
Pieksämäen Kanoottiseura (jatkossa seura tai vuokranantaja) noudattaa kanoottien, muun kaluston ja 
varusteiden (jatkossa irtain tai kalusto) vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin 
osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa vuokraaja) on allekirjoituksellaan hyväksynyt vuokrausehdot.  
Kohdan 3 mukaiset velvoitteet sitovat kuitenkin vuokraajaa jo varauksen tapahduttua.

1. Varaaminen ja vuokrahinnat
Varaukset tehdään seuran työntekijältä, Melamestarilta, puh. 040 503 8324. Varaus merkitään vuokrauskalente-•	
riin ja varauksesta täytetään vuokrauslomake.
Vuokrauslomakkeeseen merkitään varattava irtain, laina-aika ja vuokraajan yksilöintitiedot sekä vuokrahinta ja •	
maksutapa. Samalla sovitaan tarvittavista kuljetuksista ja niiden kustannuksista. Vuokraaja vahvistaa varauksen 
ehtoineen luovutuksen yhteydessä allekirjoituksellaan.
Vuokraaja on vaadittaessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä ja vuokranantaja on oikeutettu tallenta-•	
maan vuokraajan tunnistamiseen tarvittavan informaation haluamassaan muodossa henkilötietojen tallenta-
mista koskevat määräykset huomioiden.
Irtaimen luovutuksen ja palautuksen yhteydessä merkitään mahdolliset kaluston kuntoa koskevat huomiot.•	
Voimassa oleva vuokrahinnasto on nähtävissä seuran varaston ilmoitustaululla ja seuran internetsivuilla www.•	
kanoottiseura.fi. Lisäksi vuokrahinnat ilmoitetaan seuran jäsenkirjeessä. Jäsenetuhinnat koskevat vain jäsen-
maksunsa maksaneita jäseniä.

2. Vuokran maksu
Vuokranantaja voi vuokrauksen alkaessa vaatia suoritettavaksi voimassa olevan hinnaston 
mukaisen ennakoitua vuokraa vastaavan rahamäärän.
Vuokraaja maksaa vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran vuokrauksen päättyessä.
Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopi-
mukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut 
henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

3. Peruutukset
Varauksen peruutus on aina tehtävä Melamestarille kahta vuorokautta ennen varauksen alkamista. Mikäli 
peruutus tehdään myöhemmin on vuokranantajalla oikeus periä varatun irtaimen osalta yhden vuoro-
kauden vuokra. Perintää ei suoriteta mikäli peruutuksen syynä on vuokraajan tai hänen perheenjäsenensä 
äkillinen sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema. Peruutuksesta on ilmoitettava tällöin viipymättä.
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este voi sekä vuokraaja, että vuokranantaja irtisanoa sopimuksen ilman 
seuraamuksia.

4. Kaluston käyttö
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan irtaimesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö 
omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään 
irtainta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään irtainta. Hän saa luovuttaa irtaimen toiselle vain jos vuokrasopimuk-
seen on erikseen merkitty lupa siihen. Rajoitus ei koske vuokraajan vakinaisessa palveluksessa olevia tai 
vuokraajan ruokakuntaan kuuluvia henkilöitä.
Irtaimen käyttäjän tulee vesillä ollessaan käyttää kelluntaliivejä ja koskireiteillä lisäksi kypärää. Seura 
suosittelee pakkaamaan kaiken mukana kuljetettavan kosteudelle aran tavaran tarkoitukseen varattuihin 
vesitiiviisiin tynnyreihin ja säkkeihin ja kiinnittämään nämä asianmukaisesti kanoottiin. Käyttäjän vastuul-
la on tarkistaa käyttämiensä tynnyreiden ja säkkien vedenpitävyys.
Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän 
sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Irtainta ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia.
Vuokranantajan luovuttaessa irtaimen vuokraajalle on kummankin osapuolen  syytä tarkastaa irtaimen 
kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi ja merkitä havainnot 
vuokrauslomakkeeseen.

5. Vastuu Pieksämäen Kanoottiseuran irtaimesta vuokra-aikana
Vuokraaja on velvollinen:

korvaamaan irtaimelle vuokra-aikana sattuneet vahingot•	
korvaamaan vuokra-aikana kadonneen irtaimen•	

Pieksämäen kanoottiseura
kaluston vuokraehdot



Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta  
vahingon aiheuttajalta silloin kun se on eri kuin vuokraaja.

6. Vuokranantajan velvollisuus
Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikas-
sa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle opastusta kaluston käytöstä. Ellei 
vuokraaja saa kalustoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, voi hän purkaa sopimuksen.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle irtaimessa ilmenneestä virheestä tai irtainta 
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja 
poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen 
johdosta on ryhdyttävä.
Vuokraaja saa vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa irtainta vuokranantajan kustannuksella enintään 
100 euron arvosta, jos se retken jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava 
irtaimen korjanneelta todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
Esinevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuok-
ranantajalle. Mikäli kyseessä on merkittävä henkilövahinko on asiasta tehtävä ilmoitus sekä poliisille että 
vuokranantajalle.

8. Vuokranantajan vastuu irtaimen virheestä
Jos irtaimessa vuokra-aikana ilmenee tavanomaista käyttöä haittaava vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaa-
tia virheen korjausta. Jos irtaimen kunnosta johtuva virhe on olennainen, voi vuokraaja vaatia sopimuksen 
purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokranantaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa irtaimen 
tai toimittaa tilalle korvaavan toimintakuntoisen irtaimen.

9. Irtaimen palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
Irtain on palautettava seuran varastolle sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumi-
sesta on riittävän ajoissa sovittava Melamestarin kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun 
irtain on palautettu vuokranantajalle.
Jos irtainta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokrananta-
jan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.
Vuokraajan on palautettava irtain puhdistettuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman 
puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli irtaimen saattaminen uudelleen käyttökuntoon 
edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheut-
tamat kohtuulliset kustannukset.

10. Irtaimen palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä
Jos vuokraaja palauttaa irtaimen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra käytetyn vuokra-
ajan mukaan vahvistetun hinnaston mukaisesti. Vuokraaja on kuitenkin velvollinen maksamaan irtaimen 
vuokran vielä palautusvuorokaudelta ja sitä seuraavalta vuorokaudelta.

11. Sopimuksen purkautuminen
Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo 
olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään irtain-
ta asianmukaisesti.
Jos irtaimen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan 
saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta.
Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan irtaimen viivytyksettä 
vuokranantajalle.

12. Kaluston vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle
Vuokratun irtaimen vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokranantajan 
kirjallista lupaa. Vuokranantaja päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa 
mukaan.

13. Sopimusta koskevat riidat
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Mikäli vuokraajan ja Melamestarin välillä ei 
synny erimielisyydestä yhteisymmärrystä neuvottelevat asiasta vuokranantajan puolesta seuran nimenkirjoit-
tajat, jotka ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.
Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa Etelä-Savon käräjäoikeudessa.
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