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1

JOHDANTO
Tietojärjestelmien kehityksen myötä sekä julkiset että kaupalliset palvelut
siirtyvät sähköiseen muotoon. Tämä muutos vaatii sekä kuluttajien että
yritysten näkökulmasta vakaata yhteyttä ja sen toteutumisen kannalta paras ratkaisu on valokuitu. Tietoverkot ja niiden kehittyminen ovat kiinnostava aihepiiri, sillä mikäli yhteys puuttuu, niin verkon kautta saavutettavat
palvelutkaan eivät toimi.
Valokuituverkon rakentuminen maaseudulle on hidasta, kiinteistöjen välimatka on suurempi kuin kaupunkialueilla ja verkon rakentaminen on siitä
syystä arvokasta. Kaupallisia operaattoreita ei tästä syystä kiinnosta investoida kuituverkkoon, sillä kiinteistökohtainen liittymähinta on niin korkea,
että yksityistaloudet eivät halua hankkia liittymää ja toisaalta taas verkon
takaisinmaksuaika on operaattorin näkökulmasta liian pitkä.
Yhteiskunta on havainnut tämän ongelman. EU ja sen mukana Suomi haluavat kuulua etujoukkoon nopean tiedonsiirron alueella. Verkkojen rakentumisen vauhdittamiseksi on luotu kaksi tukijärjestelmää, joiden tarkoituksena on kohdistaa tukea niille alueille, joille valokuituverkko ei kaupallisten operaattoreiden toimesta rakennu.
Yksi valokuituverkon rakentumistapa on osuuskunta. Osuuskuntamallia
käytetään rajallisen alueen verkoissa. Verkon rakentaminen voi olla joko
kertaluontein projekti tai kysynnän lisääntyessä pikkuhiljaa kasvava
verkko.
Tässä opinnäytetyössä selvitetään kuituverkon rakentamisen edellytyksiä
alueelle, jossa on sekä taajamaa että haja-asutusalueita. Kiinteistöjä tällä
alueella on noin 1.000. Oma kiinteistöni on myös tällä alueella, joten kiinnostusta riittää myös siitä syystä.
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VALOKUIDUN ARGUMENTOINTIA – PUOLESTA JA VASTAAN
Valokuitu on aihe, joka jakaa mielipiteitä. Se kilpailee ihmisten ajatuksissa
langattomien ja suhteellisen edullisten tiedonsiirtoverkkojen kanssa. Pitää
kuitenkin muistaa, että langattomaan verkkoon oleellisesti liittyvien tukiasemien väliset yhteydet eivät kulje ilmassa, vaan niiden välissä kulkee valokuitu.
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Valokuidun hintakin hirvittää, siitä saatavaa etua ei arvosteta. Valokuituverkon rakentamiseen tarvittavien komponenttien ja kaapeleiden hinnat
ovat laskeneet, mutta kaivuutyön hinta ei. Se onkin suurin rakentamiseen
liittyvä kustannus.
Valokuitu on kuitenkin pitkäaikainen sijoitus nopeaan tietoyhteyteen. Routarajan alapuolelle kaivettuna se ei kärsi keväisistä kelirikkokausista. Kuituverkon avulla saadaan näkymään myös TV-lähetykset, joiden osalta on
monella haja-asutusalueen kiinteistöllä ongelmia.
Yhteiskunta tukee kuituverkkojen rakentamista ja kuituyhteyden tyypillinen hinta tukien kanssa on n. 2.000–2.500 € (Hirvonen, Kahila, Kurvinen,
Lehtonen & Sinerma 2020, 23). Jakamalla tämän summan kuituverkon
oletetulla toiminta-ajalla 50 vuotta, niin vuosittaiset kustannukset ovat
40–50 € per vuosi. Tähän pitää tietysti lisätä operaattoreiden velottamat
kuukausikustannukset, mutta siitä huolimatta perusinfra on edullinen
(Avoin kuitu, n.d.).
Näiden asioiden kanssa olemme kamppailleet jo pari vuotta, miltei koko
sen ajan, jonka pienimuotoinen projekti on ollut käynnissä. Ajatellaan
asiaa miltä kannalta hyvänsä, haja-asutusalueen kuituverkko ei toteudu,
ellei siihen saada riittävästi kotitalouksia mukaan. Kaupalliset yritykset
edellyttävät tiettyä tilaajamäärää rajatulle alueelle ja usein siihen liittyy
myös rahoitusosuus siltä kunnalta, jonka alueelle verkko rakentuu. Yhteiskunnan rahoitukseen taas liittyy hakijan omarahoitusosuus, joka on tyypillisesti n. 30 %. Se tulee kattaa pääasiassa liittymien myynnistä saaduilla tuloilla.
Suomessa tietoverkkojen rakentaminen on painottunut langattomien
verkkojen kehittämiseen, ja suomalaiset ovat maailman kärjessä mobiilidatan käyttäjinä. Langattoman 100 Mb:n yhteysnopeus on saatavilla yli 99
% suomalaisista. (Wirén, Vuorela, Müller & Laitinen 2018, 9) Kiinteän laajakaistan ja valokuidun osalta tilanne ei ole lainkaan näin hyvä. Yhden gigabitin nopeudella toimiva valokuituverkko on saatavilla 17 % Suomen kotitalouksista, (Wirén ym. 2018, 11).
Oheinen kuva (Kuva 1) kertoo kuituverkon saatavuudesta Suomessa. Myös
tämä kuva kertoo hyvin siitä, että paljon on vielä tehtävää. Kuvasta nähdään kuituverkon saatavuustilanne Suomessa vuoden 2018 lopussa.
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Kuva 1.

Kuituverkko Suomessa 31.12.2018 (Traficom_2, n.d.)
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3
3.1

EU:N JA SUOMEN NÄKEMYKSIÄ VALOKUIDUSTA
EU:n linjaus valokuidusta
EU on kiinnostunut koko alueen osalta valokuidun rakentumisesta.
Vuosille 2010–2020 laadittiin Eurooppa 2020-strategia (Eurooppa 2020strategia, 2018), jonka tavoitteet digitaalisuuden osalta olivat seuraavat:
−
−
−

2013 peruslaajakaista kaikkien käytössä (nopeutta ei määritelty
2020 mennessä kaikki eurooppalaiset voivat käyttää tietoliikenneyhteyttä, jonka nopeus on vähintään 30 Mbit/s.
2020 mennessä puolella Euroopan kotitalouksista on käytössä ultranopea verkko, nopeus yli 100 Mbs/s.

Näihin tavoitteisiin ei päästy, mutta peruslaajakaista oli kaikkien saatavilla
2016. Tämän lisäksi kiinteä laajakaista oli mahdollinen 98 % EU:n asukkaista. 30 Mbit/s jäi saavuttamatta maaseudun osalta 14 jäsenmaassa, joihin myös Suomi lukeutui.
Vuonna 2016 EU-komissio määritteli lisäksi tavoitteita, jotka ulottuvat vuoteen 2025 asti (Eurooppa 2020-strategia, 2018).
−
−
−

Vähintään 1 GB yhteys julkisen puolen toimijoille
5G palveluverkon edistäminen kaupunkialueilla ja keskeisillä maaliikenneväylillä
kotitalouksille nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s toimiva yhteys,
jonka pitää olla nostettavissa nopeuteen 1 Gb.

Raportissa ”Connecitivity Broadband market developments in the EU” esitellään valokuidun kehittymistä maittain.
Taulukossa 1 jaotellaan kuituyhteydet maakohtaisesti ja sen lisäksi kaupunki- ja maaseutuympäristöön. Kuvasta voidaan todeta, että Suomessa
maaseudun kuituverkot rakentuvat hitaasti ja olemme EU:n keskiarvon
alapuolella. Taulukossa 1 on huomioitu varsinaiset valokuituverkot. EU:n
tasolla kuituverkkojen saatavuus parani aikavälillä 2011–2018 kokonaisuudessaan 20 % ja maaseudun verkkojen osuus vastaavana aikana n. 13 %.
(EU Digital market, n.d.)
Taulukosta 1 voidaan nähdä, että kokonaisuudessa Suomi on hiukan EU:n
keskiarvoa ylempänä. Maaseudun verkkojen osalta taas ollaan EU:n keskiarvon alapuolella.
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Taulukko 1. Kuituverkko EU:n alueella (EU Digital market, n.d.)

Kun aihetta käsitellään vähän laajemmin ja otetaan mukaan mobiiliverkot,
ihmisten osaaminen ja yhteiskunnan digitaaliset palvelut, voidaan havaita,
että Suomen tilanne näyttää paljon paremmalta. Se voidaan todeta Taulukosta 2.
Taulukko 2. Yhteiskunnan digitaalisuus (EU Digital market, n.d.)

3.2

Suomen tavoitteet nopeista tietoliikenneyhteyksistä
Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 2018 dokumentin nimeltä ”Suomi
tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi – Digitaalisen infrastruktuurin strategia
2025”. Kiinteän verkon osalta tavoitteet myötäilevät EU:n strategiaa, eli
100 Mb saavutettavuus kaikille suomalaisille ja mahdollisuus päivittää se 1
Gb nopeuteen. Langattoman 5G verkon osalta on tarkoitus kehittyä yhdeksi edelläkävijäksi globaalilla tasolla. (Wirén ym. 2018, Kuvailulehti)
5G verkkoja varten on varattu ”pioneeriverkko” taajuusalueelta 3400–
3800 MHz. Se on taajuusalue, jonka käytöstä ei päätä Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) alainen maailman radioviestintäkonferenssi (WRC).
(Wirén ym. 2018, 22–23) Euroopan alueella on jo aiemmin määritelty 5G
verkon pioneerikaistaksi 700 MHz. WRC konferenssi järjestettiin 2019 ja
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siellä osoitettiin 5G verkkojen kolmas pioneeri taajuusalue 26 GHz. Suomessa huutokaupataan 5G-verkkojen tarpeisiin taajuusalue 25,1–27,5
GHz. Huutokauppa järjestetään kesällä 2020. (Traficom, n.d.)
Maahan kaivettavan valokuidun osalta suunnitelmat eivät ole näin tarkkoja. Yli puolet kuituverkon rakennuskustannuksista muodostuu kaivuutyöstä 60–80 % (Wirén ym. 2018, 25).
Sähkömarkkinalaki tuli voimaan 1.9.2013 ja sen pykälissä 99 ja 100 määritellään vakio-korvauksesta sähkönjakelun keskeytymisen vuoksi (Sähkömarkkinalaki 588/2013). Tämä sai sähköyhtiöt liikkeelle ja sähkökaapeleita
alettiin kaivaa maan alle. Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta
ja -käytöstä tuli voimaan 1.7.2016 (Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä 276/2016). Sähköyhtiöt eivät kuitenkaan lähteneet kovin aktiivisesti tähän mukaan. Tämän lisäksi näiden lakien synnyn
aikaväli on kolme vuotta ja siinä ajassa sähköverkkoa oli siirtynyt jo runsaasti maan alle. 5G verkko voi olla pelastus myös maaseudun kuituverkoille, sillä se vaatii tiheän tukiasemaverkon ja niiden välille valokuidun
(Hirvonen ym. 2020, 7).
Nettisivustolle verkkotietopiste.fi tulisi sekä sähköyhtiöiden että muiden
infrarakentajien tallettaa suunnitellut hankkeet ja niiden ajankohta. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi – tunnistautumisen kautta. Tällä sivustolla näkyy myös jo olemassa oleva infra. (Wirén ym. 2018, 27)
Suomen Seutuverkot Ry on valtakunnallinen yhdistys, joka on ottanut tavoitteekseen edistää kuituverkkojen rakentumista alueellisen tasa-arvon
ja tasavertaisen tietoyhteiskunnan kehittämisen tiennäyttäjänä. Se on perustettu vuonna 2001, joten valokuidun saatavuutta on sen toimesta edistetty jo parikymmentä vuotta. Yhdistyksen jäsenet koostuvat alueellisista
kuituosuuskunnista ja siinä on mukana myös yrityksiä, joiden toiminta liittyy kuituverkkoihin. Suomen Seutuverkot myöntävät vuosittain Vuoden
Valo – palkinnon kuituverkkoa ansiokkaasti edistäneelle henkilölle. (Suomen Seutuverkot ry, n.d.)
Vuoden 2018 lopussa 58 % Suomen kotitalouksista sijaitsi alueilla, jonne
oli saatavissa vähintään 100 Mb kiinteä verkkoyhteys. Valokuidun saatavuus oli heikompi, eli sen piirissä oli 33 % kotitalouksista. Vuonna 2019 tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan valokuituyhteyttä käytti 17 % Suomen
kotitalouksista ja kiinteää verkkoyhteyttä 54 %. (Hirvonen ym. 2020, 12)
Traficom tunnettiin aiemmin nimellä Liikenne- ja viestintäministeriö. Organisaatio seuraa kiinteiden verkkoliittymien kehitystä Suomessa. Taulukosta 3 näkyy kehitys aikavälillä 2017–2019.
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Taulukko 3. Kiinteät verkkoliittymät (Traficom tilasto, n.d.)

Mikäli tästä kolmen vuoden ajanjaksosta voidaan jotain päätellä, niin hitaimman, alle 10 Mbit/s verkkoyhteyksien määrä on vähentynyt selkeimmin eli 11 %. Samoin seuraavan, 10 Mbit/s – 30 Mbit/, mutta ei niin selkeästi kuin hitaimpien yhteyksien. Vastaavasti nopeuksilla 100 Mbit/s – 300
Mbit/s nopeudella toimivien verkkoyhteyksien määrässä on tapahtunut 11
% nousu. Nousu on täsmälleen saman kokoinen kuin hitaimpien yhteyksien väheneminen. Syitä voi vain arvailla, mutta kupariverkkojen purku samanaikaisesti, kun sähköverkkoja on kaivettu maan alle, on varmaankin ainakin osittain vaikuttanut muutokseen. Nopeimpien, yli 300 Mbit/s verkkoyhteyksien osalta ei juuri mikään ole muuttunut, eli nopeiden kuituverkkojen osalta kasvua ei ole mainittavasti tapahtunut.
EU:n tavoite verkon nopeudesta ei Suomessa toteudu. EU tavoitteen mukaan vähintään puolella EU:n asukkaista on vähintään 100 Mbit/s nopeus
vuoteen 2020 mennessä. Suomessa näiden verkkojen osuus oli vuoden
2019 lopussa 42 %. Mobiiliverkot ovat tietysti myös olemassa, mutta nopeuksien kasvaessa niiden tekniikka on vielä rajallinen.
Tietoverkkojen todellinen nopeus on usein ihan jotain muuta kuin mitä liittymän myyjä on luvannut. Tähän on useita syitä, kiinteitä verkkoja käytetään yhä enemmän ja niiden kapasiteetti on rajattu. Valokuituverkko rakennetaan usein GPON-tekniikalla, jolla samaa yhteyttä jakaa useampi
käyttäjä ja kun kaikki ko. verkon käyttäjät ovat samanaikaisesti ”linjoilla”
monen laitteen voimin, se vaikuttaa nopeuteen.
Verkkonopeuden mittaamiseen on tällä hetkellä olemassa ainoastaan kaupallisia sovelluksia, joiden avulla verkon todellista nopeutta voi mitata. Traficom kehittää uutta sovellusta nimeltä Bittimittari. Työ on aloitettu 2019
ja tuote tulee olemaan vapaasti verkosta ladattavissa. (Traficom_3, 2019)
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4

KUITUVERKON RAKENTUMINEN
Kuituverkkoa ajatellaan usein kokonaisuutena, mutta se on tekninen kokonaisuus, johon sisältyy useita erilaisia komponentteja. Osa näistä on passiivisia ja osa aktiivisia. Kuituverkon rakentajan tärkein ohje on hyvä piirustus, jonka avulla työtä on helppo tehdä.
Verkon fyysinen rakentaminen ulkoistetaan usein kokonaan alan ammattilaisille. Vaikka verkon rakennuttaja ei fyysisesti verkkokaapelia maahan
upota, sen tulee verkon omistajan roolissa kuitenkin tietää mitä on tekeillä
ja järjestää työlle valvoja.

4.1

Kuituverkon rakenne
Kuituverkko voidaan jakaa joko aktiiviseen tai passiiviseen verkkoon, riippuen siitä, millainen ratkaisu tehdään. Kuidun lisäksi samaan kaivuu-uraan
voidaan liittää TV-yhteydelle oma yhteys, sillä myös digitaaliset TVlähetykset tulevat vaatimaan verkkokapasiteettia.
Kuvassa 2 näkyy yksinkertaistettu kuva aktiivi- ja passiiviverkon oleellisesta
erosta. Aktiivisessa verkkoratkaisussa johdetaan keskuksesta (kytkin) oma
kuitu joka kohteeseen ja passiivisessa verkkoratkaisussa kytkimeltä johdetaan yksi kuitu haaroituspisteeseen, josta kuituyhteys jaetaan edelleen tilaajapisteisiin. Jälkimmäistä nimitetään PON-verkoksi.

Kuva 2.

Aktiivinen-passiivinen verkko (Puumalainen, Ojaniemi & Valtonen, 2009, 5)

Kuvan 2 PON-arkkitehtuuristakin saadaan aktiivinen siten, että optisen
haaroittimen tilalle sijoitetaan kytkin.
Näiden kahden toteutustapoja voidaan verrata rakennuskustannusten ja
tilaajayhteyksien nopeuden näkökulmista. Varsinkin taajamissa aktiivisen
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verkon rakentaminen vaatii runsaasti kuituyhteyksiä, joka nostaa rakennuskustannuksia, mutta pitää kaikki tilaajayhteydet yhtäläisessä asemassa.
PON-verkkojen rakentaminen säästää kustannuksia, mutta mikäli runkokuidun nopeus pidetään samalla tasolla kuin aktiiviverkossa, tilauspisteiden nopeudet saattavat laskea. Myös paljon yhteyttä käyttävät vievät suhteessa suuremman osan verkkokapasiteetista.
4.2

Kuituverkkoon liittyviä standardeja
Termi ”rakennamme kuituverkkoa” on vähän saman kaltainen lausahdus
kuin se, että ostin puhelimen. Sen jälkeen kuulijan pitäisi kysyä, millainen
tuote on kyseessä. Yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan kansainvälisiä standardeja. Niitä ovatkin ansiokkaasti luoneet ITU ja IEEE.
ITU - International Telecommunication Union
ITU on kansainvälisen televiestinnän kehittämiseen keskittyvien toimijoiden yhteinen foorumi, joka on jo pitkään julkaissut erilaisia standardeja aihepiiriin liittyen. Yksimuotokuitua koskevia standardeja ovat ITU-T G.652,
2009 ja ITU-T G.657, 2012 (ITU-T, n.d.).
Verkkonopeuksia on alettu standardoida vuodesta 2003 eteenpäin. Standardissa ITU-T G.984 määritellään 1 Gb:n nopeudesta ja standardissa ITUT G.987 10 Gb:n nopeudesta Molemmat standardit ovat suosituksia (ITUT, n.d.).
IEEE - the Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE on kansainvälinen tietotekniikan järjestö, joka on julkaissut mittavan
määrän erilaisia standardeja. Järjestössä on lukuisia erilaisia työryhmiä
edistämässä erilaisia standardointihankkeita, (IEEE-Historia, n.d.) IEEE
standardeja voi ostaa SFS-verkkokaupasta. Standardeja on yhteensä n.
12000. (SFS, n.d.)
Kuituverkkoon soveltuu standardi IEEE 802.3. Tähän standardiin kuuluu
runsaasti tarkennuksia. Niitä on luotu teknisen kehityksen etenemisen
kanssa rinnakkain. Tarkennusten etuliitteenä on P-kirjain. (IEEE, n.d.)
−
−

4.3

IEEE P802.3ca - 25 Gb/s ja 50 Gb/s Ethernet passiivinen optinen nopeus
IEEE P802.3ck - 100 Gb/s ja 200 Gb/s ja 400 Gb/s Ethernet verkon nopeus

Optisten kuitujen tekniikka
Kuidut voidaan jakaa toimintatapansa mukaan joko yksimuoto- tai monimuotokuiduksi. Kuvasta 3 nähdään, miten se vaikuttaa valon liikkumiseen
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kuidun sisällä. Yksimuotokuidussa siirtyvä signaali siirtyy nopeammin kuin
monimuotokuidussa ja sen lisäksi monimuotokuidussa signaali vaimenee
nopeammin ja värähtely lisääntyy.

Kuva 3.

Monimuoto – Yksimuotokuitu (Ladu, n.d.)

Valon etenemistä kuidussa voidaan toteuttaa monella tavalla. Valittu tapa
vaikuttaa sekä nopeuteen että siihen, kuinka pitkä yhteysväli voi olla. Kuvassa 4 näkyy kolme vaihtoehtoa.

Kuva 4.

Heijastustavat (Ladu, n.d.)
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4.4

Optisten kuitujen kuitutyypit
Kuten aiemmin mainittiin, valokuitu voi olla joko yksimuoto- tai monimuotokuitu. Kuidulle on sen ominaisuuksiensa perusteella määritelty luokka ja
luokalle tietyt ominaisuudet. Yksimuotokuidun luokka on OS2 ja
monimuotokuidut jaetaan ominaisuuksiensa mukaan luokkiin OM1 –
OM6. OM-luokan noustessa nousee kuidulla saavutettava nopeus. (Tietosähkö, n.d.)
Kuiduilla on myös kuidun väriin perustuva tunnistusjärjestelmä. Käytettävät värit on standardoitu, mutta verkkojen kehitys on kulkenut niin nopeasti, että standardeja on yhden sijaan kolme. Suomessa käytetään yleisimmin standardia FIN2012, jonka juuret johtavat SFS 5648-standardiin. SFS
5068-standardissa oli käytössä 6 väriä, FIN2012:n käytössä on 12 värikoodia. Kuvasta 5 voidaan nähdä kuitujen värikoodit FIN2012-järjestelmässä.
(Orbis, n.d.)

Kuva 5.

FIN2012 standardin mukaiset kuitujen värit (Orbis, n.d.)

Mikäli kuidussa kulkee enemmän kuitupareja, niin ne noudattavat tämän
värimäärittelyn kerrannaisia jollakin lisämääritteellä, jonka avulla eri ryhmät voidaan erottaa toisistaan. (Orbis, n.d.)
Yhdysvalloissa kehitetyn standardin nimi on ANSI/TIA 598-C. Sen koodistossa on 24 väriä ja sen standardi sisältää määritykset, miten kuituparit
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merkitään, kun kuitu sisältää enemmän kuitupareja. Käytössä olevat värit
nähdään kuvasta 6.

Kuva 6.
4.5

ANSI/TIA 598-C standardin mukaiset kuitujen värit (Orbis, n.d.)

Valokuitumateriaali
Valokuitu, toiselta nimeltään optinen kuitu. Sen ydin on lasia ja sitä ympäröi vaippa. Kuitu on yleensä päällystetty muovilla. Lyhyillä siirtoetäisyyksillä voidaan käyttää myös edullisempia muovikuituja, mutta ne ovat ominaisuuksiltaan paljon heikompia kuin lasiytimellinen kuitu. (Hakkala, Rantala & Someroja, 1998)
Valokaapelissa on yleensä useita optisia kuituja. Niiden välissä on täyteainetta. Kuidun katkeamista tulee välttää ja siitä syystä kaapeleiden vahvistamiseen käytetään metallia tai lasikuidulla vahvistettua muovia (Hakkala
ym., 1998)

4.6

Kaivuuluvat
Maan alle sijoitettava verkko vaatii maanomistajan luvan, Maaseudun kuituverkkoa rakennettaessa verkkokaapelia viedään usein yksityisteiden
reunoilla. Yksityisteitä on kahta tyyppiä, Tiellä joko on tai ei ole tiehoitokuntaa. Yksityisteiden lisäksi verkkoa tehdään asemakaava-alueelle. Osa
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verkon kaapeloinnista saattaa kulkea ELY-keskuksen hoitaman tiealueen
reunassa.
Yksityisteiden osalta on säädetty yksityistielaki, josta löytyy säännöt siihen,
miten kaivuulupien kanssa tulee toimia (Yksityistielaki, 560/2018). Lain 30
§ määrittelee, mikä instanssi voi luvan antaa. Varminta on pyytää lupa vuosittain järjestettävässä yksityistiekokouksessa.
Asemakaava-alueiden osalta luvan antaa kuntatekniikasta vastaava organisaatio. Asemakaava-alueella maan alla kulkee vettä, sähköä ja joissain
tapauksissa muutakin. Kunnalta löytyy piirustukset maan alle sijoitetusta
infrasta ja se tulee ottaa kaivaessa huomioon, sillä vahingon sattuessa vahingon aiheuttajalla on korvausvelvollisuus. ELY-keskuksen osalta luvan
antaa se ELY, jonka alueella kaivetaan.
Kaivuutyön avuksi on saatavilla kaapelinnäyttölaitteita, joiden avulla
maanalaisen infran saa näkyviin silloin, kun sitä ei ole mitenkään dokumentoitu. Kaivulupa-nimiseltä nettisivustolta (Kaivulupa, n.d.), löytyy hakukone, josta voi selvittää, mitä maanalaista infraa kaivuualueella saattaa
olla. Vastuu on kaivajalla. Kuvasta 7 näkyy, mitä löytyy Launosten läpi kulkevan Kartanontien reunamilta. Sivustolle voi myös rekisteröityä ja sen jälkeen sinne voi ilmoittaa esim. valokuituosuuskunnan toimesta kaivetut uudet maanalaiset kaapelit. Verkkojen tekniseen piirtämiseen on kehitetty
sovelluksia. Yksi niistä on nimeltään KeyPro. Tässä sovelluksessa on suora
rajapinta kaivulupa-sovellukseen. (KeyPro_1, n.d.)

Kuva 7.

Kaivulupa sivustolta kaapattu kuva
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4.7

Verkkorakentamiseen liittyviä lyhenteitä
Kuituverkko, kuten tietotekninen maailma yleensäkin, vilisee lyhenteitä.
Oheiseen taulukkoon on koottu muutamia, joita esiintyy ST-ohjeistossa 18.
Taulukko 4. Valokuituun liittyvät lyhenteet (Koivisto, 2011 s. 9)
Lyhenne
ADSS

Nimitys (englanti)

Nimitys (suomi)

All Dielectric Self Supporting Metalliton itsekantava suojakaapeli
ADZ
Attenuation Deal Zone
Vaimentavia tapahtumia koskeva kuollut alue
APC
Angled PC
Vino hionta (ORL > 60 dB, RF <
-50 dB)
CWDM Coarse Wavelength Division Harva aallonpituuskanavointi
Multiplexing
DWDM Dense Wavelength Division Tiheä aallonpituuskanavointi
Multiplexing
EDZ
Event Dead Zone
Heijastavia tapahtumia koskeva kuollut alue
FTTB
Fibre To The Building
Kuitu talojakomoon
FTTC
Fibre To The Curb
Kuitu katujakomoon
FTTH
Fibre To The Home
Kuitu kotiin
FTTN
Fibre To The Node
Kuitu keskittimelle
HFC
Hydric Fibre Coaxial
Kuituun ja koaksiaalikaapeliin
perustuva kaapeli-tv-verkko
LSPM
Light Source Power Meter
Tehomittaripari
OLT
Optical Line Termination
Optinen keskuspääte (PONverkoissa)
ONU
Optical Network Unit
Optinen verkkopääte
ORL
Optical Return Loss
Optinen heijastusvaimennus
OTDR
Optical Time Domain
Valokaapelitutka
Reflectometer
P2MP
Point to MultiPoint
Pisteestä moneen pisteeseen
P2P
Point to Point
Pisteestä pisteeseen
PON
Passive Optical Network
Passiivinen optinen verkko
RF
Reflectance, Reflection Fac- Reflektanssi, heijastavuus
tor
RFoG
RF over Glass
Täysoptinen kaksisuuntainen
kaapeli-tv verkko
UPC
Ultra PC
UPC-hionta (ORL > 50 dB,
RF < -50 dB
WDM
Wavelength Division Multi- Aallonpituuskanavointi
plexing
WWDM Wide Wavelength Division
Leveä aallonpituuskanavointi
Multiplexing
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5

MAASEUDUN KUITUVERKON RAHOITUS
Kuituverkon rakentumisen arvokkain osa maaseudulla on kaivuutyö. Kiinteistöt ovat kooltaan isoja ja siitä syystä etäisyydet kiinteistöjen välillä ovat
pitkiä. Tällainen verkko tulee vapaarahoitteisesti niin arvokkaaksi, että ihmisillä ei ole siihen varaa tai ainakaan halua sijoittaa 10.000 euroa. Tästä
syystä näiden verkkohankkeiden rahoituksessa on mukana julkista rahaa.
Kuituverkon rakentumiseen on ollut tarjolla sekä EU:n tukea harvaan asutuille seuduille että kansallista Liikenne- ja viestintäministeriön tukea. Lisäksi molempiin tukiin liittyy kunnan maksuosuus.

5.1

EU:n tuki harvaan asutuille alueille
Varsinkin EU-kaudella 2014–2020 valokuidun rahoitusosuus koko EU:n alueelle oli merkittävä. Taulukosta 5 nähdään, miten se kanavoitui eri rahoitusinstrumenttien kesken.
Taulukko 5. EU-tuki (EU Digital market, n.d.)

EU-tukea Suomen kuituverkoille myönnettiin Euroopan maaseuturahastosta. Tuen osuus on keskimäärin 55 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ja tämän lisäksi kunta osallistuu tukemalla hanketta 10 % osuudella. Maaseuturahaston hankkeet ovat tyypillisesti pieniä ja ne sijoittuvat
yhden kunnan alueelle. Hankkeen maksimikoko on 2 miljoonaa euroa. (Hirvonen ym. 2020, 22) Tätä tukea haetaan ELY-keskuksen Hyrrä-järjestelmän
kautta. Hakemukset käsittelee keskitetysti Seinäjoen ELY.
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5.2

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) / Traficomin tuet
Tätä tukea alettiin myöntää 2010 ja siinä kuntien maksuosuus vaihteli 8 ja
33 % välillä. Taulukko 6 näyttää, miten tukea on myönnetty aikavälillä
2010–2018. Nämä hankkeet ovat päättyneet 26.11.2019 mennessä. Tässä
tukimuodossa Traficomin maksama tuki vaihtelee sen mukaan, mikä on
kunnan maksuosuus. Enimmillään se on 58 %, jolloin kunnan osuus on 8 %
ja pienimmillään 33 %, jolloin kunnan maksama %-osuus on sama. Yhteensä tuen määrä on 66 % tukikelpoisista kuluista. (Traficom_1, n.d.).
Taulukko 6. LVM / Traficom tuet 2014–2018 (Hirvonen ym. 2020, 19)

Traficomin tuki on jo päättynyt, mutta tukea tilitetään edelleen niille hankkeille, jotka eivät ole vielä valmistuneet.

6

PROJEKTI ITÄ-LOPEN KUITU
Kotikuntani Loppi käynnisti valokuituhankkeen vuonna 2017 silloisen kunnanhallituksen puheenjohtajan herättyä tarpeeseen saada kuitu koko kunnan alueelle. Tähän liittyi erilaisia tavoitteita, kunnan väkiluku oli laskeva
ja valokuidun ajateltiin tukevan sekä nykyisten asukkaiden pysymistä kunnassa että muuttovirran kääntyvän positiiviseksi. Kunnassa on myös runsaasti vapaa-ajan asukkaita ja heistä suuri osa asuu seuduilla, joissa
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valokuitu on jo saatavilla. Vapaa-ajan asukkaiden ajateltiin kuituverkon
avulla pysyvän pidempään mökeillään ja toivottiin jopa, että joku heistä
muuttaisi kuntaan pysyvästi.
6.1

Kunnan rooli kuituverkkohankkeessa
Kuntaan perustettiin kuitutyöryhmä, jonka jäseneksi pääsin myös itse.
Ryhmässä oli kuusi jäsentä ja sen lisäksi kunnan puolelta ensin elinvoimajohtaja ja hänen irtisanouduttuaan kunnanjohtaja. Päästäkseen kunnolla
kiinni asiaan, työryhmä pyrki löytämään erilaisia kuituverkon asiantuntijoita. Niitä löytyi ja osa saatiin vierailemaan kuitutyöryhmän kokouksiin.
Vuodesta 2017 alkaen kunnan talousarviossa on vuosittain varattu valokuitua varten n. 300.000 euroa. Tällä summalla on ajateltu katettavan
mahdollisten kuituosuuskuntien rahoitushakemuksiin liittyvä kunnan maksuosuus.
Kunta teetti koko kuntaa koskevan kuituverkkosuunnitelman ja sen toteutti Orbion Oy:n konsultti. Suunnitelman tekohetkellä kunnasta löytyi
2400 ympärivuotista taloutta ja 3100 vapaa-ajan asuntoa. Suunnitelmassa
kunta jaettiin 12 eri alueeseen ja joka alueelle tehtiin alustava tarvelaskelma ja kustannusarvio. Kustannusarvio tehtiin siten, että puolet kiinteistöjen omistajista liittyy kuituverkkoon. Tässä skenaariossa kuidun kaivuukilometrejä oli 465 ja kustannusarvio oli n. 6,5 miljoonaa.
Kunnan toimesta järjestettiin useita kuituiltoja, jotka aloitettiin klo 17:00.
Asia oli uusi ja aika väärä, sillä työssäkäyvistä useimmat ovat tuohon aikaan
vielä työmatkalla. Puhuttiin siis lähes tyhjille saleille.
Kuituverkkosuunnitelma toteutettiin KeyPro-ohjelmistolla. Ohjelmisto on
suunniteltu verkkorakentamisen tueksi ja sen avulla voidaan piirtää sekä
suunnitelmat että toteutuneet verkon osat. (KeyPro, n.d.)
Alussa projektiryhmä kokoontui useasti ja vieraana kävi mm. Lounea Oy.
Lounean ehto kuituverkon rakentamiseen oli se, että kunta sitoutuu ostamaan kuituyhteyden kaikkiin omiin kiinteistöihinsä ja maksu olisi toteutettu kynnysrahan avulla. Tähän ei kuitenkaan lähdetty mukaan siitä
syystä, että Lounea olisi kuiduttanut ainoastaan kolme suurinta taajamaa.
Loppi on kuitenkin pääasiassa haja-asutusaluetta ja se sulki tämän yrityksen hankkeesta ulos.
Monnissa Hausjärvellä oli toteutettu kyläkuidun nimellä kulkenut hanke
2016 ja he kävivät esittelemässä sitä. Kuidun myynti oli ollut suurin haaste,
kuituverkon suostui rakentamaan ulkopuolinen yritys, kun tilauksia oli
saatu myytyä 200 kappaletta. Hanke toteutettiin Euroopan maatalousviraston tuen avulla (ELY-keskuksen kautta kulkevat tukihankkeet).
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Aikaa kului ja paikallinen Lopen lehti kirjoitteli juttuja valokuituverkosta.
Omalla asuinalueellani Itä-Lopella alkoi hiljainen kiinnostuksen herättely ja
nimien keräily hetimiten kunnan verkkosuunnitelman julkistuksen jälkeen.
Samoihin aikoihin syntyi Lopelle ensimmäinen ja toistaiseksi ainoaa kuituosuuskunta nimeltä Järventaustan kyläkuitu
6.2

Järventaustan kyläkuitu
Järventaustan merkitys tuleville hankkeille on niin iso, ettei sitä voi ohittaa,
kun käsitellään Lopen kunnan valokuituprojektia. Siellä puuhamieheksi
ryhtyi elämäntyönsä rehtorina tehnyt henkilö, joka oli eläkkeelle päästyään muuttanut takaisin lapsuusmaisemiinsa.
Kuitutyöryhmän vakiovieraana alkoi olla Järventaustan väki. He ryhtyivät
toimeen, hakivat rakentamistuen Monnin tavoin ELY-keskukselta ja kunta
rahoitti oman osuutensa. Kuituverkon piirustuksista vastasi vapaa-ajan
asukas, jolla on oma sähköalan suunnitteluyritys nimeltään EBO Sähkö.
Järventaustan väki lähti heti liikkeelle siitä, että kuidun lisäksi samassa kaivannossa viedään oma kuitupari TV-lähetyksille, sillä seudun TVnäkyvyydessäkin oli ongelmia. Noin puolet liittymistä myytiinkin pelkille
TV-liittymille ja yli puolet vapaa-ajan asukkaille. Myytyjen liittymien kokonaismäärä tällä hetkellä on n. 130. Kävin osuuskunnan puheenjohtajan
kanssa helmikuussa 2019 Kuntaliitossa puhumassa maaseudun kuituverkoista, lähetys löytyy vieläkin nimellä Fiksu verkonrakentaja
(https://www.kunta.tv/fiksu-verkonrakentaja-11-2-2019/).
Järventausta joutui tilanteeseen, jossa havaittiin, että ei ole yhteyttä, millä
päästään omasta verkosta eteenpäin. Neuvoteltiin jälleen kerran. Tarjoutui yhteiskaivuumahdollisuus kuntakeskuksesta Jokiniemen tien reunaa
pitkin 132-tielle, joka kulkee Läyliäisten kylän läpi Vihdin kunnan rajalle.
Niinpä kunta sijoitti samaan kaivantoon oman kuitunsa. Kuituun tehtiin
lenkkejä ja jakokaappeja pitkin matkaa, sillä kuntakeskuksen ja Läyliäisten
kylän väliltä löytyi myös kiinnostusta liittyä verkkoon. Siihen kului vuoden
2018 kuituun varattu kunnan budjetti. Samanaikaisesti osuuskunta rakensi
oman aktiivitilan Läyliäisten kylän tuntumaan. Kunta teki Järventaustan
kanssa ylläpito- ja huoltosopimuksen kunnan omistuksessa olevan kuidun
osalta.
Osuuskunta laajensi verkkoaluettaan ja nyt se kattaa alkuperäisen suunnitelman lisäksi Läyliäisten taajama-alueen, Läyliäisten ja Lopen kuntakeskuksen välisen matkan noin puolen kilometrin säteellä kunnan kuidusta ja
Lopen kirkonkylän alueen. Rakentamiseen ei tullut lisää tukea, mutta taajamarakentaminen on edullista haja-asutusalueeseen verrattuna ja osuuskunta arveli selviytyvänsä.
Järventaustan verkko on yhä kesken, kesällä 2019 he saivat pitkän neuvottelun jälkeen sovittua erään teleyrityksen kanssa siitä, että pääsevät
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samaan kaivantoon, jossa kuitua kuljetettiin Järventaustan tieltä erkanevan ja Pilpalantien välillä kulkevan Mustinsuontien reunalla. Ongelmana
oli, että tien penkat loppuvat kesken, sillä toisella reunalla oli jo sähköyhtiön maakaapeli ja sinne ei saanut mennä. Lopulta sopu syntyi ja molemmat kuidut mahtuivat samaan uraan.
Tänä keväänä he kilpailuttivat kaivuutyön, myös se pitää kilpailuttaa saman kanavan kautta, jolla hakemus tehtiin, sillä kyse on julkisesta rahoituksesta. Kilpailutuksen tulos oli pettymys, järjestelmään tuli vain yksi tarjous, jonka hintatasoon osuuskunta ei ollut tyytyväinen. Tältä osin prosessi
jatkuu yhä ja verkon rakentuminen odottaa.
6.3

Lopen kyläkuitu
Itä-Lopen kuituhanke sai uuden nimen, kun toiminta tällä alueella aktivoitui ja kuituverkkoa alettiin markkinoida enemmän. Kuituverkon alue käsittää Joentaan, Kormun ja Launosten kylät. Tätäkin hanketta vetää alueellinen kuitutyöryhmä, johon kuuluu it-väkeä, toimittaja, sähköalan osaaja,
Ely-tukihakemusten asiantuntija sekä puhujia, jotka on värvätty myyntityöhön.
Talven 2019 aikana järjestettiin alueellisia kuituiltoja. Sitä ennen tiputettiin
joka postilaatikkoon ilmoitus tulevasta tapahtumasta. Joentaan koulun tilaisuutta varten lomakkeita tarvittiin n. 250 ja Launosten-Kormun tilaisuutta varten n. 750. Jakelu-urakka kesti puoli päivää. Nyt oli tilanne toinen
kuin pari vuotta sitten järjestetyissä ensimmäisissä kuituilloissa. Sekä Joentaan koulun tilaisuuteen varattu luokka, että Launosten koulun ruokalassa
pidetty tilaisuus oli täynnä väkeä. Launosissa on ollut muutaman vuoden
tapahtuma nimeltä Launosten joulupolku. Oltiin tapahtumassa mukana
Launosten työväentalolla markkinoimassa valokuitua.
Järventaustan osuuskunnan toimesta on perustettu nettisivusto lopenkuitu.fi. Sinne lisättiin välilehti Kyselyt, josta löytyy lomakkeet eri alueille. Lomakkeiden avulla voi tallettaa yhteystiedot, jos kuituyhteys kiinnostaa. Itäja Länsi-Lopen lomakkeet on toteutettu Webropol-järjestelmällä, jossa tiedot saa purettua Excel-taulukkoon. Sivustolta löytyy myös alueelliset kartat kiinnostuneista ja uudet kiinnostuneet siirretään sinne kerran viikossa
karttatäpliksi.
Kyselyn lisäksi kiinnostuksensa voi ilmoittaa sähköpostilla laukor.valokuitu@gmail.com sekä täytettävällä paperilomakkeella, jolle löytyy Lopen
kuituosuuskunnan toimesta postilaatikot Launosten Tokmannilta ja Launosten K-Marketista. Se on sama lomake, joka täytetään netissä. Järventaustan kyläkuidun vastaavan lomakkeen voi pudottaa Lopen kirjastossa
olevaan laatikkoon tai johonkin muuhun em. laatikkoon. Toukokuussa
2020 ilmestyi vuosittainen kunnan toimesta joka postilaatikkoon (myös vapaa-ajan asukkaille) jaettava Loppi tutuksi julkaisu. Sieltä löytyy juttu
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valokuidusta ja lomake, jonka avulla voi ilmaista kiinnostuksensa. Lomakkeella mainitaan myös sivusto lopenkuitu.fi.
Alkuvuodesta 2020 lähdettiin tuottamaan hankehakemusta Elylle. Hakemuksen tekijän pitää olla Y-tunnuksellinen yhdistys tai osuuskunta, jos se
on ehditty jo perustaa. Osuuskunnallakin on y-tunnus.
Ryhdyttiin toimeen. Hakemuksen liitteeksi tehtiin lyhyt hankekuvaus ja siihen pyydettiin tekstiä kaikilta kolmelta hankkeessa mukana olevalta kylältä. Lopen kunnan teettämästä kuituverkkosuunnitelmasta saatiin jonkinlainen budjetti. Hankealue ei kuitenkaan ollut kunnan jakaman aluekartan mukainen ja sitä piti soveltaa. Lopulta aluetta kaventamalla ja muilla
tempuilla hanke saatiin mahtumaan ELY:n kahden miljoonan maksimibudjettiin. Hankealueen kartta piirrettiin nettisivulla paikkatietoikkuna.fi.
ELY:n rahoittamissa projekteissa maksimissaan kolmasosan kustannuksista, koko oman osuuden voi korvata talkootyöllä. Aiemmista hankkeista
on opittu, että Ihmisen tekemä talkootyön hinta on 15 €/h ja konetyöstä
saa 30 euroa tunnille lisää, eli yhteensä konetyön hinta 45 €/h (Talkootyö,
n.d.). Työksi ei lasketa liittymien myyntiä eikä osuuskunnan hallintokuluja.
Omaa osuutta kannattaa hakemuksessa esittää maksimaalisen kokoisena,
sillä se on joka tapauksessa osuuskunnan omaa rahoitusosuutta.
Hankehakemus tehtiin Joentaan kyläyhdistyksen nimissä maaliskuun loppupuolella. Samaan aikaan oman tukihakemuksensa jätti Länsi-Lopen valokuituhanke. Alun perin oli tarkoitus toimia yhdessä, mutta hankkeen kokorajoite, kaksi miljoonaa euroa esti tämän, sillä Länsi-Loppi on pelkkää
haja-asutusaluetta. Hakuaikaa oli maaliskuun loppuun asti ja tällä kierroksella ELY jakoi viimeiset edellisen EU kauden jäljelle jääneet rahat. EUkausien välissä on aina yhden vuoden tyhjäkäynti, ennen kuin uusi organisaatio saa budjetit ja tukikohteet päätettyä.
Maaliskuun loppuun mennessä kiinnostuneiden määrä Lopen kyläkuidun
alueella oli noin 180, tavoitteena on saada noin 500 liittyjää, niin verkkohankkeen voi turvallisesti aloittaa. Markkinointia jatketaan siihen asti, kun
verkko saadaan rakennettua.
Tämän kevään suuri uutinen on virus nimeltä COVID-19, tuttavallisemmin
korona. Noin viikko hakemusajan päättymisen jälkeen tuli ELY-keskukselta
viesti, jossa molemmat hankkeet hylättiin. Ely ilmoitti, että jäljellä olevat
rahat käytetään yritysten tukemiseen. Samassa ilmoituksessa kuitenkin
kerrottiin, että myös viime vuonna valittu EU-parlamentti jatkaa tätä tukea, joten yritämme syksyllä uudelleen. Marraskuussa on seuraava hakumahdollisuus.
Toukokuun alussa saimme tiedon, että myös Liikenne- ja viestintäministeriön tukea ollaan jatkamassa. Tiedotteen mukaan tuen jatkamiseen tarvitaan laki ja nyt lain esivalmistelut ovat lausuntovaiheessa. Tuen määräksi
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on kaavailtu 5 miljoonaa, joten jaettavasta rahoituksesta tulee varmasti
kova kilpailu. (LVM-tuki, n.d.).
Valokuituprojektimme jatkuu. Jos COVID-19 virus rauhoittuu ja rajoitteita
aletaan purkaa, niin Lopella alkavat torstaisin iltatorit. Alustavasti on päätetty, että tori-iltoja järjestetään elokuun alusta lukien yhteensä kuusi kertaa, eli viimeinen tori-ilta on syyskuun puolella. Näillä toreilla käy myös paljon vapaa-ajan asukkaita ja kaikkien kolmen kuituosuuskunnan kanssa ollaan menossa markkinoimaan valokuitua.

7

LOPUKSI
Tietoverkon suunnittelu, projektityöskentely ja tiedon haku ovat taitoja,
joista on hyötyä miltei missä tahansa tehtävässä. Tämä oli opettavainen
matka tiedon valtaväyläksikin kutsutun valokuidun ominaisuuksiin ja verkon rakentumiseen.
Toivottavasti pääsemme rakentamaan verkkoa vuoden kuluttua, silloin
konkretisoituu myös kaikki se, mitä verkonrakentaminen vaatii. Tänä
vuonna pääsemme toivottavasti seuraamaan Järventaustan kyläkuidun
valmistumista, se on projekti, josta voi oppia paljon.
Samanaikaisesti meidän pieni sitkeä projektiryhmämme tekee myyntiyötä
ja Webropol-sovelluksen avulla kerätään valokuidusta kiinnostuneiden yhteystietoja. Kun koronavirus rauhoittuu, päästään taas erilaisiin tapahtumiin markkinoimaan valokuitua.
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Liite 1
VALOKUITULOMAKE - KIINNOSTUNUT

Itä-Lopen valokuitu
Nopea tiedonsiirtoyhteys Itä-Lopen kyliin Osuuskuntaperiaatteella

- Tuleva alue käsittää Joentaan, Launosten ja Kormun kylät - Kiinnostaako nopea nettiyhteys?

- Mikäli kiinnostaa, niin ole ystävällinen ja anna pyydetyt tiedot

1. Yhteystiedot, kerätään ainoastaan osuuskunnan käyttöön.

Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaik
ka
Kylä

2. Paljonko valokuituliittymä saa enintään maksaa?
2.000 €
2.500 €
3.000 €

Lisätietoja voit pyytää seuraavasta osoitteesta: e-mail:
kuitu@gmail.com Sallin yhteydenoton sähköpostilla

laukor.valo-
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Kiinnostaako nopea ja vakaa nettiyhteys? - Valokuitu on Lopen kunnan kärkihanke
Pätkiikö nettisi? Lopen kärkihankkeena on saada koko kunnan alueelle nopea ja vakaa
laajakaista valokuidulla. Kuituverkko rakennetaan osuuskuntapohjaisesti. Valokuitu lisää
kylälle elinvoimaa, viihtyvyyttä ja nostaa kiinteistöjen arvoa. Varmatoiminen valokuitu
mahdollistaa ylivoimaisesti nopeimman ja tiedonsiirtoon tehokkaimman nettiyhteyden nyt
ja pitkälle tulevaisuuteen. Moni asia on jo siirtynyt verkkoon ja tulevaisuus lupailee tämän
kehityssuunnan vain jatkuvan. Kiinteä valokuituliittymä kestää kuormitusta, toisin kuin
langattomat nettiyhteydet. Jo nyt kaikesta langattomasta nettiliikenteestä 80% on viihdekäyttöä, mikä syö valtavasti kaistaa muulta netin käytöltä. Valokuitu tarjoaa myös helpon
ratkaisun tulevaisuuden television katseluun.
Kyläkuituverkon rakentamiseen on nyt saatavissa jopa 70%:n tuki, jolloin asukkaiden itsensä maksettavaksi jää vain 30%. Mitä enemmän alueelta löytyy kiinnostusta valokuituverkkoon, sitä edullisemmaksi liittymän hinta muodostuu.
Tällä hetkellä valokuituun olisi mahdollisuus liittyä Nyynäistentien risteyksen kohdalta,
josta perustettava osuuskunta rakentaisi valokuituverkkoa Joentaan, Launosten ja Kormun kyliin. Sen vuoksi kartoitammekin alueesi asukkaiden kiinnostusta valokuituun. Voit
vastata
Itä-Lopen
kartoituskyselyyn
sähköisesti
osoitteessa
www.lopenkuitu.fi/kyselylomakkeet tai tuomalla alla olevan lomakkeen täytettynä Lopen Tokmannilla tai Launosten K-marketissa sijaitsevaan valokuitulaatikkoon.
------------------------------------------LEIKKAA TÄSTÄ JA PALAUTA -----------------------------------KYSELYLOMAKE: Yhteystiedot kerätään ainoastaan osuuskunnan käyttöön. Vastaaminen ei
sido sinua vielä mihinkään. Sallin osuuskunnan ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse. ⬜ EN salli,
että kiinteistöni näkyy valokuidusta kiinnostuneena kartalla, jota käytetään valokuituhankkeen
suunnittelussa ja markkinoinnissa. Osoitetietoja ei näytetä.
Etu - ja sukunimi:

Puhelin:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Kylä:
Sähköposti:

VALOKUITUINFO: Tervetuloa kuulemaan lisää Itä-Lopen valokuituhankkeesta Launosten koululle tiistaina 3.3.2020 klo 18. Yllä olevan lomakkeen voit tuoda täytettynä
myös Launosten valokuituinfoon.
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Valokuitu on ylivoimainen tietoliikenneyhteys kotiin, mökille ja yrityksille
Häiriötön toimintavarmuus
Valokuitu

tarjoaa

tietoliikenteen

häiriöttömän

toimintavarmuu-

den,

ja

sen tiedonsiirtokapasiteetti on lähes rajaton. Se mahdollistaa sujuvan

etätyön ja -opiskelun, etäterveydenhoidon ja etähoivapalvelut, viihdepalvelut ja älykodin ratkaisut, kuten turvapalvelut ja televisiopalvelut. Valokuitu nostaa myös kiinteistön arvoa. Valokuitu
on pitkäikäinen sijoitus tulevaisuuden kasvaviin tietoliikennetarpeisiin. Lopen kärkihanke
Lopen kärkihankkeena on saada koko kunnan alueelle hyvät laajakaistayhteydet valokuidulla.
Koko kunnan alueen kattava kuituverkko rakennetaan osuuskuntapohjaisesti kolmen eri kyläkuituhankkeenvoimin. Hankkeessaan pisimmällä on Järventaustan kyläkuituosuuskunta, joka aloitti
jo viime vuonna valokuituverkon rakentamisen maastotyöt. Lopen kunta on vetänyt kuitukaapelin Lopen etelärajalta maantie 132:n vartta pitkin Läyliäisten kautta Kirkonkylään. Tämä mahdollisti niin Järventaustan kyläkuituosuuskunnan hankealueen laajentumisen Läyliäisiin ja Kirkonkylälle ja osin Sajaniemelle, kuin myös Itä- ja Länsi-Lopen hankkeiden pääsemisen valokuiturunkoon. Kevään aikana Järventaustan osuuskunta aloittaa kaivuutöitä useassa eri kohteessa omalla
hankealueellaan, ja alkukesään mennessä saadaan ensimmäiset kiinteistöt kytketyksi valokuituverkkoon.
Julkinen tuki ratkaisevan tärkeää
Kun kuituverkkoa rakennetaan Lopen kyliin osuuskuntapohjaisesti, on hankkeille mahdollista
saada 70 prosentin julkinen tuki tukikelpoisista kustannuksista. Länsi- ja Itä-Lopen valokuituhankkeet jättivät kumpainenkin oman tukihakemuksensa maaliskuun lopulla ELY:lle. Tiedot hakemuksien menestyksestä tultaneen saamaan kesäkuussa. Länsi-Lopelle kuituverkko alkaa rakentumaan näillä näkymin sekä pohjoisesta että etelästä, Topenon ja Pilpalan kautta edeten kohti länsirajaa. Itä-Lopen hanke koskee kyliä Launonen, Kormu, Joentaka ja osin
Sajaniemi.
Valokuituhankkeiden toteutumisen tärkein edellytys on ihmisten kiinnostus ja tarve nopeaan ja
vakaaseen laajakaistayhteyteen. Järventaustan kyläkuituosuuskunnan ja Länsi-Lopen valokuituhankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.lopenkuitu.fi ja Itä-Lopen kuituhankkeen vaiheet löytyvät parhaiten osoitteesta www.lopenkylakuitu.fi. Molemmissa osoitteissa voi ilmoittaa
sähköisesti kiinnostuksensa valokuidusta.
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