien alapuo-
lelle. 

Vuoden 2000 kotiutusistukkaiden alkuperäistä ei ole varmaa tietoa. 
Vuonna 2007 istukkaat olivat Aurajoen kantaa ja vuosina 2012–2013 In-
garskilanjoen kantaa (Lindblad 2007, Janatuinen 2007, 2014). 

 
  2000  2007  2012  2013 

mspa        8450  4750 

vk  ?  7000       

Koko vesistö  ?  7000  8450  4750 

Taulukko 2. Mellunkylänpuron vesistöön tehdyt taimenen kotiutusistu-
tukset vuosina 2000–2013. Istukkaat silmäpisteasteella olevaa mätiä 
(mspa) tai vastakuoriutuneita poikasia (vk). Tiedot: Lindblad (2007) ja 
Janatuinen (2014). 

 

Kannan nykytila 

Taimenen luontainen lisääntyminen on käynnistynyt Mellunkylänpuron 
vesistössä jo 2000-luvun puolivälissä, ennen vuonna 2007 tehtyä toista 
kotiutusistutusta (Janatuinen 2015). 
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Mellunkylänpuron vesistössä on tehty viime vuosina kutuaikaan joitakin 
havaintoja kookkaista meritaimenista, vaikka toistaiseksi lisääntyminen 
on ollut pääasiassa koko elämänsä paikallisena purossa elävien yksilöiden 
varassa (Simola, henk.koht. tiedonanto). 

Luonnonvarakeskus on seurannut yhdessä nykyisen Helsinki-Espoon ka-
latalousalueen kanssa Mellunkylänpuron vesistön taimenkannan tilaa 
sähkökoekalastuksilla vuodesta 2004. Ojapuistonkosken vakiokoealaa on 
kalastettu 2012 alkaen lähes vuosittain, joten sen tulokset (kuvat 10 ja 11) 
antavat suuntaa taimenkannan viime vuosien kehityksestä vesistössä. 

Sähkökoekalastuksia on tehty satunnaisesti myös muualla Mellunkylän-
purossa: mittapadon tekokoskella, Tankomäenkoskessa, metroradan alit-
tavan putkituksen alapuolisella virta-alueella ja Aarrepuistonkoskessa. 

Sähkökalastusseurannan sekä kutu- ja muiden havaintojen perusteella 
Mellunkylänpuron taimenkannan kehitys vaikuttaa lupaavalta. Kutu- ja 
poikashavainnot ovat lisääntyneet ja laajentuneet viime vuosina. Mahdol-
lisista vedenlaatuongelmista kieliviä taimenten evävaurioitakin on havait-
tu Ojapuistonkosken koekalastuksissa vain muutamia kertoja. 

Taimenta esiintyy nykyisin ainakin Paneliantiehen saakka ylävirrassa. 
Ylimmät paikallisten yksilöiden kutuhavainnot on tehty Aarteenetsijän-
tien ja Paneliantien välisellä uomaosuudella (Simola, henk.koht. tiedon-
anto). 

Ylimmät havainnot merestä nousseista kookkaista taimenemoista on vuo-
rostaan tehty metroradan alittavan putkituksen ja Untamalantien välisel-
tä avouomaosuudelta (Simola, henk.koht. tiedonanto), joten ne pääsevät 
Ojapuistonkosken patoraunion ohitse ainakin sopivan virtaamatilanteen 
vallitessa. Metroradan alittavan putkituksen mahdollista estevaikutusta 
taimenelle ei tunneta. Se saattaa muodostaa osittaisen tai jopa täydellisen 
nousuesteen. 

 
 

 
 
Kuva 10. Taimenen kesänvanhojen (0+) poikasten ja vanhempien yksilöiden (> 0+) 
saalis Mellunkylänpuron Ojapuistonkosken vakiokoealalla vuosina 2009–2022. 
Todellinen yksilötiheys on suurempi. Vuosina 2010–2011 ja 2015 koealalla ei kalas-
tettu. 
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Kuva 11. Taimenen kesänvanhojen (0+) poikasten saalis Mellunkylänpuron Oja-
puistonkosken vakiokoealalla vuosina 2009–2022. Todellinen yksilötiheys on suu-
rempi. Vuosina 2010–2011 ja 2015 koealalla ei kalastettu. Vuodesta 2014 alkaen 
poikaset ovat täydellä varmuudella peräisin luonnonkudusta. 

 

10.2. Muu kalasto 

Sähkökoekalastusten ja muiden kerättyjen havaintojen perusteella Mel-
lunkylänpuron kalastoon kuuluu ainakin yhdeksän eri kalalajia: taimen, 
kolmipiikki, kymmenpiikki, hauki, ahven, särki, salakka, seipi ja suutari 
(Sähkökoekalastusrekisteri 2022, Jormola 2004, Tuiskunen 2007, Simola 
henk.koht. tiedonanto). 

Mikäli tarkasteluun otetaan mukaan myös vesistön suualue ja Broändan-
puro, lajimäärä todennäköisesti kasvaa, sillä suualueen kalasto on käy-
tännössä yhtenevä läheisen merialueen kanssa. Tällaisiin lajeihin kuulu-
vat mm. Jormolan (2004) mainitsemat lahna ja pasuri. Broändanpurolla 
on vanhastaan maine ainakin hauen kutualueena (mm. Jormola 2004). 

Mellunkylänpurossa on nykyisin myös luonnonvarainen täplärapukanta, 
joka on saanut alkunsa luvattomasta istutuksesta. Ensimmäiset tiedossa 
olevat havainnot lajista ovat syksyn 2013 sähkökoekalastuksista, jolloin 
Ojapuistonkosken alueelta saatiin yksi aikuinen täplärapu (Janatuinen 
2013). Nykyisin täplärapua esiintyy jo laajalla alueella Mellunkylänpuros-
sa. Ylin havainto lajista on tehty Aarrepuistonkoskessa, ja laji on varsin 
yleinen alapuolisella avouomaosuudella (Simola, henk.koht. tiedonanto). 

 

10.3. Muu lajisto 

Tässä työssä ei tehty varsinaisia lajistoselvityksiä. Joistain huomionarvoi-
sista lajeista kertyi kuitenkin havaintoja ja niitä tarkistettiin myös eri läh-
teistä. Lajistoa on lueteltu raportin liitteessä 1. 

Saukko (Lutra lutra) liikkuu ainakin satunnaisesti alueella. Saukko on 
jäänyt ainakin kerran auton alle eläimen ylittäessä Kallvikintietä (Suo-
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men lajitietokeskus 2022).  Kallvikintien rummut sopivat saukolle huo-
nosti kulkutieksi ja siksi eläin kulkee mieluummin tien yli. 

Koskikara (Cinclus cinclus) (vaarantunut, VU) talvehtii satunnaisesti 
Mellunkylänpuron koskipaikoissa, myös alimmassa ns. Mittapadonkos-
kessa (BirdLife Suomi 2021). Ilmeisesti laji ei kuitenkaan ole vakituinen 
talvehtija. Saattaa olla, että esim. muuten lajille oletettavasti hyvin sopi-
vassa Aarrepuistonkoskessa on häiritsevän paljon ihmistoimintaa. 

Kasvillisuudesta on kerätty runsaasti tuoretta tietoa siniverkkoselvityk-
sessä. Varsinaisia vesisammalia ei kuitenkaan ole siinä yhteydessä tunnis-
tettu lajilleen. Tämän vuoksi näitä havainnoitiin nyt. Mellunkylänpuron 
ylimmissä koskissa, Ojapuistonkoskessa ja Aarrepuistonkoskessa on run-
sasta vesisammalpeitettä kivillä. Myös lajimäärä oli suurin näissä koskis-
sa. Alajuoksun koskipaikoissa levät kilpailevat ja osittain syrjäyttävät ve-
sisammalet.  

Vesisammalet tarjoavat hyvän elinympäristön pohjaeläimille, joista mo-
net ovat taimen tärkeää ravintoa. Sammalet myös puhdistavat vettä. Ve-
sistöstä löytyi kahdeksan vesisammallajia, joista yleisimmät ovat sau-
konsammal (Leptodictyum riparium) ja isonäkinsammal (Fontinalis 
antipyretica).     

Purojen varsilla esiintyy runsaasti vieraslajeja, mikä on tyypillistä kau-
punkipuroille. Mm. jättipalsami on runsas. Monin kohdin puronvarrel-
la ovat alueen asukkaat ryhtyneet torjumaan jättipalsamia kitkemällä. 

Huomattavaa on, että puroissa ei esiinny haitallista vieraslajia isosorsi-
moa eikä vesiruttoa. Isosorsimo voi muodostaa tiheitä kasvustoja, jotka 
estävät kalojen liikkumista.  

Ojatädyke (Veronica beccabunga) on alueellisesti uhanalainen (RT) ja 
Helsingissä harvinainen laji. Lajia esiintyy Mellunkylänpurossa muuta-
min kohdin niukkana. Runsaimmat esiintymät ovat Kurkimoision läh-
denoron tihkupinnoilla. 

Korpinurmikka (Poa remota) on silmälläpidettävä laji, jota löytyi noin 
yhden neliömetrin kasvusto Itäväylän ja Länsimäentien risteyksen poh-
joispuolelta, pienen lähdevetisen ojan partaalta (kartta 11). Jos alue ra-
kennetaan, laji kannattaa siirtää esimerkiksi Kurkimoision noron varteen, 
jossa se viihtynee hyvin. 

Helsingissä harvinaisia lajeja ovat mm. liereäsara (Carex diandra) Mel-
lunkylänpuron jaksolla 21 ja mesimarja (Rubus arcticus) Mustavuoren 
suojelualueella Broändanpuron jaksolla 7. 
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Kartta 11. Korpinurmikan esiintymäpaikka 

 

 

11. Suositukset luonnonarvojen suojelemiseksi 

11.1. Vedenlaadun parantaminen 

Vedenlaatua parantamalla pyritään säilyttämään monipuolinen vesieliös-
tö ja entisestään vahvistamaan luonnonvaraista taimenkantaa.  

 

Kiintoaines- ja ravinnekuormituksen hallinta 

Vesistökuormitus tulee suurelta osin sulamis- ja sadevesien kautta. Hule-
vesien tuoma kiintoaines liettää taimenen kutusoraikkoja ja haittaa ve-
sisammalten kasvua ja leviämistä. Osa kiintoaineskuormituksesta tulee 
uomaeroosion kautta eli veden virtaamavaihteluiden syövyttäessä puron 
uomaa ja rantatöyräitä.  

Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan vähentää perustamalla kos-
teikkoja. Kosteikot tulisi toteuttaa riittävän isoina. Kosteikkojen veden-
puhdistuskyvylle keskeinen tekijä on veden viipymä. Koska pääosa kuor-
mituksesta tulee tulva-aikoina, viipymän tulisi olla riittävän pitkä myös 
näillä jaksoilla. Viipymän on katsottu olevan tarpeeksi pitkä, kun kos-
teikon pinta-ala on vähintään 0,5 prosenttia valuma-alueensa pinta-
alasta (Puustinen ym. 2007).  

Viipymän lisäksi kosteikon tehoon vaikuttaa sen muotoilu. Kosteikko pi-
täisi muotoilla niin, että vesi kiertää mahdollisimman laajasti koko kos-
teikon alueella. 

Kosteikko olisi erittäin tarpeen jaksolle 5 laskevassa sivuhaarassa.  
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Eroosiosuojaukset 

Uomaeroosiota voidaan torjua eroosiosuojauksilla, joita voidaan tehdä 
esim. kivistä, puunrungoista tai istuttamalla rantatörmiin sitovaa kasvilli-
suutta kuten pajuja. Joissain tapauksissa voidaan turvautua myös luon-
nonkuitumattoihin, mikäli muut menetelmät eivät riittävän hyvin sovellu 
käyttöön. Myös tulvatasanteet ja luiskien tarpeeksi loiva muotoilu estävät 
kiintoaineskuormitusta.  

Erilaiset kiintoainesta vähentävät ratkaisut pidättävät myös enemmän tai 
vähemmän ravinnekuormitusta.    

Kiintoainesongelmaa aiheuttavat mm. se, että putkitusten suiden alla 
rantatörmiä ei ole suojattu kunnolla esimerkiksi kiveämällä. Muutamissa 
kohdissa rantatörmät ovat jyrkkiä ja epästabiileja ja ne vaatisivat muotoi-
lua ja eroosiosuojausta (sivuhaara A, jaksot 5, 7, 9, 13. 

 

Veden lämpötilan hallinta 

Erityisesti taimenen kannalta oleellinen vedenlaatukysymys on veden 
lämpötila. Veden liiallinen lämpeneminen on ongelma puroissa hellekau-
sina alivirtaama-aikaan. Ilmastonmuutoksen myötä ongelman voi odot-
taa kasvavan.  

Korkeat lämpötilat haittaavat taimenen kehitystä ja ovat lajille jopa kuo-
lettavia (Jonsson & Jonsson 2009, Elliott & Elliott 2010). Veden liiallinen 
lämpeneminen heikentää veden kykyä sitoa happea ja aiheuttaa kala-
kuolemia. Myös osa muusta vesieliöstöstä kärsii matalasta happipitoi-
suudesta.  

Mellunkylänpurossa melko voimakas pohjavesivaikutus pitää vedenläm-
pöä alhaisena kesähelteillä. Tällä on tärkeä merkitys taimenelle. 

Untamalantien yläpuolelle perustettu allas (jakso 25) on ongelmallinen, 
sillä avoimessa altaassa vesi lämpiää voimakkaasti. Mahdolliset hule-
vesikosteikot ja tulva-altaat tulee rakentaa uoman sivuun ja niin, että 
myöskään niiden kautta puroon päätyvä vesi ei pääse kesäaikaan liiaksi 
lämpenemään tai haihtumaan. 

Toinen keskeinen tekijä puroveden lämpenemisen ehkäisyssä on varjos-
tuksen ylläpito ja lisääminen. Tähän keinona ovat puuston ja pensaston 
istutukset harvapuustoisille tai puuttomille rantaosuuksille.  

 

11.2. Rantojen hoito  

Rantavyöhykkeen puusto ja pensasto vaikuttavat varjostuksellaan viilen-
tävästi ja estävät vesikasvillisuuden liiallisen kasvun.  

Hyvin kehittynyt ja monipuolinen rantakasvillisuus sitoo uoman reunoja 
ja stabiloi niitä. Tämä on merkittävää paitsi puroluonnolle myös kaupun-
kiympäristön rakenteiden kannalta.  

Rantakasvillisuudesta varisee puroon hyönteisiä ja kariketta, jotka ovat 
ravintoa kaloille ja muille vesieliöille. Rantakasvillisuus antaa myös suo-
jaa kaloille.  

Nykyisin Mellukylänpuron rantapuusto ja -pensasto ovat osalla purojak-
soista harvaa tai puusto sekä pensasto puuttuvat kokonaan. Tavoite ran-
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tojen hoidossa tulisi olla se, että puron uoman varrella koko pituudella on 
vähintään toisella rannalla puusto ja sitä täydentävä pensaskerros.  

Yhtenäisenä jatkuva puustoinen purokäytävä toimii myös maanpäällisen 
eliöstön kulkureittinä ja leviämistienä.  

 

Puiden ja pensaiden istutus 

Puustoa tulisi avoimilla uomaosuuksilla täydentää ensisijaisesti uoman 
eteläpuolella, jotta saadaan paras varjostus uomalle. Parhaiten Mellunky-
länpuron varteen soveltuvat maamme luonnonvaraiset lajit, kuten terva-
leppä, isot pajut, lehtosaarni ja kynäjalava. Saarnen varjostava vaikutus ei 
ole niin voimakas kuin muilla mainituilla lajeilla, ja lisäksi sitä rasittaa 
nykyään saarnensurma-tauti (Hymenoscyphus pseudoalbidus), joka har-
sii latvuksia. Sekapuuna saarni on kuitenkin suositeltava. Myös kuusia voi 
istuttaa paikoin. Kuusi tarjoaa suojaa pieneläimille.  

 

11.3. Uomakunnostukset 

Kiveäminen ja soraistus 

Uomaa kiveämällä ja soraistamalla luodaan taimenelle sopivia elin- ja li-
sääntymisympäristöjä, jotka myös lisäävät uoman monimuotoisuutta ja 
hapettavat puron vettä. 

Taimenen lisääntymistä ajatellen soran lisääminen ja soraikkojen puhdis-
taminen on hyväksi monilla jaksoilla. Näitä kohteita on selitetty jaksoku-
vausten hoitosuosituksissa.  

 

Puuaineksen lisääminen uomaan 

Puuaines on vesieliöille hyödyllistä. Vedessä olevat puunkappaleet, kuol-
leet oksat ja lahorungot tarjoavat eliöstölle suojaa ja monipuolistavat vir-
tausoloja.  

Virtaavaan veteen asetettu tai sinne kaatunut runko ohjaa virtausta ja 
uomaeroosiota. Esimerkiksi uoman pinnalla makaavan rungon alle ko-
vertuu virran voimasta helposti kuoppa, joka tarjoaa taimenelle suojapai-
kan. Hyvin asetettu runko ohjaa virtauksen niin, että sen alapuolinen ku-
tusoraikko pysyy paremmin puhtaana hienoaineksesta. Uppopuut ovat li-
säksi monelle pieneliölle ja vesisammalelle erinomainen elinalusta. 

Tämän vuoksi virtavesikunnostuksissa olisi suositeltavaa käyttää kivien ja 
soran lisäksi myös puuainesta.    
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11.4. Uoman hoito 

Mellunkylänpuron uoman hoidossa lähtökohtana ja tavoitteena on sa-
teenvarjolaji taimenen elinympäristöjen pitäminen kunnossa. Broändan-
purolla ei ole vastaavaa erityistä vesilajia, joten sen uoman hoitoon ei täs-
sä anneta yleisiä suosituksia. 

 

Soraikoiden puhdistus 

Luonnontilaisissa puroissa vuosittain kutevat kookkaat taimenemot ja 
ajoittaiset tulvat pitävät soraikot puhtaina ja kuohkeina niin, että taimen-
ten lisääntymistulos pysyy hyvänä. Erityisesti Mellunkylänpuron alajuok-
sulla uomassa liikkuu runsaasti hienojakoista kiintoainesta. 

Kiintoainekuormitus aiheuttaa sen, että soraikot liettyvät ja kovettuvat. 
Taimenten on vaikeampi kutea tällaisiin laadultaan heikentyneihin so-
raikoihin ja niihin kudetusta mädistä kuoriutuu vähemmän poikasia kuin 
niissä puroissa, joissa soraikot säilyvät puhtaampina. 

Soraikkojen käsityönä tehtävää puhdistamista on tarpeen harkita joillain 
jaksoilla, varsinkin alajuoksulla, mikäli alueille ei ole mahdollista tuoda 
lisää uutta seulottua kutusoraa.  

Puhdistamista tehdään tyypillisesti lapioilla, talikoilla ja ämpäreillä niin, 
että virtaava vesi puhdistaa soraikon lietteestä. Samassa yhteydessä voi-
daan poistaa soraikoille kasvanutta vesikasvillisuutta, kuten palpakkoa ja 
ranta-alpia, joiden juurakko kerää tehokkaasti kiintoainesta soraikkoon. 

Soraikoiden puhdistamisesta ei tiettävästi aiheudu merkittäviä haittavai-
kutuksia muille lajeille ja vuosittain käsittelyä tarvitsevien alueiden pinta-
ala on pieni. 

 

Vesikasvillisuuden poisto 

Luontainen kasvillisuus kuuluu olennaisena osana puroluontoon. Kasvil-
lisuus tarjoaa suojaa ja ravintoa kaikille vesieliöille.  

Paikoitellen purouomaan voi kuitenkin muodostua tiheää kasvillisuutta, 
joka vaikeuttaa esimerkiksi kalojen liikkumista uomassa, heikentää uo-
man vedenvälityskykyä tulvavirtaamilla ja kerää kiintoainesta. 

Mellunkylänpurossa liiallinen kasvillisuuden muodostuminen on yhtey-
dessä varjostuksen puutteeseen, ravinnekuormitukseen ja hitaaseen vir-
tausnopeuteen. Tehokkaimmin umpeenkasvua voidaan hillitä lisäämällä 
varjostusta. Kasvillisuuden poisto tuo yleensä vain väliaikaista apua, sillä 
runsas kasvillisuus palautuu nopeasti, mikäli sille suotuisat olosuhteet 
säilyvät ennallaan. 

Tyypillisimmin haitallinen uomaa tukkiva kasvillisuus koostuu laajoja 
kasvustoja muodostavista ilmaversoiskasveista. Mellunkylänpurossa tuk-
kivia kasvustoja muodostavat erityisesti leveäosmankäämi. Umpeenkasvu 
ei kuitenkaan ole Mellunkylänpurossa yhtä paha ongelma kuin muissa 
Itä-Helsingin puroissa. 

Monin paikoin, etenkin taimenille tärkeillä virtajaksoilla uoman umpeen-
kasvaneita alueita on yleensä paras avata käsityönä, jolloin vältytään ko-
netyöltä ja haitalliselta uoman kaivamiselta. Muilla pääkaupunkiseudun 
puroilla saatujen kokemusten perusteella ainakin palpakkoja ja osman-
käämiä voidaan poistaa puron matalammilta uomanosuuksilta melko 
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helposti käsityönä. Näiden kasvien juuret ovat melko pinnassa, joten ko-
ko kasvin saa yleensä kerralla juurineen pois, kun siihen tarttuu juuren 
tyvestä ja vetää. 

Paras aika leveäosmankäämin poistamiseen on kesällä, jolloin virtaama 
on pieni ja vesi on melko lämmintä. Kahluuhousuilla ja käsineillä varus-
tautunut muutaman hengen työryhmä pystyy yhden työpäivän aikana 
poistamaan kymmeniä neliöitä tällaista tiivistä kasvillisuutta purouomas-
ta. Purosta kerätty kasvijäte kannattaa kuljettaa kompostoitavaksi, jos si-
tä ei voi jättää puron varteen. 

 

11.5. Vieraslajien hallinta 

Mellunkylänpuron varrella esiintyy runsaasti vieraslajeja. Näistä esimer-
kiksi jättipalsami syrjäyttää usein alkuperäislajistoa tehokkaasti. Se si-
too heikosti maata ja lisää näin rantojen pintaeroosiota. Lajin hävittämi-
nen vaatii usean vuoden ajan säännöllistä kitkemistä ja/tai niittoa. Vuo-
sittainen torjunta tulisi aloittaa kesällä, ajoissa ennen siementen kypsy-
mistä. Torjuntaa kannattaa tehdä ylhäältä alkaen. Alueen asukkaat ovat 
torjuneet jättipalsamia monin paikoin varsin tarmokkaasti.  

Etelänruttojuuri ei leviä siemenestä. Nykyisellään lajia on useilla jak-
solla istutettuna (mm. jaksot 21 ja 27). Lajin haittana rantaistutuksissa on, 
että se syrjäyttää luontaisen kasvillisuuden ja lisää kiintoaineksen huuh-
toutumista rannoilta. Lajia ei pidä käyttää rantojen istutuksissa. Olemas-
sa olevat istutukset voisi hävittää.  

 

11.6. Huomionarvoisten kasvilajien suojelu  

Ojatädyke säilynee kasvupaikoillaan, jos uomat saavat kehittyä luon-
nontilaisina.  

Jättipalsami uhkaa ojatädykettä Mellunkylänpuron jaksolla 2.  

Korpinurmikka Itäväylän varrella säilyy, jos aluetta ei rakenneta. Jos 
maankäyttö muuttuu, tulisi kasviesiintymä pelastaa siirtämällä se toiseen 
paikkaan uoman varrella (ks. luku 10.3). 

Liereäsara on hyvä huomioida kunnostuksia tehdessä.  

Mesimarja säilynee Mustavuoren suojelualueella ilman erityisiä toimia. 
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LIITE 1 Lajiluettelot (raportissa mainittuja/huomionarvoisia lajeja) 
Uhanalaisuus:  
EN erittäin uhanalainen  
VU vaarantunut  
RT  alueellisesti uhanalainen 
NT silmälläpidettävä 
 
Vieraslaji: 
x Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012) 
x Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo) (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203), 

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012) 
 
Putkilokasveja     

Cardamine amara  purolitukka  runsas, lähdeilmentäjä 

Carex diandra  liereäsara  Helsingissä harvinainen laji 

Impatiens glandulifera  jättipalsami  x 

Petasites hybridus  etelänruttojuuri  x 

Poa remota  korpinurmikka  NT 

Rubus arcticus  mesimarja  Helsingissä harvinainen laji 

Typha latifolia  leveäosmankäämi 
tukkii helposti uomia varjos‐
tamattomilla jaksoilla 

Veronica beccabunga  ojatädyke  NT, RT 

 
Vesisammalia  

Calliergon cordifolium  luhtakuirisammal   

Chiloscyphus polyanthos  hetealvesammal   

Fontinalis antipyretica  isonäkinsammal   

Hygroamblystegium fluviatile  koskisammakonsammal   

Leptodictyum riparium  saukonsammal   

Marchantia polymorhpa  keuhkosammal   

Ptychostomum pseudotriquetrum  lettohiirensammal   

Schistidium rivulare  puropaasisammal   

 
Kalat ja rapu   

Abramis brama lahna  

Alburnus alburnus  salakka  

Blicca bjoerkna pasuri  

Esox lucius  hauki

Gasterosteus aculeatus  kolmipiikki  

Leuciscus leuciscus  seipi  

Monochamus sutor  suutari  

Perca fluviatilis ahven  

Pungitius pungitius  kymmenpiikki

Rutilus rutilus  särki  

Salmo trutta  (meri)taimen EN 

Pacifastacus leniusculus  täplärapu x 

 
Muut eläimet   

Cinclus cinclus  koskikara VU 

Lutra lutra  saukko  
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