LIEDENPOHJAN VALOKUITU

Liedenpohjan Maamiesseura ry
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Miksi valokuitu ?
Ilmastointi petti Ilmajoella – sikalasta löytyi
pyörtyneitä eläimiä
•

-Sikalassa

oli hälytysjärjestelmä, mutta heikon gps-signaalin
vuoksi hälytystä ei tullut omistajan kännykkään.

Maidontuottaja Jussi Tuovinen Varpaisjärveltä:
”Valokuitu on ihan ehoton peli!”
•

- Maatilat olisivat ihan helisemässä, jos pitäisi pelkän
mokkulan varassa sinnitellä. Meidän vanhaan
lypsyrobottiin päivitettiin uudet ohjelmat; jostain syystä
nämä vaan eivät ensi alkuun tahtoneet toistensa
kanssa keskustella. Hollannin tehtaalta asentaja alkoi
sitten valokuitua pitkin asetuksia hämmennellä,
Tuovinen kertoo.
•
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Miksi maamiesseura toteuttajana ?

Maaseudun valokuituinvestoinnit ovat kustannuksiltaan niin mittavia, että
pääsääntöisesti niitä ei ole mahdollista toteuttaa kokonaan yksityisellä
rahoituksella. Liittymähinta kohoaa liian korkeaksi. Tarvitaan julkista rahoitusta.
•Manner-Suomen maaseutuohjelmasta mahdollisuus rahoittaa pienimuotoisia
kyläverkkoja.
•Kunnan päätöksenteko hidasta ja epävarmaa, ei olisi ollut varmuutta, olisiko
valtuusto tehnyt myönteisen päätöksen valokuituhankkeiden hakemisesta ja
toteuttamisesta, sen vuoksi maamiesseura päätti lähteä hakemaan,
hallinnoimaan ja toteuttamaan valokuituhanketta itse.
•Liedenpohjan Maamiesseura ry teki ennen hankkeen käynnistymistä
liittymäsopimukset, jotta riskiä saadaan pienennettyä ja tiedetään liittyjien määrä.
( Myös ELY-keskus edellytti kirjallisia liittymäsopimuksia.)
•Liedenpohjan Maamiesseura päätti jättää hankehakemuksen, mikäli kaupungilta
saadaan takaus otettavaan lainaan ja korotonta välirahoitusta. (Tämä oli
välttämätöntä, sillä ELY-keskuksen maksatukset tulevat jälkikäteen toteutuneita
kustannuksia vastaan.)
•
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Liedenpohjan valokuituhanke
Myönteinen päätös 18.5.2016
•Hankkeen kokonaiskustannukset 801 500€
•Tukea myönnettiin 546 287€
•Hankkeen toteutusaika on 10.8.2015-31.12.2017
•Liittyjiä 114+ jälkiliittyjiä 2
•Maahan aurattavaa valokuitua noin 120 km.
•Kiinteistökohtainen liittymäkustannus 1500€ sisältäen alv:in
(hankkeen jälkeen jälkiliittymän hinta 2500€)
•Osalla matkaa tehtiin yhteistyötä Koillis-Satakunnan sähkön kanssa
ja vedettiin myös sähkölinjoja samaan kaivantoon.
•Hanke saatu päätökseen rakentamisen osalta, viimeinen
maksatushakemus lähtee ELY-keskukselle viimeistään kesäkuun
alussa.
•

Huomioitavia asioita
Maaston ja alueen asukkaat tuntevat henkilöt mukaan heti
alkuvaiheessa ja koko hankkeen ajaksi
•On tärkeää, että hankkeen valmisteluvaiheessa tieto saadaan kaikille
tai ainakin lähes kaikille alueen kiinteistön omistajille suunnitteilla
olevasta valokuituverkosta.
•Tärkeää huolehtia yhdistyksen maksuvalmiudesta, jonka vuoksi
kannattaa neuvotella kunnan kanssa mahdollisesta välirahoituksesta ja
lainasta.
•Aluerajaus, eli pohtikaa mille alueelle valokuituverkko on
tarkoituksenmukaista rakentaa.
•Ennen hankkeen kilpailutusta mietittävä, millaisen roolin kyläyhdistys on
valmis ottamaan- rakennuttaja vai myös verkoston ylläpitäjä.
Suosittelen rakennuttajan roolia.
-Verkon ylläpitovastuu, kyläyhdistyksellä vai jollain muulla
-Kenen omaisuudeksi verkko jää lopullisesti ( minimiaika 5 vuotta
viimeisestä maksatuksesta)
•Käyttäkää asiantuntijoita hankinnan kilpailutuksessa.
•Hankkikaa hyvä kirjanpitäjä.
•Sopikaa tarkkaan pelisäännöt ja liittymien hinnat (Ei alea)
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