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11.10 Häklanpuron latvat

Maakunnallisesti arvokas Häklanpuron (Lukbäcken) yläjuoksu 
muodostaa yhtenäisen alkuperäisessä uomassaan virtaavan puro
uomaston, joka sisältää monta arvokasta luontokohdetta. Häklan

purossa on pudotuskor
keutta noin 20 metriä. 

Snettansintien ja Luukin
tien länsipuolella sijaitse
vassa Nettaan purolaaksossa 
puro mutkittelee voimak
kaasti monessa kohdassa. 
Purolaakson eteläosassa 
on jyrkkärinteinen, vanhaa 
kalliomännikköä kasvava 
Slätberget, jolta on hyvät 
näkymät laaksoon. Nettaan 
purolaakson luonnontilaa 
ovat heikentäneet mm. 
hakkuut, mutta puronvarren 
puusto on kuitenkin säilynyt 
monin paikoin hyvänä. Laak
son eteläosan lehtokorvessa 
kasvaa edelleen vaateliaita 
lehtokasveja.
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11.9  Lillmossen
  60.2992 ° P 24.6969 ° I

Pieni, kahden hehtaarin kokoinen suo sijaitsee Röylässä umpeen
kasvaneen Palojärven ympärillä, Vanhan Lahnuksentien itäpuo
lella, noin 150 metriä Snettansintien ja Röyläntien risteyksestä 
pohjoiseen. Maakunnallisesti arvokas luontokohde koostuu 
monista suotyypeistä: eteläosassa on korpea, muuten alueella on 
rämettä ja nevaa. Lillmossen on maisemallisesti kaunis ja kasvilli
suudeltaan edustava, siellä kasvaa mm. pääkaupunkiseudulla 
harvinaisia saroja ja vaateliaita rahkasammalia.
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11.12  Röylän muinaisranta
  60.2925 ° P 24.6758 ° I

Röylän muinaisranta sijaitsee Röylässä Slätbergetillä. Snettan
sintie 29:ää vastapäätä lähtee puomilla suljettu metsäautotie 
länteen. Kun sähkölinja ja tie erkanevat toisistaan, kuljetaan poh
joiseen ylös mäkeä reilut 50 metriä. Erikokoisista kivenlohkareista 
muodostuneen muinaisrannan yläosassa kasvaa komeaa iäkästä 
männikköä. Sieltä voi nähdä myös alempana puiden lomasta 
pilkottavalle Snettansin vanhalle laitumelle. Kartta ks. s. 239.

11.11  Röylän meanderit ja juoluat
 60.2998 ° P 24.6801 ° I meanderit Luukintien lähellä

 60.2968 ° P 24.6763 ° I meanderit metsätörmän lähellä

Luukinjärvestä laskeva Lukbäcken polveilee (meanderoi) voimak
kaasti Nettaan purolaaksossa monessa kohdassa. Luukintien 
lähellä joki mutkittelee kuusikossa, jossa kasvaa myös mm. 
harmaaleppää. Etelämpänä kapeassa laaksossa muinainen vuo
laampi virta on kuluttanut hiekkamuodostuman reunaan jyrkän 
törmän. Näiden paikkojen välissä on myös virtauksesta sivuun 
jääneitä juoluoita, jotka ovat kourumaisia ja pitkänomaisia tai 
kasvillisuudeltaan ympäristöstään selvästi eroavia kosteita pai
nanteita. Joenvarret ovat monin paikoin saniaisten valloittamia. 
Kartta ks. s. 239.


