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Raskaan liikenteen asioimisohjeet 
Tämä asiointi- ja turvallisuusohje koskee Joensuun rahtisataman liikennettä ja toimintaa. 

 

Yhteistiedot ja työajat 
Työajat: klo  07.00  – 15.30, ja 15.30 – 24.00 

Yhteystiedot: 

Joensuun Satama Oy (satamanpitäjä) 

www.joensuunsatama.fi 

toimitusjohtaja Janne Korhonen +35850 401 6127  

satamainsinööri Jari Räsänen +35850 469 8791 

 

Joensuun Laivaus Oy (huolinta, ahtaus, varastointi) 

www.joensuunlaivaus.fi 

+358 424 727 200 

 

 

Asiointi satamassa 
Satama-alueella liikkuminen edellyttää Joensuun Satama Oy:n myöntämää kulkulupaa. Satamaan 
pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy 
satamakäyntiinsä. Ajokortti sekä rahtikirja tai muut kuljetusasiapaperit käyvät tähän tarkoitukseen. 
Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty.  

Kuljetusliikkeiden tulee hankkia kulkulupa ajoneuvoille joko sen yrityksen kautta jolle lastia viedään 
tai tuodaan, tai suoraan Joensuun Satama Oy:ltä. Kulkulupa on pääsääntöisesti henkilökohtainen, 
mutta yritysten raskaalla kalustolla mahdollisesti myös yrityskohtainen. 

Tilapäisesti / kertaluonteisesti satamassa kävijän pitää ilmoittautua sataman toimistoon (2.kerros) 
Mikäli ketään ei ole paikalla, niin ilmoittautuminen tehdään soittamalla toimitusjohtajan tai 
satamainsinöörin puhelimeen. 

Selluloosa kuljetetaan pääportista n:o 1, talkkiliikenne ohjataan portista n:o 3 ja sementti portista 
n:o 6. Puutavaraliikenne ohjataan tapauskohtaisesti eri porteista. 
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Kulku satama-alueella (aidattu alue) 
Satama-alueella liikuttaessa on varottava sataman sisäistä trukki- ym. raskasta liikennettä sekä 
junaliikennettä ja annettava niille esteetön kulku. Kiskojen päälle pysähtyminen/pysäköinti on 
kielletty. Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja 
liikennesääntöjä ja –merkkejä.  

Purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyalueita tulee välttää. Lastaavan tai purkavan aluksen ja 
varaston välinen alue on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne tällä 
alueella on kielletty. 

Autovaakaa tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä: Heikki Hirvonen, Joensuun Laivaus Oy, +358400 
743 777  

Autonkuljettaja ei saa poistua autonsa läheisyydestä. Roskat ja muut jätteet on laitettava niille 
varattuihin astioihin. Puunkuljetusautot on puhdistettava satama-alueella, etteivät roskat leviä 
sataman ulkopuolelle.  

Kuljettaessa jalan sataman työalueella, tulee aina käyttää hyväksyttyjä (vähintään CE1), näkyviä 
asusteita. Jalankulussa pyritään lisäksi noudattamaan maalattuja jalankulkureittejä. Vaurioista ja 
vahingoista yms. on ilmoitettava ahtaustyönjohdolle tai Joensuun Satama Oy:n henkilökunnalle ( 
+358 50 401 6127 Janne Korhonen, +358 50 469 8791 Jari Räsänen). 

 
 

 


