
RAKENNETAAN VALOKUITUVERKKO SOININ-
KYLÄÄN JA KILLINKOSKELLE  
Käynnistimme viime viikolla Soininkylän ja Killinkosken valokuituhankkeen, alueen asukkaiden, yrittäjien ja 

vapaa-ajan asukkaiden toiveesta. Koronan vuoksi kiinnostus maaseutuun on kasvanut merkittävästi, mikä 

näkyy muun muassa pidentyneenä aikana, jota vietetään vapaa-ajan asunnoilla etätöitä tehden, tai muu-

toin aikaa viettäen. Myös tontti- ja kiinteistökauppa on vilkastunut Virroilla ja lähikunnissa. Toimivat tietolii-

kenneyhteydet ovat perusedellytys, aivan kuten sähkö ja puhdas vesi. Valokuituliittymällä on myös kiinteis-

tön arvoa säilyttävä vaikutus ja se on toimintavarmuudeltaan omaa luokkaansa, ja sen avulla saadaan uusia 

monipuolisia palveluja suoraan kotiin.  Myös television kuvan laatu paranee ja television näkyvyys on taattu 

myös tulevaisuudessa.  

Killinkoskella liittymäsopimuksia keräävät Harjumäen Toni, Sipolaisen Tommi, Rantalan Marko, Suomalaisen 

Teemu ja Kuivikon Jussi. Isännät lähtevät kartoittamaan kiinnostuneita kiinteistöjen omistajia lähipäivinä. 

Alku näyttää enemmän kuin lupaavalta, sillä nyt jo on tehty yli kymmenen liittymäsopimusta.  

Alla tietoa hankkeesta, toivomme että kiinnostutte ja lähdette mukaan ja olette osaltanne edistämässä 

oman kiinteistönne ja alueen elinvoimaisuutta!  

• Alustava hankealue on Soininkylän, Killinkosken, Heinäperän- ja Itämeren tien alue. Hankealuetta 

tarkennetaan, kun tiedetään liittyjien määrä ja sijainti  

• Liittymän enimmäishinta ei saa ylittää 2500 euroa, jos hinta nousee yli, hanke ei toteudu 

• Mitä enemmän liittyjiä saadaan, sitä alemmas saadaan myös hinta  

• Tiedotus hankkeesta ja liittymäsopimuksien keräys on lähtenyt liikkeelle, alla hankkeen toimijoiden 

yhteystiedot  

• Liittymäsopimukset kerätään kevään ja alkukesän 2021 aikana. 

• Kiinteistön omistajien ja vapaa-ajan asukkaiden tavoittamiseksi tarvitsemme kaikkien apua, joten 

olemme kiitollisia, jos jaatte tietoa hankkeesta eteenpäin 

• Jälkiliittymien on aina merkittävästi kalliimpaa (jälkiliittymiseksi katsotaan aika, kun varsinainen 

liittymisaika on päättynyt), joten hankkeeseen kannattaa lähteä mukaan kevään ja kesän aikana 

• Liittymäsopimukset muuttuvat sitoviksi vasta siinä vaiheessa, kun ELY-keskuksen ja koko hankkeen 

rahoitus on varmistunut  

• Hankkeesta tiedotetaan Killinkosken kyläyhdistyksen sivuilla www.killinkoski.fi ja liittymän ottajia 

tiedotetaan sähköpostitse.   

• Liittymäsopimuksia saa alla olevilta henkilöiltä ja Killinkosken kyläkaupalta, jonne sopimuksia voi 

myös palauttaa, samoin kuin alla oleville henkilöille. 

 

 

 

Toni Harjumäki 
040 7454 963 
toni.harjumaki@finncont.com 
 
 

Tommi Sipolainen 
044 583 6193 
tommi.sipolainen@finncont.com 

Teemu Suomalainen 
044 2899624 
teemu.suomalainen@finncont.com 

Jussi Kuivikko 
0400 456 558  
jussi.kuivikko@gmail.com 

Marko Rantala 
0400 837 214 
marko.rantala@seamk.fi 
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