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1 Yleistä 
 

Palvelupaikanhaltija 
Joensuun Satama Oy 
Satamatie 4 
80220 Joensuu 
 

Yhteyshenkilöt 
Toimitusjohtaja Janne Korhonen 
+358504016127 
janne.korhonen@joensuu.fi 
 
Satamainsinööri Jari Räsänen 
+358504698791 
jari.rasanen@joensuu.fi 
 
 

1.1 Johdanto ja tarkoitus 
Joensuun Satama Oy on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission 
täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen. Joensuun terminaali 
kuuluu direktiivin 2012/34 liitteen II 2 g) kohdassa mainittuihin peruspalveluihin. 

Palvelupaikkakuvaus päivitetään tarvittaessa. Palvelupaikkakuvaus julkaistaan Joensuun Satama 
Oy:n internetsivuilla. Palvelupaikkakuvaus julkaistaan vain sähköisessä muodossa. 

 

1.2 Oikeudellinen merkitys 
Palvelupaikkakuvaus on luonteeltaan informatiivinen dokumentti. Palvelupaikkakuvauksessa 
julkaistut tiedot eivät vaikuta Joensuun Satama Oy: n antamiin muihin ohjeisiin tai määräyksiin 
Vuosaaren sataman rataverkon käyttö kuuluu rautatiemarkkinadirektiivin liitteen II 2 g -alakohdassa 
mainittuihin peruspalveluihin. 

 

2 Palvelupaikalle pääsy 
 

2.1 Palvelupaikalle pääsyn edellytykset 
Yleiset edellytykset rataverkon käytölle 

mailto:janne.korhonen@joensuu.fi
mailto:jari.rasanen@joensuu.fi
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1.  Rautatieyrityksellä tai rautatieyritysten kansainvälisellä yhteenliittymällä tulee olla 
rautatielain mukainen liikenne- ja viestintäministeriön myöntämä tai vastaava 
Euroopan talousalueella myönnetty rautatieyrityksen toimilupa. 

2. Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava rautatielain mukainen Liikenteen 
turvallisuusviraston myöntämä tai hyväksymä turvallisuustodistus. 

3. Rautatieliikennettä harjoittavalla yhtiöllä on oltava voimassa oleva riittävä 
vastuuvakuutus. 

Lisätietoa toimiluvan ja turvallisuustodistuksen hakemisesta löytyy esim. osoitteesta: 

http://www.rautatiemarkkinoille.fi/luvat-ja-todistukset  

 

2.1.2 Sopimukset 
Joensuun Satama Oy edellyttää raideliikennesopimuksen tekemistä Joensuun Satama Oy: n 
kanssa edellytyksenä sataman rataverkolla liikennöimiseen. 

 

2.1.3 Henkilöstö 
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät samojen määräysten mukaan kuin 
Väyläviraston rataverkolla. 

 

2.1.4 Kalusto 
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät samojen määräysten mukaan kuin 
Väyläviraston rataverkolla. 

 

3 Rataverkko 
 

3.1 Rataverkon kuvaus 
Joensuun Satama Oy hallinnoi Joensuun Ukonniemen rahtisatamaa ja sen raiteistoa. Raiteiston 
omistaa Joensuun kaupunki. Rahtisatamassa on toimintaa ympärivuotisesti. Sataman raiteiston 
liikenne on epäsäännöllistä tavaraliikennettä. Raiteiston yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävillä 
raiteistokaaviosta.  

Rataverkon pituus on 3400 metriä, ja se sisältää kuusi (6) kpl vaihteita, sekä neljä (4) kpl 
raidepuskimia. Rataverkolla on neljä (4) kpl varoituslaitteilla varustettua tasoristeystä. 
Tasoristeykset sijaitsevat Kuhasalontiellä (3 kpl) ja Peltolankadulla (1 kpl).  

http://www.rautatiemarkkinoille.fi/luvat-ja-todistukset
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Valtion ja Joensuun Satama Oy:n rataverkkojen liityntäkohta sijaitsee Joensuun 
rautatieliikennepaikalla raiteella 159 Väyläviraston kiinteistönomistusrajalla sijaitsevassa 
kiskonjatkoksessa (toinen kiskonjatkos vaihteen V024 poikkeavan raiteen takakiskoksen jälkeen).  

Liityntäkohdan koordinaatit  

(ETRS89) ovat 62,58972° N ja 29,77234° E.  

▪ Raiteiston suurin sallittu nopeus on 20 km/h.  
▪ Raiteiston suurin sallittu akselipaino on 22,5 t.  
▪ portteja kolme (3) kpl, r. 185, r. 181 ja r. 191 
▪ raiteita 7 kpl, 180, 181, 182 , 183, 184, 185 ja 191 
▪ Junan maksimipituus raiteella 191 on 504 metriä 

Raiteiston tiedot ovat nähtävillä liitteen 1 raiteistokaaviosta. 

Joensuun Satama Oy:n hallinnassa on viisi (5) laivapaikkaa, päällystettyä varastokenttää 2,5 ha, ja 
päällystämätöntä varastokenttää 15 ha (vuonna 2023 n. 20 ha). 

 

4 Ratakapasiteetin ja palvelupaikan 
käyttöoikeuden jakaminen 
 

4.1 Prosessin kuvaus 
Joensuun Satama Oy ei suorita erillistä ratakapasiteetin jakamista niin kauan kuin rataverkolla on 
vain yksi operoija. Muiden halukkaiden rautatieyhtiöiden halutessa ratakapasiteettia sataman 
rataverkolle menetellään seuraavasti. 

Kun Väylävirasto on myöntänyt ratakapasiteettia omalle raiteistolleen Joensuun satamaan asti, on 
ratakapasiteetin hakijan oltava yhteydessä Joensuun Satamaan palvelupaikan palveluista 
sopimiseksi Joensuun sataman palvelupaikalla. Ongelmatilanteissa Joensuun sataman johtaja 
ratkaisee palvelupaikan palvelujen käyttöoikeuden. 

Hakemus ratakapasiteetin käyttöoikeuden myöntämiseen voidaan laatia vapaamuotoisesti (esim. 
vapaamuotoinensähköposti), hakemuksia voidaan vastaanottaa jatkuvasti eri viestintäkanavia 
käyttäen.  Hakemuksen vähimmäistiedoissa tulee mainita (hakijan yhteystiedot, tavaran  laatu, 
junien aikataulut ja volyymiennusteet) 

Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo voimassa olevia ja 
myönnettyjä reittien käyttöoikeuksia sekä voimassa olevia sopimuksia. Kapasiteetin 
niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen 
koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat 
todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen. 
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4.2 Toiminta häiriötilanteissa 
Joensuun Satama Oy: llä on oikeus tilapäisesti poistaa ratakapasiteetti käytöstä kokonaan tai 
osittain sellaisella raiteiston osuudella, joka on rataverkon teknisen vian, onnettomuuden tai 
vauriotapahtuman vuoksi poissa käytöstä tai muista syistä. 

4.3 Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet 
Erikoiskuljetusten toteutuksesta on neuvoteltava erikseen Joensuun Satama Oy:n kanssa. 

Joensuun Satama Oy: raiteilla tai alueilla ei saa kuljettaa tai säilyttää vaarallisia aineita. 

 

5 Palvelupaikat 
 

5.1 Palvelupaikan maksut 
Joensuun Satama Oy: hallinnoiman radan käytöstä annetaan pyydettäessä tarjous. 

5.2 Muut palvelupaikat 
Joensuun sataman rataverkolla on toiminnoiltaan erilaisia eri toimijoiden omistamia ja operoimia 
palvelupaikkoja. Palveluiden saatavuudesta ja niiden käytöstä on neuvoteltava ja sovittava 
palveluiden tarjoajan kanssa.  

Joensuun satamassa toimivat palveluntarjoajat: 

- Joensuun Laivaus Oy  
https://www.joensuunlaivaus.fi/  
 

- Fin-Terpuu Oy 
fin-terpuu.fi/ 

  

https://www.joensuunlaivaus.fi/
http://fin-terpuu.fi/
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Kuva 1 Raiteistokaavio 


