
Vättilä – Savuniemi Infraosuuskunta Liittymissopimus valokuituverkkoon 

Vättiläntie 1334  

79620 Huutokoski 

Liittyjän nimi:  ________________________________ 

Laskutus osoite:  ________________________________  

Sähköposti:  ________________________________                      Sähköpostia saa käyttää  kuituhanke tiedottamiseen (     ) 

Puhelin:  ________________________________ 

Kiinteistön nimi: ________________________________ 

Rekisterinumero: ________________________________ 

Postiosoite: ________________________________ 

Sitoudun ottamaan alla olevista liittymävaihtoehdoista   1. ______   2. ______  3. _______ 

Kuidun saa sijoittaa ( kaivaa ) omistamalleni maa-alueelle  (     ) 

Vastaus 23.08.2021 mennessä. 

 

Liittymän lopullinen hinta määräytyy verkon todellisten rakennuskustannusten selvittyä. Osakkaan on maksettava osuutensa 

kokonaan ennen hankkeen päättymistä. Liittymismaksuun sisältyy rakennuksen seinästä alkava 100 m:n tukikelvoton osuus, ja 

talopäätelaite käyttövalmiin liittymän ottaneille. 

Kiinteistö liittymän vaihtoehdot ja hinta: 

1. Otan käyttövalmiin liittymän, hinta – arvio toteutuneesta kustannuksesta on 1500 – 2000 €. Lopullinen hinta varmistuu 

hankkeen valmistuttua. Sitoudun maksamaan liittymämaksun kahdessa erässä, ensimmäinen erä  800 € 15.04.2022 

mennessä. Toinen erä ( loppumaksu ) tulee maksuun ennen hankkeen päättymistä. 

 

2. Otan liittymän kiinteistölle ( ns. kieppi rakennuksen seinän viereen tulevaisuuden varalle ) Hinta arvio n. 1200-1700 €. 

Liittyjä vastaa myöhemmin liittymän käyttöönotosta muodostuneet todelliset kustannukset. Sitoudun maksamaan 

liittymämaksun ensimmäisen  erän 650 €  15.04.2022 mennessä. Toinen erä ( loppumaksu ) tulee maksuun ennen 

hankkeen päättymistä. 

 

3. Otan liittymän kiinteistölle (kuitukieppi runkokaapeliin tulevaisuuden varalle ) Hinta arvio n. 550 € - 950 € . Liittyjä vastaa 

myöhemmin liittymän käyttöönotosta aiheutuneet todelliset kustannukset. Sitoudun maksamaan liittymismaksun 

ensimmäisen erän 400 €  15.04.2022 mennessä. Toinen erä  ( loppumaksu ) tulee maksuun ennen hankkeen päättymistä. 

Tarvittaessa osuuskunta auttaa rahoituksen järjestämisessä yhdessä OmaSP:n Joroisten konttorin kautta. 

 

Hanke toteutuu ehdollisena jos saadaan Elyn:n tuki 70 % ja riittävä määrä näitä sitovia liittymäsopimuksia, jotta saadaan hinta-arvio 

toteutumaan. Hinta arvio perustuu alustavaan kustannus arvioon, ja ennakko kyselyjen avulla saadun liittymähalukkuuden pohjalta.  

Tukihakemus toimitetaan 30.09.2021 mennessä. Päätökset mahdollisesta tuesta saadaan myöhemmin syksyllä 2021. 

 

Paikka ja päiväys: ___________________________ __________________________  

Allekirjoitus ja nimenselvennys___________________________________________ 

 

Lisätietoa  Huutokosken alue:   Savuniemen alue. 

Juha Intke  0405774696  intkejuha1@gmail.com  Raimo Memonen 0400373356   raimo.memonen@outlook.com 

Pertti Junttanen  pertti.junttanen@moduco.fi  Jouko Suhonen  0405415282   jouko.suhonen@gmail.com 
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