
LEHTO KOHTEITA 

J. Rajamäen vesitorninmäen kalkkilehto (7) 

Valtakunnallista luokkaa, useita harvinaisia lehto- ja kallio

kasveja. 

2. Pähkinälehto Klaukkalassa Luhtajokeen laskevan pikkupuron var

ressa Palomäen itäjuurella Vantaan rajalla (75) 

Kymmeniä pähkinäpensaita, eräät jopa 5-6 m korkeita, rikas 

lehtokasvisto, harvinaisia sieniä. Puron länsipuolelta on ha

kattu metsää. Länsipuolelta puroon laskee erittäin jyrkkä ja 

reheväkasvistoinen kuru. Varjostavia kuusia voidaan poistaa 

tilanteen niin vaatiessa. Rauhoitus toivottava. 
(66) 

3. Nummenpää, Hangasjoki, puronvarsilehto Vihdin rajalla. Hyvin 

rehevä kevätkasviesiintymä: keltavuokkoa, mukulaleinikkiä, 

lehtoJ..einikkiä, linnunsilmää, imikkää, näsiää, linnunhernettä, 

häpykannusta, kotkansiipeä. Eteläraanalla hetteikköä, jolla 

kasvaa uhanalainen kämmekkäkasvi soikkokaksikko. Puusto leppää 

ja kuusta. Rauhoitus suositeltava. 

4. Uusikylä, Koiransuolenojan ja Hirmunojan varsi (35) 
Puronvarsi suureksi osaksi laitumena, rinteillä leppävaltaista 

lehtoa. Rikas ja rehevä kevätkasvisto: keltavuokko, mukulalei-

.. nikki, lehtoleinikki, imikkä, kiurunk.annus, kullero, näsiä, 

erittäin harvinainen hento kiurunkannus ja samoin uhanalainen 

lehtovesma sekä puronvarsiniityllä isokäenrieska. Yläosassa 

puhdas haavikko. Lintukeidas, yläosassa mm. satakieli. Myös 

maisemallisesti harvinaislaatuinen. 

5. Matkunojan varsi(33) Kiljava-Uusikylä 

Keväisin tulvivaa puronvarsilehtoa. Kasvisto lähes kuin edellä. 

Ruohosuon kohdalla lähteikkö, jossa harvinainen vienansara. 

Hyvin kaunista, osittain koskemattoman tuntuista. 

6. Kirkonkylä, Haakinmäen eteläreuna, pähkinälehto (59) 

Tiheä ja puhdas pähkinäpensaikko, joka hakattiin pois talvella 

83-84. Koska pähkinä uusiutuu nopeasti, olisi alue syytä koet

taa SA.ada nyt rauhoi tukseen. 

7. Raala, Palojokivarsi, kevät- ja lehtokasvillisuutta (52) 
Mm kiurunkannus, keltavuokko, sinijuuri. Kannattaa rauhoittaa. 

Puronvarsi avointa,tulvivaa; rinteet lepikko- ja kuusilehtoa. 

Nurmijärven  luontokohteita   
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8. Vantaanjoen varsi Vantaan kaupungin ja Palojoen kylän v~l~llä 

eli Haukkainkallion - Sudenkallion alue {57) 

Haukkainkallio on Palojoen kylän etelälaidalle leimaa antava 

maisemakohde. Kallion pystysuoralla koillisella jyrkänteellä 

on hiidenkirnun puolikas. Kallion itäjuurella on kevätkasvien 

leimaamaa lehtoa: mm. lehtosinijuuri. Alueella on paikoin mm. 

pähkinäpensasta. Osa alueesta on hakattu. Pitäjän rauhallisim

pia alueita. Harvinaisen kuningaskalastajan asuin- ja mahdolli

sesti pesimäpaikka. Tietynasteinen rauhoitus suositeltavaa. 

9. Vantaan varsi alueella Nukari - Tunturivuori (49) 

Luonnonkaunis jokiluonto- ja lehtoalue. Soveltuu retkikohteeksi 

Kumpumäen kohdalla kävelysilta joen yli. Alue suojattava raken

tamiselta (tämä koskee koko Vantaan vartta, josta kannattaa 

kehittää vesi- ja patikkaretkeilykohde). 

1o')~Viitastenojan ja Vantaan varsi ojasuun alapuolella (54-55) 
11~ Rehevää, luonnontilaista purmnvarsilehtoa ja -kosteikkoa. Ke

vätkasveista mainittakoon lehtosinijuuri ja -sienistä punake

vätmaljakas sekä poimukellomörsky. 

12. Liimaniitunojah varsi (JO) 

Puronvarsilehtoa ja hetteikköä 

13. Vantaan varsi Myllykosken alapuolella (53) 

Osa alueesta säilynyt koskemattoman tuntuisena. Kallioperässä 

kalkkia. Aleksis Kiven Kaanaanmetsä. Rikas kasvisto ja linnusto 

Hakkaamatta säilyneet kohdat arvokas nähtävyys: Vantaaseen 

laskevien "kurujen" varsilla kaatuneita, sammaloituneita puun

runkoja; metsä tiheää, "pysähtynyttä•. 

14. Kalkkikaivos ja -lehto rautatien ja Hankotien risteyksessä (4) 

Kaivosonkalo, tiheää lehtopensaikkoa mutta ei harvinaisia laje

ja. Lehmusryhmä kaivoksen koillispuolella. 

1~. Korpi, H5gdal, lehtoalue Vihdin rajalla2J17) 

Kunnan tulevan vapaa-ajankeskuksen alueella rehevä lehtoalue 

Lapoolle johtavan tien varrella. Erittäin suuria puita. Käsi

teltävä varoen, kuitenkin liikoja kuusia poistaen. Sopiva luon

topolulle. 

16. Myllykosken alu.e Vantaan varrella ( 46) 

Suureksi osaksi kunnan omistama. Kasvisto-, linnusto- ja maise

sema-alue, suosittu kalastus- ja luontoretkikohde. 

17. Palojoki, Vuolteenmäen eteläreuna, pähkinälehto (56) 

Lehto jatkuu viereiselle Pentti Haleniuksen piha-alueella, joss 

ainoa 1983 ja -84 havaittu lehtoneidonvaippaesiintymä pitäjässä 

Myös kirkiruoho (toinen pitäjän kahdesta paikasta) ja punainen 

käenminttu (pitäjässä kolme paikkaa). 



- - -------- --------- ---------------------------

18. Lepsämänjokivarsi Vantaan rajalla (76) 

Kaunista erämaista jokivarsiluontoa: suuria puita osittain 

joen yli kaartuneina, lehtokasveja: uhanalainen tesmayrtti, 

imikkä, näsiä, punakukkainen sinivuokko. Alueen merkitystä 

vähentää sijainti: peltojen ympäröimä pienehkö alue. 

19. Röykkä, Tuhkurinojan varsi (25) 

Vaaksin tiehaarasta alaspäin puro virtaa syvässä lehtomai

sessa rotkossa. Kasvisto ei ole erikoislaatuista, mutta tun

nelma on erikoinen luonnon koskemattomuuden ja rotkon ansi

osta. Puusto lähinnä leppää. Säilytettävä rakentamatta, sopii 

esim. luontopolkukäyttöön. 

20. Lakistonjokivarsi (73) ja 

21. Mylly-Majalamme laskuojan varsi (72) 

Puronvarsilehtoja; kasvistokohteita. 

22. Uotila, Raiva, lehto (65) 

Raivankallion itärinne, joka rehevää lehtoa: mm. konnanmarja 

ja lehmusryhmiä. Pitäjän ainoa linnunpesäjuuriesiintymä, 

jota metsän tihentymisen vuoksi ei ole enää todettu. 

23. Lepsämä. seurantalo, kiurunkannuslehto (69) 

Leppää kasvava pieni alue Lepsämänjokivarressa, keväällä 

täynnä kiurunkannusta. Alue säilynee ilman mitään toimenpi

teitä. 

24. Uotila, Lepola, puronvarsilehto (31) 

Uhanalaisen lehtosorsimon esiintymä. Lähistöllä (korkeajänni

telinjan kummallakin puolella) Suomen mantereen ainoa pölkky

sieniesiintymä tavallisessa tuoreessa kangasmetsässä. 
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KOSTEIKKOJA 

1. Kiljavan lähteikkökorpi (27) 

Valtion maalla sijaitseva valtakunnallista luokkaa oleva suo

jelukohde, joka on asetuksella suojeltu. Lukuisia uhanalaisia 

lajeja: tuoksumaratti, metsänemä, soikkokak.sikko 1 hetesara, 

vienansara, lehtosorsimo. 

2. Petkelsuo (1) 

Alueen omistaa Oy Alko Ab, joka myös on luvannut panna alulle 

alueen rauhoitusprosessin. Uhanalaisia lajeja: lettovilla, 

röyhysara, hetesara. Suuria lähteitä. Reunusta lehtoa, joka 

liittyy hyvin alueeseen. 

J. Isosuo (71) ja 

4. Lallinsuo (70) 

Pitäjän ainoat suurehkot rämeet, joilla on ainakin maakunnal

lista merkitystä tutkimus- ja opetuskohteina. Jälkimmäistä 

varten soille olisi saatava tieyhteyksiä, lähinnä siltoja 

ympäröivien valtaojien yli. Isosuon itäosaan johtaa jonkinlai

nen tie ja riukusilta Suorannan kohdalta entisen turvepehku

tehtaan luota, mutta tässä kohtaa suo ei ole säilynyt alkupe

räisenä. Suon vastakkaiselle laidalle tulee peltotie Vanha- ja 

Yli-Klaukan väliltä, mutta suolle pääsy on hankalaa. 

5. Rajamäki, entisen Salpausselän tiilitehtaan savikuoppa-alue (5 
Reheväkasvuisten lampareiden välillä olevat pensaikot ovat sa

takielen, ruokokerttusen, viitakerttusen, luhtakerttusen ja 

pensassirkkalinnun asuinpaikkoja sekä lampareeikuovin, töyhtö

hyypän, pikkutyllin ja liron elinympäristöä. Enemmän harvinai

sia lintulajeja kuin millään muulla vastaavankokoisella alu

eella Nurmijärvellä. Kun lammikot aikanaan maatuvat, tulee 

lajisto köyhtymään. 

6. Nukari, Veikkola, Teilinnummen länsipään lähteiköt ~o) 

Arvokas, laajahko kohde. Kasvaa lähinnä leppää ym. lehtipuita, 

reunoilla kuusta. Useita uhanalaisia lajeja alueen itälaidalla 

vankkasara (Carex riparia), hetesara (c. acutiformis), kaisla

sara (c. rhynchophysa), vienansara (c. atherodes), lettovilla 

(Eriophorum latifolium) ja soikkokaksikko (Listera ovata). 

Osa alueesta on kunnan omistuksessa. 

7. Nurmijärven koillisrannan pensaikkoalue (44) 
Lähinnä linnustonsuojelualue, ainakin 5-6 satakielireviiriä 

sekä muita yölaulajia. 
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8. Nummenpää, Lehmälammen neva (21) 

Lähes luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, paras pitäjässä 

9. Teponlammen neva {62) 

Lammen koillispuolella suursaranevaa, ~uuten nevareunus ka

pea. Vesikasvillisuus vaikeapääsyisyyden vuoksi osittain 

tutkimatta. Luonnontilaisuutta varjeltava pitäjän vähäisten 

luonnonvesien vuoksi. 

10. Kirkonkylä, Kissanojan lähteikkö (45) 

Useita uhanalaisia kosteikkolajeja: hetesara, nevaimarre, 

soikkokaksikko. Suoneidonvaippa ja vienansara ehkä varjostuk 

sen tai kilpailun vuoksi hävinneet. Jokunen varjostava kuusi 

olisi kaadettava ainakin nevaimarteen pelastamiseksi. 

11. Rajamäki, Sointulantien saarni-lehtokieloesiintymä (9) 

Lukuisia saarnia, jotka kituvat kuusten varjostuksessa; 

samoin lehtokielot. Lehtokorpi on kärsinyt myös jonkin ver

ran lievästä ojituksesta. Lehtokieloesiintymä lienee ainoa 

sisämaassa. Alue on kaavoitettu omakotitonteiksi, mutta jos 

omistaja haluaa rauhoittaa sen tai kunta pakkolunastaa sen, 

alue voitaisiin pelastaa. 

12. Lähteikkökorpi Salpausselän itäjuurella Herus:Lesa (3) 

Mm. lettovillaa ja hetesaraa. Alaosan ojitus kuivattaa ja 

siten rehevöittää suon yläosaakin ja voi koitua alueen tu-

hoksi. 

13. Matkusuo (14) 

Nurmijärvenpuoleinen kaistale on osittain tuhottu ojituksel

la. Alueella sijaisevat pitäjän ainoat punakämmekän, tupas

luikan ja suomyrtin kasvupaikat ovat siten suon kuivuessa 

tuhoutumassa. Suota kannattaa kuitenkin kokonaisuuden vuoksi 

suojella. 

14. Vaaksinjärven koillisrannan saarni-hetesarakorpi (28) 

Saarnia varjostavia puita poistettava. 

15. Vaaksin itäpuolella oleva nsvalaikku (29) 

Suon kasvaessa korkeutta alue rämettyy kokonaan, mutta tois· 

taiseksi säilyttämisen arvoinen. Viereinen kalliojyrkänne 

antaa kohteelle oman lisänsä. 

16. Klaukkala, luonnontilainen neva Vanhamyllyn ja Palomäen itä

puolella Vantaan rajalla (74) 

Lajistollisesti vaatimaton, mutta kasviyhdyskuntana säilyt

tämisen, jopa rauhoittamisen arvoinen kohde. 
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17. Saarikorvenharjun suot ja niiltä etelään johtava puronvarsi

lehto (67) 

Lähes koko Saarikorvenharjun seutu on eläimistönsä ja kasvis

tonsa vuoksi mielenkiintoista, mutta keskeisin kohde on Vih

din rajan läheisyydessä sijaitseva pieni neva ja siitä läh

tevä puronvarsi, jonka varrella on rehevää lehtoa (pähkinä

pensas, konnanmarja, velholehti, imikkä, näsiä jne) 

18. Röykkä, Salpausselän reunushetteikkö Lopentien varrella (22) 

Lettovilla, hetesara, vilukko. Lajirikkain kohta sähkölinjan 

alla. 

19. Klaukkala, suolampare Lahnuksentien länsipuolella Huhdanmäen 

eteläpuolella ( 74) Tarkempi arviointi suorittamatta, koska 

alueella käyty toukokuun alkupuoliskolla. Jos luonnontilai

sena säilyttäminen ei osoittaudu aiheelliseksi, alueelle 

saattaisi kannattaa rakentaa maauimala tms. 

20. Hyrylä-Noppo -tie, Hynnänkorpi, tervaleppäkorpi (51) 

Kuuset ovat valloittaneet alueet ja tervalepät kituvat. Pois

tamalla kuuset alueesta saisi näyttävän tervaleppämetsikön. 

Tähän ei kuitenkaan liene aihetta? 

21. Metsäkylä, Koivumäensuo (60) 

Pitäjän ainoa suovalkkuesiintymä. Alueen nykytila kuitenkin 

tarkastamatta. 

22. Röykkä, Kylmänojan lähteikkö ("Nokkalan letto") (16) 

Harjusuppa, jonka lähteistä alkaa puro. Pieni aukea alue 

länsilaidalla, ja siinä muutama lettovillayksilä sekä hieman 

hetesaraa. Viereiseltä soranottoalueelta vieritetty suuria 

kiviä hetteikön reunaan. Omistaja ei halukas rauhoittamaan, 

koska saattaa rakentaa kalalammikon puroon. 

Ilmeisesti pitäjästä löytyy vielä joukko lähteikköjä ja pik

kusoita, joita olisi syytä suojella. Valkjärven pohjoispään 

reheväkasvuinen ranta-alue saattaisi olla syytä suojella 

linnuston vuoksi. 
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IHMISEN LUOMAT KASVUPAIKAT 

Röykkä, Ilolan keto (23 b) ja Röykän sairaalan ympäristö (23 a 

Nummelan parantolan (nykyinen Röykän sairaala) ylilääkärinä 

toiminut pro f'es sori Axel von Bonsdorf'f'>kotiutti parantolan 

ja yksityisasuntonsa Ilolan }mlpäristöön tämän vuosisadan alku

puolella lähes 1000 kasvilajia. Useat niistä ovat säilyneet 

tähän asti, mutta ovat ympäristömuutosten takia vaarassa hä

vitä. Eräät esiintyvät maassamme paikoin luonnonvaraisina ja 

alkuperäisinä, toiset satunnaisina tai viljelykarkulaisina ja 

jotkut ovat vieraita maamme kasvistolle. 

Ilolan keto on selvimmin suojelua tarvitseva kasvupaikka. Vie

reisen maantienojan pensaat ja puut saattavat ajan mittaan le

vitä kedolle ja jo sitä ennen varjostamalla tuhota joidenkin 

lajien kasvuedellytykset. Lajistoa: ruisunikko (Papaver dubiun: 

pikkuängelmä ( Thalictrum minus), D:Sidönkieli {Eohti.tmait9~1~•·}, 

helokk:J. (Oenothera biennis), pystykäenkaali (Oxalis :fontana), 

pystyhanhikki (Potentilla recta), päivännouto (Helianthemum 

nummulariwn}, korkea kukonkannus (Delphinium elatum). 

2. Uotila, Raiva, tienvarsiketo (32). 

Pensoittuva piennar, jolla kasvaa soikkoratamo (Plantago media 

ja räpelö (Briza media), edellinen toisella ja jälkimmäinen 

ainoalla nurmijärveläisellä kasvupaikallaan. Paikalla aikai

semmin kasvaneet horkkakatkero ja kevätesikko ovat jo tietöi

åen yhteydessä kadonneet. 

Runsaasti harvinaisia lajeja on Rajamäen Tehtaiden (Oy Alko 

Ab:n) tehdasalueella. Tehtaan johto on tietoinen lajeista ja 

suojellee kasvupaikkoja mahdollisuuksien mukaan. 



···- -···-·-- ·--~----------
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LUONNONMUISTO.MERKIT 

Puita: 

1. Korpi, Hansten, kultakuusi (20) 

Rauhoitettu. Kasvaimet keväällä kirkkaan keltaiset. 

2. Kirkonkylä, vanha pappila, lehmus ~3) 

Ympärysmitta rinnankorkeudelta 315 cm. Terve, erittäin komea, 

ansaitsee rauhoituksen. 

3. Kirkonkylä, Lum~peri, pari rauhoitettua mäntyä (41) 

4. Rajamäki, Koivumäki, rauhoitettu kuusi (34) 

Vieressä pari lähes yhtä suurta kuusta. Kuuset Rajamäki

kirkonkylä -tien varrella. 

4 • .Kö;yp~;,. , Viksten, kaksi suurta kuusta (18) 

Kuuset terveitä ja kauniita, tien varrella. Omistaja valmis 

rauhoittamaan ne. 

5. Korpi, suuri riippakoivu pikkutien varrella urheilukentän 

länsipuolella (19) 

Alimmat riippaoksat jopa 5 metrin pituisia 

6. Rajamäki, Kylänpään suuret 3aarnet ja vaahterat (12) 

Suurin saarni Röykän tien varrella on ontto ja sementillä 

täytetty. Muut sijaitsevat läheisessä lehtorinteessä. 

7. Suuri mänty edellisten länsipuolella pellonreunassa (13) 
Sijaitsee rivitaloille kaavoitetun alueen rajalla ja siten 

v~aravyöhykkeellä. Ympärys rinnankorkeudelta 265 cm. 

8. Uusikylä, Ali-Santapohja, suurehko tienvarsilehmus (39) 

9. Rajamäki, ~inninnummi, muhkuramänty {6) 
Puu sijaitsee Leo Kiviniemen talon lähellä Pinniin johtavan 

tien varrella, tien länsipuolella. Puu on keskikokoinen. 

10. Numlahti, Lähilampi, luutakuusi (61) 

11 • 

12. 

Luonnonvarainen, viitisen metriä korkea yksilö. Oksat pyöreät 

eikä litteät kuten tavallisella kuusella. Neulaset ~a oksat) 

lähtevät siten ympäri oksia. 

Kiljava, pysäkin läheinen metsikkö, käärmekuusi (26) 

Muutaman metrin korkuinen, tyypillinen. 

Palojoki, Viitamäki, käärme kuusi (77) 
Sijainti: ala-asteen koulusta 1 km koilliseen, lähellä maan-

tietä peltotien varrella metsänreunassa. Korkeus lähes 10 m. 

Pari viereistä puuta vahingoittaa käärmekuusen oksia. 
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13. Rajamäki, Sointulantie, suuri kuusi (8) 

Lehtokorven reunalle tietyöltä säästynyt suuri terve yksilö. 

14. Nurmijärvi, kirkonkylä, suuri kuusi (42) 

Kirkonmäen hautausmaan puoleisessa päässä kasvaneiden vielä 

suurempien kuusten säilynyt lajitoveri (osa kuusista kaadet

tiin tietyön yhteydessä 1965; niiden korkeus oli J4 m.). 

15. Rajamäki, Isokallion alueelle johtavan tien lähellä luonnon

rainen saarni (10) 

Saarni on keskikokoinen ja sijaitsee lehtokorvesta raivatun 

laidunmaan ojangossa. 

16. Röykkä, kaksi tienvarsitammea (24) 

K- ja E-liikkeen välillä Lopentien varrella sijaisevat keski

kokoiset tammet olisi kyläläisten mielestä säilytettävä. 

17. Lepsämä, Perttulaan johtava tie, tienvarsikataja (68) 

Keskikoinen, puumainen, talvisista aurauksista hieman kärsi

nyt yksilö. 

18. Rajamäki, tehtaanlähde, suuria tervaleppiä (11) 

Lähteen toisella puolella myös suuri halava. 

19. Metsäkylä, tienvarsilehmus (63) 

Noin 500 m Metsäkylän koululta Klaukkalaan päin suurehko 

kolmihaarainen metsälehmus. Vieressä suurehko kataja. 

Suuria puita löytyy yleisesti puistoissa, missä niiden tule

vaisuus yleensä lienee turvattu. Pitäjän paksuin puu lienee 

Numlahden kartanon puistossa sijaitseva vanhuuttaan ränsis

tyvä vaahtera. 

Raalan kartanon puukujanteet ja suuret tienvarsipuut (mm. 

metsälehmuksia) ovat myös suojelua ansaitsevia. 

Geologisia kohteita: 

20. Kiljava-kirkonkylä -tien siirtolohkare (37) 
Rauhoitettu nähtävyys. Ollut vielä suurempi, sillä kivestä on 

louhittu mm. erään navetan kivet. 

21. Hiidenkivi kolmostien varrella (38) 

22. Nukari, pari siirtolohkaretta (48) 

Suurempi lohkare 5-6 m. korkea. Ympäristö (lepät) raivattava. 

23. "Kiljavanki vi" ( 15) 

Hyvinkään ja Nurmijärven rajakivi Sääka~irven th:n lähellä. 
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24. Kirkonkylä, Kattilamäki, hiidenkirnut (40) 
Pitäjän parhaat hiidenkirnut, suurin noin metrin levyinen ja 

syvyinen. Rauhoitus suositeltava. 

25. Kiljava, Jussila, pienehköjä hiidenkirnuja matalalla metsä

kalliolla (36) 

Suurin avattu kirnu on runsaan metrin levyinen ja noin 60 cm 

syvä. Viereisen kuusen kohdalla voi olla 2-J m. leveä kirnu. 

26. Paraatinkalliot Palojoen Metsäkylässä (47) 

Tämä kohde on laajuutensa vuoksi alue. Nurmijärven kaunein 

kallio: jyrkkiä seinämiä, silokallioita, kaunis näköala. 

Laella tikankolomänty. Jäkälikkö on arka kulutukselle. 

27. Purasenkoski Perttulassa (64) 

Varsinkin kevättulvien aikaan nähtävyys. Rakennustöiden takia 

luonnontilaisuus vähäistä. Mahdollisesti viereisiä kallioita 

pitkin ja kosken alta joen yli saisi kiertoreitin. 

28. Rajamäki, Herunen, Palosenkallio (2) 

Pitäjän korkein kohta, komea näköala. Kalliojyrkänteellä 

harvinaisia kasveja; paras kohta on tosin Hyvinkään puolella. 
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KARTTAAN MERKITSEMÄTTÖMIÄ SUOJELUKOHTEITA 

Tietyt alueet tarvitsevat retkeilyn, maisemansuojelun ja opetuk

käytön vuoksi tietynasteista suojelua. Eräät alueet tarvitsevat s: 

tä esimerkiksi metsojen soidinalueina. 

Sääksjärven ympäristö: pitäjän arvokkain virkistysalue. Männi

köissä kasvaa paikoin maamme läntisimmillä kasvupaikoillaan kan

gasvuokko. Laji kärsii ja häviääkin helposti metsän tihetessä, 

siksi pitäisi jäljellä olevia kasvupaikkoja suunnitelmallisesti 

hoitaa. Ammattiyhdistysopiston luona lienee tätä varten rauhoi

tettu pieni metsikkö. 

Käpylän nummi on Sääksjärven alueen Rajamäen puoleinen jatke. 

Varsin arvokas virkistys- ja pohjavesialue on ehdottomasti sääs

t että~ä soranotolta. 

Herustenjärvien ympäristö (mm. ~()hjoismaiden neuvoston suojelu

kohde) ja Solttilannummi säästettävä enemmältä soranotolta. 

Korkeakallion alue ja Mutaanmäen-Ruostesuon alue tärkeitä ret

keily- sekä sienestys- ja marjastusalueita. Ei enempiä teitä 

eikä maaston aurausta yms. Varattava kirkonkylän-Rajamäen välistä 

retkeilyä varten polunkäyttömahdollisuus. Ruostesuo luonnontilai

nen suo, tosin laskuojan perkuusta jonkin verran kärsinyt. 

Kirkonkylän Parkkimäki on pitäjän eniten käytetty virkistys- ja 

opetuskohde. Ehdottomasti säästettävä enemmältä rakentamiselta. 

Käaukkalan vesitorninmäellä on vastaavantapainen merkitys Klauk

kalalle. 

Rajamäen Pinninnummi on säilytettävä virkistysalueena. Alueen 

eteläreunalla sijatsevalta kalliolta on näköala kolmostien suun

taan. Alue sijaitsee Isokallion omakotialueen vieressä. 

Rajamäen Tykkitornirunäki on viereisten koulujen korvaamaton 

opetuskohde ja tärkeä vir.istysalue. Ylärinteellä Yoldiameren 

rantapenger ja siirtolohkareena tullut rapakivi (noin 1 x 2 m.). 

Keski- ja eteläpitäjän kalliomänniköitä on käsiteltävä varoen 

tai jätettävä ne hitaasti uudistuvina mieluimmin kokonaan rauhaan 

Useat tällaiset alueet saattavat tulevaisuuåessa olla arvokkaita 

lähivirkistysalueita. Niillä on suuri maisemallinen merkitys. 

Rajamäellä lokakuun 4. päivänä 1984 

~Cb~-
Tauno Toivonen 
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