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Tiivistelmä 

Ympäristövaikutusten  arviointi  on  nykyisin  osa  tiensuurmitteluprosessia. 
 Tämä tutkimus  on  ekologisten  ympäristövaikutusten jälkiarviointi,  jossa  on 

 selvitetty Porvoosta itään suuntautuvan valtatien  7 (E 18) Rita-Koskenkylä
-välisen  moottoriliikennetien  rakentamisen  ja  liikenteen vaikutuksia Pernajan- 

landen pohjoisosan  luonnonsuojelualueen kosteikkolinnustoon  ja  suojeluar-
voon.  Tutkimus perustuu valtioneuvoston päätökseen vuodelta  1981.  Varsi-
naisena  tutkimusalueena  oli Pernajanlanden pohjoisin lahti,  Gammelby- 
viken,  jonka  rantavyöhykkeen  poikki  tie  rakennettiin.  Vertailualueena  oli 
Porvoon  mlk:ssa  sijaitseva Pieni  Pernajanlahti.  Molempien  lahtien linnustoa 

 tutkittiin kahtena vuotena ennen tien rakentamista, yhtenä vuonna  sen  ai-
kana  ja  kahtena vuotena tien liikenteelle avaamisen jälkeen.  

Moottoriliikennetien  rakentaminen  ja  liikenne vaikuttivat tuntuvasti  Gam-
melbyvikenin linnustoon. Lmtuvesien suojeluarvon  mittarina käytetään  ns. 
kosteikkolmnnuston suojelupistearvoa. Suojeluarvo  perustuu  kosteikkojen 

 merkitykseen eri  lintulajien esiintymiselle,  lajien  populaatiokokoon  ja  uhan- 
alaisuuteen. Tulokset osoittavat, että  Gammelbyvikenin  pohjoisosan  kosteik-
kolmnnuston suojeluarvo  laski  26 %  ennen tien rakentamista vallinneesta 
tasosta.  Vertailualueen suojeluarvo  sen  sijaan nousi samana ajanjaksona  4 %. 

 Pääsyynä  Gammelbyvikenin suojeluarvon heikentymiseen  oli suojelun kan-
nalta arvokkaimpien uhanalaisten  ja  harvinaisten  lintulajien,  kuten  kau-
lushaikaran, ruskosuohaukan,  kurjen,  suokukon  ja  pikkulokin  häviäminen 
alueelta tien rakentamisen jälkeen.  

Tien  rakentamisen jälkeen  rantaniityillä tiealueen  lähellä  pesineiden kahlaaji
-en  määrä vähentyi  80 %  tien rakentamista edeltäneestä tasosta. Kauempana 

tiestä väheneminen oli lievempää  ja  yli kilometrin päässä tiestä  kahlaajien 
 määrä pysyi ennallaan.  Tien  rakentamisen jälkeen  niittyjen kahlaajat  karttoi-

vat alueita, joilla liikenteen  melutaso  ylitti  56 dB.  Myös  kaulushaikara-
koiraiden soidinääntely  ilmeisesti  häiriintyi  liikenteen melusta,  sillä  ne ka-
tosivat landelta liikenteen alettua.  

Gammelbyvikenin  pohjoisosassa  pesivien vesilintujen  runsaus laski tien 
rakentamisen jälkeen, mutta  vertailualueella  se  pysyi ennallaan. Samaan 
aikaan, kun  tie  rakennettiin,  moottoriveneily Gammelbyvikenillä  vilkastui. 
Ilmeisesti  sen  seurauksena  silkkiuikun  ja  naurulokin  suuret  yhdyskunnat 

 ovat hajonneet useampaan osaan eri puolille lahtea.  Tien  rakentamisen jäl-
keen  syysmuuton  aikaan  Gammelbyvikenillä levähti  myös entistä vähem-
män  häirinnälle  arkoja  vesilintuja,  kuten  silkkiuikkuja, lapasorsia  ja  noki- 
kanoja.  

Tien  rakentamisen  ja  liikenteen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voitaisiin 
lieventää  meluestein.  Veneilyn rajoittamisella olisi suotuisa vaikutus  vesilin-
nustoon.  Lisäksi tulisi käynnistää tutkimus tien  ja  liikenteen  pitkäaikaisvai-
kutuksista  Pernajanlanden luontoon. Tulevaisuudessa  vastaavantyyppisten 
ympäristövaikutusten  arviointia koskevien tutkimusten  intensiteettiin  ja  laa-
juuteen olisi  panostettava  huomattavasti enemmän resursseja kuin  toteu-
tuneessa  projektissa oli mandollista. Näin pystytään tarkemmin erottamaan 
tien rakentamisen  ja  liikenteen aiheuttamat muutokset sekä  eläinpopulaa-
tioiden  luonnolliset vaihtelut toisistaan.  



The impact of highway construction and traffic on bird populations in the Pernajanlahti 
Bay bird sanctuary; A post-project analysis 

Key words: birds, ecological assessment,  EIA,  environmental impact assessment, environ-
mental monitoring, nature conservation, traffic, traffic noise, road design 

Abstract 

The present study has been made for the Finnish National Road Administra-
tion which is responsible for the planning and the construction of the 
mainroad 7 (E 18) between Rita-Koskenkylä, a highway through the Perna-
janlahti Bay bird sanctuary. The final report was prepared at the Depart-
ment of Zoology, Division of Ecology, University of Helsinki. 

Environmental impact assessment (EIA) is currently part of the road deve-
lopment process. This study reports on the first post-project analysis (PPA) 
of ecological impacts of highway construction and traffic ever implemented 
in Finland. Pernajanlahti Bay is one of the most valuable nature conservati-
on areas on the southern coast of Finland. The area is characterized by 
shallow water with submerged vegetation surrounded by extensive reed 
beds and shore meadows. The highway was built through the shore pastu-
res at the northern edge of the bay. 

Bird populations were monitored during two years before the highway was 
built, one year during the construction, and finally during two years after 
the highway had been opened for traffic. At the same time wetland bird 
populations in a control area were monitored, respectively. 

Construction of the highway as well as traffic noise had severe effects on 
the bird fauna. The so-called conservation value of the wetland bird com-
munity, which is based on species-specific indexes of population size and 
endangerment, declined by 26 % in the manipulated area. This was mainly 
due to the loss of several threathened and endangered wetland specialist 
species, such as the bittern, the marsh harrier, the crane, the ruff and the 
little gull. Over the same period of time the conservation value of birds of 
the conrol area, on the contrary, increased by 4 %. 

Pair numbers of waders breeding in the shore pastures dropped by 80 % 
near the highway. The waders clearly avoided areas where the level of 
traffic noise exceeded 56 dB. In addition, mating calls of male bitterns were 
disturbed by the noise and the birds left the area. While the highway was 
built boating on the bay also increased and the large colonies of the great- 
crested grebes and the black-headed gulls were broken into smaller frag-
ments. In addition, the abundance of breeding waterfowl also declined in 
the disturbed bay, but not in the control area. 

Negative effects of traffic noise on the bird communities could be lessened 
by using noise barriers. Boating restrictions should be used on the Bay to 
reduce disturbance to waterfowl during breeding and migration. Finally, we 
propose more advanced methods to be applied in studies related to the 
present one. Furthermore, in order to uncover the longer-term effects of the 
traffic on the bird fauna of the Pernajanlahti Bay bird sanctuary, prospects 
for future research are suggested. 



Esipuhe  

Moottoriliikennetien  linjaus Pernajanlanden luonnonsuojelualueen kohdalla 
välillä  Rita-Koskenkylä  oli valtatie  7  suunnittelun kiistanalaism asia. Päätök-
sen tien linjauksesta rantaniittyjen läpi Pernajanlanden pohjoispuolitse teki 
lopulta valtioneuvosto vuonna  1981.  Päätöksessä edellytettiin kuitenkin tien 
rakentamisen  ja  liikenteen landen linnustoon  ja  muuhun luontoon aiheutta-
mien vaikutusten tutkimista  ja  sekä haittavaikutusten minimointia. 

Vuonna  1982 tie-  ja  vesirakennushallitus sekä maa-  ja  metsätalousministeriö 
neuvottelivat seurannan käytännön jäiestelyistä  FL Heikki  Hirvosen aloit-
teesta. Selvitykset päätettiin tehdä ennen tien rakentamista, rakentamisen 
aikana  ja  liikenteelle avaamisen jälkeen. Haittojen lieventämistoimenpiteistä 
päätettiin neuvotella tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimuksen ovat tehneet  FL,  tutkija  Heikki  Hirvonen  ja fil.  yo.  Jukka  Rintala. 
Maastotöihin  on  lisäksi osallistunut Kalevi Hiironniemi  (1987).  Tämä tutki-
muksen yhteenvetoraportti  on teetetty tilaustutukimuksena  Helsingin yli-
opiston eläintieteen laitoksen ekologian osastolla.  Tie-  ja  vesirakennushal-
litus vastasi tutkimuksen kustannuksista vuodesta  1982  vuoteen  -87.  Vuoden 

 1982  tutkimuksen järjestämisestä vastasi maa-  ja  metsätalousministeriö  ja 
 vuosien  -83, -84  ja  -87 inventoinneista  ympäristöministeriö. Vuosien  1991  ja 

 -92 inventoinnit  ja  yhteenvetoraportti  ovat olleet Uudenmaan tiepiirin 
vastuulla. Yhteyshenkilönä piirissä  on  ollut MMK Seija Korhonen. Julkaisun 
taiton  on viimeistellyt MTi  Helena  Tulemo tielaitoksen kehittämiskeskuksesta.  

Helsingissä maaliskuussa  1995 

tielaitos  
Uudenmaan tiepiiri, 
kehittämiskeskus 
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1 	JOHDANTO 

Tässä tutkimusraportissa arvioidaan  Rita-Koskenkylän moottoriliikennetien 
 (Vt  7)  rakentamisen  ja  liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia Pernajan- 

landen Gammelbyvikenin luontoon  ja  erityisesti alueen linnustoon. Kyseessä 
 on ympäristövaikutusten  arviointiin  (YVA;  environmental impact assessment  

EIA)  liittyvä ekologisten vaikutusten jälkiarviointi  (post-project analysis  = PPA) 
(ECE 1990, Wathern 1992). Ympäristövaikutusten ennakkoarviointia  ei tämän 
tiehankkeen suunnittelun yhteydessä ole tehty.  

1 .1 	Ympäristövaikutusten  arviointi  

Ympäristövaikutusten arvioinnilla  ymmärretään yleensä rakentamisen  tai 
 muun oletettavasti luontoa  ja kulttuuriympäristää  haittaavan  tai  sille hain.i-

tä aiheuttavan toiminnan vaikutusten arviointia  ja  seurantaa. Tarkoitus  on, 
 että arvioinnin tulokset vaikuttavat hankkeesta tehtävään päätökseen. Mikäli 

ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen hanke päätetään toteuttaa, arvioin-
nm tulosten perusteella tulisi lieventää  ja  vähentää hankkeesta aiheutuvia 
vaikutuksia niin tehokkaasti kuin mandollista (ECE  1990,  Leskinen ym.  1991, 
Wathern 1992,  YVA-92  työryhmä  1992).  Parhaiten tähän päästään sisällyttä-
mällä hankkeeseen vaikutusten seuranta. 

Ekologisen seurannan tulisi sisältyä kaikkiin luontoa muuttaviin hankkeisiin 
riippumatta siitä, onko hankkeesta tehty ennakolta ympäristövaikutusten ar-
viointia vai ei. Seuranta toteutuu parhaiten ns. ympäristövaikutusten jälkiar-
viointia käyttämällä. Ympäristövaikutusten jälldarvioinnin tavoitteena  on 
(ECE  1990,  YVA-92  työryhmä  1992): 

1. Dokumentoida 
•  ympäristön tila ennen hankkeen toteuttamista (referenssi) 

hankkeen toteutuksen aikana tapahtuvat muutokset 
•  tilanne hankkeen valmistumisen jälkeen.  

2. Tehdä johtopäätökset 
hankkeen vaikutuksista 
toimenpiteistä niiden lieventänuseksi.  

3. Vaikuttaa 
hankkeen toteutukseen  jo sen  aikana 
uusien vastaavantyyppisten hankkeiden suunnitteluun  ja 

 toteutukseen. 
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Oleellinen  osa jälkiarviointia  on  hypoteesien  luominen,  sen  jälkeen hankitaan 
laaja  ja  riittävän yksityiskohtainen aineisto hypoteesien testaamiseksi. Yleen-
sä aineistoa tarvitaan hankkeen  koko  suunnittelu-  ja toteuttamisjaksolta  sekä 
ajalta  sen  jälkeen (ECE  1990,  YVA-92  työryhmä  1992).  Jälkiarviointiin  liittyviä 
seurantaohjelmia pitäisikin ryhtyä laatimaan arviointiprosessin varhaisessa 
vaiheessa, jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä kustannuksilta  ja viivytyksiltä.  

1 .1 .1  Ekologinen arviointi tiensuunnittelussa 

Teiden suunnittelun  ja  rakentamisen yhteydessä ympäristövaikutusten arvi-
omtia  on  toteutettu harvoin  ja  varsinkin ekologisen arvioinnin menetelmät 
ovat olleet  varsin kehittymättömiä (Spellerberg  1992).  Tietyllä hetkellä tehdyt 
kerta-arvioinnit eivät ole riittäviä, vaan ekologinen arvionti tulisi tehdä  jo 

 suunnittelun alkuvaiheessa  (Harris 1987).  Ekologinen arviointi  ja sen ennus-
tamat  haitat esimerkiksi suojelualueile  ja  luonnon monimuotoisuudelle tulisi 
laskea tien kustannuksiin ennen päätöksentekoa (Spellerberg  1992).  Mikäli 
hanke toteutetaan, arviointia tulee jatkaa  sen  aikana  ja  vielä toteutuksen jäl-
keenkin (Spellerberg  1992).  

Biodiversiteetin  suojelusta tehdyn globaalin sopimuksen velvoitteet kohdis-
tuvat kaikkeen luonnon monimuotoisuutta vähentävään ihmistoimintaan. 
Suomessa teiden suunnitteluun  ja  toteuttamiseen  on  esitetty liitettäväksi 
hankkeen ympäristövaikutusten seuranta  ja jälkiarviointi  (Valtatie kolmen 
ympäristöselvitysten työryhmä  1988).  Myös laki yleisistä teistä edellyttää 
huomion kiinnittämistä ympäristönsuojeluun, mikä velvoittaa kaikkea tien- 
suunnittelua. Samoin syksyllä  1994  voimaantullut  laki ympäristövaikutusten 
arvioinnista edellyttää suurten tiehankkeiden yhteydessä tehtäväksi ympäris-
tövaikutusten arviointi. 

Seuraavassa raportoidaan ensimmäisen Suomessa toteutetun tienrakentami
-sen  ekologisten vaikutusten jälkiarvioinnin tulokset  ja  tehdään ehdotuksia 

ekologisten arviointimenetelmien edelleen kehittämiseksi.  Rita-Koskenkylä 
moottoriliikennetien  suunnittelun yhteydessä ei ympäristövaikutusten  en

-nakkoarviointia  tehty. 
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1 .2 	Ympäristövaikutusten  arviointi  Pernajanlandella  

1 .2 .1  Pernajanlanden suojelu  

Pernajanlahti  on  kokonaisuudessaan yli kymmenen kilometrin pituinen rehe-
vä  ja runsaslinnustoinen  merenlahti Porvoon  ja  Loviisan välillä, Koskenkylan 

 ja Gammelbyn  taajamien eteläpuolella. Valtioneuvoston  3.6.1982  vahvista-
massa valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa (Maa-  ja  metsätalous-
ministeriö  1982) Pernajanlahti on  luokiteltu korkeimpaan luokkaan eli kan-
sainvälisesti arvokkaaksi suojelukohteeksi (Lintuvesityöryhmä  1981). Lahti 

 kuuluu myös erityistä suojelua vaativiin vesiin (Maa-  ja  metsätalousministe-
riön suojeluvesityöryhmä  1977). 

Pernajanlandesta  on  suojeltu laajempi alue  (129 ha  maa-  ja  352 ha vesialuetta) 
 kuin yhdestäkään muusta etelärannikon merenlandesta.  Jo rauhoitettujen 

 alueiden lisäksi Valtakurmallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa  on  esitetty 
suojeltavaksi  105 ha  maa-  ja  537 ha vesialuetta (Lintuvesityöryhmä 1981,  Maa- 
ja  metsätalousministeriö  1982).  Pernajanlanden pohjoisin lahti, Gammelbyvi

-ken, on linnustollisesti  arvokkain  osa Pernajanlahtea  (Hirvonen  1984b). Gam-
melbyvikenin  pohjoisosa rauhoitettiin vuonna  1979  Uudenmaan lääninhalli-
tuksen päätöksellä, joka sai lainvoiman  14.3.1981.  Ennen tien rakentamista 
siellä pesi runsaampi  ja monilajisempi linnusto  kuin muissa osissa Pernajan- 
lahtea. 

Pemajanlanden kasviffisuus  ja eläimistö  ovat hyvin edustavat  ja lajimäärä  on 
 suuri. Landella pesii useita kymmeniä lintulajeja, joukossa monia vaateliaita 

 ja  harvinaisia lajeja sekä maassamme uhanalaisia lintuja. Lisäksi lahti  on 
 tärkeä sekä vesilintujen sulkasadonaikaisena kerääntymisalueena että vesi-  ja 

kahlaajalintujen muutonaikaisena levähdyspaikkana. Pernajanlahti  on  Suo-
menlanden rannikon linnustollisesti arvokkain sisäsaariston suojelukohde. 
Landen suojeluarvoa lisää edelleen  se,  että  se on  Suomenlanden rannikon 
ainoa huomattava sisä-  ja välisaariston  luontoa käsittävä yhtenäinen suojelu- 
alue, jonka rannat ovat suurelta osin säilyneet rakentamattomina. 

Pernajanlahti  on  myös yksi tarkimmin tutkituista lintuvesistä Suomenlanden 
rannikolla. Landella  ja  sitä ympäröivillä kosteikkoalueilla pesii useita pesi-
mäympäristönsä suhteen vaativia lintulajeja, jotka ovat alttiita ihmistoimin-
nan aiheuttamille häiriöille. Lisäksi lahtea ympäröivillä metsäalueila pesii 
lintulajeja, jotka ovat muualta etelärannikolta kadonneet  tai  vähentyneet  ra-
kentaniisen ja  muun thmistoiminnan vuoksi, kuten tuulthaukka, kalasääski  ja 

 metso. 
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1 .2 .2 Moottoriliikennetien  suunnittelu suojelualueelle  

Tie-  ja  vesirakennushallituksessa  aloitettiin Porvoosta itään suuntautuvan 
 moottoriliikennetien  suunnittelu  1960-luvulla.  Tielinjan  suuntaaminen Perna-

janlanden kohdalla aiheutti ongelmia  ja  kiistelyä useita vuosia. Lopulta  tie 
 päätettiin rakentaa  ns.  C-vaihtoehdon mukaisesti  (TVH  1979).  Linjaus kulkee 
 Gammelbyvikenin pohjoisrantaa  pitkin  luonnonsuojelualueen  halki  (Kuvat 

 1-4).  

Lopullisen ratkaisun  tielinjauksesta  teki valtioneuvosto, jonka päätöksen mu-
kaan  tie  voitiin rakentaa  luonnonsuojelualueen  poikki  rauhoitusmääräyksiä 

 muuttamalla. Koska tien rakentamisesta oli odotettavissa häiriötä  Gammel-
byvikenin  suojelualueen  luonnontilaan,  valtioneuvoston päätöksessä edelly-
tettiin, että tien rakentamisen vaikutuksia landen  linnustoon  ja  muuhun luon-
toon tutkitaan  ja  että haittavaikutukset pyritään  minimoimaan.  Tätä edellytti 
myös vuonna  1981  uusittu laki yleisistä teistä.  

1 .2 .3 Linnuston  seurantatutkimus 

Keväällä  1982  maa-  ja  metsätalousministeriön  luonnonvarainhoitotoimiston 
 ja  TVH:n  välillä aloitettiin neuvottelut  linnustoseurannan  toteuttamisesta 

 Pernajanlandella.  Alkuperäisen suunnitelman mukaan  linnusto  oli tarkoitus 
tutkia kahtena vuotena ennen tien rakentamista, kahtena vuotena tien raken-
tamisen aikana  ja  kahtena vuotena tien  lilkenteelle  avaamisen jälkeen. Myö-
hemmin rakentamisen aikainen tutkimus supistettiin yhteen vuoteen. Työ 
aloitettiin vuonna  1982 esitutkimuksella (1-lirvonen 1983).  Tutkimuksen  ver-
tailualueeksi  valittiin Porvoon maalaiskunnassa sijaitseva Pieni  Pernajanlahti, 

 joka kuuluu Valtakunnalliseen lintuvesien  suojeluohjelmaan  valtakunnalli-
sen tason kohteena  (Lintuvesityöryhmä  1981,  Maa-  ja  metsätalousministeriö 

 1982). 

Moottoriliikennetien  rakentaminen Pernajanlanden alueella aloitettiin syksyl-
lä  1983.  Vuosien  1983  ja  -84  tutkimukset käsittivät ajanjakson ennen tien 
rakentamista (Hirvonen  1984a  ja  1987),  vaikka talvella  1983-84  tienrakennus-
työt  olikin jo  aloitettu  Gammelbyvikenin  pohjukassa. Työt keskeytettiin  km-
tenkin  toukokuussa lintujen  pesimäkauden  ajaksi. Vuonna  1987  tutkittiin itse 
tien rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia  ja  vuosina  1991  ja  -92  uuden tien 

 ja  liikenteen yhteisvaikutusta alueen  linnustoon  (Hirvonen  & Hiironniemi 
 1987,  Rintala  &  Hirvonen  1991  ja  1992). Tie  avattiin liikenteelle marraskuussa 
 1987. 
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1 .2 .4  Tutkimuksen tarkoitus  ja  tavoitteet  

Linnustoa  voidaan hyvin käyttää indikaattoriryhmänä Pernajanlanden tyyp-
pisellä alueella tienrakentamisen ekologisia vaikutuksia arvioitaessa. Mootto-
rillikennetien vaikutusten ekologinen arviointi saatiin maastotöiden osalta 
päätökseen vuonna  1992  suunnitelman mukaisesti. Tämän loppuraportin tar-
koituksena  on  kaikkien tutkimusvuosien aineistoja hyväksikäyttäen  

1. analysoida, mitä vaikutuksia tien rakentamiseila  ja liikennöinnillä 
 on  ollut Gammelbyvikenin linnustoon;  

2. arvioida, miten tien vaikutuksia olisi voitu ehkäistä;  
3. selvittää, miten  jo  ilmenneitä  ja  odotettavissa olevia vaikutuksia 

voitaisiin vähentää  ja  ehkäistä;  
4. antaa ohjeita vastaavanlaisten tienrakennushankkeiden suunnit-

teluun  ja  ekologisten vaikutusten arviointiin.  

1 .2 .5  Hypoteesit  

Tutkimuksessa käytettiin kandenlaisia työhypoteeseja, joiden suhteen aineis-
to analysoitiin. Ensinnäkin tutkittiin, miten eri lintulajien populaatiot ovat 
muuttuneet tutkimusjakson aikana koealueella Gammelbyvikenin poh-
joisosassa. Näitä muutoksia verrattiin samojen lintulajien  ja  -ryhmien muu-
toksiin vertailualueella Pienellä Pernajanlandella. Nollahypoteesin mukaan 
muutosten pitäisi olla samansuuntaisia  ja  -suuruisia molemmilla alueilla. 
Kevät-  ja syysmuutolla levähtävistä vesiinnuista  oli aineistoa  vain Gammel-
byvikeniltä,  joten tien rakentamisen jälkeen saatuja tuloksia vertailtiin raken-
tamista edeltäneeseen tilanteeseen landen pohjois-  ja  eteläosassa. Nollahypo-
teesin mukaan mitään muutosta ei ole tapahtunut  tai  jos  on, se on  samaan-
suuntainen  ja  -suuruinen molemmissa osissa lahtea. Koska tien rakentamisen 
ajalta aineistoa  on vain  yhdeltä vuodelta  (1987),  sitä ei ole aina voitu käyttää 
hyväksi analyyseissä. 

Toiseksi linnustossa tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin suhteessa moottori-
liikennetiehen  ja sen  rakentamisen aiheuttamiin suoriin muutoksiin lintujen 
elinympäristöissä  (primary impacts, Spellerberg 1992).  Kolmanneksi selvitet

-tim linnuston  kehitystä suhteessa tien välillisiin vaikutuksiin  (secondary and 
tertiary impacts, Spellerberg 1992),  kuten tien  ja  liikenteen aiheuttamaan häi-
riöön (esimerkiksi hikennemelu)  ja  maankäytön muutoksiin (esimerkiksi lai-
dunnuksen loppuminen).  Tien  rakentamisen välittömiä vaikutuksia  on  osin 
vaikea erottaa erilaisista väliuisistä vaikutuksista, koska niiden dokumentoin -
fl  ei alunperin sisältynyt tutkimusohjelmaan  ja  ne jäivät siksi liian vähälle 
huomiolle. 
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Kuva  1:  Moottoriliikennetien  linjaus,  luonnonsuojelualueen  (14.3.1981) raja  ja 
 Valtakunnallisen lintuvesien  suojeluohjel  man  esitys suojeltaviksi  alueiksi. 

 Mittakaava  1:20 000.  

Kuva  2:  Ilmakuva Gammelbyvikenin pohjoisosasta  ennen  moottoriliikennetien 
 rakentamista  (v. 1980).  Mittakaava  1:20 000.  
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Kuva  3:  Ilmakuva Gammelbyvikenin pbhjoisosasta moottoriliikennetien  raken-
tamisen ajalta  (v. 1986).  Mittakaava  1:20 000.  

Kuva  4:  Ilmakuva Gammelbyvikenin pohjoisosasta moottoriliikennetien  raken-
tamisen jälkeiseltä ajalta  (v. 1991).  Mittakaava  1:20 000.  
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Kuva  5:  Tutkimusalueiden  sijainti. Pernajanlanden Gammelbyviken  (60029', 
25°56')  ja  Pieni Pernajanlahti  (60°23', 25°51')  sijaitsevat Suomenlanden rannikolla 
Porvoon  ja  Loviisan välillä noin  10  kilometrin päässä toisistaan. Mittakaava  1:50000.  
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2 	TUTKIMUSALUEET  

Tutkimuksen tarkoituksena  on ympäristövaikutusten  arviointi  ja  seuranta. 
Varsinaisena tutkimuskohteena oli Pernajanlanden pohjoisin lahti Gammel

-byviken (Kuva  6)  ja  erityisesti  sen  pohjoisosa, jonka poikki moottoriliikenne-
tie rakennettiin vuosina  1983-87  (Kuvat  1-4).  Jotta tien rakentamisen  ja  liken-
nöinnin  vaikutuksia voitiin luotettavasti arvioida, tarvittiin vastaavanlainen 
vertailualue, jossa tutkimusjakson aikana ei ollut odotettavissa vastaavanlai-
sia ihmisen aiheuttamia muutoksia. Tutkimuksen vertailualueeksi valittiin 
Porvoon maalaiskunnassa sijaitseva Pieni Pernajanlahti, joka myös kuuluu 
Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 

Vahvojen yleistysten tekemiseen olisi periaatteessa tarvittu useampia koe-  ja 
vertailualueita,  jotta aineiston käsittelyssä olisi voitu käyttää tehokkaita  ja 

 tarkoituksenmukaisia tilastotieteeffisiä menetelmiä  (Krebs 1989).  Kuten niin 
usein ympäristövaikutustutidmuksissa, useampien alueiden käyttö ei tässä-
kään tapauksessa ollut mandollista.  

I  

• __  4 :  

Kuva  6: Gammelliyvikenin  tutkimusalueen  jako  pohjois-  ja  eteläosaan,  N  ja  S. 
 Mittakaava  1:30 000. 
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2 .1 	Gammelbyvikenin  tutkimusalue  

Gammelbyvikenin  tutkimusalueen  pinta-ala  on  yhteensä  293 ha;  pohjoisosa 
 152 ha  ja  eteläosa  141 ha  (Kuva  6).  Pohjoisosa  on  tutkimuksen varsinainen 

kohde, eteläosan linnustotietoja käytettiin vertailuaineistona sekä linnustossa 
tapahtuneiden muutosten  ja siirtymien  havaitsemiseen. Landen pohjoisosas-
sa ruovikkovyöhykkeet ovat laajoja. Ruovikoiden takana leviävät laajat  ran

-taniityt  ja  niitä reunustavat pensaikot, rantalehdot  ja  paikoin pellot  (Kuva  7).  
Vesialueella  on  runsaasti järviruo'on (Phragmites australis), kapeaosmankää

-min  (Typha angustfo1ia)  ja sinivihreän  kaislan  (Scirpus tabernaemontani)  muo-
dostamia saarekemaisia kasvustoja. Avovesialuetta hallitsevat kesällä ulpu - 
kat (Nuphar lutea)  ja lumpeet (Nymphaea alba).  

Landen eteläosassa rannat ovat karumpia  ja  rantojen kasvillisuusvyöhykkeet 
ovat paljon kapeampia kuin pohjoisosassa  (Kuva  6).  Avovesialue  on  laajempi 

 ja yhtenäisempi, saarekkeista ilmaversoiskasvillisuutta  on  runsaasti  vain 
 Ryssvikenissä  ja  alueen eteläosassa  Ryssön pohjoisrannalla.  

Tutkimusalueen pohjoisosa jaettiin  ranta- ja maalinnuston kartoituslaskentoja 
 varten neljään  osa-alueeseen. Lähinnä tielinjaa sijaitsevat  osa-alueet  A  ja  B 

 (Kuva  8).  Suurimman osan  A-alueesta peittää laaja ruovikko sekä lähteiden 
kostuttama  nutty,  jonka poikki  tie  rakennettiin  (Kuva  7).  Alueen reunoilla  on 

 pensaikkoa.  B-alueesta suurin  osa  on  ruovikkoa,  jonka reunoilla  on  kapea 
niittyvyöhyke  ja sen  takana pensaikkoja  ja rantalehto. 
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Kuva  7:  Gammelbyvikenin  pohjoisosan tutkirnusalueen  jako osa-alueisiin  A, B, C  ja  
D.  Mittakaava  1:20 000.  
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Pohjukan  länsiosassa  osa-alueella  C  (Kuva  8) on ruovikkoa,  niittyä  ja  pensaik-
koa pmta-alaltaan suurin piirtein samassa suhteessa kuin  A-alueella  (Kuva  7). 
Pensaikkojen  lomassa ja  peltojen  ja  rantaniityn  välissä kasvaa myös koivik-
koa.  D-alue landen pohjukan itäosassa  (Kuva  8) on pinta-alaltaan pienin 

 osa-alue, jossa pensaikkoja  on  suhteellisesti enemmän kuin muilla  osa-alueil-
la. Rantaniitty  on  osittain umpeenkasvanut. Pensaikkojen keskellä  ja  alueen 
reunoilla kasvaa lehtipuita.  B-  ja  D-alueiden väliin  jää viljapelto  (Kuva  7).  

0 

*  

X: .  lI  
I, 	'•' \*  i_ -S,. ' 

Moottonliikennetie 

C)  Lehtipuita, lehto 

..j't... Pensaikko  
7721  Pelto  

It 	Nutty,  luhtaniitty, saraikko 
%tI. Ruovikko  

0'  

Kuva  8:  Gammelbyvikenin  pohjoisosan kasvillisuusznjöhykkeet  ja  moottoriliikenne
-tien linjaus. Kartalla paksu  musta  viiva kuvaa tutkimusalueen rajaa, ohut yhtenäinen 

viiva rantaviivaa (vesirajaa), katkoviiva yhtenäisen ruovikkovyöhykkeen ulkoreunaa 
 ja  pisteviiva saarekemaisen ruovikkokasvillisuuden ulkoreunaa,jonka  ulkopuolelle  jää 

 vesikasvillisuus  ja  avovesialue.  Mittakaava  1:20 000. 

2 .1 .1 Tien  rakentamisen aiheuttamat  biotooppimuutokset 

Tiepenger  rakennettiin Gammelbyvikenin pohjoispuolisten niittyjen,  pen-
saikkojen  ja  rantametsän  läpi  (Kuva  1  ja  2). Tiealue  ja sen  eteläpuolelle kasattu 
ylijäämäsavi peittivät  450 m:n  matkalta kaksi hehtaaria rantaniittyä.  Osa-alu-
een  A  lähteiden kostuttama luhtaniitty jäi osittain tiealueen  alle,  mikä atheutti 
lähteiden tukkeutumisen  ja  niityn kuivumisen. Kuivumisen myötä alueen 
kasvillisuus  on  muuttunut pensasvaltaiseksi lähellä tielinjaa  ja  tielinjan  vie-
reen  on  kasvanut lehtipuuvyöhyke.  B-alueella tien  alle  jäi noin puoli hehtaa-
ria rantaniittyä  ja  vähän lepikkoa. Tiepenger  on  estänyt valumavesien pääsyn 
niitylle, joten  se on  kuivunut  ja  pensoittunut. 
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3 	AINEISTO  JA  MENETELMÄT  

3 .1 	Lintulaskennat  

Eri tutkimusvuosina käytettiin samoja lintulaskentamenetelmiä. Vuonna 
 1987  laskijoita  oli kaksi, muina vuosina laskerinat suoritti yksi laskija. Vuosina 
 1982-87  parimaärätulkinnat  suoritti pääosin  Heikki  Hirvonen (HH). Vuoden 

 1992  kartoituslaskentojen parimäärätulkinnoista  vastasivat  I-Il-I  ja Jukka Nm-
tala (JR).  Raportin laadinnan yhteydessä  JR määritti  vuoden  1983  Gammelby-
vikenin reviirien sijainnit  uudestaan alkuperäisten käyntikarttojen pohjalta, 
koska vanhat tulkintakartat olivat kadonneet. 

Pienen Pernajanlanden vuoden  1982  laskentatuloksia  (Hirvonen  1983)  ei voi-
tu kokonaisuudessaan käyttää hyväksi vuosien välisissä vertailuissa, koska 
tuolloin laskettiin ainoastaan landen pohjoispuolen  ranta- ja maalinnusto. 

 Koska monien lintulajien parimaärät jäivät liian pieniksi luotettavia vertailuja 
varten, tutkimusaluetta päätettiin laajentaa seuraavana vuonna. 

Osassa analyysejä käytettiin lisäksi Sarvanteen  (1986)  Pienellä Pernajanlah-
della tekemän linnustoselvityksen laskentatuloksia. Sarvanteen käyttämät 
menetelmät vastasivat pääosin tässä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä. 
Seuraavassa esitellään laskentamenetelmät  ja  niiden ajoituksen pääpiirteet, 
yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät vuosiraporteista  (1-Jirvonen  1983, 1984a, 
1985,  Hirvonen & Hiironniemi  1987,  Rintala & Hirvonen  1991, 1992). 

3 .1 .1  Vesilinnut  

Pesivän vesilirirtuston  laskentaa  ja parimaärien  tulkintaa koskevia ohjeita 
ovat antaneet  mm.  Linkola  (1959),  Kauppinen  (1980, 1983, 1986)  ja  Hirvonen 
& Mikkola  (1987).  Tässä tutkimuksessa käytettiin ns. kierto-  ja pistelaskenta

-menetelmän yhdistelmää (Kauppinen ym.  1991,  Koskimies & Pöysä  1991).  

Vesilintujen laskennat  suoritettiin pääosin jalkaisin rantoja pitkin kiertäen  ja 
sopivilta  paikoilta kiikarin  ja  kaukoputken avulla havainnoiden huhtikuun 
lopun  ja  kesäkuun  alun  välisenä aikana (Taulukko  1).  Viimeiset laskennat 
tehtiin veneellä rantoja pitkin kiertäen touko-kesäkuun vaihteessa. Laskennat 
ajoittuivat enimmäkseen aamu-  ja päiväaikaan. 
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Taulukko  1:  Vesilintulaskentojen  ajoittuminen. Vuoden  1986  laskentatiedot  ovat 
peräisin Sarvanteen  (1986)  se/vit yksestä.  N  = Gammelbyvikenin  pohjoisosa;  S  = 
Gammelbyvikenin  eteläosa;  PP  =  Pieni Pernajanlahti; muutto = ainoastaan muutolla 
lepäilevien lintujen laskentakerrat; pesimä = pesivien lintujen laskentakerrat, joiden 
yhteydessä laskettiin myös muu tolla levähtävät linnut; pvm = laskentapäivät. 

Alue vuosi muutto pvm pesimä  pvm  

N 1983 3 9.-21.4. 8 24.4.-27.5. 
1984 4 8.-24.4. 4 30.4.-i .6. 
1987  - -  5 25.4.-6.6. 
1991 3 13.-21.4. 12 25.4.-7.6.  

°  i992 6 6.-29.4. 7 4.-28.5. 

S 1983 1 17.4. 4 24.4.-27.5. 
1984 4 8.-24.4. 6 30.4.-i .6. 
1987  - -  3 25.4.-23.5. 
1991 3 7.-21.4. 10 25.4.-7.6. 
1992 3 20.-29.4. 5 4.-28.5. 

PP 1983  -  3 27.4.-20.5. 
1984  -  3 28.4.-26.5. 
1986  -  4 2.-28.5. 
1987  -  3 1.-2.5.;27.5. 
1991  -  5 27.4.-31.5. 
1992  -  5 3.-29.5. 

3 .1 .2  Lokit 

Lokit laskettiin pääosin vesiintulaskentojen yhteydessä  ja  erikseen sopivilta 
paikoilta kaukoputkella havainnoiden  tai  veneestä. Laskermat ajoitettiin tou-
kokuun loppupuolelle (Hirvonen & Mikkola  1987).  Pienellä Pernajarilandella 
vuoden  1982  laskenta tehtiin vasta kesäkuun alussa. Lokkiyhdyskunnan koon 
arviointi yksilömäärien perusteella antaa yleensä aliarvion pesivien panen 
määrästä,  sillä  kaikki lokit eivät ole yhtä aikaa pesimäpaikalla (Hanssen  1982,  
Hirvonen ym.  1988).  Tästä syystä parimääräarviot tehtiin aina, kun  se  oli 
mandollista, pesillä hautovien emojen määristä. 
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Gammelbyvikeriillä naurulokkien parimäärä  arvioitiin vuonna  1982  tutki-
musalueella havaittujen yksilöiden määrästä (parimäärä aikuisten yksilöi-
den määrä jaettuna kandella). Muina vuosina parimäärät perustuivat pesillä 
hautovien emolintujen määriin. Pikkulokkien parimäärät arvioitiin yksilö- 
määristä.  Kala- ja harmaalokin pesinnät  todettiin pesälöydöin sekä pesimäai-
kaan varoittelevista aikuisista linnuista. Arvio naurulokin parimäärästä Pie-
nellä Pernajanlandella perustuu kaikkina tutkimusvuosina yksilömäärään.  

3 .1 .3  Muu  pesimälinnusto  

Sekä Gammelbyvikenin että Pienen Pernajardanden ruovikoiden, luhtaniitty-
jen, rantapensaikoiden  ja  -lehtojen linnusto laskettiin ns. reviirikartoitus-
menetelmää (Koskimies &Väisänen  1991)  käyttäen. Tutkittava alue kuijethin 
läpi niin, ettei mikään  osa  siitä jäänyt yli  50 m:n  päähän laskijasta. Kartoitus- 
kertoja oli vähemmän kuin tavallisessa kartoituslaskennassa. 

Gammelbyvikenin  pohjoisosan  osa-alueffla  A  ja  B  käytettiin maastoon  paa-
luilla  merkittyä  50 x 50  metrin koordinaatistoa reviirien paikantamisen apuna 
vuosina  1983-1992.  Vuoden  1982  ns. esitutkimuksen kartoituslaskentojen  yh-
teydessä havaittiin, että koordinaatisto  on laskentatarkkuuden  parantamisek-
si välttämätön, mutta silloin sitä ei enää ehditty rakentaa. 

Reviirikartoituksia  tehtiin vuosittain Gammelbyvikenin  osa-alueilla  A  ja  B 
 viidestä seitsemään kertaa  ja osa-alueffla  C  ja  D  kandesta kolmeen kertaa 

vuosina  1982, -83, -87, -91  ja  -92,  samoin Gammelbyvikenin eteläosassa  ja 
 Pienellä Pernajanlandella vuosina  1983, -86 -87, -91  ja  -92  (Taulukko  2).  Kartoi-

tukset ajoittuivat  vuonna  1982  toukokuun lopun  ja  heinäkuun  alun  välille  ja 
 muina vuosina  21.4.-7.7.  

Reviirikartoitukset  suoritettiin Gammelbyvikenin pohjoisosassa aamuisin  klo 
 2.00 - 12.00  välisenä aikana. Gammelbyvikenin eteläosassa  ja  Pienellä Perua-

janlandella laskennat suoritettiin  klo  2.00  -  13.00  välisenä aikana, useimmiten 
 klo  4.00  -  9.00.  Pajusirkkujen  ensimmäiset laskennat pyrittiin ajoittamaan 

huhtikuun lopulle (Hirvonen & Mikkola  1987).  
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Taulukko  2:  Gammelbyvikenin  pohjois-  (osa-alueet  A, B, C, D)  ja  eteläosassa  (S)  sekä 
Pienellä Pernajanlandella  (PP)  suoritetut kartoituslaskennat vuosina  1982-1992.  
* = huhti-toukokuun vaihteen pajusirkkulaskentaa ei tehty.  

Osa-alue  1982 1983 1987 1991 1992 

A 5* 7 6 7 7 
B 5* 6 6 7 7 
C 2* 2* 3 3 3 
D 2* 2* 3 3 3 
S  -  2 2* 3 3 

PP  -  2* 2 3 3  

Reviirikartoitusten  lisäksi tehtiin Gammelbyvikeriillä lintulaskentoja ruovi
-kon ulko-osissa veneen avulla vuosina  1982-1992, yöaikaisia  havaintoja (yö- 

laulajat  ja rantakanat)  vuosina  1982, -83, -91  ja  -92  sekä taivaanvuohien  ja 
 muiden kahlaajien sekä pensaikkolajiston, keltavästäräkkien  ja pajusirkkujen 
 ylimääräisiä kartoituksia vuosina  1991  ja  1992.  

Osa  muista kuin kosteikkolirmuista  on  jätetty pois vertailuista, koska niitä ei 
laskettu joka vuosi samalla tarkkuudella eikä niillä ole merkitystä alueen 
suojeluarvon  ja tarkasteltavien  kysymysten kannalta. Täydelliset lajiluettelot 

 on  julkaistu Pernajanlanden linnustotutkimuksen väliraporteissa (Hirvonen 
 1983, 1984a  ja  1985,  Hirvonen & Hiironniemi  1987,  Rintala & Hirvonen  1991  ja 

 1992). 

3 .1 .4  Gammelbyvikenin kevätmuutto 

Gammelbyvikenillä kevätmuutolla levähtävät  vesilinnut laskettiin pesivän 
vesilinnuston laskentojen tapaan  ja  osittain samojen laskentojen yhteydessä. 
Levähtäjien laskennat  vain  aloitettiin  jo  varhemmin keväällä heti sulapaikko-
jen synnyttyä (Taulukko  1). 

3 .1 .5  Gammelbyvikenin syysmuutto 

Gammelbyvikenin  pohjoisosassa loppukesällä sulkivia  ja syysmuutolla lepäi
-leviä vesiintuja laskettiin veneestä kiikaroiden tietyllä landen pohjoisosan 

ruovikoita kiertävällä reitillä. Vuosina  1982, -83, -91  ja  -92 vesiinnut  laskettiin 
ensimmäisen kerran sorsastuksen alkamispäivänä  20.8. rarinalta  kaukoput-
ken avulla havainnoiden. Muut laskentakerrat ajoitettiin sorsastuksen väli- 
päiviksi,  sillä Gammelbyvikenin  pohjoisosassa sorsastus oli sallittu  vain  kol-
mena päivänä viikossa. 
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3 .1 .6  Korjaukset 

Kaikkien vuosien lintulaskenta-aineistot tarkistettiin  ja  mandolliset virheet 
koxattiin ennen aineiston käsittelyä. Siksi tässä raportissa esitetyt tiedot poik-
keavat eräiltä osin vuosiraporteissa esitetyistä, mutta muutokset ovat vähäi-
siä eivätkä vaikuta oleellisesti lopputuloksiin.  

3 .1 .7 Säätilan  vaikutus  laskentatuloksiin  

Vuoden  1982  kesäkuun alussa Suomeen levisi kylmä ilmavirtaus, joka py-
säytti lintujen muuton  ja pesinnän  edistymisen. Kuun puolivälin jälkeen  sää 

 lämpeni uudelleen. Kevät  ja  kesä edistyivät tavaffista nopeammin vuonna 
 1983  ja jäätkin  lähtivät Gammelbyvikeniltä hieman keskimääräistä aikaise

-min.  Vuonna  1984  jäät lähtivät vasta huhtikuun lopulla, kun kevään edistymi-
nen vauhdittui. Toukokuun lopussa kevät  olikin fenogisesti  yli viikon edellä 
normaalikevättä. Talvella  1986-87  pakkaset  ja jääolot  olivat poikkeuksellisen 
ankarat  ja  keväällä  1987  jääpeite pysyi tavallista pidempään Gammelbyvi-
kenillä  ja  Pienellä Pernajanlandella. Vuosina  1991  ja  1992  jäät lähtivät normaa-
liin aikaan huhtikuun puolivälissä. Vuoden  1992  huhtikuun  parin  viimeisen 
viikon säät olivat normaalia kylmemmät, mikä saattoi viivästyttää eräiden 
vesilintulajien muuttoa  ja pesintää.  Mutta toukokuun alusta lähtien etelätuu

-let  vallitsivat  ja  sää  oli enimmäkseen lämmintä  ja  poutaista, joten useimpien 
lintulajien muutto  ja pesinnän  aloitus osuivat lähelle odotettua ajankohtaa. 

Vuosina  1987  ja  1991  touko-kesäkuussa vallitsi vuodenaikaan nähden poik-
keuksellisen kolea  sää,  mikä viivästytti useiden lintulajien muuttoa  ja  pesin- 
tää.  Pitkämatkaisista muuttajista  esimerkiksi ruokokerttuset saapuivat suu-
remmin joukoin eteläranriikon pesimäpaikoilleen vasta kesäkuun toisella  ja 

 kolmannella viikolla. Tavallisesti toukokuun lopulla  tai  kesäkuun alussa pe-
sintänsä aloittavat vesiinnut olivat nekin selvästi normaalista myöhässä. 
Myös rantojen kasvillisuus kehittyi poikkeuksellisen hitaasti.  

3 .2 Suojelupiste-  ja  riistantuottoarvon laskentaperusteet  

Suojelu-  ja riistantuottoarvot  laskettiin Valtakunnallisen lintuvesien suoje-
luohjelman (Lintuvesityöryhmä  1981)  pisteytysohjeen  mukaan. Jokaisella pe-
sivällä kosteikkolintulajilla  on  suojelumerkityksensä  mukainen arvo yhdestä 
kymmeneen pistettä. Kunkin lajin pistearvo määräytyy  sen  mukaan, miten 
suuri merkitys kosteikoila  on  lajin pesimäympäristönä  ja  lajin uhanalaisuu

-den  mukaan. Keskeisten lajien suojelupistearvoon vaikuttaa vielä lisäksi 
esiintymisen runsaus siten, että suurin joltakin Suomen lintuvesistä tavattu 
parimäärä kullakin lajilla vastaa viittä pistettä.  Se on  maksimi, johon lajin 
runsaus muilla paikoilla suhteutetaan pistemäärää laskettaessa. 
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Riistantuottoarvo  mittaa  arvioitavan kosteikkoalueen  merkitystä  metsästettä
-vien vesi-  ja  kahlaajalintujen tuottoalueena.  Kunkin lajin  pistearvo  määräytyy 

saaliin arvon perusteella. Nämä  pistearvot  kerrotaan kunkin lajin  pesivien 
 panen määrällä  ja  näin saadaan  ko.  alueen  riistantuottoarvo.  

3 .3  Uhanalaisuusluokat 

Lintulajien uhanalaisuusluokitus  noudattaa  UHEKS komiteamietintöä 
(UHEKS-toimikunta  1992).  Suomen uhanalaisten eläinlajien luokat ovat  

-  hävinneet  (H) 
-  erittäin uhanalaiset  (E) 
- vaarantuneet (V) 
- silmälläpidettävät  (S). 

Viimemainittuun  ryhmään kuuluu  kolmerdaisia  lajeja: taantuneet  (St),  harvi-
naiset  (Sh)  ja  puutteellisesti tunnetut  (Sp).  Vuonna  1992 käyttöönotetut  uudet 
luokat ovat vaara ohi  (0)  ja  muuttunut arviointi  (M). 

3 .4 	Veneilyn vaikutuksen arviointi 

Moottoriliikennetien  rakentaminen ei todennäköisesti ole suoraan vaikutta-
nut  venesataman  rakentamiseen  ja  veneilyyn Pernajanlandella.  Kuitenkin  ye-
nesataman  rakentaminen liittyy Koskenkylän alueen maankäytön yleisiin 
muutoksiin, jotka ovat osittain seurausta  moottoriliikennetien  rakentamises-
ta.  Tien  rakentamisen  ja  liikenneyhteyksien paranemisen jälkeen maan arvo 

 on  Koskenkylän alueella noussut, vaikka  se  muualla Itä-Uudellamaalla  on 
 samaan aikaan laskenut.  Sen  seurauksena kaavoitus-  ja  rakentamispaine  suo-

jelualueelle  ja sen  tuntumaan  on  kasvanut, josta ovat osoituksena suunnitel-
mat uusista  venesatamista  ja  valmisteilla oleva  Forsön  rakennuskaava.  

Moottorilhikennetien  rakentamisen aikaan  Koskenkylänjoen  varteen  mootto-
riliikennetien  eteläpuolelle landen pohjoisosan tutkimusalueen lähelle raken-
nettiin uusi  pienvenesatama,  jota  laajennettiin  1990-luvun alussa. Satama si-
jaitsee luonnonsuojelualueella (rakennettu ilman lupaa)  ja sen  myötä  venelii-
kenne  on  mandollisesti vilkastunut  Pernajanlandella.  Siksi arvioimme venei-
lyn määrää  ja  jakautumista  Gammelbyvikenillä  sekä  sen  vaikutuksia vesiin

-nustoon.  Veneilyn  vilkkautta havainnoitiin Gammelbyvikenillä  säännöllisesti 
 vesilintulaskentojen  yhteydessä  25.4. - 28.5.1992.  Lisäksi laskettiin  ns. häiri-

öindeksi,  joka kuvaa veneilyn aiheuttamaa suhteellista häiriön määrää vesi
-imnuille  eri osissa lahtea.  
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3 .5  Liikennemelun  mittaaminen  

Meluanalyysit Gammeibyvikenillä  suoritti Suomen Akustiikkakeskus Oy 
 (Lahti 1994). Meluvyöhykemääritykset  perustuvat yhteispohjoismaiseen  tie-

liikennemelun laskentamalliin.  Laskenta tehtiin ohjelmistolla, joka pystyy 
laskemaan melun etenemisen monista suunnista  ja  ottamaan huomioon  mm. 

 maaston muotojen  ja  maanpinnan laadun vathteluiden vaikutukset melun 
etenemiseen. Meluvyöhykelaskerinassa käytettiin tielaitoksen toimittamia lii-
kennemäärätietoja vuodelta  1992 moottorihikennetieltä  Pernajanlanden koh-
dalta. Liikennemäärä (ajoneuvoa  h 1 )  vaihtelee seuraavasti: 

-  keskimääräinen arkipäivä 	598  
- kesäviikonlopun huipputunti 	1396  

Maastomalli  muodostettiin kartta-aineiston pohjalta digitoimalla. Liikenne-
melun spektri  on  yleisesti tunnettu  vain n. 50 Hz  taajuudesta ylöspäin. Siksi 
Gammelbyvikenillä lilkennemelu mitattiin myös pientaajuisilla  (20-50 Hz)  ja 

 ihmisen kuuloalueen alapuolisilla infraäänitaajuuksilla  (<20 Hz),  joilla saat-
taa olla merkitystä joillekin lintulajeille. Taajuusanalyysissä määritettiin  koko 
näytteenottojakson ekvivalenttitaso  kullakin taajuuskaistalla. Spektrianalyysi 
tehtiin sekä terssikaistoittain että kapeakaistaisena  (0.5 Hz) analyysinä (Lahti 
1994).  

Mittaukset suoritettiin moottoriiikennetien eteläpuolelta lähipisteessä  (15.7 
m  tien keskilinjasta) liikenteen melupäästön ominaisuuksien selvittämiseksi 

 ja kaukopisteessä  (1 400 m  tiestä) eri spektrikomponenttien leviämisen tarkis-
taniiseksi. Mittaukset suoritettiin  16.11.1993  klo  12.20  -  13.40  edullisten  sää- 
olojen vallitessa. Mittauksen aikana liikennemäärä oli  465  ajoneuvoa  h 1  ja 

 raskaiden ajoneuvojen osuus oli  28.4  %  (Lahti 1994). 

3 .6 	Aineiston analysointi 

Tutkimuksen aikana kerätty aineisto  on  laaja  ja  tieteellisesti pätevin menetel-
min hankittu. Olisi kuitenkin ollut helpompaa erottaa moottorihikennetien 
atheuttamat muutokset linnustossa muista syistä johtuvasta lintupopulaatioi

-den  vaihtelusta vuosien välillä,  jos  aineistoa olisi ollut useammalta vuodelta. 
Analyyseissä  on  kuitenkin pyritty hyödyntämään käytettävissä oleva aineisto 
mandollisimman tehokkaasti. 



28 	 Moottorillikennetien  vaikutukset Pernajanlanden linnustoon 
AINEISTO  JA  MENETELMÄT 

Aineiston tilastollisessa  analysoinnissa  käytettiin  parametrisia  menetelmiä 
aina, kun aineiston ominaisuudet antoivat  sithen  mandollisuuden. Ajalliset 
vertailut  on  tehty joko koe-  ja vertailualueen  välillä  tai  sitten  koealueen  tilan-
netta  on  vertailtu eri  ajankohtina  joko  parittaisella  t-testillä tai  toistuvien 
mittausten  varianssianalyysilä  (ANOVA). Ellei toisin ole erikseen mainittu, 
ennen  parametrisia  testejä  havaintoaineistolle  tehtiin  logaritmimuunnos  ja-
kaumien normalisoimiseksi.  Muuten  on  käytetty vastaavia ei-parametrisia 

 menetelmiä.  Nelikenttätesteissä  käytettiin  Yatesin jatkuvuuskorjausta (Sokal 
&  Rolf 1981).  Tilastollisen analyysin tuloksen sanotaan olevan merkitsevä, 
kun todennäköisyys  P  oikean  nollahypoteesin hylkääniiselle  on  pienempi 
kuin  5 %  eli  P  < 0.05.  Kun  P  < 0.1  sanotaan, että  tulos  on  suuntaa-antava 
(tuolloin riski  on < 10 %).  Siis kun  P  < 0.05  niin riski oikean  nollahypoteesin 
hylkäämiseen  on  alle  5 %  (mikäli analyysi  on  tehty asianmukaisesti).  

3 .7 	Kirjallisuushaut 

Tienrakentamisen  ja  liikenteen  ympäristövaikutuksiin  liittyvän kirjallisuuden 
 haussa  käytettiin englanninkielisiä  hakusanoja  seuraavista  aihepiireistä:  

1. tiet,  moottoritiet,  liikenne  
2. häirintä, melu,  tärinä,  veneily,  moottoriveneily yms.  
3. ekologia, ympäristö, arviointi. 

Käytetyt  tietokannat  olivat  Biosis  Previews (1969-93), Life Science Collection 
(1978-93), Pascal (1978-93), Zoological Record (1978-93), Scisearch (R) (1974-
93)  ja Tris  (1970-93).  Tulokseksi saatiin yhteensä  1 141  nimikettä, joista viitteet 
valittiin. Lisäksi kirjallisuutta etsittiin myös  Science Citation  Indexin  sekä 
keskeisten julkaisujen  viiteluetteloiden  avulla.  
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4  TULOKSET 

Seuraavassa esitetään tutkimuksen päätulokset eli  ensin  miten  Gan-imelbyvi-
kenin  pohjoisosan linnuston suojeluarvo  on  muuttunut.  Sen  jälkeen tarkastel-
laan linturyhmittäin  ja -lajeittain tutkimusajanjaksona  tapahtuneita muutok-
sia koe-  ja vertailualueella.  

4 .1 	Suojeluarvo  

Lintuvesien suojeluarvoa mitataan ns. linnuston suojeluarvolla, joka antaa 
luotettavan kuvan  ko.  alueen suojeluarvosta  ja  siinä tapahtuneista muutoksis-
ta (ks.  3.2).  Linnuston suojelupistearvoa  voidaan periaatteessa käyttää sekä 
alueiden väliseen että saman alueen suojeluarvon ajalliseen vertailuun.  Gam-
melbyvikenin  pohjoisosan linnuston suojeluarvo  on  laskenut yli neljänneksel-
lä  (26  %) moottoriiikennetien  rakentamisen jälkeen (Taulukko  3).  Sen  sijaan 
Pienellä Pernajanlandella, jossa ei tapahtunut huomattavia ympäristömuu-
toksia tutkimusjakson aikana, suojeluarvo  on  noussut  4 %  (Taulukko  3).  

Tulokset siis osoittavat selvästi, että tien rakentamisen jälkeen Gammelbyvi-
kenin pohjoisosan suojeluarvo  on  tuntuvasti laskenut.  Sen  sijaan  Gammelby-
vikenin eteläosan suojeluarvo  on  noussut  8  %,  mutta kokonaisuutena  Cam-
melbyvikenin  tulos  jää negatilviseksi  (Taulukko  3).  

Taulukko  3: Kosteikkolinnuston  suojelu pistearvot ennen moottoriliikennetien raken-
tamista (vuodet  1982-84)  ja liikennöinnin  aloittamisen jälkeen  (1991-92) Gammel-
byvikenin  pohjoisosassa (Gbyv  N),  eteläosassa (Gbyv  S)  ja koko  landella yhteensä 
(Gbyv N+S) sekä Pienellä Pernajanlandella  (PP).  Kunkin lajin kohdalla  on  huomioitu 
ainoastaan korkein pistemäärä kussakin vuosiluokassa, jonka jälkeen arvot  on  laskettu 
yhteen alueittain. 

Alue  1982-84 1991-92  muutos,  % 

GbyvN  99 73 -26 
PP 74 77 +4  
GbyvS  49 53 +8  
Gbyv N+S  102 95 -7  
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Gammelbyvikenin  pohjoisosan suojeluarvon laskuun  on  pääsyynä suojelun 
kannalta arvokkaiden lintulajien, kuten kaulushaikaran, ruskosuohaukan, 
suokukon, kuiien  ja pikkulokin hvi••  en  tien rakentamisen jälkeen. Nämä 
lajit muodostivat  29  % Gammelbyvikenin  pohjoisosan linnuston suojeluar-
vosta ennen tien rakentamista  ja  niiden häviäminen laski suojeluarvoa yh-
teensä  29  pisteellä. Gammelbyvikenin suojeluarvon heikkenemisestä huoli-
matta Pernajanlahti  on  edelleen kansainvälisen tason suojelukohde.  

4 .2 	Uhanalaiset lajit 

Suomessa  tai  Uudellamaalla uhanalaisista lintulajeista suokukko  ja  tuuli- 
haukka eivät pesineet Gammelbyvikenin pohjoisosassa enää tien rakentami-
sen jälkeen.  Sen  sijaan uhanalaisissa muutolla levähtäjissä  ja ruokavieraissa  ei 
havaittu oleellisia muutoksia (Taulukko  4).  

Taulukko  4: Gammelbyvikenillä  ja sen  läheisyydessä pesineet (=  p)  sekä muutolla 
(=  m)  ja ruokavieraina (=  r)  havaitut uhanalaiset lajit ennen moottoriliikennetien 
rakentamista  1982-84,  rakentamisen aikana  1987  ja  rakentamisen jälkeen  1991-92. 
Sulkuihin  merkityt lajit kuuluvat Gammelbyvikenin lähialueiden pesimälinnustoon. 
Kunkin lajin kohdalla  on  lyhenteet uhanalaisuusluokista  koko  maassa  ja  Uudenmaan 
läänissä vuoden  1991 UHEKS komiteamietinnön  mukaan (ks. luku  3.3).  Luokkien 
hierarkia uhanalaisimmasta lähtien  H> E> V> St.  

Laji Luokitus  1982-84 1987 1991-92  

Lapasotka  V/E  m m m  
Merikotka V/H  m m m  
Kalasääski St/St m,r m,r m,r 
Tuulihaukka St/E  p m m  
Nuolihaukka St/St m,r m,r m,r  
Metso  -/St (p) (p) (p)  
Ruisrääkkä  V/V  p m p  
Suokukko -lE  p m m  
Heinäkurppa E/H  m m m  
Selkälokki St/St  r r r  
Räyskä  V/E  r r r  
Pikkutikka St/St  (p) (p) (p)  
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4 .3 	Riistantuottoarvo 

Riistantuottoarvo  on  heilandellut  melko voimakkaasti vuosien välillä, mutta 
mitään selvää trendiä ei ole havaittavissa (Taulukko  5).  Gammeibyvikenillä 
riistantuottoarvo  on  ensin  laskenut vuodesta  1983  vuoteen  1987  ja  sitten  1990- 
luvun alussa palannut alkuaikojen lukemiin. Myös Pienellä Pernajanlandella 
vuosi  1987  oli huonoin riistantuoton kannalta (Taulukko  5).  Suurin  osa  muu-
toksista selittyy runsaimman sorsalinnun, sinisorsan, pesimäkannan vathte-
luilla (Taulukot  6  ja  8).  

Taulukko  5:  Riistan tuottoarvo Gammelbyvikenin pohjoisosassa  (N),  eteläosassa  (S) 
 ja koko  landella yhteensä (N+S) sekä Pienellä Pernajanlandella  (PP)  tutkimusvuosina.  

Vuosi  1982  ei ole mukana, koska tiedot olivat puutteellisia. 

Alue  1983 1984 1987 1991 1992 

N 37.1 29.8 26.1 30.1 43.0 
S 39.1 21.1 17.4 36.7 32.0  
N+S  76.2 50.9 42.8 66.8 75.0 
PP 39.6 46.2 20.4 33.3 43.3  

Vuotta  1987  lukuunottamatta riistantuottoarvossa ei ollut eroa ennen  ja  jälkeen 
tien rakentamisen Gammelbyvikenin pohjoisosassa (parittainen  t-testi;  
ti=-0.275, P=0.829)  eikä Pienellä Pernajanlandella (parittainen  t-testi; 
ti=2.205, df=1,  P=0.271). 

4 .4  Veneliikenteen  aiheuttama häiriö  

Moottoriliikennetien  rakentamisen aikaan Koskenkylänjoen varteen mootto-
riliikennetien eteläpuolelle landen pohjoisosan tutkimusalueen lähelle raken-
nettiin uusi pienvenesatama,  jota  laajennettiin  1990-luvun alussa. Satama si-
jaitsee luonnonsuojelualueella  ja sen  myötä veneliikenne  on  vilkastunut  Per

-najanlandella.  

Veneilyn vilkkautta havainnoitiin Gammeibyvikenillä säännöllisesti vesiin-
tulaskentojen yhteydessä keväällä  1992.  Veneilyn määrä oli hieman suurempi 
Gammelbyvikenin pohjoisosassa  (0.5  venettä  h 1  km 2)  kuin eteläosassa  (0.3  
venettä  h 1  km 2),  mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä  (P> 0.2).  Kun 
kullakin laskentakerralla havaittujen veneiden määrä havainnointituntia 
kohden kerrotaan pesivien vesilintuparien tiheydellä, saadan ns. häiriöindek

-si. Häiriöindeksi  eli veneilyn aiheuttaman häiriön suhteellinen voimakkuus 
pesiville vesilinnuille oli merkitsevästi suurempi landen pohjoisosassa kuin 
eteläosassa  (Mann-Whitney-testi,  U  =  54.5, P  =  0.017).  
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4 .5 	Pesimäaikainen vesilinnusto 

Gammelbyvikenin  pohjoisosassa  lajisto  on  pysynyt samana  koko  tutkimus- 
jakson ajan (Taulukko  6).  Pienellä  Pernajanlandella lajimäärä  on  vähentynyt 
yhdellä,  sillä  punasotka  ei  pesinyt tutkitulla  alueella enää vuoden  1986  jäl-
keen (Taulukko  7). Gammelbyvikenin  eteläosassa  vesilintulajisto  on pesimä

-aikaan pysynyt melko vakaana,  vain punasotka  tuntuu kadonneen  lajistosta 
 1990-luvulla (Taulukko  8). 

4 .5 .1  Muutokset  vesilintujen  runsaudessa 

Kaikilla  tutkimusalueilla pesivien vesilintujen yhteisparimäärä  oli selvästi 
 aihaisin  vuonna  1987 (Taulukot 6-8). Gammelbyvikenin  pohjoisosassa  pesivi

-en vesilintujen  runsaudessa tapahtui selviä muutoksia  tukimusaikana.  Pari- 
määrä laski vuonna  1987,  mutta  on  sen  jälkeen taas noussut, joskaan ei samal-
le tasolle kuin missä  se  oli ennen tien rakentamista (Taulukko  6).  Pienellä 

 Pernajanlandella vesilintujen parimäärä  oli  pienimiriiilään  vuosina  1986-87. 
 Sen  jälkeen  yhteisparimäärä  on  noussut selvästi yli  kandeksankymmentälu-

vun  alun  tason (Taulukko  7).  

Pesivien vesiintujen  määrä laski  Gammelbyvikenin  pohjoisosassa tien raken-
tamisen jälkeen, kun taas Pienellä  Pernajanlandella  vesilinnut ovat samana 
ajanjaksona  runsastuneet,  ero alueiden välillä  on  tilastollisesti merkitsevä 

 (toistettujen  mittausten  varianssianalyysi  (ANOVA),  tutkimusajankohtien  ja  - 
 alueiden välinen  yhdysvaikutus,  F1,20  =  7.596, P  =  0.012).  Eräiden lajien  run-

saudet  tosin muuttuivat eri tavalla eri alueilla  (toistettujen  mittausten ANO-
VA, ajan, alueiden  ja  lajien välinen  yhdysvaikutus,  F9,20 2.847, P  =  0.025). 
Tien  rakentamisella näyttäisi siis olleen kielteinen vaikutus  vesilinnuston 

 runsauteen, mutta tulokset viittaavat myös  sithen,  että  vesiintulajien  välillä 
oli eroja  tutkimusalueiden  kesken. Lajien välisiä eroja tarkastellaan tarkem-
min jäljempänä kuvissa  10  ja  11  (katso myös teksti).  

Gammelbyvikenin  eteläosassa ei  vesilintujen parimäärä  muuttunut tien ra-
kentamisen jälkeen sitä ennen  vallinneelta  tasolta, eikä lajien välillä ollut  sen 

 suhteen merkitseviä eroja (Taulukko  8; toistettujen  mittausten ANOVA, ajan-
kohdan vaikutus,  Fi,io =  0.987, P  =  0.344;  ajan  ja  lajien  yhdysvaikutus, F9,10 =  
2.060, P  =  0.138).  
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Taulukko  6:  Gammelbyvikenin  pohjoisosan pesivä vesilinnusto vuosina  1983-1992, 
lay it  ja  parimäärät. Kyhmyjoutsen  pari  on  tulkittu ki  hi a  pariksi, joten  se  ei ole mukana 
pesivien panen yhteissummassa. 

Laji  1983 1984 1987 1991 1992 

Silkkiuikku  77 63 36 31 52 
Kyhmyjoutsen - - - -  (1)  
Haapana  5 5 1 7 5  
Tavi  4 4 2 2 3 
Sinisorsa  19 13 15 14 27 
Heinätavi  6 4 1 3 5 
Lapasorsa  5 4 5 5 5 
Punasotka  4 4 1 1 2 
Tukkasotka  4 5 4 1 1 
Telkkä  7 6 3 3 2 
Nokikana  19 20 17 26 28  

Pareja yht.  150 128 85 93 130  
Lajeja yht.  10 10 10 10 10  

Taulukko  7:  Pienen Pernajanlanden pesivän vesilinnuston panimäärät vuosina  1983-
1992.  Vuoden  1986  tiedot ovat peräisin Sarvanteen  (1986)  selvityksestä. 

Laji  1983 1984 1986 1987 1991 1992 

Silkkiuikku  10 26 15 26 39 32 
Haaparia  7 6 2 1 4 3  
Tavi  6 3 4 3 6 11 
Sinisorsa  28 36 17 16 21 31 
Heinätavi  1 4 1 -  1 7 
Lapasorsa  4 2 3 1 4 2 
Punasotka  1 1 1 - - - 

Telkkä  3 3 2 1 1 1 
Nokikana  4 8 7 8 23 16  

Pareja yht.  64 89 52 56 99 103  
Lajeja yht.  9 9 9 7 8 8 
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Taulukko  8:  Gammelbyvikenin  eteläosassa  (S)  pesineet vesilintulajit  ja  niiden  pari- 
määrät vuosina  1983-1992.  

Laji  1983 1984 1987 1991 1992  

Silldduikku  9 18 9 10 7  
Haapana  4 2 3 4 3  
Tavi  4 6 5 2 2 
Sinisorsa  29 13 11 28 24 
Heinätavi  2 2 1 1 2 
Lapasorsa  1 1  -  3 1 
Punasotka -  1 2  - - 

Tukkasotka  1 1 -  1 1 
Telkkä  12 5 2 4 4 
Nokikana  5 8 5 10 13  

Pareja yht.  67 57 38 63 57  
Lajeja yht.  9 10 8 9 9  

Eri lajien populaatiokokojen muutoksia vertailtiin ennen tien rakentamista 
 (1983-84)  ja  rakentamisen jälkeen  (1991-92)  Gammelbyvikenin  pohjoisosassa 

 ja  Pienellä Pernajanlandella  (Kuvat  10  ja  11).  Tulokset osoittivat, että Gammel-
byvikenin pohjoisosassa tukkasotkan  ja  telkän parimäärissä  oli laskeva ten-
denssi (parittainen  t-testi; tukkasotka,  t  =  11.051,  df =  1, p  =  0.057;  telkkä,  t  =  
9.993,  df =  1, P  =  0.063)  (Taulukko  6,  Kuva  11). Vain  nokikanan parimäärä  on 

 samaan aikaan noussut  (t  =  -27.477,  df =  1, P  =  0.023)  (Taulukko  6,  Kuva  11), 
 mutta muiden lajien kannoissa ei ole tapahtunut tilastoffisesti merkitseviä 

muutoksia tarkastelujakson aikana  (P> 0.1).  Kybmyjoutsenpari  oleskeli  Gam
-melbyvikenin  pohjukassa tien rakentamisen jälkeen kesällä  1992,  mutta ilmei-

sesti kyseessä oli nuori kihiapari, joka ei vielä pesinyt. 

Pienellä Pernajanlandella haapanan parimäärä näyttäisi olleen  1990-luvun 
alussa pienempi kuin  1980-luvun alkupuolella, mutta muutos  on vain  suun-
taa-antava  (t  =  11.490,  df =  1, P  =  0.055).  Muiden vesilintulajien pesimäkan-
noissa ei ollut eroa moottoriliikennetietä edeltäneiden  ja sen  jälkeisten vuosi-
en välillä  (P> 0.1).  
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Kuva  10:  Silkkiuikun, haapanan, tavin  ja  sinisorsan parimääräindeksit (vuoden  1992 
 parimäärä =  100;  logaritminen  asteikko) eri tutkitnusvuosina Gammelbyvikenin 

pohjoisosassa  ja  Pienellä Pernajanlandella.  
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Kuva  11:  Heinätavin, lapasorsan, tel/can  ja  nokikanan parimääräindeksit  (vuoden 
 1992  parirnäärä =  100;  logaritminen  asteikko) eri tutkiniusvuosina Gammel&yvikenin 

pohjoisosassa  ja  Pienellä Pernajanlandella. 
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4 .5 .2  Pesimäyhdyskuntien pirstoutuminen  

Ennen  moottoriliikennetien  rakentamista  silkkiuikut pesivät Gammelbyvike-
nm  pohjoisosassa pääosin yhdessä  suurehkossa  yhdyskunnassa  osa-alueella 

 C  (Kuva  12). Tien  rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen  osa  silkkiuikuista  siirtyi 
pesimään pienempiin  yhdyskuntiin  landen muihin osiin  (Kuva  12).  

Moottorililkennetien  rakentamisen jälkeen 

Kuva  12:  Silkkiuikku-  ja  lokkiyhdyskuntien  sijainti Gammelbyvikenin pohjoisosassa 
ennen moottoriliikennetien rakentamista (vuonna  1982)  ja sen  jälkeen (vuonna  1992).  
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4 .6 	Pesivät  lokit  

Gammelbyvikenin  pohjoisosassa pesi ennen tien rakentamista  25  parin pik
-kulokkiyhdyskunta  (Taulukko  9). Tien  rakentaminen oli paalutus-  ja  maan-

siirtovaiheessa keväällä  1984 pikkulokkien  saapuessa muuttomatkaltaan. 
Tuolloin kolonia jäi  kovin  pieneksi. Liikenteen alkamisen jälkeen pikkulokit 
katosivat landelta kokonaan. 

Taulukko  9:  Gammelbyvikenin  pohjoisosassa  pesineiden lokkien parimäärät  vuosina 
 1982  -  1992.  

Laji  1982 1983 1984 1987 1991 1992  

Pikkulokki  25 25 5 19  - - 

Naurulokki  170 382 350 337 493 259  
Kalalokki - - -  1 -  1 
Harmaalokki  1 - - - - -  

Pareja yht.  196 407 355 357 493 260  

Vallitseva lokkilaji  koko  tutkimusjakson  ajan  on  ollut naurulokki. Vuoden 
 1982  alhainen parimäärä voi osittain johtua siitä, että tuolloin parimääräarvio 

perustui pesimäpaikalla olleiden yksilöiden määrään, kun muina vuosina 
arvio perustui pesälaskentoihin. Yksilöiden laskennan perusteella saatu  pari- 
määrä  on  usein aliarvio (Hanssen  1982,  Hirvonen ym.  1988). Ganamelbyvike-
nm naurulokit pesivät  landen pohjoispohjukan länsiosassa suuressa yhdys-
kunnassa.  Tien  rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen  osa  naurulokeista  siirtyi 
pesimään landen muthin osiin pienempiin yhdyskuntiin  (Kuva  12).  

Vuosina  1982-1992  Pienen Pernajanlanden naurulokkien parimäärä  on  vaih-
dellut kolmen  ja  46  parin  välillä: 

Laji 	 1982 	1983 	1984 	1987 	1991 	1992  

Naurulokki 	13 	10 	30 	46 	23  
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Vuonna  1992  suurin  osa  yhdyskunnan lokkiyksilöistä siirtyi tutkimusalueen 
ulkopuolelle pesimään. Pesivien naurulokkien parimäärässä ei tapahtunut 
muutosta suhteessa tien rakentamiseen, vaan populaatioiden koot pysyivät 
suurin piirtein ennallaan (toistettujen mittausten ANOVA, ajankohdan vaiku-
tus;  Fl,2 =  0.009, P  = 0.933).  Alueiden välillä ei ollut tässä suhteessa eroa 
(ajankohdan  ja  alueiden yhdysvaikutus;  P1,2  = 0.292, P  = 0.643).  

Kala- ja harmaalokki  eivät kuulu rehevien merenlahtien tyyppilajistoon  ja 
Gammelbyvikenilläkin  ne pesivät  vain saturmaisesti  (Taulukko  9).  Pienellä 
Pernajanlandella pesi kolme  paria kalalokkeja  vuonna  1983  ja  yksi  pari har-
maalokkeja  vuonna  1992. Gammelbyvikenin  eteläosassa ei pesinyt lokkeja 
tutkimuksen aikana.  

4 .7  Muut  pesimälinnut  

Muiden pesimälintulajien kuin vesilintujen  ja lokkien parimäärätiedot  eri 
tutkimusalueilta tutkimusvuosina  on  esitetty taulukoissa  10-12.  Eräät tutki-
musalueilla  tai  niiden rajoilla pesineistä pensaikkojen  ja  metsien lintulajeista 
puuttuvat taulukoista, koska niitä ei laskettu samalla tarkkuudella kaikkina 
vuosina.  Ko.  lajeilla ei kuitenkaan ole oleellista merkitystä tutkittujen kosteik-
koalueiden lintuyhteisöissä. Tiedot näistä lajeista löytyvät Pernajanlanden 
linnustoseurannan väliraporteista  (1-lirvonen 1983, 1984a  ja  1987,  Hirvonen & 
Hiironniemi  1987,  Rintala & Hirvonen  1991  ja  1992). 
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Taulukko  10: Gammelbyvikenin  pohjoisosan  pesivän  maa-  ja rantalinnuston pari- 
määrät vuosina  1982-1992. Sulkuihin  merkityt linnut  pesivät  muualla  Pernajanlah-
della,  joten niitä ei ole laskettu mukaan  pesivien  panen  yhteissummaan.  Taulukosta 
puuttuvat  metsälajit  ja osa pensaikkolajeista,  koska niiden  laskentatarkkuudessa  oli 
vuosien välisiä eroja.  +  -merkillä merkityt eivät ole varsinaisia  kosteikkolajeja.  Vuo-
delta  1984 on  tiedot  vain  niistä lajeista, jotka saatiin  lasketuksi vesilintulaskentojen 

 yhteydessä.  

Laji/vuosi  1982 1983 1984 1987 1991 1992  

Kaulushaikara  1 1 (1) 1  - - 

Ruskosuohaukka  1 (1) - - - 

+Tuulihaukka -  1 - - - 

Luhtahuitti  1 2  - -  1 
Ruisrääkkä - -  (1) - -  1  
Kurki  1 (1) - - -  

Töyhtöhyyppä  8 9 2  -  3 
Suokukko -  1  - - - 

Taivaanvuohi  12 9 11 9 8 
Kuovi  3 4 3 3 3 
Punajalkaviklo  7 5 4 4 3 
Metsävildo -  1 - - - 

Rantasipi  1 1 2 1 1 
+Uuttukyyhky -  1 - - - 

+Huuhkaja  1 1  - - - 

+Sarvipöllö -  1  - - -  

Kiuru  1 4  -  1 2 
Niittykirvinen  17 14 10 10 8 
Keltavästäräkki  14 18 26 17 18  
Västäräkki  1 -  2 3 1  
Satakieli  4 5 8 4 8 
Pensastasku  4 7 12 9 8 
Kivitasku - -  1  - - 

Pensassirkkalintu - -  2  -  2 
Ruokokerttunen  59 96 104 107 119 
Viitakerttunen - - - -  1 
Luhtakerttunen -  1 1 2 1 
Rytikerttunen  12 18 24 28 30 
Rastaskerttunen -  1 (2) -  1 - 

+Pensaskerttu  7 11 17 18 24 
+Pikkulepinkäinen  1 1 2 1 1 
+Hemppo - -  1 - - 

Punavarpunen  9 8 7 12 14 
+Keltasirkku -  1 2 5 1 
+Peltosirkku  1 1 2  - - 

Pajusirkku  35 52 36 75 58  

Pareja  yht.  201 275 (4) 280 310 316  
Lajeja  yht.  23 28 (3) 23 19 23 
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Taulukko  11:  Gammelbyvikenin eteläosan pesivän  maa-  ja rantalinnuston parimää
-rät  vuosina  1983-1992.  +  -merkillä merkityt eivät ole varsinaisia kosteikkolajeja. 

Taulukosta puuttuvat metsälajit  ja osa  pensaikkolajeista,  koska niiden laskentatark-
kuudessa oli vuosien välisiä eroja. 

Laji/vuosi  1983 1987 1991 1992  

Kaulushaikara - -  1 -  

+Pyy  -  1 - - 

Luhtakana - -  1 -  

Kurki - -  1 1  
Töyhtöhyyppä  1 - - - 

Taivaanvuohi  3 2 1 2 
Punajalkaviklo  1 - - - 

Metsäviklo -  1 - - 

Rantasipi  2 3  -  1 
Nlittykirvinen  4 1 1 1 
Keltavästäräkki  2 3 3 2  
Västäräkki -  1 -  1  
Satakieli  2  - - - 

Pensastasku  2 2 1 4 
Ruokokerttunen  7 23 29 35 
Luhtakerttunen -  1 1 - 

Rytikerttunen  2 4 16 11 
+Kirjokerttu -  1 1 - 

+Pensaskerttu  1 7 8 7 
+Pikkulepinkäinen -  2 1 1 
Punavarpunen  1 2 5 8 

+Keltasirkku -  1 1 - 

Pajusirkku  12 13 28 22  

Pareja yht.  40 68 99 96  
Lajeja yht.  13 17 16 13 
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Taulukko  12:  Pienen Pernajanlanden pesivän maa-  ja  rantalinnuston parimäärät 
 vuosina  1982-1992.  Vuodelta  1982 on  vertailukelpoiset tiedot ainoastaan harvalukui-

sista lajeista;  x  -merkillä varustetut lajit ovat pesineet alueella, mutta vertailukelpoista 
parimäärää ei ole käytettävissä. Vuodelta  1984 on  tiedot  vain  niistä lajeista, jotka 
saatiin lasketuksi vesilintulaskentojen yhteydessä. Vuoden  1986  tiedot ovat peräisin 
Sarvanteen  (1986)  selvityksestä. + -merkillä merkityt eivät ole varsinaisia kosteikko-
lajeja. 

Laji/vuosi  1982 1983 1984 1986 1987 1991 1992 

Kaulushaikara -  1 1 1 1 1 - 

Ruskosuohaukka  1 - -  1 - - 

Luhtahuitti  1  - -  1 - 

Ruisrääkkä - -  1 -  1 
Pikkutyffi -  1  - - -  

Töyhtöhyyppä  6 2 2 1 3  
Taivaanvuohi  x 12 15 9 12 7  
Isokuovi  3 3 4 1 2  
Punajalkavildo  x 6 3 3  -  1 
Metsävildo  1 - - - - 

Rantasipi  x 2 5  - - - 

Naurulokki  13 10 30 46 23 3  
Kalalokki  3  - - - - - 

Harmaalokki - - - - -  1 
+Sarvipöllö -  1 - - - -  

Kiuru  1  -  5 2 4 3  
Niittykirvinen  x 10 9 10 11 8  
Keltavästäräkki  14 30 20 27 21  
Västäräkki  x 2 3 1 4 3  
Satakieli  x 4  - -  4 5  
Pensastasku  x 8 16 7 14 16 
Kivitasku  1 - - - - 

Pensassirkkalintu  1 3  -  2  - 

Viitasirkkalintu - - - -  1 
Ruokokerttunen  x 98 67 91 96 89  
Viitakerttunen - - - -  1 
Luhtakerttunen  2 3 2  -  3  
Rytikerttunen  x 4 9 4 17 18  
Rastaskerttunen - - - -  2  - 

+Kirjokerttu  1 1 1 -  1 1 
+Pensaskerttu  x 6 11 17 16 33  
+Kuhankeittäjä  2  - - - - - - 

+Pikkulepinkäinen  x -  2 1 1 1  
Punavarpunen  x 6 7 10 14 19  

+Keltasirkku - -  1 1 1 
+Peltosirkku  2 1 6 3 3  
Pajusirkku  x 35 25 35 52 44  

Pareja yht.  (4) 243 (12) 252 274 308 288  
Lajeja yht.  16 26 (3) 23 22 23 25  
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4 .8 Tien  välittömät vaikutukset pesimälinnustoon 

Tutkimuksen  a priori  hypoteesina  oli, että tien mandollisesti aiheuttamat vai-
kutukset  lirinustoon  olisivat voimakkaampia  Gammelbyvikenin  osa-alueilla 

 A  ja  B,  joiden läpi  tielinja  rakennettiin, kuin kauempana  sijaitsevilla  osa-alu-
eilla  C  ja  D  (Kuva  7).  Osa  vaikutuksista oletettavasti  johtuisi pesimähabitaat

-tien tuhoutumisesta tiealueella  ja habitaattien  muuttumisesta tien läheisyy-
dessä. Lisäksi tiellä voi olla muitakin vaikutuksia, jotka olisivat  tuntuvampia 

 sen  lähiympäristössä kuin kauempana. Koska Pienellä  Pernajanlandella  ei 
tällaisia vaikutuksia ollut, ei niistä pitäisi näkyä merkkejä  linnustossakaan.  

Osa-alueella  A  tiealueen  kohdalla  pesivät  ennen tien rakentamista taivaan- 
vuohi,  niittykirvinen, keltavästäräkki  ja punavarpunen,  kutakin lajia yksi 

 pari.  Tien  rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen nämä tyypilliset  avoniittyjen 
pesimälajit  joutuivat väistymään.  Osa-alueella  B  tulevan tien paikalla niityn  ja 

 metsän  vaihettuniisvyöhykkeessä  pesi vuonna  1982  yksi  punavarpunen.  

Osa-alueen  C  täyttäalueen  kohdalla pesi ennen tien rakentamista avointen 
 rantaniittyjen tyyppilajeja,  kuten  taivaanvuohi, punajalkaviklo, niittykirvisiä 
 ja keltavästäräkkejä. Täyttöalueelle  on  lisäksi viime vuosina ilmestynyt  pen

-saikkoja pesimäympäristönään suosivia  lajeja, kuten  pensaskerttu, punavar-
punen  ja pajusirkku.  Toisaalta  avomaiden pesimälaji  töyhtöhyyppä pesi  täyt-
töalueella  vuonna  1992.  Kosteikkolajit  eivät  runsastuneet,  mutta silti  koko-
naisparimäärä  kasvoi. 

Seuraavassa  linnuston  muutoksia tarkastellaan eri  osa-alueilla  (A-  ja  B-aluei-
den aineisto  on  yhdistetty, samoin  C-  ja  D-alueiden aineisto,  vertailualueena 

 on  Pieni  Pernajanlahti)  ennen tien rakentamista, rakentamisen aikana  ja sen 
 jälkeen liikenteen alettua.  Gammelbyvikenillä  vastaavat vuodet olivat  1982-

83  (ennen),  1987  (aikana)  ja  1991-92  (jälkeen). Pienellä  Pernajanlandella  vuo-
det olivat muuten samat, mutta koska sieltä ei ole  laskentatuloksia  vuodelta 

 1982,  niin vuoden  1986  tietoja käytettiin niiden tilalla. Tarkastelun kohteena 
ovat eri  linturyhmien populaatiomuutokset.  

4 .8 .1  Rantaniittyjen kahlaajat  

Minkään  rantaniityillä pesivän kahlaajalajin  (töyhtöhyyppä,  suokukko,  tai
-vaanvuohi, kuovi  ja punajalkaviklo) parimäärä  ei ollut riittävän suuri  tilastol-

usia analyyseja  varten, joten lajit analysoitiin yhdessä.  Niittyjen kahlaajien 
parimäärä  muuttui hyvin eri tavoin eri  tutkimusalueilla tutkimusjakson  aika-
na  (Kuva  13).  Kahlaajien parimäärien  vertailu alueiden  (A  +  B, C  +  D  ja  Pieni 

 Pernajanlahti)  välillä  ajankohtina  ennen  -  aikana  -  jälkeen tien rakentamisen 
osoitti, että  tutkimusalueiden  väliset erot  parimäärien  muutoksissa ovat tilas-
tollisesti merkitseviä (ANOVA,  regressiokertoimien yhtäsuuruuden  testaus,  
F2,9 25.779, P  <  0.001).  
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Kuva  13:  Rantaniittyjen kahlaajien  (töyhtöhyyppä, suokukko, taivaanvuohi, isokuovi 
 ja punajalkaviklo) yhteisparimäärän  indeksit (vuoden  1992  parimäärä =  100;  logarit-

minen  asteikko) Gammelbyvikenin pohjoisosan  osa-alueilla  A  +  B  ja  C  +  D  sekä 
Pienen Pernajanlanden vertailualueella  (PP)  vuosina  1982-1992.  

Kahlaajien parimäärät  laskivat selvästi sekä  Gammelbyvikenin  tutkimusalu-
een  osa-alueilla  A  ja  B (log (Y  +  1) 1.4535  -  0.2826X, P1,4  =  60.74, P  =  0.0044, 
r2  = 0.95)  että Pienellä  Pernajanlandella  (log (Y  +  1)  =  1.5382  -  0.1263X, F1,4  =  
69.60, P  =  0.0036, r2  = 0.96).  Gammelbyvikenin  osa-alueilla  A  +  B  kahlaajat 

 kuitenkin vähenivät huomattavasti  jyrkenimin  kuin Pienellä  Pernajanlandel
-la,  parimäärän  muutoksen suhteen alueet eroavat toisistaan merkitsevästi 

(ANOVA,  regressiokertoimien yhtäsuuruuden  testaus,  P1,6  = 15.823, P  = 
 0.007).  

Sen  sijaan  Gammelbyvikenin  osa-alueilla  C  +  D  kahlaajien parimäärät  eivät 
muuttuneet vastaavana aikana  (log (Y  +  1)  =  1.1897  -  0.0136X, P1,4  =  0.32, P  =  
0.6119, r2  =  0.09).  Tulos poikkeaakin  merkitsevästi  osa-alueiden  A  +  B  pari- 
määrien kehityksestä (ANOVA,  regressiokertoimien yhtäsuuruuden  testaus,  
P1,6  =  38.195, P  =  0.001),  samoin myös Pienen Pernajanlanden tuloksista  (F1,6  
=  15.702, P  =  0.007).  

Edellä esitetyt tulokset tukevat  ennakkohypoteesia  melko hyvin. Toisin sa-
noen,  niittyjen kahlaajien parimäärät  laskivat voimakkaasti  osa-alueilla  A  +  B, 

 joiden poikki  tie  kulkee. Pienellä  Pernajanlandella kahlaajien parimäärä  laski 
jonkin verran, mutta muutokset olivat selvästi vähäisempiä kuin  osa-alueilla 

 A  ja  B.  Osa-alueilla  C  ja  D  kahlaajien  runsaudessa ei  sen  sijaan tapahtunut 
muutoksia.  
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4 .8 .2  Rantaniittyjen varpuslinnut 

Keltavästäräkki, niittykirvinen  ja  pensastasku  ovat tyypillisiä avoimilla  ran
-taniityillä pesiviä varpuslintuja.  Niiden  parimäärien  kehitystä analysoitiin 

 Gammelbyvikenin  eri  osa-alueilla  ja  Pienellä  Pernajanlandella  samoin mene-
telmin kuin  kahlaajienkin  eli ennen tien rakentamista, rakentamisen aikana  ja 
sen  jälkeen  liikennöinnin  alettua.  

Tulos  oli kuitenkin aivan erilainen. Edellä mainittujen  varpuslintujen  pari- 
määrät  heilahtelivat  varsin  voimakkaasti kaikilla  osa-alueilla, mutta selviä 

 muutostrendejä  ei ole havaittavissa  (Kuva  14).  Regressioanalyysi  vahvisti, 
että millään alueella  regressiomallin kulmakerroin  ei eroa  nollasta  (P> 0.5). 

 Siksi  tutkimusalueiden (A+B  ja  C^D  sekä Pieni  Pernajanlahti)  välillä ei ollut 
merkitseviä eroja  parimäärän  muutoksen suhteen (ANOVA,  regressiokertoi

-mien  yhtäsuuruuden  testaus,  F2,9  =  0.270, P  =  0.769).  Nämä tulokset eivät tue 
 ennakkohypoteesia  eli millään tutkituista alueista niittyjen varpuslintujen 
 runsaus ei muuttunut selvästi mihinkään suuntaan  tutkimusjakson  aikana.  
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Kuva  14: Ran  taniittyjen varpuslintujen (niittykirvinen, keltavästäräkki  ja pensas- 
tasku) yhteisparimäärän indeksit (vuoden  1992  parimäärä =  100;  logaritminen  as-
teikko) vuosina  1982-1992  Gammelbyvikenin  pohjoisosan  osa-alueilla  A  +  B  ja  C  +  
D  sekä Pienen Pernajanlanden  (PP)  vertailualueella. 
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4 .8 .3  Ruovikoiden varpuslinnut 

Gammelbyvikenin ruovikoissa pesil  runsaasti varpuslintuja, joista suurin  osa 
 on kerttusia (Acrocephalus).  Etukäteen oli odotettavissa, että tien vaikutukset 

olisivat vähäisempiä ruovikoiden linnustoon kuin niittyjen linnustoon, kah-
destakin syystä. Ruovikot sijaitsevat pääosin  varsin  etäällä tielinjasta  ja  lisäksi 
tiuha  ja  korkea kasvihisuus toimii ainakin osittain näkösuojana tielle päin. 
Yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena olivat ruoko-  ja rytikerttunen,  jotka 
ovat merenrantaruovikoiden tyypillisimpiä pesimälintuja. 

Aineistona analyyseissä  käytettiin ruoko-  ja rytikerttusen pesivien  panen 
määrää eri tutkimusalueilla eri vuosina. Samaan tapaan kuin edellä, parimää-
rien muutoksia tarkasteltiin lajien yhdistetystä aineistoista ennen tien raken-
tamista, rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen. 

Eri tutkimusalueilla kerttusten parimäärien vaihtelu  en  vuosina  on  ollut jopa 
yllättävän pientä, lukuunottamatta  osa-alueiden  C  ja  D  poikkeuksellisen al-
haista panimäärää kesällä  1982  (Kuva  15).  Näilläkin  osa-alueilla tilanne  on  sen 

 jälkeen ollut melko vakaa. Myös regressioanalyysien tulokset osoittivat, että 
millään tutkimusalueella ei parimäärien muutoksissa ollut selvää trendiä, 
regressiokertoimet eivät poikenneet  nollasta  (P  > 0.1).  Näin  ollen  eri tutki-
musalueet eivät eronneet toisistaan merkitsevästi (ANOVA, regressiokertoi

-mien yhtäsuuruuden  testaus,  F2,9  =  1.866, P  =  0.21). 
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Kuva  15:  Ruoko-  ja rytikerttusen yhteisparimäärän  indeksit (vuoden  1992  parimäärä 
=  100;  logaritminen  asteikko) Gammelbyvikenin pohjoisosan  osa-alueilla  A  +  B  ja  C 

 +  D  sekä Pienen Pernajanlanden  (PP)  vertailualueella  vuosina  1982-1992.  
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4 .9 	Tien välillinen  vaikutus pesimälinnustoon  

Tien väliulisestä  vaikutuksesta hypoteesma oli, että tien vaikutus linnustoon 
vähenee, kun etäisyys tiehen kasvaa. Tarkastelun kohteena olivat eri linturyh

-mien populaatiomuutokset Gammelbyvikenin  pohjoisosassa, mutta näistä 
analyyseistä  on  jätetty pois tiealueelle jääneet reviirit. Muutoksia tarkasteltim 
ennen tien rakentamista  (1982-83),  rakentamisen aikana  (1987)  ja sen  jälkeen 
liikenteen alettua  (1991-92).  Koska tiealueen  alle  jääneet reviirit eivät ole 
mukana tässä tarkastelussa, seuraavassa esitetyt tulokset kuvaavat hyvin tien 
välillistä vaikutusta linnustoon.  

4 .9 .1 Rantaniittyjen kahlaajat 

Rantaniityilä pesivien kahlaajien  (töyhtöhyyppä, suokukko, taivaanvuohi, 
kuovi  ja punajalkaviklo) parimääriä  tarkasteltiin etäisyyden suhteen tien 
suuntaisissa vyöhykkeissä aina  1 200  m:n  etäisyydelle moottoriliikennetiestä. 
Kuvassa  16 on  esitetty tien suuntaisia etäisyysvyöhykkeitä  300  metrin välein.  
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Kuva  16:  Gammelbyvikenin  pohjoisosan tukimusalueen  jako  300  metrin etäisyys-
vyöhykkeisiin moottoriliikennetiestä. Mittakaava  1:20 000.  
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Kuvasta  17  ja analyysistä  on  jätetty pois reviirit, jotka jäivät tiealueen  alle. 
 Kuvaan  17 on  yhdistetty kaikkien kahlaajalajien parimäärät, joten siinä ha-

vaittavat erot kehityksen suunnassa ovat lievempiä kuin todellisuudessa, kun 
muutoksia analysoitiin lajitasolla. Siitä huolimatta  alle  200  metrin etäisyydellä 
kahlaajien parimäärä laski miltei  80  %  ennen tien rakentamista vallinneesta 
tasosta  (Kuva  17).  Tulosten perusteella häiriö oli voimakkain lähellä tietä, 
mutta häiriön vaikutus ulottui vähitellen vaimentuen  800  metrin etäisyydelle 
asti  (Kuva  17).  Yli  800  metrin etäisyydellä kahlaajien parimäärä ei muuttunut 
tien rakentamista edeltäneestä tasosta,  se  näyttää jopa hieman kohonneen 

 (Kuva  17). 
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Kuva  17:  Rantaniittyjen kahlaajien  (töyhtöhyyppä,  suokukko, taivaanvuohi, isokuovi 
 ja  punajalkaviklo) yhteisparimäärien  indeksit (vuosien  1 982-83  parimäärien  keskiar-

vo  =  100;  logaritminen  asteikko)  alle  200  metrin etäisyydellä  moottoriliikennetiestä 
 sekä  alle ja  yli  800  m:n  etäisyydellä tiestä vuosina ennen tien rakentamista  (1982-83), 

 rakentamisen aikana  (1987)  ja  liikenteen aikana  (1991-92).  

Aineiston analysointia varten  osa-alueiden  A, B, C  ja  D  parimäärät  yhdistet-
tiin  ja  analyysi tehtiin lajitasolla. Osoittautui, että  800  metriä lähempänä tietä 
kahlaajien parimäärä väheni merkitsevästi liikenteen alkamisen jälkeen (tois-
tettujen mittausten varianssianalyysi; Fl,5 =  9.789, P  =  0.026).  Sen  sijaan yli  800 

 metrin etäisyydellä kahlaajatiheys ei muuttunut vastaavana aikana (toistettu-
jen mittausten ANOVA;  P1,4  =  0.143, P  =  0.725).  Kahlaajien parimäärän  kehitys 

 olikin  merkitsevästi erilainen  alle ja  yli  800  metrin etäisyydellä tiestä (toistet-
tujen mittausten ANOVA, ajankohdan  ja  etäisyyden yhdysvaikutus; Fi,iø = 

 5.869, P  =  0.036).  Lajit eivät eronneet toisistaan tässä suhteessa (toistettujen 
mittausten ANOVA, ajankohdan, etäisyyden  ja  lajien välinen yhdysvaikutus;  
P4,10 0.263, P  =  0.895).  



48 	 Moottoriliikennetien  vaikutukset Pernajanlanden linnustoon 
TULOKSET  

4 .9 .2  Rantanhittyjen varpuslinnut 

Rantaniityillä pesivien varpuslintujen (niittykirvinen, keltavästäräkki  ja  pen
-sastasku) parimääriin  ei tien läheisyydellä ollut vaikutusta  (Kuva  18).  Pari- 

määrien muutoksia tarkasteltiin  lajeittain  ennen tien rakentamista  (1982-83)  ja 
 liikenteen alkamisen jälkeen  (1991-92)  lähellä  (<200 m)  ja  kauempana tiestä 
 (200-1 200 m).  Merkitsevää muutosta ei tapahtunut  (toistettujen  mittausten 

ANOVA, ajankohdan  ja  etäisyyden  yhdysvaikutus,  P1,6  =  0.808, P  =  0.403), 
 eikä lajien välillä ollut tässä suhteessa eroja  (toistettujen  mittausten ANOVA, 

ajankohdan, etäisyyden  ja  lajien välinen  yhdysvaikutus,  P2,6  =  0.518, P  = 
 0.620). 
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Kuva  18:  Rantaniittyjen varpuslintujen (niittykirvinen, keltavästäräkki  ja pensas- 
tasku) yhteisparimäärän indeksit (vuoden  1982  parimäärä =  100;  logaritminen  as-
teikko)  alle ja  yli  200  metrin etäisyydellä moottoriliikennetiestä vuosina  1982-1992.  

Sama  tulos  saadaan, kun tarkastellaan  pesivien  panen määrän muutosta  yh-
teisparimäärästä regressioanalyysin  avulla.  Sen  enempää tien  lähialueella 

 (alle  200  metriä) kuin  kauempanakaan  (yli  200  metriä) tiestä ei  niittyjen  var
-puslintujen yhteisparimäärässä  tapahtunut merkitsevää muutosta tutkimus- 

aikana eli  regressiokertoimet  eivät poikenneet  nollasta  (P> 0.8).  Vyöhykkei-
den  välilläkään  ei siksi ollut merkitsevää eroa  parimäärän  kehityksessä tutki

-musjakson  aikana (ANOVA,  regressiokertoimien yhtäsuuruuden  testaus,  P1,6  
=  0.096, P  =  0.767).  Tulokset osoittavat, ettei tien rakentamisella  ja  hikenteellä 

 ollut selvää vaikutusta  nhittyjen varpuslintujen  runsauteen  tiealueen  ulko-
puolella.  
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4 .9 .3  Ruovikoiden varpuslinnut  

Etukäteen oli odotettavissa, että  tie  vaikuttaisi vähemmän ruovikoiden kuin 
niittyjen linnustoon, koska ruovikot sijaitsevat pääosin  varsin  etäällä tielinjas

-ta.  Yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena olivat ruoko-  ja  rytikerttunen,  kos-
ka ne pesivät runsaina  koko  ruovikkovyöhykkeen  alueella. Analyysiä varten 

 osa-alueiden  A  ja  B parimäärät  yhdistettiin.  Tien  etäisyyden vaikutusta ana-
lysoitiin vertaamalla populaatiomuutoksia  alle ja  yli  200  metrin etäisyydellä 
tiestä ennen tien rakentamista  (1983),  sen  aikana  (1987)  ja  rakentamisen jäl-
keen  (1992).  Vuoden  1982  aineistoa ei voitu käyttää hyväksi, koska tuolloin 
tutkimusalueella ei ollut reviirien paikantamista tarkentavaa koordinaatistoa. 
ilman koordinaatistoa paikannettujen reviirien sijainnin tarkkuus ei ole riittä-
vä tähän analyysiin. 

Taulukko  13:  Ruovikoiden kerttuslajien (ruokokerttunen  ja rytikerttunen) yhteispa-
rimäärät alle ja  yli  200  metrin etäisyydellä moottoriliikennetiestä vuosina  1983, 1987 

 ja  1992  Gammelliyvikenin  pohjoisosan  osa-alueilla Aja  B.  

Etäisyys tiestä  (m) 1983 1987 1992 

<200 
>200 

29 
44 

43 
24 

37 
44  

Yhteensä  73 67 81  

Mitään selvää trendiä ei tuloksissa ole havaittavissa. Lähellä tietä parimäärä 
oli alhaisin vuonna  1983,  kauempana taas vuonna  1987  (Taulukko  13). Kert

-tusten  populaatioiden  muutosten ero eri etäisyysvyöhykkeillä  on  kuitenkin 
tilastollisesti merkitsevä  (x2  =  9.04,  df =  2, P  = 0.011).  Tulos  johtuu vuodesta 

 1987,  jolloin kerttusia oli suhteellisesti enemmän tielinjan läheisyydessä  ja 
 vähemmän kauempana tiestä. Vuoden  1987  tulos  poikkesikin  merkitsevästi 

sekä vuodesta  1983 (x2  =  7.41,  df =  1, P  =  0.007)  että vuodesta  1992 (x2  =  4.34,  
df =  1, P  =  0.037).  Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että tien rakentaminen 

 ja  liikenne ei ollut vaikuttanut ruovikoissa pesivien kerttuslajien parimääriin. 
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4 .10  Liikenteen  melun  vaikutus Pernajanlanden  linnustoon  

Edellä osoitettiin, että ainakin kahlaajien tiheys laski moottoriliikennetien 
läheisyydessä tien rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen. Vaikutuksen mekanis-
meista  tulos  ei kuitenkaan suoraan kerro mitään. Mandollisuuksia  on  ainakin 
kaksi, visuaalinen häiriö  ja  liikenteen melu. Melun vaikutusten arvioimiseksi 
käytettiin Gammelbyvikenin tutkimusalueelle sovellettua melunleviämis-
mallia. Liikenteen aiheuttaman melun leviämisen mittaukset, mallintaminen 

 ja taajuusanalyysin  tulokset perustuvat Suomen Akustiikkakeskuksen teke-
mään selvitykseen  (Lahti 1994). 

4 .10 .1  Liikennemelu Gammeibyvikenhllä  

Liikenteen synnyttämän melun  ä••  •energia  on  suoraan verrannollinen  liken
-netiheyteen  (Kuva  19).  Melun  leviämiseen vaikuttavat  mm.  etäisyysvaimen
-nus,  pehmeä maanpinta  ja  fyysiset esteet.  Kovan  maanpinnan (esim. vesi  tai 

 asfaltti) yläpuolella melu vaimenee etäisyysvaimennuksen vaikutuksesta  3 
dB  etäisyyden kaksinkertaistuessa  ja  10 dB  etäisyyden kymmenkertaistuessa. 
Korkeat taajuudet vaimenevat ennen matalia taajuuksia. Pehmeä maanpinta 
(esim. ruoho, pelto, metsä, lumi) edistää melun vaimenemista  (Holmberg  ym. 

 1979, Lahti 1994). 
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Kuva  19: Me/un  voimakkuus suhteessa  liikennetiheyteen, äänitason  muutos  (dB) 
 suhteessa  vertailuliikennemäärään  1 000  ajoneuvo&. Nopeudella  50 km  ja  lo m 
 etäisyydellä tien  keskilinjasta  0 dB  kohta vastaa absoluuttista  A-äänitasoa 71 dB. 

 Huomaa, että molempien  akselien  asteikko  on logaritminen (liikennemäärän  kaksin-
kertaistuminen  tai puolittuminen  aiheuttaa vastaavan muutoksen melu tasossa  =  ±3 
dB). 
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Tien  vieressä  melun spektrissä  (Kuva  20)  oli yksi huippu  80 Hz  taajuudella 
(peräisin raskaiden ajoneuvojen  dieselmoottoreista)  ja  toinen leveä huippu  n. 
1 kHz  molemmin puolin (peräisin renkaista).  Spektri  ei sisältänyt merkittä-
västi energiaa  alle  80 Hz taajuuksila. Liikennemelun matalimmat taajuudet 

 noin  100 Hz  alapuolella  vaimenevat  heikommin kuin korkeat äänet. Siksi 
 kaukomittauspisteessä  1 400  metrin etäisyydellä tiestä olivat  alle  50 Hz  äänet 

 voimakkaimpia  (Kuva  21). 

Pientaajuinen  ääni peittää aina saman-  ja  myös hieman  suurempitaajuisten 
 äänien kuulumisen ihmisen korvassa,  suuritaajuinen  sen  sijaan ei  peitä  pie-

nempitaajuista (Lahti 1994). On  varsin  todennäköistä, että myös muiden  ni
-säkkäiden  ja  lintujen  korva  toimii saman periaatteen mukaan. Tämän  ns. 

peittoilmiön  vuoksi eläinten, joiden  ääntelyn taajuus  osuu  liikennemelun  voi-
makkaiden  taajuuksien  (70 - 100 Hz,  ks.  kuvat  20  ja  21)  alueelle,  ääntelykom-
munikaatio  voi häiriintyä.  
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Kuva  20:  Tieliikenteen melun terssispektri tien vieressä. Pylväät ilmaisevat melun 
voimakkuuden eri taajuuksilla (ks. teksti). Melu  on  voimakkainta noin  80 Hz  ja  noin  
1 kHz taajuuksilla. 
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Kuva  21:  Tieliikenteen melun terssispektri  1 400  metrin etäisyydellä tiestä etelään. 
Pylväät ilmaisevat melun voimakkuuden eri taajuuksilla. Pientaajuinen melu  (<50 
Hz) on  voimakkainta, koska  se vaimenee  heikommin kuin suurempitaajuinen melu 
(tarkemmin tekstissä).  
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Maaperässä etenevä  tärinä vaimenee  yleensä huomattavasti  lyhyemmällä 
 matkalla kuin melu ilmassa.  Savimaa,  kuten  Gammelbyvikenin pohjukan 

 alue, kantaa tärinää melko pitkälle, mutta viimeistään  100  metrin etäisyydellä 
rekka-autojerikin  aiheuttama  tärinä  on  kokonaan  vaimentunut  (Lahti 1994).  

Melun  vaikutusten arvioimiseksi käytettiin edellä kuvattua  melunleviämis
-mallia, jonka avulla laadittiin kartta  melun  leviämisestä  Gammelbyvikenin 

tutkimusalueelle  (Kuva  22).  Siinä  melun  eteneminen tien eteläpuolella  on 
 esitetty kolmen desibelin välein eli vyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä melu 

 vaimenee  puoleen tiestä  etäännyttäessä  ja  voimistuu kaksinkertaiseksi tietä 
lähestyttäessä. Kuvan  22  meluvyöhykkeet  on  laskettu  kesäviikonlopun huip-
putunnin meluarvojen  mukaan. Keskimääräisen liikenteen mukaan lasketta-
essa  meluvyöhykkeet  ovat hyvin samankaltaisia, mutta  melutaso  on  kautta 
linjan hiukan alempi  (Lahti 1994).  Tiheänkin ruovikon  akustisesti  määrävä 

 ominaisuus  on  vesi  ja  märkä maaperä, joten  Gammelbyvikenin  pohjoisosan 
 maanpinta  on  akustisesti  kova ja  vaimennus  vähäistä. Siitä syystä  melun 

 voimakkuus  on  vielä kilometrin päässä tiestä noin  53 dB.  

Kuva  22:  Melun  leviäminen Gammelbyvikenin pohjoisosan tutkimusalueelle. Kar-
talle  on  rajattu kesäviikonlopun  (1992)  liikenteen huipputunnin mukaiset melu- 
vyöhykkeet kolmen desibelin välein. 



Moottoriliikennetien  vaikutukset Pernajanlanden  linnustoon 	 53  
TULOKSET  

4 .10 .2  Rantaniittyjen kahlaajat 

Gammelbyvikenin rantaniityillä pesivien kahlaajien  (töyhtöhyyppä, taivaan- 
vuohi, kuovi  ja punajalkaviklo) tiheyttä  verrattiin kolmen desibelin välein 
vaihtuvissa meluvyöhykkeissä  (Kuva  22)  ennen tien rakentamista  (1982-83)  ja 
liikennöinnin  alkamisen jälkeen  (1991-92).  Ennen tien rakentamista kahlaajien 
parimäärä oli suurin lähellä tietä alueella, joissa melu myöhemmin oli voi-
makkainta,  ja  laski sitten melko tasaisesti melutason laskiessa  (Kuva  23).  

Muutos kahlaajien parimäärissä oli merkitsevästi erilainen eri meluvyöhyk-
keillä (toistettujen mittausten ANOVA, ajankohdan  ja melutason yhdysvaiku-
tus;  P1,8 = 14.380, P  = 0.005).  Eri kahlaajalajien välillä ei ollut eroa reagoirmissa 
eri meluvyöhykkeisiin ennen  ja  jälkeen liikenteen alkamisen (toistettujen mit-
tausten ANOVA, ajankohdan, meluvyöhykkeiden  ja  lajien yhdysvaikutus;  F  = 
0.861, P  = 0.499). Suokukko  ei ollut mukana tässä analyysissä, koska  se  esiin-
tyi  vain  voimakkaan melun alueella. Tulokset merkitsevät, että melu vaikut-
taa haitallisesti kahlaajien esiintymiseen ainakin  56  desibelin meluvyöhyk-
keelle saakka, vaikka melutaso  on  siellä laskenut neljännekseen tien vieressä 
vallitsevasta tasosta. Vaihtelua reviirien jakautumiseen aiheuttaa  se,  että kah-
laajien sijoittumiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin liikenteen melu, kuten 
esimerkiksi habitaatin laatu. 

Liikenteen alettua kahlaajien tiheys laski voimakkaan melun alueella  (>56 
dB)  ennen liikennettä vallinneelta tasolta (toistettujen mittausten ANOVA, 
ajankohdan vaikutus;  Pl,5 =  16.625, P  = 0.01),  eikä lajien välillä ollut merkitse-
vää eroa (toistettujen mittausten ANOVA, ajankohdan  ja  lajien yhdysvaikutus;  
P4,5  = 1.431, P  = 0.346).  Sen  sijaan kahlaajien runsaus pysyi ennallaan lievem

-män melun  alueella  (<56 dB)  kauempana tiestä (toistettujen mittausten ANO-
VA, ajankohdan vaikutus;  P1,4  = 0.061, P  = 0.817).  Tällä vyöhykkeellä eri 
kahlaajalajien parimäärät muuttuivat kuitenkin eri suuntiin (toistettujen mit-
tausten ANOVA, ajankohdan  ja  lajien yhdysvaikutus;  P3,4  = 13.604, P  = 0.014).  

Kaikkien lajien parimäärä laski yli  56 dB:n melualueella,  mutta lievemmän 
melun vyöhykkeillä muutokset olivat hieman erilaisia. Parimäärien keskiar-
vojen tarkastelu paljasti, että lisäksi vähenemisen voimakkuus yli  56 dB:n 
alueellakin on  ollut hyvin erilainen eri kahlaajalajeilla (Taulukko  14).  Tärkein-
tä  on  tarkastella minkä suuntainen  ja  kuinka suuri parimäärän suhteellinen 
muutos  on  ollut voimakkaan  ja  heikomman melun alueilla toisiinsa verrattu-
na. 
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Taulukko  14:  Gammelbyvikenin rantaniittyjen kahlaajien parimäärien keskiarvot  yli 
 ja alle  56  dB:n meluvyöhykkeillä  ennen  ja  jälkeen inoottoriliikennetien rakentamisen. 

Kahlaajalaji  Melu 
(dB)  

Panmäärä  (keskiarvo)  
Ennen 	Jälkeen 

Töyhtöhyyppä  >56 5.0 0.5 
<56 3.0 1.0  

Taivaanvuohi  >56 8.5 4.5 
<56 1.5 4.0  

Kuovi >  56 2.0 1.0 
<56 1.5 2.0  

Punajalkaviklo >  56 3.5 1.5 
<56 2.5 2.0  

Töyhtöhyyppä vaikuttaisi olevan herkempi liikenteen aiheuttamalle häiriölle 
 ja  habitaattimuutoksile  kuin muut lajit.  Se on  vähentynyt  koko  tutkimusalu-

celia,  mutta voimakkaan melun alueella vähennys  on  ollut jyrkintä (Taulukko 
 14). Tien  rakentamisen jälkeen  (1991-92) pesivien töyhtöhyyppäparien  määrä 

oli laskenut kymmenenteen osaan tien rakentamista edeltäneen ajan  (1982-83) 
tasoita. Punajalkavikion  väheneminen  on  ollut samansuuntaista, mutta ei niin 
voimakasta. Taivaanvuohen parimäärä  on  laskenut noin puoleen  kovan  me-
lun  alueella, mutta muualla  sen  parimäärä  on  noussut miltei kolminkertaiseksi 
(Taulukko  14). Kuovin  kohdalla muutokset ovat olleet samansuuntaisia, mutta 
lievempiä (Taulukko  14).  

Sama  tulos  saatiin analysoitaessa eri kahlaajalajien yhteisparimäärän jakautu-
mista suhteessa melutason mukaan jaettuihin vyöhykkeisiin ennen  ja  jälkeen 
liikenteen alkamista. Alunperin kahlaajia pesi eniten alueella, jossa melu 
myöhemmin oli voimakkainta  (Kuva  23).  Liikenteen aikana kahlaajien  pari- 
määrä oli aihaisin voimakkaimman melun vyöhykkeillä lähellä tietä,  ja  nousi 
melutason laskiessa. Pääasiassa tämä johtui kahlaajien parimäärän vähenemi-
sestä voimakkaan melun alueilla ama  56 dB  vyöhykkeelle saakka  (Kuva  23). 

 Vuoden  1987  tuloksiin perustuva rakentamisen aikaista tilannetta kuvaava 
regressiosuora olisi sijoittunut kanden muun suoran väliin. Tämä viittaa sii-
hen, että tien haittavaikutukset ovat voimistuneet liikenteen alkamisen jäl-
keen. 
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Kuva  23:  Rantaniittyjen kahlaajien  (töyhtöhyyppä,  suokukko, taivaanvuohi, isokuovi 
 ja punajalkaviklo) yhteisparimäärä (logio  (Y+1))  suhteessa  liikennemeluun  kolmen 

desibelin  meluvyöhykkeillä  ennen  moottoriliikennetien  rakentamista  ja  tien liikenteel-
le  avaam  isen  jälkeen  Gammelbyvikenin  pohjoisosassa.  Regressiomallien kulmakertoi

-met  poikkeavat toisistaan merkitsevästi (ANOVA,  F4,1Ø  =  3.56 7, P  =  0.047). 

4 .10 .3 Rantaniittyjen varpuslinnut  

Myös niittyjen varpuslintujen (keltavästärakki..ttykirvinen  ja pensastasku) 
 alueellisen jakautumisen mandollista muutosta melun voimakkuuden suh-

teen tutkittiin ennen tien rakentamista  ja  liikenteen aikana. Varpuslintulajien 
parimäärä  alle ja  yli  56 dB melualueilla  ennen liikennettä  (1982-83)  ja sen 

 aikana  (1991-92). Toistettujen  mittausten varianssianalyysi osoitti, ettei  var-
puslintujen  jakautuminen meluvyöhykkeille ollut muuttunut (ajankohdan  ja 
melutason yhdysvaikutus,  F1,6  = 0.832, P  = 0.397).  Lajien välillä ei ollut eroja 
reagoinnissa melutasoon  ja sen  muuttumiseen (toistettujen mittausten ANO-
VA, ajankohdan, melutason  ja  lajien välinen yhdysvaikutus,  F2,6  = 0.337, P  = 
0.727).  Johtopäätös  on,  että nollahypoteesi jäi voimaan eli liikennemelu ei 
näyttäisi vaikuttavan niittyjen varpuslintujen tiheyteen. Toisaalta varpuslin-
tujen tiheyksissä oli suuria eroja vuosien välillä, mikä voi osittain peittää 
tiemelun vaikutuksia. 
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Kuva  24:  Rantaniittyjen varpuslintujen (niittykirvinen, keltavästäräkki  ja pensas- 
tasku) yhteis  pari  määrä  (logio  (Y+1))  suhteessa liikennemeluun kolmen desibelin 
meluvyöhykkeillä ennen moottoriliikennetien rakentamista  ja  tien liikenteelle avaa-
misen jälkeen Gammelbyvikenin pohjoisosassa. Regressiomallien kulmakertoimet ei-
vät poikkea toisistaan merkitsevästi (ANOVA,  F4,W =  2.314, P  =  0.129).  

Sama  tulos  saatiin, kun analysoitim eri varpuslintullajien yhteisparimäärän 
jakautumista meluvyöhykkeille ennen  ja  jälkeen liikenteen alkamisen. Kum-
massakaan tapauksessa pesivien panen määrä ei ollut riippuvainen melu- 
tason mukaan jaetuista vyöhykkeistä eli regressiokertoimet eivät poikenneet 

 nollasta,  eikä tarkasteluajankohtien välillä ollut eroa varpuslintujen jakautu-
misessa eri meluvyöhykkeille  (Kuva  24).  Tulosten perusteella niityillä pesivät 
kahlaajat ovat herkempiä liikenteen aiheuttamalle häirinnälle kuin varpuslin

-nut. 

4 .10 .4  Ruovikoiden varpuslinnut 

Ruovikoiden kerttusten  (ruoko-  ja rytikerttunen) pesivien  panen määrässä 
ennen, aikana  ja  jälkeen tien rakentamisen ei ollut mitään selvää suuntausta 
suhteessa melutasoon. Tulokset olivat hyvin saman suuntaisia kuin tien etäi-
syyden vaikutusten tarkastelusta saatiin (vrt. Taulukko  13).  Ennen tien raken-
tamista vuonna  1983 kerttusia  oli vähiten yli  62  desibelin meluvyöhykkeen 
alueella, samoin liikenteen aikana vuonna  1992,  vuosien välillä ei ollut eroa  

(x2  =  0.80,  df=  2, P  = 0.671). 
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Sen  sijaan tien rakentamisen aikana vuonna  1987 kerttusia  oli suhteellisesti 
enemmän  kovan  melun  vyöhykkeellä  (>62  db)  kuin lievemmän melun alueil-
la kauempana tiestä. Koska  tulos  erosi merkitsevästi sekä vuoden  1983  ja

-kaumasta  (x2  =  6.15,  df =  2, P  =  0.046)  että vuoden  1992  tilanteesta  (x2  =  8.83,  
df =  2, P  =  0.012),  sillä  tuskin  on  mitään tekemistä tieliikenteen melun kanssa. 
Suurin  osa  vedenpuoleisesta  osasta ruovikkoa oli lakoontunut  talven  1986-87  
aikana. Tuolloin etenkin ruokokerttuset, joita oli rytikerttusia enemmän, pesi - 
vät  tavallista runsaslukuisemmin maanpuoleisissa, lakoontumattomissa  kas-
vustoissa.  

4 .11 	Gammelbyvikenin muuttoaikainen vesilinnusto  

4 .11 .1  Kevätmuutto 

Gammeibyvikenillä levähtää  keväisin runsaasti vesiintuja muuttomatkal-
laan. Tutkimusjakson aikana kevään  1987 levähtäjämäärät  jäivät pienimmiksi 
ilmeisesti  kovan talven  vuoksi. Moottoniiikennetien rakentamisen vaikutusta 
kevätmuutolla levähtäviin vesiintuihin tarkasteltiin erikseen Gammelbyvi-
kenin etelä-  ja  pohjoisosassa. Taulukossa  15 on  kunkin lajin korkeimman 
päiväsumman keskiarvo ennen tien rakentamista  ja sen  jälkeen. Keskiarvot 

 on  laskettu kunkin kevään korkeimmasta päiväsummasta sellaisilta päiviltä, 
kun landen molemmat  osat  oli laskettu samana päivänä. 

Gammelbyvikenillä levähtävien vesilintujen  määrien muutosta tarkasteltim 
ennen tien rakentamista  (1983-84)  ja sen  jälkeen  (1991-92).  Muutosta analysoi- 
tim  lajeittain.  Mukaan otettiin kaikki ne lajit, joista oli laskentatuloksia mo-
lemmilta alueilta kumpanakin ajanjaksona eli kaikkiaan  13  lajia (Taulukko 

 15).  Landen pohjoisosassa ei levähtäjien maksimimäärissä ollut merkitsevää 
eroa ennen  ja  jälkeen tien rakentamisen (toistuvien mittausten ANOVA;  F1,13  
=  1.123, P  =  0.309).  Sen  sijaan levähtävien vesilintujen määrät nousivat merkit-
sevästi landen eteläosassa (toistuvien mittausten ANOVA;  F1,13  =  36.831, P= 
0.001;  Taulukko  15),  eikä lajien välillä ollut  sen  suhteen merkitseviä eroja 
(toistuvien mittausten ANOVA, ajankohdan  ja  lajien välinen yhdysvaikutus;  
P12,13  =  0.608, P  =  0.802).  

Tästä seuraa, että  osa-alueet poikkesivat toisistaan merkitsevästi levähtäjien 
määrien kehityksen suhteen (toistuvien mittausten ANOVA, ajankohdan  ja 
osa-alueiden välinen yhdysvaikutus,  F1,26  =  4.929, P  =  0.035).  Tulos  merkitsee, 
että levähtävien vesilintujen määrät kasvoivat landen eteläosassa, mutta eivät 
pohjoisosassa.  Tulos  oli riippumaton lajeista (toistuvien mittausten ANOVA, 
ajankohdan,  osa-alueiden  ja  lajien välinen yhdysvaikutus;  P12,26  =  0.701, P  = 

 0.736).  
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Lisäksi Gammeibyvikenillä havaittiin huhtikuussa  1983  yhteensä  42  laulu- 
joutsenta. Joutsenet oleskelivat sulassa jäiden välissä, siksi niitä ei ole merkit-
ty taulukkoon  15. Tien  rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen laulujoutsenia 
havaittiin kahtena vuotena landen eteläosassa  ja  vuonna  1992  pohjoisosassa 

 24  yksilöä. Lisäksi pikkujoutsenia  ja  kolme hanhilajia nähtiin landen etelä-
osassa vuonna  1991  (Taulukko  15).  

Taulukko  15: Kevätmuutolla levähtäneiden vesilintujen yksilömäärien  suurimpien 
päiväsummien keskiarvot (ka)  ja  keskiarvojen keskivirheet  (kv)  Gammelbyvikenin 

 pohjois-  ja  eteläosassa vuosina ennen  (1983-84)  ja  jälkeen  (1991-92)  tien rakentami-
sen. Keskiarvot  on  laskettu kunkin jakson molempien havaintovuosien suurimmista 
päiväsum  mista  päiviltä, jolloin molemmat  osat  lahtea  on  laskettu samana päivänä. 
Eräiden lajien kohdalla muuttajien määrä ei ylittänyt pesimään jääneiden lintujen 
yksilömäärää.  x =  laji  on  havaittu, mutta tarkkaa lukumäärä ei ole kirjattu. Tähdellä 
merkityt lajit olivat mukana tilastoflisessa käsittelyssä (ks. teksti). 

Laji  

Pohjoisosa Eteläosa 

1983-84 1991-92 1983-84 1991-92 
ka 	kv  ka 	kv  ka 	kv  ka 	kv  

Silkkiuikku*  156 2 83 21 100.5 8.5 50.5 7.5 
Kyhmyjoutsen - -  5.5 5.5 - -  0.5 0.5 
Pikkujoutsen - - - - - -  1 1 
Laulujoutsen - -  12 12 - -  5.5 5.5 
Metsähanhi - - - - - -  2.5 2.5 
Merthanhi - - - - - -  0.5 0.5 
Kanadanhanhi - - - - - -  1 1  
Haapana*  64.5 10.5 112 54 33.5 22.5 75 18 
Harmaasorsa - -  0.5 0.5 - - - -  

Tavi*  74 56 90.5 48.5 14.5 2.5 57 17 
Sinisorsa*  40.5 14.5 100 66 42 16 134 78  
Jouhisorsa*  8.5 2.5 14.5 4.5 2 2 6.5 0.5 
Heinätavi*  11 3 8 2 4 0 3.5 0.5 
Lapasorsa*  9 1 19 6 2.5 0.5 13 7 
Punasotka*  19.5 4.5 29 5 16.5 0.5 29 2 
Tukkasotka*  24.5 10.5 34 24 29.5 6.5 41.5 10.5 
Alli - - - - - -  1 1 
Telkkä*  47.5 27.5 56 28 34 0 87 8.5 
Uivelo*  1.5 1.5 7 3 6.5 0.5 24 0 
Tukkakoskelo - - - - - -  1 1 
Isokoskelo*  17 5 7 5 33.5 18.5 218 123 
Nokikana*  75 9 99.5 36.5 18.5 0.5 26.5 3.5 
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4.11 .2  Syysmuutto 

Gammelbyvikenin  pohjoisosassa  on  syksyisin metsästetty sorsia kolmena 
päivänä viikossa. Siksi syysmuuton aikana landella levähtävien vesiintujen 
lukumäärät jäivät  kovin  pieniksi, vaikka vesilintulaskennat tehtiin metsästyk-
sen välipäivinä (Taulukko  16). Moottorihikennetien  rakentamisen jälkeen 
silkkiuikku, lapasorsa  ja nokikana  vähenivät  ja  haapana runsastui (Taulukko 

 16).  Muiden vesilintujen määrissä ei tapahtunut merkitseviä muutoksia. To-
sin monien lajien yksilömäärät jäivät liian pieniksi tilastoffisen käsittelyn 
kannalta (Taulukko  16). 

Alleja  tavattiin landella suuremmissa määrin ainoastaan vuonna  1991.  Alun 
syysmuutto  tapahtuu yleensä yhtenä massamuuttona ulkomerellä, joten  me-
renlandilla  niitä tavataan  vain  hyvin lyhyenä ajanjaksona vuosittain. 

Taulukko  16:  Gammelbyvikenin  pohjoisosassa loppukesäisin  ja  syksyisin vuosina 
 1982-1992  havaittujen vesilintujen yksilömdärien keskiarvot kandelta runsaimmalta 

laskenta päivältä.  P  =  ennen  ja  jälkeen moottoriliikennetien rakentamisen (vuodet 
 1982-83  ja  1991-92)  havaittujen yksilömdärien erojen tilastolliset merkitsevyydet 

(parittainen  t-testi, kun  P  <  0.05,  muutos  on  tilastollisesti merkitsevä). 

Laji  1982 1983 1987 1991 1992 P  

Silkkiuikku  6 7.5 5.5 2 0.5 0.0413 
Härkälintu  0 0 0.5 0 0 - 

Laulujoutsen  0 2 0 0 1.5 - 

Kanadanhanhi  0 0 4.5 0 0 -  

Haapana  1.5 1.5 3 9 14.5 0.0040  
Tavi  20.5 6.5 1 3 6.5 0.2987 
Sinisorsa  28 37.5 17.5 14 40.5 0.2344  
Jouhisorsa  0.5 0.5 0 0 0 - 

Heinätavi  1 0.5 1 0 1 - 

Lapasorsa  6 3 0 1 0 0.0138 
Punasotka  0.5 0 1.5 1 0 - 

Tukkasotka  0 17.5 12 10 1 0.9970 
Lapasotka  0 0 1 1 0 - 

Alli  0.5 0 0 23.5 0 - 

Telkkä  11 17 20 30 21.5 0.1815 
Uivelo  0 0.5 0.5 0.5 0 - 

Isokoskelo  2.5 0 0 0 0 - 

Nokikana  11.5 32 15 3.5 5.5 0.0084 
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5  TULOSTEN TARKASTELU 

 5 .1 	Suojeluarvo  ja  uhanlaiset  lajit  

Lintuvesialueen kosteikkolinnuston suojelupistearvo  on  varsin  käyttökelpoi-
nen mittari eri alueiden väliseen vertailuun, mikäli aineistot ovat samalta 
ajalta.  Se  ottaa huomioon kaikki sellaiset maassamme pesivät lintulajit, jotka 
ovat enimmäkseen riippuvaisia kosteikkoympäristöistä (Lintuvesityöryhmä 

 1981).  Koska tämän tutkimuksen yhteydessä oli mandollista käyttää hyväksi 
useamman vuoden aineistoja sekä Gammelbyvikeniltä että Pienen Pernajan- 
landen vertailualueelta, ovat tulokset suojeluarvon suhteen  varsin  luotetta-
via. Siksi esimerkiksi yksittäisen lajin satunnaisista tekijöistä johtuva puuttu-
minen yhtenä vuonna joltain alueelta ei vielä vaikuta alueen linnuston suoje-
luarvoon, vaan pysyväniniillä muutoksilla  on  suurempi painoarvo. Uhan-
alaisten lintulajien arvo luonnonsuojelun kannalta  on  tietysti suuri.  Osa  maas-
samme uhanalaisista linnuista pesii kosteikkoympäristöissä  ja  niiden merki-
tys kosteikkoluonnon suojelussa  on  keskeinen. 

Gammelbyvikenin  pohjoisosan suojeluarvon aleneminen yli neljänneksellä 
 (26  %) moottoriliikennetien  rakentamisen jälkeen johtui pääasiallisesti moni-

en suojelun kannalta arvokkaiden lintulajien, kuten kaulushaikaran,  rus-
kosuohaukan, kuijen, suokukon ja pikkulokin, häviämisestä.  Lisäksi  Gam

-melbyvikeniltä  hävisi muitakin kosteikkolintulajeja  ja  monien lajien pesivien 
panen määrä väheni tien rakentamisen jälkeen. Samaan aikaan Gammelbyvi-
kenin eteläosan linnuston suojeluarvo nousi  8  %  ja  Pienen Pernajanlanden 
vertailualueellakin suojeluarvo nousi  4  %. Gammelbyvikenin  pohjoisosassa 
tien aiheuttama suojeluarvon lasku oli näin arvioiden kaikkiaan siis noin  30 

 %.  Onkin ilmeistä, että suojeluarvon huomattava lasku Gammelbyvikenin 
pohjoisosassa liittyy moottoriiikennetien rakentamisen  ja  liikenteen aiheutta-
miin häiriöihin  ja  muutoksiin. Muut tulokset tukevat tätä johtopäätöstä. 

Suojelualueen tarkoituksen kannalta suojeluarvon dramaattinen vähenemi-
nen  on  erityisen huolestuttavaa siksi, että Gammelbyvikenin pohjoisosa oli 
vielä ennen tien rakentamista linnuston kannalta Pernajanlanden monipuoli-
sin  ja  arvokkain  osa  (Hirvonen  1984b).  Linnuston  suojeluun tien vaikutus  on 

 erittäin haitallinen, koska juuri suojelun kannalta tärkeät lajit ovat kadonneet 
 tai  vähentyneet voimakkaimmin. Vaikka Gammelbyvikenin suojeluarvo on-

kin heikentynyt moottoriliikennetien rakentamisen jälkeen,  on  Pernajanlahti 
 kokonaisuutena edelleen kansainvälisen tason suojelukohde (vrt. Untuvesi-

työryhmä  1981).  
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Kaulushaikara  oli säännöllinen pesimälintu Gammelbyvikenin pohjoisosassa 
ennen kuin liikennöinti moottoriliikennetiellä alkoi (Taulukko  10).  Landen 
eteläosassa oli yksi reviiri vielä vuonna  1991  (Taulukko  11).  Pieneltä Pernajan-
landelta kaulushaikara puuttui  vain  ensimmäisenä  (1982)  ja  viimeisenä  (1992)  
tutkimusvuotena  (Taulukko  12). Tien  ja  liikenteen vaikutus kaulushaikaran 
katoamiseen Gammelbyvikenin pohjoisosasta onkin ilmeinen,  sillä kau-
lushaikara  on  herkkä ihmisen aiheuttamalle häirinnälle  (Cramp 1977).  Soi-
dinääntely  on  tärkeä  osa kaulushaikaran lisääntymiskäyttäytymistä.  Kau-
lushaikaran soidinääntely  yltää hieman yli  40  desibelin tasolle  (Cramp 1977),  
mutta Gammelbyvikenin pohjoisosassa kaulushaikaran entisten reviirien 
kohdalla tielilkenteen melun voimakkuus  on  kesäaikana noin  53 -55 desibe-
liä.  Lisäksi liikennemelu  on  voimakkainta juuri kaulushaikaran soidinäänten 
taajuuksilla  (Lahti 1994, Cramp 1977).  

Ruskosuohaukka  ei pesinyt Gammeibyvikenillä enää moottoriliikennetien 
rakentamisen jälkeen.  Tien  rakentamisen aiheuttama häiriö, habitaattimuu

-tokset ja  liikenteen melu ovat mandollisesti syynä lajin katoamiseen.  Rus-
kosuohaukan pesintä  helposti epäonrnstuu ihmisen aiheuttaman häirinnän 
vuoksi (Kostrzeva & Kostrzeva  1988, Fernandez & Azkona 1993).  Koska pesä 

 on ruovikossa,  myös voimakas vedenkorkeuden nousu kesken pesimäkau
-den  voi tuhota pesinnän. 

Ilmeisesti tien rakentamisen  ja liikennöinnin  vaikutuksesta  kurjet  siirtyivät 
pois Gammelbyvikenin pohjoisosasta rakentamisen aikana eivätkä ole palan-
neet  sen  jälkeenkään, koska ne vaativat pesimäympäristöltään rauhallisuutta 
(Solonen  1983).  Myös Texasin rannikolla talvehtivan kurkilajin  on  havaittu 
helposti häiriintyvän  mm.  metsästyksen  ja moottoriveneilyn  aiheuttamasta 
häirinnästä (Mabie ym.  1989).  

Suokukko  on  luokiteltu Uudellamaalla erittäin uhanalaiseksi lajiksi (UHEKS-
toimikunta  1992). Gammelbyvikenin rantaniitty  oli  sen  viimeisiä pesimäpaik

-koja  läänin alueella (Solonen  1983),  sillä pesimäalueiksi  sopivat laajat  ran-
tamityt on  muualta rannikolta  jo  suurimmaksi osaksi tuhottu  tai  ne ovat 
laidunnuksen loputtua kasvaneet umpeen. Suokukko  on  hyvin vaatelias pesi-
mälaji,  se  ei viihdy rantaniityilläkään,  jos  kasvillisuus  on  liian korkeaa  (Ale-
xandersson ym. 1986). Suokukon  katoaminen Pernajanlandelta  on  erittäin 
valitettavaa,  sillä koko  Suomen pesimäkanta  on  viime vuosina vähentynyt 
jyrkästi (Koskimies  1993).  

Pikkulokkiyhdyskunnan katoaniinen  Pernajanlanden pesimälinnustosta  hit-
tynee  sekin moottoriiikennetien  rakentamiseen,  sillä  ennen tien rakentamista 
pikkulokit pesivät säännöllisesti landella. Laji  on  hyvin vaatelias pesimälintu 

 ja  on  varsin  harvinainen  koko eteläranriikollamme (Hankela  1983).  Ilmeisesti 
tien aiheuttama häiriö  ja  lisääntynyt veneliikenne karkottivat pikkulokit 
Gammelbyvikeniltä. 
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5 .2 	Riistantuottoarvo 

Riistantuottoarvo  oli tutkimusjakson aikana alhaisimmillaan kaikilla tutki-
musalueilla vuonna  1987,  joka oli niin vesilintujen kuin kahlaajienkin kannal-
ta huono pesimävuosi. Vaikuttaa siltä, että moottoriiikennetiellä ei ole ollut 
huomattavaa vaikutusta riistantuottoarvon kehitykseen kokonaisuutena, 
vaan muutokset johtuvat pääosin riistalintujen luonnollisista kannanvathte-
luista. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että Gammelbyvikenin pohjoisosassa 
sorsalintujen riistantuottoarvo  on  pysynyt ennallaan, mutta kahlaajien  rus-
tantuottoarvo sen  sijaan  on  hieman laskenut tien rakentamisen jälkeen, koska 
kahlaajien ttheys väheni tien aiheuttaman häiriön vuoksi.  

5 .3  Vesilinnuston  muutokset  

Pesivien vesilintujen  määrä laski tien rakentamisen jälkeen Gammelbyvike-
nm pohjoisosassa, mutta nousi Pienellä Pernajanlandella  ja  pysyi ennallaan 
Gammelbyvikenin eteläosassa. Vastaavasti kevätmuutolla levähtävien vesi- 
lintujen parimäärät nousivat Gammelbyvikenin eteläosassa, mutta eivät poh-
joisosassa. Tulokset viittaavat siihen, että jotkin tien rakentamisesta, liiken-
teestä  tai  muista samaan ajanjaksoon osuneista tekijöistä aiheutuneet ympä-
ristömuutokset  tai  häiriöt ovat haitanneet vesilintujen pesintää  ja levähtämis

-tä Gammelbyvikenin  pohjoisosassa.  

5 .3 .1 Tie-  ja  veneliikenteen  vaikutukset  

Moottorihikennetien  rakentamisen  ja  liikenteen aiheuttamia vaikutuksia  on 
 vaikea erottaa muista samaan aikaan samaan suuntaan tapahtuneista vaiku-

tuksista, kuten veneliikenteen kasvusta. Niillä  on  kuitenkin  varsin  läheinen 
syy-yhteys, joka liittyy ihmisen toiminnan aiheuttamien häiriöiden lisäänty-
miseen Gammelbyvikenin pohjoisosan luonnonsuojelualueella  ja sen  lähei-
syydessä. 

Uusi nopeampi tieyhteys  on  tehnyt Koskenkylästä Pernajan kunnan tärkeim-
män  ja  nopeimmin kasvavan taajaman. Maan hinta  on  Koskenkylän alueella 
noussut voimakkaasti samaan aikaan, kun tonttihinnat muualla itäisellä Uu-
dellamaalla ovat laskeneet. Tämä kehitys ennakoitiin  jo tiehanketta  suunnitel-
taessa, mutta siinä yhteydessä tiestä mandollisesti aiheutuvat väliuiset vaiku-
tukset Pernajanlanden suojeluarvoon jäivät huomiotta. Eri vesiintulajit voi-
vat reagoida erilaisiin häiriötekijöihin eri tavoin,  sillä osa  niistä pesii maalla, 
jopa metsissä kaukanakin vedestä (esim. tavi),  ja osa  taas  on  täydellisesti 
sidoksissa avoveteen (esim. silkkiuikku). 
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Tieliikenne 

Telkän parimäärän pienentymiseen  tien rakentaminen lienee todellinen syy, 
 sillä tiealueen alle  jäi kolme  telkän pesäpönttöä. Telkkä  on  kolopesijä. Pesimä-

lajistosta  taantui  telkän  lisäksi  tukkasotka. Kevätmuuton  aikaan  Gammelby-
vikenin  pohjoisosassa  levähtävien vesilintujen  määrä pysyi ennallaan tien 
rakentamisen jälkeen, mutta landen eteläosassa niitä oli entistä enemmän. 
Kaikki  Gammeibyvikenillä kevätmuutolla levähtäneet hanhet  havaittiin lah-
den eteläosassa kaukana tiestä (Taulukko  15).  Syysmuutolla levähtäjistä  vä-
henivät  silkkiuikku, lapasorsa  sekä  nokikana.  Näiden lajien kohdalla vähene-
misen syy voi olla sekä tien rakentaminen että liikenne,  sillä  monissa tutki-
muksissa  on  osoitettu, että joutsenet,  hanhet  ja  vesilinnut  häiriintyvät tielii-
kenteestä.  

Esimerkiksi  Madsen (1985)  havaitsi  jo alle  kymmenen auton  päiväliikenteen 
 vähentävän  lyhytnokkahanhien ruokailua  tien  lähialueilla. Häiriövaikutus 

 kasvoi  liikennemäärän  noustessa  50  autoon päivässä. Myös talvehtivien meri-
hanhien  on  todettu  välttävän  vilkkaasti liikennöityjen teiden läheisiä  ruokai-
luniittyjä,  eikä mitä havaittu  100 m:ä  lähempänä tietä  (Keller 1991).  Lisäksi 

 haapanan  on  todettu  välttävän  liikennöidyn tien läheisiä alueita  ruokailualu-
einaan  (Williams  &  Forbes 1980).  Toisaalta liikkuvat  ajoneuvot  eivät  häirin

-fleet  trumpettijoutsenten  (Cygnus buccinator) haudontaa  lähellä tietä sijaitse- 
villa  avoimilla  kosteikkoalueilla  (Henson  &  Grant 1991).  Sen  sijaan  pysähty

-fleet  ajoneuvot  ja ajoneuvoistaan  ulos tulleet ihmiset  atheuttivat naaraiden 
haudonnan keskeytymisen.  

Vaikka tien vaikutukset  vesilinnustoon  ovat haitallisia, ilmeisesti  vesiintujen 
suosimat  ruokailu-  ja pesimäalueet Gammeibyvikenillä  sijaitsevat  vain  osit-
tain tien  häiriövaikutusalueella. Häiriövaikutusta lieventävät Gammelbyvi-
kenin tiheät  ja  laajat  ruovikkokasvustot,  jotka estävät  näköyhteyden  tielle. 

 Avoimemmassa  maastossa häiriöt olisivat todennäköisesti  selvempiä.  Osa 
 tien aiheuttamista vaikutuksista  jää  kuitenkin käytettävissä olevan aineiston 

niukkuuden vuoksi havaitsematta,  sillä  niitä ei ehkä pystytty erottamaan 
muiden tekijöiden aiheuttamasta vaihtelusta. 

Vene liikenne 

Koska tien  välihisiä  vaikutuksia  Gammelbyvikenin linnustoon  ei ennakoitu 
ennen tien rakentamista, ei niiden seurantaa myöskään sisällytetty tutki-
musohjelmaan. Siksi  veneliikenteen  määrästä ennen vuotta  1992  ei ole  kvan-
titatiivista  aineistoa. Veneiden määrä  on  kuitenkin kiistatta kasvanut  ja venei-
lytavat  ovat  havaintojemme  mukaan muuttuneet kuluneen kymmenen vuo-
den aikana.  
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Ennen tien rakentamista landella veneiivät lähinnä paikalliset kalastajat, jot-
ka kävivät kokemassa vakiopaikoila olleet pyydyksensä. Havaintojemme 
perusteella linnut olivat ilmeisen tottuneita kalastajien pieniin, hiljaa ajaviin 
veneisiin. Moottoriliikennetien rakentamisen aikaan Koskenkylänjoen var-
teen landen pohjoisosan tutkimusalueen lähelle rakennettiin uusi pienvene-
satama,  jota  laajennettiin  1990-luvun alussa. Satama sijaitsee luonnonsuojelu-
alueella  ja  on  rakennettu ilman vesioikeuden lupaa.  Sen  myötä uusia veneili-
jöitä  ja moottoriveneitä  on  ilmestynyt landelle aiempaa enemmän. Nykyään 
veneily ei ole rajoittunut pelkästään pyydysten kokemiseen, vaan käsittää 
myös huviajelua eri puolilla lahtea. Lisäksi Gammelbybäckenin uoman oikai-
su  ja ruoppaus  tien rakentamisen yhteydessä  on  mandollistanut suuremmat 
nopeudet joen uomassa  ja sen  suulla. 

Kuten tutkimuksen tulokset osoittivat, veneilyn atheuttama suhteellinen häi-
riö oli huomattavasti suurempaa Gammelbyvikenin pohjoisosassa kuin etelä-
osassa. Tämä saattaa ainakin osittain selittää, miksi vesilintujen määrät ovat 
nousseet eteläosassa, mutta pohjoisosassa ne ovat laskeneet. Useissa tutki-
muksissa  on  nimittäin osoitettu, että veneliikenne  ja veneilyyn  liittyvät toi-
minnat aiheuttavat erittäin tuntuvaa häiriötä vesilinnustolle niin muutto- 
kuin pesimäaikoinakin (Hario ym.  1986,  Reichholf  1988,  Havera ym.  1992, 

 Hockin ym.  1992).  Erityisen suuria veneilyn haittavaikutukset ovat alueilla, 
joilla vesilintuja esiintyy runsaasti  ja avovesialueet  ovat suppeita. Suomen 
oloissa tällaisia alueita ovat ennen kaikkea rehevät järvet  ja merenlandet, 

 kuten Pernajanlahti. 

Veneily haittaa linnustoa monin tavoin (esim. Korschgen &  Dahlgren  1992):  

-  Voimakas häirintä, jolloin linnut joutuvat siirtymään kokonaan muualle. 
- Veneet ajavat linnut lentoon  ja  näin heikentävät niiden ravinnonhankin- 

tamandoifisuuksia.  Erityisesti muuttomatkoila tästä voi olla vakavia 
seurauksia lintujen energiataseelle. 

-  Veneily häiritsee soidinmenoja  ja munintaa. 
- Häirityt  linnut jättävät helposti pesänsä, jotka jäävät alttiiksi pedoille, 

jolloin poikastuotto laskee. 
-  Veneet hajottavat poikueita  ja  poikasten elossasäilyminen vaarantuu. 

Ilmeisesti lisääntynyt moottoriveneily landella  ja Gammelbybäckenillä  aihe- 
uni muutoksia pesivien silkkiuildcujen alueelliseen jakautumiseen.  Cooke 
(1987) on  todennut talvehtivien silkkiuikkujen reagoivan kalastuksen aiheut-
tamaan häirintään siirtymällä tekoaltaan sisällä alueelle, jolla kalastushäirin

-tää  ei ollut. Vastaavia havaintoja  on  saatu myös muita vesilintuja tutkittaessa 
 (Bell  &  Austin 1985,  Cryer ym.  1987).  Silkkiuikut  suosivat pesimistä naurulok-

kiyhdyskuntien lähellä,  sillä lokkien  aggressiivinen käyttäytyminen petoja 
kohtaan antaa suojan myös uikuille  (Burger 1984). Tien  rakentamisesta läh-
tien vuonna  1987  myös naurulokit pesivät ensimmäistä kertaa landen muissa 
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osissa  C-alueen suuren yhdyskunnan ulkopuolella.  On  mandollista, että  silk
-kiulkut  ovat tien rakentamisen jälkeen myös aktiivisesti hakeutuneet uusiin 

 naurulokkiyhdyskuntiin. Naurulokkiyhdyskunnan pirstoutuminen  moneen 
osaan voi ainakin osittain selittää tukkasotkien vähenemisen,  sillä  nekin ha-
keutuvat aktiivisesti  lokkiyhdyskuntiln  pesimään (Lammi  1983).  

Moottoroiduilla veneilä  on  todettu olevan suurempi  häiriövaikutus vesilin-
tuihin  kuin  moottoroimattomilla  veneillä (Joensen  &  Madsen 1985).  Havera 
ym.  (1992)  osoittivat, että  Mississippillä  vesilinnut lensivät kauemmas  moot

-toriveneiden  kuin  jokiproomujen  aiheuttaman  häininnän  jälkeen niin keväällä 
kuin syksylläkin. Eri lajien herkkyys  häirinnälle  kuitenkin vaihtelee.  Tuite 
ym.  (1984)  havaitsivat, että  talvehtimisalueilla  kaikkein herkimpiä lajeja  ye

-neilyn aiheuttamalle häirinnälle  olivat tavi,  lapasorsa  ja telkkä.  Parhaiten 
häirintää  sietivät kyhmyjoutsen, sinisorsa, tukkasotka  ja punasotka. Joense-
nm ja Madsenin  (1985)  havainnot olivat samansuuntaisia muiden lajien paitsi 

 punasotkan  kohdalla,  jota  he  pitivät erittäin alttiina  häirinnälle. 

Telkkäparvi  häiriintyy  moottoriveneestä  jo  700  metrin etäisyydeltä  (Hume 
1976). Puna-  ja tukkasotkaparvien pakoetäisyydet purjeveneeseen  ovat  200  - 

 450  metriä  (Batten 1977),  ja haapanan  taas  on  havaittu lentävän pakoon lähes-
tyvää  kanoottia  230  -  300  metrin päästä  (Koepff &  Dietrich 1986).  Gammelby-
vikenin  vesialue  on  varsin  kapea. Useimmat vesilinnut pakenevat moottori- 
veneitä yli  200  metrin etäisyydeltä, joten  jo  yksi  tai  muutama moottorivene 
kulkiessaan keskeltä lahtea ajaa lentoon lähes kaikki  avovesialueen  vesiin- 
nut.  

Aikuisten  vesiintujen  energian  kulutus  ja  ravinnon tarve kasvavat häirinnäs-
tä  johtuvien  ylimääräisten  pakolentojen  vuoksi, samalla  ruokailuun  käytettä-
vissä oleva aika vähenee. Jatkuva voimakas  veneilyhäirintä  voi ajaa vesiin- 
nut  parhailta  ruokailualueilta pitkäksikin  aikaa vähemmän ravintoa  tarjoavil

-le  alueille  (Kahi  1991).  Tällä  on  erittäin haitallisia seurauksia  vesiinnuille 
 varsinkin  muuttoaikaan  ja pesimäkauden  alussa, jolloin energiavarantojen 

 täydentäminen  on  niille ensiarvoisen tärkeää. Häiriön seurauksena  pesimätu
-los  kärsii, jolleivät heikentyneet linnut sitten  menehdy  jo muuttomatkalla.  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet ihmisen hainnnän  lisäävän myös muna-  ja 
poikaspesyeiden aittiutta pesäryöstöile  mm.  silkkiukuilla  (Keller 1989),  jotka 
ovat yleisiä  Gammelbyvikenillä.  Lisäksi veneilyn häirintä lisää sorsan

-poikueisiin  kohdistuvaa  saalistusta (Ahiund & Götmark  1989, Keller 1991).  
Normaalisti  häiriöttömillä  vesillä  silkkiuikkujen pesältäpakoetäisyydet  suh-
teessa  lähestyvään häiriötekijään (esim. soutuvene)  ovat suuremmat kuin 
alinomaan  häirityilä  alueilla.  Populaatiossa häinintää  hyvin sietävät  pant 

 onnistuvat  pesinnässään  paremmin kuin  aremmat  linnut.  Häiriönsietokyky 
 voi olla  adaptiivinen  ominaisuus  tai  tottumisen kautta opittu  käyttäytymis

-piirre  (Keller 1989).  
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Ampuminen veneestä  on  vesilintujen  kannalta äärimmäisen häiritsevää (Tui
-te ym.  1984,  Joensen &  Madsen 1985),  erityisen herkkiä ovat lapasorsa  ja 

nokikana.  Onkin todennäköistä, että syysmuuton aikaan silkkiuikku, lapasor
-sa ja nokikana taantuivat Gammeibyvikenillä  lisääntyneen veneilyn  ja  met-

sästyksen aiheuttaman häirinnän vuoksi.  

5 .3 .2  Luonnolliset tekijät  

Osa tutkimusalueilla havaituista  muutoksista eri vesiintulajien pesimäkan-
noissa saattavat johtua luonnollisista tekijöistä  ja  ihmisen aiheuttamista ym-
päristömuutoksista myös pesimäalueen ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 

 1987  vesilintukannat  olivat  koko  maassa poikkeuksellisen pienet, samoin 
Gammeibyvikenillä  ja  Pienellä Pernajanlandella. Sama näkyi myös muutto- 
matkalla levähtävien vesilintujen niukkuutena Gammelbyvikenillä. Taantu-
maan oli ilmeisesti syynä  ankaran talven  1986-87  (Rinne  1989)  aiheuttamat 
tappiot talvehtimisalueilla (Lammi ym.  1991).  Ainakin silkkiuikun, tukkasot

-kan ja nokikanan  tiedetään kärsivän kovista talvista (Grenquist  1965, Nilsson, 
Cave  & Visser  1985,  Ulfvens  1988),  kuten ilmeisesti myös lapasorsan  ja pu-
nasotkan  (Lammi ym.  1991).  Lisäksi kesä  1987  oli sateinen  ja kolea,  mikä 
saattoi alentaa poikastuottoa. Molemmilla tutkimusalueilla vesilintukannat 
toipuivat romanduksesta  1990-luvun alkuun mennessä. Myös Suomen sisä-
vesillä vesiintukantojen kokonaisparimäärä kasvoi selvästi vuosina  1988  - 

 1992  (Pöysä ym.  1992).  

Kyhmyjoutsen  ei vielä pesinyt Gammelbyvikenillä, vaikka yksi  pari  oleskeli- 
kin  paikalla viimeisenä tutkimuskesänä. Viime vuosina pesivien kyhmyjout-
senten tiheydet ovat nousseet merenlandilla. Esimerkiksi Espoon Laajalah-
della kybmyjoutsenten määrä kasvoi vuosina  1986-1993  yhdestä parista kol-
meentoista pariin (Hirvonen  1994). 

5 .4  Lokkilinnuston  muutokset  

Gammelbyviken  on  osoittautunut erinomaiseksi pikku-  ja naurulokkien  pesi-
mäalueeksi, vaikka naurulokin pesimäkannat ovat taantuneet Suomessa  ja 

 useimmissa muissa Pohjoismaissa (Koskimies  1993).  Pikkulokki  pesii  vain 
 rehevillä järvilä  ja merenlandilla.  Ennen tien rakentamista pikkulokki oli 

säännöllinen pesimälintu Gammelbyvikenin pohjoispohjukassa.  1990-luvulla 
pikkulokit eivät kuitenkaan enää ole landella pesineet. Pikkulokki tunnetaan 
vaateliaana lintuna pesimäpaikan suhteen, joten lajin pesintä nostaa lintuve

-den  suojeluarvoa (Hankela  1983).  Pienellä Pernajanlandella pikkulokkia ei 
pesivänä tavattu. 
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Naurulokkiyhdyskunnan hajoaniinen  osiin eri puolille  Gammelbyvikenin 
pohjoisosaa  on  voinut johtua lisääntyneen  moottoriveneilyn  aiheuttamasta 
häirinnästä. Veneily  ja  muu vesien  virkistyskäyttö  vaikuttavat  vesiintujen 

 alueelliseen jakautumiseen  (esim.  Bell & Austin 1985, Kramer 1986, Cooke 
1987, Cryer ym. 1987).  Kuten monet vesilinnut, myös lokit ovat herkkiä ihmi-
sen  aiheuttamalle hälrinnälle.  Esimerkiksi  Cooken  (1987)  tutkimista nauru

-lokkiparvista  42 % häiriintyi 100  metrin etäisyydellä  kävelevästä  ihmisestä  ja 
 kaikki  parvet,  jos  etäisyys oli  50  metriä. 

Osasyynä  naurulokkiyhdyskunnan  hajoamiseen  Gammelbyvikenillä  voi olla 
myös  nisäkäspetojen  (minkki,  supikoira)  aiheuttaman  saalistuspaineen  vält-
täminen. Vuonna  1991  vastaavanlainen ilmiö havaittiin Helsingin Vanhan

-kaupunginlandella,  jossa  naurulokkiyhdyskunta  yllättäen vaihtoi  pesimä
-paikkaansa. Mandollisesti syynä oli  nisäkäspetojen saalistuspaineen  kasvu 

vanhalla  pesimäpaikalla  (Hirvonen  ym.  1991). 

5 .5 Tien  vaikutus  rantaniittyjen pesimälinnustoon  

Kaikkiaan  tielinjan  alle  jäi melko vähän  pesivien lintulajien reviirejä.  Vaikut-
taa siltä, että tien rakentamisen  ja  liikenteen aiheuttamat muut häiriöt vaikut-
tivat  linnustoon  enemmän varsinkin  osa-alueiden  A  ja  B luhtaniityillä. Saven 

 kasaaminen  C-alueen  pohjoispäähän  vuosina  1983-84 on  ehkä hidastanut 
alueen kasvillisuuden  sukkessiota  jonkin verran. Esimerkiksi töyhtöhyyppä 

 ja punajalkaviklo  suosivat  niittyjä,  joiden kasvillisuus  on  riittävän matalaa  ja 
 harvaa  (Larsson  1976, Salo 1984). 

5 .5 .1 Rantaniittyjen kahlaajat 

Garnmelbyvikenin  osa-alueilla  A  ja  B rantaniityillä pesivien kahlaajien  (töyh-
töhyyppä,  suokukko, taivaanvuohi, kuovi  ja punajalkaviklo) parimäärät  las-
kivat tien rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen. Lasku johtui siitä, että kaikki 

 tarkasteltavat  lajit vähenivät molemmilla  osa-alueilla. Myös Pienellä  Perna-
janlandella pesivien kahlaajien  määrät laskivat, mutta paljon  loivemmin  kuin 

 Gammelbyvikenin  osa-alueilla  A  ja  B.  Sen  sijaan  Gammelbyvikenin  osa-alu-
eilla  C  ja  D,  joilla  kahlaajien parimäärät  eivät muuttuneet, kaikkien lajien 
kannat pysyivät  vakaina.  

Havaittuihin eroihin  on  löydettävissä useitakin syitä. Osalla  tutkimusalueista 
niittyjen laidunnus  oli loppunut  jo  ennen tutkimuksen aloittamista  (Gammel-
byvikenin  osa-alueet  B  ja  D,  Pieni  Pernajanlahti)  tai  loppui tien rakentamisen 
aikana  (A-alue  1982, C-alue  1985).  Kaikilla alueilla kasvillisuuden  sukkessio 

 oli edennyt  tutkimusjakson  aikana. Tarkastelun kohteena olevat  kahlaajalajit 
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kärsivät niittyjen umpeenkasvusta, vaikka lajien välillä onkin eroja  (Larsson 
 1976, Salo 1984, Alexandersson ym. 1986).  Esimerkiksi töyhtöhyyppä pesii  ja 

 ruokailee mieluimmin niityillä, joiden kasvillisuus  on  alle  10  sentin mittaista 
(Alexandersson ym.  1986).  

Kasvillisuuden sukkessio ei kuitenkaan selitä, miksi kahlaajien parimäärä 
laski jyrkemmin tien läheisilä  osa-alueilla  A  ja  B  kuin Pienellä Pernajanlah-
della,  ja  miksi  osa-alueilla  C  ja  D  ei tapahtunut muutosta lainkaan. Onkin 
ilmeistä, että tien rakentaminen  ja  liikenne aiheuttivat  osa-alueilla  A  ja  B  niin 
paljon häiriöitä, että kahlaajat alkoivat välttää pesimistä niillä. Kahlaajien 
parimäärä ei kuitenkaan laskenut alueilla  C  ja  D,  vaikka siellä kasvillisuuden 
sukkessio  on  edennyt, kuten muillakin tutkimusalueilla. Tähän  on todennä-
köisinimin  syynä  se,  että tien rakentamisen aikana  ja sen  jälkeen  osa  aiemmin 

 osa-alueilla  A  ja  B pesineistä kahlaajista on  siirtynyt pesimään kauemmas 
tiestä  ja  näin kompensoinut kasvilisuuden sukkession vaikutuksia alueilla  C 
jaD.  

Edellä esitetyt johtopäätökset saavat tukea siitä, että etäisyysvyöhykkeittän 
tehty vertailu antoi samanlaisen tuloksen.  Tien  lähellä kahlaajien parimäärät 
olivat laskeneet dramaattisesti  ja  selviä muutoksia oli havaittavissa aina  800 

 metrin etäisyydelle saakka, mutta kauempana muutokset olivat vähäisiä. 
Vaikka rantaniittyjen kasvillisuudesta ei olekaan kvantitatiivista aineistoa, 
moottoriliikennetien rakentamisen aiheuttamat habitaattimuutokset, kuten 
luhtaniityn kuivuminen, ovat voineet vähentää kahlaajien määrää tien lähei-
sillä alueilla. Skotlannissa  mm. keräkurmitsan,  töyhtöhyypän, kuovin, puna-
jalkaviklon parimäärät laskivat alueilla, joilta alkuperäiset habitaatit olivat 
tuhoutuneet teiden rakentamisen  ja  muun ihniistoiminnan vuoksi  (Watson 
1988a, b).  

Tulokset tuskin ovat selitettävissä pelkästään kasvillisuusmuutoksila. Tulok-
set osoittivatkin, että kahlaajalintujen tiheys oli suoraan riippuvainen liiken-
teen melupäästön voimakkuuteen.  On  kuitenkin huomattava, että melun vai- 
meneminen  on  melko suoraan suhteessa etäisyyteen tiestä. Koska tutkimus-
alue  on  pääosin avointa biotooppia, myös muiden tiestä  ja  liikenteestä atheu-
tuvien häiriöiden voimakkuus riippuu etäisyydestä tiehen. 

Gammelbyvikenin  tulokset sopivat hyvin aiempiin tietoihin kahlaajien  rea-
goimisesta  ihmisen aiheuttamaan häirintään  ja tieliikenteeseen.  Haworth & 
Thompson (1990)  osoittivat, että monet kahlaajat, esimerkiksi kapustarinta, 
suosirri, kuovi  ja punajalkaviklo,  väittivät alueita, joilla ihmisen aiheuttama 
häirintä oli voimakasta. Hollantilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että tielii-
kenne vähensi myös töyhtöhyypän  ja mustapyrstökuirin tiheyksiä  avoimessa 
maastossa aina kahteen kilometriln saakka tiestä  (van der Zande ym. 1980). 
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Gammeibyvikenillä  tien aiheuttamat häiriöt vaikuttivat kahlaajatiheyksiin 
 800  metriin saakka. Toisaalta Gammelbyvikenin tulokset osoittivat, että alu-

eella pesineistä kahlaajista töyhtöhyyppä oli vähentynyt jyrkimmin tien  tulon 
 jälkeen, myös kaukana tiestä, missä melu oli lievempää kuin tien läheisyydes

-sa.  

On  muitakin tekijöitä, jotka voivat osaltaan selittää eroa vaikutusetäisyydes
-sä.  Hollantilainen tutkimusalue oli aivan avointa viljelymaastoa, kun taas 

Gammelbyvikenhllä biotooppi  on  pääosin luhtaniittyä, jossa kasvaa myös 
pajupensaikkoa. Lisäksi  osa-alueen  D niittyjen  ja  tien välissä  on  kalliota, 
peltoa  ja  metsiä  ja  C-alueen niityistä kaukaisemmat jäävät tieltä katsottuna 
ruovikkojen katveeseen. Häiriöiden vaikutukset vaimentuvat heikommin ai-
van avoimessa maastossa. Lisäksi tiheissä populaatioissa häiriövaikutukset 
ovat suhteessa suurempia  ja  toisaalta pienetkin muutokset ovat helpommin 
havaittavissa tilastollisilla analyyseillä. Hollannissa tehdyssä tutkimuksessa 
kahlaajatiheys oli noin  150 - 200  paria km 2,  kun  se Gammeibyvikenillä  oli 
parhaimmillaan ennen tien rakentamista  vain 88  paria km 2 .  Yksittäisten kah-
laajalajien maksimitiheydet Gammelbyvikenin niittyalueella  (34 ha)  ennen 
tien rakentamista vaihtelivat välillä  12 -35  paria  km 2 

Van der Zanden ym. (1980)  tutkimuksessa mukana olleiden teiden liikenne- 
määrät vaihtelivat välillä  5 000 - 54 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Gammel-
byvikenin kohdalla keskimääräinen arkipäiväliikenne moottoriiikennetiellä 

 on  noin  15000  ajoneuvoa vuorokaudessa  (n. 600  autoa tunnissa), joka sijoittuu 
 van der Zanden ym. tutkimien  teiden liikennetiheyksien väliin. Kesäviikon-

loppuisin huipputunnin liikenne voi Gammelbyvikenin kohdalla nousta  1400 
ajoneuvoon  tunnissa  (Lahti 1994).  Useimpien lintulajien pesintä ajoittuu tou-
ko-kesäkuulle, jolloin liikenne  on  vilkkainta. 

Gammeibyvikenillä  tehdyt havainnot tukevat tutkimustuloksia, joiden mu-
kaan kahlaajat häinilntyvät liikenteestä  ja  muusta ihmistoiminnasta voimak-
kaammin kuin varpuslinnut. Esimerkiksi Englannissa  on  havaittu, että kah-
laajat selvästi väittävät alueita, joilla  on  häirintää, mutta varpuslintujen esiin-
tyminen  sen  sijaan oli selvemmin yhteydessä kasvillisuuden laatuun kuin 
ihniistoiminnan aiheuttamaan häiriöön  (Haworth & Thompson 1990).  Tämä 
viittaa siihen, että kahlaajien väheneminen lähellä tietä aiheutui ennen kaik-
kea tien aiheuttamista häiriöistä, kuten liikenteestä  ja sen  melusta. Aiemmin 
ei kuitenkaan ole julkaistu tutkimuksia, joissa olisi selvitetty linnuston muu-
toksia  tai  reagointia liikennemeluun. Melun  on  kuitenkin esitetty olevan yksi 
mekanismi, joka vaikuttaa lintuihin häiritsevästi (Reijnen  1986, van der Zande 
ym. 1980). 
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Lisäksi  on  osoitettu, että tieliikenteen häiriövaikutus lintuihin kasvaa  liken
-nevilkkauden  kasvaessa  (Madsen 1985, van der  Zande ym.  1980).  Tämä mdi-

koi myös liikenteen aiheuttaman melun vaikutuksia, koska hikennemelu kas-
vaa lineaarjsesti liikennemäärän kasvaessa  (Lahti 1994;  Kuva  19).  Tieliiken-
teen atheuttama tärinä  on  saattanut vähentää pesimälintujen määrää tien 
lähellä, mutta tärinän vaikutus ulottuu enintään noin  100  metrin etäisyydelle 
tiestä  (Lahti 1994).  Gammelbyvikenin rantaniittyjen kahlaajien  väheneminen 
tien lähialueella  on  yhtäpitävä  aiempien tutkimustulosten kanssa, joissa  on 

 todettu kahlaajien karttavan häiriöalttiita alueita pesimäaikana  (Haworth  & 
 Thompson 1990).  Sen  lisäksi, että kahlaajat väittävät perustamasta reviirejään 

lähelle tiealuetta, tiellä  ja liikenteellä  voi olla myös muita, epäsuoria vaikutuk-
sia  mm.  kahlaajien poikastuottoon.  Muun muassa amerikkalaisen tyllilajin 
Charadrius melodus  on  todettu hylkäävän pesimäreviirinsä helpommin häiriö- 
alueilla kuin rauhallisila pesimäpaikoila. Tämän tyllilajin lisääntymismenes

-tys  oli parempi häiriöttömillä alueilla eli  0.93  poikasta  paria  kohden kuin 
ibmistoiminnan häiritsemillä pesimäpaikoilla, jossa  se  oli  vain 0.28  poikasta 

 paria  kohti  (Strauss  &  Dane 1989).  Tanskassa taas osoitettiin, että töyhtöhyy-
pän haudonta keskeytyi usein- min  ihmisen aiheuttaman häiriön vuoksi  (Iver-
sen  1986). 

5 .5 .2  Rantaniittyjen varpuslinnut 

Varpuslintujen tiheyksiin  ja lajistoon liikennemelulla  ei näyttänyt olevan ai-
nakaan  kovin  voimakasta vaikutusta. Uevempiä vaikutuksia saattaa olla, 
mutta käytettävissä oleva aineisto ei riitä niiden osoittamiseen.  On  ilmeistä, 
että ainakaan tutkitut lajit keltavästäräkki, niittykirvinen  ja pensastasku  eivät 
ole  kovin  herkkiä tien  ja  liikenteen aiheuttamille hain.ille, toisin kuin niityillä 
pesivät kahlaajat. Varpuslintujen esiintyminen  on  yleensä selvemmin yh-
teydessä kasvillisuuden laatuun  (Haworth  &  Thompson 1990).  Siksi  on  mah-
dollista, että tien rakentamisen aiheuttamien luhtaniityn kuivumisen  ja  urn

-peenkasvun  myötä varpuslintujen lajisto  ja  tiheys voi tulevaisuudessa muut-
tua tien läheisillä alueilla. 

Toisaalta saattaa olla niin, että tarkastelussa käytetty mittakaava oli liian 
karkea pienten muutosten havaitsemiseen. Esimerkiksi Keski-Suomen teiden 
varsien metsälintuja tutkittaessa vertailtavat etäisyydet olivat  25  metriä  ja  200 

 metriä tiestä  (Rossi 1993).  Gammelbyvikenin  niityillä varpuslintujen tiheydet 
ovat  sen  verran aihaisia, että  alle  50  metrin etäisyysvyöhykkeelle ei olisi  kovin 
montaa  reviiriä  tullut.  Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää juuri ky-
seisen moottonihikennetien vaikutukset Gammelbyvikenin linnustoon. Mikä-
li halutaan saada aineistoa laajoja yleistyksiä varten esimerkiksi teiden vaiku-
tuksesta yleensä niittyjen varpuslinnustoon, täytyy kerätä paljon aineistoa 
laajoilta alueilta useiden teiden varsilta  ko. habitaatista. 
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Pohjois-Amerikassa  on  havaittu, että metsissä  pesivät  eri  varpuslintulajit  rea-
goivat valtatien läheisyyteen eri tavoin. Kun  habitaatin  laadun vaikutus oli 
eliminoitu, neljän  varpuslintulajin ttheydet  olivat selvästi aiemmat tien lähei-
syydessä kuin kauempana siitä, mutta muiden lajien  tiheydet  eivät riippuneet 
tien läheisyydestä  (Ferris 1979).  Keski-Suomen  teidenkään  varsilla ei tien 
läheisyys näyttänyt juurikaan vaikuttavan lintujen  pesimätiheyksiin  (Rossi 
1993).  Tutkimuksen  näytekoko  oli kuitenkin  kovin  pieni, joten  sen  perusteella 
ei voi tehdä selviä johtopäätöksiä.  Sen  sijaan  kirjosiepon pesintämenestys  oli 
selvästi heikompi tien läheisyydessä kuin kauempana siitä,  etäisyysgradientti 

 oli  10-80 m  tiestä  (Rossi 1993).  Tästä  on  pääteltävissä, että vaikka linnut 
 pesisivätkin  tien läheisyydessä, niiden  kuolevuus  kasvaa  ja  jälkeläistuotto  jää 

 alhaiseksi.  

5 .5 .3  Ruovikoiden pesimälinnut  

Ruoko-  ja  rytikerttusen parimäärä Gammelbyvikenin  osa-alueilla  C  +  D  oli 
kesällä  1982  alhaisempi kuin muina vuosina  (Kuva  15).  Osasyynä oli kesä-
kuun  alun  1982  kylmä  sää,  joka viivytti  ja  pitkitti  ruoko-  ja  rytikerttusen 

 muuttoa. Myös  osa-alueilla  A  ja  B  kerttusten parimäärä  oli tuolloin hieman 
alempi kuin myöhempinä  tutkimusvuosina.  Koska  osa-alueilla  C  ja  D  kartoi-
tuslaskentojen  määrä oli paljon pienempi kuin esimerkiksi  A-  ja  B-alueilla,  on 

 mandollista, että sattumalta  kerttusten laskennat ajoittuivat reviirikartoitus
-ten  kannalta epäedulliseen  vatheeseen kerttusten pesintää.  

Ruoko-  ja  rytikerttusen kokonaisparimäärä  pysyi  Gammelbyvikenin  tutki
-musalueilla  A  ja  B  melko muuttumattomana, mutta vuonna  1987  kerttusia  oli 

enemmän tien läheisellä vyöhykkeellä, muina vuosina jakauma oli päinvas-
tainen. Syynä tähän oli  ruovikon lakoontuminen ruokovyöhykkeen ulko-osis-
ta  ankaran talven  aikana. Ruoko-  ja  rytikerttuset  tekevät pesänsä  ruovikkoon 

 ja  käyttävät  ruo'on korsia laulupuinaan. Ruovikon lakoontumisen  seuraukse-
na  kerttuset  asettuvat alueelle, jossa  ruovikko  vielä  on  pystyssä. Vastaavanlai-
nen ilmiö havaittiin samana kesänä Espoon  Laajalandella,  jossa  ruovikko  oli 

 ulko-osista  lakoontunut  ja  muutolta  palaavat ruoko-  ja  rytikerttuset  perusti-
vat reviirinsä  ruovikon  sisäosiin. Uuden kasvuston noustua  osa  reviireistä 

 kuitenkin siirtyi jälleen  ulompiin  osiin  ruovikkoa  (Hirvonen  & Mikala  1987).  
Samoin Helsingin  Vanhankaupunginlanden linnuston  tutkimuksissa  on  ha-
vaittu, että ruoko-  ja  rytikerttuset  asettuvat pesimään alueille, joilla  edellis

-kesäinen  ruovikko  on  vielä pystyssä (Mikkola  1993).  Tutkimustulosten mu-
kaan tien rakentaminen  ja  liikenne eivät vaikuttaneet ainakaan  kovin  dra-
maattisesti ruoko-  ja  rytikerttusen parimääriin tutkimusalueella. Ruovikot 

 ovat enimmäkseen  varsin  etäällä tiestä  ja  varpuslinnut  ilmeisesti muutenkin 
ovat vähemmän alttiita liikenteen  (Ferris 1979)  ja  muille ihmisen  aiheuttamil

-le  häiriöille  kuin esimerkiksi  kahlaajat  (Haworth  &  Thompson 1990).  
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6 	TIEN  HAITTAVAIKUTUSTEN  VÄHENTÄMINEN 

Valtioneuvoston päätöksessä moottoriiikennetien rakentamisesta Gammel-
byvikenin luonnonsuojelualueen läpi edellytettiin, että tien aiheuttamia hait-
tavaikutuksia ympäröivään luontoon  ja  linnustoon  pyritään minimoimaan. 
Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta esitetään seuraavassa eräitä kiireelli-
simpiä toimenpiteitä.  

6 .1 	Tieliikenne 

Moottoriliikennetien  eteläpuolelle tiealueen reunaan  on  istutettu lehtipuita, 
joista  osa  on  jo  viiden metrin korkuisia. Puusto vähentää tien näkymistä 
landelle. Kasvillisuus sitoo jossain määrin pölyä  ja  pakokaasupäästöjä (Tielai-
tos  1991).  Puustoa tulisi hoitaa siten, että  se  muodostaisi mandollisimman 
tehokkaan suojavyöhykkeen tien  ja  luonnonsuojelualueen  väliin.  

6 .2  Lilkennemelu  

Liikenteen melun voimakkuus kasvaa suoraan suhteessa liikennemäärään  ja 
 ajonopeuteen  (Lahti 1994).  Siksi tehokkain keino melun vähentämiseksi olisi 

liikenteen vähentäminen  ja  ajonopeuksien  pudottaminen. Lisäksi meluesteil
-lä  voidaan vaimentaa liikenteestä aiheutuvaa melua. Meluesteen aiheuttama 

vaimennus esimerkiksi Gammelbyvikenin avoimilla niityillä olisi huomatta-
va. Melun leviämismalli eli melukäyrien muoto ei juurikaan muuttuisi, mutta 
melutaso alenisi kauttaaltaan noin  5 dB,  lähellä tietä enemmän  ja  kauempana 
vähemmän  (T. Lahti,  henkilökohtainen tiedonanto).  Jos  melueste  Gammelby

-vikenin  kohdalla rakennettaisiin aivan ajoradan eteläpuolelle ajoradan ta-
soon, esteen korkeudeksi riittäisi noin  2-2,5  metriä,  ja  silti vaimennusvaiku

-tus  olisi huomattava  (Lahti 1994).  Melueste tulisildn  sijoittaa niin lähelle ajo- 
radan  reunaa kuin liikenneturvallisuuden kannalta  ja  rakennusteknisesti  on 

 mandollista.  Jos  melueste  sijoitetaan kauemmaksi, saman vaimennusvaiku-
tuksen aikaansaamiseksi siitä täytyisi tehdä huomattavasti korkeampi. Lisäk-
si kauemmas sijoitettava melueste vaatisi pengerryksiä rantaniitylle, mistä 
olisi haittaa kasvillisuudelle  ja  linnustolle.  

Jos  melueste  voidaan rakentaan nykyisen tiepenkereen reunaan, tulisi tiealu-
een eteläpuolelle kasvanut lehtipuusto kuitenkin samalla säilyttää. Puustoa 
tulisi hoitaa siten, että  se  muodostaisi jatkuvasti tiheän suojan, mutta ei kui-
tenkaan leviäisi rantaniitylle päin  ja  että tien reunaliuska pysyy avoimena. 
Puustovyöhyke toimii suojana suojelualueelle päin, peittää tien osittain näky-
vistä, suojaa tietä tuulilta  ja  kesäalkaan  vähentää pölyn  ja  liikenteen päästöjen 
leviämistä rantartiityille. 
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6 .3 	Lintujen liikennekuolemat  

Niittyjen  ja ruovikoiden  tai  peltojen  ympäröimillä tieosuuksilla  ja avomaan ja 
 metsän  vathettumisvyöhykkeessä kulkevilla  teillä lintujen kuolleisuus  on  sel-

västi suurempaa kuin  metsäisillä  teillä (Salonen  1973,  Iso-livari & Kivivuori 
 1981,  Nankinov & Todorov  1984,  Etelä-Karjalan  Allergia-  ja Ympäristöinsti-

tuutti  1990).  Osin tämä voi johtua  avomaastojen  suuremmista  lintutiheyksistä 
 varsinkin  muuttoaikoina,  ja  osittain siitä, että avoimilla paikoilla linnut liik-

kuvat tien poikki enemmän  ja  matalammalla kuin  metsäalueilla.  Liikenne- 
määrä  on  tärkein lintujen  tiekuolemiin  vaikuttava tekijä. Liikenteen  vilkkau

-den  noustessa  4  000:stä  6  000:een  ajoneuvoa vuorokaudessa  vuosikuolleisuus 
 kilometriä kohti kasvaa kolminkertaiseksi (Iso-livari & Kivivuori  1981).  

Oletettavasti  Gammelbyvikenille  tien eteläpuolelle  taimikkoistutusten seu-
rauksesta  kasvanut  lehtipuuvyöhyke  ei ainakaan lisää  liikennekuolleisuutta, 

 sillä niittyjen ja ruovikoiden  linnut  ylittäessään  tien todennäköisesti lentävät 
vähintään puiden latvojen korkeudella.  Puuvyöhyke  tuskin vaikuttaa pesi

-mälinnuston yksilömäärien  tai  lajidiversiteetin  kasvuun,  sillä pensaikkolin
-nut  pesivät  niityn reunan  luonnonpensaikoissa.  Tienvarren puuston  ja  pen

-saikon  hoidon tavoitteena  on  entistä korkeampi  ja tiheämpi kasvusto. Penger
-luiska kannattaa pitää vapaana kasvillisuudesta,  sillä  näkyvyyden  säilyttänii-

nen ajoradan  välittömässä läheisyydessä vähentää eläinten  ja  autojen yhteen- 
törmäyksiä (Etelä-Karjalan  Allergia-  ja Ympäristöinstituutti  1990).  Tehokkain 
keino vähentää kuolleisuutta  Gammelbyvikenin  kohdalla olisi  nopeusrajoi-
tuksen  laskeminen  alle  90 km h 1  (Iso-livari & Kivivuori  1981). 

6 .4 	Veneilyn haitat 

Vilkastuneen veneilyn  ja  muun  ihniistoiminnan  aiheuttamia häiriöitä  Gam
-melbyvikenin linnustolle  voitaisiin lieventää ohjaamalla veneiden kulku  tie
-tylle  reitille, rajoittamalla  veneilyä  muutto-ja pesimaaikaan  sekä  nopeusrajoi-

tuksilla. Veneilyrajoitukset  ovat tehokas keino niiden  vesilinnuille  aiheutta-
mien häiriöiden vähentämiseksi  (Korschgen ym.  1985,  Dahlgren  1988,  Kahi 

 1991,  Havera ym.  1992).  
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7 .1 	Ympäristövaikutusten  arviointi  

Tiensuunnitteluun  on  kehitetty ekologinen ympäristöluokitusjärjestelmä 
(Tielaitos  1993),  jonka tarkoituksena  on  ottaa luonnonarvoiltaan merkittävät 
alueet huomioon tielinjausvathtoehtojen etuja  ja  haittoja punnittaessa. Ohjeen 
mukaan ennen lopullista päätöstä tulisi selvittää  mm.  uhanalaisten eläinten 
esiintyminen suuruiittelualueella. Gammelbyvikenin kohdalla päätös  moot

-toriiikennetien  suuntauksesta tehtiin ilman luonnonarvojen perusteellista 
selvitystä. Gammelbyviken osoitetthn linnustoltaan arvokkaimmaksi osaksi 
Pernajanlahtea vasta juuri ennen kuin tien rakentaminen alkoi (Flirvonen 

 1984b).  Lisäksi kyseinen selvitys tehtiin yksityisen rahoituksen  turvin.  

Kaikkiaan moottoriliikennetien suunnittelu niin arvokkaalle  ja  aralle luon-
nonsuojelualueelle  kuin Gammelbyviken olisi vaatinut  jo  suunnitteluvaihees-
sa toteutetun perusteelliseen tutkimukseen perustuvan ympäristövaikutus

-ten  ekologisen ennakkoarvioirinin. Ekologisen arvionnin tulokset olisi sitten 
pitänyt ottaa huomioon tien linjauksesta päätettäessä (vrt, esim. Spellerberg 

 1992). 

7 .2  Tutkimuksen saavutukset  ja  puutteet 

Eräistä puutteistaan huolimatta tämä tutkimus täytti sille asetetut tavoitteet 
erittäin hyvin. Voitiin selvästi osoittaa, miten moottoriiikennetien rakentami-
nen  ja sen  liikenne vaikuttivat Pernajanlanden linnustoon  ja sen  suojeluar-
voon,  kuten edellä  on  tullut  ilmi. Silti resurssien niukkuuden  ja  eräiden mui-
den syiden vuoksi tutkimus ei ollut niin kattava kuin tämäntyyppisten seu-
rantahankkeiden tulisi olla. Tutkimuksen pitkän keston vuoksi  sen  aikana 
olisi pitänyt seurata linnuston ohella myös kasvilisuuden muutoksia  Cam

-melbyvikenillä  ja  Pienellä Pernajanlandella, jotta kasvillisuussukkession vai-
kutukset linnustomuutoksiin olisi voitu selvittää tarkemmin. Lisäksi olisi 
ollut paikallaan arviointi liikenteen aiheuttamien lintukuolemien määrästä  ja 

 tien vaikutuksesta eri lajien pesimätulokseen. Näin olisi voitu arvioida, mikä 
näiden tekijöiden vaikutus oli linnuston runsauden  ja  lajiston  muutoksiin. 

Muissa tutkimuksissa  on  todettu, että ainakin paikallisesti liikennekuolemat 
voivat vaikuttaa lintukantoihin huomattavasti (Iso-livari & Kivivuori  1981)  ja 

 lintujen pesimätulos tien läheisyydessä  on  huonompi kuin etäämpänä tiestä 
 (Rossi 1993).  Tämän tutkimuksen yhteydessä saatuja kokemuksia voidaan 

käyttää hyväksi vastaavia tutkimuksia suunniteltaessa. 
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7 .3  Parannusehdotukset  

Jotta moottoriliikennetien rakentamisen  ja  liikenteen aiheuttamat muutokset 
voitaisiin erottaa lintupopulaatioiden vuosien väliseen vaihteluun vaikutta-
vista muista tekijöistä, tutkimusvuosia pitäisi olla huomattavasti toteutunutta 
enemmän. Lmtulaskentoja pitäisi vastaavassa tapauksessa tehdä vähintäin 
yhdeksänä vuotena: kolmena ennen tien rakentamista, kolmena rakentami-
sen aikana  ja  kolmena vuotena  sen  jälkeen sekä varsinaisella tutkimusalueella 
että vertailualueella samoina vuosina. Näin tien rakentamisen aiheuttamat 
muutokset linnustossa voidaan paremmin osoittaa  ja  eri tekijöiden osuus 
muutoksissa  on  helpompi erottaa, osittain siksi, että aineiston kasvaessa  sen 

 tilastollinen käsittely samalla tehostuu. 

Myös kunkin pesimäkauden aikana pesimälinnuston kartoituslaskentoja pi-
täisi tehdä useammin kullakin tutkimusalueella, jotta sattumatekijöiden vai-
kutusta voidaan vähentää. Myös kevät-  ja  syysmuuton  aikaisia laskentoja 
pitäisi tehdä tiuhemmin. Siten tien vaikutukset lepäileviin lintuihin olisi mah-
dollista selvittää tarkemmin  ja  luotettavammin.  Veneilyn määrää  ja  muiden 
välillisten tekijöiden merkitystä tulisi seurata tutkimuksen alusta lähtien sekä 
käsittelyn kohteena olevalla alueella että vertailualueella. 
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Gamrnelbyvikenin  pohjoisosa oli ennen tien rakentamista Pernajanlanden 
luonnonsuojelullisesti arvokkain  osa.  Rita-Koskenkylä moottorihikennetien 

 rakentaminen  ja  liikenne alensi Gammelbyvikenin luonnonsuojelualueen 
suojeluarvoa, vähensi linnuston diversiteettiä eli monipuolisuutta  ja  vaikutti 
haitallisesti alueella pesiviln vesiintuihin, kahlaajiin  ja  lokkeihin  ja  siellä 
muuttoaikoina levähtäviin vesilintuihin. Muuhun linnustoon ei tien rakenta-
misen havaittu juurikaan vaikuttaneen.  Tulos  on  varmasti oikeansuuntainen, 
mutta tarkemmat johtopäätökset olisivat vaatineet tarkempaa  ja  pitempiai-
kaisempaa  aineistoa. 

Tässä raportissa esitetyn tutkimustiedon perusteella ei tietä olisi pitänyt ra-
kentaa Pernajanlanden luorinonsuojelualueelle  tai  sen  läheisyyteen. Luon-
nonsuojelun kannalta hyvä kompromissi olisi ollut esimerkiksi vanhan tien 
linjauksen käyttämiren,  sillä  se  sijaitsee yli  700  metrin etäisyydellä suojelu- 
alueesta  ja  välissä  on  monin paikoin kallioita  ja  metsiä. Tietä suunniteltaessa 

 sen  luonnonsuojelulle  aiheuttamia haittavaikutuksia ei otettu tarpeeksi huo-
mioon, osin puutteeffisten tietojen vuoksi. 

Kaikesta huolimatta Gammelbyviken  ja  Pernajanlahti  on  etelärannikon ar-
vokkaimpia lintuvesiä  ja  suojelukohteita. Pernajanlahti  on  edelleen kansain-
välisen tason lintuvesi (vrt. Untuvesityöryhmä  1981).  Asiantuntevin  toimin 
tien  ja  liikenteen haittavaikutuksia Pernajanlanden linnustoon  ja  muuhun 
luontoon voidaan lieventää. 

Lisäksi tulisi käynnistää tutkimus tien  ja  liikenteen pitkäaikaisvaikutuksista 
Pernajauilanden luontoon, erityisesti linnustoon. Olemassa oleva ainutlaatui-
nen seuranta-aineisto luo vankan pohjan jatkotutkimuksille, joiden tuloksia 
voidaan hyödyntää laajalti tiesuunnittelussa  ja  teiden ympäristövaikutusten 
ekologisessa arvioinnissa. Ennen kaikkea jatkotutkimuksien avulla voitaisiin 
tehokkaammin suunnata tiestä aiheutuvien haittojen torjuntaa  ja  arvioida 
toimenpiteiden tehoa. 
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