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TIIVISTELMÄ  

Kotkasta itään suuntautuva valtatie  7 (E18)  rakennettiin vuosina  1992-1 993 
 Kotkan ja Vehkalanden  rajalla sijaitsevan Salminlanden lintukosteikon yli. 

 Tie  kulkee Salminlanden  perukan niittyjen ja ruovikoiden  yli melko etäällä 
avovesialueista.  Tien  vaikutusta landen pesimälinnustoon tutkittiin vuosina 

 1986-1997.  Landella tehtiin kattavat pesimälinnuston inventoinnit kahtena 
vuonna ennen tien rakentamista, tien rakentamisen aikana sekä kahtena 
vuonna tien rakentamisen jälkeen. 

Moottoritie  on  vaikuttanut  vain  vähän Salminlanden pesimälinnustoon. Ra-
kentamisesta  ja  tien käyttöön otosta näyttävät kärsineen ainoastaan laajojen 
avoniittyjen kahlaajat, joiden määrät tien läheisillä niityillä ovat vähentyneet. 

 Tie  ei ole vaikuttanut avonhittyjen, perisaikkojen  ja ruovikoiden varpuslintuihin 
 eikä suojelullisesti arvokkaiden lajien (uhanalaiset lajit, tintudirektiivin lajit) 

pesimäaikaiseen esiintymiseen. Useimmat suojelullisesti arvokkaiden lajien 
reviireistä sijaitsivat  alun pitäenkin  landen eteläosassa kaukana tiestä. 

Kahlaajien  viihtyvyyteen ovat todennäköisesti vaikuttaneet enemmän tien ai-
heuttamat ympäristömuutokset (lähinnä avoniittyjen pirstoutuminen) kuin  tie-
liikenteen melu. Melun vaikutuksesta kahlaajalintuihin saatiin  vain  vähäisiä 
viitteitä. Muiden lajiryhmien esiintymiseen melu ei näytä vaikuttaneen. Tär-
kein muutos kahlaajien kannalta  on rantaniittyjen  luontainen, laidunnuksen 
loppumisesta aiheutunut umpeenkasvu.  

Tien  rakentamisesta huolimatta Salminlanden suojeluarvo  on  kasvanut,  sillä 
 landelle  on tutkimusjakson  aikana kotiutunut muutamia uusia, harvinaisia 

pesimälintuja. Yhtään uutta lajia ei kuitenkaan ole asettunut landen  peruk-
kaan  tien lähialueille.  

Tien  vaikutukset pesimälinnustoon ovat jääneet huomattavasti vähäisem-
miksi kuin aikaisempien vastaavien tutkimusten perusteella olisi odottanut. 
Ilmeisesti eri paikkoihin rakennetut tiet vaikuttavat hyvin eri tavoin kosteik

-kojen linnustoon.  Vaikutuksen suuruus  ja kohdistuminen  riippuvat  mm.  alu-
een suojaisuudesta, pesimälinnuston koostumuksesta  ja  lintujen tärkeimpien 
pesimäpaikkojen sijainnista tielinjaan nähden. Salminlandella saatuja tulok-
sia ei voi siten yleistää koskemaan muita kosteikkoja  tai linnustollisesti  ar-
vokkaita alueita. 
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ABSTRACT 

Main road 7 (E18) was constructed over the  Salminlahti  Bay wetland, near 
the city of  Kotka,  South Finland, in 1992-1993. The road was built over 
shore meadows and reed stands near the northern edge of the bay. The 
distance from the road to nearest open water areas is about 500 meters. 

Breeding bird populations of the bay were monitored by the mapping census 
method during 1986-1997. Populations were monitored two years before the 
road was built, one year during road construction, and two years after the 
road was opened to traffic. This study reports bird population changes and 
the impact of the motorway and traffic on bird fauna in  Salminlahti  Bay dur-
ing the monitoring period. The study was made for the Finnish National 
Road Administration, which is responsible for planning and construction of 
the road. 

The motorway had only minor effects on the bird fauna in  Salminlahti  Bay. 
The number of waders in open meadows near the road was diminished after 
the road has constructed. Neither the numbers of passerines breeding in 
open meadows, bush areas or  Phragmites  stands near the road, nor the 
numbers of threatened or rare birds (bittern, marsh harrier, water rail etc.) 
has decreased. Most of the breeding sites of rare species were situated 
rather far away from the road. 

The most important reason for the decrease of waders is probably habitat 
change  -  fragmenting of the largest open meadows by the road, and aban-
doning of cattle grazing in shore pastures, which has led to rapid vegetation 
succession. The waders, however, decreased most in areas where the level 
of traffic noise was over 55  dB(A).  The traffic noise has not affected passer-
ine birds. 

The conservation value of the bird community, which is based on pair num-
bers and endangerment of different wetland bird species, has increased, due 
to some new breeding species during the monitoring period. The territories 
of new species were, however, never situated near the road in the northern 
edge of the bay. 

The negative impact of the motorway on bird fauna has been much less than 
waited by many earlier studies. The effects of highway traffic on bird popula-
tions in different wetlands probably depend on local factors,  e.g.  the struc-
ture and density of vegetation, the structure of the breeding bird communi-
ties, and the situation and shelter of the most important breeding areas. No 
generalizations should be made from the results of  Salminlahti  Bay.  



ESIPUHE 

Valtatien  7 (Eurooppatie 18  Suomessa) suunnittelu moottoritieksi  Kotkan ja 
 Haminan välillä käynnistyi  1970-luvun alussa.  Kotkan  kaupungin  ja Vehka

-landen kunnan rajalla sijaitseva Salminlahti kuuluu valtakunnalliseen lintu-
vesien suojeluohjelmaan, jonka valtioneuvosto vahvisti vuonna  1982.  Moot-
toritien yleissuunnitelman tarkistus valmistui alkuvuodesta  1986.  Tiesuunni-
telman vahvistamispäätöksessä ei edellytetty tien rakentamisen vaikutusten 
arviointia linnustoon  tai  muuhun luonnonympäristään. Moottoritie rakennet-
tiin vahvistetun suunnitelman mukaisesti vuosina  1992 —93. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain astuttua  voimaan  1994  ovat ym-
päristäselvitykset vakiintuneet tärkeäksi osaksi tiensuunnittelua. Tielaitos  on 
ympäristäohjelmassaan  sitoutunut huolehtimaan omalta osaltaan luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisestä. Laitoksessa kehitetään tienpidon seu-
rantajärjestelmää, johon sisältyvät  YVA  —menettelyn mukaisesti tien raken

-tam  isen,  käytön  ja kunnossapidon  aiheuttamat ympäristövaikutukset. 

Tielaitos  on  aloittanut seurantajärjestelmän kehittämisen luonnonympäristön 
 osa-alueiden seurannasta. Linnut ovat helposti havaittavana, monipuolisena 

 ja elintavoiltaan  hyvin tunnettuna eliäryhmänä sopivia ympäristömuutosten 
ilmentäjiä. Vastaavanlainen seurantatutkimus tehtiin moottoriliikennetien vai-
kutuksista Pernajanlanden suojelualueen linnustoon  1982 —92.  

Moottoritien rakentamisen  Kotkan ja Vehkalanden  välillä arvioitiin mitä  to-
dennäkölsimmin  vaikuttavan Salminlanden linnustoon, koska suunniteltu  tie 

 kulkisi landen  perukan  yli. Alueella käynnistettiin tästä syystä linnuston seu-
rantatutkimus  jo  ennen tien rakentamista. Esitutkimus tehtiin vuonna  1986  ja 

 ensimmäinen tarkka linnustoselvitys vuonna  1987.  Seurantatutkimus toistet
-tim  tien rakentamisen aikana sekä tieliikenteen käynnistyttyä. 

Tämä julkaisu  on  yhteenveto viiden seurantatutkimusvuoden  (1986, 1987, 
1993, 1995, 1997)  aineistosta. Raportissa selvitetään, millaisia vaikutuksia 
moottoritien rakentamisella  ja liikennöinnillä  on  ollut Salminlanden linnustoon 

 ja  miten tien vaikutuksia voitaisiin vähentää tässä  ja  vastaavanlaisissa muis-
sa tiehankkeissa. 

Salminlanden linnusto-  ja kasvillisuusseurantaa  ovat tutkimusvuosien kulu-
essa tehneet  ja raportoineet  seuraavat tutkijat: Antti  Below,  Risto Hamari, 
Esa Lammi, Markku Nironen, Ari Rajasärkkä,  Tapio Rintanen,  Markku  Vick- 
holm  ja  Erkki Virolainen. Tielaitos esittää kiitokset kaikille tutkijoille heidän 
työpanoksestaan. Seurantatutkimusten yhteenvedon ovat laatineet  FM  Esa 
Lammi  ja  FM  Erkki Virolainen Enviro Oy:stä. Salminlanden linnustoselvityk

-seen  liittyvän meluanalyysin  on  tehnyt  Petri  Suominen Viatek Oy:stä Kaak-
kois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta.  FM  Markku Mikkola-Roos  Suomen 
ympäristökeskuksesta  ja  dos.  Hannu Päysä Riista-  ja  kalatalouden tutki-
muslaitokselta ovat lukeneet selvityksen  ja  tehneet siihen arvokkaita paran-
nusehdotuksia.  Tero  Ilomäki Kymenlaakson Lintutieteellisestä Yhdistyksestä 

 on  antanut selvitykseen täydentäviä lintutietoja. Tielaitoksen yhteyshenkilöi
-nä seurantatutkimuksissa  ovat toimineet  FM  Mervi Karhula  ja  MMM Raija 

Merivirta. 
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Moottoritien vaikutus Salminlanden linnustoon 

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN SEURANTA SALMINLAHDELLA  

Kuva  1:  Moottoritien  (VT 7)  linjaus  ja  lintuvesien suojeluohjelman esitys (katkoviiva) 
suojeltavaks! alueeksi. Mittakaava  1:25 000.  
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  SEURANTA SALMINLAHDELLA 

Lintuvesiensuojeluohjelman  laatimista edeltäneissä laskennoissa Salmin-
landelta tavattiin pesivänä  33 lintulajia, mm. 12 vesilintulajia  sekä kuusi 
kahlaajalajia. Vesilintujen kokonaisparimäärä oli  115  ja kahlaajien  30.  Lah-
den pesimälinnustoon perustuvaksi suojelupistearvoksi mietinnössä ilmoite-
taan  72.  Myös Salminlanden muutonaikainen merkitys linnustolle todettiin 
huomattavaksi (Lintuvesityöryhmä  1981,  ks. myös Airola  1983). 

Tielaitos  teeth Salminlandelta linnustokartoituksen  vuonna  1986.  Tässä ns. 
esitutkimuksessa (Vickholm & Rajasärkkä  1986) selvitettlin pesimälinnuston 

 runsaus  ja  koostumus sekä arvioitiin linnuston muuttumista lintu-
vesiensuojeluohjelman valmisteluajoista (tiedot vuosilta  1969  ja  1978).  Ke-
sällä  1987  alueella tehtiin edellistä tarkempi, kaikkien pesimälintulajien revii-
ritiedot käsittävä linnustokartoitus (Rajasärkkä & Virolainen  1987).  

Vuosien  1986  ja  1987  selvitykset tähtäsivät moottoritien linnustovaikutusten 
ennakointiln  ja  tien aiheuttamien ympäristömuutosten seurantaan. Tutki-
musten tavoitteiksi asetettiin: 

•  Selvittää alueen pesimälinnusto  ja  saada käsitys alueen muuton- 
aikaisesta merkityksestä linnuille. 

•  Luoda pohja tiehankkeesta linnustolle aiheutuvien muutosten seuran- 
nalle. 

•  Suosittaa toimenpiteitä, joilla tiehankkeesta aiheutuvia haittavaikutuk-
sia voitaisiin pienentää. 

Moottoritien rakentaminen Saminlanden yli aloitettiin vuonna  1992. Tielaitos 
 tilasi vuonna  1993 Luontotutkim us  Enviro  Oy:ltä  linnustotutkimuksen, jossa 

toistettiin vertailukelpoisin menetelmin vuoden  1987  selvitys (Virolainen 
 1993).  Selvitys antoi kuvan Salminlanden linnustosta tien rakennusaikana. 

Selvitykset toistettiin samoin menetelmin tien käyttöön oton jälkeen vuosina 
 1995  ja  1997  (Virolainen &  Below 1995, 1997).  

Tutkimuksen tavoitteet 

Linnut ovat helposti havaittavana, monipuolisena  ja elintavoiltaan  hyvin tun-
nettuna eliöryhmänä sopivia ympäristömuutosten ilmentäjiä (esim. Koski-
mies  1987,  Väisänen ym.  1998). Kosteikoilla  linnut ilmentävät pieniäkin kas-
villisuuden  ja  maaperän kosteussuhteiden muutoksia. Pesimälinnuston  on 

 todettu reagoivan myös tietiikenteeseen etenkin avoimissa elinympäristöissä 
(esim. Rejnen ym.  1995). 

Linnuston  seurantatutkimus Salminlandella saatiin päätökseen kesällä  1997. 
 Tämä raportti  on  yhteenveto kaikkien tutkimusvuosien  (1986, 1987, 1993, 

1995  ja  1997) aineistoista.  Raportissa 

•  selvitetään, millaisia vaikutuksia moottoritien rakentamisella  ja liiken-
nöinnillä  on Salminlanden linnustoon 

•  selvitetään, miten tien vaikutuksia voitaisiin vähentää 

•  annetaan suosituksia vastaavanlaisten tiehankkeiden suunnitteluun  ja 
tiehankkeista aiheutuvien linnustovaikutusten  vähentämiseksi. 
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YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN SEURANTA SALMINLJkHDELLA 

Muut selvitykset  

Tielaitos  teetti Salminlandelta yksityiskohtaisen kasvillisuusselvityksen vuon-
na  1987  (Hamari & Rintanen  1987).  Selvityksen osana laadittiin myös  koko 

 landen  perukan  kattava kasvillisuuskartta  (kuva  4, s. 14).  Kasvillisuuskartoi -

tus  uusittiin kesällä  1997  (Lammi & Nironen  1997,  kuva  5).  

Mooftoritien  suunnittelun osana tehtiin  1980-luvulla meluselvityksiä välillä 
 Kotka—Hamina. Melutason tarkastelut keskitettiin tuolloin asutuksen tuntu-

maan, eikä niitä tehty  Salminlandella. Linnustoselvityksen taustatiedoksi 
tehtiin erillinen meluselvitys Salminlandella  huhtikuussa  1998  (Suominen 

 1998).  

Kuva  2:  Yksi Salminlanden ruovikkoalueen sisään  jää  vistä  lam  pareista  elo-
kuussa  1997.  (Kuva  Markku Nironen). 
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2  TUTKIMUSALUE  

Tutkimusalueena  on  ollut  lintuvesiensuojeluohjelman rajauksen  mukainen 
alue sekä  osa  siihen liittyvää  avovesivaltaista  aluetta  rajauksen  kaakkois- 
puolelta. Tutkittu alue kattaa  Salminlanden  perukan ja  huomattavan osan 

 sen  eteläpuolisesta avovesialueesta.  Alueen laajuus  on 185 ha.  Alue ulottuu 
 moottoritiestä  500  metriä pohjoiseen vanhalle  Kotka—Hamina-tielle  (Mt 170) 

 ja  1300 m  etelään  Ristiniemeen.  

Alue jaettiin tutkimuksessa kahteen osaan. Varsinainen  kartoitusalue  käsit-
tää  95  ha:n  laajuisen  ruovikko-  ja  niittyalueen  moottoritien molemmin puolin  
(kuva  5).  Alueen vallitsevat  kasvillisuustyypit  ovat  ruavikko  ja  saraniitty,  jotka 
kattavat yhdessä yli puolet alueesta (taulukko  1).  Pensaikkoniittyä  on  myös 
runsaasti. 

Moottoritien pohjoispuolelle jäävä  kartoitusalue  on  vaihtelevaa  pensaik-
koisten rantaniittyjen luonnehtimaa  kasvillisuutta. Kasvillisuus  on  moni

-muotoisinta  ja  pienipiirteisintä  alueen itäosassa, jossa  lähteisyys  tuo siihen 
oman lisänsä  (mm.  vaikeakulkuisia vehkahetteikköjä  ja  osmankäämi-
kasvustoja). Ruovikoita  on  lähinnä alueen eteläosissa. Alueen  itäosa  rajoit-
tuu  täyttömaahan,  jolle  on  rakennettu  1980-luvun alussa huoltoasema  ja 

 hotelli. Länsiosa rajoittuu  metsämaastoon.  Alueen läpi kulkevan  Nummenjo
-en  rannat  ja  siihen lännestä tulevan leveän  laskuojan  rannat ovat monin pai-

koin  riuorehkoa,  entisille  ruoppauspenkereilie  kasvanutta  lehtimetsää.  Ete-
lämpänä jokivarressa kasvaa  pensaikkoa  ja  ruovikkoa.  

Moottoritien eteläpuolella  on  laaja, noin  700  metrin levyinen  ruovikkoalue, 
 jonka läpi  Nummenjoki  virtaa.  Ruovikko  on  järeää  ja  melko yhtenäistä, mutta 

 sen  itäpuoliskossa  on  useita  aarien laajuisia lampareita,  joista osassa  on 
 runsaasti  upos-  ja  kelluslehtisiä vesikasveja. Ruovikot  reunustavat myös  jo

-kivartta. Ruovikon kaakkoisosaan  työntyy  kielekkeinen,  laajalti  lummekas-
vustojen  peittämä  avovesilandelma,  joka  on  hyvin matala: vettä oli elokuus-
sa  1997  monin paikoin  vain 20-30 cm  (Lammi  &  Nironen  1997).  Ruovikko

-aluetta reunustavat sekä länsi- että  itärannalla  kapeat  niittyvyöhykkeet.  Itä- 
rannan  nutty  rajoittuu  hylättyyn, avonaisena säilyneeseen  peltoon.  

ha  
Ruovikko 	 45 
Nutty 	 20  
Avovesi  ja  kelluslehtikasvillisuus 	 14  
Pensaikkoniitty 	 13  
Metsä 	 2  
Osmankäämi-  ja  vehkakasvustot 	 1  

Taulukko  1: Salminlanden  perukan kartoitusalueen  (95 ha)  kasvillisuus- 
tyyppien  pinta-alat hehtaareina vuonna  1997.  Alat  on  mitattu  Lammin ja Ni-
rosen  (1997)  laatimasta kasvillisuuskartasta. 

Kartoitusalueen ruovikot  ovat  maatuneita  ja  jalkaisin helposti kuljettavia. 
Myös  Nummenjoen  varren  ja  kartoitusalueen eteläosan lampareiden  reuna

-ruovikot  ovat  kävelykelpoisia.  

Perukan  kartoitusalueen  eteläpuolella sijaitsee  90  ha:n laajuinen avovesi
-valtainen tutkimusalueen  osa (kuva  5).  Avovesualueen  keskellä  on  useita 

 metsäisiä pikkusaaria.  Saarten rannat ovat  leveälti ruovikoituneet. 
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TUTKIMUSALUE 

Muualla alueen eteläosissa kasvillisuus  on  vaihtelevampaa. Nummenjoen 
 suulla  on  järvikaislakasvustoja  ja  saarten  itäpuolisessa landelmassa  run-

saasti  sinikaislakasvustoja. Sinikaislaa  kasvaa myös länsirannan tuntumas-
sa.  Avovesialueen  reunoissa sekä ruoko-  ja  kaislasaarekkeiden  välissä  on 

 laajoja  lummekasvustoja. Uposkasvillisuus  on  runsasta saarten itäpuolelle 
 jäävällä matalavetisellä landelmalla. 

Eteläosan  länsiranta  on  maatalousaluetta,  jossa pellot rajoittuvat  kapeislin 
rantaniittyihin, ruovikoihin  ja  kaislakasvustoihin. Itärannan  eteläosassa  on 

 niukkakasvisia kalliorantoja  ja  hiekkarantaa,  pohjoisempana vallitsee  ran
-nanmyötäinen ruovikko.  Etäämpänä rannasta kasvillisuus  on  metsää.  

Salminlanden lintuvesialue  on  vilkkaan  ihmistoiminnan  piirissä. Landen ran-
noilla  on  jonkin verran asutusta sekä  moteDi  ja  huoltoasema. Autoliikenne 
landen rantoja  reunustavilla  teillä  on  vilkasta. Alueella myös  kalastetaan  run-
saasti. Veneily  Nummenjokea  pitkin oli vilkasta  1990-luvun alkuun asti, jol-
loin  pienvenelaiturit  siirrettiin  Salminlanden perukasta  Rantalaan landen  lou-
naisrannalle.  Nykyisin  Nummenjoella  ei ole juuri merkitystä  veneilyväylänä. 
Rantaniittyjä laidunnetaan  enää landen  lounaisrannalla. Laiduntamisen  vä-
heneminen  on  voimistanut niittyjen pensoittumista.  

Tien  rakentamisen aiheuttamat  ympäristömuutokset  

Moottoritien  ja sen  penkereiden  alle  jäi noin  5 ha  Salminlanden  perukan 
 niittyjä  ja  ruovikoita. Hamarin  ja  Rintasen  (1987)  kartan (kuva  4)  perusteella 

tien rakentaminen hävitti  4 ha  kuivahkoa järviruokokasvustoa,  1 ha  avo-
naista sara-  ja  angervoniittyä  sekä  0,5 ha  osmankäämikköä  ja  pensasniittyä. 

 Alueella ei tehty muita kuin  tiepenkereen  ja  liittymän  tarvitsemia  täyttöjä.  

Moottoritietä rakennettaessa  Nummenjokea  ruopattiin runsaan sadan metrin 
matkalta.  Tien  läheiset  osat  joesta  on  pengerretty.  Muita  vesistöjärjestelyjä  ei 
ole tehty. 

Kasvillisuuden muutokset  

Salminlanden  kasvillisuuden viimeaikaisista muutoksista saadaan viitteitä  
vertailemalla Hamarin  ja Rintasen  (1987,  kuva  4)  sekä  Lammin ja  Nirosen 

 (1997,  kuva  5)  kasvillisuuskarttoja.  Nopeimmat muutokset ovat tapahtuneet 
landen  pohjoispäässä  moottoritien  ja  vanhan  Kotka—Hamina-tien välisellä 
alueella:  

•  jokivarren  pensaikot  ovat kasvaneet paikoin  nuoreksi lehtimetsäksi 
• pensaikkoisen  niityn ala  on  kasvanut yhden hehtaarin  
•  osa  avonaisista niityistä  on  muuttunut  ruovikoiksi; ruovikon  ala  on 

 lisääntynyt  2 ha  
•  avonaisen sara-  ja  angervoniityn  ala  on  pienentynyt  3 ha  

Moottoritien eteläpuolella kasvillisuuden muutokset ovat olleet vähäisempiä. 
Merkittävin niistä  on  lahtea  reunustavien rantaniittyjen  vähittäinen  pensoit

-tummen  karjan  laidunnuksen  loputtua. Huomattava  osa  niityistä  on  vielä 
avonaisia, mutta  ruohovartinen  kasvillisuus  on  aiempaa huomattavasti kor-
keampaa  ja  rehevämpää. Laidunkäytössä  olevaa  rantaniittyä  on  enää tutki-
musalueen  lounaisrannalla. 
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Avoveden  osuus  pohjukan ruovikkoalueen eteläpäässä  on  hieman pienenty-
nyt, kun ruoko-  ja  kaislasaarekkeet  ovat kasvaneet entistä suuremmiksi.  Osa 

 Nummenjokea reunustavien ruovikoiden  pienistä  avovesiallikoista  on  kasva-
nut umpeen.  

Kuva  3:  Avonaiset  rantaniltyt  ovat säilyneet parhaiten  Salminlah  den  länsi-
rannalla.  Rantaniityt  ovat tärkeitä  kahlaajalintujen pesimäympäristöjä. 

 (Kuva  Markku Nironen).  
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Kuva  5: Salminlanden kasvillisuuskuviot v. 1997  (Lammi & Nironen  1997). 
 Tutkittu alue  on  rajattu katkovlivalla. Rantapellot  ja  rantametsät  eivät ole mu-

kana tutkimusalueessa. 
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3  AINEISTO  JA  MENETELMÄT  

3.1 	Laskennat 

Salminlanden  tutkimusalue  on  jaettu alueen laajuuden  ja  monimuotoisuuden 
takia kahteen osaan. Pohjukan kartoitusalueen  (95 ha)  laskentaan  on  käy-
tetty enemmän aikaa kuin landen helpommin hallittavaan eteläosaan  (90 
ha). Kartoitusalueelle  merkittiin vuosina  1986  ja  1987 maastomerkein  kolme 
linjaa paikantamisen helpottamiseksi. 

Laskennat  on  tehty eri tutkimusvuosina samoin menetelmin. Laskennat  on 
 myös pyritty ajoittamaan samalla tavoin kevään edistymiseen nähden. Vuo-

sittain  on  tehty kuusi  tai  seitsemän laskentaa, paitsi esitutkimusvuonna 
 1986,  jolloin linnut laskettiin kolmesti. Laskenta-ajat  ja laskijat  selviävät tau-

lukosta  2.  Kaikki laskennat  on  tehty tyynessä  ja sateettomassa  säässä. 

Pohjukan kartoitusalueelta  laskettiin kaikki lintulajit mandollisimman tarkoin. 
Avovesivaltaisen eteläosan laskennoissa  on  sitä vastoin keskitytty vesi-
lintuihin, lokkilintuihin  ja kahlaajiin,  jotka  on  laskettu mandollisimman tarkoin. 
Alueen rantojen varpuslinnut kartoitettiin yhtä tarkasti kuin pohjukan kartoi-
tusalueella, mutta pikkusaarten ympäristön hankalakulkuisten ruovikoiden 
varpuslintuja ei voitu kartoittaa yhtä luotettavasti (tarkan kartoituksen teke-
minen näin etäällä tiestä ei tosin ole tutkimuksen päämäärien takia tarpeen-
kaan). 

Kosteikkolintukantojen  arviointiin  on  käytettävissä useita vakii ntuneita las-
kentamenetelmiä, joista mikään ei sovellu kaikkien lintulajien laskemiseen. 
Salminlandella  on  käytetty useita menetelmiä  sen  mukaan, mitä lintuja  on 

 laskettu. Seuraavassa menetelmät kuvataan pääpiirteisesti. Tarkemmat 
menetelmäkuvaukset  on  esitetty vuosiraporteissa (Vickholm & Rajasärkkä 

 1986, Rajasärkkä &  Virolainen  1987,  Virolainen  1993,  Virolainen &  Below 
1995, 1997).  

Vesilinnut  ja  lokkilinnut 

Vesilintujen pesimäkannan arviointimenetelmiä  on  kehitelty  1950-luvulta al-
kaen  (mm.  Linkola  1959,  Kauppinen  1980, 1983). Menetelmiksi  vakiintuivat 

 1980-luvulla ns. kiertolaskenta  ja pistelaskenta  (Koskimies & Väisänen 
 1986). Salminlandella on  käytetty kiertolaskentaa, jossa vesilinnut  on  las-

kettu kiertämällä jalkaisin  ja  veneellä kaikki vesilinnuille soveliaat alueet. 
Laskentoja  on  tehty vuosittain neljä. Laskenta-ajankohdat  on  ajoitettu Hirvo-
sen  ja  Mikkolan  (1987) etelärannikolle  antamien suositusaikojen mukaisesti. 
Uikkujen  ja nokikanan parimääriä  on  arvioitu myös etsimällä niiden pesiä. 

Laskentojen  aikana kertyi tietoja myös landella keväällä lepäilevistä  ja ruo-
kailevista  linnuista. Tarkkoja muuttolintulaskentoja landella ei ole tehty. 

Rantakanat 

Yöaktiivisten rantakanojen  esiintymistä  on  selvitetty kiertämällä alueella var-
haisina aamuyön tunteina. Rantakanoista  on  kertynyt havaintoja myös maa-
linnuston kartoituksen yhteydessä. 
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Vuosi  Laskentapäivä Kellonaika Laskijat  

1986 10.5. 4.00-10.00 MV, AR 

28.5. 3.30-12.00 MV, AR 

24.6. 4.30-10.00 MV, AR 

1987 25.4. 4.30-11.30 AR,  EV  

9.5. 3.00-12.00 AR,  EV  

16.5. 2.30-12.00 AR,  EV  
29.5. 2.15-11.30 AR,  EV  

3.6. 1.30-12.00 AR,  EV  

24.6. 0.00-1 0.00 AR,  EV  

2.7. 7.00-1 0.00 AR,  EV  

1993 26.4. 4.30-11.00 PS,  EV  

8.5. 4.30-11.00 AB,  EV  

16.5. 2.50-1 0.30 AB,  EV  

23.5. 4.20-1 0.40 AB,  EV  

30.5. 4.10-1 0.30 AR,  EV  

6.6. 0.50-12.10  EV  

1995 1.5. 4.20-11.45  EV  

7.5. 4.30-1 0.00 AB,  EV  
16.5. 3.50-8.50 AB,  EV  
24.5. 4.10-10.45 AB,  EV  

3.6. 4.10-10.30 AB,  EV  
10.6. 0.50-1 2.00  EV  

1997 1.5. 4.50-10.45  EV  

11.5. 4.30-8.30 AB,  EV  

18.5. 4.10-9.10 AB,  EV  

25.5. 1.00-9.30 AB,  EV  

31.5. 4.10-1 0.30  EV  (puolet alueesta)  

1.6. 1.00-9.00  EV  (toinen puoli)  

13.6. 3.00-8.00 AB,  EV  

Taulukko  2:  Vuotuiset laskenta-ajankohdatja laskijat.  Koko  alue  on  laskettu 
kaikkina laskentapäivinä. Vuoden  1986 esitutkimuksessa ruovikoiden  var

-puslintuja  ei kartoitettu yhtä tehokkaasti kuin myöhempinä vuosina. Tar-
kemmat laskentatiedot selviävät vuosiraporteista. Laskijat:  MV  Markku  Vick- 
holm, AR  Ari Rajasärkkä,  EV  Erkki Virolainen,  AB  Antti  Below. 
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Kahlaajat 

Kahlaajat  on  laskettu maalinnuston kartoituksen yhteydessä huhti—kesä-
kuussa. Reviirien sijainti  on  merkitty karttapohjalle soidintavien yksilöiden 
olinpaikkojen perusteella. Kartoitustietoja  on täydennetty  etsimällä pesiä 
(isokuovi, töyhtöhyyppä, punajalkaviklo). 

Maalinnusto 

Kosteikkoalueiden maalinnuston  selvittämiseen suositellaan kartoitus- 
laskentaa, jossa linnut kartoitetaan samalta alueelta vähintään viidesti pesi-
mäkauden aikana (esim. Koskimies  1994). Salminlandella kartoituskertoja 
on  ollut tavallisesti kuusi (taulukko  2).  Ensimmäisellä kierroksella  on  laskettu 

 vain  varhain saapuvat maalinnut, lähinnä niittykirvinen  ja  pajusirkku. Myö-
hemmillå  kierroksilla  on  laskettu kaikki lajit. Laskennat  on  aloitettu auringon- 
nousun aikaan  tai  hieman aikaisemmin, joten myös yöaktiivisista linnuista  on 

 saatu luotettava  kuva.  Laskennat  on  ajoitettu Hirvosen  ja  Mikkolan  (1987) 
 suositusten mukaan, jolloin jokainen laji  on  voitu laskea kandesti lajin par-

haaseen lauluaikaan. 

Kartoitettaessa  koko  kartoitusalue  on  laskettu kulkemalla alueen läpi joko 
suorin linjoin  tai risteillen. Kulkulinjat on  sijoitettu niin, että mikään  osa  alu-
eesta ei jäänyt yli  50  metrin päähän kulkulinjasta. Monin paikoin kulkuväli oli 
kuitenkin tätä tiheämpi. Kartoitukseen osallistui yleensä kaksi laskijaa, joista 
toinen laski Nummenjoen länsipuolisen  ja  toinen itäpuolisen alueen. Laskija-
kohtaisten erojen tasoittamiseksi laskijat vaihtoivat alueita eri laskennoissa. 
Laskentaan käytetty aika vaihteli maaston vetisyyden, kasvillisuuden kehi-
tysasteen  ja  lintujen lauluaktiivisuuden mukaan. Yhteen laskentaan kului ta-
vallisesti noin viisi tuntia. 

Kaikki havaitut linnut merkittiin  1 :2000-mittakaavaiselle, peruskartasta  suu-
rennetulle karttapohjalle mandollisimman oikeaan paikkaan linnuston-
seurannan ohjeiden mukaisesti (Koskimies & Väisänen  1988).  Myös pesi-
mättömiltä vaikuttaneet  tai muuttomatkalla viivähtäneet  yksilöt merkittiin 
muistiin. Varpuslintujen lisäksi karttapohjille merkittiin myös kahlaajien  ja 

 rantakanojen  reviirit sekä lokkilintujen  ja  uikkujen  pesät.  

3.2 	Parimäärätulkinnat 

Vesilintujen parimäärät  on  tulkittu havaituista yksilöistä laskentaohjeiden 
(Koskimies & Väisänen  1988)  mukaan. Pesiviksi tulkitut lokkilinnut ovat ol-
leet hautovia  tai  pesänsä luona hätäileviä. Rantakanojen parimääriksi  on  tul-
kittu ääntelevien koiraiden määrä. Kahlaajien parimäärä perustuu soitimella 
olleisiln yksilöihin  ja  havaittuihin pareihin. Pohjukan taivaanvuohikanta  on 

 melko tiheä,  ja  parimäärätulkinta  sekä reviirien sijainnin määrittäminen  on 
 joinakin vuosina ollut melko hankalaa. 

Maalintuparien reviiritulkintaa  varten kartoitusalueelta laadittiin muovikalvoille 
lajikohtaiset koontikartat. Niihin merkittiin maastokartoista kaikki havainnot 
tarkasti oikeille paikoilleen. Alue tulkittiin reviiriksi,  jos  linnut havaittiin sa-
malla paikalla vähintään kandessa laskennassa pesintään viittaavissa olois-
sa (laulava koiras,  pari).  Tulkinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota yhtä-
aikaishavaintoihin. Myöhään saapuneiden lintulajien pelkästään viimeisessä 
laskennassa havaitut laulupaikat tulkittiin revlireiksi. 
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Parimäärätulkinnat  tehtiin pian viimeisen laskennan jälkeen. Tässä selvityk-
sessä käytetyt reviiritiedot perustuvat näihin laskijoiden itsensä tekemiin  re-
viirikarttoihin. 

3.3 	Sääolojen  vaikutus  laskentoihin  

Viiteen laskentavuoteen mahtuu erilaisia keväitä. Keväällä  1987  jäidenlähtö 
 oli myöhäinen,  ja  toukokuun koleiden säiden takia monien lajien muutto  ja 
 pesintä  tapahtuivat kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Keväällä  1995  

ja  1997  huhtikuu oli hieman tavanomaista myöhäisempi.  Osa  Nummenjoen 
 sivu-uomista  ja  ruovikoista  oli jäässä vielä toisessa laskennassa. Viileä  sää 

 viivästytti hyönteissyöjälintujen muuttoa  ja  kasvillisuuden kehittymistä. Ke-
väiden erot  on  pyritty ottamaan huomioon laskentojen ajoittamisessa. 

Talvinen  jää lakoonnuttaa  joka vuosi huomattavan osan Salminlanden ruovi-
koista. Lakoutuneen ruovikkoalan laajuuteen vaikuttaa  se,  miten korkealla 
vesi  on loppusyksyllä  landen jäätyessä. Keväällä  1987 vain  puolet normaa-
lista ruovikkoalasta oli pystyssä. Pystyyn jäänyt ruovikko  on  yleensä pirs-
toutunut erillisiksi saarekkeiksi, joiden vuosittain vaihteleva sijainti vaikuttaa 
joidenkin tintulajien reviirien sijaintiin  ja  mandollisesti määriinkin. 

Toukokuun alkupuolella  1995  vedenpinta nousi hetkellisesti miltei metrin  1. 
 ja  2.  laskennan välillä. Vedennousu tuhosi ilmeisesti kaikki silkkiuikkujen pe-

sät  ja  huomattavan osan muidenkin vesilintujen  ja  kahlaajien  pesistä. Ve-
denpinnan laskettua linnut aloittivat pesinnän uudelleen, mutta useimmat  pa-
nt  olivat siirtyneet kokonaan uusille paikoille. Tämä vaikeutti monien lajien 
panimäärien tulkintaa.  

3.4  Linnuston suojeluarvo 

Linnuston suojelupistearvo  mittaa linnuston monipuolisuutta  ja  runsautta. 
Pistearvoon vaikuttaa ennen muuta harvinaisten lintulajien esiintyminen. 
Suojelupistearvo laskettiin Valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman 
(Lintuvesityöryhmä  1981)  ohjeiden mukaan, jossa jokaisella pesimälajilla  on 

 lajin harvinaisuuden mukaan pistearvo yhdestä kymmeneen. Runsautensa 
perusteella laji saa enintään viisi lisäpistettä.  Koko kosteikon suojelupistear-
vo on lajikohtaisten pistearvojen summa. 

Linnuston suojeluarvoa  voidaan tarkastella myös uhanalaisten lajien  ja  EU:n 
lintudirektiivin liitteen  1 lajiluettelon  perusteella. Uhanalaisuustarkastelussa 
ovat mukana Uhanalaisten lajien seurantatoimikunnan (Rassi ym.  1992)  
Suomessa uhanalaisiksi luokittelemat lintulajit. Uhanalaiset lajit jaetaan nel-
jään uhanalaisuusluokkaan: hävinneet, erittäin uhanalaiset, vaarantuneet  ja 

 silmälläpidettävät. Silmälläpidettäviin lintuihin  kuuluu kaksi alaluokkaa,  sil
-mälläpidettävästi  taantuneet  ja  silmälläpidettävät  harvinaiset lajit. 

EU:n lintudirektiivissä  otetaan huomioon lajin uhanalaisuus  ja kannan  kehi-
tyssuunta EU:n alueella. Lintudirektiivissä  on  mukana lajeja, joiden populaa-
tiot ovat Suomessa elinvoimaisia (joskin yleensä taantuvia), mutta eräissä 
muissa EU:n jäsenvaltioissa uhanalaisia. 
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3.5.  Liikennemelun  mittaaminen 

Salminlanden meluanalyysit  tehtiin  Viatek  Oy:ssä huhtikuussa  1998  (Suo-
minen  1998). Melutasot  määritettiin nykyisen liikenteen tuottamana laske- 
maila päiväajan  A-painotetut  (ihmisen kuuloaistin mukaiset)  45, 50, 55, 60  ja 

 65  desibelin melukäyrät. Tulokset perustuvat yhteispohjoismaiseen tieliiken-
nemelun laskentamalliin  (Anon. 1993).  

Laskennan lähtötietoina käytettiin digitaalista maastomallia, joka laadittiin  di-
gitoimalla 1:2000 paperikartoista.  Vesialueen oletettiin olevan kokonaan ns. 
kovaa pintaa. Maastomalli siirrettiin laskentaa varten SoundPLAN-
melulaskentaohjelmistoon. 

Liikennetietoina  käytettiin Tielaitoksen  LAM-pisteistä  572  ja  573  saatuja lii-
kennemääriä  ja -jakaumia. Liikennetiedot  selviävät seuraavasta asetelmasta 
(tieosa  31 on  valtatien  15 liittymän  länsi-  ja tieosa  32  itäpuolella): 

tienumero 	tieosa 	KVL 

Vt7  31 13006 
Vt7  32 10773 
Vt15  2 5122  

raskas (%) 	yö (%) nopeusrajoitus  

18 	88 	100 
19 	87 	100 
17 	88 	80 

Laskentaohjelman  avulla alueesta muodostettiin ruudukko  (10  metrin ruutu- 
jako), ja melutaso  laskettiin kunkin ruudun keskelle. Ohjelma piirsi melu- 
käyrät ruudukon perusteella. 

Melumittaukset  tehtiin valtateiltä  ja  niiden rampeilta. Melutasot laskettiin 
mittausajankohdan mukaisesti, jolloin uusi ruovikko ei vielä ollut kasvanut 

 (enin osa  tien eteläpuolen ruovikoista oli  talven  jäljiltä laossa). Ruovikon 
vaimentavaa vaikutusta ei otettu huomioon.  

3.6 	Reviirien  etäisyys tiestä 

Eri lintulajien reviirien etäisyys moottoritien keskiviivasta  on  mitattu  1:7000-
1:10 000-mittakaavaisilta reviirikartoilta. Mittaustarkkuus on  ollut  0,5 mm, 

 mikä vastaa  3,5-5  metriä maastossa. Mittaukset  on  tehty erikseen jokaisen 
laskentavuoden kartoista. Vuoden  1986  tiedoista ei otettu mukaan ruovikko-
lintuja, koska niiden laskentamenetelmä ei ollut vertailukelpoinen myöhem

-pun laskentoihin.  Vuosien  1986  ja  1987 kartoista revilrien  etäisyydet mitattiin 
tulevan tielinjan keskipisteestä. Kaikkien ruovikoiden  ja avomaiden varpus

-lintujen  ja kahlaajien reviirien  etäisyydet tiestä mitattiin. Reviirien etäisyys 
mitattiin  vain  perukan kartoitusalueelta. 

Reviirikartat  ovat laskijoiden koontikartoista tekemiä karttoja, joihin jokainen 
lintureviiri  on  merkitty pisteellä. Kunkin reviirin  piste on  sijoitettu koonti-
karttaan piirretyn, yhtä reviiriä kuvaavan havaintorykelmän keskelle. Varpus-
lintujen tulkinta  on  ollut jokseenkin ongelmatonta, koska niiden reviirit ovat 
pieniä  ja  eri laskentojen pisteet osuvat lähelle toisiaan. Laajalla alueella soi-
dintavien kahlaajien reviirien sijoittumista  on  sitä vastoin hankalampi tulkita. 
Niiden reviirit  on  merkitty havaintopaikkojen  tai soidinalueen  keskipistee-
seen. 
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3.7 	Aineiston tilastollinen käsittely  

Tien  vaikutusta linnustoon tarkastellaan vertaamatla kartoitusalueella pesivi
-en  lintujen reviirien etäisyyttä tielinjasta ennen  ja  jälkeen tien rakentamisen. 

Vertailtavat linturyhmät ovat kahlaajat (kaikki vähintään kolmena vuonna  ta-
vatut  lajit), ruovikoiden varpuslinnut (ruokokerttunen, rytikerttunen  ja paju

-sirkku) sekä avomaiden varpuslinnut, joihin  on  otettu mukaan myös puo-
liavonaisten pensaikkojen yleiset lintulajit (kiuru, niittykirvinen, västäräkki, 
keltavästäräkki, pensastasku, kivitasku, pensaskerttu, pikkulepinkäinen  ja 
punavarpunen).  Epäsäännöllisesti tavattavia lintulajeja eikä metsälintuja 
otettu tarkasteluun mukaan. Vesilinnut jätettiin etäisyystarkastelun ulko-
puolelle, koska  enin osa  niiden pesimäalueista sijaitsee kaukana tiestä. 
Useiden vesilintulajien pesimäpaikkojen tarkka määrittäminen  on  myös vai-
keaa. 

Revilrien  etäisyydet tien keskiviivasta jaettiin aineiston tilastollista käsittelyä 
varten kahteen luokkaan,  alle  200  metrin etäisyydellä sijainneisiin  ja  200-
500  metrin etäisyydellä sijainneisiin reviireihin. Kauempana tiestä sijainneita 
reviireitä ei otettu mukaan tilastolliseen tarkasteluun, koska muiden kuin 
tiestä aiheutuvien häiriöiden (esim. minkki, vedenpinnan nousu) toden-
näköisyys kasvaa, mitä kauemmaksi tiestä mennään. Lisäksi tien vaikutuk-
set ovat oletettavasti suurimmat aivan tien lähellä.  Jako etäisyysluokkiin  tie-
hen  nähden  on  subjektiivinen  ja  perustuu maastossa saatuun "näppi-
tuntumaan" tien mandollisen lähivaikutusalueen suuruudesta  (alle  200 m)  ja 

 alueesta, jossa  tie  todennäköisesti ei enää vaikuta lintureviirien sijaintiin (yli 
 500 m). Rajaamalla lähivaikutusalue  200  metriin saatiin myös riittävästi ai-

neistoa lintureviirien sijainnin tilastollista tarkastelua varten. 

Muutosten merkitsevyyttä  on  testattu  Mannin-Whitneyn  U-testillä  sekä tois-
tettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA). Vertailtavat aineistot ovat 
olleet muuntamattom ia  m ittausaineistoja.  Tilastollisen vertailukelpoisuuden 
säilyttämiseksi tien  alle  jääneet revilrit jätettiin tarkastelusta pois. 

Tilastollisen todennäköisyyden sanotaan olevan suuntaa-antava, kun toden-
näköisyys  (P) nollahypoteesin hylkäämiselle on  pienempi kuin  10 %  (mer-
kintä:  P<0.1).  Tällöin todennäköisyys sille, että tehty johtopäätös  on  oikea, 

 on  yli  90 %  (edellyttäen että testi  on  tehty oikein). Todennäköisyyden sano-
taan olevan merkitsevä, kun todennäköisyys nol lahypoteesin hylkäämiselle 

 on  pienempi kuin  5 %  (merkintä:  P<0,05).  Tällöin todennäköisyys sille, että 
tehty johtopäätös  on  oikea,  on  yli  95 %.  

Muut merkinnät: Keskiarvo = , aineiston suuruus =  N,  tilastollisessa testis-
sä käytetty vapausasteluku = df (vapausasteluku  on  tässä käytetyssä  Man-
nin-Whitneyn  testissä vertaittavien revlirien määrä —  2). 
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4  TULOKSET 

Seuraavassa esitellään Salminlanden pesimälinriuston selkeimmät muutok-
set tutkimusvuosina. Lisäksi käsitellään omina kokonaisuuksinaan uhan-
alaisten lajien  ja  EU:n lintudirektiivin  lajien esiintymisessä tapahtuneita 
muutoksia. Lopuksi tarkastellaan tien vaikutusalueella pesivien lintulajien  re-
viirien  sijaintia. Tarkemmat parimäärätiedot  ja  reviirien sijaintikartat  löytyvät  
vuosiraporteista.  

4.1 	Pesimälinnuston  muutokset 

Vesi  Ii  fln ut  

Vesilintulajien parimäärät  ovat vaihdelleet oikukkaasti laskentajaksojen vä-
lillä (taulukko  3).  Useimmista lajeista ei voida esittää vuosivaihteluiden takia 
selkeää kannanmuutossuuntaa. Vesilintujen yhteisparimäärä oli alhaisin  tut-
kimusjakson  alussa vuosina  1986-1987,  minkä jälkeen parimäärä  on  kasva-
nut  30-40  %.  Kasvu johtuu miltei yksinomaan silkkiuikun runsastumisesta 
eteläosan tutkimusalueella. Kyhmyjoutsen  on  alkanut pesiä Salminlandella 
uutena lajina tien rakentamisen jälkeen. 

Miltei kaikki SaIm inlanden vesilinnut pesivät kartoitusalueen kaakkoisosan 
avovesialueilla  tai  landen eteläosan tutkimusalueella. Joitakin tavi-, sini- 
sorsa-  ja  lapasorsapareja  pesii myös pohjukassa vanhan  Kotka—Hamina-tien 

 ja  landen ylittävän moottoritien välissä.  

1986 1987 1993 1995 1997  Muutos 
kyhmyjoutsen - - - -  1 
merihanhi - - -  1 - 
silkkiuikku  25 31 17 45 61 +  

haapana  4 4 9 10 6 ?  
tavi  2 7 10 10 6 
sinisorsa  11 13 18 20 15 ? 
heinätavi  6 6 8 6 3 — 
lapasorsa  11 8 9 6 6 - 

punasotka  2 1 -  1 - ? 
tukkasotka  3 - -  5  - ? 
telkkä  3 4 5 8 7 + 

isokoskelo  2 1 3 2 
nokikana -  2 16 12 8 ^1- 
yhteensä  67 78 93 127 107 +  

Taulukko  3:  Salminlanden vesiintujen parimäärät  1986, 1987, 1993, 1995  ja 
 1997.  Muutossarake  kertoo selvästi havaittavien  pitkäaikaismuutosten  suun-

nan:  + =  lisääntynyt,  — =  vähentynyt,  ? =  ei selvää muutosta  tai  aineisto  on 
 liian pieni.  
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Kahlaajat 

Salminlandelta  on  tavattu  pesivänä kuusi kahlaajalajia.  Lisäksi  suokukko  on 
 kahtena vuonna  suokukkonaaraiden  käyttäytymisestä päätellen  pesinyt  lah-

della,  Kahlaajien yhteisparimäärä  on  pysynyt vakaasti  50  parin  tienoilla, pait-
si vuonna  1997,  jolloin määrä jäi  38  pariin.  Suokukko  on  hävinnyt landen  pe-
simälinnustosta tutkimusvuosina;  lajin  pesimäpaikat  sijaitsivat  itärannan  nu - 
tyllä. Pikkutylli  on  pesinyt  kahtena vuonna  lounaisrannalla  pellon reunaan 

 kaivetuilla  lammilla.  Muita  lajistomuutoksia  ei ole tapahtunut.  

Kahlaajista  töyhtöhyyppä  ja isokuovi  ovat vähentyneet  tutkimusjakson  alku-
vuosista. Töyhtöhyyppä  on  todennäköisesti häviämässä landen  linnustosta, 

 mutta  isokuovin taantuma  on  ollut hitaampaa. Yksikään  kahlaajalajeista  ei 
ole  runsastunut.  Vuonna  1997  kahlaajien  ollessa tavanomaista  vähälukui-
sempia,  kanta  vähentyi etenkin  pohjukan kartoitusalueella.  

1986 1987 1993 1995 1997  Muutos 

töyhtöhyyppä  6 4 2 1 1  - 

suokukko  2 1  - - - - 

taivaanvuohi  18 20 20 25 20  ? 

isokuovi  8 10 7 6 5  - 

punajalkaviklo  12 10 11 12 7  ? 

rantasipi  7 7 7 8 5  ? 

pikkutylli - -  1 1  -  

Yhteensä  53 52 49 53 38  ?  

Taulukko  4:  Kahlaajien parimäärät  1986, 1987, 1993, 1995  ja  1997.  Muutos- 
sarake kertoo selvästi havaittavien  pitkäaikaismuutosten  suunnan:  + =  1/- 
sään  tynyt, - =  vähentynyt,  ? =  ei selvää muutosta  tai  aineisto  on  liian pieni.  

Avomaiden varpuslinnut 

Avomaiden varpuslinnut pesivät aukeilla  niityillä,  pensaikkoisilla  niityillä  ja 
talvijäiden laottamissa ruovikoissa.  Niiden vuotuiset  kannanmuutokset  voivat 
olla  varsin  suuria  mm.  talvehtimisalueiden sääolojen  ja kevätmuutonaikais

-ten  säätilojen  takia.  Avomaiden varpuslintujen  määrä  on  vaihdellut  Salmin
-landella melko paljon  laskennasta  toiseen (taulukko  5).  Heikoin vuosi  on  ollut 

 1986 (77  paria), paras  1987 (117  paria). Avomaiden varpuslinnuista  ovat 
vähentyneet  keltavästäräkki  ja pensastasku. Runsastuneita  lajeja ovat  pen

-sasniittyjä  ja niittyjen reunapensaikkoja  asuttava  punavarpunen  ja  mandolli-
sesti myös  pensaskerttu.  Niiden osuus kaikista  avomaiden varpuslinnuista 

 oli vuoden  1986  laskennoissa  31  %,  mutta vuonna  1997  jo  48  %. 
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1986 	1987 1993 1995 1997  Muutos  

Aukeatja  yksittäisiä pensaita kasvavat niityt 

kiuru  5 4 7 6 3 ? 

niittykirvinen  8 13 11 18 9 +1- 

keltavästäräkki  15 30 25 15 13 -  

västäräkki  8 13 11 14 11 ? 

pensastasku  11 13 6 6 8 - 

kivitasku  2 2 6 5 2 ? 

pikkulepinkäinen  2 2 1 1 1 

Pensaikkoiset nlltyt 

pensaskerttu  12 21 22 17 25 

punavarpunen  14 19 15 28 21 +  

yhteensä  77 117 104 107 93 +  

Taulukko  5:  Avomaan varpuslintujen parimäärät  1986, 1987, 1993, 1995  ja 
 1997.  Lajit  on  ryhmitelty tärkeimmän elinympäristötyypin mukaan. Muutos- 

sarake kertoo selvästi havaittavien pitkäaikaismuutosten suunnan: + = li-
sääntynyt, - = vähentynyt, ? = ei selvää muutosta  tai  aineisto  on  liian pieni. 

Vuonna  1997 avomaiden varpuslintujen  määrä oli alhaisempi kuin aiemmis-
sa  laskennoissa  vuotta  1986  lukuun ottamatta. Kannat  taantuivat  1997  sel-
västi enemmän  pohjukan kartoitusalueella  kuin eteläisellä  tutkimusalueella. 

Ruovikoiden varpuslinnut 

Ruovikoiden varpuslintulajistoon  kuuluu  Salminlandella  neljä lajia  -  ruoko
-kerttunen, rytikerttunen, rastaskerttunen  ja  pajusirkku. Ruokokerttusia  ja  pa-

jusirkkuja  pesii jonkin verran myös  pensaikkoisilla  niityillä.  Ruovikkolintujen 
 määrä  on  ollut suurimmillaan vuonna  1987,  jolloin sekä  ruokokerttus-  että 

 pajusirkkukannat  olivat huipussaan (taulukko  6). 1990-luvun  laskennoissa 
 määrät ovat pysyneet  varsin  samansuuruisina.  Laskenta-aineistojen perus-

teella yhdenkään lajin  parimäärät  eivät ole mainittavasti muuttuneet. Eteläi-
nen, Suomessa harvinainen  rastaskerttunen  havaittiin ensi kerran kesän 

 1997 laskennoissa. 

1987 1993 1995 1997  Muutos  

ruokokerttunen 	96 70 84 77 ? 

rytikerttunen 	11 9 9 10 ? 

rastaskerttunen 	- - -  1 

pajusirkku 	66 67 59 59  

yhteensä 	173 146 152 147 ?  

Taulukko  6:  Ruovikoiden varpuslintujen parimäärät  1987, 1993, 1995  ja  
1997. 	Muutos-sarake kertoo selvästi  ha  vaittavien pitkäaikaismuutosten  
suunnan:  + =  lisääntynyt,  - =  vähentynyt, ? =  ei selvää muutosta  tai  aineisto  
on  Iljan pieni. 
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Muut lintulajit 

Muut laskennoissa havaitut, pesiviksi tulkitut lintulajit luetellaan taulukossa  7.  
Näihin sisältyy seitsemän kosteikkolintulajia, jotka harmaalokkia lukuun otta-
matta tavattiin vuonna  1997.  Lajeista kaulushaikara, ruskosuohaukka, luhta-
huitti  ja  luhtakana  ovat Suomessa melko harvinaisia.  

1986 1987 1993 1995 1997  Muutos 

Kosteikkolinnut 
kaulushaikara 	- - -  1 1 
ruskosuohaukka 	-  1 - -  1 ? 
luhtahuitti 	2 -  3 3 1 ? 
luhtakana 	 - -  2 3 1 
kalalokki 	 -  1 -  4 5 + 
harmaalokki 	- -  2 1 - ? 
kalatiira 	 -  1 - -  2 ?  
satakieli 	-  3 6 5 6 + 
pensassirkkalintu 	2 - - - - 
luhtakerttunen 	- - -  1 1 ?  

Muut  I/n  tulajit  
fasaani  2 - - - 
metsäkirvinen  1 2 2 1 ?  
rautiainen - -  1 1 ? 
punarinta - -  2 - ? 
hernekerttu  1  -  1 2 ? 
lehtokerttu  6 10 8 6 ? 
pajulintu  8 13 10 16 + 
hippiäinen - -  1 - 
harmaasieppo -  2 2 1 ? 
kirjosieppo - -  1 - ? 
sinitiainen -  2 3 2 
talitiainen -  3 3 2  
harakka -  2 1 1 ? 
varpunen -  1 - - ?  
peippo  5 9 10 7 ? 
hemppo -  1 2 - ? 
viherpeippo - -  4 3 + 
keltasirkku  1 2 2 3  

lajeja yhteensä 	 38 	43 	52 	48 	?  
kaikkien lajien parimäärä 	448 	452 	512 	448 	?  

Taulukko  7:  Salminlanden,  muut kuin taulukoissa  3-6  mainitut, pesimälinnut 
 ja  nIIden parimäärät  1986, 1987, 1993, 1995  ja  1997.  Vuonna  1986  laskettiin 

 vain  kosteikko/innut.  Muutos-sarake kertoo selvästi  ha  vaittavien pitkäaikais
-muutosten suunnan: + = lisääntynyt, - = vähentynyt, ? = ei selvää muutosta 

 tai  aineisto  on  liian pieni. 
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Ryhmään "muut  lintulajit"  on  merkitty ne  Salminlanden lintulajit,  jotka eivät 
ole  kosteikkolintuja.  Lajeja  on  runsaasti, mutta niiden osuus landen  koko  pe-
simälinnustosta  on  melko vähäinen, noin  15  %. Lajisto  koostuu lähinnä tut-
kimusalueen saanen  ja  metsäsaarekkeiden  linnuista, joista valtaosa  on  met-
sien  yleislintuja. Asuttujen  alueiden  kulttuurilajistoa  edustavat fasaani, ha-
rakka,  varpunen  ja  hemppo. 

Salminlanden lintulajisto  on  monipuolistunut  tutkimusjakson  aikana:  lajimää
-rä on  kasvanut  40:stä  noin  50:een  (taulukko  7).  Kokonaisparimäärän  vuosi- 

muutokset ovat olleet huomattavia, mutta vailla selvää suuntaa. Laskettu  pa
-rimäärä  on  ollut  vähimmillään  448  (vuosina  1987  ja  1997)  ja  enimmillään 

 512  (vuonna  1995), 

4.2 Suojelupistearvo 

Salminlanden suojelupistearvo (Lintuvesityöryhmä  1981) on  kasvanut tutki
-musvuosien  aikana. Pistemäärä oli vuonna  1986 57, 1987 63, 1993 60, 

1995 74  ja  1997 83.  Suojelupistearvoa  ovat nostaneet eräiden  vähälukuisten 
 ja  harvinaisten  lintulajien vakiintuminen  alueelle. Vuonna  1997  pistearvo 

 nousi korkeimpaan lukemaan  kyhmyjoutsenen, kaulushaikaran,  rus
-kosuohaukan  ja  luhtakanan  samanaikaisen  pesinnän  ansiosta.  

Jos  luokiteltu  lintuvesi  on  kasvistoltaan  edustava  ja  noin  100  hehtaarin suu-
ruinen, sitä voidaan pitää kansainvälisesti merkittävänä  kosteikkona,  jos 

 suojelupistearvo  ylittää  80  (Lintuvesityöryhmä  1981).  Salminlahti  täytti tämän 
kriteerin ensi kerran vuonna  1997. 

4.3 	Uhanalaiset  lintulajit  ja  EU:n lintudirektiivin  lajit 

Uhanalaiseksi  luokiteltuja lintulajeja  on  tavattu  Salminlanden laskennoissa 
 kolme,  1980-luvulla ilmeisesti  pesimälajistoon  kuulunut  suokukko  sekä alu-

eella melko säännöllisesti  ruokaileva nuolihaukka  ja  sääksi. 

Suokukko  on  taantunut viime vuosikymmeninä nopeasti Etelä-  ja  Keski- 
Suomessa  (esim. Rassi ym.  1981,  Väisänen  ym.  1998).  Laji  on  luokiteltu 
Kymen läänissä  vaarantuneeksi (Rassi ym.  1993).  Nuolihaukka  pesii ilmei-
sesti vuosittain  Salminlanden  lähellä  ja  ruokailee alueella melko säännölli-
sesti.  Salminlahti  kuuluu myös yhden  sääksiparin saalistusalueeseen.  Sekä 

 nuolihaukka  että  sääksi  ovat Suomessa  silmälläpidettäviä  lajeja.  

EU:n lintudirektiivin  liitteessä  1  mainituista lajeista (erityisiä  suojelutoimenpi
-teitä vaativat lajit)  Salminlandella pesivät kaulushaikara, ruskosuohaukka, 

luhtahuitti  ja  pikkulepinkäinen. Kaulushaikara  ja  ruskosuohaukka  ovat Suo-
messa eteläisiä lintuvesien tulokkaita, joita pesii siellä täällä etelärannikon 

 ruovikkoisilla lintulandilla. Luhtahuitti  on  harvinainen  rantaniittyjen  lintu, jonka 
 pesimäkanta  ja  reviirien  sijainti vaihtelevat  oikukkaasti  vuodesta toiseen. 

 Pikkulepinkäisen  kanta  on  Suomessa elinvoimainen, joskin taantuva. Lintu
-direktiivin  lajit ovat  Salminlandella vähälukuisia  tai  epäsäännöllisiä  pesimä

-lintuja. Niiden runsaudessa ei ole  tutkimusvuosina  tapahtunut selkeitä muu-
toksia (taulukot5ja  7).  
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4.4 	Revlirien  etäisyys  moottoritiestä 

Reviiritarkastelun hypoteesina  oli, että tien mandollisesti aiheuttamat  lm-

nustomuutokset  ovat selvimpiä aivan tien lähellä. Mikäli  tie  muuttaa pesi-
mäympäristöjä tien lähellä  tai  tieltä kantautuva melu häiritsee lintujen pesin - 
tää,  tulisi tämän näkyä reviirien sijoittumisessa  ja  määrässä tiealueen lähellä 
ennen  (1 986-i 987)  ja  jälkeen tien rakentamisen  (1993-1997).  Seuraavassa 
tarkastellaan linnustomuutoksia vertailemalla reviirien sijaintia  ja  reviirimääriä 

 alle  200  metrin etäisyydellä tiestä  ja  200-500  metrin etäisyydellä tiestä (ai-
neistosta karsittiin pois  vain  ne vuosien  1986  ja  1987  reviirit, joiden lasken-
noissa todettu keskikohta sijaitsi  alle  25  metrin päässä tien keskilinjasta). 

Kahlaajat 

Kahlaajareviirien  (kaikki lajit yhdessä) sijainnissa  alle  200  metrin päässä  tie- 
linjasta ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa  (Mann-Whitney z=0,789, df=53, 
P>0.1)  ennen  (N=18  reviiriä, keskimääräinen etäisyys ()  108 m)ja  jälkeen 
tien rakentamisen  (N=37, 114 m). Tielinjasta 200-500  metrin päässä si-
jaitsevien reviirien etäisyys ei myöskään muuttunut  (Mann-Whitney z=0,514, 
df=68, P>0.1),  eikä kaikkien kahlaajareviirien etäisyys tiestä  (Mann-Whitney 
z=0,414, df=i23, P>0.1). Tie  ei aineiston perusteella siten vaikuttanut siihen, 
miten etäälle tiestä kahlaajat perustivat reviirinsä. 

Yksittäisistä lajeista voidaan tarkastella tilastollisesti (Mannin -W hitneyn  testi, 
kaikki reviirit mukana) taivaanvuohen, isokuovin  ja  punajalkaviklon reviirien 

 sijaintia. Taivaanvuohirevii rien etäisyys tiestä ei muuttunut tien rakentamisen 
jälkeen (keskietäisyys ennen tietä  250 m  ja  tien rakentamisen jälkeen  250 m,  
kuva  6).  Isokuovin  reviirit siirtyivät kauemmaksi tiestä  (280  ja  332 m), 

 mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä  (U=99, df=22, P>0.i).  

Myös punajalkaviklon reviirit siirtyivät kauemmaksi tiestä  (323  ja  571 m), 
 mutta tämäkään ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä  (U=86, df=17, P>0.1). 

 Kesällä  1997  seitsemästä punajalkaviklon reviiristä enää yksi sijaitsi  perukan 
 kartoitusalueella,  muut landen eteläosan tutkimusalueella  (kuva  7).  Vuonna 

 1993 kartoitusalueella  oli  5  ja  eteläosan tutkimusalueella  6 punajalkaviklon 
 reviiriä, vuonna  1987  vastaavasti  4  ja  6.  Taantuneen töyhtöhyypän  ja  iso-

kuovin reviirit ovat vähentyneet samassa suhteessa tien lähellä  (perukan 
 kartoitusalueella)  kuin kauempana tiestä (taulukko  8).  
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Kuva  6:  Kolmen  runsaimman kahlaajalajin reviirien  keskipisteen etäisyys tien 
 keskiviivasta  perukan kartoitusalueella  eri  tutkimusvuosina. 
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Punajalkaviklo  
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Kuva  7: Punajalkaviklon  reviirit ennen  ja  jälkeen moottoritien rakentamisen. 
 Perukan  reviirit ovat  autioitumassa.  

P 

Ennen 

E 

Jälkeen  

P E 

Taivaanvuohi  33 6 39 6 
Isokuovi  12 6 7 4 
Täyhtähyyppä  4 7 0 2 
Punajalkaviklo  9 14 5 13 
Rantasipi  2 13 4 9  
Kiuru  7 2 7 2 
Niittykirvinen  19 4 24 3  
Västäräkki  8 14 11 11 
Keltavästäräkki  37 8 24 4 
Pensastasku  18 6 11 3  

Taulukko  8: Runsaimpien kahlaajien  ja  avomaan varpusllntujen reviirien  ja-
kautuminen  perukan  kartoitusalueelle  (P)  ja  eteläosan tutkimusalueelle  (E) 

 ennen moottoritien rakentamista  (1986-1987)  ja  tien käyttöönoton jälkeen 
 (1995  ja  1997). 
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Kuva  8: Västäräkin  ja  keltavästäräkin  reviirit ennen tien rakentamista  ja  tien 
käyttöönoton jälkeen.  
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Avomaiden varpuslinnut 

Avomaiden varpuslintujen reviirien  sijainti tien keskiviivaan nähden ei muut-
tunut tien rakentamisen jälkeen (  104 m  ennen  ja  105 m  tien jälkeen, 

 Mann-Whitney z=0,506, df=166, P>0.1).  Kauempana tiestä sijainneiden  re-
viirien (200-500 m)  etäisyys tielinjasta ei myöskään muuttunut  (Mann- 
Whitney z=-5,822, df=195, P>0.1).  Näiden reviirien keskimääräinen etäisyys 
tielinjasta oli ennen tietä  331 m  ja  tien rakentamisen jälkeen  324 m. Kartoi-
tusalueen  ja  eteläisen tutkimusalueen reviirimäärien suhde ei ole muuttunut 
tien rakentamisen jälkeen (taulukko  8).  

Yksittäisten avomaalajien reviirien sijoittumisessa todettiin selvimmät erot 
västäräkillä  ja keltavästäräkillä  (kuva  8).  Västäräkeistä  osa  hakeutui pesi-
mään tien varteen. Keltavästäräkit ovat vähentyneet uuden  ja  vanhan tien 
välisellä alueella, mutta pesivät edelleenkin runsaana lähellä moottoritietä 
tien eteläpuolella. 

Ruovikoiden varpuslinnut 

Kartoitusalueen ruovikkolintujen  reviirit siirtyivät tien rakentamisen jälkeen 
lähemmäksi tietä  (Mann-Whitney z=-1,961, df=577, P=0.03). Reviirien  kes-
kimääräinen etäisyys tiestä oli ennen tien rakentamista  349 m  ja  tien raken-
tamisen jälkeen  322 m.  Myös tietä lähinnä sijainneiden reviirien  (alle  200 m) 

 etäisyys tiestä pieneni, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi  (Mann-Whitney 
z=-0,591, df=205, P>0.1). Keskietäisyys  oli ennen tien rakentamista  114 m 

 ja  tien rakentamisen jälkeen  107 m. 

Ruovikkolinnut pesivät  talven  jäljiltä pystyyn jääneissä ruokokasvustoissa. 
Pystyssä olevien kasvustojen määrä  ja  sijainti vaihtelevat Salminlandella 
huomattavasti keväästä toiseen  ja  tämä puolestaan vaikuttaa siihen,  minne 
ruovikkolintujen  reviirit sijoittuvat. Tämän takia ruovikkolintujen reviirien etäi-
syyttä tiestä  on  hankala tulkita. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että ruo-
vikkolinnut eivät ole häiriintyneet tieliikenteestä.  

4.5 	Liikennemelun  leviäminen  ja  vaikutus  lintuihin 

Arvokkaille kosteikoille suositusarvoksi  annettu päiväaikaisen melun yläraja 
 45 dB(A)  (Valtioneuvoston päätös  993/92) ylittyy  kaikkialla Salminlandella, 

mutta landen pohjoispäässä  ja eteläosan avovesialueella melutaso  on  lä-
hellä ohjearvoa  (kuva  9).  Melu leviää moottoritien eteläpuolella huomatta-
vasti kauemmaksi kuin tien pohjoispuolella, koska tien eteläpuolinen, ke-
väällä pääosin laossa oleva ruovikko vesipintoineen vaimentaa melua paljon 
huonommin kuin tien pohjoispuolen pensaikkoinen  ja ruovikkoinen  nutty. 55 

 desibelin melualue yltää tien eteläpuolella enimmillään  700  metrin  ja  60  de-
sibelin alue  350  metrin päähän tiestä. Pohjoispuolella vastaavat etäisyydet 
ovat  250  ja  110  metriä. Itärannan liittymän rampit vaimentavat melua,  sillä 
rampit  nousevat tien tasoa korkeammalle. 
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Kuva  9: Liikennemelun  leviäminen  Salminlandella  huhtikuussa  1998.  Melu- 
vyöhykkeet  on  rajattu  vIIden  desibelin  (dBA)välein.  Vyöhykkeet kuvaavat 

 Däiväaian melutasoia  kanden metrin korkeudella  maanDinnasta.  

Laji Melu 
 dB(A)  

Parimäärän  keskiarvo  
Ennen 	Jälkeen  

Taivaanvuohi  >60 4,0 	 3,0 
55 4,5 	5,5 
50 5,0 	7,5 

Punajalkaviklo  >60 1,0 	0,5 
55 2,5 	 1,0 
50 3,0 	2,5 

Isokuovi  >60 0,5 	 0,5 
55 2,0 	0,5 
50 3,5 	______ 	2,5  

55 

50 

Taulukko  9: Runsaimpien kahlaajalajien revllrimäärät Salminlanden  eri  me-
luvyöhykkeillä  ennen  ja  jälkeen moottoritien rakentamisen.  
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Melun  vaikutus Salminlanden lintuihin 

Kahlaajia  on  monissa tutkimuksissa pidetty  herkkinä  tieliikenteen  melulle 
(esim.  Hirvonen  &  Rintala  1995, Rejnen ym. 1995). Salminlandella pesivien 
kahlaajien tiheyttä verrattiln  viiden desibelin välein  vaihtuvissa  melu

-vyöhykkeissä  ennen tien rakentamista  (1986  ja  1987)  sekä tien käyttöön 
otan jälkeen  (1995  ja  1997). Punajalkaviklon  määrät laskivat yli  50  desibelin 

 melualueella  alle  puoleen, mutta pysyivät  alhaisemmalla melutasolla  ennal-
laan (taulukko  9).  Taivaanvuohen  reviiritiheys  aleni yli  60  desibelin alueella 
hieman tien rakentamisen jälkeen, mutta kohosi selvästi  50-55  desibelin 
alueella.  Isokuovin reviirimäärät  alenivat yli  55  desibelin  melualueella 

 enemmän kuin  alhaisemman melun  alueella (taulukko  9).  

Kun kaikki  kahlaajalajit  otetaan mukaan tarkasteluun, huomataan  kahlaajati-
heyden  laskeneen voimakkaimman  melun  (>55 dB(A))  alueella ennen tien 
rakentamista vallinneesta tilanteesta (keskimäärin  14,5  reviiriä  ja  11  reviiriä). 
Kauempana tiestä  alhaisemman melun  alueella  (50-55 dB(A)) kahlaajien 

 runsaus pysyi ennallaan (keskimäärin  11,5  ja  12,5  reviiriä). Muutokset eivät 
kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä  (toistettujen  m ittausten  ANOVA, 

 >55 desibeliä F=0.38, P=0.55;  alle  55 desibeliä F=0.016, P=0.90). 

Avomaan varpuslintujen  ja ruovikon varpuslintujen reviirien  jakautuminen eri 
 meluvyöhykkeille  ei muuttunut tien rakentamisen jälkeen  (toistettujen  mitta-

usten ANOVA).  Liikennemelu  ei siten näytä vaikuttaneen  varpuslintujen 
 esiintymiseen.  

Kuva  10:  Salminlanden  laajaa  ruovikkoaluetta  moottoritien eteläpuolella. Ku-
van oikeassa reunassa virtaa  Nummenjoki.  (Kuva  Markku Nironen).  
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5  TULOSTEN TARKASTELU  

Salminlanden linnustomuutoksiin  ovat voineet vaikuttaa useat eri tekijät, 
joista moottoritien rakentaminen  ja  käyttäminen  on  yksi. Muita tekijöitä ovat 
lintukantojen luontaiset muutokset, kasvillisuuden sukkession eteneminen 
(ts.  perukan  luontainen kuivuminen), rantojen laidunkäytön väheneminen 
sekä veneilyn väheneminen Nummenjoella.  Tien  vaikutukset voivat olla vä-
littömiä  (mm. elinympäristöjen pirstoutuminen,  melu, liikkuvien autojen aihe-
uttama visuaalinen häiriö)  tai  välillisiä (esim. tiepenkereen pintavettä patoava 
vaikutus  tai  tien vaikutus kasvillisuuden kehittymiseen). Seuraavassa tar-
kastellaan Salminlanden linnustomuutoksia  ja  arvioidaan eri tekijöiden 
osuutta niihin.  

5.1  Vesilinnuston  muutokset  

Vesilintujen yhteisparimäärä  on  kasvanut Salminlandella  30 %  vuosina 
 1986-1997.  Kasvu johtuu lähinnä silkkiulkun nopeasta runsastumisesta.  Ve-

silintukantojen pitkäaikaismuutokset  ovat noudattaneet  varsin  hyvin valta-
kunnallisessa vesilintukantojen seuranta-aineistossa (Väisänen ym.  1998) 
havaittuja  muutoksia, mutta vaihtelu  on  ollut Salminlandella jonkin verran jyr-
kempää kuin  koko  maan aineistossa  (kuva  11).  

Myös selvimmät, yksittäisten lajien kannanm uutokset ovat noudattaneet 
Salminlandella  koko  maan kannanmuutoksia. Nokikanojen määrä esi-
merkiksi oli aallonpohjassaan ankarien talvien jälkeen  1980-luvun loppu-
puolella, runsastui nopeasti  1990-luvun alussa  ja  taantui jälleen  1990-luvun 
puolivälissä (Lammi ym.  1991,  Väisänen ym.  1998).  Kehitys  on  ollut Salmin-
landella hyvin samanlainen. Vesilintulajien kannanmuutokset ovat olleet seu-
rantavuosina myös samansuuntaisia kuin Helsingin Vanhankaupungin-
landella, josta  on Salminlahtea  lähin hyvä vertailuaineisto (Mikkola-Roos & 
Oesch 1998). 1990-luvulla vesilintujen määrä  on  kuitenkin pysynyt Salmin-
tandella korkeammalla yleistasolla kuin Vanhankaupunginlandella  (kuva  11). 
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Kuva  11:  Vesilintukantojen  muutos  koko  Suomessa,  Salminlandella  ja  Hel-
singin  Vanhankaupunginlandella  (Mikkola -Roos  & Oesch  1988).  Jaksojen 
keskiarvo  on 100.  
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Koska  vesilintukantojen  vaihtelu  ja pitkäaikaismuutokset  ovat noudattaneet 
 Salminlandella  kantojen yleistä kehitystä, moottoritien vaikutus  vesilintuihin 

 on  ollut vähäinen. Lisäksi  pesivien vesilintujen  määrät ovat tien rakenta-
misen jälkeen olleet korkeammat kuin ennen tien rakentamista.  Tien  vähäi-
nen vaikutus johtunee  pääosaksi  siitä, että vesilinnut  pesivät  kaukana tiestä. 
Toisaalta vanhan  ja  uuden  Kotka—Hamina-tien välisellä alueella  pesivien 
sorsienkaan  määrä ei ole muuttunut tien rakentamisen jälkeen (aineisto tosin 

 on  pieni,  vain  muutama  sorsapari  vuosittain). Mandollisesti tien  ja  vesilintu
-jen oleskelualueiden  väliin jäävät  tiheät ruokokasvustot  vähentävät tiestä ai-

heutuva häiriötä.  Meluanalyysin  mukaan melu myös  vaimenee  nopeasti tien 
pohjoispuolella, mikä osaltaan vähentää tien aiheuttamaa häiriötä.  Vesilin-
tujen  elinmandollisuudet ovat myös voineet parantua veneilyn  vähennyttyä 
Nummenjoessa.  

Pernajan  Gammelbyvikenissä pesivien vesilintujen  runsaus laski moottori
-liikennetien  rakentamisen jälkeen, mutta pysyi ennallaan  vertailualueilla  (Hir-

vonen  &  Rintala  1995). Tien  mandollista osuutta asiaan ei voitu arvioida, 
koska veneily alueella oli samaan aikaan lisääntynyt. Myös  Gammel-
byvikenissä  tie  rakennettiin melko kauas parhailta  vesilintujen pesimä

-alueilta.  

5.2 	Kahlaajat 

Kahlaajien yhteisparimäärä  pysyi  50  parin  tienoilla, kunnes putosi neljännek-
sen  1997.  Kahlaajista  töyhtöhyyppä  ja isokuovi  ovat vähentyneet selvimmin 

 tutkimusjakson  alkuvuosista. Molemmat lajit ovat taantuneet  1980-luvulta 
myös  koko  Suomessa (Väisänen  ym.  1998),  mutta  taantuma  on  ollut hi-
taampaa kuin  Salminlandella.  Vuonna  1997  kahlaajien  määrä väheni sel-
vimmin  pohjukan kartoitusalueella,  eli moottoritien  lähialueilla. 

Kahlaajien  vähenemiseen  on  löydettävissä useita syitä. Tärkein niistä lienee 
luonnollinen  sukkessiokehitys laidunnuksen  loputtua:  kahlaajien  tarvitsemat 
laajat, avoimet  rantaniityt  ovat alkaneet kasvaa umpeen, koska niitä ei enää 

 laidunneta.  Etenkin  töyhtähyyppä, isokuovi  ja punajalkaviklo  kärsivät  urn
-peenkasvusta,  koska ne  pesivät  yleensä  vain  laajoilla,  yhtenäisillä avonii-

tyillä. Salminlanden kahlaajista taivaanvuohi  tulee toimeen  pensaikkoisilla 
 niityillä,  ja sen kanta  on  pysynyt entisen suuruisena.  Tien  rakentaminen  on 
 nopeuttanut  sukkessiokehitystä pirstomalla rantaniittyjä  pienemmiksi  osiksi. 

 Tien  rakentamisen vaikutukset kohdistuvat selvimmin avointa elinympäristöä 
vaativiin  kahlaajalajeihin. 

Punajalkaviklon  häviämiseen tien  lähialueilta  on  hankala löytää kasvilli-
suuden muutoksiin liittyvää selitystä,  sillä  lajin  pesimäpaikat  eivät näytä suu-
resti muuttuneen. Myöskään yleiset  kannanmuutokset  eivät selitä lajin  taan-
tumaa. Punajalkaviklo  on  tosin pääosassa saaristoa vähentynyt hitaasti vii-
me vuosikymmeninä, mutta laji  on  samaan aikaan  runsastunut  sisämaassa 

 (Hildén & Hario  1993,  Väisänen  ym.  1998).  

Pernajan  Gammelbyvikenin tutkimusalueella kahlaajien  määrä väheni tien 
rakentamisen jälkeen.  Selvin  muutos todettiin tien  lähialueilla.  Eniten vähe-
nivät  täyhtöhyyppä  ja punajalkaviklo.  Väheneminen johtui osaksi kasvillisuu-
den muutoksista, osaksi tien melusta (Hirvonen  &  Rintala  1995).  
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5.3  Avomaiden varpuslinnut 

Varpuslintujen  vuotuiset kannanmuutokset voivat olla  varsin  suuria  mm.  tal-
vehtimisalueiden sääolojen ja kevätmuutonaikaisten säätilojen  takia. Tämä 
vaikeuttaa kannanmuutosten syiden selvittelyä. Avomaiden varpuslinnuista 
ovat Salminlandella vähentyneet keltavästäräkki  ja pensastasku,  joiden pe-
simäkannat ovat viime vuosina olleet Etelä-Suomessa melko vakaita (Väisä-
nen ym.  1988). Runsastuneita  lajeja ovat punavarpunen  ja  ehkä myös  pen-
saskerttu. Pensaskerttu on  tunnettu voimakkaista kannanvaihteluistaan  ja 
punavarpunen  nopeasta runsastumisestaan, joka  1980-luvulla kääntyi Etelä- 
Suomessa hitaaseen vähenemiseen (Väisänen ym.  1998). 

Salminlanden  taantuneet avomaalinnut ovat matalakasvisten, niukka-
pensaisten niittyjen lajeja  ja runsastuneet  lajit pensaikkoniittyjen lintuja. Il-
meisesti avomaiden varpuslintujen kannankehitykseen  on  vaikuttanut voi-
makkaimmin landen sukkessiokehitys - aukeiden niittyjen väheneminen  ja 
pensaikkoisten niittyalojen  lisääntyminen.  Tien välillisistä  vaikutuksista avo- 
maan varpuslintuihin ei ole saatu viitteitä. Myöskään Pernajan  Gammelby-
vikenillä avomaalintujen  runsaus ei ole muuttunut mihinkään suuntaan tien 
valmistumisen jälkeen (Hirvonen & Rintala  1995). 

5.4.  Ruovikoiden varpuslinnut 

Ruovikoiden varpuslintujen  kannat eivät ole laskentavuosina juuri muuttu-
neet.  1990-luvun laskennoissa parimäärät ovat olleet yllättävänkin saman-
suuruiset, vaikka ruovikoiden kunto  ja talven  jäljiltä pystyyn jääneiden ruoko- 
alojen sijainti ovat vaihdelleet keväästä toiseen.  Koko  maan aineistoissa 
vuosittainen vaihtelu  on  ollut suurempaa, mutta ruovikkolintujen kannat ovat 
pysyneet samalla yleistasolla  1990-luvulla (Väisänen ym.  1998). 

Varpuslintureviirien  sijoittumisen määrää Salminlandella sopivien ruovikko-
alueiden sijainti. Esimerkiksi kaikki rytikerttuset ovat perinteisesti pesineet 
moottoritien eteläpuolella, useimmat Nummenjoen varressa  tai  kartoitus- 
alueen avovesilandekkeiden reunoissa. Kesällä  1995  puolet rytikerttusista 
pesi kuitenkin moottoritien pohjoispuolella. Tuolloin eteläpuolen  vankat ruo-
vikot  olivat miltei kokonaan laossa.  

5.5 	Reviirien  etäisyys tiestä  

Tien  vaikutus reviirien sijoittumiseen jäi vähäiseksi. Kahlaajareviirien sijoit-
tumisessa ennen tien rakentamista  ja sen  jälkeen ei todettu merkittäviä ero-
ja, paitsi punajalkaviklolla, jonka tien lähellä sijainneet revlirit ovat vähitellen 
autloituneet. Myöskään tiemelu ei merkittävästi vaikuttanut reviirien sijaintiin: 
aineisto tosin viittaa siihen, että  osa kahlaajista  siirtyi pois tien eteläpuolelta 
alueelta, jossa melutaso kohosi yli  55 desibeliin  (kuva  9).  

Tulos  on  odottamaton,  sillä kahlaajien  on  todettu monissa tutkimuksissa 
reagoivan avomaastossa herkästi tieliikenteeseen (esim.  Haworth & Thomp-
son 1990, Rejnen ym. 1995, van der Zande ym. 1980).  Myös Pernajan 
Gammelbyvikenin tutkimusalueella kahlaajien määrä väheni tien lähellä. 
Melun arvioitiin vaikuttavan kahlaajiin vielä  800  metrin etäisyydellä tiestä 
(Hirvonen & Rintala  1995). 
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Salminlanden  aineiston perusteella punajalkaviklo  on  todennäköisesti muita 
kahlaajia herkempi tiemelulle  tai  liikkuvien autojen aiheuttamalle visuaaliselle 
häiriölle. Laji siirtyi tutkimusjakson aikana miltei kokonaan pois alueilta, jois-
sa melutaso ylitti  55 desibeliä.  Hirvonen  &  Rintala  (1995) arviolvat  yli  56  de-
sibelin liikennemelun häiritsevän merkittävästi kahlaajalintuja. 

Avomaan varpuslintujen revilrien  sijoittumisessa ennen tien rakentamista  ja 
 tien rakentamisen jälkeen ei todettu selviä eroja. Ruovikoiden varpuslintujen 

reviirit sitä vastoin siirtyivät lähemmäksi tietä, mikä johtunee pelkästään siitä, 
että ruovikkolinnuille sopivien elinpaikkojen (pystyyn jääneiden ruokokas-
vustojen) sijainti vaihtelee vuodesta toiseen. 

Tiemeluun varpuslintujen  ei todettu reagoineen millään tavoin.  Tie-
penkereen  reunaan  on  kaikkina  1 990-luvun laskentavuosina jäänyt tien 
suuntainen, nauhamainen ruokovyö (luultavasti  sen  takia, että tiepenger  on 

 nostanut niittyä  sen  verran, että jäät eivät yllä siihen). Tämä ruokovyö kelpaa 
hyvin  mm. ruokokerttusille,  vaikka melutaso tiepenkereen reunassa ylittää  65 
desibeliä.  Huomattava  osa  muistakin avomaiden  ja ruovikoiden varpuslin-
nuista  pesi aivan tiealueen reunassa, mikä osoittaa, että melu  tai  liikenne ei-
vät häiritse niitä. Esimerkiksi keltavästäräkeistä suurin  osa  tavattiin vuosina 

 1995  ja  1997  yli  55  desibelin melualueella, vaikka kauempana tiestä olisi ol-
lut vapaana vähemmän meluisia pesäpaikkoja  (kuvat  8  ja  9).  Hirvosen & 
Rintalan  (1995)  mukaan melu ei vaikuttanut Pernajan Gammelbyvikenillä 
varpuslintureviirien sijaintiin.  

5.6 	Suojelupistearvo  ja  uhanalaiset lajit  

Salminlanden lintuvesiensuojeluohjelman  mukainen suojelupistearvo  on 
 kasvanut tutkimusvuosien aikana huomattavasti (57:stä 83:een pisteeseen). 

Salminlanden linnustonsuojeluarvo  on  toisin sanoen kasvanut moottoritien 
rakentamisesta huolimatta.  Lahti voitaneenkin  nykyisin luokitella kansainväli-
sesti merkittäväksi kosteikoksi. Suojelupistearvoa nostavat ennen muuta 
kaulushaikaran  ja ruskosuohaukan kotiutuminen  alueelle. Molempien lajien 
kotiutumista  on  auttanut  se,  että pesimäpaikoiksi parhaiten sopivat ruovikot 
sijaitsevat alueen eteläosissa noin  tuhannen  metrin päässä moottoritiestä. 
Melutaso tällä alueella  on  noin  50 desibeliä.  

Uhanalaisten lajien esiintymisessä Salminlandella  on  todettu yksi merkittävä 
muutos: suokukon häviäminen pesimälajistosta. Suokukon revlirit sijaitsivat 
rantaniityillä kaukana moottoritiestä. Lajin häviäminen johtuu todennäköisesti 
sopivien laidunniittyjen umpeenkasvusta  ja suokukon  nopeasta taantumi-
sesta kaikkialla Etelä-  ja  Keski-Suomessa (mihin  on  voinut vaikuttaa esim. 
talvehtimismandollisuuksien huononeminen; Väisänen ym.  1998). Tien  ra-
kentamisella tuskin  on  ollut mitään vaikutusta suokukon häviämiseen  Sal-
minlandelta. Tien  rakentaminen ei myöskään ole merkittävästi vaikuttanut 
EU:n lintudirektiivin lajien  (s. 25)  esiintymiseen alueella,  sillä  niiden parimää-
rissä ei ole tapahtunut selkeitä muutoksia. 
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Tien  rakentaminen Salminlanden  perukan  niittyjen  ja  ruovikoiden  yli  on  vai-
kuttanut  vain  vähän landen pesimälinnustoon. Tiestä näyttävät kärsineen ai-
noastaan laajojen avoniittyjen kahlaajat, joiden määrät tien läheisillä niityillä 

 ja  kaikkein meluisimmilla alueilla (päiväaikainen melutaso yli  55 dB(A))  ovat 
vähentyneet. 

Kahlaajien  viihtyvyyteen ovat todennäköisesti vaikuttaneet enemmän tien ai-
heuttamat ympäristömuutokset (lähinnä avoniittyjen pirstoutuminen) kuin 
tiemelu. Melusta näyttää eniten kärsineen punajalkaviklo. Tärkein muutos 
kahlaajien kannalta  on  kuitenkin rantaniittyjen luontainen, laidunnuksen lop-
pumisesta aiheutunut umpeenkasvu.  

Tie  ei ole vaikuttanut suojeluilisesti arvokkaiden lajien (uhanalaiset lajit, lintu-
direktiivin lajit) pesimäalkaiseen esiintymiseen. Tämä johtuu siitä, että 
useimmat niiden reviireistä sijaitsevat Salminlanden eteläosassa kaukana 
tiestä, eikä niiden pesimäalueita jäänyt tien  alle.  Landen suojeluarvo  on  tien 
rakentamisesta huolimatta kasvanut. Yhtään uutta pesimälajia ei ole kuiten-
kaan kotiutunut landen perukkaan tien lähialueille. 

Linturevil rien  sijoittuminen vuonna  1997  poikkesi Salminlandella huomatta-
vasti niiden sijainnista aikaisempina laskentavuosina. Etenkin kahlaajia oli 
tavanomaista niukemmin tien lähialueilla. Kyseessä voi olla tilapäinen ilmiö, 
mutta  on  myös mandollista, että tien vaikutus reviirien sijoittumiseen alkaa 
näkyä pitkäikäisillä kahlaajilla vasta nyt.  Asian varmentamiseksi Salminlah-
della  tulisi tehdä pesimälinnuston kartoitus vielä ainakin vuonna  1999.  Täl-
löin nähtäisiin, jatkuuko kahlaajien siirtyminen edelleen pois päin tiealueelta. 
Koska viitteitä tien haittavaikutuksista varpuslintuihin ei ole saatu, varpuslin

-tuja  ei ole tarpeen enää laskea.  

Tien  vaikutukset pesimälinnustoon ovat jääneet huomattavasti vähäisem-
miksi kuin Gammelbyvikenillä (Hirvonen & Rintala  1995) tai  ulkomaisten tut-
kimusten  (mm. Haworth & Thompson 1990, Rejnen ym. 1995, van der Zan- 
de ym. 1980)  perusteella olisi odottanut. Ilmeisesti eri paikkoihin rakennetut 
tiet vaikuttavat hyvin eri tavoin alueen linnustoon. Vaikutuksen suuruus  ja 

 kohdistuminen  riippuvat  mm.  alueen suojaisuudesta, luontotyyppien ominai-
suuksista  ja  sijainnista, pesimälinnuston koostumuksesta sekä lintujen tär-
keimpien pesimäpaikkojen sijainnista tielinjaan nähden. Liikenteen määrä  ja 

 melun  leviäminen vaikuttanevat myös linnustoon eri tavoin eri kohteissa. 
Tämän takia Salminlanden tuloksia ei voi yleistää muihin tiehankkeisiin: vai-
kutukset linnustoon saattavat olla hyvinkin voimakkaita,  jos  tie linjataan - 

 toisin kuin Salminlandella - linnustollisesti arvokkaimpien alueiden poikki  tai 
 esimerkiksi uhanalaisten lintujen pesimäalueiden lähelle. Vaikutukset voivat 

kohdistua pesimälinnuston lisäksi myös muutonaikaiseen linnustoon. 

Suosituksia  tiensuunnittelua  varten  

Tielinjan  oikealla sijoittamisella voitaneen vähentää merkittävästi tien  lm-

nustolle  aiheuttamia haittoja. Tämä edellyttää huolellista linnustovaikutusten 
arviointia  jo  tien suunnitteluvaiheessa. Yleispätevien suositusten antaminen 
linnustovaikutusten vähentämiseksi  on  kuitenkin hyvin hankalaa, koska  mm. 

 maaston muoto, luontotyyppien sijainti  ja  rakenne sekä linnuston koostumus 
vaihtelevat huomattavasti kosteikolta toiselle. 
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Tiensuunnittelun  lähtökohtana  on  tavallisesti ollut useita  mm.  maanomis-
tusolojen  ja  pinnanmuotojen  mukaan tehtyjä linjausvaihtoehtoja, joista  on  py-
ritty valitsemaan toteuttamiskelpoisin. Ympäristön kannalta parempi vaihto-
ehto kosteikoilla  ja  muilla laajoilla, luonnonoloiltaan arvokkailla alueilla olisi 
kuitenkin  se,  että alueella tehtäisiin kattava linnusto-  ja  luontoinventointi  jo 

 ennen tiensuunnittelua. Linjausvaihtoehdot määriteltäisiin vasta tämän tie-
don perusteella. 

Kosteikkolinnuston  kannalta  paras  vaihtoehto  on  suunnitella tielinja koko-
naan kosteikon  ja sen  rantametsien  ulkopuolelle. Tällöinkin  on  hyvä muistaa, 
että kosteikkojen tulvivat rantapellot ovat etenkin keväisin tärkeitä muutto- 
lintujen ruokailu-  ja  lepäilypaikkoja.  Joissakin tapauksissa niiden merkitys 
saattaa muuttoaikoina olla jopa suurempi kuin itse kosteikon. 

Silloin kun tien linjaaminen kosteikon ulkopuolelle ei ole mandollista, suosi-
tuksemme linnustovaikutusten vähentämiseksi uusissa tiehankkeissa ovat:  

1) Alueella tehdään kattavat, ympäristöhallinnon suositusten (Koskimies 
 1994)  mukaiset lintuinventoinnit. Tällöin saadaan tietää, mitä lintuja  ja 

 missä alueella pesii. Yhden vuoden tiedot riittävät perustiedoiksi, mutta 
linnustovaikutusten seurantaa varten inventointi olisi hyvä toistaa kahte-
na  tai  kolmena vuonna ennen tien rakentamista. 

Myös muuttoaikojen linnusto selvitetään,  jos  alue tiedetään tärkeäksi 
muuttoajan kerääntymäpaikaksi. Joillakin kosteikoilla pesimälinnustoa 
voi olla vähän, mutta  sen  muutonaikainen  merkitys  on  suuri.  

2) Linnustollisesti  arvokkaat alueet  ja  uhanalaisten lintulajien pesimäpaikat 
rajataan kartalle.  

3) Tien linjausvaihtoehtoja  suunniteltaessa otetaan huomioon kartalle mer-
kityt linnustotiedot.  Tien  haittavaikutukset jäävät luultavasti sitä vähäi-
semmiksi, mitä kauemmaksi parhailta lintujen pesimäpaikoilta  tie  voi-
daan rakentaa.  

4) Laajojen avonaisten niittyjen, yhtenäisten ruovikoiden  ja  muiden laajan 
alueen  kattavien  ympäristötyyppien pirstomista  tulisi välttää.  

5) Tiensuunnittelun  yhteydessä laaditaan suunnitelma tiestä linnustolle ai-
heutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi (esimerkiksi melu- 
esteet, istutukset). Tämä  on  sitä tärkeämpää, mitä lähemmäksi linnus-
tollisesti arvokkaimpia alueita  tie linjataan. 

6) Laaditaan suunnitelma linnustovaikutusten seuraamiseksi ainakin kah-
tena  tai  kolmena vuonna tien rakentamisen jälkeen,  sillä osa  muutok-
sista näkyy vasta useiden vuosien kuluttua. Tietojen avulla voidaan arvi-
oida tien vaikutus linnustoon. Seurantatiedot auttavat lisäksi haittavai-
kutusten vähentämisessä. Seurantatutkimuksia tarvitaan myös siksi, että 
saadaan tietoa mandollisimman monesta eri tyyppisestä kohteesta. 
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7  HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN  
SALMINLAHDELLA 

Salminlanden linnusto yksipuolistuu  ja  linnuston suojeluarvo  vähenee, ellei 
aluetta hoideta.  Ongelmakohteita  ovat moottoritien pohjoispuolelle jäävä 
alue, joka ei ole mukana  Natura  2000  -rajauksessa,  sekä etelämpänä ran-
tojen entiset  laidunniityt.  Alueen onnistunut hoitaminen edellyttää erillisen 

 hoitosuunnitelman  tekemistä. Seuraavassa esitetään suosituksia  hoitosuun-
nitelmaa  varten.  

Tien  pohjoispuoliset  niityt ovat nopeasti  pensoittumassa  ja  ruovikoitumassa. 
 Tien  osuutta tähän  on  vaikea arvioida,  sillä perukan  niittyjen umpeutuminen 

 oli alkanut  jo  ennen tien rakentamista.  Kasvillisuuskarttojen  ja  1970-luvun 
lopulla otetun  ilmakuvan  perusteella  tiepenger  on  jouduttanut Nummenjoen 

 länsipuolella sijaitsevien  niittyjen ruovikoitumista,  mutta toisaalta  tie on  ilmei-
sesti  padonnut  vettä  Nummenjoen itäpuoliselle  alueelle. Alueen eteläosissa 
sijaitsevat entiset  laidunniityt  ovat myös monin paikoin  pensoittumassa.  

Sopivin hoitokeino  niittyjen  avaamiseen olisi  laidunnuksen  aloittaminen. Ellei 
tätä ole mandollista järjestää, voitaisiin  niittyjä  hoitaa  ja  avartaa  raivaamalla 
ruovikkoa  ja  poistamalla pensaita.  Hoitotoimet  kannattaa keskittää siten, että 
syntyy  laajahkoja,  yhtenäisiä,  matalakasvisia avoniittyalueita. Kosteimpien 
niittyjen  raivaaminen  ja  laiduntaminen runsastuttaisi  myös alueen  muutonai

-kaista  linnustoa. Hoitotoimien  suunnittelussa kannattaa käyttää hyväksi Mik-
kola-Roosin  (1995)  ohjeistoa.  

Kuva  12:  Pensoittuvaa  niittyä Salminlanden perukassa moottoritien pohjois-
puolella elokuussa  1997.  (Kuva  Markku Nironen). 
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Vaikka moottoritien pohjoispuolinen alue ei ole mukana  Naturan rajaukses-
sa,  alue monipuolistaa Salminlanden linnustoa. Alue  on  ilmeisesti jätetty 

 Naturan  ulkopuolelle muista syistä kuin linnustollisin perustein.  Mm.  useim-
mat luhtakanat  ja luhtahuitit  on  havaittu tavallisimmin  hotellin  edustan hettei

-sillä luhdilla. Hoitotoimien  suunnittelussa alue tulisikin ottaa huomioon yhtä 
tarkoin kuin tien eteläpuolelle jäävä  Natura-aluekin. Hoitokeinoiksi soveltuisi

-vat ruovikon  raivaus  ja pensaiden  poisto. Hoitotoimet tulisi kohdistaa Num-
menjoen varteen  ja  joen länsipuolen pensoittuvalle niitylle. Ilman hoitotoimia 
alue kasvaa nopeasti umpeen, eikä enää  sen  jälkeen sovellu avomaalintujen 
pesimäympäristöksi. Joen itäpuolinen, kostea luhta-  ja ruovikkoalue  ei ole 
kiireisen hoidon tarpeessa. 

Nummenjoen virtaus  on  ilmeisesti jonkin verran muuttunut tien rakentamisen 
yhteydessä,  sillä  jokea  on ruopattu  ja pengerretty  moottoritien kohdalla. Vir

-taus  ei ohjaudu tien eteläpuolella enää yhtä tehokkaasti ruovikkoon kuin ai-
emmin.  Mm.  vanha, ruovikon läpi virrannut sivu-uoma  on tukkeutunut 1990- 
luvun aikana. Tiepenger  on  luultavasti myös vähentänyt pintaveden virtausta 

 hotellin  edustan lähteikköalueelta tien eteläpuolen ruovikkoalueelle. 

Tilannetta parantaisi,  jos  jokivarren perikereet poistettaisiin tien eteläpuolelta 
 tai  niihin kaivettaisiin  veden virtausta  ohjaavia aukkoja. Tällöin vesi pääsisi 

helpommin nousemaan ruovikkoon. Vettä voitaisiin myös ohjata ruovikkoon 
esim. avaamalla tukkeutunut Nummenjoen sivu-uoma. 

Meluselvityksen  mukaan (Suominen  1998) melukaiteen  rakentaminen  Sal-
minlanden  kohdalle vähentäisi melua tehokkaasti, koska  tie  sijaitsee landen 
kohdalla verrattain korkealla. Melukaiteen rakentamien moottoritien reunaan 
ei kuitenkaan ole linnustotietojen perusteella välttämätöntä. 
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