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12.15

12.16

12.17

12.14

12.13  Susien luonnonsuojelualue

Nuuksionpään Ruuhijärveltä itään, Velskolassa Urja-järven poh-
joisosassa sijaitseva noin 13 hehtaarin laajuinen Susien luonnon-
suojelualue sisältyy Natura 2000 -verkostoon sekä osittain 
valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan. Rannoilla on sekä 
tiheäkasvuista sekametsää että kalliota ja muualla alueella kallio-
männikköä ja kuusivaltaista osin rehevääkin metsää puronvarsi-
neen. Kartta ja kuva ks. s. 263.

12.12  Väärän luonnonsuojelualue

Velskolan kartanolta länteen, Vääräjärven pohjoisosassa sijaitseva 
vähän yli viiden hehtaarin laajuinen Väärän luonnonsuojelualue 
kuuluu osittain valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. 
Myös Natura 2000 -verkostoon kuuluvassa kohteessa on mm. 
vehreää rantaa ja kallioista metsää. Kartta ks. s. 263.

12.14  Kilpilammen–Lippukallion alue

Velskolan Pitkäjärven ja Kattilajärven välissä sijaitseva 30 heh-
taarin laajuinen Kilpilammen–Lippukallion alue kuuluu nykyään 
Nuuksion kansallispuistoon. Alueella on lähinnä korkeita kallio-
selänteitä, jäkälien ja kanervien verhoamia kalliometsiä ja kuusik-
koja. Pieni nevarantainen Kilpilampi sijaitsee keskeisellä paikalla 
komean Lippukallion jyrkänteen läheisyydessä. Alueen eläinlajeja 
ovat mm. liito-orava ja metso. Lippukallio kuuluu valtakunnalli-
sesti arvokkaiden kallioalueiden joukkoon.
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12.15 Lippukallion jyrkänne ja 
lohkareikko

 60.3036° P  24.6289 ° I

Lippukallion puner-
tava granodioriitti-
harjanne on korkea, 
äkkijyrkkä, loivasti län-
teen kaatuva törmä. 
Jyrkänteen alapuolella 
on kallioseinästä 
irronneita, hyvin isoja 
lohkareita. Kartta ks. 
s. 265.

12.16 Luolamainen kalliolippa ja 
diabaasijuoni

 60.3015 ° P  24.6279 ° I

Kattilajärven itärannan lähellä sijaitsee hieman luolamainen, 
noin metrin korkuinen kalliolippa, jonka takaseinässä ja katossa 
on tummanharmaa kapea diabaasijuoni. Sulanut kiviaines on 
tunkeutunut kauan vuorijonopoimutuksen jälkeen maankuoren 
yläosaan lähelle maanpintaa juonena. Kartta ks. s. 265.

12.17  Erä-Mattilan 
luonnonsuojelualue

  60.3000 ° P  24.6283 ° I

Välittömästi Kilpilammen–Lippukallion alueen eteläpuolella 
sijaitsevalla vajaan hehtaarin laajuisella Erä-Mattilan luonnonsuo-
jelualueella on kauniita Kattilajärven rantakallioita ja iäkästäkin 
havumetsää. Kohde on osa Natura 2000 -verkostoa ja Lippukal-
lion arvokasta kallioaluetta. Kartta ks. s. 265.


