
 

 

 

 

Ohje asuntovaunun tai asuntoauton vuokranantajille 

 
Tarkista kaasulaitteet ja turvallisuusvarusteet 
 
Tarkista etenkin kaasulaitteiden tiiviys ja kunto. Huolehdi, että vaunussa tai asuntoautossa on hyväksytty ja huollettu 
alkusammutin. Myös kaasu- ja palovaroittimet kuuluvat hyvään varustukseen. Jääkaapin toiminta on hyvä varmistaa. 
Varmistathan myös, että vaunussa on astia harmaalle vedelle (se vaaditaan kentällä) 
 

Saapuminen suviseurakentälle 
 
Suviseurakenttä avataan keskiviikkona 29.6.2022 klo 9:00. Voit tuoda asuntovaunun tai -auton vuokravaunu-alueelle kuitenkin 
jo tiistaina 28.6.2022 klo 9-23:30 välisenä aikana. Seurakenttäalueella on ruuhkaista keskiviikkona aamulla kentän avautuessa. 
Myös keskiviikkoiltana ja alkuyöstä on odotettavissa ruuhkia. Jos tuot asuntovaunusi tai -autosi varhain torstaiaamuna, pääset 
todennäköisesti melko joustavasti seura-alueelle.  
 
Liikenteenohjaus toimii suviseurakentän avauduttua ympäri vuorokauden. Suviseuroihin ohjataan Riihimäen, Forssan ja Valtatie 
2 suunnista. 

• Jos tulet seura-alueelle lännestä (Forssan suunnasta), laita navigaattoriin osoitteeksi Teuron kylätie 1, 31300 Tammela 

• Jos tulet seura-alueelle idästä (Riihimäen suunnasta), laita navigaattoriin osoitteeksi Rautakoskentie 1, 12920 Loppi 

• Jos tulet seura-alueelle etelästä (Valtatie 2 suunnasta), laita navigaattoriin osoitteeksi Härkätie 645, 31380 Tammela 

• Seuraopasteet ja liikenteenohjaajat ohjaavat navigointipisteestä seura-alueelle. 
 

Paikanpäälle tuoduille vuokravaunuille ja -autoille on varattu oma alue seura-alueelta, jotka on merkitty tunnuksella 
VV. Helpotat liikenteenohjaajien työtä, jos kiinnität tuulilasiin lapun, jossa lukee isolla “VUOKRAVAUNU”. Jos tulostat tämän 
ohjeen, saat taiteltua lapun tuulilasiin kolmannesta sivusta. 

 
Asuntovaunun pysäköiminen seurakentälle 
 
Pysäköi asuntovaunu/ tai -auto liikenteenohjaajan antamien ohjeiden mukaan. Pane tukijalkojen veivi näkyvälle paikalle. Pyydä 
avaintenvälityspisteestä vanerilaput tukijalkojen alle. Turvallisuussyistä jätä kaasupullojen kotelo auki. 
 

Avainten välitys 
 
Vuokravaunualueella on avainten vastaanottopiste, jossa on päivystäjä. Jos päivystäjä on opastamassa vaunun tuojaa, eikä ole 
avaintenvälityspisteellä, odota hetki. Tarvittaessa soita numeroon 040 132 0792.   Avainten vastaanottopisteeltä saat 
avaintenvälityslomakkeen. 
Lomakkeeseen täytetään vuokraajan tiedot, omat tiedot sekä asuntovaunun/-auton rekisterinumero ja sijainti. Laita 
asuntovaunun/-auton avaimet kirjekuoreen ja anna se avainten vastaanottopisteen päivystäjälle tai pudota kirje postilaatikkoon. 
Vuokraaja noutaa asuntovaunun/-auton avaimen majoitustoimistosta. Kun vuokraajan henkilöllisyys on varmistettu, 
luovutetaan hänelle avaimet 15 euron välityspalkkiota vastaan. 

 
Asuntovaunun/-auton noutaminen seura-alueelta 
 
Sovi vuokralaisen kanssa, mihin hän jättää avaimet luovuttaessaan asuntovaunun/-auton. Maanantaina tiet ovat melko 
ruuhkaisia seura-alueen läheisyydessä. Suviseura-alueen rakenteiden purku aloitetaan maanantaina seurojen päätyttyä n. klo 16 
ja jatkuvat klo 24:00 saakka. Ruuhkat helpottavat klo 19 paikkeilla. Hae asuntovaunusi tai -autosi maanantain aikana. 
 
 

Kysy lisätietoja 
 
Jos sinulla on kysyttävää, soita numeroon 040 132 0792. Vuokravaunuvastaava auttaa. 





 

VUOKRAVAUNU 
 
 
 
 
 

Taita tästä 


