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4.15  Soukan Kasavuori
  60.1313 ° P 24.6649 ° I

Kasavuoren laki on monien mielestä Espoon hienoin näköala
paikka. Länsireunan huippu kohoaa 44 metrin korkeuteen 
meren pinnasta. Sieltä avautuu avara näkymä Suomenlahdelle 
ja lounaisen Espoon rannikolle. Lakialue on myös hyvä paikka 
seurata lintujen muuttoa. Laelle pääsee polkuja pitkin koillisesta 
Soukansalmentien jatkeen pyörätieltä ja idästä Kasavuorenrinteen 
päästä. 

Rinteet ovat paikoin porrasmaisia graniitille ominaisen vaaka
rakoilun vuoksi. Kasavuori kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin 
kallioalueisiin.

4.16  Kasavuoren rapakivilohkare
 60.1327 ° P 24.6681 ° I

Kallion päällä kulkevan 
polun varrella on kaksi rapa
kivistä siirtolohkaretta, joista 
suurempi on noin 1,5 metriä 
korkea.

4.14  Soukan siirtolohkare
  60.1401 ° P 24.6766 ° I

Noin kaksi metriä korkea rapakivilohkare sijaitsee kalliojyrkänteen 
alla Soukanväylän länsipuolella ja Kastevuorenkuja 3:n pysäköinti
alueen pohjoispuolella.
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4.17  Hanikan luontopolku

Hanikan luontopolku kiertelee Suinon
salmen, Kaitalahden ja Soukansalmen 
välissä noin viiden kilometrin matkan. 
Reitin varrella on monenlaisia metsiä: 
rannoilla tervalepikoita, kallioilla män
niköitä ja näiden välissä kuusivaltaisia 
sekametsiä. Polun itäosassa on hienoja 
merenrantanäkymiä. Luontopolku on 
viitoitettu, reitin varrella on opastauluja 
ja kosteissa paikoissa on pitkospuita. 
Hanikan luontopolun esite on saatavilla 
netissä, osoitteesta espoo.fi/luontopolut.
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4.18  Kaitalahti
 60.1381 ° P 24.6912 ° I 

Kaitalahdella voi tarkkailla lintutornista valtakunnallisesti arvok
kaan luontokohteen monipuolista linnustoa. Kaitalahti on maa
duntalahti eli lahti mataloituu ja kohoaa lopuksi kuivaksi maaksi. 
Kartta ks. s. 93.
 

4.19  Hanikan siirtolohkare
 60.1296 ° P 24.6806 ° I

Erittäin suuri, noin viisi 
metriä korkea rapakivisiirto
lohkare sijaitsee Hanikan 
luontopolun varrella, muu
taman kymmenen metrin 
päässä Suvisaarentien ja 
Soukanniementien risteyk
sestä. Kivi on rauhoitettu 
luonnonmuistomerkkinä 
1986. Kartta ks. s. 93.

4.20  Mätäjärvi
 60.1319 ° P 24.6737 ° I

Hanikan luontopolun länsiosassa on EteläEspoossa melko harvi
nainen suoalue, Mätäjärvi. Pienehköllä suolla on sekä nevaa, 
korpea että luhtaa. Mätäjärven kohdalla on noin 550 vuotta 
sitten ollut meren salmi, joka on erottanut Hanikan ja Soukan
niemen mantereesta. Kartta ks. s. 90 ja 92.

4.21  Soukan muinaisranta
 60.1326 ° P 24.6724 ° I

Soukan Litorinamerivaiheen muinaisranta sijaitsee luontopolun 
varrella Soukansalmentien opastaulun lähellä. Lohkareikko on 
kymmenien metrien pituinen. Kartta ks. s. 90 ja 92.


