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TYÖMAAKESKUKSEN VUOKRAUKSEN EHDOT 

 

VUOKRALLE ANTAJA 

Destia Oy 

2163026-3 

liittymat@destia.fi 

Konetie 20, 90620 Oulu    

VUOKRAUKSEN EHDOT 

25–63 A:n työmaakeskukset vaativat työmaakeskustelineen, johon työmaakeskus ri-

pustetaan. Vuokraajan on hankittava tai tehtävä kyseinen teline. Dokumentin lo-

pussa on ”Työmaakeskustelineen rakennusohje”, jonka mukainen työmaakeskuste-

lineen tulee olla. 

Työmaakeskuksen kumikaapelin pituus mitataan vuokrauksen alussa ja päättyessä. Kumi-

kaapelia voi lyhentää vuokrauksen aikana enintään 50 cm. Mikäli kumikaapelia lyhenne-

tään tätä enemmän, peritään poikkipinnan mukainen maksu alkavalta 50 cm:ltä alla olevan 

hinnaston mukaisesti. 

Poikkipinta alle 50 mm2  30,00 €/alkava 50 cm 

Poikkipinta 50 mm2 tai yli 50 mm2 60,00 €/alkava 50 cm 

Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät alv 24 %. 

Työmaakeskuksen kunto tarkastetaan Destian toimesta ennen vuokrausta ja vuokrauksen 

jälkeen. Vuokrauksen aikana syntyneet vahingot korjataan Destian toimesta ja korjaus ve-

loitetaan erikseen vuokraajalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Vuokrauksen hintaan ei sisälly kaluston käyttöenergiaan, päivittäiseen huoltoon tai muihin 

vastaaviin käyttötoimenpiteisiin liittyviä kuluja. 

Vuokralle ottaja vastaa siitä, että kalustoa ei käytetä sen käyttöohjeiden vastaisesti tai muu-

ten väärin. Lisäksi vuokralle ottajan vastuulla on varmistaa, että kalusto soveltuu teknisiltä 

ominaisuuksilta suoritettavaan työhön ja vallitseviin olosuhteisiin.  

Vuokralle ottaja ei saa tehdä kaluston hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä eikä korjata tai kol-

mannella osapuolella korjauttaa kalustoa ilman Destian etukäteistä kirjallista suostumusta.  

Mahdollisten ongelmien välttämiseksi vuokralle ottajan tulee ilmoittaa viipymättä Destialle, 

mikäli huomaa kalustossa, Destian ohjeissa, suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa 
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virheitä tai puutteita, tai jos edellä mainittuihin sisältyy tai liittyy mitään sellaisia seikkoja, 

jotka ovat olennaisia vuokrauksen kohteen käytön kannalta. 

Destia laskuttaa sopimuksen mukaisen vuokran vuokralle ottajalta vuokrasopimuk-

sen päättyessä toteutuneen vuokra-ajan mukaan. Vuokra-aika määräytyy alkavien 

kuukausien mukaan. Yli vuoden pituisista vuokrauksista Destia voi halutessaan las-

kuttaa vuokran myös kuukausittain. 

Laskujen maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on korkolain (633/1982, muutoksineen) 

mukainen. Laskuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

Destia ei vastaa vuokralle ottajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

Vuokralle ottajan korvausvastuu on rajoitettu välittömiin vahinkoihin ja 15.000 euroon, 

paitsi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Vastuunrajoitus ei 

myöskään ole voimassa, jos vuokralle ottaja aiheuttaa Destialle vahinkoa rikkomalla ympä-

ristöä, immateriaalioikeuksia tai tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä ilmeneviä vaati-

muksia. 

Jos vuokralle ottajan toiminta, suoritus tai sopimuksen vastainen menettely johtaa tilan-

teeseen, jossa Destia joutuu maksamaan vakuutuksen omavastuuosuuden vakuutusyhti-

ölle, vuokralle ottaja on velvollinen suorittamaan omavastuuosuutta vastaavan määrän 

Destialle. 

Vuokralle ottaja vastaa kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista vahingonkor-

vauslainsäädännön mukaisesti. 
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Työmaakeskustelineen rakennusohje 
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Esimerkit työmaakeskusten sisällöistä 

Huom. alla olevat sisältökuvaukset ovat suuntaa antavia. Työmaakeskuksen vuokraa so-

vittaessa puhelimitse, työmaakeskuksen sisältö voidaan vielä tarkentaa.  

 

25 A (esimerkki) 

• pistorasia 3x32 A  1 kpl 

• pistorasia 3x16 A  2 kpl 

• pistorasia 1x16 A  3 kpl 

63 A (esimerkki) 

• pistorasia 3x63 A  1 kpl 

• pistorasia 3x32 A  1 kpl 

• pistorasia 3x16 A  1 kpl 

• pistorasia 1x16 A  3 kpl 

125 A (esimerkki) 

• pistorasia 3x63 A  3 kpl 

• pistorasia 3x32 A  2 kpl 

• pistorasia 3x16 A  3 kpl 

• pistorasia 1x16 A  3 kpl 

250 A (esimerkki 1) 

• kytkinlähtö 3x200 A 1 kpl 

• pistorasia 3x125 A 1 kpl 

• pistorasia 3x63 A  2 kpl 

• pistorasia 3x32 A  3 kpl 

• pistorasia 3x16 A  3 kpl 

• pistorasia 1x16 A  3 kpl 

250 A (esimerkki 2) 

• kytkinlähtö 3x160 A 3 kpl 

• pistorasia 3x63 A  3 kpl 

• pistorasia 3x32 A  3 kpl 

• pistorasia 3x16 A  3 kpl 

• pistorasia 1x16 A  6 kpl 

 


