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Metsähallitus 

Metsähallituksen Luontopalvelut ja Saimaan alueen pursiseurat ovat sopineet yhteistyöstä 
kaikkiaan kahdeksan retkisataman osalta. Puruveden Pursiseura hoitaa itsenäisesti Puruveden 
Petrisaaressa sijaitsevat kolme retkisatamaa, Varkauden Pursiseura osallistuu Linnansaaren 
kansallispuistossa sijaitsevien Vuorikiukaan, Taivalsaaren ja Harronsaaren retkisatamien 
huoltoon. Savonlinnan Pursiseura hoitaa itsenäisesti Juuvinsaaren retkisataman huollon ja 
osallistuu lisäksi Mitinhiekan retkisataman huoltoon. 
 
”Saimaan alueella yhteistyö retkisatamien palvelujen ylläpidossa ja huollossa on saatu hyvin alkuun. 
Metsähallituksen palvelujen painopiste on Linnansaaren kansallispuistossa, Koloveden 
kansallispuistossa ja Punkaharjulla. Muilla kohteilla, erityisesti Pihlajavedellä, pyritään löytämään 
yhteistyötahoja palveluvarustuksen ylläpitoon ja huoltoon”, sanoo kenttäpäällikkö Jouni Penttinen 
Metsähallituksesta. 
 
Metsähallitus kohdentaa palvelujaan niihin satamiin, missä kysyntä on suurinta ja kasvussa. Yhteistyötä 
lisätään siellä missä käyttö on vähäistä suhteessa ylläpitoon tarvittaviin resursseihin.  
 
”Kattava ja monipuolinen retkisatamaverkosto on Saimaan matkailun vahvuuksia.  Maantieteellisesti 
hyvin laajalla alueella ja saarissa sijaitsevien retkisatamien huolto vaatii paljon resursseja ja on lisäksi 
sääherkkää, koska huoltolautalla liikkuminen isoilla selkävesillä ei onnistu tuulisella säällä”, toteaa 
Penttinen. 
 
Saimaan luonnonsuojelualueilla on kävijöitä vuodessa noin 250 000: Linnansaaren kansallispuistossa 
noin 35 000, Koloveden kansallispuistossa noin 15 000, Pihlajavedellä noin 35 000 ja Punkaharjulla 
noin 140 000, loput hajakohteilla. Retkisatamien kävijämääriä ei tarkkaan tiedetä, mutta varsinkin 
kesälomakaudella käyttöaste on korkea. 
 
”Saimaan alueen Pursiseuroilla on pitkäaikainen ja vakiintunut keskinäinen seurayhteistyö. Saimaan 
alueen Pursiseurat ovat yhteistyössä halunneet turvata retkisatamapalvelut mahdollisuuksien ja omien 
resurssiensa puitteissa niin, että myös jatkossa kaikki veneilyn harrastajat ja matkailu hyötyvät 
kiinteästä retkisatamaverkostosta. Toki pursiseurat myös mielellään ottavat jäseneksi retkisatamissa 
viihtyviä veneilijöitä”, korostaa Antti Kaipainen, Suomen purjehdus ja veneilyn Saimaan aluepäällikkö. 
 
Saimaan luonnonsuojelualueilla on tällä hetkellä noin 50 Metsähallituksen omistamaa retkisatamaa. 
Metsähallitus ja yhteistyötahot toimittavat satamiin polttopuut, pitävät kuivakäymälät käyttökunnossa ja 
huolehtivat muista taukopaikkojen palvelurakenteista. Kaikissa retkisatamissa on tulentekopaikka, 
kuivakäymälä ja puuliiteri. Osassa satamia on myös laituri tai ankkuripaikka sekä telttapaikkoja.  
 
Jo aiemmin on SaimaaHoliday hoitanut itsenäisesti Linnansaaren kansallispuistossa Pieni-Lapin 
saaressa sijaitsevan retkisataman huollon ja Heinäveden Kyläyhdistys hoitaa itsenäisesti Kermajärvellä 
sijaitsevan Vasarasaaren huollon. Muutamalle muullekin retkisatamalle on pyritty löytämään ylläpitäjiä, 
mutta siinä ei ole vielä onnistuttu. Yksi näistä kohteista on Ruokoveden Karjalansaaren retkisatama 
Koloveden kansallispuiston pohjoispuolella, joka on purettu kevään 2017 aikana. Karjalansaarta lähin 
retkisatama löytyy noin viiden kilometrin päästä Pitkäsaaresta. 
 
Lisätiedot: 
Metsähallitus, Jouni Penttinen, puh 040 7753902. (Yhteydenotot mieluiten tiistaina 20.6. klo 10-12. ) 
Pursiseurat:  

http://tiedotteet.metsa.fi/go/386335-262715-63195514


Savonlinna Antti Kaipainen, puh 0405864457 
Varkaus Heikki Jakara, puh 040 512 7240 
Puruvesi Jukka Solonen, puh 050 434 5571 
 
Liitteenä oleva kuva: Metsähallituksen polttopuuhuoltoa Koloveden kansallispuistossa. Kuvatiedot: 
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