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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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11.14  Bakhägnanin 
pähkinäpensaslehto

  60.2811 ° P 24.6963 ° I

Luontotyyppinä suojeltu Bakhägnanin pähkinäpensaslehto sijait
see Röyläntiestä länteen, Maarinpuron pohjoispuolella, peltojen 
ympäröimän metsäsaarekkeen rinteessä ja sen alla olevassa 
painanteessa. Runsaan kahden hehtaarin suuruisessa lehdossa 

kasvaa jopa 300 suurta 
pähkinäpensasta, mutta 
puuston valtalaji on kui
tenkin kuusi. Muuta kas
villisuutta edustavat mm. 
lehtokuusama, paatsama, 
käenkaali, kielo ja valko
vuokko. Kosteissa pai
koissa on paljon saniaisia.

11.13  Snettansin vanha laidun
  60.2928 ° P 24.6729 ° I

Röylässä, Snettansintien länsipuolella sijaitsevan perinne
ympäristön koko on lähes neljä hehtaaria. Aiemmin lammas
laitumena olleella alueella on kosteaa ojien halkomaa niittyä, 
hakamaisia kohtia sekä metsälaidunta. Kasvilajistossa on mm. 
purtojuurta, mesimarjaa ja pähkinäpensasta. Paikoitellen kasvaa 
runsaasti vadelmaa. Välittömästi laitumen pohjoispuolella 
sijaitsee Nettaan purolaakso Röylän meandereineen. Laitumesta 
koilliseen tien toisella puolella on Röylän muinaisranta. Snet
tansin vanhalla laitumella harrastetaan metsästystä 1.10.–31.12., 
jolloin siellä ei ole toivottavaa retkeillä. Kartta ks. s. 239.
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