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Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry 
Saimaan luonnonsuojelukeskus, Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
Puh. 05 - 411 7358, fax 05 - 453 1930, email: lappeenranta@sll.fi 
Tämän lehden toimitti Tea Heikkinen  
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry on Suomen 
Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Se kuuluu Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiiriin. Yhdistys ja piiri ylläpitävät 
Luonnonsuojelukeskusta toimipaikkanaan. 
Kannen kuva: Leena Sallinen; Kuolimolta 5.2.2006 Kuolimon ja 
Saimaan välisestä virrasta Kärnäkoskelta. 
 

Vuoden 2006 hallituksen jäsenet: 
 
Puheenjohtaja:  Marjaana Närhi, puh. 050 3063 476, marjaana.narhi(at)lappeenranta.fi 
Sihteeri:   Salme Närhi 
Varapuheenjohtaja:  Ritva Grunberg 
Taloudenhoitaja: Tea Heikkinen 
Muut jäsenet:  Pirjo Iivanainen, Antero Pohjonen, Olle Sipari ja Timo-Pekka Veijonen 
Varajäsenet: Helena Kemppinen ja Päivi Tilli  

 
 

Hyvät Luonnonsuojeluyhdistyksemme jäsenet 
 
Pitkä pakkaskausi on tällä kertaa taas ohi. Järvet ovat jäätyneet kunnolla ja 
hohtavat hanget kutsuvat hiihtäjät lykkimään Saimaalle. Ruohosaaren ympärihiihto 
kuuluu ainakin Lappeenrannan länsialueen asukkaiden mielipuuhiin kevättalvella. 
Tulevaisuus näyttää kuitenkin vaikeuttavan tutun reitin sivakoijia. Ruohosaaren 
asemakaava mahdollistaa saaren eteläosan rakentamisen yhteiskunnan varoilla 
parempiosaisten omakotialueeksi samalla kun kaupungissamme suunnitellaan 
palvelujen heikentämistä ja säästöjä mm. kouluruokailussa. 
 
Tien rakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Parkinmäen alueelle tuhoaa 
luonnonarvoja. Parkinmäki on voimassa olevassa seutukaavassa (vahvistettu 
14.3.2001) lähivirkistysaluetta ja yleiskaavassa (Läntisen saaristoalueen 
osayleiskaava 18.5.1987) virkistysaluetta. Kaupungin menettely ihmetyttää, koska 
hyviin tapoihin kuuluu noudattaa demokraattisesti hyväksyttyjen päätösten 
kunnioittamista. Lisäksi Parkinmäen alueella on Skinnarilan hovi, kuntopolku, 
hiihtolatu ja luontopolku arvokkaalla harjualueella. Kallis tiehanke pirstoisi tämän 
hienon maisemakokonaisuuden ja lisäisi luonnonrauhaa häiritsevää liikennemelua. 
 
Ekologisesti hanke uhkaa Läntisen Pien-Saimaan veden laatua. Puitten 
kaataminen, maaston muokkaus, teiden ja tonttien pinnoitus sekä myöhempi 
pihojen lannoitus lisäävät pintavaluntaa ja eroosiota sekä lisäävät Pien-Saimaan 
kuormitusta. Onkohan rantojen rakentamisinnossa päässyt unohtumaan se 
tosiasia, että Lappeenranta ottaa raakavetensä Sunisenselältä? Kapean 
Uittamonsalmen yli on suunniteltu kallis siltayhteys tuleville Ruohosaaren 
asukkaille. Silta -tai pengertie saattaa muuttaa ja heikentää veden virtausta ja 
vaihtuvuutta sekä vaikuttaa haitallisesti vedenlaatuun. Jo nyt on havaittu läntisellä 

mailto:lappeenranta@sll.fi
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Pien-Saimaalla maa-ja metsätalouden sekä turvetuotannon aiheuttamaa 
rehevöitymistä. Sinileväkukinnot ovat olleet viime vuosina jokasyksyisiä ilmiöitä. 
Eikö kaupungin tulisi kaikissa toimissaan tähdätä veden laadun parantamiseen eikä 
sen heikentämiseen? EU:n vesipuitedirektiivikin edellyttää veden laatua parantavia 
toimia. 
 
Ruohosaaren eliittialueen tonttien luovutushinnoilla ei kateta kunnallistekniikan, 
tiestön ja sillan rakentamiskustannuksia. Vaarana on,että tällä hankkeella avataan 
"pää" saaristorakentamiseen muuallakin lähisaarilla. Samalla liikenne ja maaston 
kulutus lisääntyisi, kasvillisuus vaurioituisi ja esim. lintujen pesimismahdollisuudet 
vähentyisivät. Jättämissään lausunnoissa ja muistutuksissa koskien Ruohosaaren 
alueen osayleiskaavaa, Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-
Karjalan Luonnonsuojelupiiri korostavat, että mahdollinen asutusalueen 
rakentaminen saarelle on kestävän kehityksen vastaista edellä kerrottujen 
perustelujen valossa. 
 
Toivoa sopii, että tästä järjettömästä ja kalliista hankkeesta luovutaan. Annetaan 
lähialueiden saarien olla virkistyskäytössä niin, että tulevillekin sukupolville jää 
mahdollisuus hiihtää, veneillä ja retkeillä luonnonrauhassa. 
 
Hyviä hiihtokelejä! 
 
Marjaana Närhi 
Puheenjohtaja, p. 050 3063476 
 
 
 
Suojele Sunisenselkää!–esite jaettiin alueen kotitalouksiin syksyllä 2005. Esitteen 
teki Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi. Tässä siitä otteita: 
 
Sunisenselkä on Lappeenrannan ”kaivo” 
Noin 83 % kaupungissa käytetystä vesijohtovedestä on tekopohjavettä, joka on 
peräisin Huhtiniemen tekopohjavesilaitokselta. Veden valmistukseen käytettävä 
raakavesi pumpataan Huhtiniemen vesilaitokselle Sunisenselältä. Alueella on 
havaittavissa rehevöitymistä, mutta muuten Sunisenselän alue on suhteellisen 
hyvässä kunnossa. Hyvänä sen tila tulisikin säilyttää. Uhkaavaa on alueella 
vuosittain esiintyvien sinileväkukintojen lisääntyminen. 
Voit edistää Sunisenselän suojelua 

o Välttämällä autojen pesua kadulla => pesetä autosi pesulassa 
o Käyttämällä lannoitteita ja torjunta-aineita niukalti 
o Pesemällä matot maalla 
o Säilyttämällä alkuperäistä kasvillisuutta ja jättämällä riittävästi vettä imeviä 

viherkaistaleita asfaltin ym. vettä läpäisemättömien pintojen väliin 
o Välttämällä kemikaalien ja muiden pilaavien aineiden pääsyä vesistöön => älä 

kaada vesistöön tai sadevesiviemäreihin 
o Huolehdi, ettei jätevesiä pääse Sunisenlahteen 

Muista! Sadevesiviemäri johtaa vedet suoraan Sunisenlahteen! 
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Toimintakalenteri 
 
HELMIKUU  
 
Ti 21.2. klo 18 Jäsenilta luonnonsuojelukeskuksessa. Pekka Ojalainen  

tulee näyttämään kuvia 
Huippuvuorilta. Tervetuloa 
”nojatuolimatkalle”! 

 
Su 26.2.  Linnoituksen laskiaistapahtuma. 

Luonnonsuojelukeskus avoinna klo 
10-14. Tervetuloa ostoksille! 

 
MAALISKUU  
 
Ma 6.3. klo 18 Perheluontokerhon perustamistilaisuus ls-keskuksessa. 

Tervetuloa ideoimaan ja käynnistämään uutta toimintamuotoa. 
Lisätietoja: vs. aluepäällikkö Raija Aura, p. 05-4117 358, 050-
530 3270  

 
To 9.3. klo 18  Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n 

sääntömääräinen kevätvuosikokous 
luonnonsuojelukeskuksessa. Lakisääteiset asiat ja yhdistyksen 
sääntömuutos. Kaikki tervetuloa! 

 
Su 12.3. klo 10 Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen 

EKLY:n vetämä 2. Linnoituksen lintukävely 
(1. oli su 12.2.) alkaa Pusupuiston lavan 
edestä klo 10. Retkiä on kevään aikana kolme, 
joista jokainen kestää n. tunnin. Retken jälkeen 
Lappeenrannan seudun 
luonnonsuojeluyhdistys tarjoaa kuumaa mehua 
ja pientä purtavaa luonnonsuojelukeskuksessa.  

  Tervetuloa joukolla mukaan! 
 
To 30.3. klo 18 Sammakkoilta Monarin yläsalissa klo 18. Luontokuvaaja 

Jorma Peiponen kertoo sanoin ja kuvin sammakoista, 
konnista ja liskoista. Tervetuloa kaikki mukaan! 
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HUHTIKUU  
 
Su 2.4. klo 16 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin sääntömääräinen 

kevätvuosikokous Taavetin Joukolassa. Kokouksen jälkeen klo 
17 Suomen luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri Hölttä 
kertoo ajankohtaista metsiensuojelusta. 

 
Su 9.4. klo 10 Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen EKLY:n vetämä 3. 

Linnoituksen lintukävely. Kts. 12.3. 
 
Su 9.4.  Linnoituksen pääsiäistapahtuma. 

Luonnonsuojelukeskus avoinna klo 10-14. 
Tervetuloa ostoksille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 17.4. klo 8 Perinteinen kevätlinturetki ajankohdan parhaille 

lintupaikoille. Lähtö Lpr:n 
maakuntakirjaston edestä klo 
8. Järjestäjänä Etelä-Karjalan 
Lintutieteellinen yhdistys ry. 
Opas EKLY:ltä. 

 Varaathan 2 € kimppakyytiin. 
 
  Tervetuloa mukaan! 
 
 
TOUKOKUU   
 
Ke 10.5. klo 16 Retki Toikansuon jätevedenpuhdistamolle keskiviikkona 10.5. 

klo 16.00. Kokoonnumme Toikansuontie 21 (Etolan ja 
autokauppojen katu) päähän portille.  

 
  Tervetuloa tutustumaan Lappeenrannan jäteveden 

puhdistukseen. 
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KESÄKUU  
 
Ma 5.6. klo 20 Perinteinen yölaulajaretki kanavan 

maastoon. Linturetkellä liikutaan  
polkupyörillä (tai autolla). Mukaan sään 
mukainen vaatetus ja kiikari. Retkelle 
lähdetään Lauritsalan uimahallin edestä 
klo 20. Retken vetää EKLY:n opas. 
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan 
hämärtyvän illan lintujen konserttia. 

 
Ti 6.6. klo 17  Lappeenrannassa vietetään tänä syksynä Saimaan 

kanavan 150-vuotisjuhlia. Luonnonsuojeluyhdistys tekee 
retken tiistaina 6.6. tutustumaan kanavamuseoon ja samalla 
sen lähistön puustoon puutarhuri Arto Pulkkisen johdolla. 
Kokoontuminen museon pihalla klo 17, josta alkaa opastettu 
kierros museossa ennen maastoon menoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su 18.6. klo 14 Luonnonkukkienpäivän retki Kansolan sululta alkavan 

vanhan kanavan varteen. Lähtö retkelle 
luonnonsuojelukeskuksen edestä klo 13.30 kimppakyydein. 
Varaatkan 2 € kimppakyytiin. Oppaana tutkija Kimmo 
Saarinen. Paluumatkalla mahdollisuus pysähdellä 
ihastelemaan luonnonkukkien kauneutta esim. 
Konnunsuontien varrella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huom! Seuraathan lehti-ilmoitteluamme tapahtumakalenterimme 
mahdollisten muutosten varalta! 
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Soutu- ja purjehdusretket Laatokalla v. 2006 
 

Reitit 2006: 
 
Laatokka 1)  2. – 11.7. 
  Käkisalmi – Lahdenpohja – Sortavala 
 
 2) 11. – 19.7. 
  Sortavala – Valamon saaristo – Impilahti – Pitkäranta 
 
 3) 19. – 27.7. 
  Pitkäranta – Valamon saaristo – Impilahti – Sortavala 
 
 4) 27.7. – 1.8. 
  Sortavalan edustan saaristokierros 
 
 5) 1. – 9.8. 
  Sortavala -  Lahdenpohja – Käkisalmi 
 
 6) 8. – 13.8. 
  Käkisalmi – Konevitsa - Sortanlahti 
 
Suomalais-venäläiset souturetket v. 2006 järjestetään 16 vuoden soutuyhteistyön 
perinteellä Pietarin meriteknisen yliopiston soutukerhon kanssa. Kullekin soudulle 
mahtuu 15 suomalaista, venäläisiä saman verran. Kalustona on yksi kymmenen ja 
kaksi kuuden soutajan venettä (jaalaa), joilla sopivilla tuulilla purjehditaan Laatokan 
pohjoissaariston alueella. Retkillä majoittaudutaan omissa teltoissa. Hintoihin 
sisältyy viisumi, retkiruokailut ja suomalaisen vetäjän opastus. Matkat Suomesta 
Venäjälle soutujen lähtöpaikkoihin ja takaisin eivät sisälly hintaan. 
 
Matkaan liittyviä tarkempia esitteitä hintatietoineen on saatavana Lappeenrannan 
luonnonsuojelukeskuksesta Katariinantori 6 sen aukioloaikoina.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset (viimeistään 15.5.2006 mennessä): 
 
Pertti Siilahti puh. 050 521 6975, sähköpostios. pertti.siilahti@sll.fi tai Etelä-
Karjalan luonnonsuojelupiiri, Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA, puh. 
05 411 7358, sähköpostios. lappeenranta@sll.fi 
 
Järjestäjät: 
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri 
Pietarin meritekninen yliopisto 
 

TERVETULOA LAATOKAN UPEISIIN 

RETKITUNNELMIIN ! 
 

mailto:pertti.siilahti@sll.fi
mailto:lappeenranta@sll.fi
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Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
 

 

Voivatko muuttolinnut levittää ihmiselle vaarallista 
lintuinfluenssaa? 

H5N1-virus ei ole todistetusti levinnyt alueelta toiselle muuttolintujen mukana. 
Luonnonvaraisten lintujen merkitystä taudin leviämisessä ei silti täysin tunneta. 
Toistaiseksi ei ole saatavilla tarpeeksi tutkimustietoa siitä, missä määrin 
sairastuneet linnut pystyvät muuttamaan. Luonnosta löydettyjen sairastuneiden 
lintujen huono kunto ja lentämään pystyvien muuttolintujen virustestein osoitettu 
terveys viittaavat kuitenkin siihen, että H5N1-virus tappaa tartunnan saaneet 
muuttolinnut niin nopeasti, että ne eivät pysty lentämään pitkiä matkoja. 
Muuttolintujen liikkeiden ja tautitapausten sijainnin vertailu ei  tue väitettä, että 
muuttolinnut levittäisivät tautia alueelta toiselle: 

 Syksyn 2005 muutto päättyi kaikissa maanosissa, mutta lintuinfluenssa ei levinnyt tärkeille 
lintujen talvehtimisalueille Afrikkaan, Intiaan, Filippiineille tai Tyynenmeren alueelle. 

 Kesällä 2005 tapahtunut H5N1-viruksen leviäminen Kaakkois-Kiinasta Koillis-Kiinaan ja Etelä-
Venäjälle ei sovi lintujen muuttoreiteille eikä muuttoaikaan. 

 Vuonna 2004 siipikarjatuotteiden kuljetukset aiheuttivat Japanissa ja Etelä-Koreassa H5N1-
tartuntoja siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa. Kun tauti kitkettiin näistä maista ja 
siipikarjalle ja siipikarjatuotteille määrättiin tiukat tuontikiellot, lintuinfluenssa ei ole palannut, 
vaikka sadattuhannet vesilinnut ja kahlaajat ovat muuttaneet maiden halki. 

 Syksyn 2005 Itä-Euroopan tautitapaukset olivat lintujen muuttoreitillä, mutta 
todennäköisempää on, että ne ovat aiheutuneet muuttolinnuista riippumattomista syistä, kuten 
siipikarjan tai siipikarjatuotteiden kuljetuksista. 

Muuttolintuja todennäköisempiä lintuinfluenssan leviämistapoja ovat lailliset ja 
laittomat siipikarjan, siipikarjatuotteiden ja lemmikkilintujen kuljetukset, sekä 
siipikarjan lannan käyttö lannoitteena tai eläinten ruokana. 

Muuttolintujen seurantaa ja tutkimusta on kuitenkin syytä jatkaa. Virus saattaa 
myös muuntautua toisenlaiseksi, jolloin muuttolintujen merkitys taudin leviämisessä 
voi muuttua. 

Onko syytä pelätä luonnonvaraisia lintuja Suomessa? 

Nykytiedon valossa tavallisella luonnossa liikkujalla ei ole mitään syytä pelätä 
luonnonvaraisia lintuja Suomessa. Muuttolintujen osuutta H5N1-viruksen leviämi-
sessä on todennäköisesti liioiteltu. Kuitenkin - jo muidenkin tautien välttämiseksi - 
kuolleita tai sairaita lintuja tai niiden ulosteita ei pidä käsitellä paljain käsin. Ohjeita 
kuolleiden lintujen käsittelyyn saa Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta 
(EELA). Toistaiseksi maailmalta ei tunneta kuin yksi (vahvistamaton) tapaus, jossa 
ihminen olisi saanut tartunnan luonnonvaraisesta linnusta. Kaikki muut tapaukset 
on yhdistetty siipikarjaan. 

Tämä ote on Birdlife Suomen sivuilta olevasta tiedotteesta. Lisätietoja: 

 http://www.birdlife.fi/suojelu/misc/lintuinfluenssa.shtml 

http://www.eela.fi/
http://www.eela.fi/

