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Hakija/asianosainen

Joensuun kaupunki, konsernipalvelut

Asia

Osallistuminen Joensuun rahtisataman kasvunäkymien, investointien ja
kehitystarpeiden sekä maakunnallisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen selvitystyöhankkeeseen
Joensuun kaupunki on hakenut (1.7.2021 päivätyllä täydennyshakemuksella)
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta AKKE-rahoitusta 39 000 € liittyen Joensuun
rahtisataman kasvunäkymien, investointien ja kehitystarpeiden sekä
maakunnallisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen selvitystyö-hankkeeseen.
Kaupungin rahoitusosuudeksi hankehakemuksessa on esitetty 10 000 €.
Hankkeen tavoitteena on seuraavat konreettiset tulokset:
Tuotos 1:
Kirjallinen raportti: Saimaan rahtiliikenteen toimintaympäristöanalyysi, Saimaan
alueen satamien yhteistyömahdollisuudet ja kehitysnäkymien määrittäminen.
Tuotos 2:
Kirjallinen raportti: Rahtisataman palveluiden ja infrastruktuurin nykytila, ItäSuomen teollisuuden tarpeet sekä uuden satama- ja laiturialueen toimintojen ja
aluevarauksien kartoittaminen ja kytkeytyminen Pohjois-Karjalan maakunnan
liikennejärjestelmän kokonaisuuteen ja kuutoskäytävän kehitysvyöhykkeeseen.
Tuotos 3:
Kirjallinen raportti: Tuotetaan vaiheistettu kokonaisnäkemys rahtisataman
tulevaisuusvisiosta, kasvusta, maankäytöstä, infrastruktuurista ja palveluista
pitkälle tulevaisuuteen. Tarkastelussa tuotetaan sataman kasvuskenaariot sekä
yksilöidyt toimenpide-esitykset Joensuun rahtisataman kehittämiseksi (palvelut ja
investoinnit)
Tuotos 4:
Kirjallinen raportti: Tiekartta Joensuun rahtisataman kehittämiseksi Suomen
ympäristöystävällisimmäksi ja hiilineutraalimmaksi satamaksi ml. tulevaisuuden
laivojen vaatiman maasähköpalvelun tarve ja toteutusperiaatteet
Tuotos 5:
Kirjallinen raportti: Sataman yhteiskuntataloudelliset kokonaisvaikutukset ja
vuorovaikutus ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä sataman mahdollisuudet
edistää Saimaan alueen risteilymatkailua.
Tuotos 6:
Työpaja: Satamatoimijoiden, teollisuuden ja viranomaisten yhteisseminaari
Joensuun rahtisataman kehittämisestä.
Hanke vahvistaa ja tukee Pohjois-Karjalan maakunnan ilmasto- ja
ympäristötavoitteita lisäämällä vähähiilisen liikenteen toimintaedellytyksiä.
Toimenpiteet tukevat myös vähähiilisen liikenteen tiekartan tavoitteita sekä meri- ja
sisävesiliikenteen päästöjen vähentämisen periaatepäätöksen tavoitteita. Lisäksi
hanke vahvistaa maakunnan ajamaa vesiliikenteen kuutoskäytävä tavoitetta, jonka
osana on Joensuun sataman kehittäminen.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Itä-Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä
sekä Pohjois-Karjalan kunnat. Lisätietoja hankkeesta on liitteessä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on päätöksellään 13/2021 hyväksynyt hankkeen
kokonaiskustannusarvioksi 49 000 euroa ja toteutusaikatauluksi 1.12.2021—
30.6.2022. AKKE-ohjelmasta on päätöksellä myönnetty avustusta hakemuksen
mukainen summa, 39 000 euroa. Hyväksytty avustus on enintään 80 % hankkeelle
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hyväksytyistä kustannuksista. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päätös on tämän
viranhaltijapäätöksen liitteenä.
Päätös

Päätän, että Joensuun rahtisataman kasvunäkymien, investointien ja
kehitystarpeiden sekä maakunnallisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen selvitystyöhankkeeseen myönnetään kehittämishankemäärärahoista (kp 1272) enintään 10
000 euron ja enintään 20% suuruinen omarahoitusosuus.

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin hallintosääntö 35 § (KV 22.2.2021 § 15), Talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet kh 14.12.2021 § 477 ja Joensuun kaupungin
kehittämishankeohjeet kh 5.10.2020 § 356

Nähtävilläolo

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 22.11.2021.

Allekirjoitus
Kansliapäällikkö

Jenni Jokela

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Tiedoksianto

Päätös on annettu tiedoksi: kaupunginhallitus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto,
strategiajohtaja Sami Laakkonen, taloussihteeri Merja Hokkanen
Lisätietoja: kansliapäällikkö Jenni Jokela, puh. 050 380 3552.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätöksen tekijä
Kansliapäällikkö
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Joensuun kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 59,80101 Joensuu
Käyntiosoite: Rantakatu 20, 80100Joensuu (avoinna klo 9.00 - 15.00)
Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä,
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu
saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asiaosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen
sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan
niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta
(todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen
osoittamalta yhteydeltä
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 22.11.2021
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
oikaisuvaatimuksen tekijään.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
oikaisuvaatimusviranomaiselle.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.

