Sotungin vesiosuuskunnan tiedote

Vesihuollon tilanne
Vesihuollon liittymissopimuksen palautti marraskuun loppuun mennessä 65 kiinteistöä. Osuuskunnan
hallitus tilasi tämän pohjalta joulukuussa vesihuollon rakentamissuunnitelmat SKT Suomi Oy:ltä ja ne
valmistuivat tammikuun alussa. Osuuskunta on lähettänyt 14.1.2019 tarjouspyynnöt
maanrakennusurakoitsijoille, ja tarjousten palautus on 31.1.2019 mennessä. Tämän jälkeen pystymme
muodostamaan hankkeelle tarkemman budjetin, mikä perustuu urakoitsijoiden ajantasaisiin hintoihin ja
päivitettyihin suunnitelmiin. Päivitetyt suunnitelmat on myös lisätty kaikkien nähtäviksi osuuskunnan
internetsivuille osoitteeseen www.sotunginvesiosuuskunta.net. Osuuskunta aloittaa pian asianomaisilta
maanomistajilta sijoituslupien keräämisen. Maanomistajat voivat myös olla suoraan yhteydessä
osuuskunnan puheenjohtajaan Stefaniin 040‐8674230/Sotunginvesiosuuskunta@gmail.com.

Valokuidun tilanne
Valokuidun liittymissopimuksen palautti joulukuun puolivälissä olleeseen aikarajaan mennessä reilut 20
kiinteistöä. Määrä on liian alhainen, eikä osuuskunta voi aloittaa valokuituverkon tarkempaa suunnittelua
ja urakoitsijan kilpailutusta. Osuuskunta oli laittanut liittymän liittymismaksun aika korkealle tasolla, jotta
hanke saataisiin käyntiin pienemmälläkin liittyjämäärällä. Tämä ei ollut toimiva ratkaisu, koska liittyjämäärä
jäi näin alas. Osuuskunnan hallitus on päättänyt yrittää vielä hankkeen käynnistämistä alentamalla
liittymishintoja. Halvemmat liittymähinnat edellyttävät kuitenkin kattavaa liittyjämäärää. Lisäksi on sovittu,
että vain valokuituverkkoon liittyjiä ei oteta osuuskunnan jäseniksi, jolloin heiltä ei veloiteta osuusmaksua.
Huomio! Lopulliset kustannukset määräytyvät toteutuneiden kustannusten mukaan.
Uudet valokuituverkon liittymisen kattohinnat:
2 400 € vesihuollon liittymän yhteydessä
2 600 € muille. Osuuskunta pidättää oikeuden tarkistaa liittymishintaa kaukana vesihuollon linjoista olevien
kiinteistöjen osalta.
Internetyhteys 100 M/100 M nopeudelle tulisi olemaan edelleen noin 20 – 30 €/kk.
Päivitetty valokuidun liittymissopimus löytyy tämän tiedotteen kääntöpuolelta, sekä osuuskunnan
internetsivuilta. Allekirjoitettu valokuituverkon liittymissopimus tulee palauttaa 31.1.2019 mennessä,
jotta kerkeäisimme kilpailuttaa urakoitsijan kevään aikana. Jo palauttaneiden kiinteistöjen ei tarvitse
palauttaa valokuituverkon liittymissopimusta uudelleen, vaan nämä huomioidaan automaattisesti.
Allekirjoitettujen liittymissopimusten palautus:
Sotungin vesiosuuskunta c/o Stefan Asplund, Nybyggetintie 35, 01200 Vantaa
Osuuskunnan hallitus toivoo mahdollisimman monen kiinteistön palauttavan liittymissopimuksen, jotta
saisimme myös valokuituhankkeen eteenpäin. Valokuituliittymä parantaa huomattavasti kiinteistön
nykyisen internetyhteyden nopeutta ja laatua, nostaa kiinteistön arvoa ja riittää myös tulevaisuuden
tarpeisiin. Jos osuuskunta ei saa tarpeeksi liittyjiä tammikuun loppuun menneessä, joudumme
valitettavasti lopettamaan valokuituverkkohankkeen selvitystyöt toistaiseksi.
Lisätietoja valokuituverkkoon liittyen antaa Esa Hyytiäinen, esa.hyytiainen@outlook.com, 040 861 8408.
Myös Sotungin vesiosuuskunnan internetsivuilta www.sotunginvesiosuuskunta.net löytyy lisätietoa.
Ystävällisin terveisin
Sotungin vesiosuuskunnan hallitus

LIITTYMISSOPIMUS / VALOKUITULIITTYMÄ
Sotungin vesiosuuskunta
c/o Stefan Asplund
Nybyggetintie 35
01200 Vantaa

1. Hakija:

Puh. 040‐8674230
Y‐tunnus: 2928575‐9
S‐posti: Sotunginvesiosuuskunta@gmail.com

Nimi
Laskutusosoite
Sähköposti
Puh.

2. Kiinteistö:

Kylä
Tilan nimi
RN:o
Kiinteistön osoite

3. Hinnasto:
Valokuituverkkoon liittyminen velvoittaa hyväksymään valokuituverkon rakentamisen kiinteistön kautta tai
kiinteistön rajalle.
Valokuituverkon liittymismaksujen kattohinnat riippuvat siitä, tuodaanko kiinteistölle samanaikaisesti vesi‐ ja
viemärijohto vai ei. Pelkkään valokuituverkkoon liittyjistä ei tule Sotungin vesiosuuskunnan jäseniä, jolloin heiltä ei
myöskään veloiteta osuuskunnan osuusmaksua.
Tällä sopimuksella liittyjä sitoutuu maksimissaan seuraavaan maksuun. Lopullinen liittymishinta määräytyy
liittyjämäärän ja verkon toteutustavan tarkennettua. Hinnat ovat voimassa 31.1.19 asti.
Täyden vesihuoltoliittymän sekä varausliittymän tilaajalle: 2 400 €
Muille alueen asukkaille: 2600 €. Osuuskunta pidättää itsellään oikeuden tarkistaa liittymishintaa kiinteistöille, jotka
sijaitsevat kaukana suunnitteluista vesihuollon putkireiteistä.
Palveluiden käyttöönotosta tehdään erillinen palvelusopimus.
4. Paikka _________________ ja aika ____.____.________
5. Allekirjoitukset:
Hakija(t)
Nimenselvennys
6. Sotungin vesiosuuskunta:
Paikka ja aika: _______________________________ ____.____.________
Vesiosuuskunnan edustaja ____________________________________
Nimenselvennys

____________________________________

