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12.1  Luukin luonnonsuojelualue 

Luukin ulkoilualueella sijaitsee noin 140 hehtaarin laajuinen 
luonnonsuojelualue, joka valtaosiltaan kuuluu Natura 2000 
-verkostoon, vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja valtakun-
nallisesti arvokkaaseen Käärlammen kallioalueeseen. Vihdintien 
pohjoispuolella oleva alue rajautuu koillisosastaan Nuuksion 
kansallispuiston erillisalueeseen, johon puolestaan kuuluu mm. 
Koivulan lehtopurolaakso. Luonnonsuojelualueelle on luonteen-
omaista Nuuksion järviylängölle ominainen kalliomänniköiden ja 
-jyrkänteiden sekä rehevien purolaaksojen ja kapeiden soiden ja 
lampien vuorottelu. Metsätyypit vaihtelevat karuista kalliomän-
niköistä tuoreisiin ja lehtomaisiin, kuusivaltaisiin metsiin. Alueen 
pohjoisosassa on laajemmin lehtoa. Eliölajisto on runsas ja siihen 
kuuluu useita uhanalaisia tai harvinaisia vanhan metsän lajeja, 
kuten liito-orava ja eräitä kääpiä. Alueella kulkee hyväkuntoisia 
ulkoiluteitä ja metsäpolkuja. Ulkoilureitti toimii myös luonto-
polkuna, jonka varrella on alueen luonnosta kertovia opasteita. 
Hauklammen rannalla on uintipaikka laitureineen sekä erillinen 
koirien uimaranta.
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12.5  Hauklammen jyrkänne
 60.3351 ° P  024.6863 ° I

Hauklammen jyrkältä itärannalta on hienot näkymät Hauklam-
melle. Kallion kivilaji on granodioriitti. Jyrkänteelle pääsee helposti 
Vihdintien suunnasta leveitä ulkoiluteitä pitkin. Kartta ks. s. 253.

näsiä

12.6  Koivulan lehtopurolaakso

Valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmassa oleva lähes 20 
hehtaarin suuruinen Koivulan lehtopurolaakso kuuluu Nuuksion 

kansallispuistoon. Rehe-
väkasvuisessa purolaak-
sossa on monipuolinen 
kasvi- ja eläinlajisto. 
Siellä kasvaa mm. velho-
lehteä, lehto-orvokkia, 
metsälehmusta ja 
kotkansiipeä. Eläimistä 
huomionarvoinen on 
mm. liito-orava. Puroa 
seurailee polku. Kartta 
ks. s. 253.

12.7

12.7  Pyykorven lehmusmetsä
  60.3427 ° P  24.6705 ° I

Luontotyyppinä suojeltu runsaan kahden hehtaarin laajuinen 
Pyykorven lehmusmetsä sijaitsee Lakistossa Luukin ulkoilualueen 
pohjoisosassa. Metsässä kasvaa lähes 50 runkomaista metsä-
lehmusta ja noin 20 vaahteraa. Muuten puusto on kuusivaltaista, 
muita puulajeja ovat mm. haapa ja raita. Monella kookkaalla 
metsälehmuksella ja vaahteralla esiintyy vanhan metsän ilmentä-
jälajia, raidankeuhkojäkälää. Alueen kasvillisuudessa on eri lehto-
tyyppien piirteitä. Siellä kasvaa mm. pähkinäpensasta, näsiää, 
nuokkuhelmikkää, kevätlinnunhernettä ja sinivuokkoa sekä 
mustakonnanmarjaa. Rinnemaastossa sijaitsevan lehmusmetsän 
länsiosan läpi kulkee ulkoilutie Luukin Mustalammelta Lakiston 
Skogbyntielle. Kartta ks. myös s. 253.


