
JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNTA 
Mustinsuontie 466, 12600 Läyliäinen    Y-tunnus 2963379-2  

MAKSUT 
OSUUSKUNNAN JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

• Kertamaksu liittymätilauksen yhteydessä

Jäsenosuusmaksu € alv 0% 70 
Liittymismaksu € alv 24% 30 
Yhteensä € 100 

LIITTYMÄOSUUSMAKSUT (alv 0%) 

• Tilaus rakennusaikana
tarkoittaa aikaa ennen kuin maastotyöt ovat ehtineet kiinteistön tai kiinteistöä lähimmän
jakopisteen kohdalle. Liittymäsopimuksen pitää olla tätä ennen voimassa. Tilaushintaan sisältyy
kuidun toimitus kiinteistöön asti lähimmän jakopisteen etäisyydestä riippumatta.

• Jälkitilaus1

tarkoittaa tilannetta, jolloin putkitus ja kuidun puhaltaminen on jo ohittanut kiinteistön, mutta
verkon rakentaminen vielä jatkuu. Liittymän hinta määritellään tällöin tapauskohtaisesti. Jälki-
tilaaja maksaa lisätöistä aiheutuvat kustannukset. Hintaan vaikuttavat mm. koneiden siirtokus-
tannukset ja se, kuinka paljon joudutaan avaamaan jo kaapeloitua uraa.

• Taloyhtiöliittymät
Ensi sijassa Lopen kirkonkylän ja Läyliäisten taajamissa voidaan käyttää myös taloyhtiöliittymiä.
Niiden osalta ehdoista sovitaan tapauskohtaisesti koska yhtiöt ovat hyvin erilaisia. Liittymällä on
perushinta, joka sisältää yhden päätelaitteen taloyhtiön laitetilaan. Taajama-alueiden ulkopuo-
lelle voidaan niin sovittaessa myydä myös taloyhtiöliittymiä. Taloyhtiöliittymiä voi tilata alla mai-
nittuun hintaan 15.4.2020 saakka.

TOIMINTAVALMIS LIITTYMÄOSUUS 

Yksittäisliittymät 
Maksuerät ja niiden suuruus 

Jäsenet Ei-jäsenet 
1 2 4 6 10 12 1 2 

1.3.2020 jälkeen  
ja rakennusaikana 2 500,00 1 250,00 625,00 416,67 250,00 208,33 2 650,00 1 325,00 

Jälkitilaus1 2 700,00 1 350,00 675,00 450,00 270,00 225,00 2 900,00 1 450,00 

Taloyhtiöliittymät 
Maksuerät ja niiden suuruus 

1 2 4 
10.1.2020 jälkeen ja rakennusaikana 2 500,00 1 250,00 625,00 



JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNTA 
Mustinsuontie 466, 12600 Läyliäinen    Y-tunnus 2963379-2  

OSAMAKSUMAHDOLLISUUS 

• Osuuskunnan jäsenet voivat maksaa liittymätilauksen yhdessä (1), kahdessa (2), kuudessa (6),
kymmenessä (10) tai kahdessatoista (12) tasaerässä, joiden maksuväli on yksi (1) kuukausi.

• Osuuskuntaan kuulumattomat voivat maksaa liittymätilauksen yhdessä (1) tai kahdessa (2) ta-
saerässä, joiden maksuväli on yksi (1) kuukausi.

• Taloyhtiöliittymät voidaan maksaa yhdessä (1), kahdessa (2) tai neljässä (4) tasaerässä, joiden
maksuväli on yksi (1) kuukausi

LIITTYMÄVARAUS 

Liittymävaraus 
Maksuerät ja niiden suuruus 
Jäsenet Ei-jäsenet 

1 2 1 2 
1.3.2020 jälkeen ja rakennusaikana 1 300,00 650,00 1 450,00 725,00 

Jälkitilaus1 1 600,00 800,00 1 750,00 875,00 

• Varausmaksu maksetaan yhdessä (1) tai kahdessa (2) tasaerässä, joiden väli on yksi (1) kuukausi.

• Kun varaus muutetaan myöhemmin liittymäksi, maksetaan osuusmaksun loppuosa. Se on ti-
lausajankohtana voimassa olevan liittymäosuusmaksun ja varausmaksun välinen erotus. Koska
julkisia tukia ei ole tuolloin enää käytettävissä, tilaaja maksaa kaikki kaapeloinnista, tontti-
töistä, tarvikkeista ja asennuksista aiheutuvat kustannukset. Lopullinen hinta voi nousta huo-
mattavan korkeaksi, varsinkin jos kaapeloitava matka on pitkä. Varaus sopii rakentamattomille
tonteille, mutta edullisin ratkaisu asuinrakennukseen on täysliittymä, vaikka sitä ei heti oteta-
kaan käyttöön.

• Jälkitilausta1 koskevat lisäksi samat säännöt kuin edellä liittymäosuutta koskien on mainittu.

LIITTYMÄN AVAUS-, KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOMAKSUT (sis. alv:n 24%) 
• Liittymän ensimmäinen avausmaksu sisältyy liittymäosuuden hintaan. Käyttöönoton jälkeen liit-

tymän sulkeminen ja avaaminen maksaa joka kerralta erikseen.
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KÄYTTÖMAKSUT 
 

Osuuskunnan hallitus on vahvistanut vuodeksi 2020 seuraavat käyttömaksut: 
 

Käyttömaksut1 sisältää alv 24% 
Jäsenet Ei-jäsenet 

perus- 
maksu 

kuukausi-
maksu 

perus- 
maksu 

kuukausi-
maksu 

Ympärivuotinen yksittäisliittymä 0,00 34,80 0,00 44,80 

Osa-aikaliittymä ensimmäiset 3 kk 30,00 34,80 30,00 44,80 

Osa-aikaliittymä seuraavat 3 kk 0,00 34,80 0,00 44,80 
Taloyhtiöliittymä                                                            Riippuu palvelutasosta                     

1Osa-aikaliittymien maksut kerätään kolmen kuukauden erissä 
 

 
Kuukausimaksua ei peritä liittymävarauksesta eikä liittymästä, jota ei ole kytketty käyttöön. 
 
Osa-aikaliittymää koskevat seuraavat täsmennykset 

• Osa-aikaliittymä sisältää aina sekä maksuttomat TV-kanavat  että internet-yhteyden. 
• Osa-aikatilaus tehdään joko kolmeksi (3) tai kuudeksi (6) kuukaudeksi. 
• Osa-aikaliittymän käyttömaksut koostuvat kuukausimaksusta sekä kalenterivuosittai-

sesta perusmaksusta, joka kattaa mm. verkon ylläpidosta johtuvia kustannuksia. 
• Perusmaksu kerätään yhdessä kolmen ensimmäisen kuukausimaksun kanssa. 
• Tilausjakso alkaa ensimmäisestä käyttöjakson päivästä ja jatkuu 364 seuraavaa päivää. 
• Tilaaja voi jaksottaa edellä mainitun aikavälin sisällä käyttönsä haluamallaan tavalla, kui-

tenkin siten, että yksittäisen käyttöjakson minimipituus on yksi kuukausi. 
• Käyttötaukojen aikana nettiyhteys on käytettävissä kiinteistön hälytys- tai valvontajär-

jestelmän tukena. 
• Sopimuksenmukaista käyttöä valvotaan.  

 
 

 
LASKUTUSMAKSUT 
Sähköinen e-lasku 

• Liittymän erämaksut, laskutusjakso 1 kk   Maksuton 
• Aktiivisen liittymän kuukausimaksu laskutusjakso 2kk  Maksuton 
• Sähköinen lasku, liittymän kuukausimaksu, muu laskutuskausi    3.00 €/kpl 

Paperinen lasku      3.00 €/kpl 
Maksumuistutus      5.00 €/kpl 
 
PANKKIYHTEYS 

Etelä-Hämeen Osuuspankki  
BIC OKOYFIHH   
FI68 5680 0020 4677 97     
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