
Tuuhosen kyläyhdistys Ry lähtee toteuttamaan valokuituhanketta. Helmikuun 

aikana kartoitetaan asiasta kiinnostuneet kiinteistön omistajat. Toivomme runsaasti 

kiinnostuneita, sillä siten voimme varmistaa paremmin hankkeen toteutumisen. 

 

Mikä valokuitu? 

Valokuitu on maakaapeli, joka: 

 tuo omistamaasi kiinteistöön nopean ja varman Internet-yhteyden 

 takaa tökkimättömän tv-ohjelmien ja elokuvien katsominen 

 mahdollistaa etätöiden tekemisen ja muiden suurta tiedonsiirtomäärää vaativien  
(mm. kesämökin kameravalvonta, terveydenhuolto,vanhuspalvelut) tehtävien 
suorittamisen 

 
Langattomat verkot voivat kuormittua ajoittain, mutta kiinteä valokuitu on aina yhtä nopea. 
Langattoman verkon tiedonsiirtonopeus ei todennäköisesti tule riittämään tulevaisuuden 
tarpeisiin (esim. HD-videot) Valokuitu on investointi tulevaisuuteen ja nostaa kiinteistösi arvoa. 
 
Monta hyvää syytä valita valokuitu! 

 Käytätkö nettiä? Ärsyttääkö köhivä yhteys? Valokuitu mahdollistaa netin sujuvan käytön 
ilman verenpaineen nousua. 

 On jo mokkula? Valokuitu voittaa mobiiliyhteydet 100-0 nopeudessa, 
toimintavarmuudessa ja kapasiteetissa.  

 Ehkä nautit tv-viihteestä? Kiinteä valokuituyhteys mahdollistaa lukuisat lisäpalvelut, 
kuten kaapeli-tv-kanavat. 

 Kaikkihan toki maksaa, mutta valokuitu on pitkäaikainen investointi: kytkemällä 

kiinteistösi valokuituun varmistat hyvät tietoliikenneyhteydet 50 vuodeksi. 

 Televisio siirtyy hiljalleen nettiin, kun ihmiset haluavat katsoa ohjelmia silloin, kuin heille 

parhaiten sopii.  

 Huomaa myös, että moderni valokuituyhteys nostaa kiinteistösi arvoa! 

 

Miksi juuri nyt? 

ELY-keskus tukee valokuituhankkeita tänä vuonna peräti 70%:lla eli nyt on tarjolla 

poikkeuksellisen suuri ulkopuolinen rahoitus. Asialla on kuitenkin kiire, sillä 

rahoitustukihakemukset on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä. 

Helmikuun puoliväliin mennessä on oltava tiedossa liittyjien määrä ja sijainti, jotta hakemuksen 

edellyttämä kilpailutus ehditään tekemään maaliskuun aikana. 

 

 

 

 



Mitä liittyminen ja käyttö maksaa? 

Liittymän lopullinen hinta riippuu liittymien määrästä ja sijainnista. Hinta-arvio on noin 2000 

euroa (sis. alv 24%) arvioituna aiempien vastaavien lähiseudun hankkeiden toteutuksen pohjalta 

(lähde: Pohjois-Hämeen Puhelin Oy). 

Hankkeen toteutuksen ”kipuraja” on 2500 euroa eli jos suunnitteluvaiheessa liittymän hinta 

nousee sitä korkeammaksi, hanketta ei toteuteta. Liittymän hinta voi olla huomattavasti 

edullisempi, jos mukaanlähtijöitä on paljon. Koko summaa ei tarvitse maksaa yhdellä kertaa, 

vaan sen voi suorittaa osissa. 

 

Käyttökustannus määräytyy liittymän toimittajan mukaan, esimerkiksi PHPOY:n kuitu- 

laajakaista 50/10 M maksaa 29,90€/kk. 

 

Miten asiassa edetään? 

Liittymissopimus löytyy myös Tuuhosen kyläyhdistyksen nettisivuilta (www.tuuhonen.fi). Täytetty 

sopimuspaperi toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen tai skannattuna sähköpostiin. 

Lasse Ahola     

Oulonjärventie 312    

42840 KOLKKI 

tuuhosenkuitu@gmail.com 

Viralliset liittymissopimukset on palautettava allekirjoitettuna mahdollisimman pian tai 

viimeistään 10.2.2017 mennessä. 

Haasta naapurisikin mukaan, sillä mitä enemmän osallistujia on, sitä kustannustehokkaammin työ 

voidaan toteuttaa! Vasta kustannuslaskennan kautta voidaan päättää, mihin kaikkialle kuituverkko 

voidaan vetää. Liittyvä kiinteistö voi sijaita myös naapurikunnan puolella.  

Valokuituverkon rakentaja valitaan kilpailutuksen perusteella maaliskuun aikana, ennen 

rahoitushakemuksen jättämistä ELY-keskukseen. 

Lisätietoa saatte alla olevilta henkilöiltä 

Lasse Ahola  044 3726441 Anja Koivisto  040 7525813 

Juho Järvenpää  044 3726427 Eriikka Kaitala  044 746 4239 
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