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KAUPUNGIN OMISTAMIEN TYÖKONEIDEN,
KULJETUSKALUSTON JA TYÖVÄLINEIDEN SEKÄ
TYÖTILOJEN LUOVUTUS- JA VUOKRAUSOHJEET
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.1979
Muutos kh 2.4.1985
_________
Ohjeet koskevat työkoneiden, kuljetuskaluston ja työvälineiden
sekä työtilojen omalle henkilökunnalle ja yksityisille vuokraamista, lainaamista tai käyttöön luovuttamista.
Työkoneet ja kuljetusvälineet
Henkilökuntaan kuuluva voi vuokrata käyttöönsä sellaisen työkoneen tai kuljetusvälineen, jossa on vakituinen kuljettaja ehdolla, että kuljettajana toimii vakituinen kuljettaja tai kyseisen
koneen tai kuljetusvälineen käyttöön täysin perehtynyt kaupungin palveluksessa oleva henkilö. Veloitushintana käytetään
kaupunginhallituksen vahvistamaa vuokraushintaa, mikä sisältää myös kuljettajan palkan. Vuokraus tapahtuu pääsääntöisesti
normaalin työajan ulkopuolella. Jos omaan henkilökuntaan kuuluva vuokraa konetta tai kuljetusvälinettä normaalina työaikana,
peritään käytöstä täysi sisäisen laskutuksen taksa. (Kh
2.4.1985)
Muille yksityisille kaupungin omistamia työkoneita ja kuljetusvälineitä vuokrataan vain siinä tapauksessa, ettei paikkakunnalta
kohtuudella ole vuokrattavissa vastaavia. Veloitushinta normaalina työaikana tapahtuvasta vuokrauksesta on ulkoisen laskutuksen hinta ja normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvassa
vuokrauksessa kyseinen veloitushinta lisättynä todellisilla kaupungille aiheutuvilla ylityö- ym. lisäkustannuksilla.
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Sekä henkilökuntaan kuuluville että muille yksityisille koneita tai
kuljetusvälineitä vuokrattaessa merkitään käyttö- ja vuokrausaika ajokirjaan tilaajan ja kuljettajan yhteisvarmennuksella.
Edellä mainituissa vuokraustapauksessa vastuukysymykset
hoidetaan siltä pohjalta, että työtä pidetään kaupungin omana
työnä.
Muu kalusto ja työvälineet
Henkilökuntaan kuuluva voi vuokrata tai lainata 'kuljettajatonta'
kalustoa ja työvälineitä korjaamopäällikön ja varastonhoitajan
luvalla.
Veloitushintana peritään taksoitetusta kalustosta ja työvälineistä
ns. sisäisen laskutuksen hinta ja taksattomat annetaan omalle
henkilökunnalle vastikkeetta lainaksi.
Muille yksityisille vuokrataan 'kuljettajatonta' kalustoa ja työvälineitä vain siinä tapauksessa, ettei paikkakunnalta kohtuudella
ole vuokrattavissa vastaavia. Tällöinkin tulee kyseeseen vain
sellainen kalusto ja sellaiset työvälineet, joille on määrätty ns.
ulkoinen veloitushinta. Muille yksityisille ei lainata mitään kaupungin omistamaa kalustoa tai työvälineitä.
Kaikki vuokraus- ja myös lainaustapaukset kirjataan erityislomakkeelle, jonka kääntöpuolelle on painettu toimenpiteen ehdot. Lomakemerkinnät varmennetaan luovuttajan ja vastaanottajan nimikirjoituksilla.
Vuokraaja ja lainaaja vastaavat siitä, että kalusto ja välineet
ovat otettaessa käyttökuntoisia ja ne palautetaan samankuntoisina.
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Työtilat
Henkilökunnan käyttöön voidaan luovuttaa teknisen viraston ja
sähkölaitoksen kiinteistöissä sijaitsevia työtiloja ajoneuvojen
korjausta, huoltoa ja pesua varten sekä muita pienehköjä
työsuorituksia varten. Tilojen käyttö ei saa häiritä kaupungin
omia toimintoja ja on käytön tapahduttava työajan ulkopuolella.
Teknisen viraston uudelta korjaamolta ei tiloja luovuteta ollenkaan. Muut tilat pyritään kiinteistön haltijan toimesta järjestämään ja rajaamaan niin, ettei työkäytöstä aiheudu haittaa tai
vahinkoja kummallekaan osapuolelle. Puheena olevissa töissä
ei saa käyttää kaupungin työkaluja tai -välineitä.
Työtilojen käytöstä ei peritä korvausta, mutta luovutustapahtumat on kirjattava. Käyttöluvan antaa korjaamopäällikkö. Kaikkinainen vastuu on luovutetun tilan käyttäjällä.
KALUSTO JA TYÖVÄLINEET
Vuokrausehdot
Vuokramaksu peritään käyttö- tai vuokrausajalta. Vuokra-aika
lasketaan päivästä, jolloin vuokrakone lähetetään tai noudetaan
vuokranantajan varastosta, päivään, jolloin se palautetaan sinne, mainitut päivät mukaan luettuna.
Ensimmäisestä päivästä peritään hinnastossa esiintyvä perusvuokra ja muutoinkin noudatetaan voimassa olevan taksan mukaista veloitushintaa.
Vuokranantaja ei kustanna koneenkäyttäjiä, poltto- ja voiteluaineita eikä kuljetuksia, ellei sitä ole erikseen sovittu.
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Vuokralleottaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka vuokra-aikana koneelle aiheutuu puutteellisesta
huollosta, huolimattomasta käsittelystä ja mikäli ei voida osoittaa, että kysymyksessä on normaalista kulumisesta aiheutunut
vika.
Jos kalusto vuokra-aikana häviää, tuhoutuu tms. on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan vuokranantajalle kaluston sillä hetkellä olevan käyttöarvon mukaan.
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman eri sopimusta luovuttaa
tai siirtää vuokrakalustoa toiselle. Vuokralleottaja on velvollinen
ilmoittamaan vuokranantajalle missä vuokrauskalustoa kulloinkin käytetään.
Vuokrauskohde on toimitettava takaisin vuokranantajalle puhdistettuna, muutoin veloitetaan asiakasta puhdistuksesta.
Mikäli vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on vuoralleantajalla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä
saada vuokrattu kalusto haltuunsa.
Maksuehdot: 14 pv netto. Yliaikakorko 15 %
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