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8.9  Kaivoskallio 
 60.2268 ° P 24.7955 ° I

Kaivoskallio, joka tunnetaan myös nimellä Gruvberget, sijaitsee 
Leppävaaran urheilupuistossa, stadionin länsipuolella. Kalliolla on 
louhittu 1800-luvulla, minkä seurauksena alueella näkyy jälkiä, 
mm. kaivoskuilu.

Kaivoskallio on paikallisesti arvokas luontokohde. Kallion 
rinteillä ja tyvessä kasvaa mm. jaloja lehtipuita ja haapoja, arvok-
kaita lehtokasveja sekä keto- ja kulttuurikasveja. Kallion komeilla 
jyrkillä seinämillä kasvaa runsaasti erilaisia sammalia.

Valtakunnallisesti arvokkaaseen Lintuvaara–Monikko -kallio-
alueeseen kuuluvalle Kaivoskalliolle pääsee helposti pieniä pol-
kuja pitkin kohdetta ympäröiviltä ulkoiluteiltä. Laelta näkee jalka-
pallokentän ja peltojen yli Turuntielle, josta kallio erottuu myös 
hyvin. Kartta ks. s. 160.

8.10  Monikonpuro
 

Monikonpuro virtaa runsaan kuuden kilometrin matkan Espoon 
ja Vantaan rajan tuntumasta, Lintuvaaran ja Hämevaaran alueilta 
Monikon metsän ja arvokkaan Lintuvaara–Monikko -kallioalueen 
halki. Matkallaan se sivuaa Leppävaaran urheilupuistoa ja Sellon 
kauppakeskusta ja laskee Perkkaan jälkeen Vermon eteläpuo-
lella Iso Huopalahteen. Enimmillään uoman leveys on noin kaksi 
metriä. Sellon ympäristössä ja Vermon alueella puron reittiä on 
muutettu ja se kulkee mm. kanavarakennelmissa ja tekokoskissa. 

Monikonpuro on tärkeä virtavesi Espoossa; maisema-arvojen 
lisäksi huomattavaa on varsin monipuolinen ja runsas kalakanta 
puron kokoon nähden, mm. meritaimen nousee puroon. Lisäksi 
siellä asustaa mm. merkittäviä vesiperhoslajeja. Talvisin puron 
varrella saattaa nähdä myös saukon jälkiä tai jopa itse eläimen. 
Kartta ks. s. 157, 160 ja 167. 
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8.11  Monikonpuron 
luonnonsuojelualue 

Luonnonsuojelualue sijaitsee Leppävaaran 
urheilupuiston pohjoispuolella, ja käsittää 
noin 700 metriä pitkän, luonnontilaisen 
osan Monikonpuron laaksosta, jossa Moni-
konpuro virtaa arvokkaan Lintuvaara– 
Monikko -kallioalueen välitse. Purolaakso 
on paikoin jyrkkäpiirteinen. Suojelualueen 
koko on lähes viisi hehtaaria.

Alueen kasvillisuus on monikerroksista 
kuusivaltaista, lehtomaista sekametsää 
sekä rehevää lehtoa. Lahopuuta ja erilai-
sia kääpiä esiintyy monin paikoin hyvin 
runsaasti, ja alueella on myös useita 
kolopuita ja vanhoja lehtipuita. Monikon-
purolaakson arvoa lisää sen ollessa tärkeä 
ekologinen yhteys, jota voivat käyttää niin 
uhanalainen taimen kuin maalla kulkevat 
eläimet.

8.12  Veräjäkallio
  60.2259 ° P 24.8094 ° I

Leppävaaran Veräjäkallio on muodostunut granodioriitista, joka 
on parhaiten nähtävissä alarinteillä. Laelta on hyvä näköala kou-
lujen yli kohti Leppävaaran keskustaa. Kallio sijaitsee Leppävaaran 
kirkon tontilla Veräjäpellonkadun pohjoispuolella.


