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JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

3.12.2021

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 10.12.2021.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksestä 2.6.2021 nro 168/2021 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös
koskee laiturirakenteiden pysyttämistä Päijänteellä, Sysmä. Lupaa on hakenut
Kronesia Oy.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 3.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Sysmän kunnassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 28.1.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
20849/2021.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös
seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

Sysmä Voipala 781-876-3-0 Vesialue

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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Vaasan hallinto-oikeudelle                     
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
PL 204, 65101 Vaasa 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
 
Asia 
 
Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 168/2021 (pvm 2.6.2021) koskien 
laiturirakenteiden pysyttämistä Päijänteellä (Sysmä, Kronesia Oy) 
 
 
Valittajat 
 

 
 

 
  
  
 
Prosessia hoitava henkilö ja osoite: 
 
 
Vaatimus 
 
Asianosaisina ja kiinteistöjen omistajina valitamme kunnioittaen yllä mainitusta Etelä-
Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) päätöksestä, sekä vaadimme kyseisen 
päätöksen kumoamista joko kokonaisuudessaan tai toissijaisesti osittain, jäljempänä tässä 
valituksessa esitettyihin virheellisyyksiin ja puutteisiin perustuen. Kyseinen päätös on tämän 
valituksen liitteenä 1. 
 
 
Pääkohdat ja perustelut päätöksen kumoamiseksi  
 

1. ESAVI:n antama päätös on virheellinen ja se tulee kumota, koska turvallisuuden 
heikkenemistä kiinteistöjen tai hakijan omassa saunarannassa uudesta luvatta 
rakennetusta ponttonilaiturista johtuen ei päätöksessä ole huomioitu. 

 
2. ESAVI:n antaman päätöksen lupamääräys 2 koskien laiturien käytöstä aiheutuvaa 

haittaa ja häiriötä on puutteellinen ja päätös tulee kumota.  
 
3. ESAVI ei ole huomioinut vesimaiseman oleellista muuttumista ja päätös on tehty 

virheellisin perustein. ESAVI:n antama päätös on virheellinen ja se tulee kumota. Luvatta 
rakennettu ja ympäristöön huonosti sopiva ponttonilaituri tulee poistaa nykyiseltä 
paikaltaan vesimaiseman palauttamiseksi ennalleen.  

 
4. ESAVI:n antaman lupapäätöksen aiheuttamat menetykset yksityiselle edulle ovat 

merkittävät. Menetyksiä yksityiselle edulle voidaan vähentää päätöstä muuttamalla siten, 
että päätöksestä syntyvä hyöty yleiselle tai yksityiselle edulle ei heikenny merkittävästi. 

 
 
 
 
 



 

2(6) 

Perustelemme vaatimusta annetun päätöksen ja pysyttämisluvan kumoamiseksi seuraavasti: 
 
 
Kohta 1  ESAVI:n antama päätös on virheellinen ja se pitää kumota, koska turvallisuuden 
heikkenemistä kiinteistöjen tai hakijan omassa saunarannassa johtuen uudesta luvatta 
rakennetusta ponttonilaiturista ei päätöksessä ole lainkaan huomioitu. 
 
ESAVI:n omassa vastauksessa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin vaatimuksiin on 
esitetty, että ”Laitureiden käytön turvallisuuteen liittyen on annettu lupamääräys 3 ja lisäksi 
hakija [Kronesia Oy] on selityksessään luvannut asettaa vesialueelle linjapoijun, jolla ohjataan 
veneilijöitä pysymään poissa ponttonilaiturin länsipuolelta.” (liite 1, s12, 2. ranskalainen viiva) 
 
Annettu lupamääräys 3 ei kuitenkaan pidä sisällään minkäänlaisia turvallisuuteen liittyviä 
määräyksiä tai vaatimuksia. Kyseinen lupamääräys 3 on pelkästään laiturin kunnossapitoa 
koskeva ja kuuluu kokonaisuudessaan näin: ”Luvan saajan on huolehdittava laiturirakenteiden 
kunnossapidosta asianmukaisesti” (liite 1, s10). 
 
Annettu päätös on luvattomasti rakennettujen laiturien, mukaan lukien uuden ponttonilaiturin, 
turvallisuuteen liittyen virheellinen ja päätös tulee kumota. 
 
ESAVI:n viittaus hakijan selitykseen ei ole määräys. Turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä tulee 
määräyksessä määrätä selkeästi, mikäli niistä on tarkoitus jotain määrätä. 
 

antamassa muistutuksessa (pvm 10.12.2020, ohessa liitteenä 3) on mukana liite 
1, joka sisälsi hahmotelman uuden ponttonilaiturin sijainnista ja sen etäisyyksistä kiinteistöjen 

 saunarantoihin. Kyseinen liite ja piirros on tämän valituksen liitteenä 4 
täydennettynä siten, että siihen on lisätty Suopellon tilan (781-423-1-146) ja lähimmän 

kiinteistön ( ) rajaviivan jatkeen välinen etäisyys 
ponttonilaiturista (jana E, 20,2 metriä).  
 
Ponttonilaituri on yli 30 m pituinen ja sen länsireuna noin 20 metrin päässä edellä kuvatusta 
rajaviivan jatkeesta. Suopellon tilan puolella, jossa laituria käyttävien veneiden olisi ainoastaan 
tarkoitus liikkua, kyse on käytännössä varsin kapeasta alueesta. Tämä kapea vesialue ei 
sovellu useiden veneiden liikkumiseen ja kiinnittymiseen. Myös lähimmän kiinteistön 
( ) rantaviiva ja vesialue ovat varsin kapeat. Lisäksi Suopellon tilan oma ranta, 
rantasauna ja uimalaituri ovat kyseissä kohdassa ja ovat Kronesia Oy:n asiakkaiden käytössä.  
 
On selvää, että tällä Kronesia Oy:n hallitseman Suopellon tilan puoleisella kapealla vesialueella 
rajaviivan jatkeen ja ponttonilaiturin välissä eivät tavanomaiset 5-15 metrin pituiset huvialukset 
pysty kiinnittymään ja poistumaan ponttonilaiturin länsipuolella ilman, että alukset kulkevat myös 

kiinteistöjen puolella ja vaarantavat uimarien ja rannan turvallisuuden sekä 
kiinteistöjen että Suopellon tilan puolella. Tilanne on hankala voimakkaan tuulen aikana 

sekä aina silloin, kun laiturin länsipuolella on useampi vene kiinnitettynä ja veneet kääntyilevät 
kiinnittäytymisen ja irtautumisen aikana.  
 
Kronesia Oy:n esittämä linjapoijun käyttö on toki hyödyllinen merkintä osoittamaan tilojen 
Suopelto ja  välisen vesialueen rajan selkeästi, mutta se ei kuitenkaan ratkaise 
perusongelmaa laiturin ja  tilan rajaviivan välisestä kapeudesta. Linjapoiju ei helpota 
laiturin länsipuolen käyttöä veneiden kiinnitykseen.  
 
Todettakoon vielä, että hakijan ESAVI:lle esittämä skenaario alueen merkitsemisestä linjapoijuin 
ja veneiden ohjauksesta pysymään poissa laiturin länsipuoleiselta alueelta ei ole toteutunut nyt 
alkaneella veneilykaudella. Liitteessä 5 on kuvia ponttonilaiturin länsipuolen käytöstä 
juhannukselta 2021 ja sitä seuraavalta viikolta (25.6.-4.7.2021).  
 
Mikäli ponttonilaituri saisi esimerkiksi lupapäätöstä muuttamalla osittaisenkin pysyttämisluvan, 
on ESAVI:n velvoitettava hakija toteuttamaan annetut konkreettiset määräykset (kieltämään 
veneiden kiinnitys laiturin länsipuolella, linjapoijut ym.) määrättävään päivämäärään mennessä. 
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Näin saadaan parannettua sekä kiinteistöjen saunarantojen että Suopellon tilan omien 
saunojien ja uimarien turvallisuutta.  
Veneiden kiinnityksen kieltämistä ponttonilaiturin länsipuolelle voi tehostaa tarvittavien 
ohjaustaulujen lisäksi esimerkiksi asentamalla laiturin reunalle kaiteen. 
 
Kohdan 1 yhteenveto: Vaatimuksena on ESAVI:n antaman lupapäätöksen kumoaminen ja 
luvatta rakennetun ponttonilaiturin poistaminen nykyiseltä paikaltaan. 
 
Toissijaisena vaatimuksena on päätöksen muuttaminen siten, että ESAVI antaa konkreettiset ja 
selkeät määräykset laiturien turvallisuuden takaamiseksi, ja että ponttonilaituri lyhennetään 
sekä veneiden kiinnittäminen ponttonilaiturin länsipuolelle kielletään. 
 
 
 
Kohta 2  ESAVI:n antaman päätöksen lupamääräys 2 koskien laiturien käytöstä aiheutuvaa 
haittaa ja häiriötä on puutteellinen, ja tästä syystä päätös tulee kumota.  
 
Annettu lupamääräys nro 2 kokonaisuudessaan kuuluu näin (liite 1, s10): ”Laitureita on 
käytettävä siten, että niiden käytöstä aiheutuu vesialueella ja naapurikiinteistöillä 
mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä”. 
 
Antamissaan vastauksissa lausuntoihin ja muistutuksiin ESAVI on lausunut pelkästään (liite 1, 
s12), että: ”Laitureiden käyttöön on annettu lupamääräys 2, jolla vähennetään laitureiden 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä”.  
 
Lupamääräystä 2 ei ole millään tavalla perusteltu tai ohjeistettu. Edellä mainitut lupamääräys 2 
ja ESAVI:n lausuma ovat tuollaisina ylimalkaisia, ja määräyksen noudattamiseksi puuttuvat 
konkreettiset toimenpiteet.  
 
Lupamääräyksen tulee sisältää, mitä laitureiden käytöstä aiheutuvien häiriöiden minimointi 
naapurikiinteistöillä ja vesialueella konkreettisesti tarkoittaa, mitä toimenpiteitä määräys sisältää 
ja millaista käytön valvontaa asiassa tulee tehdä. 
 
Yksi merkittävä laiturialueen häiriö on veneilijöiden meluaminen. Osa veneilijöistä ei 
valitettavasti halua kunnioittaa tai ei tunne lakisääteisiä melutasojen ohjearvoja. Valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 mukaan melutaso ei saa ylittää ulkona loma-asumiseen käytettävillä 
alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) ohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB 
(klo 22-07). Nämä melurajat ovat käytännössä tiukat mutta välttämättömät loma-asutusalueen 
meluhaittojen pitämiseksi kurissa. 
 
Käytännössä on nyt alkaneella sesonkikaudella ponttonilaiturilla jo tapahtunut häiritsevää 
meluamista (sähköistä musiikin soittoa), ja sitä on jouduttu pyytämään rajoittamaan 
lähikiinteistöjen yörauhan vuoksi. Tyynenä kesäiltana rajoitukset ylittävä meluaminen kuuluu 
vapaasti edetessään häiritsevästi laajalla alueella Suopellonlahdella. Ponttonilaiturin 
ulottuminen rannasta pitkälle ulos Suopellonlahdelle edesauttaa laiturilta lähtevän melun 
leviämistä ympäristöön. On välttämätöntä, että aiheutetun melun (kuten musiikin soittaminen) 
rajoittaminen ja valvonta sisältyy tällaiseen lupapäätökseen ja laiturien käytön määräyksiin 
konkreettisena asiana siten, että  ei tarvitse puuttua asiaan. 
 
Kohdan 2 yhteenveto: ESAVI:n antaman päätöksen lupamääräys 2 koskien laiturien käytöstä 
aiheutuvaa haittaa ja häiriötä on puutteellinen, ja päätös tulee siksi kumota. 
 
Toissijaisesti annettua päätöstä tulee lupamääräyksen 2 osalta merkittävästi täsmentää, mikäli 
päätös jäisi joiltain osin voimaan. 
 
 
 



 

4(6) 

Kohta 3  ESAVI ei ole huomioinut vesimaiseman oleellista muuttumista ja päätös on tehty 
virheellisin perustein. ESAVI:n antama päätös on virheellinen ja se tulee kumota. Luvatta 
rakennettu ja ympäristöön huonosti sopiva ponttonilaituri tulee poistaa nykyiseltä paikaltaan 
vesimaiseman palauttamiseksi ennalleen.  
 
ESAVI:n päätöksessä ei ole otettu huomioon pitkän ulospäin suuntautuvan ’pistolaiturin’ 
tyyppisen ponttonilaiturin oleellista maisemaa huonontavaa vaikutusta kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan Suopellonlahden alueen vesimaisemaan.  
 
Lahden museovirasto toteaa omassa lausunnossaan (liite 1, s7): ”Suopellossa on sijainnut 
laivalaituri jo 1800-luvun puolivälistä alkaen höyrylaivaliikenteen käynnistyttyä Päijänteellä.” Ja 
edelleen: ”Lisäksi alue on maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Päijät-
Hämeen maakuntakaava 2014)”.  
Nämä lausumat pitävät paikkansa. Kyseiset laivalaiturit ovat kuitenkin aina olleet rantaviivan 
suuntaisia, eivätkä ne ole koskaan suuntautuneet voimakkaasti rannasta ulospäin kuten nyt 
lupahakemuksen kohteena oleva ponttonilaituri tekee.  
 
Ohessa liitteessä 6 on kuvia laitureista aiemmilta vuosilta. Ensimmäinen kuva on Kronesia Oy:n 
ESAVI:lle 24.4.2020 toimittaman ensimmäisen lupahakemuksen liitteestä 6 Valokuvia Laituri 
(https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1797949). Jälkimmäiset kuvat ovat Suopellon laivalaiturista 
vuodelta 1930 ja 1950. 
 
Myös  10.12.2020 antamaan muistutukseen (liite 3) sisältyy liite 2, jossa on 
kuvattu ponttonilaiturin ja siihen kiinnittyneiden alusten vaikutusta maisemaan.  
 
Edellä mainituista kuvista nähdään, että ponttonilaituri muuttaa selvästi Suopellonlahden 
vesimaisemaa. Hakemuksen kaltainen ja aiemmasta maisemasta täysin poikkeava ulospäin 
rannasta suuntautuva laituri ei kuulu Suopellonlahden kulttuurimaisemaan.  
 
Kohdan 3 yhteenveto: Vaatimuksena on päätöksen kumoaminen ja luvatta rakennetun 
ponttonilaiturin poistaminen nykyiseltä paikaltaan, mikä palauttaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan Suopellonlahden vesimaiseman ennalleen. 
 
Toissijaisesti annettua lupapäätöstä tulee muuttaa siten, että ponttonilaituri lyhennetään 
puoleen, mikä muutos vähentää Suopellonlahden vesimaisemaan syntyvää haittaa oleellisesti.   
 
 
 
Kohta 4  Toisin kuin ESAVI:n antamassa lupapäätöksessä on perusteetta todettu, luvan 
aiheuttamat menetykset yksityiselle edulle ovat merkittävät. Ponttonilaiturin negatiivisia 
vaikutuksia lähikiinteistöille ja näiden käyttöön voidaan vähentää ponttonilaituria lyhentämällä ja 
päätöstä muuttamalla siten, että päätöksestä syntyvä hyöty yleiselle tai yksityiselle edulle ei 
heikenny merkittävästi.   
 
Lupapäätös aiheuttaa menetyksiä yksityiselle edulle kiinteistöjen käytössä ainakin 
kolmella tavalla:  

• ponttonilaituria käyttävät veneet vaarantavat kiinteistöjen saunarantojen ja 
saunalaitureiden turvallisuuden ja niiden käytön.  

• ponttonilaiturin käyttö aiheuttaa kiinteistöille mm. meluhäiriöitä. 

• ponttonilaiturilla on negatiivinen vaikutus lähimpien kiinteistöjen vapaa-ajan 
käyttöön ja se vaarantaa yksityisyyden suojaa. Kuten liitteissä 3, 4 ja 5 olevista kuvista 
ilmenee, ponttonilaituri on pitkä ja se on sijoitettu Suopellon tilan alueen reunalle siten, 
että se ja siihen kiinnittyneet veneet ovat häiritsevästi kiinteistöjen  ja 

 saunarantojen edustalla. Nyt ponttonilaiturilta ja siihen kiinnittyneistä veneistä on 
suora näköyhteys em. kiinteistöjen alueelle, saunarantoihin ja -laitureihin. 
Näköyhteys on suurien ja korkeiden veneiden kansilta luonnollisesti vielä selkeämpi 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1797949
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verrattuna pelkkiin laitureihin. Ponttonilaituri ja siihen kiinnittyneet veneet häiritsevät 
kiinteistöjen saunarantojen käyttöä ja lisäävät salakatselun mahdollisuutta.  

 
Hakija (Kronesia Oy) ei ole pitänyt laitureiden siirtämistä tai kääntämistä mahdollisena. Hakijan 
mielestä laiturin lyhentäminen aiheuttaisi veneiden siirtymisen lähemmäs rantaa (liite 1, s9, 
2.kpl).  
 
Ponttonilaiturin lyhentäminen on teknisesti kuitenkin täysin mahdollista, koska ponttonilaituri on 
alun perin rakennettu yhdistämällä kaksi suurta paikalle tuotua kokonaista osaa. Lyhentäminen 
vähentää oleellisesti laiturin negatiivista vaikutusta lähimpiin vapaa-ajan kiinteistöihin, 
yksityisyyden vaarantumista sekä myös vesimaiseman huonontumista.  
 
Mikäli ponttonilaituri lyhennetään puoleen ja veneiden kiinnittyminen sen länsipuoleiselle 
reunalle kielletään, suuri osa käytöstä siirtyy Kronesia Oy:n muihin laituripaikkoihin. Sesonkiajan 
keskimäärin noin kolmen kylkikiinnityspaikan väheneminen ponttonilaiturin lyhentämisessä ei 
merkittävästi vähennä yleistä tai Kronesia Oy:n yksityistä etua.  
 
Kokonaisuutena ponttonilaiturin negatiivinen vaikutus lähimpien vapaa-ajan kiinteistöjen ja 
näiden saunarantojen käytölle vähenee merkittävästi päätöstä muuttamalla ja ponttonilaituria 
lyhentämällä. Laiturin lyhentäminen vähentää siten enemmän kiinteistöille syntyvää 
yksityisen edun menetystä verrattuna Kronesia Oy:n yksityisen edun vähenemiseen, ottaen 
huomioon Kronesia Oy:n pysyttämislupaan liittyvä rakentaminen, laituripaikat ja alueelle 
suunnitellut palvelut kokonaisuudessaan. 
 
Kohdan 4 yhteenveto: Vaatimuksena on annetun lupapäätöksen muuttaminen siten, että 
luvatta rakennettu ponttonilaituri lyhennetään puoleen. Lyhyemmän laiturin aiheuttamat 
menetykset yksityiselle edulle vähenevät merkittävästi ilman että yleiselle tai yksityiselle edulle 
syntyvä hyöty heikentyy oleellisesti. 
 
 
Lopuksi  
 
Edellä esitettyjen valituksen kohtien 1…3 perusteella pyydämme, että Vaasan hallinto-oikeus 
kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 168/2021.  
 
Toissijaisesti pyydämme, että hallinto-oikeus muuttaa päätöstä kohdan 4 ja kohdissa 1…3 
ilmenevien toissijaisten vaatimusten mukaisesti. 
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Liitteet 
 
Liite 1:   
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 168/2021 (pvm 2.6.2021) koskien 
laiturirakenteiden pysyttämistä Päijänteellä (Sysmä, Kronesia Oy) 
 
Liite 2: 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.6.2021 sähköpostitse lähettämä kuulutus liitteessä 1 
olevasta päätöksestä nro 168/2021 (pvm 2.6.2021) koskien laiturirakenteiden pysyttämistä 
Päijänteellä (Sysmä, Kronesia Oy) 
 
Liite 3: 

 10.12.2020 tekemä muistutus liittyen Kronesia Oy:n 
pysyttämislupahakemukseen liitteineen 
 
Liite 4: 
Piirros  ja Suopellon rajaviivan sekä ponttonilaiturin välisistä 
etäisyyksistä 
                
Liite 5: 
Valokuvia ponttonilaiturin länsipuolen käytöstä juhannukselta 2021 ja sitä seuraavalta viikolta 
(25.6.- 4.7.2021) 
 
Liite 6: 
Valokuvia Suopellon laitureista 
 
 
 
        




