MATKUSTAJASATAMA

KAPASITEETTI
Määritetään aina tapahtumakohtaisesti

ALUEELLA JÄRJESTETTYJÄ
TAPAHTUMIA
Kalamarkkinat
Sadonkorjuu‐tapahtuma
Silva‐metsänäyttely
Joen yön tapahtumia
Kirpputorit
ALUEEN ERITYISPIIRTEET
Sijainti aivan keskustassa
Vieressä virtaa Pielisjoki
Alueelle pääsee kesäisin veneellä

PINNAT JA KIINTEÄT
RAKENTEET
Pääosin asfaltti, taideaukio laattapintainen
Satamassa on kaksi ravintolalaivaa ja
kesäravintola
Taideaukiolla taideteos Välke
Kiinteät puistonpenkit
SANITEETTITILAT
Alueella ei ole kiinteitä saniteettitiloja
Tapahtuman tarvitsemat yleisövessat
vuokrattava

RAKENTAMINEN JA PURKU
Alueella liikkumista kannattaa rajoittaa
rakentamisen ja purkamisen ajaksi
Kiinnitykset tehtävä painoilla. Tapahtuma‐
järjestäjä korvaa alueeseen tulevat
mahdolliset vauriot.
Alueella tehdään alku‐ ja loppukatselmukset
maanomistajan edustajan kanssa.
Alue jätettävä samaan kuntoon kuin se on
vuokra‐ajan alkaessa

VESI, SÄHKÖ JA VALAISTUS
Alueella sijaitsevien vesipisteiden sijoittelut
löytyvät aluekartasta
Alueella sijaitsevien sähköjakokeskusten
sijoittelut ja sähkömäärät löytyvät
aluekartasta
Alueella on perusvalaistus, pimeällä
lisävalaistus on suositeltavaa
INTERNET-YHTEYDET
Alueella ei ole kiinteitä kuituyhteyksiä
Tapahtumajärjestäjän on järjestettävä
tarvittavat internet‐yhteydet itse
KULKUYHTEYDET JA
LIIKENNEJÄRJESTELYT
Rautatieasema ‐ matkustajasatama 500 m
Lentokenttä ‐ matkustajasatama 10 km
Tori ‐ matkustajasatama 200 m
Mikäli tapahtuma vaatii tilapäisiä
liikennejärjestelyjä, haetaan niille lupa
lupapiste.ﬁ‐palvelun kautta.
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HUOLTOLIIKENNE JA
PYSÄKÖINTI
Vain tapahtumaan liittyvä huoltoajo
sallitaan. Huoltoliikenne tapahtuman
aikana haastavaa.
Asiakaspysäköinti keskustan pysäköinti‐
alueilla
Henkilökuntaa/myyjiä varten mahdollisuus
rajata parkkialueet Rantakadulta tai
parkkialue voidaan järjestää Koivuniemen
kentälle.
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ALUEELLE SOPIVAT
TAPAHTUMAT
Markkinat, messut ja näyttelyt
Erilaiset kaupunkitapahtumat
Kirpputori
Satamatanssit

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA
Satamassa kolme ravintolaa, joiden
käyttöä ei saa rajoittaa
Matkustajasataman alue vilkasliikenteinen
(pyöräilijät ja kävelijät)
Alue sijaitsee lähellä asutusta, joka
huomioitava äänentoistossa
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PINTA-ALA
Kokonaispinta‐ala 2500 m2

/ 62°35,8'N 29°45,7E

Ra

RANTAKATU 801o0 JOENSUU

50 m

TAPAHTUMALUPA JA VUOKRA
Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan
lupa, joka haetaan lupapiste.ﬁ‐palvelun kautta.
Ohjeet tapahtumaluvan hakemiseen ja
Joensuun tapahtuma‐alueiden vuokra‐
hinnat löytyvät osoitteesta
www.joensuu.ﬁ/tapahtumat

VUOKRAAJAN
YHTEYSTIEDOT
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys
Koskikatu 7 80100 Joensuu
kaupunkiyhdistys@jns.ﬁ
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MERKIT JA SELITYKSET

North

valaisinpylväs
sähkö ja sähkömäärä
vesipiste
kaupunkiyhdistys@jns.ﬁ
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