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Tervasaaren ja sen
vierassataman
tulevaisuuden
liiketoimintakonsepti
2020+

Aktiviteetteja
vedessä ja
veden äärellä

Tapahtumia
ja
toritoimintaa

Retkien ja
risteilyjen
maailma
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Lähtökohdat

• Haminassa Tervasaaren satama
palvelee sekä risteilyliikenteen aluksia
että pienveneitä ja sijaitsee aivan
keskustan kupeessa.
• Käynnissä on keskustan
kehittämishanke, jossa yhtenä
tavoitteena on elävöittää satama‐
aluetta, lisätä sen ympärivuotista
toimintaa ja liittää alue paremmin
osaksi elävää kaupunkikeskustaa.
• Alueen asemakaava mahdollistaa
strategisesti merkittävän asuin‐, liike‐
ja palvelurakentamisen sekä
houkuttelevien vapaa‐ajan‐ ja
virkistysalueiden toteuttamisen.
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E18‐tien
varrella

Kilometri
Haminan
keskustaan

Te r v a s a a r i
pähkinänkuoressa

Kattavat
palvelut
veneilijöille

Venepaikkoja,
veneasema,
uimaranta sekä
kahviloita
ja ravintoloita

VIERASLAITURI
• Väyläsyväys: 2–4 m
• Paikkaluku: 41
• Kiinnitys: poiju, sivu
• Laiturimaksut: 15–20 €/vrk
(2016)
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Matkailun
vetovoimatekijöitä
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Ympyrä‐
keskusta ja
1700‐luvun
linnoitus

Uuperin‐
rinteet

Saarten
luonto,
linnut ja
kasvisto

Aktivi‐
teetteja
vedessä ja
veden
äärellä

Historia,
museot

Hamina
Bastion ja
tapahtu‐
mat

Lähi‐
saaret

Hamina
Tattoo

Tammion
kalastaja‐
kylä

Tapahtumia
ja tori‐
toimintaa

Retkien ja
risteilyjen
maailma
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Suuntana tulevaisuus

Ilmiöt, joihin reagoidaan
Globaalit megatrendit
• Kestävä kehitys
• Digitalisaatio
• Mobiilimaailma (veneilijät)
Vahvuudet, joille
rakennetaan
• Sijainti E18‐tien varrella
• Keskustan läheisyys
• Historia
(ympyräkaupunki,
sotahistoria), miljöö
• Tapahtumat, linnoitus
• Aktiiviset avainyritykset ja
3. sektori
• Ympäröivän alueen
kohteet (Hamina+
ympäristö)

Paikalliset kehittämistarpeet
• Rantaväylä, etappipaikat matkan
varrelle (toimintoja)
• Viihtyisyys ja viherrakentaminen
• Turvallisuus (laiturit, valaistus,
liikenne)
• Fasiliteetteja aktiviteeteille,
areenaa tapahtumille
• Myyntipaikkoja/myytävää/
vuokrattavaa satamaan
• Majoitus (hotellista pop up‐
tyyppiseen)
• Seudulla suhteellisen vähän
kulttuurimatkailijan kohteita

Mahdollisuudet, joihin tartutaan
• 30MILES ‐brändi ja yhteiset sisällöt
• Risteilyjen ja opastettujen retkien lähtöpiste
(maa/vesi), helposti vesille ja saariin
• Matkailuinfo (taso?)
• Mereen ja kalaan liittyvät tuotteet ja palvelut
• Tullikamarin tuotteistus
• Pursiseuran saari ja talo (mm. ravintola)
Markkinatrendit
• Lyhytlomat ja teemapohjainen matkailu
• Nouseva kulttuurimatkailu
• Turvalliset seikkailut
• Pop up ‐kulttuuri
• Jakamistalous ja uuden sukupolven
veneilykulttuuri
• Liikenne/liikkuminen palveluna
• Uudet majoitustrendit
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Potentiaalisia
kohderyhmiä odotuksineen

Veneilijät + karavaanarit
ARVOT: yhdessäolo, veneily
elämäntapana, meriluonto ja
maisemakokemukset, paikal‐
liset perinteet, asioimisen
helppous ja laadukkuus
PALVELUT: toimivat ja moni‐
puoliset satamapalvelut,
yöpymismahdollisuus, ruoka,
tuoreet tuotteet, ostokset
TEKEMISTÄ: illanvietto,
nähtävyydet ja käyntikohteet
maalla ja merellä, tapahtumat,
kalastus

Risteilymatkailijat, ryhmät
(kotimaa/kv)
ARVOT: yhdessä oleminen ja
tekeminen, hauskanpito, uudet
kokemukset
PALVELUT: kahvila‐ravintola,
käyntikohteet, nähtävyydet,
tapahtumat, toritoiminta,
tapahtumatilat, matkamuistot
TEKEMISTÄ: lyhyet ohjatut
kierrokset käyntikohteissa,
ohjattu toiminta, risteilyt

Paikalliset
ARVOT: viihtyisyys,
rentoutuminen, paikallisten
ihmisten kohtaaminen
PALVELUT: kahvila‐ravintola,
tapahtumat, toritoiminta
TEKEMISTÄ: omatoimiset
aktiviteetit
Lapsiperheet
ARVOT: rauhallisuus,
viihtyminen, turvallisuus,
yhdessä oleminen ja
tekeminen lasten kanssa,
parisuhteen hoito
PALVELUT: edullinen ja
rauhallinen kahvila‐ravintola,
pelit ja viihde
TEKEMISTÄ: leikkipaikka,
picnic, uimaranta, minigolf,
onginta, elokuvat, tapahtumat,
Lyhyet risteilyt ja vesiretket,
lasten ohjelmapalvelut,
vuokraustoiminta, lastenhoito

Special interest: kulttuuri,
historia, kalastus
ARVOT: kiinnostus luontoon,
historiaan ja kulttuuriin, tarve
kokea uutta, oppia, tehdä
käsillä, osallistua ja edistää
luonto‐ ja kulttuuriympäristön
säilymistä
PALVELUT: retkipalvelut,
vuokraus, neuvonta, majoitus,
kuljetukset, kurssimuotoiset
sisällöt, veneristeilyt

Motoristit ja pyöräilijät
Arvot: uusien paikkojen
kokeminen, yhdessäolo
samanhenkisten ihmisten
kanssa
PALVELUT: juomaa, ruokaa,
huoltopisteitä
TEKEMISTÄ: käyntikohteita,
vähän tavaraa mukana ‐>
voisiko yöpyä

Hyvinvointia ja
rentoutumista etsivät
ARVOT: irti arjesta ja stressistä,
hyvinvointia ja terveyttä
luonnosta ja kulttuurista,
ripaus luksusta ja
elämyksellistä hoivaa, slow life
PALVELUT: majoitus, ruoka,
hyvinvointipalvelut, helpot
luonto‐ ja liikunta‐aktiviteetit,
veneristeilyt

”Haaveilijaveneilijät”
ARVOT: kiinnostus liikkua
vesillä, halu kokea
meriluontoa, turvallinen
meri/vesielämys
PALVELUT: veneen vuokraus,
vesiretket, risteilyt, vesistön
ohjelmapalvelut
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Liiketoimintakonsepti
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EASY STAY
Majoitu ja viihdy

Veneilijät

Veneilijän
peruspalvelut
Toimiva tiedotus ja
opastus

Motoristit
Päiväkävijät

Ryhmät ja
seurueet

Lapsi‐
perheet

Aamupalatarjonta,
tuore leipä
Ruokapalvelun
tilaus/lähetti
(kesätyöpaikka,
mahdollisesti koko
kaupungin kattava
palvelu)

• Laivamajoitus
• Hotellipaketit
• Tasokas hotelli/erikoismajoitus

EASY SAILS
Helposti vesille + oheispalvelut
• 30MILES® Share Boat Club
• Saariston risteilyt
• Temaattiset risteilyt
• Kalastusretket
• Lyhyet piknik‐vesiretket
• Vesijetti, venevuokraus
• Venetaksi

Matkailuinfo ja
retkien
lähtö/syöttöpiste

LOCAL VISITS & EXPERIENCES
Vierailu‐ ja retkikohteet lähiympäristössä

Matkamuistot ja
paikalliset
erikoistuotteet

• Venekulttuurin esittely satamassa
• Bastioni
• Kaupunkikierros
• Makasiinin kalaravintola
• Räätälöidyt kohteet

Paikalliset

EASY ACTIVITIES
Rentoa tekemistä satamassa
• Aktiviteettipuisto (vesi ja ranta)
• Pelialue: minigolf, petanque, kroketti
yms.
• Välinevuokraus (pooli, opastus, kurssit)
• Tanssia/tanssin opetusta ryhmille
• Leirit (Vuohisaari)

EVENTS & VENUES
Yritys‐, ryhmä‐ ja juhlatapahtumat
•
•
•
•
•

Pursiseuran talo
Yritys‐ ja TYKY‐tapahtumat
Torialue ja tapahtumalava
Pop up –toritoiminta
Tapahtumia esim. venetarvikepäivät,
katutanssit, ”Tervasaari tanssii ja soi”,
joulutapahtuma (ei markkinat), leikki‐
mieliset kilpailut, kulttuurin pop up
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Julkiset investoinnit rakenteisiin
• Puisen päälaiturin korjaaminen
Vierasvenelaituri, vieraspaikkojen
lisäys (paikkoja yht. vähintään 50)
• Torialue ja tapahtumalava
• Viihtyisyys ja turvallisuus:
liikennejärjestelyt, valvonta,
valaistus
• Yhteys keskustaan (kevyen
liikenteen väylä etappeineen)
• Tapahtumapuiston ja uimarannan
kehittäminen (PPPP)

Konseptin edellytykset
Kaupalliset investoinnit

• Hyöky majoituskäyttöön
• Hotelli/erikoismajoitus
• Makasiinin kalaravintola
• Välinepooli
• Vuokravenekalusto

Kehittämistoimet
• Satamatyöryhmän toiminnan
jatkaminen
• Käynnistyshanke: tuotteistus,
resursointi, markkinointi
• Tiedotus (infot, aukioloajat) ja
nettisivut kuntoon, opastus
Tuotteistusta:
• Sotahistoria
• Tullikamari, satama, kalaravintola
• Saaret, kalastus
• Temaattiset risteilyt, esim.
lintubongaus, ”Keisarin
matkassa”, lounasristeilyt,
päivällisristeilyt, tanssiristeilyt
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Operointi
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Sataman
kokonaisvaltaisen
palvelutarjonnan osalta
tarvitaan yhteistyötä.
Satama/alueisännän
tehtävänä on vastata
kokonaisvaltaisesti
satamapalveluista,
sataman markkinoinnista
ja myynninedistämisestä,
oheispalveluiden
kokoamisesta ja
tarjoamisesta ,
tapahtuma‐
koordinoinnista sekä
yhteistyöverkoston
ylläpitämisestä ja
kokoamisesta.

SATAMA/ALUEISÄNTÄ
Satamapalvelut

Palvelukonseptit ja
oheispalvelut

Tapahtumakoordinointi
”Asiakas tervetullut” ‐
koordinaatio
Markkinointi, myynti ja
myynninedistäminen

Verkostot ja kumppanit

Resursoinnista ja
vastuutuksesta tulee
sopia erikseen.
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Tervasaari on osa 30MILES‐
verkostoa, jossa on mukana
vaikuttava joukko vierassatamia
itäiseltä Uudeltamaalta,
Kymenlaaksosta ja Virosta.
Yhteisenä tavoitteena on luoda
turvallinen pienvenesatamien
verkosto, josta löytyy palveluiltaan
kiinnostava ja käytöltään kestävä
kohde aina 30 merimailin välein.
Kullakin satamalla on oma,
erottuva profiiliinsa, mutta
yhteistyön avulla satamia ja niiden
näkyvyyttä veneily‐ ja
matkailukohteina voidaan kehittää
isommalla otteella.
EASY STAY
EASY SAILS
EASY
ACTIVITIES
LOCAL VISITS &
EXPERIENCES
EVENTS &
VENUES

30MILES ‐ yhdessä
erilaiset & enemmän
YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA

YHTENÄINEN NÄKYVYYS JA MARKKINOINTIYHTEISTYÖ
• Kansainvälinen markkinointi, sähköinen saavutettavuus
• Opastus/tervetulotoivotus vierassatamaan tulijoille (yhdenmukainen,
tunnistettava, esim. liikennevalot, ”majakka”, laituripaikkaan opastaja)
• Mahdollisuudet yhteiseen koordinointiin (tuotekehitys‐ ja tapahtumayhteistyö,
markkinointi, myynti)
YHTEISET KONSEPTIT JA RESURSSIT
• Yhteiset peruskonseptit ‐ kuitenkin paikallisin toteutuksin: Easy Stay, Easy Sails,
Easy Activities, Local Visits & Experiences, Events & Venues
• Tuotteistetut 30MILES –reitit, paketoidut / omat valinnat, teema‐, seikkailu‐ ja
bongausreitit satamasta satamaan
• 30MILES®‐eväspaketti paikallisin maustein
• 30MILES®‐kanta‐asiakaskortti ja –pisteet etuineen
• 30MILES® Share Boat Club (vuokravenekanta, veneiden käyttöoikeus)
• Takuulähdöt, yleisöveneretket, regatat ym. ”haaveilijaveneilijöille”
• Yhteistyö venekaluston, lisämajoituksen ym. hankinnassa esim. tapahtumien
aikaan, vuoroviikoin tms.
• Yhteistyö turvallisuuden kehittämisessä ja siihen liittyvissä uusissa teknologioissa
TAPAHTUMAYHTEISTYÖ
• Tapahtumien ketju satamissa
• Vastavuoroiset vierailut satamasta toiseen
• Yhdistysten yhteistyö
• 30MILES®‐regatta esim. 3 vuoden välein
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PROOF OF CONCEPT
*****

Liiketoiminta‐
potentiaali

***

Paikallisen
kulttuurin
elin‐
voimaisuus

****

Ekologinen
kestävyys

****

Tekninen
toteutus‐
kelpoisuus

****

Proof of concept
PERUSTELUJA

 Saaristoon ja meriluontoon liittyvät tuotteet sekä aktiviteetti‐ ja tapahtumatoimintojen
kehittäminen lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia nykyisille ja uusille toimijoille
 Liiketoimintapotentiaalin lisääminen edellyttää yrittäjien yhteistyötä
ja tahtotilaa kehittää kokonaisvaltaisesti satamaa matkailukohteena
 Painotus kesäsesongissa, talvikäyttö vähäisempää
 Yleinen viihtyvyyden ja palvelutarjonnan kehittäminen
lisäävät alueen houkuttelevuutta niin paikallisille kuin matkailijoillekin
 Haasteena toimijoiden puute ja Haminan yleinen vetovoimaisuus matkailukohteena
 Virkistysmahdollisuuksien ja palveluiden kehittäminen
vaikuttavat myönteisesti paikallisten asukkaiden viihtyvyyteen ja elinoloihin
 Lähikohteiden kytkentä tarjontaan lisää paikallista elinvoimaisuutta

 Jätteiden lajittelua tehostamalla lisää ekologista kestävyyttä
 Kehitetään veneilyn ja alueen toimintojen energiaratkaisuja ja energiatehokkuutta
 Ruuan ja raaka‐aineiden ekologinen kestävyys
 Huonokuntoinen puurakenteinen laituri tulee uusia.
Uusi laiturirakenne edellyttää yleissuunnitelmatasoista tarkastelua
 Vierasvenesatamasta on laadittu erillisiä suunnitelmia Tervasaaren itäpuolelle, edellyttää
uutta tuloväylää Tervasaaren eteläpuolella sijaitsevalta Nuutniemi‐Lepikkö‐veneväylältä
(turvallisuus). Ko. väylän kulkusyvyys on 2.0.
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Kevyen
liikenteen
väylä
keskustasta
etappeineen
Torialue ja
tapah‐
tumalava

Kala‐
Ohjelma‐ ja
ravintola tapahtuma‐
info
Laiturin
uusimi‐
nen

Erikois‐
majoitus
(Hyöky)

Väline‐
vuokraus

Keskeiset
investointikohteet

Aktivi‐
teetti‐
puisto

Vierasvene‐
laituri

Tapahtuma‐
puisto
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30MILES‐hanke
• Laitureiden perusparannus‐
suunnitelmat
• Jätehuoltosuunnitelman
päivitys
• Viherrakentaminen ja
valaistus
• Lähestymisopasteet

Eteneminen ‐ tuulta
purjeisiin

Haminan kaupunki
• Alueen kokonaissuunnittelu
• Puisen päälaiturin korjaaminen
• Vierasvenelaituri, vieraspaikkojen
lisäys
• Torialue ja tapahtumalava
• Viihtyisyys ja turvallisuus,
liikennejärjestelyt, valvonta
• Yhteys keskustaan
• Tapahtumapuiston ja uimarannan
kehittäminen (PPPP)
Yritykset, järjestöt & Kaakko135,
Cursor Oy
• Tuotepaketointi
• Yhteismarkkinointi

Cursor Oy, kaupunki, yritykset ja
yhteisöt
• Käynnistyshanke: tuotteistus,
resursointi, markkinointi
• Tiedotus (infot, aukioloajat) ja
nettisivut kuntoon, opastus
Yritykset
• Liiketoiminnan jalostaminen
• Kaupalliset investoinnit

Satamatyöryhmä ‐ avaintoimijat yhteisen pöydän ääressä: etenemisen seuranta ja uudet kehittelyt,
kansainvälisyys ja 30MILES‐yhteistyö
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•

•

•

•
•
•

P e r u s o l e t u k s e t
l a s k e l m i l l e

Vierasveneilijät
• Sesonki 90 pv (kesä‐elo), 2,5 hlö per venekunta, arvioitu keskimääräinen viipymä 1,3 vrk
• Nykyisin keskimäärin 500 venekuntaa, noin 1250 hlö, 1625 henkilöyöpymistä
• Venepaikan käyttöaste on keskimäärin 14 venettä per kausi
• Venepaikkoja lisätään 20 kpl ja venepaikan käytön arvioidaan nousevan 18 veneeseen per paikka
• Venekuntia arvioidaan näin ollen olevan 1026 (2280 hlö, 2964 henkilöyöpymistä)
• 25 % uusia kävijöitä, 75 % säännöllisesti käyviä vierasveneilijöitä
• Uudet kävijät käyttävät laajemmin muita palveluita
Satamaan maitse tulleet päiväkävijät ja muut
• Nykyistä tietoa ei ole saatavilla, pääsääntöisesti paikallisia ihmisiä (esim. uimarannan kävijät), arvio nyt 12
000 haminalaista kävijää (voi olla useita käyntikertoja)
• Kokonaisuudessaan matkailun päivä‐ ja tapahtumakävijöitä ja yöpyviä asiakkaita arvioidaan olevan nyt
keskimäärin noin 6000, joista yksittäisiä risteilyasiakkaita (reittiliikenne) on noin 2500. Satamassa
kävijöiden osalta asetetaan tavoitteeksi 7500 ulkopuolista kävijää kesän sesonkina (risteilyt, uimaranta,
viihtyisä puisto ja palvelut)
• Tapahtumakävijöiden osalta on mahdollista lisätä kävijämääriä (säännölliset tapahtumat, pop‐up‐
toritoiminta ‐> arvio potentiaalista noin 2500 tapahtumakävijää. Suuret tapahtumat arvioitava erikseen.
• Keskimääräinen päiväkohtainen kävijämääräestimaatti kesäaikana on noin 200 – 250 hlö, joista enintään
kolmanneksen arvioidaan olevan matkailijoita.
Ryhmät ja seurueet
• Erilaisia ryhmiä jotka tulevat organisoidusti ‐> nyt noin 2500 ryhmämatkailijaa (risteilyt) + 500 muut
• Motiiveina: saaristoristeilyt ja oheisaktiviteetit + kaupungin tapahtumat & käyntikohteet
• Tavoitteellinen ryhmien henkilömäärä on noin 3500
Talviajan käyttö arvioidaan vähäiseksi ja satunnaiseksi
Tarkempi asiakasvirtojen analyysi edellyttää markkinaselvitystä, arviot ovat laskennallisia oletuksia tai
tavoitteellisia lukuja saapuneiden asiakkaiden osalta
Tavoiteluvut edellyttävät tapahtumien ja palveluiden tuotteistusta, markkinointia sekä aktiivista myyntiä

LIITE
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KONSEPTIT

EASY STAY
Majoitu ja viihdy

EASY SAILS
Helposti vesille ja sen
oheispalvelut

EASY ACTIVITIES
Helpot aktiviteetit ja
toiminnot satamassa

LOCAL VISITS &
EXPERIENCES
Vierailu‐ ja retkikohteet
lähiympäristössä

EVENTS&VENUES
Yritys‐, ryhmä‐ ja
juhlatapahtumat

LIITE

Vierasveneilijät

Sataman päiväkävijät

Ryhmät ja seurueet

2 300 hlö

22 500 hlö

3 500 hlö

Arvio palvelukonseptin
käytöstä (%)

Veneilijöistä ja seurueen jäsenistä 10
%:n arvioidaan käyttävän
majoituspalveluita

Päivä‐ ja tapahtumakävijöiden osalta
käyttäjiä arvioidaan olevan noin 5 %
matkailun päivä‐ ja
tapahtumakävijöistä.

Arvio 5 % konseptin käytöstä. Pääosin
päiväkäyntejä ja majoitus järjestetty
matkanjärjestäjän toimesta.

Arvioitu asiakaspotentiaali

~230

~500

~175

Arvio palvelukonseptin
käytöstä (%)

Konseptiin liittyviä palveluita
arvioidaan käyttävän noin 5 % kaikista
vierasveneilijöistä.

Kohdistuu pääosin nykyisiin
risteilyihin sekä kehitettäviin lyhyisiin
vesiretkiin. Arvio konseptin käytöstä 5
% (suluissa risteilyasiakkaat erikseen).

Kohdistuu pääosin nykyisiin
risteilyihin sekä kehitettäviin vene‐ ja
piknikretkin. Arvio konseptin käytöstä
10 % (suluissa risteilyasiakkaat
erikseen).

Arvioitu asiakaspotentiaali

~115

~1125
(~3000)

~350
(~3000)

Arvio palvelukonseptin
käytöstä (%)

33 %

20‐25 %

10 %
Risteilyasiakkaiden osalta käyttö
vähäistä.

Arvioitu asiakaspotentiaali

~760

~4 500 ‐ 5 600

~350

Arvio palvelukonseptin
käytöstä (%)

25 % uusia kävijöitä ja venekuntia,
joista noin 50 %:n arvioidaan
vierailevan muissa kohteissa

Oletuksena, että palvelukonsepti
tarjotaan matkailijoille järjestettynä
satamasta sisältäen opastuksen ja
kuljetuksen (ei‐omatoimiset). Arvio
käytöstä 2,5 %.

Oletuksena, että vierailu‐ ja
retkikohteet ovat pääosin osa
tarjottavaa kokonaispakettia.
Bussiryhmät yms. järjestävät kohteet
itse. Arvio 5 % konseptin käytöstä.

Arvioitu asiakaspotentiaali

~290

~560

~175

Arvio palvelukonseptin
käytöstä (%)

Käyttö minimaalista. Ryhmätuote.

Tapahtumalava ja pop‐up‐
toritoiminnan mahdollistaminen
lisäävät käyttöä yleisötapahtumien
osalta.

20 %

Arvioitu asiakaspotentiaali

‐

~2500 (pop‐up‐toritapahtumat ja
muut pienemmät). Tapahtumalava
lisää käyttöä.

~700

Asiakaspotentiaali TOTAL
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•

•

Te k n i n e n

t a r k a s t e l u :

v ä y l ä t

Satamaan johtavan tuloväylän
(Haminanlahti ‐ Savilahti
6,00/4,30/4,00 m väylä;
hyötyliikenteen matalaväylä; VL3)
väyläaluetta/‐linja) ei ole
vahvistettu (Liikenneviraston
väyläpäätös puuttuu).
Väylän omistaja on Haminan
kaupunki.

Ote Liikenneviraston väylätietorekisteristä
(Pooki) oikealla.

•

•

•

Väylän osalta tehdään (FCG) syksyn
aikana tarvittavat tutkimukset ja
sen jälkeen laaditaan väyläesitys
Liikenneviraston hyväksyttäväksi.
Väyläesityksen osalta otetaan
myös kantaa väylän nykyiseen
merkintään.
Tarkoituksena on, että tausta‐
alueella sijaitseva nykyinen
linjataulupari poistetaan.

LIITE

16

HV AI RMOI LN AA H‐ T EI ‐RKVLAASMA IAL RAI

•

Tervasaaren nykyinen puurakenteinen
laituri on huonokuntoinen ja on
elinkaarensa päässä. Laituri tulisi uusia.

•

Ensi vaiheessa laiturista tulisi laatia
yleissuunnitelma, jossa otetaan kantaa
laiturin rakenteeseen sekä alustaviin
kustannuksiin.
Samassa suunnitelmassa on mahdollista
tarkastella myös sataman muita
laituritarpeita/venepaikkojen sijoitusta
sekä varustelua.
Samalla suunnitelmakartalla olisi hyvä
näkyä koko tilanne sataman osalta.

•

•

LIITE

Te k n i n e n

t a r k a s t e l u :

l a i t u r i
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