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Järventaustan kyläkuituosuuskunta lopenkuitu@gmail.com 
Mustinsuontie 466 Y-tunnus 2963379-2
12600 Läyliäinen 

Järventaustan kyläkuituosuuskunta 

Liittymäsopimus 

Sukunimi 

Etunimet 

Yrityksen/yhteisön nimi 

Henkilötunnus tai Y-tunnus 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

Laskutusosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Osuuskunnan jäsenyys 

Liittymätiedot
Liittymäosoite 

Postinro ja -toimipaikka 

Kiinteistötyyppi ☐ Omakotitalo ☐ Taloyhtiö ☐ Vapaa-ajan ☐ Yritys

Liittymätyyppi ☐ Vakituinen ☐ Liittymävaraus

O s u u s k u n n a n  jä s e n e t E i - j ä s e n e t  

Kuinka monessa 
maksuerässä?** ☐ 1 ☐ 2

Haen En hae

2 4 6 101 12

* Osa-aikainen liittymä on saatavissa vain vapaa-ajan kiinteistöille.
** Kahta useammassa erässä maksaminen mahdollista vain osuusk. jäsenille ja jäsenyyttä hakeville.

Tilaajatiedot

Jos osa-aikainen, 
montako käyttökuukautta 
vuodessa?

Osa-aikainen*

Nouda tämä tiedosto ensin omalle 
koneellesi, sitten voit täyttää sen.
Valitse osuuskunnan jäsenyys- 
vaihtoehto tältä sivulta ja lue sivulta 3 
pihakaapelointiohje joka sisältää 
suostumuksesi kaivuuehtoihin.

Lisätietoja:
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lopenkuitu@gmail.com 
Y-tunnus 2963379-2

Järventaustan kyläkuituosuuskunta 
Mustinsuontie 466,12600 Läyliäinen 

Maksuehdot

Järventaustan Kyläkuituosuuskunnan puolesta ilmoitan että olemme hyväksyneet/hylänneet tämän liittymäsopimuksen

Paikka ja päiväys

_____________________________________

Liittymäosuus tai -varaus tulee maksaa vasta sen jälkeen, kun Järventaustan kyläkuitu-osuuskunta on 
hyväksynyt sopimuksen. Tämän sopimuksen osana on liittymäosuuksia ja -varauksia sekä liittymäpalveluita 
koskevat erilliset sopimusehdot, piha alueen kaapeloinnin ohjeistus sekä hinnasto, jossa hinnat ovat eri 
suuruiset osuuskunnan jäsenille ja osuuskuntaan kuulumattomille. Liittymäosuuden/liittymä-
varauksen maksuaikataulusta on sovittu tässä sopimuksessa.  Liittymän ensimmäinen maksuerä tulee 
olla maksettuna kun kaivuutyöt alkavat. Palveluiden kuukausimaksut tulee maksaa kahden kuukauden 
erissä, jollei muuta erikseen sovita. Tämän lisäksi tulevat maksut, jotka esimerkiksi 
palvelukanavien tarjoajat, kuten esimerkiksi C-more t. Elisa Viihde perivät suoraan maksukanavien 
tilaajilta. Mikäli asiakas liittyy osuuskunnan jäseneksi myöhemmin, on hän oikeutettu saamaan 
liittymäpalvelut jäsenhintaan. Sen sijaan liittymäosuuden ja -varauksen hinnoitteluissa noudatetaan sitä 
maksuperustetta, joka tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä on vallinnut.

Liittymävaraus
Liittymävaraus on tarkoitettu ensisijaisesti rakentamattomille tonteille. Varauksella varmistetaan, että tontin 
ohi kulkevassa liityntäkaapelissa on varattuna myöhemmin käyttöön otettavat kuidut. Liittymävaraus 
muutetaan liittymäosuudeksi erillisellä sopimuksella ja maksamalla liittymän käyttöönoton aikaisen 
liittymähinnan ja varausmaksun erotus. On huomattava, että kun liittymävaraus muutetaan liittymäosuudeksi, 
julkista tukea ei ole enää saatavissa. Tällöin asiakkaan on maksettava erikseen kaikki asennus-, tarvike-, 
laite- ja kaivuutöiden kustannukset tonttia lähinnä olevasta liittymäkaapelin jakopisteestä 
asennuskohteeseen. 

Sopimuksen vahvistaminen 
Tämä sopimus, jonka osapuolina ovat tilaaja sekä Järventaustan kyläkuituosuuskunta toimittajana, astuu 
voimaan sen jälkeen kun se on allekirjoitettu ja osuuskunta on sen hyväksynyt, ellei tilaaja peru sopimusta 
neljäntoista päivän kuluessa osuuskunnan vahvistusilmoituksen saamisesta.  Osuuskunnalla ei ole 
velvollisuutta hyväksyä tilaajan tässä asiakirjassa tekemää liittymän ostotarjousta. Tämän sopimuksen osina 
ovat tämän asiakirjan lisäksi osuuskunnan vahvistamat Liittymäsopimusehdot, Maksut sekä Järventaustan 
kyläkuituosuuskunnan säännöt. 

Tilaaja vahvistaa allekirjoituksellaan olevansa kiinteistön omistaja. Mikäli tilaaja ei ole kiinteistön omistaja, 
pitää tilauksen mukana toimittaa kiinteistön omistajan valtakirja.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja 
nimen selvennys

Allekirjoitus ja 
nimen selvennys



PIHA-ALUEEN KAAPELOINNIN OHJEISTUS JA SUOSTUMUS

Kun tontin omistaja on tehnyt kuituliittymää koskevan sopimuksen, hänen 
katsotaan samalla antaneen suostumuksensa valokuitukaapelin asentamiseen 
omalle piha-alueelleen ja sille johtavan tien yhteyteen. Kuitukaapeli sijoitetaan 
maahan 40-70 cm:n syvyyteen. Osuuskunta vastaa kustannuksellaan toiminta-
valmiin liittymän valokuitukaapelin tuomisesta kiinteistöön käyttövalmiiksi 
asennettuna. Tällöin kiinteistön piha-alueella tapahtuvasta kaapeliuran kaivuu- 
ja täyttötöistä vastaa osuuskunta. 

Ennen tonttitöiden alkua: 

o Kiinteistöön asennettavan kaapelin reitti katselmoidaan kiinteistön
omistajan ja osuuskunnan edustajan kanssa.

o Mieti ennen katselmusta ehdotuksesi kaapelin reitiksi piha-alueella. Reitin
tulisi olla mahdollisimman lyhyt, mutta samalla helposti kaivettava, jolloin
piha-alue säästyisi vähillä vaurioilla.

o Merkitse paikat, joissa kaapelireitti risteää esim. viemärin, vesijohdon,
sähkökaapelin tms. kanssa. Sähkökaapelit voidaan tutkata.

o Mieti rakennuksesta kohta, josta kaapeli viedään sisätilaan (sisään tuodun
kaapelin lähellä pitää olla maadoitettu pistorasia).

o Pura, siirrä ja raivaa ennen pihatöiden alkua kaapelireitiltä maanpäällisiä
esteitä, joita ei voi kiertää (esim. kiveystä tai koristekasveja).

o Urakoitsija peittää kaapeliuran, mutta lopullinen viimeistely (esim. nurmikon
paikkaus, kiveysten ja koristekasvien takaisin siirto) on hoidettava itse.

o Kuitukaapelia varten suositellaan hankittavaksi valmiiksi suojaputki (esim.
Ø 32 – 110 mm, omalla kustannuksella). Näin ehkäistään vahinkoja, jos
pihalla tehdään myöhemmin kaivauksia tai istutuksia. Suojaputkeen voi
vetää myös muita kaapeleita. Piha-alueelle aiemmin asennettuja suojaputkia
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

o Kiinteistön omistaja voi asentaa suojaputken piha-alueelle valmiiksi myös
itse. Samalla hän ottaa vastuun suojaputken asianmukaisesta asentamisesta.
Asiasta sovitaan pihakatselmuksen yhteydessä. Vastuun omatoimisesta
suojaputken asianmukaisesta asentamisesta ja sen kustannuksista ja
työntekijöiden työturvallisuudesta sekä mahdollisista aiheutuneista
vahingoista vastaa asiakas.  Myös mahdollisesti väärin toteutetun
asennuksen korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas.
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