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Tekninen lautakunta 8.12.2021 85 § 

1 § 
Rakennuksen tiloja ja laitteita käytettäessä noudatetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säädös-
ten lisäksi tätä järjestyssääntöä. 

2§ 
Rakennuksen ja jäähileen käytöstä peritään vuosittain hyväksyttävät käyttömaksut. 

3§ 
Käyttäjät tekevät tiloista ja jäähileen käytöstä erillisen sopimuksen. 

4§ 
Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen käyttöoikeuden haltijalle luovutetaan 60 euron panttia vastaan avaimet 
tarvitsemaansa tilaan. 

5§ 
Jäähilesopimuksen tehneellä on oikeus käyttää jäätä ainoastaan omaan tarpeeseen sopimuksen salliman enim-
mäismäärän. Jään luovuttaminen tai jälleenmyyminen on kielletty jäänkäytön menettämisen uhalla. 

6§ 
Tilojen käyttäjällä on siivousvelvollisuus käyttämäänsä tilaan. Huolto- ja varastotiloihin ei ole luvallista varas-
toida tai tuoda säilytykseen tavaraa. ainoastaan kalastuksessa käytettävät tavarat kuten troolit, verkot jne. hy-
väksytään. Kalastuksessa käytettävät tavarat tulee säilyttää hyvässä järjestyksessä kaupungin osoittamalla ta-
valla. 

7§ 
Mikäli kaupungin tiloihin sijoitetaan pakastearkku tai vastaava on siitä maksettava kaupungin määräämä käyt-
tömaksu. Pakastin on merkittävä omistajan nimellä. 

8§ 
Satama-alueella on noudatettava hyvää järjestystä ja sekajätteet on sijoitettava niille varattuihin astioihin. Laji-
teltavat - ja ongelmajätteet jätteen tuottaja on velvollinen toimittamaan sataman ulkopuolella oleviin jätekes-
kuksiin. 

9§ 
Lämpimän hallitilan käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että lämpötila on säädetty sellaiseksi, ettei 
lämpötila ylitä kylmänä vuodenaikana + 18 astetta. 

10§ 
Kaupunki ei vastaa käyttäjien omaisuudelle huoltorakennuksessa ja muissa Konikarvon tiloissa aiheutuneita 
vahinkoja. 

11§ 
Mikäli, joku käyttäjistä laiminlyö velvoitteitaan tai toimii vastoin järjestyssääntöjä, joutuu hän palauttamaan 
tilojen käyttöön oikeutetun avaimen. Mikäli avainta ei kehotuksesta huolimatta palauteta, on kaupungilla oi-
keus sarjoittaa lukot uudestaan ja teettämään tarpeellinen määrä avaimia laiminlyöjän kustannuksella.  
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12§
Teknisten palveluiden vastuuhenkilöillä on oikeus antaa tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä, joita on noudatet-
tava. 

13§  
Mikäli satama-alueen käyttäjä laiminlyö määräyksiä voi kaupunki siivouttaa sisätilat- ja ulko-alueet ja laskuttaa 
siitä käyttäjää. 

14§ 
Satama-alueella ja varastotiloissa öljyjen- ja muiden vaarallisten aineiden säilyttäminen ja varastointi on lähtö-
kohtaisesti kielletty, mikäli vuokraajaa haluaa säilyttää tiloissa K.O tuotteita tulee hänen anoa siihen lupa Kala-
joen kaupungilta. Luvasta tulee ilmetä säilytyspaikka, säilytettävä materiaali käyttöturvallisuus selosteilla- ja 
säilytysastian turvaluokitukset. Ilman valuma-allasta olevia säilytysmuotoja ei hyväksytä missään tilanteessa. 
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