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12.11  Espoon korkein kohta
  60.3212 ° P  24.6002 ° I

Espoon korkein kohta on 114,2 metrin korkeudella merenpinnasta. 
Paikka sijaitsee Velskolassa Saarijärven lounaispuolella, noin 200 
metrin päässä järven rannasta Mustakorven kalliolla. Uudenmaan 
virkistysalueyhdistykselle kuuluvalta Yli-Takkulan tilalta alkaa tie, 
jonka päästä kulkee polku kohti järven eteläkärkeä. Sieltä polku 
jatkuu Mustakorven suojuotin pohjoispäähän, jonka länsipuolella 
Espoon korkein kohta sijaitsee.

Saarijärven vedenpinta on yli 40 metriä alempana. Mäntyval-
tainen puusto peittää näkymän järvelle lähes täysin. Itärinteeltä 
näkyy Mustakorven suojuotin murroslaaksoa. Kallio on graniittia 
ja granodioriittia, joissa rakoilu näkyy syvinäkin raitoina, sillä 
korkea laki on ehtinyt rapautua pidempään kuin nykyisillä ran-
noilla olevat kalliot. Mustakorven kallio kuuluu Nuuksion kansallis-
puistoon sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen laajaan Mustakal-
lio–Sudenrotko-kallioalueeseen. 
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12.13 Susien luonnonsuojelualue
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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.


