Hirvaan Kyläverkko OSK
Hirvaan kyläverkko osk on perustettu helmikuussa 2017. OSK:n tavoitteena on rakennuttaa
huippunopea valokuituverkko Hirvaalle ja näin tuoda nykyajan palvelut mahdolliseksi alueen
koteihin ja yrityksille. Osuuskunnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa, vaan tuottaa kyläläisille
edullinen nopea nettiyhteys. Rakentaminen pyritään aloittamaan kesällä 2017.
Miksi valokuitu, kun mokkula riittää minulle?
4G-yhteyden nopeus putoaa koko ajan käyttäjämäärän lisääntyessä. Valokuidun nopeus
voidaan nostaa tulevaisuudessa hyvin pienillä kustannuksilla moninkertaiseksi.
Valokuitu nostaa kiinteistön arvoa. Kuituverkko on tulevaisuutta ja se on pitkäaikainen
investointi. Kuituverkon laskennallinen ikä on n. 40-50 vuotta, ja tulevaisuudessa sillä on
sama merkitys kuin tänä päivänä vesi- ja viemäriliittymillä!
Miksi nyt?
Saamme vielä tänä vuonna ELY-keskukselta tukea 70 % kustannuksista sadan metrin
päähän kiinteistöstä. Kuinka paljon liittymä tulisi meille maksamaan, jos kaupallinen yhtiö
(joka tavoittelee voittoa) tuo liittymän kolmen tai viiden vuoden päästä?
Voinko liittyä myöhemmin?
Periaatteessa voi. Osuuskunta päättää liittymismaksun tapauskohtaisesti, koska kuidun
vetoon ei saa tukea myöhemmin, ja uusi kuitu täytyy tuoda mahdolliselta jakokaivolta tai jopa
jakamolta asti.
Jos en tarvitse nettiyhteyttä?
Antenniverkon kanavat tulevat vähenemään ja uudet palvelut voi vaatia uuden antennin.
Kuidun kautta saa näkyviin uusia TV-kanavia. Esimerkiksi teräväpiirto (HD), maksukanavia
sekä kanavia, joita antenniverkossa ei näy. Sääolosuhteet eivät vaikuta kuvan laatuun.
Mitä maksaa?
Tavoitehinta liittymälle on noin 800-1700 euroa. Mitä enemmän liittyjiä, sitä alemmas
saadaan hintaa. Talkootyöt alentavat hintaa. Osuuskunta pyrkii etsimään liittymän ottajalle
edullisen rahoitusratkaisun, mikäli halukkuutta ilmenee. Liittymän kuukausihinnan päättää
osuuskunnan hallitus. Tavoitteena on 20-50 euroa/kk. Operaattorista ja palveluista riippuen
kuukausimaksu voi myös vaihdella haluttujen palvelujen mukaisesti.
Liity osuuskuntaan
Jäsenyys ei velvoita valokuituliittymän hankkimiseen. Osuuskunnan jäsenmaksu (100e)
lasketaan osaksi liittymämaksua. Osuuskunnan jäsenenä pääset vaikuttamaan
kyläverkkohankkeeseen ja olet askeleen lähempänä huippunopean valokuituliittymän
omistusta.
Mikäli haluat liittyä osuuskuntaan, lähetä sähköpostilla “Nimi, Osoite, Puhelinnumero” tai
soita. Yhteystiedot alla.
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