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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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12.3  Käärlammen siirtolohkare
 60.3301 ° P  24.6796 ° I

Yli kolme metriä korkea, suuri haljennut siirtolohkare sijaitsee 
Käärlammen länsipuolella, korkeimman kalliomäen eteläosassa, 
noin 70 metrin päässä lammen rannasta. Kartta ks. s. 253.

12.2  Pitkäsuo

Halkolammen ja Käärlammen välissä sijaitseva Pitkäsuo on noin 
1,5 kilometriä pitkä, mutta kapea suo, joka sijaitsee vedenjaka-
jalla. Pitkäsuon eteläosasta vesi virtaa Bodominjärveen ja edel-
leen Espoonlahteen ja pohjoisesta Lepsämänjoen ja Vantaanjoen 
kautta Helsingin Vanhankaupunginselälle. Kallionseinämien 
välissä oleva suo on luonnontilainen ja erämainen; mm. itä-
reunassa jyrkät kalliot laskeutuvat suoraan suohon. Pitkäsuolla 
on useita suotyyppejä, lähinnä rämeitä, mm. isovarpuräme ja 
rahkaräme, sekä korpia, mm. heinä- ja ruohokorpi sekä metsä-
kortekorpi.

Suon pohjoisosassa ja pohjoispuolella on edustavaa puronvar-
silehtoa, jossa on rehevää kasvilajistoa, mm. runsaasti eri saniais-
lajeja, imikkää ja valkolehdokkia. Suon pohjoisosasta laskeva puro 
on hyvin arvokas sekä maisemallisesti että lajistollisesti. Pitkäsuon 
eteläreunassa kulkee Vihdintie ja pohjoisessa Pitkäsuon puron yli 
ulkoilutie. Kartta ks. s. 253 ja 277. 12.4  Luukin muinaisranta

 60.3301 ° P  24.6875 ° I

Luukin muinaisranta on kallion juurelle kasaantunut Yoldiameren 
aikainen lohkarevyö, jolla on pituutta noin 100 metriä ja leveyttä 
10–20 metriä. Kallion laki on huuhtoutunut paljaaksi. Kohde sijait-
see Hepolammen koillispuolella lähellä ulkoilutietä, joka johtaa 
Vihdintielle. Kartta ks. s. 253.


