
	  

	  

Höyrylaiva S/S Punkaharju on Hotelli Punkaharjun uusin 
tulokas 
 
Tulevana kesänä Hotelli Punkaharju haluaa tarjota vierailleen ainutlaatuisia 
kokemuksia Saimaalla. Toukokuun aikana Hotelli Punkaharju on hankkinut 
nostalgisen sisävesihöyrylaiva S/S Punkaharjun omaan käyttöönsä. 
Punkaharjun Luontomatkailu Oy:n omistuksessa oleva höyrylaiva aloittaa 
risteilyt Punkaharjun ja Savonlinnan välillä kesäkuussa.  
 
S/S Punkaharju on aito historiallinen sisävesihöyrylaiva, joka on rakennettu 
Savonlinann konepajan telakalla vuonna 1905. Tällä hetkellä se on ainut 
jäljellä oleva Savonlinnassa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Laivan kauniista 
suunnittelusta vastaa laiva-arkkitehti Emil Kiiveri. S/S Punkaharjun lisäksi 
reitillä tullaan kesän aikana näkemään myös toinen höyrylaiva S/S Savonlinna. 
S/S Savonlinna on aito yhä metrin koivuhaloilla kulkeva satavuotias 
museolaiva, jonka Hotelli Punkaharju on vuokrannut käyttöönsä Savonlinnan 
kaupungilta.  
 
"Höyrylaivat ovat osa Saimaan ja tämän alueen identiteettiä ja ovat olleet sitä 
jo toista sataa vuotta. Niillä on kuljettu paikasta toiseen vuosien ajan. 
Höyrylaivat ovat kansallisomaisuutta ja kertovat vielä olemassa olevasta 
höyrylaivakulttuurista, joka on harvinaista jo kansainväliselläkin tasolla. 
Toiminnallamme annamme jatkuvuutta tälle kulttuurille ja kutsumme 
vieraamme viihtymään Saimaalla", kertoo Hotelli Punkaharjun johtaja Saimi 
Hoyer. 
 
Höyrylaivat tulevat kulkemaan ainutlaatuisella reitillä, jota on kuljettu jo 1800-
luvun puolesta välistä lähtien. Kapteenina S/S Punkaharjulla toimii Janne 
Leinonen. Leinosella on monipuolinen kokemus höyrylaivoista, sillä hän on 
toiminut hörylaivojen kapteenina jo yli 20 vuoden ajan.  
 
"Omasta puolestani voin sanoa, että S/S Punkaharju on maailman kaunein 
laiva", naurahtaa Leinonen.  
 
"Malliltaan laiva tuntuu miellyttävän etenkin naisia, sillä päivittäin 
höyrylaivamme tuntuu saavan kehuja nimenomaan naisilta. S/S Punkaharju on 



	  

	  

rakennettu Savonlinnassa ja se on aina seilannut näillä vesillä ja nyt sen tarina 
saa jatkoa yhdessä Hotelli Punkaharjun kanssa. Höyrylaivaristeilyt ovat 
erilainen ja ainutlaatuinen vaihtoehto kokea ja tuntea Saimaa", kiteyttää 
Leinonen.  
 
 
*** 
Höyrylaivaristeilyt käynnistyvät kesäkuussa Savonlinnan ja Punkaharjun 
välillä. Risteilyt kulkevat keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina. 
Heinäkuussa Savonlinnan Oopperajuhlien aikaan höyrylaivat tekevät 
ylimääräisen pysähdyksen myös Olavinlinnassa.  
 
Risteilyvarauksia voi tehdä suoraan numerosta +358 15 511311 tai osoitteesta 
welcome@hotellipunkaharju.fi	  


