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Sotungin Vesiosuuskunnan tiedote 
Telian Avoin Kuitu nyt meidänkin alueellemme 
Valokuituhankkeen tilanne 
EMO ry myönsi valokuituhankkeelle hakemamme suunnittelutuen, jonka avulla valokuituverkon 
suunnittelutyöt on käynnistetty. Suunnitelmissa valokuituverkko toteutettaisiin 
mikroputkitekniikalla, mikä tarkoittaa että valokuituverkkoverkon putkitusten asennustyöt 
suoritetaan yhdessä vesihuoltoverkon rakentamisen kanssa, eli käytännössä heti. Näin 
ollen oheiset valokuituverkon liittymishinnat ovat voimassa vain 23.3.2019 asti. Tämän 
jälkeen liittyminen on huomattavasti kalliimpaa, koska valokuituverkon vaatimat putkitukset 
joudutaan asentamaan erikseen, eikä vesiosuuskunnan kaivuutöitä pystytä suoraan 
hyödyntämään. Verkon rakentaminen putkittamalla tarkoittaa myös, että pystymme tarjoamaan 
käyttövalmiin valokuituliittymän lisäksi valokuidun varausliittymää. Varausliittymässä 
kiinteistön tontille tuodaan valokuituverkon suojaputkitus, mutta siihen ei asenneta kaapeleita eikä 
tarvittavia laitteita. 
 
Liittymishinnat valokuituverkkoon: 
Taulukossa kattohinnat Valokuituliittymä käyttövalmiina Valokuidun varausliittymä 
Vesihuoltoliittymän 
(täysi/varaus) kanssa 

2 400 € 900 € 

Ilman vesihuoltoliittymää 2 600 € 1 500 € 
Lopullinen liittymishinta riippuu lopullisesta liittyjämäärästä, sekä rakentamisen toteutuneista 
kustannuksista, mutta tulee korkeintaan olemaan kattohinnan suuruinen. Vesiosuuskunta pidättää 
oikeuden tarkistaa kaukana vesihuoltoverkosta sijaitsevien kiinteistöjen liittymishintaa. 
 
Valokuituverkon liittymislomakkeita, sekä muuta tietoa hankkeesta löytyy Sotungin 
Vesiosuuskunnan internetsivuilta osoitteesta www.sotunginvesiosuuskunta.net.  
 
Sotungin Vesiosuuskunta on valinnut kumppanikseen Telian Avoimen Kuidun, joka on tällä hetkellä 
tarjolla olevista ratkaisuista monipuolisin sekä valinnanvapauden että myös toteutuksen ja 
taloudellisen vakauden takia. 
 

Mikä on Avoin Kuitu? 
Avoimessa Kuidussa saat itse valita palveluntarjoajan useammasta eri vaihtoehdosta ja et ole enää 
sidottu yhteen ainoaan palveluntarjoajaan. Palveluista maksat oman valintasi mukaan! Lisää tietoa 
löydät www.avoinkuitu.fi/kumppaniverkot sekä oheisesta esitteestä. 
 
Avoimessa Kuidussa esimerkiksi 50 M -internetyhteys maksaa edullisimmillaan 17,90 €/kk. Tämän 
lisäksi Sotungin vesiosuukunta perii verkon ylläpidosta noin 5-10 €/kk riippuen lopullisesta 
liittyjämäärästä. 
 

Ystävällisin terveisin 
Sotungin Vesiosuuskunnan hallitus 
Lisätietoja: Esa Hyytiäinen 040 861 8408 / esa.hyytiainen@outlook.com 
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Vesihuoltoverkon rakentaminen käynnistyy! 
 
Vesihuoltoverkon liittymissopimuksen on nyt tehnyt tähän mennessä 71 kiinteistöä. Sotungin 
Vesiosuuskunta on kilpailuttanut vesihuoltoverkon rakentamisen ja urakoitsijaksi on valittu 
Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy. Sotungin Vesiosuuskunnan vuosikokouksessa 4.3.2019 
päätettiin yksimielisesti käynnistää vesihuoltoverkon rakentaminen välittömästi. Näin ollen 
rakennustyöt alkavat viikolla 12 Nurmimäentien alueelta. 
 
Sotungin Vesiosuuskunnan hallitus haluaa muistuttaa, että vesihuoltoverkon 
liittymishinnat ovat voimassa vain siihen asti, kunnes vesihuoltoverkon rakentaminen 
on ohittanut kiinteistösi. Näin ollen nyt on viimeinen hetki tilata vesihuoltoverkon 
liittymä kotiisi nykyisillä liittymishinnoilla. 
 
Liittymishinnat (voimassa kunnes rakentaminen on ohittanut kiinteistösi): 
 Liittymishinta (kattohinta) 
Täysi vesihuoltoverkon liittymä 13 500 €
Vesihuoltoverkon varausliittymä 7 500 € 

 
Lopullinen liittymishinta riippuu lopullisesta liittyjämäärästä, sekä rakentamisen toteutuneista 
kustannuksista, mutta tulee korkeintaan olemaan kattohinnan suuruinen. 
 
Liittymislomakkeet sekä muuta tietoa hankkeesta löytyy Sotungin Vesiosuuskunnan internetsivuilta 
osoitteessa www.sotunginvesiosuuskunta.net. Vesihuoltoverkkoon liittymiseen liittyvissä 
kysymyksissä voitte olla yhteydessä Vesiosuuskunnan puheenjohtajaan Stefaniin. Hänen 
yhteystietonsa ovat tiedotteen lopussa. 
 
Sotungin Vesiosuuskunta on palkannut rakentamisen valvontaa varten ulkopuolisen valvojan, sekä 
työturvallisuuskoordinaattorin. Heidän yhteystietonsa ovat tiedotteen lopussa. Rakentamiseen 
liittyvissä asioissa voitte olla suoraan heihin yhteydessä. 
 
Sotungin Vesiosuuskunta pahoittelee rakentamisesta aiheutuvaa väliaikaista haittaa alueen 
asukkaille! 
 
Sotungin Vesiosuuskunnan puheenjohtaja: 
Stefan Asplund 
sotunginvesiosuuskunta@gmail.com 
040 867 4230 
 
Vesihuoltoverkon rakentamisen työturvallisuuskoordinaattori: 
Saki Salo 
saki.salo@htj.fi 
050 596 9956 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 
 
Vesihuoltoverkon rakentamisen valvoja: 
Antti Kattilamäki 
antti.kattilamaki@htj.fi 
041 536 1736 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 
 


