
 

Tapahtumakärryn vuokrausehdot 

Vuokraaja = asiakas, yhdistys, yksityishenkilö, yritys tai muu joka vuokraa kärryn omaan käyttöönsä 

Ylläpitäjä = 4H-yhdistykset 

Peräkärry = Kaappivaunu DOP-889, jossa vuokrakalustoa säilytetään ja kuljetetaan 

Vuokrakalusto = Kärryn sisällä olevat, ylläpitäjän omistamat tavarat joita vuokrataan. 

Tapahtumakärry: Peräkärry ja sen sisällä oleva kalusto 

Tapahtumakärryä vuokrataan pakettina, johon kuuluu kärry sekä sen sisällä oleva vuokrakalusto. 

Pelkän kärryn tai vuokrakaluston vuokraaminen ei ole mahdollista. 

 

Vuokrasopimuksen alkaminen ja päättyminen, vuokra-aika 

Vuokrasopimus ylläpitäjän ja vuokraajan välillä tehdään kirjallisesti. Sopimus tulee voimaan 

vuokraajan tehtyä varauspyynnön, ylläpitäjän tehtyä sopimusehdotuksen/tarjouksen varauspyynnön 

perusteella ja vuokraajan hyväksyttyä sopimusehdotuksen/tarjouksen. Varauspyynnön yhteydessä 

vuokraaja ilmoittaa kärryn vuokrauksen alkamis- ja päättymisajankohdan. 

Tapahtumakärryn tilaus tehdään vähintään 3 päivää ennen vuokrauksen alkamista. 

Varauspyynnön yhteydessä ilmoitetaan, hakeeko vuokraaja tapahtumakärryn sen säilytyspaikasta vai 

tilaako vuokraaja tapahtumakärrylle kuljetuksen tapahtumapaikalle. Mikäli tilataan kuljetus 

tapahtumapaikalle, tapahtumakärry tuodaan tapahtumapaikalle vuokraajan varauspyynnössä 

ilmoittamana alkamisajankohtana.  

Vuokra-aika alkaa ajankohdasta, jolloin vuokrakalusto on ollut sovitusti noudettavissa tai kuljetettu 

tapahtumapaikalle sopimuksen mukaisesti. Vuokra-aika päättyy ennalta sovittuna ajankohtana, 

jonka vuokraaja on ilmoittanut varauspyynnössä. Vuokra-ajan muutoksista sovitaan erikseen. 

Vuokraajan vastuu vuokrakalustosta alkaa hänen vastaanottaessaan kaluston ja päättyy 

luovuttaessaan kaluston ylläpitäjälle. 

Mikäli kärry palautetaan myöhässä ilman sopimusta, on ylläpitäjällä oikeus periä 10€ 

myöhästymismaksu per alkava tunti. Mikäli kärry kuljetetaan tapahtumapaikalle, jossa ylläpitäjä 

joutuu odottamaan kärryn vastaanottajaa, on ylläpitäjällä oikeus periä odotusmaksua 10€/tunti. 

Vuokraustoiminnassa on riski, että ensimmäinen vuokraaja palauttaa kärryn niin paljon myöhässä, 

ettei toinen vuokraaja ehdi saamaan sitä käyttöönsä sovittuna ajankohtajana. Tähän riskiin on 

varauduttu tekemällä kärryn vuokrauskalenterissa tarpeeksi väljä, jolloin voidaan minimoida 

vuokraajille aiheutuvat vahingot. Mikäli ensimmäinen vuokraaja myöhästyy kärryn palautuksesta 

oleellisesti, sopimus toisen vuokraajan kanssa raukeaa. 

Kärryn siirtäminen vuokraajalta suoraan toiselle vuokraajalle ilman välikäyntiä kärryn 

säilytyspaikassa on mahdollista neuvotella erikseen. 

Vuokrasopimus raukeaa ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimaisen esteen sattuessa ylläpitäjä ei ole 

korvausvelvollinen vuokraajalle esimerkiksi tulonmenetyksistä. Ylivoimaisia esteitä ovat muun 

muassa kärryn tuhoutuminen, kärryn joutuminen varkauden kohteeksi tai jos ylläpitäjä ei voi päästä 

käsiksi kärryyn. 



 

 

 

Peruuntunut vuokraus 

Vuokraaja on velvollinen maksamaan ylläpitäjälle 50 % peruutetun vuokrauksen vuokrahinnasta, jos 

peruutus tehdään vuokra-ajan alkamista edeltävän 48 tunnin aikana. 

Vuokrakaluston käyttö 

Vuokrakalusto vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat noutohetkellä. Vuokraajan tulee palauttaa 

tapahtumakärry kalustoineen vastaavassa kunnossa kuin mitä vastaanottaessaan sen, pois lukien 

normaali kuluminen. Kärry tarkastetaan ylläpitäjän toimesta vuokrausten välillä. 

Vuokraajan tulee tutustua tavaroiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin ennen kuin ottaa tavaroita 

käyttöön. Ohjeet löydät tapahtumakärryn mukana tulevasta kansiosta. Vuokraaja on vastuussa 

kalustoa käyttävien henkilöiden kyvykkyydestä käyttää kalustoa. Kalustoa ei saa purkaa osiin 

tarpeettomasti. 

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan ylläpitäjälle kalustolle vuokrausaikana mahdollisesti 

aiheutuneista vahingoista. Mikäli vuokraaja on halukas korjaamaan vahingot itse, vuokraajan tulee 

olla ensin yhteydessä ylläpitäjään neuvotellakseni asiasta.  

Vuokrakalustoa ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 

Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus. 

 

Vuokraajan vastuut 

Vuokraaja voi halutessaan tarkastaa tapahtumakärryn kunnon niiden noutamisen yhteydessä. Mikäli 

tässä tarkastuksessa ei käy ilmi vuokravälineissä olevaa selkeää virhettä tai vikaa, tai vuokraaja ei 

tarkista välineitä, katsotaan vuokraajan hyväksyneen vuokravälineet asianmukaisessa kunnossa. 

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan sovittuja tapahtumakärryn luovutus- ja palautusaikoja. Vuokraaja 

vastaa tapahtumakärryn turvallisesta säilytyksestä vuokra-ajan. Tapahtumakärryä säilytetään 

vuokraajan toimesta lukittuna niin, ettei ulkopuoliset pääse siihen käsiksi. Peräkärryä säilytetään 

tasaisella paikalla, josta kärry ei pääse valumaan pois. Peräkärryn säilytyksen ajan pyörät pitää olla 

kiilattuna. 

Vuokraaja on vastuussa kaikista maksuista, sakoista ja muista kuluista, jotka ovat seurausta 

tapahtumakärryn käytöstä vuokra-aikana. 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan tapahtumakärrylle vuokra-aikana huolimattomuudesta tai 

virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen 

korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.  

Ylläpitäjän vastuut 

Ylläpitäjä vastaa tapahtumakärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. 

Ylläpitäjä ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista 

välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 

 



 

Peräkärryn käytön eritysehdot 

Vuokraaja ei saa kuljettaa peräkärryssä muuta tavaraa, kuin ylläpitäjän vuokraamaa vuokrakalustoa. 

Kärryssä ei saa kuljettaa ihmisiä, eläimiä eikä kärryn sisällä saa tupakoida. Kiellon rikkomisesta 

veloitetaan asiakkaalta kärryn siivouskulut. 

Kaikissa liikennevahinkotilanteissa vuokraajan velvollisuus on olla yhteydessä kärryn ylläpitäjään ja 

tämän jälkeen sovitusti myös poliisiin. Kärryä ei saa viedä ulkomaille. 

Vuokraajalla tulee olla vaadittava ajo-oikeus (B-ajokortti). Tapahtumakärryä vetävän vetoauton 

suurin sallittu jarrullinen vetomassa pitää olla vähintään 850 kg Lisäksi vetoauton omamassa saa olla 

enintään 2000 kg. 

Peräkärry on vakuutettu ylläpitäjän toimesta. Peräkärryn omavastuu vahinkotapauksessa on 200 €. 

Vuokrakalustolle on omat korvaussummat. Vuokraaja vastaa koko vuokrauksen ajan peräkärryyn ja 

sen varusteisiin kohdistuneista vahingoista. 

Peräkärryn tavaroiden tulee olla kiinnitettyjä omille paikoilleen aina ajon ajaksi. Vuokraaja on 

velvollinen tarkistamaan peräkärryn ennen ajoon lähtöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden 

todentamiseksi sekä turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. 

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan ylläpitäjälle peräkärryyn tai sen varusteisiin vuokrausaikana 

mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Vahingon sattuessa vuokraajalla ei ole oikeutta korjata 

peräkärryä ilman ylläpitäjän lupaa.  

Mikäli peräkärryn rengas puhkeaa vuokrauksen aikana, vuokraaja ilmoittaa rikosta yhdistykselle joka 

vaihtaa renkaan kärryn palautuessa. Peräkärrystä löytyy ohjeet ja tarvikkeet renkaan 

pikakorjaukseen.  

 

Vuokrakalustoon liittyvät erityisehdot 

Grilli 

Puhdista grilli käytön jälkeen seuraavasti: Käytä grilliä tyhjänä jotta rasvat palaa ritilöistä. Harjaa 

karstat pois ritilöiltä teräsharjalla ja puhdista ritilät talouspaperilla/liinalla. Pyyhi grillin muut pinnat 

miedolla pesuaineella ja talouspaperilla/liinalla. Puhdista myös grillin rasvapelti. Sitkeimmät 

karstat/tahrat voit pestä teräslankapesimellä. 

Mikäli grilli on jätetty vuokraajan osalta puhdistamatta, perimme ylimääräistä puhdistuskulua 50€  

Mikäli grilli vaurioituu osittain, vuokraaja vastaa korjauskuluista, jotka arvioidaan vaurion laajuuden 

mukaan (hintakatto 150€)  

Teltta 

Vuokraaja pyrkii pitämään teltta kuivana ja puhtaana. Mikäli tapahtumapäiväsi ja kärryn 

palautuspäivä ovat sateisia, kerro teltan olevan märkä palauttaessasi kärryä ja tarvittaessa avusta 

ylläpitäjää asettelemaan teltta kuivumaan säilytyspaikkaansa. 

Älä päästä teltan kattoa tai seiniä tippumaan maahan. Mikäli teltta likaantuu, poista tahrat 

pyyhkimällä tai pesemällä, apunasi voit käyttää tapahtumakärryssä tulevaa pesuainetta. Mitä 

vähemmän kastelet telttaa pestessäsi sitä, sen parempi. Likaantuneesta ja selkeästi 

puhdistamattomasta teltasta perimme ylimääräisen puhdistuskulun (hintakatto 150€) 



 

Mikäli telttakankaaseen tulee vaurioita, kuten reikä, perimme korjauskulut (hintakatto 150€) 

Mikäli teltan alumiinirunko vaurioituu käytössä, korjaus- tai uuden rungon hankintakulut 

neuvotellaan vuokraajan kanssa (hintakatto 500€) 

Alkusammutusvälineet 

Vuokraaja voi käyttää alkusammutusvälineistöä tarpeen mukaan. 

Äänentoistolaitteisto 

Säilytä äänentoistolaitteistoa kuivassa paikassa koko vuokrauksen ajan. Lue lisäohjeita 

äänentoistolaitteiden käyttöön tapahtumakärryn mukana tulevasta kansiosta ennen kuin aloitat 

äänentoistolaitteiden käytön 

Maksuehdot 

Kärryn varauksen yhteydessä maksetaan 50€ varausmaksu. Loput vuokrasta laskutetaan 7 päivän 

kuluessa vuokrauksen päättymisestä. 

Varausmaksu palautetaan, mikäli asiakas peruuttaa varauksen 3 vrk (72h) ennen vuokrauksen 

alkamisajankohtaa.  

 

 


