Lahti kotisatamana
kehittämiskysely veneilijöille keväällä 2017

1. Asutko
Vastaajien määrä: 133
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2. Kuulutko johonkin vene- tai
purjehdusseuraan?
Vastaajien määrä: 131, valittujen vastausten lukumäärä:
152
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3. Mikä on kotisatamasi?
Vastaajien määrä: 127, valittujen vastausten lukumäärä:
131

N

Prosentti

Teivaan satama 23

18,11%

Niemen satama 28

22,05%

Jokin muu

80

62,99%

Muita satamia (eniten mainintoja):
Padasjoki (24)
Asikkala, Vääksy (17)
Lahti, matkustajasatama (7)
Messilä (5)
Myllysaari (5)
Lahti, yksityiset laiturit (mm. Ruoriniemi)
Kuhmoinen
Sysmä, Ilola
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4. Onko veneesi moottori, purje- vai
soutuvene?
Vastaajien määrä: 128, valittujen vastausten lukumäärä:
134

5. Veneesi kokoluokka
Vastaajien määrä: 128
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6. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin
käyttämässäsi kotisatamassa?
Vastaajien määrä: 129
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7. Edellisten lisäksi, mitä lisäpalveluita
toivoisit kotisatamaasi?
Vastaajien määrä: 60
Vastaukset
WC tilat
Kahvila/ravintola joka toisi väkeä satamaan.
Kotisatama on Vääksyn Kuotaan satama. Pienen matkan päässä on Majakka Paviljonkin, jossa
on mahdollista tankata. Palvelut ovat hyvät.
Yleiset rantapalvelut veneiliöille.
Esimerkki hyvästä satamasta on Jyväskylä.
Lahdessa ei ole veneilijöille minkäänlaista palvelua, ei voi esim. tankata. Lahti ei ole kiinnostunut
veneilijöiden euroista, siltä se näyttää.
Polttoaine, vartiointi
1. Septityhjennys toimii huonosti ja laitteet ovat erityisesti Niemen satamassa erittäin kurjassa
kunnossa.
2. Vettä saa vain yhdestä pisteestä. Monissa muissa satamissa vettä saa joka laiturilta
3. Laiturit ovat huonossa kunnossa purjevene paikoilla ja lintujen jätökset siivottiin vain kerran
kesän aikana.
Kaikille halukkaille veneen helppoa talvisäilytystä Lahden/Hollolan alueella, mikä edistäisi
veneilyä vesistössä, edes lisähinnalla. Talvisäilytysalueella pitäisi myös olla sähköä saatavilla.
Nykyhinta on liian halpa, koska uudet tulokkaat ei mahdu.
Ravintolan aukioloajat todella vajavaiset, eli sen pitäsi olla auki toukokuusta lokakuulle.
Vesiposti talvisäilytysalueelle (Niemi)
Toivoisin niemen talvisäilytys alueelle vesipisteitä
Laiturit kuntoon, hyvä ja kaunis valaistus, sähköt turvallisiksi, mastonosturi Lahteen!!
Uskomantonta ettei koko Lahden kaupungissa ole mastonosturia!?! Purjehtioita on paljon,
kaikkien tulee ajaa Hollolaan tai Asikkalaan mastonnostoon.
Lahden satama on surullisen heikko. Satama voisi olla koko kaupungin sydän ja matkailun
vetonaula. Veneilijät satsaavat harrastukseensa myös runsaasti varallisuuttaan. Satamat
houkuttelevat myös muota kuin veneilijöitä äärelleen.
Perjantaisin klo 17 veneilijät suuntaavat joukolla pohjoiseen hienojen satama-alueiden äärelle.
Lahden aupunki jää horisonttiin. Voisikohan vihdoin tulevaisuudessa liike kääntyä toiseen
suuntaan?
Sähköpisteitä lisää
tankkaus
Padasjoen aukioloajat esim. veneenlasku- ja nostoaikaan ja edes viikonloppuisin kuntoon.
Olemme satamassa huhtikuun lopulta lokakuun alkuun paljon viikonloppuisin, ja kaipaisimme
ravintolapalveluja.
Paikkoja sellaisille veneille jotka lasketaan veteen vain käytön ajaksi ja säilytetään satamassa
trailerilla kun niitä ei käytetä.
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Tarvitsen palveluja aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, kun olen laskenut/nostamassa
venettäni. Keväällä erilaisia huolto- ja korjauspalveluja ja syksyllä pohjan painepesua, septin
tyhjennystä, pesuvettä ym.
- Laiturille maasähkö.
- Huoltoajo sallittu Rantapromenaadia pitkin laiturin vierelle ja huoltoa (tavaran kuljetus) varten
lyhytaikainen pysäköinti. Vaihtoehtoisesti Vesijärven satamaan yleinen laituripaikka, jossa tavarat
voi helposti lastata/purkaa autosta veneeseen ja päinvastoin.
Venetarvikkeet, ehjä septi-imuri. Alueen yleisilmeen kohentaminen.
Vartiointi
Lahdessa pitää olla Siniristilippu satama.
Laituri vesiskoottereille. Sellainen jolle vesiskootterin voi nostaa kuiville.
Edullinen talvisäilytys
Ravintolapalveluita
Vesipisteet laitureille
Pa-tankkaus
Wc
Esim. veneen lasku- ja nostopalvelu trailerilta. Yksin aika haasteellista.
Polttoainemyyntiin oikeat hinnat, kuten esim. Vääksyn Pulkilla. Nyt liki 50 senttiä kalliimpi hinta
kuin esim. normaalitankkauspaikalla.
Sähkön ja veden saanti paremmaksi (tolppiin avaimet) NIEMESSÄ Tilanne surkea,
mastonhuoltotorni
Mastonhuoltonosturi / mastonosturi. Erilaisia korjausten ja palveluiden osaajia
Saunaa seuran jäsenten käyttöön
Talvisäilytys paikalle vesipiste ,,!!!!!!!!
Polttoainejakelu, pikahuolto, tavarankuljetuskärryjä
Ruoppaus laiturien välissäkin. Laituripaikat menee tukkoon. WC Niemen sataman venepaikan
omistajille. Kahvilapalvelua. Yleinen siisteys, asfaltin puhdistus talven jälkeen.
Venehuoltoa
Astioiden pesupiste
Messilässä sähköt katkaistaan kesäksi kokonaan laiturien läheisyydestä. Eikä satamaa kehitetä.
Siksi harkinnassa on Sataman vaihto.
Ei kotisatamassa tarvitse palveluita, niitä tarvitaan vierassatamissa.
Kesävesi veneen pesemiseksi kevät/syksy
Torimyyjiä satamaan ja matka muisto myymälää ja pani ruokakauppa esimerkiksi k-marketti
Palvelut riittävät. Tiet aallonmurtajalle kesäisin surkeassa kunnossa, kerran kesässä suurimmat
kuopat lanattu. Kestopäällyste? Niemen talvisäilytys alueelle vesipisteitä, järvivesi riittäisi, syksyllä
veneen pesu järjestetään mitä erilaisemmilla konsteilla!
Toivon,että parkkimaksuja EI perittäisi keltään, koska ilmaisparkit tuovat satamaan
asiakkaita/turisteja!
Laivureille omat ilmaisparkit (jos parkkimaksut tms. tulee
Veneiden tankkaus ja turisteja ajatellen vieraslaitureita ja sosiaalitiloja
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Olen nykyiseen tilaan tyytyväinen.
Vartiointi esim. kamerat
Kahvila-ravintolapalvelut
Kahvila/ Ravintolapalveluja veneilijöille.
WC, johon pääsee laiturin avaimilla. Jätekatoksen valaistus, pitkäaikaispysäköintipaikat
selkeämmiksi, nyt on villi pysäköinti kentällä. Mahdollisuus lastata vene laiturin vierestä ilman
pelkoa parkkisakoista (esim. valmis lappu, johon tuloaika ja annetaan aikaa esim. 20 minuuttia.)
Nyt pitää kantaa tavarat portin sisään ja viedä auto pois jos vene on laiturin päässä.
En oikeastaan mitään, koska kilometrin päässä on Kanavalahden satama. Siellä on kaikki
tarvittavat palvelut.
Olisi tietysti hienoa, jos APS:lla olisi pieni talo käytettävissä sataman vieressä, jossa käydä
suihkussa ja saunassa. Mutta ei todellakaan tarpeellista.
Mastonosturia ei löydy Lahdesta, tälle olisi kova tarve. Ei tarvitse olla kummoinen, mutta
käsinveivattava malli, jossa olisi tikkaat varusteiden kiinnittämistä varten, olisi mahtava.
Samanlainen kuin Messilässä. Mielestäni sen voi hinnoitella suoraan purjevenepaikkojen hintaan
pienenä lisänä nykyiseen hintatasoon.
Toinen asia/kehitystoive, jolle en löydä sopivampaa vastauslokeroa, koskee laitureiden siisteyttä
ja lintujen ulosteita. Ajoittain M-laituri ainakin on todella hurjassa kunnossa.
Muuten olen tyytyväinen Niemen satamaan kaikilta osin.
Wc, ehdottomasti oltava!
Jonkinlainen vartiointi ympäri vuoden. Kohtuullinen maksu kaikilta sataman käyttäjiltä, esim. 20
e/v
Rantakahvilan aukioloajat. Nyt avautuu kesäkuun puolivälissä ja sulkeutuu jo elokuun
puolivälissä.
Ehdottomasti Niemessä pitäisi olla jonkinlaista kahvilatoimintaa ja se bensiiniautomaatti aina
toiminnassa. Siitä on huonoja kokemuksia. Mutta jos veneellä tulet Niemeen, et saa esim.
virvokkeita tankkausreissulla ja tämä on iso miinus, koska tankkauspistettä ei ole muualla. Todella
huono imago Lahden alueen satamille yleensä tällainen huono palvelu, jos vertaa muihin
tankkausasemiin reitillä Lahti-Jyväskylä.
Polttoainetankkaus Teivaan satamaan ja lokkikarkottimet laitureille!
Istuimia oleskeluun.
Laitureita voisi kunnostaa. Loputon paskan hajuun. Voisi jotain tehdä. Ei ole hyvä syödä
satamassa kun paska haisee.
Sen että se olisi lahdessa.
Matkustajasatamassa on rähjäisen näköisiä ravintolalaivoja: huono maali, suojatekstiilit
(=mainostekstiilit) laivojen kaiteilla repsottavat, "varastot" rumasti kannella tai ikkunoiden takana
näkyvissä, epämääräisen ja epäsiistin näköistä (etenkin talvisaikaan)! Ym.ym.
Aallonmurtajalle puomi. Ja asvaltipinta. Hiekan pölyämisen. Saatava loppumaan
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8. Olisitko valmis maksamaan lisäpalveluista
kotisatamassasi?
Vastaajien määrä: 127

9. Mitä mieltä olet laituripaikan hinnasta
kotisatamassasi?
Vastaajien määrä: 128
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10. Kuinka tyytyväinen olet venepaikkojen
sähköiseen varauspalveluun?
Vastaajien määrä: 129
kommentoijien määrä: 55
asteikko 1 huonoin, 5 paras

Tyytyväisyys varausjärjestelmään

1

2

3

4

5

EOS

Yhteensä

8

7

11

16

13

74

129

6,2% 5,43% 8,53% 12,4% 10,08% 57,36%

11. Jos varasit venepaikkasi Lahti-Pisteessä,
kuinka tyytyväinen olit saamaasi palveluun?
Vastaajien määrä: 121
kommentoijien määrä: 26
asteikko 1 huonoin, 5 paras

Tyytyväisyys asiakaspalveluun

1

2

3

4

5

EOS

Yhteensä

2

4

8

7

5

95

121

1,65% 3,31% 6,61% 5,79% 4,13% 78,51%
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12. Miten parantaisit venepaikkojen
varauskäytäntöjä ja sähköistä palvelua?
Vastaajien määrä: 25
Vastaukset
Venepaikkojen hinnoittelu sama kuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille. Tämä kommentti tulee
väärään kohtaan, mutta haluan sen tuoda esille: Lahti ei ymmärrä eikä osaa hyödyntää veneilyä
matkailuvalttina. Yksi ainoa tankkauspiste! Tästä puhutaan paljon eri seuroissa ja ihmetellään
miten tämä voi olla mahdollista. Missä Lahti mainostaa ja toivottaa tervetulleiksi veneilijät
Vesijärvelle ja Lahteen?
Selkeä malli, nyt 80-luvun tyyli asioida näissä. Sähköisiä kunnon palveluita kehiin.
Talvisäilytyspaikkojen määrää on lisättävä merkittävästi, että vesijärven veneily säilyy
tulevaisuudessa. Nyt säilytyspaikkojen puute rajoittaa isomman veneen hankintaa, koska sitä ei
saa säilöön.
vuosittaiset tarkistukset pois.
Vuosi sitten kun järjestelmää käyttöönotettiin siinä oli virheitä. Systeemi salli päällekkäisiä
varauksia ja sain siitä kuulla kanssaveneilijältä - hyvä ettei poliisia tarvittu!! No sain uuden paikan
mutta Tänä vuonna systeemi ei anna uusia viimevuotista varausta!!!
Eli lyhyesti - softa kuntoon niin kyllä se siitä.
Sen olisi syytä toimia. Yritin kolme kertaa ja sain erilaisia virhetilanteita. Kaksi kaatumista
pankkivarmennuksen jälkeen palatessa palveluun ja yksi sovelluksen kaatuminen. Tein sitten
varauksen Lahti-pisteessä.
Ei ole kokemusta. Proomukadun venesatama on osakeyhtiö, jossa osakkailla on vakituinen
laituripaikka.
Pitäisi olla äärimmäisen yksinkertainen, helppo ja toimiva.
Sähköisiä palveluja tulee lisätä ja monipuolistaa
Ohjeet siitä mistä avaimen saa voisi kertoa varausvahvistuksessa.
OK
Nyt toimii
Ei käytössä, pursiseuran omat paikat.
Ilmaiset vieraspaikolla roikkujat Moottorirannassa ja Niemessä
rahastuksen piiriin.
Hyvä järjestelmä jos toimii! Muutaman päivän kokeilun jälkeen palveluun ei saanut yhteyttä. Soitto
ja asiat lähtivät rullaamaan muuta kautta. Kiitos!
En ole käyttänyt ko. palvelua
Maksamattomat paikat näkyviin ja vapaiksi palveluun, viime vuonna näkyi paikkojen yhteydessä
varaus vuoden loppuun asti.
Selkeämmät kartat paikkoineen ja varauksineen.
Valitettavasti en osaa sanoa, koska veneemme ei ole VESIJÄRVELLÄ.
Netti ei toimi. Tänäkään vuonna varausohjelma ei mennyt läpi ekalla yrityksellä.
Yksityisiä venepaikkoja tyhjinä. Kuinka nekin saataisiin (vuokra)käyttöön?
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13. Kuinka tervetulleita tapahtumat ovat
kotisatamaasi tai sen lähistölle?
Vastaajien määrä: 132
asteikko 1 huonoin, 5 paras

Tapahtumat satamissa

1

2

3

4

5

5

5

17

25

80

Yhteensä Keskiarvo
132

4,29

3,79% 3,79% 12,88% 18,94% 60,61%

14. Perustele halutessasi valintaasi
Vastaajien määrä: 39
Vastaukset
Tapahtumat toisivat eloa, ihmisiä ja veneitä satamaan.
Veneilijät ovat kiinnostuneita monipuolisesta tapahtumatarjonnasta. Päijänteen alueen kunnat ja
kaupungit osaavat kertoa veneilijöille eri mahdollisuuksista. Miksi Lahti ei tiedota / ole aktiivinen?
Siellä voisi viettää veneellä vapaa-aikaa.
Seurassamme on noin 150-200 veneseuraa, aivan varmasti viettäisimme aikaamme myös
Lahden satamassa jos kokisimme saavamme palvelua. Tapahtumat olisi vetonaula useille
veneseurueille.
Satama ei ole ensisijaisesti oluttapahtumatori?
Satamassa on hieno viettää aikaa
Meillä on kokemusta kaikista Lahden satamista. Kaikkialla taso heikkoa tai nuhjuista. Kaikki
vesillä liikkumisen äärellä oleva kehittäminen ja tapahtumat ovat todella tervetulleita.
on ikävä esim. Fi venekisoja - Tapahtumat tuovat näkyvyyttä koko kaupungille.
Lisää ilkivallan mahdollisuutta.
Vesijärven satama ympäristöineen on muutakin kuin vain veneiden säilytyspaikka. Lahti on
Päijänne-Vesijärvi -alueelta katsottuna "pussin perällä", mutta satamapalvelut ja tapahtumat ovat
järvimatkailun kannalta tärkeitä.
Satamassa voi olla elämää.
Elävöittää satamaa ja toimintaa. Vesielementti ja veneily vapaa-ajanviettomahdollisuutena
lisääntyy
Venettä voi käyttää majoitukseen ja tapahtumat elävöittävät paikkaa.
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En kaipaa jos en nyreksikään. En yleensä yövy veneessä sen ollessa kotisatamassa.
Tuoreiden vihannesten ja marjojen myynti
Kotisatamasta lähdetään veneilemään ja palataan veneilemästä, tapahtumat ovat sivuasia.
Elämä satamassa lisää tarjontaa ja vähentää varkaita
Silloin tulisi olla vartiointi tai portit, jotta veneisiin ei pääsisi.
Saa ja pitää olla sopivasti tapahtumia.
en vietä aikaani kotisatamassa
Teivaa on nykyisin aika hengetön satama, lisää häooeneinkiä!
Tapahtumissa on mukava käydä veneilyetappeina.
Musiikki ja hyvä ruoka kiinnostaa.
En vietä aikaa kotisatamassa, vaan veneilen ja poikkean muihin vierassatamiin.
Tapahtumat viereisessä Suopellon satamassa tuovat kuntaan rahaa ja elämää.
Loistavia paikkoja yleisötapahtumille.
että ois konsertteja kesällä ja muita tapahtumia
Tapahtumat satamissa ovat myös veneilyn markkinointia. Niissä myös markkinoidaan Lahtea
järvenrantakaupunkina ja se on kaikkien lahtelaisten etu.
Tämä on Lahtelaisten (ja muidenkin) olohuone :)
Kaikki käy, jos laivat saavat olla rauhassa
Elävöittää satama-aluetta ja tuo kaupunkilaisille + kaikille muille kävijöille satama-aluetta tutuksi.
On Lahden vetonaula.
Elävöittää satamaa ja alueen elinkeinoelämää.
Sinänsä tapahtumissa ei vikaa. Valitettavasti ne mukanaan tuovat usein kielteisiä lieveilmiöitä
roskaamisen ja ilkivallan muodossa (känniset ihmiset).
Kiva kun on tapahtumia mitkä saa ihmiset liikkeelle
Tekee satamasta elävämmän.
Ei pelkästään nuorisojuhlia.
Elävä satama
Satama ja ranta on kaikkien yhteistä rantaa. Sitä ei saa rakentaa siten ettei se ole avoinna
kaikille. Ei hotellia rantaa tukkimaan.
Tapahtumat sinänsä tervetulleita, mutta melu- ja häiriötaso pitää säätää alhaiseksi, myös
lähiasukkaiden takia. Nykyaikana useimmiten musiikki aivan liian lujalla ja basso kaikuu pitkin
järveä tosi kauas ja häiritsee kesäillan idylliä.
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15. Millä perusteella valitset satamat, joissa
vierailet tai jopa yövyt?
Vastaajien määrä: 91
Vastaukset
Palvelut, tapahtumat, "Marina-henki"
Hyvät satamapalvelut (tankkaus, vaatehuolto, etäisyys ruokakauppaan ym. palveluihin,
huoltomahdollisuudet). Kesäaikana tapahtumatarjonta.
Palveluiden perusteella.
Sataman toimivuuden ja palveluiden perusteella. Esim. Onko mahdollista tankata vene.
Palvelut, kivaa tekemistä.
Kunnon laiturit, tankkaus/huoltopiste, ravintola, baari, peseytymistilat
Siellä on tilaa ja palveluita
Palvelut, rauhallisuus, sopivasti reitin varrella.
1. Riittävästi vieraspaikkoja
2. Sauna
3. Ruokakauppa tarpeeksi lähellä (Korpilahti, Kuhmoinen, Jyväskylä)
4. Pyykinpesu onnistuu (Korpilahti, Jyväskylä)
Rauhallinen paikka
Tilava laituri, sähkö, vesipiste, sauna.
Palvelut ja sijainti ratkaisee
Hinta, sähkö, suojaisuus, palvelualttius
Palvelut ja sijainti sekä viihtyvyys.
Palveluiden tason, siisteyden, syvyyden, kiinnittymistapojen, laadun, viihtyvyyden ja suositusten
perusteella. Lähtökohtaisesti yövymme aina kohteessa jos kiinnitymme satamaan. Pääasia
veneilyssähän on vesilläolo :) Lahti on ainoa kaupunki Päijänteen suurvesistössä, jossa
yöpyminen ei ole mahdollista!!! aika noloa.
Turvallinen, suojaisa, kauppapalvelut lähellä, wc, suihku, maasähkö
palvelut....laiturit
Hinta / Laatu Tuulen suoja, viihtyvyys etenkin yöllä!
Palvelut, ruoka, maisemat
Tankkaus, (vesi polttoaine), septityhjennys,, ravintola, kaupat, pyykinpesu, sauna, turvallisuus
(laiturit ja kiinnitysmahdollisuudet), helppo operointi, saavutettavuus, tapahtumat , maasähkö,
Palvelut.
Laiturin saatavuus ja saavutettavuus, ravintolapalvelut
Palveluilla, ympäristöllä ja turvallisuudella kaikilla on merkitystä. Jos lähistöllä on tasokas
ravintola, sinne on aina mukava mennä. Nimenomaan tuoretta terveellistä lähiruokaa, eikä aina
vain rasvassa uppopaistettuja nakkeja, ranskalaisia ja pitsaa...
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Selkeästi vesiltä opastettu ja riittävästi vierasvenepaikkoja.
- Tankkausmahdollisuus
- Laiturisähkö ja vesi
- Ravintola, josta saa aamiaisen
- Peseytymis- ja saunomismahdollisuus
Sähköpaikan olemassa olo, sekä muonitus palvelut.
Yleensä joko luonnonsatamia tai sitten paikka jossa on palveluja ja helppo toimia.
Sijainti, palvelut, laiturit/veneen kiinnitys.
Saavutettavuus, Palvelut
Kiinnostava retkikohde
Palvelut, esim. ravintolat ja mahdolliset tapahtumat ja polttoaineen jakelu plussaa
Hyvät palvelut, kun tarvitsee kaupassa käydä. Muutoin haen luonnnonläheisyyttä ja rauhaa.
Hyvät palvelut ja hyvä laituri
Viihteen ja palveluiden, sekä suosituuden perusteella
Palvelut, sijainti
vierailut yleensä Päijänteellä saarissa, ostokset hoidetaan Kuhmoisissa joka on hyvä satama.
Palvelut
Palvelut
Kiinnittymislaiturit, lähietäisyydellä olevat kaupat, yöpyessä rauhallinen ympäristö
Sijainti, siisteys, saniteetti ja suihkutilojen siisteys, kaupan läheisyys, veneilijän muut palvelut
(septi, polttoaine, vesi ja sähkö)
Palvelut, laiturit, palvelu, siisteys, tapahtumat, sijainti
Palvelut, ruokailu, polttoaine, septi
Suojaisa satama ja hyvät palvelut
Palvelut, esteetön pääsy tankkaus,septi- ja pilssivesityhjennyspaikalle
Palvelut, septin tyhjennysmahdollisuus, laituriin menon helppous, suojaisuus.
Mahdollisuus ruokailuun, suihkut, mahdollisesti sauna, WC:t. Grillausmahdollisuus. Turvallisuus.
Ruokakauppa siedettävän lähellä. Sähköpistokkeita riittävästi. Veden ja polttoaineen tankkaus
plussaa. Hyvä rantaravintola, jossa myös musiikkitapahtumia. Riittävästi vieraspaikkoja!
Laituritilat
Päijänne, puhtaat vedet, palvelut, miljöö
Sähkö,vesi,vessa,suihku,septi,kahvila,ruokakauppa,,
Aikataulun, vapaan tilan, palvelujen perusteella.
Sinne pitää päästä purjeveneelläni, jonka maston korkeus on 16 m. En pääse yhteenkään
Vesijärven tai Päijänteen rannalla sijaitsevaan kaupunkiin veneelläni. Meitä vastaavia veneilijöitä
(=maston korkeus korkeampi kuin siltojen alituskorkeus) on vesialueellamme varmaakin 150 - 200
kpl. Emme siis voi veneillämme vierailla alueen kaupungeissa ja käyttämässä palveluita niissä.
Siisteys , palvelut , ei känniläisiä.
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Kokemuksen perusteella
Oma tarve. Läheisyys sekä pysäköinti ja palvelut. Suojaisuus niin tuulilta kuin myös ilkivallalta.
Matkasuunnitelma, tuulen suunta, palvelut
Sopiva etäisyys. Siisteys. Laituri/puomipaikka . Sähkö. Ympäristö.
Siisteys, palvelut, turvallisuus
Vierasvenepaikkojen riittävyys, siisteys, ruokailupalvelut, elintarvikekauppa
Veneilyä palvelevat peruspalvelut, suojaisuus, etäisyys ruokakauppaan ja Alkoon, väylän vapaa
alikulkukorkeus > 15 m ja syvyys > 2,0 m, saunomismahdollisuus.
Saatavien palvelujen perusteella. Satamassa tulee olla ravintolapalvelut, sähköt septi ym.
peruspalvelut. Kunnon peseytymistilat ja sauna on plussaa.
Edullinen, käymälä ja suihkupalvelut riittää, muu on plussaa. Hyvä esimerkki on Kuhmoinen,
ensimmäinen yö ilmainen, suihku ja yleinen saunavuoro ilmainen. Hyvä palveleva ravintola jossa
mielellään käyttää säästyneen rahan ruokailuun ja aamupalaan. Huono esimerkki Padasjoki joka
on hinnoitellut ja "palvellut" itsensä pois omalta listaltani.
Kävelymatkan päässä sijaitsevat kaupat ovat myös tärkeitä.
saavutettavuus ja palvelut
Hyvät laiturit WC tilat. Hinnasto ei kipurajalla.
Suojainen ja hyvät laiturit. Pitemmillä reissuilla kaupan, jätehuollon ja muiden palvelujen läheisyys
on 2-4 päivän välein tärkeä.
Tankkausmahdollisius, septityhjennys, juomavesi. Siistit veneiliöiden huoltotilat(sauna, wc)
kunnollista ruokaa saatavilla satama-alueelta. Korpilahti on esimerkki hyvin hoidetusta ja
toimivasta satamasta. P
saavutettavuus
hyvät palvellut
Saavutettavuus, palvelut ja tapahtumat
Palveluiden saatavuus, oheistapahtumat
Tapahtumat,
Vapaa tila
Laiturit
Kiinnittymismahdollisuus laituriin ja palvelut (septi- ja pilssityhjennys) ja myös
päivittäistavarakauppapalvelut
Luonnon satamat tai kuntien suuret laiturit
Viihtyvyys ja satamaan pääsy
Viihtyvyys, siisteys, yö ajan rauhallisuus ja ennen kaikkea palvelut!
Sähkö, ravintola, saunat, palvelujen läheisyys
Palvelut, siisteys, sijainti ja tapahtumat.
Ruokakaupan läheisyys, mahdollisuus tankata, mahdollisuus ruokailla, ruokailun hinta.
Minne tuuli kuljettaa. Yleensä Päijänteen satamista Korpilahti, Suolahti, Kuhmoinen ja Padasjoki.
Tuskin koskaan Vesijärvellä.
Viihtyvyys
Pilssi septi ja on huomioitu myös isot alukset
16/26

Rauhallisuus, palvelut, luonto
Sijainti, saavutettavuus, palvelut ja kiinnittäytymispisteet (laiturit).
Palvelujen perusteella
Palvelut
Sattumanvaraisesti.
Laiturien käytettävyys, palvelut, ympäristö
Palvelut, kuten veneen huolto ja polttoaineet. Saunomismahdollisuus ja lyhyt matka kauppaan.
Kohtuullinen yöpymismaksu, max 10e/pv.
Kaupalliset satamat valitaan palveluiden ja kaupan läheisyyden takia ja muuten yöpymiseen
satama jossa voi nolla rauhassa (saarisatama).
Palveluja pitää olla saatavilla, ettei tarvitse lähteä kävellen etsimään. Ruokaa, juomaa, ja
virvokkeita. Toimivat ja siistit wc ja peseytymistilat.
tapahtumat ruokakaupat nähtävyydet viihtyisyys
Palvelut
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16. Mikä tekee vierasvenesatamasta
kiinnostavan ja houkuttelevan?
Vastaajien määrä: 90
Vastaukset
Toimivat satamapalvelut veneilijöille sekä muille ( Ihmiset tulevat satamaan katselemaan veneitä
ja nauttimaan tunnelmasta)
Ks. edellä. Lahdessa on vain yksi tankkauspiste (oliko se Niemessä vai missä???), ja
vierasvenesatama taitaa olla Lokin rannassa. Mistä veneilijä tämän tietää?
Esimerkiksi Korpilahdelta löytyy kaikki palvelut, jotka tekevät vierasvenesatamasta houkuttelevan.
Samaa toivoisi myös Lahden vierasvenesatamasta. Kaupunki on houkutteleva, mutta palvelut
ovat Lokin tarjontaa lukuunottamatta vaatimattomat.
Kaupungin läheisyys, monimoitoiset palvelut.
Palvelut, kivaa tekemistä.
Se kun kokee olevansa tervetullut, sen näkee yleisilmeestä ja onko viihtyvyyteen panostettu.
Palvelut lähellä
Venepalvelut, suojaisuus, hinta
Rauhallisuus, ravintola, siistit suihkutilat etäisyys kaupoista.
1. Siisti
2. Kohtuuhintainen ravintola lähettyvillä
3. Sauna + veneilijöille tarkoitettu kettiö tms, missä sateella onnistuu tiskaaminen
Rauhallisuus, palvelut
Sauna. Ravintola
Kunnon laiturit ja hyvä ravintola
Palvelut, hinta, turvallisuus ja viihtyvyys
siisteys, toimivat palvelut: sähköt, vedet löytyvät heti. Tankkausmahdollisuus lähellä.
Luonto, ravintoja ja hygieniapalveluiden taso, lasten leikkipaikat, laitureiden kunto ja turvallisuus,
retkeily- ja turismimahdollisuudet, kylän, kaupungin kesustan saavutettavuus, palveluasenne ja
ote.
että vierasveneet ovat tervetulleit
Hinta / Laatu, palvelut, läheisyys ja kulkuyhteydet keskustaan, rauhallisuus!
Tapahtumat, palvelut ja sijainti
Hyvä ruoka, kiva seura
Katso edellinen vastaus
Sauna , vesihuolto ,septintyhjennys
Aktiivisuus, turvallisuus ja ravintolapalvelut
Palveluiden ja tapahtumien läheisyys. Lapsiystävällisuus on iso juttu koska lapset nimenomaisesti
odottavat saapumista aina satamiin.
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- Elävä ympäristö, jossa on paikallisia ihmisiä ja tapahtumia
- Sadesäälläkin paikka, johon mennä pois veneestä
- Kaupallisia palveluita (ruokakauppa lähellä)
Sähköpaikan saanti, ravintolapalvelut, päiväretkipaikat saavutettavissa kävellen.
Hyvät palvelut ja mahdolliset tapahtumat sekä siisti ympäristö.
1. Tapahtumat, 2. Palvelut 3. Sijainti
Tapahtumat, retkikohteet
Hinta, paikkojen saatavuus ja palveluiden taso
Hyvät palvelu lähellä; suojaista laiturit, joihin helppo ajaa, yöllähiljainen ja rauhallinen.
Palvelujen saatavuus
Vierasvenesatamassa tulee olla tankkaus, septityhjennys, pilssityhjennys, hyvät ravintolapalvelut
myöhään yöhön, suosittu paikka, missä tapaa muita veneilijöitä ja kuntalaisia, kauppa lähellä ja
ystävällinen, sekä palvelualtis satamapäällikkö.
sähkö, kaupat lähellä, myös sauna hyvä lisä, jos pitempi reissu pesukone ok.
Palvelut satamassa. Lahdessa tietysti suurehkon kaupungin läheisyys.
Suojainen sijainti, siisti ja rauhallinen ympäristö, asiallinen palvelu
palvelut, laiturit, palvelu, siisteys, tapahtumat, sijainti
Tapahtumat ja kaunis ympäristö
Palvelut, tiedottaminen veneilyseurojen kautta, maine veneilijöiden keskuudessa, ystävällisyys
palveluissa
Palveluiden läheisyys, esim. Kaupat
Sataman palvelut. Sataman lähialueet järvellä kiinnostavia. Esim. Padasjoki.
Palvelut lähellä
Päijänne/Ruotsalainen, puhtaat vedet, palvelut, miljöö
Hyvät kiinnitysmahdollisuudet,palvelut
Peruspalvelut. Peseytyminen, WC, ruokailumahdollisuus.
Satamassa tulee olla kunnon laituri ja kiinnittymismahdollisuus, polttoainejakelu, vesipisteitä ja
toimivat letkut, toimiva septin- ja pilssintyhjennysjärjestelmä sekä WC- ja suihkutilat, mielellään
myös sauna. Opastetaulut ovat myös tärkeät. Tällaisista palveluista voi hyvin veloittaa 10 - 15,per kerta (=yöpyminen)
Palvelut, sauna ja grillauspaikka
Sauna, uimamahdollisuus, palvelut,
Muut veneilijät sekä palvelut.
Sijainti, tapahtumat
Hyvä ruoka. Hyvät oheispalvelut lähellä. Siisteys.
Palvelut lähellä. Saunamahdollisuus. Polkupyörän vuokrausmahdollisuus. Ruokaravintola.
Tankkausmajdollisuus eli kaikki palvelut.
Palvelut, lenkkeilymahdollisuudet, nähtävyyskohteet
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Riittävästi tilaa, hyvät ja helpot laiturit kiinnittyä.
palvelut
Ravintolapalvelut, kaupat hyvien yhteyksienpäässä.
Kohdan 15 vastauksen lisäksi palvelu yleensä. Rantautumisen helppous pienellä miehistöllä.
Päivällä saa olla vilskettäkin mutta yöajan rauhallisuus on plussaa.
tapahtumat ja palvellut
Palvelut ja tapahtumat
Hyvä sijainti,edulliset hinnat,hyvä palvelu,kiinnostavat ja monipuoliset ohjelmat
Siistit asialliset paikat. Palvelut, polttoaine, vesi, kaupat. Hyvät ruokailumahdollisuudet
Tapahtumat, Laiturit
Hyvät laiturit ja palvelut.
Palvelut
Tapahtumat ja palvelut sekä etäisyys keskustaan
Siisteys ja riittävät tilat. Edullinen satamamaksu
ks ed vastaus
Palvelut ja tunnelma
Palvelut, siisteys, sijainti ja tapahtumat.
Siisteys, palvelut, ihmiset
Tarpeeksi vierasvenepaikkoja ettei tarvitse aamulla hötkyillä. Riittävät palvelut.
Palvelut ja tapahtumat
Hyvät palvelut ja henkilökunta
Sijainti, saavutettavuus, palvelut ja kiinnittäytymispisteet (laiturit) ja edellisten lisäksi myös hinta.
Hyvät palvelut
Palvelut, tapahtumat, siisteys
Tapatumat ja palvelut.
Idyllisyys, tapahtumat
Katso edellinen + ystävällinen palvelu
Hyvät palvelut ja iloinen reipas henkilökunta.
Tunnelma ja tapahtumat, ihmiset liikkuvat alueella. Siellä missä ei tapahdu, ei ole ihmisiä, eikä
yleensä mukava myöskään käydä.
tapahtumat ruokakaupat nähtävyydet viihtyisyys
Kauniit rakennukset. Hyvät palvelut. Ravintolat.
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17. Millä perusteella voisit suositella Lahtea
veneilevälle ystävällesi?
Vastaajien määrä: 78
Vastaukset
Tällä hetkellä en voi suositella.
Tällä hetkellä en suosittele kenellekään. Suurin syy on ettei ole tankkausmahdollisuutta ja jos niin
hyvin epävarma.
En voi suositella, en käy kovin usein koska on heikko.
Tällä hetkellä en valitettavasti millään, Lahti ei palvele veneilijöitä. Jos tilanne muuttuu niin
kaupungin läheisyys, ihmiset ja upea luonto olisi houkuttimina.
En tiedä?
Jos nyt haluaa mennä Vääksyä pidemmälle, niin lahden palvelutaso.
Keskusta on lähellä
Kaunis kaupunki, hiihtomäen alue, Radiomuseo
Hyvä saavutettavuus ja keskeinen sijainti Ruuhka-Suomessa
En osaa sanoa
Sibeliustalon ympärillä mukavasti tapahtumia jne
Sataman ravintolapalvelut
En valitettavasti voi. Tai voin, hyvänä lähtösatamana. Puuveneilijöille on purjehdusseuralla
loistavat tavisäilytys ja kunnostustilat. Ne ovat ensiluokkaiset. Muutoin satamat ovat valitettavan
kehnot. Ympäristöhän olisi upea. Toivottavasti tulevaisuudessa voin suositella.
enpä osaa sanoa...:(
..pääset veneellä Lahden kaupunkiin
Paljon nähtävää kulkuyhteydet satamasta keskustaan hyvät.
En oikein millään edellämainituista. Ainoastaan että Lahti on mukava paikka.
Lahteen ei isolla purkkarilla pääse. Mistä tietoa palveluista?
Kannattaahan tämäkin katsoa. Mitään erikoisen houkuttelevaa en veneilyturistille keksi.
Pääsee veneellä lähes keskustaan.
Ei ole sellaisia ystäviä, jotka veneilevät muualta tänne Lahteen. Eihän tänne purjehtijat edes
pääse ja moottoriveneilijöitä en paljon tunne.
Vesijärven satama on kesäisin lahtelaisten "olohuone" ja ympäristönä varsin korkeatasoisesti
toteutettu. Rautaveneet ja laivat luovat hienoa satamatunnelmaa.
Kaikki palvelut saatavissa, ja aivan lähellä.
Satama on lähellä keskustan palveluja.
Satama melkein kaikkien palveluiden ulottuvilla
Lahden sataman alue on kesällä upea paikka ja kävelymatkan päässä on paljon ravintoloita ja
muutenkin paikka on mukavan eloisa
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Kesällä hyvät palvelut ja suojaisat satamat
Lahdessa ei ole elävää eikä viihtyisää vierassatamaa, eli en voi suositella.
Lyhyt matka keskustaan.
ei ole vielä tullut etelässä käytyä...messilässä on ajatus pistäytyä.
Lähellä keskustaa
Kaupunki on kaikkine palveluineen ja nähtävyyksineen helposti saavutettavissa vierassatamasta
käsin.
Satama lähellä keskustaa.
Lahden matkustajasataman ympäristö, lyhyt matka kaupungin keskustaan
Sibeliustalon rannan palvelut
Hyvät palvelut lähellä
Hyvät palvelut paitsi Niemen satamassa jossa veneet parkissa tankkauslaiturissa,kaupungin
keskusta lähellä,,sibeliustalo vieressä,ravintolapalvellut satamassa,satama alue viihtyisä ja siisti
Satamassa monenlaisia toimijoita. Viihtyisä ja siisti miljöö.
Lahdessa paljon nähtävää. Satamassa palveluja.
kolkko mesta, Vesijärvi, en suosittele
Hyvät laiturit,venetarvikekauppa,septi,kahvila,nosturi(Tauriainen)
Satamapalveluiden tarjonnan osalta on vaikea suositella Lahtea mitenkään.
Ehkä Teivaan satamaa
Tällä hetkellä en. Tänne ei pääse (Matalat sillat, ei polttoaine tankkauksesta varmuutta ym.)
Keskusta on lähellä
Voisi poiketa katsomassa museot ja kuuntelemassa konsertteja sekä viettää iltaa kaupungilla ja
yöpyä hotellissa tai veneessä. Hyvät palvelut lähellä.
Kaupungin palvelut lähellä, sataman alueella vilkasta elämää..
kaupunkikohde, jos sellainen kiinnostaa
No Teivasta voi suositella, koska siitä suht lyhyt matka kaupunkiin, Satamaravintolat lähellä, sekä
asialliset suihku ja WC tilat.
matkustajasataman palvelut, ravintolat ja tapahtumat
Sijainti lähellä keskustaa.Hyvät ravintolat lähellä
Kaupungin ja sataman palvelujen läheisyys.
Niemi ja teivas ovat surkeita. Samoin niissä olevat veneiliöiden huoltotilat. Sen sijaan Lahden
satama on loistava paikka jonne aina vien vieraat käymään. Hyvät baarit, kahvilat, ravintola ja
tietenkin upea sibeliustalo.
Sataman palvelut, vesiyhteydet pitkälle aina Jyväskylään saakka. Saarissa hyviä
virkistäytymispaikkoja, laavuja jne.
tapahtumat palvelkur
Kaupungin palveluiden läheisyys
Ison kaupungin muut palvelut lähellä, tapahtumia on kaupungissa kesällä.
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Kaupunki lähellä
Tapahtumat
Vieraslaiturit
Aika löytyy tilaa ja palvelut lähellä.
Voin "lainata" laituripaikkaani, kun oma alus kesäsatamassa
Sekä Niemi että Teivaa ovat ok
Sataman palveluilla
Matkustajasatama sen palveluiden ja siistyden vuoksi.
Lähellä kaupunkia ja palveluja. Matkustajasatama hieno ja siellä kesällä paljon tapahtumia.
Mukavan reitin päässä Vääksyn kauniin kanavan jälkeen etelässä.
En ole koskaan vieraillut Lahdessa.
Hieno kesäkaupunki ja satama. Luonto ja kaupunki sulassa sovussa
Sijainti, saavutettavuus, palvelut ja kiinnittäytymispisteet (laiturit).
Kävelymatka kaupunkiin
Mielenkiintoinen kaupunki palveluineen joihin on lyhyet matkat satamasta.
Kaupungin läheisyys
Sataman alueen tapahtumat.
Keskustaan on lyhyt matka ja sibeliustalon rannassa on kesällä tapahtumia.
Vesijärvi on kokemisen arvoinen. Teivaan satamassa kesällä iloinen meno.
Sataman viihtyisyys tapahtumat
Matkustaja sataman vuoksi.
Matkustajasatama ja Sibeliustalo aivan viehättävä alue. Vain HYVÄ kahvi puuttuu sataman
palveluista.
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18. Onko jotain, joka estää suosittelemasta
Lahtea veneilevälle ystävällesi?
Vastaajien määrä: 70
Vastaukset
Tällä hetkellä palvelut hajallaan, opastusta tarvitaan lisää. Vierasveneitä todella vähän.
Tankkaus; vierasvenesatama Teivaassa ja tankkaus Niemessä..... Ihan käsittämätöntä!
Palveluiden puute vierasvenesatamassa.
Suurin syy on ettei ole tankaus mahdollisuutta ja jos niin hyvin epävarma.
Lahden palvelut ja taso heikkoa.
"Pussinperä", satama-alueen sekavuus. Esim jätehuolto on siroteltu monen kilometrin matkalle.
Polttoainetta saa, ehkä... Lahdesta ei pääse veneellä kuin takaisin sinne mistä tulikin.
Vierasvenepaikkojen sijoittelu syrjäinen tai rauhaton
Vääksyn ja Karisalmen siltojen ali ei mahdu purjeveneellä
Palvelut puutteellisia, septi? polttoaine?
Talvisäilytysmahdollisuuden totaalinen puuttuminen, eli joudut viemään veneesi pois kalliilla
nosturiautolla Lahdesta ja tuomaan sen keväällä takaisin, eli miksi sen vuoksi toisin veneen
Lahteen. Voihan sen viedä Padasjoelle tai merelle.
Polttoaineen saanti huono.
Ei ole
Palvelut pirstaloituneet kauas toisistaan.
Bensa/septi niemessä, josta pitkä matka esim keskustaan
Niemen satama ei ole myöskää paikkana viihtyisä. Esim
Lomalla hakeudun mielummin satamaan vaikka pariksi päiväksi joka viihtyisä ja kaikki palvelut
lähellä.
Haasteena Lahteen tuloon myös Karisalmen ja Vääksyn siltojen mataluus
Nykyisillä keskikokoisilla ja isoilla purjeveneillä ei pääse siltojen vuoksi edes Vääksyyn eikä
varsinkaan Lahteen
Vaaralliset tai heikkotasoiset laiturit, kiinnittymismahdollisuudet heikot, nuhjuista, likaista,
palveluita ei ole juuri lainkaan, ei mitään tarjottavaa, opasteet lähiympäristöön tutustumiseen
ollaan unohdettu - ylipäätään image "lehti ei halua veneilijöitä".
Satamasta puuttuu "elämä". Lisäksi kauppapalvelut ovat kaukana.
..etsiessäni venepaikkaa Lahden alueelta..hain paikkaa
myös lahden satamatoimistosta hyvissä ajoin keväällä..vastaus tuli lokakuussa että nyt teille olisi
paikka...olin jo ollut kesän messilässä.. vapaita paikkoja oli kuitenkin koko kesän esim.
teivaassa..mielestäni satamatoimistoa vaivaa jokin?????? Viime kesältä
vieraspaikkojen varauksessa oli jotain hämminkiä esim.
teivaassa homma ei toiminut????
Palvelut itse satamassa, ehkä hieman liikaa, keskittyneet vain ravintola toimintaan!
Ei
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Palvelut?
Ei erityisesti
Lahteen ei pääse yli 11m mastolla Päijänteeltä.
Ks. edellä
Vierasvenepaikkoja pitäisi Vesijärven satamassa olla riittävästi (en ole perillä nykyisestä
tilanteesta).
ei ole
Vierasvenesatama on aika karu paikka.
Saavutettavuus purjeveneillä
Huonosti opstetut palvelupisteet esim. missä vesi, septintyhjennys, mistä saapi polttoainetta,
missä lähin mastonosturi jne.
Vierasvenesatama palveluineen tulee rakentaa Sibeliustalon ja Lahti Aquan vedenottoputken
välimaastoon. Muita paikkoja ei ole, eikä tarvita.
On höpöhöpöä, ettei esim. tankkauspaikkaa voida turvallisesti rakentaa satamaamme. Muuallakin
onnistuu.
Ei sen enempää Teivaa kuin Niemikään, sovi vierassataman paikaksi.
on, kun en ole vieraillut..
Purjeveneilijälle Lahti on matalien siltojen takana sijaitseva pussinperä, saavuttamaton paikka.
Polttoaineenjakelupiste kaukana vierasvenesatamasta.
Vierasvenesatama ei ole erityisen houkutteleva, paikkoja vähän.
Matalat sillat jo Pulkkilanharjulta eteenpäin
Ei saa polttoainetta
Suuremman veneen tankkaus hankalaa.
Vierailusatamana palvelut huonot. Teivaasta puuttuu tankkauspiste, vartioitu / lukittava
vieraslaituri. Niemessä ei palveluita jollei mene Rikulle Ace Corneriin.
Ei.
Ei
kolkko mesta, Vesijärvi, en suosittele
Ei polttoainejakelua,vc,suiku
Liian levotonta !
Vaikea suositella, kun pitää ajaa Vesijärvi edestakaisin.
Tänne ei pääse (Matalat sillat, ei polttoaine tankkauksesta varmuutta ym.)
Teivaan satamastakin on pitkä matka kävellä kaupoille. Ravintola löytyy mutta ei tankkausta tai
sauna palveluita. Esim Kuhmoinen on hyvä ja siellä viihtyy. Myös henkilökunnan asenne siellä on
kohdallaan.
polttoaineen heikko saatavuus
Teivasta lukuunottamatta satamat liian kaukana kaupungilta.
Lahti on omalla listallakin vasta tänä kesänä.
Vierasvenesataman "konsepti" ei ole ihan selvillä. Moottoriranta on tuttu, mutta missä on
vieraspaikkoja, Tauriaisella on jotain ja on Lokki ja on satama mutta kuka "omistaa"
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vierasvenepalvelut. Esim. Padasjoella on selkeästi yrittäjä joka vastaa käytännössä kaikesta,
satamakapteenit tiedetään, heillä on kasvot ja puhelinnumero.
Ei
liian vähän tapahtumia ja palveluita
Polttoaineen jakelu melko heikoissa kantimissa
Ei ole
En tiedä mihin laituriin voi laivan kiinnittää.
Noooh,, ehkä nuorison parveilu teivaassa ja satamassa
Niemen satama on ruokottomassa kunnossa !! Vanhoja romuja ylt ympäriinsä, kulkuväylät
kuoppaisia jne .. kaivataan istutuksia, penkkejä ym viihtyvyyttä parantavia asioita.
Ei enään. Palvelut ja venepaikat kunnossa Matkustajasatamassa ja Teivaassa. Tietysti aina
palveluja voi kehittää esim. vuokrasauna pienveneilijöille.
Satamien palvelut ovat eri paikoissa. Niemessä ei ole selkeitä vieraspaikkoja enää, Teivaassa
taas ei esim. tankkausta. Lisäksi Teivaassa ei ole kuin Lokki. Selkein vierasvenesatama olisi
matkustajasatama, jossa on palveluita ja kesäisin ihmisiä, joten veneilijöitä ei ole laitettu syrjään.
Matkustajasatamassa taas ei ole kuin lyhytaikaisia vieraspaikkoja.
Ei henk.koht.
Tankkaus
ei.
Pitkä matka kauppoihin ja suoraan laitureiden lähellä veneilijöiden palvelupisteen puuttuminen - ei
varattavaa saunaa.
Lokit.
Et välttämättä saa bensiiniä... jos bensa loppuu, joudut jalkamieheksi aika pitkälle reissulle.
Tankkaus.
Sillan korkeudet Päijänteelle
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