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KARTOITTAJAT OVAT TULOSSA! 

Hirvaalla selvitetään loka-marraskuun aikana 

kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon.  

 

Kyläläisistä koostuva kartoittajajoukko käy jokaisessa talossa 

kertomassa lisää valokuidusta. He kysyvät mielipidettänne, oletteko 

kiinnostuneita valokuituverkkoon liittymisestä. Kyselyyn 

vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä on vasta alustava 

selvitys. 

Jos kiinnostusta on, Hirvaalle voidaan perustaa kyläverkko-

osuuskunta, joka lähtee viemään valokuidun hankkimista 

eteenpäin. Lopulliset liittymissopimukset allekirjoitetaan vasta sen 

jälkeen, kun valokuituverkko päätetään rakentaa. Rakentaminen 

tapahtuu aikaisintaan kesällä 2017. 

Kaupalliset operaattorit (kuten Sonera ja Elisa) eivät ole 

kiinnostuneita kuituverkon rakentamisesta kylille. Kuitua pohjoiseen 

-hankkeen ja maaseuturahaston tuen avulla rakentaminen on 

kyläläisille kannattavaa. Tuki on 70 prosenttia tukikelpoisista 

kustannuksista. Kyläläisten talkootyötunnit ovat myös tukikelpoisia. 

Tukikelvotonta on viimeinen 100 metriä kiinteistöstä ja kaikki 

kiinteistössä sisällä tehtävä työ ja laitteet. Valokuituliittymän 

asennustyöt asunnossa ja piha-alueella ovat 

kotitalousvähennyskelpoisia. 
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VALOKUITU 
Nopea – Luotettava - Laadukas 

Valokuitu on tulevaisuuden nettiliittymä. Se mahdollistaa uusien 

palvelujen käytön niiden siirtyessä nettiin. 

Valokuituliittymän tiedonsiirtokyky ja luotettavuus ovat ylivoimaisia 

muihin laajakaistaliittymiin nähden. Valokuituyhteydellä saat 

käyttöösi huippunopean netin, tv-kanavia, viihdepalveluita ja 

mahdollisuuden käyttää vaativiakin sähköisiä kuten hyvinvointiin 

liittyviä palveluita.  

Valokuituyhteys korvaa perinteisen puhelin- ja nettiyhteyden sekä 

kaapeli-, antenni- ja satelliitti-tv:n. Nopeaa yhteyttä tarvitaan 

esimerkiksi silloin, kun katsotaan hyvälaatuista liikkuvaa kuvaa 

verkon kautta, ladataan ja lähetetään isoja tiedostoja tai kun useita 

tietoliikennepalveluita käytetään yhtä aikaa. 

ETÄTYÖSKENTELY JA -OPISKELU 

HYVINVOINTI- JA TERVEYSPALVELUT 

TURVAPALVELUT 
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Tällä hetkellä mobiiliyhteys toimii ja tiedonsiirtokyky riittää monissa 

kodeissa. Mobiilipalvelut 3G ja 4G ovat tärkeitä ja hyödyllisiä, mutta 

ne ovat aina kuidun jatkeita. Mobiiliverkon kapasiteetti jaetaan 

käyttäjien kesken. Sen siirtokyky on rajallinen ja nopeus vaihtelee.  

Alla oleva taulukko osoittaa, että vuonna 2015 

matkaviestinverkossa siirrettiin tietoa 93 prosenttia enemmän kuin 

vuonna 2014. Muutaman vuoden aikana tietoliikenne ja käyttäjien 

määrä tulee moninkertaistumaan, joten mobiiliverkon kapasiteetti 

heikkenee. Valokuitu kestää aikaa ja käyttöä, sillä sen käyttöikä on 

ainakin 50 vuotta. 

 

Lähde: Viestintävirasto 
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Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin 

lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi olla 

yhteydessä ympäröivään maailmaan ja käyttää jatkuvasti 

monipuolistuvia sähköisiä palveluita. Valokuitu on huoleton, 

toimintavarma ja pitkäikäinen sijoitus, joka nostaa myös kiinteistön 

arvoa ja kasvattaa kylän vetovoimaisuutta. Jos ette tällä hetkellä 

tarvitse valokuituliittymää, voitte kuitenkin tehdä kuituvarauksen 

esimerkiksi tontille, johon suunnittelette rakentamista. 

NELJÄ VÄLTTÄMÄTTÖMYYTTÄ:  

VESI, VIRTA, VIEMÄRI JA VALOKUITU! 

 

Valokuituverkon liittymismaksun suuruudesta päättää mahdollisesti 

perustettavan osuuskunnan hallitus. Mitä useampia liittyjiä on, sitä 

halvempi on hinta. Keskimääräinen liittymishinta vastaavanlaisissa 

hankkeissa on ollut alle tai hieman yli 1000 € ja käytön 

kuukausihinta noin 40 €.  

 


