Suomenniemen alueen valokuituverkko, vaihe 1
Rakennettava alue
Saimaan Kuitu Oy rakentaa Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 alueen. Rakentamista tukevat Etelä-Savon
ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella (60 %) ja Mikkelin kaupunki
kuntarahoituksella (10 %). Loput tarvittavasta rahoituksesta kerätään liittymismaksuilla.
Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 syksyllä valmistuu karttaan merkitty Huttusenniemen ja
Luotolahden alue A. Kartan Suomenkylän ja Kauriansalmen alue B rakennetaan kesän 2020 aikana. Alueen
rajauksessa on huomioitu mm. vuonna 2018 tehdyt alustavat liittymissopimukset sekä käytettävissä oleva rahoitus. –
Jos rahoitus riittää, hankealuetta voidaan laajentaa Etelä-Savon ELY-keskuksen erikseen hyväksymille alueille.
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Kuva 1. Suomenniemen alueen valokuituverkko, vaihe 1.
Valokuituliittymä voidaan rakentaa kaikille hankealueen kiinteistöille, mutta yli 1300 metrin pituisilla tai
kustannuksiltaan erittäin suurilla päätösverkon kuitureittihaaroilla pitää olla enemmän kuin yksi valokuituliittymä.
Saimaan Kuitu tekee erillisen tarjouksen niille asiakkaille, joiden valokaapelireitin kustannukset ovat keskimääräistä
huomattavasti suuremmat.

Suomenniemen alueen valokuituverkko, vaihe 1
Liittymän hinta Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 alueella:
Yhden liittymän sisältävän kiinteistön (omakotitalo, mökki, liiketila) liittymämaksu on 1 990 €. Liittymän hinnan
lisäksi tulee 158 € hintainen asennuspaketti. Huom. Katso hinnastosta, mitä kaikkea asennuspakettiin sisältyy.
Paritalossa huoneistokohtainen liittymämaksu on 1900 €, mikäli molemmat huoneistot ottavat liittymän samaan
aikaan. Liittymän hinnan lisäksi tulee 158 € hintainen asennuspaketti. Huom. Katso hinnastosta, mitä kaikkea
asennuspakettiin sisältyy.
Rivitalon, 3-6 asuntoa, huoneistokohtainen liittymämaksu päätelaitteineen on 1 700 €/asunto, kun liittymä otetaan
kerralla kaikkiin huoneistoihin. Valokuitusisäverkon asennus maksaa 248 €/huoneisto.
Liittymän voi maksaa kerralla yhdessä erässä tai osamaksulla kahdessa erässä. Esimerkiksi omakotitalon tai mökin
liittymismaksun voi maksaa osamaksulla, jolloin ensimmäinen erä 1000 € maksetaan kuukausi ennen kaapelin
toimitusta ja toinen erä 990 € 2 kk kaapelin toimituksen jälkeen. Osamaksun toimitusmaksu on 39 € ja se veloitetaan
toisen erän maksun mukana.
Edellä kuvatuilla liittymämaksuilla liittymäsopimuksia voidaan tehdä jo nyt ennen vaihe 1 alueen valokuituverkon
rakentamista sekä rakentamisen aikana. Tarkempaa tietoa liittymien hinnoittelusta löytyy www.saimaankuitu.fi –
verkkosivuilta ja liittymä- ja palvelusopimuksista.

Internetpalvelujen käyttöönotto ja hinnat:
Internetpalvelujen käyttöönotto tapahtuu keskimäärin 2 kuukautta valokaapelin maarakennustyön jälkeen.
Internetpalveluiden avausmaksu on 100 euroa, ja se maksetaan ensimmäisen internetpalvelun kuukausimaksun
yhteydessä.
•
•
•

Saimaan Kuitu 100 on 100/100 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 29,90 €/kk
Saimaan Kuitu 300 on 300/300 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 34,90 €/kk
Saimaan Kuitu Giga on 1000/1000 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 69,90 €/kk

Saatavissa on myös Saimaan Kuitu 100 osa-aikaliittymä, Saimaan Kuitu 100 Mökki-liittymä tai Saimaan Kuitu Oy:n
Tulevaisuuden varaus –liittymä, ks. www.saimaankuitu.fi.
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