
VUOKRASOPIMUS

1.  VUOKRANANTAJA
Euran kunta
PL 22
27511 EURA
Y-tunnus: 0132239-4
Yhteyshenkilö: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, p. 050 591 3200

2.  VUOKRALAINEN
Porin kaupunki/Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnankatu 3
28100 Pori
Y-tunnus: 0137323-9
Yhteyshenkilö: pelastuspäällikkö Ilkka Vastamaa, p. 044 701 1502

3. VUOKRAUSKOHDE
Euran kunnan omistama paloasemakiinteistö (osoite: Mäkiläntie 1,
27430 PANELIA). Liitteessä 1. mainitut kohteet 1.1.2009 mukaisessa
kunnossa

4.  VUOKRA-AIKA

5. IRTISANOMISAIKA

6. VUOKRA

Vuokrasopimus on voimassa 1.3.2010 alkaen toistaiseksi.

12 kuukautta

Vuokra muodostuu liitteen 1 mukaisesti, liitteestä 2 ilmenevistä ylläpito-
ja käyttökustannuksista sekä sovituista käyttäjäpalveluista. Vuokraan
vaikuttavista palvelutason muutoksista sovitaan erikseen. Vuokrauskoh-
teessa suoritettavat perusparannukset otetaan huomioon osana kohteen
teknistä arvoa, ja näin ollen pääomavuokraa korottavana tekijänä. Uusis-
ta investoinneista sovitaan aina erikseen vuokranantajan ja vuokralaisen
välillä.

Vuokra laskutetaan vuokralaiselta ja se on maksettava tasasuurissa erissä
kalenterikuukausittain kunkin kuun 16. päivään mennessä.

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

7.  VUOKRAN TARKISTUS

Pääomavuokra  on elinkustannusindeksiin  (lokakuu 1951 = 100) ja yl lä-
pitovuokra kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin  sidottu (2005=100).
Bruttovuokra  tarkistetaan talousarviovuoden  huhtikuussa. Pääomavuok-
ra tarkistetaan käyttäen maaliskuun elinkustannusindeksin  pisteluvun
vuosimuutosta ja yl läpi tovuokra tarkistetaan edel lisen vuoden vi imeisen
neljänneksen  kiinteistön  ylläpidon kustannusindeksin vuosimuutoksel la.
Näiden poh ja lta  määräytyy seuraavan ta lousarviovuoden alusta voimaan
tulevat ylläpitovuokran  käyttökulut.  Ylläpitovuokran käyt täjäpalvelujen
sisältöä ja laajuutta voidaan muuttaa tarvittaessa . Huhtikuun loppuun



mennessä vuokralaiselle ilmoitetaan seuraavan talousarviovuoden alusta
voimaantulevat uudet vuokrahinnat . Vuoden 2009 vuokraa vastaavat in-
deksien pistearvot ovat elinkustannusindeksin vuoden 2008 maaliskuun
arvo 1719 ja kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin vuoden 2007 vii-
meisen neljänneksen arvo 111,8.

8. MUUT EHDOT Vuokrasopimuksen osapuolet voivat yhteisesti muuttaa tämän sopimuk-
sen ehtoja. Muutoin sopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin lakia lii-
kehuoneiston vuokrauksesta.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummalle-
kin sopijapuolelle.

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

Pekka Tähtinen
pelastusj ohtaj a

Eura 12 päivänä helmikuuta 2010

EURAN KUNTA

Hanna Hurme
hallintoj ohtaj a



VUOKRASOPIMUKSEN LIITE

Vuokrahinnat : (vuokrasopimuksen liite 1)

4 %+2% Bruttovuokra
KUNTA PALOASEMA hum2 Povkr Ypvkr

KIUKAINEN
Panelian
paloasema 490 5,46 3,75 9,21 4 511 54 136

Vuokrien sisältö : (vuokrasopimuksen liite 2)

KUNTA PALOASEMA:
KIUKAINEN Panelian paloasema

Kunnossapito:

Käyttö- ja huolto:

Muut käyttäjäpalvelut:

Lisäksi sovittiin seuraavaa:

hum2
Hallinto
Vuosikorjaus ja kunnossapito
Vakuutus
Käyttö ja huolto
Ulkoalueiden hoito
Jätehuolto
Lämmitys
Sähkö
Vesi ja jätevesi
Siivous
Vartiointi
Muut käyttäjäpalvelut

490
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tilat ja alueet pidetään asianmukaisessa ja työtiloiksi soveltuvassa
kunnossa, merkittävät puutteet korjataan välittömästi.
Toimisto- ja sosiaalitilojen siivouksessa noudatetaan yleisesti
hyväksyttävää tasoa ja mitoitusta.

1) Vuokralaisella on oikeus sijoittaa toimialansa näkyvä ulkoinen
tunnus yhteisesti sovittuun paikkaan paloasemarakennusta.
2) Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata vuokraamiaan tiloja
ilman vuokranantajan suostumusta.
3) Uusista irtaimiston hankinnoista vastaa vuokralainen.
4) Osapuolet vastaavat omistamansa omaisuuden vakuuttamisesta.

Paloaseman rakennusten ja alueiden osalta sovittiin seuraavaa:
Vuokranantajan ja vuokralaisen kesken suoritetaan vuosittain
katselmus, jossa todetaan mahdolliset kunnossapito-,
korjaus- ja muutostarpeet vuokrakohteessa.
Vuoden 2009 aikana on tarkoituksenmukaista selvittää seuraavaa:
Paloaseman tilojen käytöstä koskien erityisesti
koulutustilan wc:n puutetta, siviilivarusteiden säilytystä harjoitus-
ja hälytystilanteissa sekä piha-alueen pysäköintiä, sisältäen
mahdollisten muutos- tai korjaustöiden kustannusarvion sekä
toteutusaikataulun.
Paloaseman sähköverkon varustaminen niin että toimintakyky
säilyy myös pidempiaikaisten sähkökatkojen aikana.
Paloaseman varustaminen yhteisesti sovitulla turvajärjestelmällä,
sisältäen kulunvalvonnan, murto- ja paloilmaisimet, kustannusar-
vion ja toteutusaikataulun. Tässä yhteydessä tarkistetaan myös
em. järjestelmiä tukevat järjestelyt kuten valaistus ym.


