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13.27  Meerlammen niitty
  60.2907 ° P 24.5783 ° I

Vajaan puolen hehtaarin kokoinen perinneympäristö, pieni niitty-
alue sijaitsee Meerlammen länsirannan tuntumassa Nuuksiontien 
pohjoispuolella. Kasvillisuus on kalkkivaikutteista, ja niityllä sekä 
lähimetsissä kasvaa useita kämmekkälajeja. Niityllä on tavattu 
mm. soikkokaksikkoa ja lehtoneidonvaippaa sekä lähimetsistä 
valkolehdokkia ja maariankämmekkää. Alueella kasvaa myös 
muutamia isoja mäntyjä ja mm. katajia. Meerlammen niityllä 
kasvava omenapuu kertoo aiemmasta ihmisasutuksesta, alueen 
historiaan liittynee myös kaskeaminen. Niitylle pääsee mm. Sol-
vallasta ulkoilutietä ja lähempänä kohdetta metsäpolkua pitkin. 
Kartta ks. s. 315.

13.26  Meerlammen jyrkänne  
ja lohkareikko

  60.2927 ° P 24.5765 ° I

Meerlammen luoteis- ja ulkoilutien eteläpuolella sijaitseva kallio-
jyrkänne ja lohkareikko ovat vaikuttavia. Jyrkänteen alaosassa 
on ylijyrkkä kalliotörmä, lippa. Kallioseinämässä erottuu hienosti 
kiven rakoilu, joka on tuot-
tanut kiinnostavia muotoja. 
Jyrkänteen edustalla on kaksi 
erittäin suurta lohkaretta, 
joiden välissä on kapea käy-
tävä. Toisessa lohkareessa 
on luolamainen halkeama, 
joka kapenee sisäänpäin. 
Enimmillään halkeaman 
korkeus on 3–4 metriä ja 
leveys yli metrin. Kohteelle 
on matkaa Nuuksiontieltä 
noin 700 metriä ja Solvallan 
urheiluopistolta ulkoiluteitä 
pitkin vähän toista kilomet-
riä. Kartta ks. s. 309 ja 315.
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13.29  Meerlammen lehmusmetsä
  60.2880 ° P 24.5731 ° I

Luontotyyppinä suojeltu vajaan hehtaarin kokoinen Meerlammen 
lehmusmetsä sijaitsee aivan Nuuksiontien eteläpuolella, Musta-
kallion pohjoispuolisessa jyrkänteessä. Alueella kasvaa runsaasti 
metsälehmuksia sekä monia muita puulajeja: mm. haapaa, 
kuusta ja harmaaleppää. Puusto on eri-ikäistä ja lahopuita on 
paljon. Aluskasvillisuudessa on mm. kevätlinnunhernettä, kieloa 
ja lehto-orvokkia. 

13.28  Nuuksiontien jyrkänne
  60.2888 ° P 24.5677 ° I 

Noin 15 metriä korkea graniittinen jyrkänne kohoaa Nuuksion-
tien pohjoispuolella heti tien reunasta noin 800 metriä Solvallan 
pysäköintialueelta kaakkoon. Kallion pinnassa näkyy jonkin 
verran kulumisjälkiä, koska jyrkänne on suosittu kiipeilyseinämä. 
Kohde kuuluu arvokkaaseen kallioalueeseen Mustakallio–
Sudenrotko. Jyrkänteen pohjoispuolella on Maahisenkierroksen 
näköala tasanne, josta näkee hienosti Nuuksion Pitkäjärvelle.

NäköalaNäköala


