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Kuitua pohjoiseen –hanke



Kuitua pohjoiseen -hanke

• Projektipäällikkö Seppo Alatörmänen,040-6846871

• www.kuituapohjoiseen.fi

• https://www.facebook.com/kuituapohjoiseen/

• Lapin Leader-ryhmien yhteinen, -PeräPohjola

-Outokaira, -Pohjoisin Lappi

• Hallinnoijana Leader Tunturi-Lappi

• Koillismaan Leaderista mukana Posion kunta
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Tavoitteet

• nopeaan laajakaistaan liittyvän tiedon vieminen 

kuntalaisille ja yrityksille

• kyläverkkojen rakentamisen edistäminen

• nopeaan laajakaistaan pohjautuvien uusien 

toimintamallien välittäminen

• kylien elinvoimaisuuden ja yritysten 

toimintaedellytysten vahvistaminen 

tietoliikenneyhteyksin kehittymisen myötä

• yleispalveluvelvoitteesta tiedottaminen
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Maailma muuttuu, haluamme tai emme!
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Muutos lisää liikennettä verkkoon!!!
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Tietoliikenteen määrä kasvaa hurjasti!
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Digitalisaatio tulee-kaikki menee nettiin!

• Lapin matkailu kasvaa - lisää käyttäjiä verkkoon

• Turismin kasvun myötä kaistan tarve lisääntyy mm. youtube-

videot,  full hd-kuva, pilvipalvelut, virtuaalitodellisuus yms.

• Valokuituverkko takaa Rovaniemen alueen pysyvän 

kehityksen kärjessä jatkossakin

• Valokuituverkko muuttaa elinkeinorakennetta - voidaan siirtyä 

palveluiden käyttäjistä palveluiden tuottajiksi myös verkossa

• Toimivan ja luotettavan verkon yli voidaan toimia globaalisti 

mistä vain –siis vaikka ROVANIEMEN KYLISTÄ

• IoT, esineiden internet – kaikki menee nettiin
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Valokuitukaapeli

• Valokuitu on ohut lasista  valmistettu kuitu, jonka 

tarkoituksena on johtaa valoa

• Valo kulkee halkaisijaltaan 5–10 mikrometriä eli noin 

0,005–0,01 mm paksussa ytimessä kokonaisheijastuen

suoraan päästä päähän.

• Valokuidun vaimennus on pieni ja siirtokyky on suuri
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Miksi valokuitu?

• Valokuitu ei aseta rajoituksia liittymän nopeudelle

• Valokuidun avulla saat käyttöösi kaikki nykypäivän ja 

tulevaisuudenkin palvelut

• Valokuitu on ominaisuuksiltaan ja toimintavarmuudeltaan

ylivoimainen kaikkiin muihin vaihtoehtoihin nähden

• Kaikki menee nettiin, koko ajan laitteiden ja käyttäjien 

määrä kasvaa, tarvitaan lisää kaistaa!

• Mobiili ja valokuitu eivät kilpaile, vaan

täydentävät toisiaan
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Mitä lisäarvoa valokuitu tuo?

• Huippunopea valokuituliittymä nostaa kiinteistösi arvoa

• Kuituliittymän kautta saat näkyviin myös HDTV-kanavat, jotka 

eivät antennista vielä näy

• Antenniverkon tarjonta supistuu -kuidussa kaikki näkyy

• Valokuituliittymä on sijoitus tulevaisuuteen,

käyttöikä 30-50 vuotta

• 5g verkot tarvitsevat kuitua toimiakseen 2020-luvulla

• Kuituliittymän avulla voit hyödyntää tulevan digitalisaation

parhaat hedelmät

• Osuuskunnnan jäsenet omistavat satojentuhansien 

arvoisen verkon. 5v viimeisestä maksatuksesta verkko 

voidaan realisoida!
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Palvelut

• Nopea internetpalvelu 1Gb/500Mb/100Mb

• TV-palvelut, viihde/hyvinvointi

• Todellinen etätyöskentely mahdollisuus

• Turvallisuuspalvelut

• Sote- palvelut yms.

• Kaikki tulevaisuuden palvelut

jotka eivät vielä ole nähtävissä

• Nopea valokuituverkko vastaa muutoksen tuomiin 

vaatimuksiin luotettavasti
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Valokuidun erot mobiiliverkkoon

verrattuna

• Siirtokapasiteetti lähes rajaton

• Etäisyys liitäntäpisteestä ei vaikuta nopeuteen

• Kuituverkon käyttäjämäärä ei vaikuta suoraan nopeuteen

• Vasteaika (viive,ping) todella lyhyt, soveltuu äärimmäisen 

hyvin vaativaan ja luotettavaan tiedonsiirtoon

• Sääolosuhteet eivät vaikuta nopeuteen

• Toimii myös syvällä sisätiloissa, kellareissa yms, mikäli 

lähiverkko on kunnossa
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Vylk/Eero Vapa
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Miten niitä verkkoja syntyy?

• Operaattorit ovat rakentaneet ne kiinnostavimmat 

kohteet,(markkinaehtoinen) nykyisin eivät ole enää 

kiinnostuneita. Haluavat tuottaa palveluita!

• Kuntayhtiöt ovat rakentaneet kuituverkkoja 

Sodankylässä, Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä.

• Viestintävirastossa on rahoitusta jäljellä hankealueiden 

rakentamiseen, uusia hakijoita ei ole tiedossa.

• Lapin Ely-keskus rahoittaa kyläverkkoja 

maaseuturahastosta

• Tällä hetkellä kyläverkkoratkaisu on ainoa

tapa saada toimiva ja luotettava tietoverkko
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Rakentamalla omaan kylääsi valokuituverkon 

olet mukana kehittämässä..

• Oman asuinalueesi elinvoimaa

• Yritysten toimintaedellytyksiä

• Asumisviihtyisyyttä

• Yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuuden suhteen

• Tasa-arvoisuutta

• Varmistat, että kyläsi pysyy kehityksen kärjessä

• Oman kiinteistösi arvoa(kiinteistön arvo nousee)

• Osuuskunnan omistaman verkon arvoa(verkko 

realisoitavissa 5v. Kuluttua viim. maksatuksesta)
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Miten se rahoitus menikään?

• Lapin ELY- keskus rahoittaa tällä ohjelmakaudella 

kyläverkkoja maaseuturahastosta (2014-2020)

• Tuki 70% tukikelpoisista kustannuksista

• Yksityinen rahoitus 30%

• Talkootyö voi olla osana yksityistä rahoitusta

• Henkilötyötunti 15€/h

• Konetyö 45€/h

• Tukea ei makseta perille kiinteistöön asti

• Tukikelvotonta on se viimeinen 100m ja kaikki 

kiinteistössä sisällä tehtävä työ ja laitteet
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Miten homma etenee?

• Sopimukset liittymistä, liittymien hankinta

• Kilpailutuksen käynnistäminen: materiaali, maanrakennus, 

teletyöt

• Operaattorivalinnat,(Telia, Elisa, Netplaza) 

• Tiedottaminen koko ajan kyläläisille ja osuuskunnan 

jäsenille

• Talkootyön suunnittelu ja koordinointi

• Tieturva 1 järjestelyt yms

• Rakentamisen aikataulutus

• Yhteistyö muiden kuituosuuskuntien kanssa

Seppo AlatörmänenSivu 23 27.3.2018



Mitä vielä pitää tehdä

• NEVE ei siis rakenna Hirvaan verkkoa, vaan toimii 

yhteistyökumppanina.

• Jokainen teistä kertoo naapurilleen tai naapurin 

naapurille verkosta

• Hirvaskuitu on saanut julkista tukea n. 509 000€

• Mitä enemmän liittyjiä verkon alueella sitä edullisempi

• Omien kiinteistöjen kartoitus, mistä kuitu vedetään, 

missä sähkökaapeli, istutukset yms.

• NYT ON LIITTYMISEN AIKA, EI MYÖHEMMIN

• LIITTYMISSOPIMUKSET TARVITAAN NYT HETI
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Tukikelpoinen osuus
• Liityntäverkko 

• Aktiivilaitteet

• Suunnittelu

• Rakentaminen

• Teletyöt, kartoitus
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Tukikelvoton osuus
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Kuitua Pohjoiseen- hankkeen rooli

• Hankkeen tehtävänä on tiedottaa, tukea ja edistää 

kyläverkkojen rakentamista. https://areena.yle.fi/1-

4237171

• Ovelta-ovelle tiedotus ja kartoitus ns. kylätiedottajien 

kautta.

• Toimeksiantosopimus kylätiedottamisesta myös 

kyläyhdistyksen kanssa.

• Avustaa mm. operaattorineuvotteluissa.

• Edistää yhteistyötä Lapin kuituverkko-osuuskuntien 

kesken.
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Kunnan rooli kyläverkkohankkeessa

• Suunnittelun rahoittaminen tarvittaessa

• Rakentamisen aikaisen rahoituksen turvaaminen

• Omien kiinteistöjen kuiduttaminen

• Mahdollisten kaava-alueiden kuiduttaminen

• Tukeminen hankkeen hallinnoinnissa/ 

hankekoordinaattori?

• Ohjausryhmän jäsenyys tms

• Sähköisten palveluiden kehittäminen

• Uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja markkinointi
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Kiinnostuneita kyliä eri puolilla Lappia

• Alakorkalo

• Vanttauskoski

• Keväjärvi, Nellimi

• Yli-Raumo, Heikkurinsaari, Ruohokari, Kirkkokari, 

Pihlajansaari, Ruottala, Kostamo, Ylläsjärvi

• Liakka, Arpela, Lautamaa

• Vaattojärvi, Sieppijärvi, Kolarinsaari

• Itä-Länsikoski

• Karesuvanto, Kelontekemä,Tepsa

• Jaatila, Muurola jne……´
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Lapin mallilla kyläverkkoja, tehemä pois!

• Siitonen, Kittilä

• Kinisjärvi-Vuoma, Kittilä

• Sattanen, Sodankylä

• Saaripudas-Äkäsjokisuu, Kolari

• Kerässieppi-Liepimä, Muonio

• Kaakamo, Tornio

• Äkäslompolo, Kolari

• Kyläjoki-Laivaniemi, Tornio

• Tolonen, Inari

• Rautiosaari, Rovaniemi
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Lapin kyläverkkojen rahoitus
kok tuki

Ylläs 653146,9 455942,9

Kyläjoki 479765,31 335842,01

Rautiosaari 408920 286249,6

Tolonen 120267 84186,9

Tanhua 195873,68 137111,58

Hirvas 727293,29 509105,3

Autti-Pirttikoski 446471,3 312529,91

Ukonjärvi 78 000 55 000

Sieppijärvi 469 701,93 328 791,35

Vaattojärvi 353 646,14 247 552,30

Kelontekemä-Tepsa 369 055,32 258 338,72

Ruohokarista Ruott 537 415,00 376 190,50

Karesuvanto 181 341,29 126 938,90

yht 5020897,16 3513779,97

Uudet hankket yht. 1 911 159,68 1 337 811,77

2018 päätetty

Seppo AlatörmänenSivu 31 27.3.2018



Kyläverkot kartalla, 

18kpl, rakennettu 

8kpl, rakenteilla 6kpl,

Suunnitteilla 4kpl
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Seppo Alatörmänen, Kuitua pohjoiseen- hanke

seppo.alatormanen@kktm.fi kuituapohjoiseen.fi

040-6846871
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