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Seliskerin laiturit kuntoon 

Selkämeren kansallispuistoon kuuluvan Seliskerin retkeilysaaren laiturien kunnostus aloitetaan. 

Laiturit vaurioituivat viime talvena, kun niiden kiinnitykset rikkoutuivat. Saaren molemmat laiturit 

ovat olleet käyttökiellossa koko kesän turvallisuusongelmien vuoksi. Kunnostus tehdään 

yhteistyöhankkeena, johon osallistuu Selkämeren kansallispuiston Ystäväyhdistys ja 

kansallispuistoa hallinnoiva Metsähallitus, sekä kolme meriteollisuuden yritystä. 

Kunnostustöiden päärahoituksen lahjoittaa meriteollisuuden TEN projekti, johon Porin Mäntyluodossa toimiva 

Technip Offshore Finland Oy valmistaa parhaillaan syvänmeren laitteistoja. Rahoituksen toteutuminen on 

sidottu Technip Offshore Finland Oy:n työturvallisuuteen. Projektin turvallisuuspäällikkö Tommi Yläjoki toteaa, 

että  ”on hienoa nähdä kuinka projektin työturvallisuuden toteutuminen mahdollistaa myös kansallispuiston 

veneilypalvelujen turvallisuuden. Tämä hanke on tärkeä sekä veneilyä ja luontomatkailua harrastaville 

työntekijöillemme kuin myös Satakunnan alueen yhteisölle ja turismille.” 

Selkämeren Ystävien yhdistys koordinoi hankkeen ja sen jäsenet tekevät talkootöillä tarvittavat avustavat työt. 

Metsähallituksen luontopalvelut osallistuu hankkeen suunnitteluun ja tarvikehankintoihin. Laiturien siirron 

takaisin paikoilleen ja uudelleen ankkuroinnin toteuttaa Selkämeren alueella toimiva raumalainen meriväylien 

kunnostukseen erikoistunut Kaplaaki Oy.  

Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Anssi Riihiahon mukaan viime talven myrskyt tekivät pahaa 

jälkeä Selkämeren ulkosaariston laitureille, eivätkä määrärahat riittäneet Seliskerin yllättävään 

kunnostusprojektiin. ”Siksi on mahtavaa, että saimme sekä yksityistä rahoitusta että talkootyövoimaa asian 

korjaamiseksi. Tällaisten yhteisöhankkeiden merkitys on kasvamassa myös julkishallinnossa kiristyvän 

taloustilanteen takia. Jatkossa pyrimme varaamaan määrärahoja laitureiden kunnostukseen, jotta mahdolliset 

vauriot saadaan korjattua ennen veneilykautta”, Riihiaho toteaa.   

Kaplaaki Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kiiski kiinnostui Seliskerin hankkeesta loppukesällä. ”Osallistumme tähän 

Seliskerihankkeeseen omalla monipuolisella kalustollamme. Työskentelemme päivittäin Selkämeren väylillä ja 

kuljemme paljon myös kansallispuiston alueella. Meitä kiinnostaa kansallispuiston veneilyrakenteiden kunto 

turvallisuuskysymyksenä. Asennamme Seliskerin laitureille uudet jämerät ankkurit ja viemme rantavesiin 

jääneet vanhat ankkurit pois. Huoltolauttamme käyvät paikalla lähiviikkoina” toteaa Jouko Kiiski. 

Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén on tyytyväinen Seliskerin uuteen 

vaiheeseen. ”Valtion budjettiongelmien paineessa on hienoa, että saamme Selkämeren kansallispuiston ja 

veneilijöiden avuksi alueen asiantuntevia yrityksiä. Niiden tuella saamme nyt yhden kohteen peruskuntoon. 

Jatkamme laiturien kunnostusta tämän jälkeen laudoitustalkoilla. Niihin kutsumme mukaan myös saarilla 

liikkuvia veneilijöitä,” toteaa Lovén. 

Lisätietoja: 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, puheenjohtaja Lasse Lovén, 040 170 3886 

Metsähallitus luontopalvelut, suunnittelija Anssi Riihiaho, puh. 040 552 7516 

Technip Offshore Finland Oy, TEN projektin turvallisuuspäällikkö, Tommi Yläjoki, puh. 010 232 2991 

Kaplaaki Oy, johtaja Jouko Kiiski, puh. 0500 226 524 
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http://www.technip.com/en/press/technip-awarded-major-contracts-ten-project-ghana-

reinforcing-its-presence-west-africa 

 

 

Selkämeren kansallispuistossa Porin edustalla Seliskerin saaren molemmat laiturit ovat olleet käyttökiellossa 

koko viime kesän. Niiden kunnostus alkaa Selkämeren Ystävien yhdistyksen vetämänä hankkeena ensi viikolla. 

Kuva: Metsähallitus - Anssi Riihiaho. 


