
   

 

Sallan 4H-yhdistyksen peräkärryn vuokraus 

Kuinka vuokraus maksetaan? 

Vuokraus maksetaan vuokraussopimuksen tekemisen yhteydessä, kun olet noutamassa peräkärryä 

vuokrauspisteestä. Vuokraus voidaan maksaa käteisellä tai etukäteen sovitusti laskulla.                

Kortilla maksaminen ei onnistu. 

Tarvitseeko vuokrauksen ajaksi jättää vuokranantajalle vakuuspanttia vuokrauksesta? 

Vuokraaja pidättää oikeuden pyytää omavastuun suuruista rahallista panttia vuokrauksesta 

säilöönsä vuokrauksen ajaksi. 

   

ONGELMA- JA VAHINKOTILANTEET 

Mitä teen, jos peräkärryn kanssa on ongelmia tai tapahtuu onnettomuus? 

Tilanteen vakavuudesta riippuen estä ensin lisävahinkojen syntyminen ja ole tarvittaessa yhteydessä 

yleiseen hätänumeroon. Seuraa tämän jälkeen yleisiä ohjeita onnettomuuden jälkeen ja täyttäkää 

onnettomuuteen osallistuneiden kanssa vakuutusyhtiön vahinkoilmoitus. 

Ole yhteydessä Sallan 4H-yhdistykseen, ilmoittaaksesi tilanteesta ja sopiaksesi jatkotoimenpiteet. 

Yhteystiedot löydät tämän sopimuksen lopusta.  

Mitä teen, jos huomaan vuokraukseni aikana peräkärryn osan menneen rikki? 

Jos osan rikkoutuminen estää peräkärryn käyttämisen tai kohtuuttomasti hankaloittaa sen käyttöä, 

ole yhteydessä Sallan 4H-yhdistykseen.  

Palauttaessasi peräkärryn mainitse aina palautustilanteessa rikki menneestä osasta, tällöin voimme 

korjata osan ennen kuin peräkärry laitetaan jälleen vuokrattavaksi. Jos vahingon syntyminen on 

johtunut asiakkaan virheestä tai huolimattomuudesta, veloitamme varaosan ja korjauksen hinnan 

asiakkaalta palautuksen yhteydessä. 

   

 

 

 

 



   

 

VAKUUTUS / OMAVASTUU 

Onko peräkärry vakuutettu? 

Sallan 4H-yhdistyksen peräkärryssä on liikennevakuutus. Asiakkaan omavastuu sattuneista 

vahingoista on 500€. Jos vahingot ovat syntyneet lainsäädännön tai vuokranantajan ohjeiden 

noudattamatta jättämisestä taikka törkeästä huolimattomuudesta, voidaan vahinkojen aiheuttamat 

kulut veloittaa asiakkaalta kokonaisuudessaan. 

Peräkärryn vakuutus ei kata onnettomuuden sattuessa vetoautoon mahdollisesti tulevia vaurioita, 

vaan tätä varten autolla tulee olla erillinen vakuutus. 

 

 PERÄVAUNUN KÄYTTÖ 

Minkälaisen ajokortin tarvitsen, jotta voin vetää perävaunua? 

Peräkärryn vetämiseen tarvittava ajo-oikeus vaihtelee veto-auton, peräkärrymallin ja niiden 

yhdistelmän mukaan. Vähimmäisvaatimuksena peräkärryn kuljettamiseen on B-luokan ajokortti, 

jonka omistajana voit kuljettaa kokonaismassaltaan alle 750 kg:n peräkärryä tai veto-auton ja 

peräkärryn yhdistelmää, jonka yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 3500 kg. Peräkärryn 

kokonaismassan täytyy myös olla pienempi kuin veto-auton kokonaismassa.  

Kuinka suurta kuormaa voin kuljettaa perävaunulla? 

Suurin sallittu kuorma vaihtelee eri perävaunumallien mukaan. Eri vaunumallien suurimmat sallitut 

kuormat, eli kantavuuden, löydät eri peräkärryjen tekniset tiedot -välilehdeltä.                                 

Älä koskaan ylitä perävaunun suurinta sallittua kuormaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Kuinka peräkärryn kuorma tulisi kuormata turvallisesti? 

Peräkärry on kuormattava siten, ettei kuorma voi:  

 vaarantaa henkilöitä 
 pudota tielle 
 vahingoittaa omaisuutta 
 laahata maata 
 pölytä häiritsevästi 
 aiheuttaa muuta haittaa 

Kaikki irtotavara on sidottava kiinni ja pölyävä kuorma peitettävä. Peräkärry on kuormattava siten, 

ettei kuorma ulotu perävaunun laitojen yli sivusuunnassa. Kuorma saa ylittää perävaunun 

takareunan enintään kahdella metrillä. Jos kuorma ylittää takareunan yli metrillä, tulee tämä merkitä 

punaisella tai punakeltaisella merkkilipulla. Pimeän ja hämärän aikaan on käytettävä puolestaan 

punaista valaisinta. 

Peräkärryä ei saa koskaan kuormata sillä tavoin, että sen vetoaisaan syntyy nostetta, jolloin 

perävaunun aisa nostattaa auton takaosaa ylöspäin. Tämän kaltainen virheellinen kuormaus saa 

aikaan heijausliikkeen, minkä seurauksena voidaan menettää yhdistelmän hallinta. (Lähde: Poliisi) 

KUORMA ON AINA KULJETTAJAN VASTUULLA!!! 

 

 

 

 

Kuinka suurta peräkärryä saan kuljettaa omalla autollani? 

Autojen valmistajat ovat määränneet autoilleen suurimmat sallitut kytkentämassat sekä jarruttomille 

että jarrullisille perävaunuille. Kytkentämassalla tarkoitetaan vetoauton perään kytketyn perävaunun 

todellista massaa, joka muodostuu perävaunun omasta painosta sekä kuorman painosta. Löydät 

suurimmat sallitut kytkentämassat oman autosi osalta auton rekisteriotteesta, muista aina noudattaa 

autosi suurimpia sallittuja kytkentämassoja. 

 

Mitä varusteita perävaunun vuokrauksen yhteydessä on saatavilla? 

Peräkärryn vuokrauksen yhteydessä saat käyttöön kuormausliinat (2kpl) ja lukon peräkärryn ja 

kuomun lukitsemiseen. 

Sallan 4H-yhdistyksen Peräkärryn vuokraushinta 25€ / vuorokausi 4H-jäseniltä 20€/vuorokausi. 

http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/B1C1059F4A9CC57DC22574480038FCCA?opendocument


   

 

Yleiset vuokrausehdot 
1. SOPIMUSOSAPUOLET JA SOVELTAMISALA  

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan 
kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.  
 
2. VUOKRA-AIKA  
Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy peräkärry palautushetkellä. 

  

3. VUOKRAUKSEN KOHDE  

Vuokrauksen kohteena on Majava 5032 LJ-kuomukärry, sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin 

vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on 

velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta 

huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle aina viipymättä. 

 

4. PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN 

Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle vuokralleantajan toimipisteessä ja palautetaan välittömästi samaan paikkaan 

vuokra-ajan päättyessä. Mikäli muusta luovutus- tai palautuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja etukäteen 

sovituista kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole sovittu.  

 

5. VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ  

Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttäjä puhdistaa 

peräkärryn käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai 

kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokraperäkärryä ei 

saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida 

kärryn kantavuus, ja kuorman sidonta, ja ettei mahdollisesti liikkuva kuorma aiheuta kärrylle vahinkoa. 

 

6. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU  

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja 

puutteellisesta huollosta, ylikuormasta tai kuorman puutteellisesta sidonnasta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-

arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta 

erikseen. Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa / onnettomuuksissa. 

  

Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokrakärryä 

käyttäessään.  

 

7. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU 

Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei 

vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta tai käytön estymisestä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista 

välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.  

 

8. VAKUUTUKSET  

Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja osakaskolla (hirvi,palo, varkaus, ilkivalta) 

Omavastuu osakaskossa on 500€ 

  

 

 

 



   

 

9. SOPIMUSRIKKOMUS  

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen 

ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa 

vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen 

taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai 

muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 

vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot  

 

10. YLIVOIMAINEN ESTE 

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, 

työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, 

liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. 

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä 

koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan 

vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.  

 

11. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA KÄRRYN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE 

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle 

osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.  

 

12. RIIDAT 

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai 

vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. 

 

YHTEYSTIEDOT : 

Sallan 4H-yhdistys ry 

Ruotsalaistentie 1 

98900 Salla 

puh. 040-1638210 

sallan4h@4h.fi 
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