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1 JOHDANTO 

Espoon Ruukinrannan‒Tarvaspään asemakaava-alueelta (250100) on löydetty 
kaksi äärimmäisen uhanalaisen ja luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojelta-
vaksi lajiksi säädetyn lahokaviosammalen kasvupaikkaa. Toinen kasvupaikoista si-
jaitsee tiivistyvän pientaloalueen keskellä hehtaarin laajuisella vanhan metsän alu-
eella. 

Lahokaviosammal on pitkälle lahonnutta puuainesta tarvitseva laji, jonka säilymi-
nen edellyttää eri-ikäisen lahopuun esiintymistä ja uuden lahopuun syntymistä 
kasvupaikalla. Lajin tarvitseman lahopuujatkumon ja sopivan pienilmaston säily-
minen pientaloalueen keskellä olevalla metsälaikulla on hyvin epävarmaa. Espoon 
kaupunki on käynyt neuvotteluja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen kanssa Ruukinrannan lahokaviosammalesiintymän turvaamiseksi. Neu-
votteluissa on päädytty siihen, että kaupunki yrittää sammalen siirtoa lähiympä-
ristöön paikalle, jossa lajin säilymiselle on paremmat edellytykset. 

Tässä suunnitelmassa tarkastellaan lahokaviosammalen elinympäristövaatimuk-
sia ja esitetään suunnitelma Ruukinrannan esiintymän siirtämiseksi suotuisam-
malle kasvupaikalle. Suunnitelman ovat laatineet biologit, FM Esa Lammi ja Marko 
Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä. 

2 LAHOKAVIOSAMMALEN LEVINNEISYYS JA ELINTAVAT 

Tässä luvussa esitetyt tiedot perustuvat suurelta osin Wiklundin (2004) väitöskir-
jaan sekä Hallingbäckin ym. (2006) ja Laaka-Lindbergin ym. (2009) teoksiin. 

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis (Moug. ex. Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & 
Nestl.) on pohjoisen pallonpuoliskon lauhkealla vyöhykkeellä esiintyvä pienikokoi-
nen lehtisammal, jonka esiintymisalueen pohjoisraja ulottuu Suomen eteläosiin. 
Laji on harvinainen lähes koko levinneisyysalueellaan. Suomessa se on arvioitu ää-
rimmäisen uhanalaiseksi (CR; Rassi ym. 2010). Lahokaviosammal on säädetty 
luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi lajiksi ja se on myös EU:n luon-
todirektiivin liitteen II laji. 

Laaka-Lindbergin ym. (2009) julkaisun kirjoittamisen aikaan lajia oli löydetty Ahve-
nanmaalta sekä Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta hieman yli 40 paikasta, 
mutta tuoreita havaintoja oli vain noin kymmenestä paikasta. Lahokaviosamma-
len elinympäristöjen todettiin heikentyneen lahopuun vähenemisen, metsienkäy-
tön sekä rakentamisen vuoksi. 2010-luvulla lahokaviosammalta on löydetty lukui-
silta uusilta kasvupaikoilta; Uudellamaalla ainakin Espoosta, Helsingistä, Kirkko-
nummelta, Nurmijärveltä, Tuusulasta ja Vantaalta. Pelkästään Helsingistä on tie-
dossa lähes 30 kasvupaikkaa (Manninen 2017). Tärkein syy uusien esiintymien löy-
tymiseen on se, että hankalasti huomattavaa lajia on aktiivisesti etsitty sopivilta 
paikoilta. 

Lahokaviosammal on vanhojen kuusivaltaisten, kosteiden metsien laji. Se kasvaa 
pitkälle lahonneella kostealla lahopuulla. Kasvualusta on useimmiten kuusta, 
mutta joskus myös mäntyä, koivua tai muuta puulajia. Kasvupaikka on useimmiten 
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kanto, mutta laji tulee toimeen myös sopivasti lahonneilla maapuiden rungoilla. 
Kasvukohta on yleensä leväistä, pehmeähköä lahoa ja lajin seurana voi kasvaa pie-
nikokoisia maksa- tai lehtisammalia. Lahokaviosammal on heikko kilpailija ja hä-
viää nopeasti kilpailussa kookkaammille lehtisammalille. Kookasta kantoa tai maa-
puuta laji voi asuttaa pitkään, sillä sopivia, muusta kasvillisuudesta lähes vapaita 
lahopuukohtia on tarjolla kauemmin.  

Lahokaviosammal on kaksikotinen (koiras ja naaras eri kasveja). Sen versot ovat 
mikroskooppisen pieniä ja kasvavat lahopuun sisällä tai pinnalla. Lajin huomaa 
vain, kun sammal on tuottanut itiöpesäkkeitä (kuva 1). Itiöpesäke perineen on 
yleensä 1‒2 cm korkea ja se on helppo erottaa muista sammallajeista. Itiöpesäk-
keitä on tavattu useimmilla kasvupaikoilla vain yhdeltä tai kahdelta lahopuulta tai 
-kannolta ja itiöpesäkkeitäkin on yleensä ollut vain muutama. Itiöpesäkkeet alka-
vat tavallisesti kehittyä syksyllä ja kypsyvät seuraavan kesän alussa vapauttamaan 
itiönsä. Vaaleanvihreä itiöpesäke muuttuu kypsyessään oliivinvihreäksi. Pintakel-
mun repeämisen ja itiöiden vapautumisen jälkeen pesäke kuivuu ja muuttuu rus-
keaksi. Kuivunut itiöpesäke tai ainakin sen perä säilyy usein seuraavaan kasvukau-
teen saakka. 

Lahokaviosammal on lyhytikäinen kasvi, mutta itiöpesäkkeistä vapautuu erittäin 
runsaasti itiöitä, joista kehittyy uusia versoja. Ne tuottavat itiöpesäkkeitä seuraa-
vana vuonna. Huomattava osa itiöistä varisee itiöpesäkkeiden lähelle. Laji saattaa-
kin esiintyä samalla rungolla jopa vuosikymmeniä, edellyttäen että ympäristössä 
ei tapahdu suuria muutoksia. Itiöpesäkkeiden määrä voi vaihdella huomattavasti 
vuodesta toiseen, eikä niitä välttämättä edes kehity joka vuosi. 

Lahokaviosammalen kasvupaikoiksi kelpaavat monenlaiset kuusivaltaiset, kos-
teapohjaiset metsät, joissa on eri-ikäistä lahopuuta. Lajin löytää varmimmin puus-
toltaan vanhimmista metsistä, joissa lahopuutakin on runsaasti. Lähes kaikilla Hel-
singin kasvupaikoilla on ollut hyvin pitkään tarjolla sopivaa lahopuuta (Manninen 
2017), mikä viittaa siihen, että laji on hidas leviämään. Tämän ns. lahopuujatku-
mon turvaaminen on tärkeää kasvupaikkojen suojelemisessa. 

Kuva 1. Kaksi lahokavio-
sammalen itiöpesäkettä 
Elfvikin vanhassa metsässä 
tammikuussa 2018. Valo-
kuva © Esa Lammi.  
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Kuva 2. Lahokaviosammalen todetut kasvupaikat (punaiset ympyrät) Ruukinrannan‒Tarvaspään 
asemakaava-alueella. Läntisempi on Elfvikintien kasvupaikka ja itäisempi Ruukinrannan kasvu-
paikka. Lahokaviosammalelle sopivat metsäkuviot on varjostettu punaisella. 

 

3 SUOJELUSUUNNITELMA 

3.1  Lahokaviosammal Ruukinrannan alueella ja lähiympäristössä 

Ruukinrannan‒Tarvaspään asemakaava-alueelta löydettiin keväällä 2017 lahoka-
viosammalta kahdesta paikasta (Espoon ympäristöyhdistyksen muistutus 
5.5.2017). Kaikki kaava-alueen puustoltaan varttuneet tai iäkkäät metsäkuviot in-
ventoitiin Espoon kaupungin toimeksiannosta syksyllä 2017 (Vauhkonen 2017). 
Lahokaviosammalesiintymien todettiin säilyneen ja niistä toisesta lajia löydettiin 
myös uudelta kannolta. Kokonaan uusia lahokaviosammalen kasvupaikkoja ei löy-
detty. 
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Läntisempi esiintymä sijaitsee Elfvikintien varrella (kuva 2), jossa laji kasvaa kos-
teapohjaisessa maastossa yhdellä pitkälle lahonneella kuusen kannolla. Kasvu-
paikka on kannon kohdalla alle 20 metriä leveä puustoinen kaistale, joka sijaitsee 
rakennettujen tonttien ja Elfvikintien välissä. Kannon ympärillä kasvaa nuorta leh-
tipuustoa ja kuusen taimia. Metsäkaistale muuttuu pohjoiseen päin kuusikoksi, 
jonka puusto on järeää, mutta myrskyjen voimakkaasti harventamaa. Kasvupaikka 
on ilmeisesti ainoa lahokaviosammalelle sopiva kanto lähialueella. 

Ruukinrannan kasvupaikka (kuva 2) sijaitsee pihamaiden väliin jääneessä noin 
hehtaarin laajuisessa kosteapohjaisessa kuusikossa. Puusto on varttunutta ja van-
haa, sekapuuna kasvaa joitakin koivuja. Aluskasvillisuudessa on lehto- ja korpila-
jistoa. Lahokaviosammalta tavattiin kahdelta toisistaan noin viiden metrin etäisyy-
dellä olevalta, pitkälle lahonneelta kuusen kannolta (kuva 3). Läntisemmältä kan-
nolta löydettiin kaksi uutta lahokaviosammalen itiöpesäkettä ja itäisemmältä kan-
nolta yksi vanha sekä kuusi uutta itiöpesäkettä. Löytöpaikkojen lähiympäristössä 
on joitakin pitkälle lahonneita, mutta huomattavasti pienempiä kantoja sekä tuo-
reempia maapuita (kansikuva). Kasvupaikoilta on pihamaiden reunoille matkaa 
vain parikymmentä metriä. 

 

 
Kuva 3. Toinen lahokaviosammalen kasvupaikoista Ruukinrannassa. Valokuva © Marko Vauhko-
nen. 

Marraskuussa 2017 lahokaviosammalta etsittiin Elfvikinmetsän alueelta asema-
kaava-alueen etelä- ja lounaispuolelta (Vauhkonen & Lammi 2018). Metsäalueella 
on runsaasti kuusilahopuuta, mutta riittävän pitkälle lahonnutta puuainesta on 
vain paikoin. Lahokaviosammalta löydettiin kahdesta paikasta metsäalueen keski- 
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ja lounaisosasta. Molemmat kasvupaikat ovat vanhoissa kuusikoissa sijaitsevia la-
hoja kuusenkantoja. Läntisemmältä kasvupaikalta löydettiin kaksi itiöpesäkettä ja 
itäisemmältä kasvupaikalta yksi itiöpesäke. 

Kuva 3. Lahokaviosammalen kasvupaikat (punaiset ympyrät) Elfvikinmetsän alueella. 

3.2  Esiintymien turvaaminen 

Lahokaviosammal voi esiintyä samalla kannolla tai maapuulla pitkäänkin, mutta 
kasvupaikan lahottua lopullisesti edellyttää lajin säilyminen itiöiden avulla tapah-
tuvaa levittäytymistä uudelle kasvupaikalle. Esiintymän pitkäaikainen säilyminen 
edellyttää uuden lahoavan puuaineksen syntymistä säännöllisesti ja myös sopi-
vassa lahovaiheessa olevan puuaineksen esiintymistä jatkuvasti. Laji elää kostealla 
puuaineksella, joten kasvupaikan pienilmaston on myös säilyttävä sopivana. Ly-
hytikäisyytensä, itiöiden avulla tapahtuvan leviämisensä ja pitkälle erikoistunei-
den kasvupaikkavaatimustensa vuoksi laji menestyy parhaiten suurilla metsäkuvi-
oilla, joissa on runsaasti sopivaa lahopuustoa (Wiklund 2004). Puuston hakkuut, 
pienpuuston harvennukset ja maaston ojittaminen ovat lajille haitaksi. Ihmisten 
liikkuminen (tallominen, kantojen potkiminen, runkojen vaurioittaminen ym.) voi 
sekin uhata lajin esiintymistä. Pienistä metsälaikuista lahokaviosammal saattaa 
hävitä pelkästään sen vuoksi, että niissä on jäljellä liian vähän sopivaa lahopuuta. 

Esiintymien turvaamisessa kasvupaikan säilyminen häiriöttömänä on hyvä lähtö-
kohta. Todettujen kasvupaikkojen lisäksi niiden ympäriltä on säilytettävä riittävä 
suoja-alue, jotta esiintymän pienilmasto-, valaistus- ja kosteusolot eivät muutu lii-
aksi. Helpoin tapa suojella lahokaviosammalta on esiintymän rauhoittaminen 
luonnonsuojelualueeksi tai erityisesti suojeltavan lajin esiintymän rajauspäätök-
sen tekeminen. Jos nämä keinot eivät ole mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia, 
tulisi kasvupaikka säilyttää muilla tavoin mahdollisimman luonnontilaisena. 
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Elfvikintien esiintymä 

Elfvikintien esiintymä sijaitsee keväällä 2017 nähtävillä olleen asemakaavaehdo-
tuksen VL-alueella. Kasvupaikka on tien ja rakennettujen tonttien välisellä kaista-
leella, jonka virkistyskäyttö on melko vähäistä. Kasvupaikan pohjoispuolelle on 
syntymässä runsaasti uutta lahopuuta. Elfvikintien itäpuolinen VL-alue (kaavaeh-
dotuksessa Elfvikinoja) tulee osoittaa asemakaavassa sopivalla suojelumerkinnällä 
(esim. sl, /s tai luo). Merkintään tulee liittää kaavamääräys, joka kieltää ympäristöä 
muuttavat toimenpiteet. Kuollutta puuainesta ei poisteta alueelta, vaan se jäte-
tään maastoon lahoamaan. Alueen läpi kulkevaa ojaa ei tule muuttaa niin, että 
kosteusolot muuttuvat ojan länsipuolella. 

Ruukinrannan esiintymä 

Ruukinrannan esiintymä sijaitsee pienessä metsäkuviossa pihamaiden välisellä 
alueella. Lahokaviosammalen kasvupaikat ovat suunnitellun katualueen ja asuin-
alueen rajalla. Kasvupaikkojen säilyttäminen edellyttäisi nykyisen, noin hehtaarin 
laajuisen kuusimetsäkuvion säästämistä. Lajin säilyminen olisi silti epävarmaa, sillä 
ympäristön tiivistyvä rakentaminen lisää paineita reunapuuston harventamiseen, 
jolloin pienilmasto tai valaistus voi muuttua lajille epäedulliseksi. Myös metsäalu-
een lisääntyvä virkistyskäyttö on riski sopivien kasvupaikkojen säilymiselle. Alu-
eella on maapuita, mutta riittävän lahopuujatkumon turvaaminen on hankalaa 
pienessä, asutuksen ympäröimässä metsikössä. Lajin säilyminen pitkällä aikavälillä 
olisi epävarmaa, vaikka metsikkö rauhoitettaisiin.  

3.3  Toimenpiteet 

Lahokaviosammalen kasvupaikkojen (kantojen) siirtäminen Ruukinrannan esiinty-
mästä muualle lajille tyypilliseen ympäristöön ei todennäköisesti ole suurempi 
riski lajin säilymisen kannalta kuin nykyisen esiintymän säilyttäminen. Riskiä pie-
nentää se, että lähialueella on useita vanhan metsän kuvioita, jotka muistuttavat 
puustorakenteeltaan, kasvupaikkatyypiltään ja todennäköisesti myös pienilmas-
toltaan lahokaviosammalen alkuperäistä kasvupaikkaa. Lyhyt siirtomatka vähen-
tää myös kantoihin siirron aikana mahdollisesti kohdistuvaa mekaanista rasitusta. 
Ruukinrannan esiintymä on osa paikallista lahokaviosammalesiintymää (metapo-
pulaatiota). Edellytykset siirron onnistumiselle ovat olemassa. 

Ruukinrannan esiintymää lähin lahokaviosammalen kasvupaikka on Elfvikintien 
varrella. Kantojen siirtäminen sinne ei kuitenkaan ole suotavaa, sillä metsikkö on 
kärsinyt viime vuosina huomattavia myrskytuhoja, eikä se ole yhtä suojainen kuin 
Ruukinrannan kasvupaikka. 

Lähimmät Ruukinrannan metsikköä muistuttavat ympäristöt sijaitsevat Villa Elfvi-
kin ympäristössä ja Elfvikinmetsän lounaisosassa, josta todettiin syksyllä 2017 
kaksi lahokaviosammalesiintymää (kuva 4). 
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Kuva 4. Tunnetut lahokaviosammalen esiintymät, siirrettäväksi esitetyt esiintymät sekä sopiviksi katsotut siir-
topaikat kartta- ja ilmakuvapohjalla. Katkoviivalla on rajattu maastossa tutkitut mahdolliset siirtoalueet, joista 
kohteet 1 ja 3 osoittautuivat sopiviksi. 
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Kohdealueet 

Lahokaviosammalen siirrosta ei ole aiempia kokemuksia, eikä lajin menestymi-
sestä uudella paikalla ole takeita. Siirron onnistuminen on todennäköisempää, jos 
kannot siirretään eri metsiköihin. Suojaisia, vanhaa kuusikkoa kasvavia metsäku-
vioita on Elfvikinmetsän alueella kolmessa kohdassa. Näistä yksi sijaitsee Elfvikin-
metsän lounaisosassa lähellä Elfvikinkujan päätä (nro 1, kuva 4), toinen Elfvikinku-
jan kääntöpaikan itäpuolella (nro 2) ja kolmas Elfvikin kartanon pohjoispuolella 
(nro 3). Kaikilla kuvioilla on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta ja ne muistuttavat olo-
suhteiltaan Ruukinrannan kasvupaikkaa. Kohteet ovat syrjässä ulkoilureiteiltä ja 
poluilta. Elfvikinmetsä on osoitettu Espoon valtuuston 22.1.2018 hyväksymässä 
Lahdenpohjan asemakaavan muutoksessa luonnonsuojelualueeksi. Metsäalue ra-
jautuu Laajalahden lintuveden Natura 2000 -alueeseen. Asemakaavamerkintä tur-
vaa siirtopaikkojen säilymisen lahokaviosammalelle suotuisana. 

Keskimmäinen kohdealueista (2) on siirron kannalta hankala, sillä alueelle ei pääse 
konevoimin puustoa kaatamatta ja maahan kaatuneita runkoja katkomatta. Elfvi-
kin kartanon pohjoispuolinen alue (3) on kulkuyhteyksien kannalta hyvä, mutta 
suunnittelussa on otettava huomioon, että alue on Elfvikin luontokoulun käytössä 
ja siellä liikkuu runsaasti lapsia. Ainoastaan Elfvikinkujan lounaispuolinen metsikkö 
(nro 1, kuvat 4 ja 5) on siirtoon sellaisenaan hyvin sopiva. 

 

 
Kuva 5. Lahokaviosammalen siirtoon sopiva paikka Elfvikinmetsän lounaisosassa. Kuva on tammikuulta 2018. 
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Siirron toteuttaminen 

Itiöpesäkkeitä tuottaneet lahokaviosammalet kasvavat lahopuulla kantojen pinta-
kerroksessa. Lajia on todennäköisesti muuallakin samoilla kannoilla, vaikka sen 
esiintymistä ei ilman itiöpesäkkeitä voida todentaa. Kantojen maan pinnalla näky-
vät juuren osat voivat myös tarjota lahokaviosammalelle sopivia kasvupaikkoja. 

Sammalesiintymän siirto toteutetaan kaivamalla kanto juurineen irti mahdollisim-
man ehjänä ja siirtämällä se uuteen paikkaan. Kanto on pidettävä siirron ajan pys-
tyssä, jolloin sen pinta ei pääse vaurioitumaan. Kohdealueille kaivetaan maahan 
kannon tarvitsema tila ja kanto ”istutetaan” siihen niin, että juuret ja kannon muut 
osat jäävät suunnilleen alkuperäiselle korkeudelle maanpinnasta. Kannon päälle 
siirrossa mahdollisesti varissut maa-aines tai karike siivotaan pois. 

Kulkureitti siirtopaikalle suunnitellaan etukäteen niin, että maastoon jää mahdol-
lisimman vähän jälkiä. Elfvikinkujan alueelle pääsee etelästä vanhaa tiepohjaa pit-
kin. Villa Elfvikin pohjoispuoliselle alueelle pääsee itäpuolelta menevän ulkoilurei-
tin kautta. Mahdolliset työkoneiden jäljet siistitään siirron jälkeen. 

Siirrettyjä kantoja ei merkitä ainakaan huomiota herättävällä tavalla. Siirtopaikat 
dokumentoidaan valokuvilla ja GPS-koordinaateilla, joiden avulla kannot ovat 
myöhemmin löydettävissä.  

Molemmat siirtopaikat ja niille johtavat kulkureitit varmistetaan ja merkitään 
maastoon ennen kantojen siirtämistä. 

Ajankohta 

Kasvupaikan siirtäminen onnistunee parhaiten talviaikaan, jolloin sammal on le-
povaiheessa. Jäätynyt kantokin kestää paremmin käsittelyä kuin kesäkaudella. So-
pivin ajankohta on vähäluminen pakkasjakso joulu‒tammikuussa. Siirtäminen 
myöhemmin talvella on myös mahdollista, jos lunta ei ole paljon. Siirtoa ei tule 
tehdä kesäkaudella (huhtikuu‒lokakuu), joka on esiintymän säilymisen ja lisäänty-
misen kannalta kriittistä aikaa. 

Muut huomioon otettavat asiat 

Lahokaviosammalen siirtoon tarvitaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Siirtoon ja tarvittavaan puiden kaatami-
seen tarvitaan lisäksi maanomistajien suostumus. Kohdealueet ovat Senaatti-kiin-
teistöjen hallinnassa. 

Elfvikinkujan ympäristössä on muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinais-
jäännöksiä. Siirtopaikalla ei ole maanpinnalla näkyviä muinaisjäännöksiä. Lahoka-
viosammalen siirrosta on silti hyvä neuvotella museoviranomaisen kanssa. 

Elfvikin kartanon pohjoispuolen metsäalueella ulkoilee lapsia. Metsäalueella on 
runsaasti kaatuneita puita, mutta suunnitellulle siirtopaikalle on silti mahdollista 
kulkea lähinnä etelän puolelta, jossa kaatuneita runkoja ei ole. Siirretty kanto saat-
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taa kärsiä tallomisesta tms. Tämän riskin vähentämiseksi kannon eteläpuolelle tu-
lee kerätä kaatuneita runkoja liikkumista hankaloittamaan. Muissa ilmansuun-
nissa luonnostaan kaatuneet rungot toimivat kulkuesteenä. 

Siirtopaikoilla ei tehdä metsänhoitotoimia ainakaan 50 metrin etäisyydellä siirre-
tystä kannosta. Mahdolliset myrskyn kaataman puut jätetään maastoon lahoa-
maan. 

Seuranta 

Lahokaviosammalen siirrosta ei ole aiempia kokemuksia. Kasvupaikka on siirrettä-
vissä, mutta ei tiedetä, menestyykö laji uudessa paikassa. Wiklundin (2004) mu-
kaan lahokaviosammal elää 1‒3 vuotta. Siirrettyjä esiintymiä on syytä seurata noin 
kymmenen vuoden ajan, joka kattaa useita sammalsukupolvia ja on riittävän pitkä 
aika siirron onnistumisen varmistamiseen. 

Seuranta tapahtuu tarkistamalla siirretyt kannot keväällä. Kannoilta lasketaan 
itiöpesäkkeet ja kirjataan muistiin niiden sijainti. Kasvupaikat dokumentoidaan 
myös valokuvin. Lisäksi tarkistetaan lähiympäristöstä vähintään sadan metrin sä-
teeltä muut sopivat kasvupaikat sekä tiedossa olevat kasvupaikat koko Elfvikin-
metsän alueelta. Seuranta tulisi tehdä aluksi vuosittain viiden vuoden ajan. Sen 
jälkeen voidaan siirtyä joka toinen vuosi tehtävään tarkistukseen. 

Seurannan yhteydessä arvioidaan, onko kasvupaikkaa tarpeen suojata ihmisten 
liikkumiselta. Jos kasvupaikan tuntumassa on ulkoilijoiden jättämiä jälkiä, harki-
taan polkujen sulkemista tai muita kulunohjaustoimia. 

Esiintymien seurannasta huolehtii Espoon kaupunki. Seurannasta laaditaan vuo-
sittain tiivis seurantaraportti, viiden vuoden jälkeen väliraportti ja seurannan pää-
tyttyä loppuyhteenveto. 
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