
17 TEHTAANKADUN METSÄ 
 

 
Kuva x. Tehtaankadun metsän alue. 
 
Kylä tai taajama: Keskusta  
Maastokäynti: 7.5.21 ja 9.6.21/ Teppo Häyhä    
Kohteen pinta-ala: 1,66 ha    
 
MUUTOS EDELLISESTÄ INVENTOINNISTA: 
Teollisuusaluetta on laajennettu alueen keski- ja eteläosiin, joten rajausta on pienennetty alle 
puoleen alkuperäisestä.  Paikalla ollut kangasräme ja korpipainanne ovat jääneet teollisuusalueen 
laajennusten alle. Jäljellä oleva metsä on säilynyt ennallaan, mutta valtapuustoa on harvennettu 
10-15 vuotta sitten. Pohjoisrajaa on siirretty parikymmentä metriä pohjoiseen päin. Alueen nimi on 
muutettu Tehtaankadun metsäksi (vanha nimi: Metsästysmuseon eteläpuolinen alue). 
  
ALUEEN YLEISKUVAUS 
Pinnanmuodot, maa- ja kallioperä, kasvillisuustyyppi, puusto, ym.: 
Tehtaankadun teollisuusalueen ja Metsästysmuseon väliin jäävä vajaan hehtaarin laajuinen metsä 
on kasvanut entiselle savipohjaiselle pellolle. Päämetsätyyppi on lehtomainen kangas, mutta 
alueen pohjoisosan painanteessa on muutama aari kosteaa hiirenporras-käenkaali (AthOT) -tyypin 
lehtoa ja tämän ympärillä tuoreen ja kostean lehdon välimuotoa. 

 
Valtapuusto on varttunutta, koivu- ja kuusivaltaista. Puustossa on kuusi isoa raitaa, muutama 
melko iso haapa ja aluspuustossa harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Alueen eteläosassa 
valtapuusto on havupuuvaltaista, sillä koivun osuus latvuksessa vähenee ja männyn osuus 
kasvaa. Pensaskerros on myös lehto-osalla melko heikosti kehittynyt koostuen lähinnä vain 
pienistä lehtipuiden taimista. Kostean lehdon painanteessa kasvavat hiirenporras, kylänokkonen, 
metsäalvejuuri, rönsyleinikki ja ojakellukka. Lehtomaisen kankaan aluskasvillisuus on osaksi 
heinittynyt. 
 
KASVILLISUUS 



Vallitsevat kasvillisuustyypit: käenkaali-mustikkatyyppi (OMT) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot (NT/NT) – noin 
kuusi aaria, lisäksi kostean ja tuoreen lehdon välimuotoa 
Kasvillisuuden rakenteeseen vaikuttavat tekijät: teiden ja pihan reunavaikutus, reunaoja 
 
PUUSTO   
Pääpuulaji(t), peittävyys yli 30 %: kuusi, koivu 
Muut puulajit: mänty, tuomi, harmaaleppä, pihlajaa 
Ikäarvio: pohjoisosa 50-60 vuotta, eteläosa 60-70 vuotta 
Puuston kerroksellisuus: Valtapuusto melko tasakokoista, aluspuusto kerroksellinen, vaihtelevan 
runsas 
Erityisen vanhat yksittäiset puut: kuusi isoa raitaa 
Muut yksittäiset erikoiset puut: 
Jalot lehtipuut: 
Lahopuusto: Jonkin verran, yksi iso kuusipökkelö ja muutama maapuu, lisäksi tykkylumen 
vaurioittamia pieniä lehtipuiden runkoja. 
 
PENSAAT (0,5 - 2 m) 
Vallitsevat lajit, peittävyys yli 30 %: harmaaleppä, pihlaja 
Muut lajit: punaherukka, vadelma, koivu 
 
PUTKILOKASVIT, SAMMALEET, JÄKÄLÄT JA SIENET 
Valtalajit: käenkaali, valkovuokko, lillukka, mustikka, metsäkastikka, metsäliekosammal, 
seinäsammal 
Runsaat lajit: metsäimarre, metsäkurjenpolvi, kevätpiippo, nurmilauha, metsäalvejuuri, puolukka, 
ojakellukka, hiirenporras, etelännokkonen, korpi-imarre, metsäkorte, rönsyleinikki, ojakellukka, 
metsäkerrossammal, koukkusuikerosammal, isokastesammal, lehtohaivensammal 
Haitalliset vieraslajit ja puutarhakarkulaiset: 
Harvinaiset lajit ja indikaattorit: lehtonokkasammal (Eurhynchium angustirete) 
Uhanalaiset lajit: 
 
ELÄINLAJISTO: 
 
KOHTEEN EDUSTAVUUS: Vankkapuustoisena taajamametsänä kohde on pientä pinta-alaansa 
merkittävämpi reheväpohjainen metsäkohde. Erityisarvona on lehtipuuston runsaus ja 
monipuolisuus, haavat sekä etenkin isot raidat. 
 
MAISEMALLINEN MERKITTÄVYYS: Metsä muodostaa tärkeän metsävyöhykkeen museoiden 
pihojen ja teollisuusalueen väliin. Tehtaankadun varrelta kohde erottuu vehreänä ja 
runsaspuustoisena keitaana. 
 
LUONNONTILAISUUS: Puusto luonnontilaistumassa viimeisimmästä harvennuksesta. Alueeseen 
kohdistuva kulutus on vähäistä, joten aluskasvillisuudessa ei juuri näy kulumista. 
 
ARVO LÄHILUONTO- JA / TAI OPETUSKOHTEENA: Vähäinen merkitys pienen pinta-alan ja 
melun takia. Lähistöllä on useita luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä taajamametsiköitä ja tien 
toisella puolella Käpälämäen alue. Tehtaankadun metsä on osa tätä arvokasta kokonaisuutta. 
 
SOVELTUVUUS METSO-KOHTEEKSI: Ei sovellu. 
 
IHMISEN VAIKUTUS: Puuston hoito, melu. 
 
MAHDOLLISET UHAT: Päätehakkuu 
 



HOITOEHDOTUS JA HOIDON KIIREELLISYYS: Metsään sopii parhaiten hallittu hoitamattomuus. 
Kuusettumista tulee seurata alueen pohjoispuoliskossa ja tarvittaessa pienet kuuset raivataan pois. 
   
Kohteen aiemmat tiedot: LUMOS-kohteiden inventointi 2004, Tehtaankatu 5-21 luontoselvitys 
2021 
 

 
Kuva x. Tehtaankadun metsän lehtomaista osaa alueen keskellä. 



 

 


