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MATKAILUAJONEUVON YLEISET VUOKRAUSEHDOT 
Jyrki Rauhala Oy  Läntinen Teollisuuskatu 19  02920 ESPOO 
 
Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan vuokralle antajaa ja vuokraajalla vuokralle ottajaa sekä 
osapuolella vuokraamoa tai vuokraajaa ja osapuolilla vuokraamoa ja vuokraajaa. 
 
1. AJONEUVON  KÄYTTÖ  
 
1.1 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö 
omastaan sekä noudattamaan ajaessaan sekä käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 
Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa ja sen varusteita vain niiden tarkoitusta vastaavalla 
tavanomaisella tavalla.  
VOIMAN KÄYTTÖ KAIKISSA LAITTEISSA ON KIELLETTY !  
MIKÄLI JOKU LAITE EI TOIMI ILMAN VÄKIVALTAA KYSEESSÄ ON KÄYTTÖVIRHE ! 
 
1.2 Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen 
kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla ja 
kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ja vähintään kaksi vuotta voimassa ollut ajokortti ja  
vähintään 24 vuoden ikä. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä 
sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa ajoneuvon luovuttaa. 
 
1.3 Ajoneuvon ja sen varusteiden käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin tai mihin muuhun 
tarkoitukseen tahansa, johon niitä ei ole tarkoitettu, on kielletty. 
 
1.4 Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. 
 
1.5 Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle, vuokraajan on tarkastettava ajoneuvon 
ulkoinen- ja sisäinen kunto  ja sen varusteet sekä tarvikkeet ja tehtävä niistä huomautuksensa, jos 
siihen on aihetta. Vuokraaja ei myöhemmin voi vedota siihen, jos hän on laiminlyönyt 
tarkastusvelvollisuutensa ja viat tai puutteet ovat olleet sellaisia, että ne ovat olleet normaalissa 
tarkastuksessa silmämääräisesti havaittavissa. 
 
2. VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA 
 
2.1 Vuokraajan perusomavastuu on ellei erikseen toisin ole sanottu 1500 € Pohjoismaissa  
2000 € Euroopassa ja Virossa, Puolassa sekä muissa Baltian maissa 20% vahingon määrästä, 
mutta vähintään 2500 €. 
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen: 
a. Korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. 
b. Korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. 
c. Korvaamaan ajoneuvon ja sen varusteiden luvan vastaisesta käytöstä ja epätavanomaisesta 
likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. 
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, 
kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. 
e. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuulilasille ja renkaille tapahtuneet vahingot kuten kiven 
iskeytymät ja rengasvauriot. Korvausvelvollisuutta ei ole, jos vuokraamo saa täyden korvauksen 
joltakin muulta. Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään, jos vahinko johtuu teknisestä viasta tai 
normaalista kulumisesta tai muusta näihin verrattavasta syystä.  
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2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys  
Pohjoismaiden ja Euroopan alueella liikuttaessa vuokraaja voi pienentää vastuunsa erillisellä 
omavastuun pienennysmaksulla. Viron, Puolan ja Baltian maihin ei omavastuuta voida pienentää. 
 
2.3 Vahingot, joita omavastuu ei kata 
Omavastuu ei kata miltään osin seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: 
-230 V jännitteellä toimivien laitteiden vioittumista mikäli laitteita käytetään yli- tai alijännitteessä 
- markiisin rikkoontumista tuulen, myrskyn, sateen tai muun huolimattoman käytön aiheuttamana  
- muiden kuin vuokraajan hyväksymien erillislaitteiden käytöstä johtuvat vahingot  
- ylikuormauksesta tai ylisuuren, auton vetokykyyn ylipainoisen perävaunun tms. käytöstä   
- tupakanpoltosta tai eläinten pidosta aiheutuvat vahingot tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot 
-ajoneuvossa matkalla mukana olevan lemmikkieläimen aiheuttamaa liikenne-, tai autovahinkoa 
- ajaminen joko tyhjillä, liian matalilla rengaspaineilla tai kulutuspinnaltaan liian kuluneilla 
renkailla jotka saattavat tietyissä olosuhteissa kulua lainvastaiseksi matkan aikana 
-väärän poltto-aineen tankkaamista tai poltto-aineen tai veden tankkaamista väärään säiliöön  
- lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta) 
- ajaminen ja käyttäminen ajoneuvon ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa 
-parkkihalleihin, ahtaisiin pihoihin, kapeille mökkiteille tms. paikkoihin ajoneuvoa ei saa ajaa.                             
ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA TULEE NOUDATTAA LAIVOIHIN AJETTAESSA!     
- ajaminen tai käyttäminen paloturvallisuusmääräysten vastaisesti  
-turvaväli muihin asuttuihin matkailuajoneuvoihin ja autoihin sekä telttoihin-katoksiin on min. 4 m 
-turvaväli kiinteisiin rakennuksiin on min. 8 metriä tai alueen turvaohjeiden mukaan jotain muuta 
- ajaminen teiden ulkopuolella tai jäällä, kauttaaltaan vähintään renkaan halkaisijan puoliväliin 
ulottuvalla veden kattamalla alueella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu matkailuajoneuvolla ajoon 
- pakkasen ajoneuvolle aiheuttamista vahingoista, jotka johtuvat vuokraajan huolimattomuudesta tai     
laiminlyönnistä 
 
2.4 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta 
Jos ajoneuvolle tai sen varusteille ja vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan 
huolimattomuudesta, tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin 
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ajoneuvon ja sen varusteiden käytöstä rikolliseen 
tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen 
ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot 
kokonaisuudessaan. 
 
2.5 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta 
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta 
vastapuolen liikenne-, tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 
 
2.6 Muut maksuvelvollisuudet 
 
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon 
käyttämisestä aiheutuvat tie-, lautta-, silta-, tunneli-, tai muut vastaavat maksut, pysäköinti- ja 
pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut, kameravalvonnassa todetut ylinopeudesta tai muusta 
syystä johtuvat virhemaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut. 
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3. VARAUS-VUOKRA JA VAKUUSMAKSUT 
 
3.1 Varaus on voimassa kun varausmaksu on maksettu tai näkyy vuokranantajan tilillä 
 
3.2 Koko vuokra on maksettava ennen vuokrauksen alkamista 
 
3.3 Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen 
talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka 
perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat 
maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä. Vuokraamo voi edellyttää, että 
vuokralle ottajalla tulee olla luottokortti, joka toimii vakuutena vuokrauksen ajan ja kuusi kuukautta 
vuokra-ajan päättymisen jälkeen. 
 
3.4 Vuokraaja maksaa vuokrasopimuksessa tai muutoin kirjallisesti, esimerkiksi matkailuajoneuvo 
kansiossa siinä mainituin perustein ja ehdoin määritellyt maksut. Vuokraaja allekirjoittaessaan 
vuokrasopimuksen ilmoittaa perehtyneensä matkailuajoneuvokansioon ja mahdollisesti siinä oleviin 
maksuja ja maksuehtoja koskeviin määräyksiin sekä hyväksyneensä ne, vaikka niistä kaikista ei 
olisikaan mainintaa näissä ehdoissa tai vuokrasopimuksessa. Jos vuokraaja haluaa, että kaikista 
mahdollisista tavanomaisista maksuista on oltava maininta varsinaisessa vuokrasopimuksessa, niin 
ne on otettava vuokraajan vaatimuksesta siihen.   
 
3.5 Sopimuksen allekirjoittanut henkilö on viime kädessä vastuussa vuokrasta ja vuokraajan 
vastuulle kuuluvista kaikista muista maksuista riippumatta siitä, kuka tai kenet on ilmoitettu 
vuokran maksajaksi.  

 
4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS 
 
Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna 
aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän 
opastuksen ja ohjeet ajoneuvon ja sen varusteiden käytöstä. Ellei vuokraaja saa ajoneuvoa 
käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa 
sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. 
 
5. MATKAMITTARI 
 
5.1 Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on 
vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa 
vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei toinen osapuoli osoita tai saata 
todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. 
 
5.2 Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta 
epäkunnosta. 
 
6. POLTTOAINE JA AJONEUVON HOITO 
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista 
polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä 
aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon 
normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun 
nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. 
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7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO-, TAI VARKAUSTAPAUKSISSA 
 
7.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa tai sen varusteissa 
ilmenneestä virheestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on 
tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, 
mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle 
ilmoittamatta korjauttaa ajoneuvoa vuokraamon kustannuksella enintään 300 €:n arvosta, jos se 
matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava ajoneuvon 
korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. 
Vuokraajalla on oltava matkan aikana mahdollisuus maksaa mahdollisia korjauskuluja 1500 € asti. 
Tositetta vastaan vuokranantaja maksaa vuokralaiselle aiheutuneet korjauskulut kahden viikon 
kuluessa siitä kun ajoneuvo on palautettu. Kaikki rikkinäiset varaosat ajoneuvon renkaat mukaan 
lukien on palautettava vuokranantajalle ellei muusta ole sovittu.  
 
7.2 Liikenne- tai ajoneuvovahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä 
ilmoituksen vahingosta vuokraamolle tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi vuokraajan on aina 
tehtävä vahinkoilmoitus ajoneuvossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden 
ollessa epäselvä tai jos vahingon aiheuttajana on toinen osapuoli vuokraajan on aina ilmoitettava 
asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä syyllisyydestä riippumatta myös aina, kun kyseessä 
on henkilövahinko tai on aihetta epäillä henkilövahingon syntyneen. Myös hirvieläinvahingosta 
vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama 
todistus tehdystä ilmoituksesta. 
 
7.3 Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä 
syntyneestä vahingosta 
 
8. VUOKRAAMON VASTUU AJONEUVON JA SEN VARUSTEIDEN VIRHEESTÄ 
 
8.1 Jos ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia 
virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on 
olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos 
vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Ajoneuvossa tai sen 
varusteissa olevasta viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia 
vahingonkorvausta ei kuitenkaan enempää kuin siitä näissä ehdoissa tai osapuolten kesken on 
erikseen mahdollisesti sovittu. 
 
8.2 Jos ajoneuvon olennaisissa varusteissa ilmenee vuokra-aikana jokin virhe, vika tai puute, joka ei 
johdu vuokraajasta, niin vuokraaja voi vaatia hyvitystä vuokrasta, ei kuitenkaan enempää kuin 
enintään 15 euroa vuorokaudessa yhdestä viasta, virheestä tai puutteesta. Hyvityksen maksamisen 
edellytyksenä on kuitenkin, että vuokraaja tekee välittömästi virheen tai vian ilmetessä ilmoituksen 
vuokraamolle tarjoten sille näin mahdollisuuden sen korjaamiseen. Virheestä, viasta tai puutteesta, 
joka todetaan ennen matkan alkua tai jonka vuokraamo ilmoittaa ennen sitä, vuokraaja ei voi vaatia 
hyvitystä, ellei se ole sellainen, että se olennaisesti haittaa normaaleja tavanomaisia toimintoja.  
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9. AJONEUVON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN 
PÄÄTTYESSÄ 
 
9.1 Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä luovutusta 
vastaavassa kunnossa normaalia kulumista lukuun ottamatta. Palautusajan tai -paikan 
muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-
aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan 
ilmoituksen ajoneuvon palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. 
 
9.2 Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole 
sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Myöhästymisestä palautusvuorokauden 
aikana veloitetaan 60 € / tunti ja sen jälkeen 300 € / vrk. 
 
9.3 Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 9.1 mainitut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä 
laiminlyönnistä erikseen sovittu korvaus myöhästymisajalta ja lisäksi täysi korvaus laiminlyönnin 
vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. 
 
10. AJONEUVON PALAUTUS ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ  
 
Jos vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko 
sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvollinen palauttamaan osaa vuokramaksusta 
vuokraajalle. Jos ajoneuvo on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston 
mukaan . 
 
11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN 
 
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja 
rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene 
käsittelemään ajoneuvoa ja sen varusteita asianmukaisesti. Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen 
vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta 
vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen 
palauttamaan ajoneuvo viivytyksettä vuokraamolle. 
 
12. AJONEUVON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE 
 
Ajoneuvon vieminen Suomen valtion rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista 
lupaa. Vuokraamolle on ilmoitettava niin pian kuin se on mahdollista ja joka tapauksessa riittävän 
hyvissä ajoin aikomuksesta ajoneuvon viemiseksi Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuokraamo päättää 
mahdollisesta luvan myöntämisestä ja sen ehdoista tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.   
 
13. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET   
 
Osapuolten kesken mahdollisesti syntyvät mitkä tahansa vuokrasopimukseen, sen soveltamiseen ja 
tulkintaan liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla. Jos näissä ei päästä 
molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan 
ratkaistavaksi. (www.kuluttajariita.fi) 
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14. VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVIEN ASIAKIRJOJEN ETUOIKEUSJÄRJESTYS  
Vuokrasopimuksen soveltamisessa ja sen tulkinnassa noudatetaan asiakirjoissa seuraavaa 
etuoikeusjärjestystä:  
1. Vuokraussopimus 
2. Nämä yleiset vuokrausehdot 
3. Matkailuajoneuvon matkailukansiossa olevat määräykset ja ohjeet 
4. Mahdolliset muut kirjallisesti annetut ohjeet ja määräykset, kuten esimerkiksi ohjekäsikirjat yms. 
 
Olen näihin ehtoihin tutustunut, hyväksyn ne ja sitoudun niitä noudattamaan. 
 
 
___________________________ ______/_____20___ ___________________________________ 
Paikka ja aika                                                                  Vastuuhenkilön allekirjoitus 
 
_______________________                                         ____________________________________ 
Vuokrasopimuksen numero                                              Nimen selvennys 
                                                                                                                            
LIITE: Vakuutusehdot 


