
VENEEN VUOKRASOPIMUS nro _________ 

                                                                                              "____"________________ 20____ 

 

VUOKRALLE ANTAJA:  Merikoivula OY; Y-tunnus 2016172-5, osoite Koivulantie 198, 

Lokalahti, Uusikaupunki 23450 
 

ja  
 

VUOKRAAJA: Nimi: ____________________________________  

Majoitus Villassa/ Mökissä nro ___________________ ; 

Henkilötunnus:________________________________ ; 

Puhelinnumero:________________________________; 

solmivat seuraavan Sopimuksen: 

 

1. Vuokralle annettava omaisuus 

 

Vaativan kivisen merenpohjan takia ovat moottoriveneet tarkoitettu kokeneiden 

veneilijöiden käyttöön. 

Vuokralle antaja antaa vuokralle ja Vuokraaja ottaa tilapäisesti käyttöönsä moottoriveneen:  

  Tuna 422cc (alumiini, moottori 20 hp Mercury, Garmin GPS, airot, valmistusvuosi 

2020), numero______________ . 

    Kasse (muovi, moottori 4 hp Mercury, airot, valmistusvuosi 2020) numero _________. 

    Soutuvene(muovi, airot, valmistusvuosi 2020) numero _________. 

 

2. Ehdot ja vuokrakausi 

 

Vuokrakausi alkaen kello      ___:___   "____"_______________ 20____,  

Vuokarakauden loppu kello  ___:___   "____" _______________ 20____,  

Veneen palautus kello           ___:___   "____" _______________ 20____,  

Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana ja päättyy kun Vene on 

palautettu Vuokrasopimuksen mukaisesti. Veneen luovutukseen, siihen kuuluvaan 

käyttöopastukseen ja palauttamiseen kulunut aika luetaan vuokra-aikaan. 

 

3. Vuokraajan velvollisuudet 

Vuokraaja on velvollinen: 

3.1. tarkastamaan veneen vastaan ottamisen yhteydessä onko veneessä teknisiä tai      

mekaanisia vikoja. Mikäli niitä ilmenee, ne tulee kirjata; 

3.2.  käyttämään pelastusvälineitään (pelastusliivejä) tai omistajan veneen mukana 

luovuttamia välineitä;  

3.3. käyttämään venettä vain henkilökohtaisiin ajoihin (pidättymään antamasta sitä 

kolmansille henkilöille); 

3.4. maksamaan veneen teknisiin häiriöihin ja särkymiseen liittyvät kustannukset, mikäli ne 

aiheutuivat hänen syystään; 

3.5. käyttämään venettä teknisen käyttöohjeen ja kuormitusrajan mukaisesti; 

3.6.      pidättymään käyttämästä veneen ruorissa alkoholijuomia tai huumaavia aineita;  



3.7. palauttamaan veneen oikea-aikaisesti vuokrakauden päättyessä; 

3.8. vastaamaan mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu hänelle itselleen, kolmansille 

henkilöille ja veneelle onnettomuuden, törmäyksen tai vedellä täyttymisen seurauksena. 

3.9. Maksamaan käteisellä takuurahana venettä kohti 200 euroa (Tuna 422cc) tai 100 euroa     

(Kasse). Takuuraha palautetaan kokonaisuudessaan veneen palautuksen yhteydessä, 

mikäli veneessä ei ilmene teknisiä tai mekaanisia vikoja. 

3.10. Jos Veneelle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokraajan 

tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, Veneen käyttämisestä alkoholin tai 

muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, 

että Vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja, Vuokraaja 

on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. 

 

4. Vuokralle antajan velvollisuudet 

 

4.1. Vuokralle antaja on velvollinen antamaan vuokraajalle teknisesti ja mekaanisesti 

kunnossa olevan veneen. Mikäli veneessä on teknisiä tai mekaanisia vikoja, ne tulee 

kirjata. 

4.2.  Vuokralle antaja antaa yhtä venettä kohti 10 litraa (Tuna 422cc) ja/tai 5 litraa (Kasse) 

bensiiniä päivässä. 

4.3. Vuokralle antaja on velvollinen suorittamaan teknisen opastuksen veneen käytöstä ja 

ohjaamisesta sekä turvallisuudesta. 

4.4.  Vuokralle antaja on velvollinen antamaan mukaan pelastusvarusteet (pelastusliivit). 

4.5.  Sopimuksen allekirjoitettua, luovuttaa veneen vuokraajan käyttöön tässä sopimuksessa 

määritettyyn määräaikaan asti.  

 

5. Muut ehdot ja osapuolten vastuu 

 

5.1. Tämän sopimuksen kohtien 3.3., 3.6. ja 3.7. rikkomisen yhteydessä vuokralle antajalla 

on oikeus viipymättä keskeyttää tai kokonaan irtisanoa tämä sopimus.   

5.2. Kohdassa 3.4. kuvattujen seikkojen ilmetessä varaosien, korjauksen ja kuljetuksen hinta 

lasketaan Uudessakaupungissa ja/tai jossakin muussa lähimmässä paikassa toimivien 

uivien alusten virallisten jälleenmyyjien arvioiden mukaan. 

5.3. Itselleen tai kolmansille henkilöille sopimuksen voimassaoloaikana vuokralle annetulla 

omaisuudella aiheutetusta vahingosta tai vammoista vastaa täysimääräisesti 

VUOKRAAJA.  

5.4.  Venettä ajamaan ei päästetä alkoholin vaikutuksen alaisena olevia (tarvittaessa 

tarkastetaan alkometrillä), huumeita käyttäneitä tai alaikäisiä henkilöitä. Vuokraaja 

vastaa siitä, että Veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan Veneen 

käsittelystä käytetyllä purjehdusalueella. 

5.5. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö 

omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 

Vuokraaja sitoutuu käyttäessään Venettä ottamaan huomioon merilain aluksen 

päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja 

asetuksia. 

5.6. Tässä sopimuksessa mainitsemattomissa tapauksissa kohdennetaan Venealan 

Keskusliiton laatimia yleisiä veneenvuokrausehtoja. 

5.7. Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimus on laadittu kahtena 

kappaleena, joista kumpikin osapuoli saa yhden. 

 

 



 

 

6. Veneen luovutus- ja vastaanottopöytäkirja 

Vastaanottaminen 

 

Veneessä ovat seuraavat vauriot: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

VUOKRALLE ANTAJAN ALLEKIRJOITUS: ___________________________________

  

Nimen selvennys:_________________________________ 

  

VUOKRAAJAN ALLEKIRJOITUS: ___________________  

Nimen selvennys:___________________________________ 

 

Palauttaminen 

Veneessä ovat seuraavat vauriot: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Takuumaksu saatu:_____________________________________________ 
                                              (summa ja päivämäärä) 

Takuumaksu palautettu:_________________________________________ 
                                              (summa ja päivämäärä) 

 

Vakuusmaksusta vähennettään vahingot KYLLÄ / EI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

VUOKRALLE ANTAJAN ALLEKIRJOITUS: ___________________________________

  

Nimen selvennys:_________________________________ 

  

VUOKRAAJAN ALLEKIRJOITUS: ___________________  

Nimen selvennys:___________________________________ 

 


