
Kissankulman varausehdot 
Kissankulma / Tiina Roitto (jatkossa omistaja) noudattaa lomamökin vuokrauksessa näitä sopimuseh-
toja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut omistajalle sopimus-
ehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa 

Varauksen tekeminen ja maksu 
Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). 

Varauksen voi tehdä ottamalla yhteyttä mökin omistajaan sähköpostilla. Varaus sovitaan ja vahvistetaan 
sähköpostilla. Asiakkaalle lähetetään lasku varausmaksusta (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) sekä lop-
pulasku. Varausmaksu ja loppumaksu lähetetään asiakkaan sähköpostiin välittömästi varauksen jälkeisinä 
päivinä. Laskussa on lomakohteen omistajan nimi ja yhteystiedot, sekä ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan 
tai lomakohteeseen. 
 
Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku 
maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi). 
 
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäi-
vään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 
kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. 
 
Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin kuusi (6) viikkoa, maksetaan koko summa kerralla ja lasku on 
maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.  
 
Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, omistaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.  

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen 
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen tiina.m.roitto@gmail.com.  
 
Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) pa-
lauteta. 
 
Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin sairastapauksen syystä myöhemmin kuin 28 vuorokautta en-
nen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. 

Peruutukset sairaustapauksissa: 
Asiakkaalla on oikeus saada takaisin omistajalle maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos 
asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen 
tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä omistajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, 
esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan 
alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. 
 
 



 
 

 

Omistajan oikeus peruuttaa varaus 

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Omistaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on täl-
löin oikeus saada omistajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan kes-
keyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. 
 
Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi omistaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. 

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa 

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravin-
tola, kauppa jne.). Omistaja ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä 
niiden saatavuudesta loman aikana. 

Oleskelu lomakohteessa 

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.  
 
Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjalli-
sesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankoh-
tana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, omistaja ei voi taata avainten luovutusta. 
 
Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, 
keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. 
 
Polttopuut sisältyvät vuokraan. Astianpesuaineet, perusmausteet sisältyvät vuokrahintaan sekä wc- ja ta-
louspapereita on varattu alkukäyttöön. 
 
Kohteen vesijohtovesi on juoma- ja ruokakelpoista, vesi tulee omasta rengaskaivosta. 
 
Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyh-
keet voi tilata varauksen yhteydessä. Siivous kuuluu vuokrahintaan. 
 
Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuo-
depaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lo-
makohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Teltan ja asuntovau-
nun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on 
kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.  
 
Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on sovittava varausta tehtäessä.  



Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä 

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei ajasta ole toisin sovittu.  
 
Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoi-
tettava lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen 
omistajalle. 
 
Vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien 
vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatar-
vikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen. 
Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn 
päälle. 
 
Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen 
siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu. 

Ylivoimainen este 

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamatto-
masta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt 
kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seu-
rauksia omistaja ei kohtuudella ole voinut estää. 
 
Omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä. 

Huomautukset ja valitukset 

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava omistajalle. 
 
Mikäli asia ei tule korjatuksi ja jos asiakas ja omistaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi 
saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee 
olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan 
kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä ku-
luttajaneuvontaan. 

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen ole-
van sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä 
todeta, eikä omistaja ole niistä korvausvelvollinen. 
 
Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttä-
mättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen. 

 



Omistajan oikeus hintojen muutoksiin 
 
Sopimuksen syntymisen jälkeen omistajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovitua 
hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat. 

Virheellinen hintatieto 

Virheellinen hintatieto ei sido omistajaa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se 
ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on 
huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrat-
tuna. 

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka 

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvot-
teluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan 
Suomen lakia. 
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