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Kyläillan aiheet

• Kyläillan pelisäännöt

• Lanneveden valokuidun vaiheet

• Miksi valokuituverkko

• Mihin valokuituverkon voi saada?

• Valokuidun kustannukset

• Kysymyksiä ja vastauksia

• Vapaata keskustelua

• Kyläillan päättäminen



Kyläillan pelisäännöt

• Pidetään mikrofonit mykistettynä, avataan kun halutaan puhua

• Pidetään videot pois päältä puheenvuoroja lukuunottamatta

• Kysymyksiä voi esittää esim. kokouksen chatissa

• Puheenvuoro pyydetään ”käden nostolla”
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• 2009 

• Suunnitelma rakentaa valokuituverkko 
vesi- ja viemäriverkon yhteydessä

• 2012 
• Kuuskaista lupasi rakentaa 

valokuituverkon, monet tilasi liittymän

• 2017 
• Kuuskaista yrityssaneeraukseen

• 2018 
• Valokuitukaapelit vedetään 

Kiimasjärventien ja Lannevedentien vesi-
ja viemäriverkon rakentamisen yhteydessä

• Kyläverkkohanke ei toteudu

• 2019
• Selvitetty lähtisikö DNA, Elisa, Telia tai 

Uuraistan Valokuituverkot rakentamaan 
puuttuvat verkot ja tarjoamaan palveluita 
Kiimasjärventien ja Lannevedentien 
valokuitukaapeleihin. Yksikään ei em. 
yrityksistä ei ole kiinnostunut.

• 2020
• Keskusteltu ElmoNetin kanssa 

mahdollisuudesta rakentaa puuttuvat 
yhteydet ja tarjota palveluita. Kiinnostusta 
on, mutta kyläverkkohanke pitäisi tehdä 
omana hankkeena Lannevedellä.
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• 2019 – 2021
• Neuvoteltu Keski-Suomen Valokuituverkkojen kanssa mahdollisuudesta 

rakentaa puuttuvat verkot ja tarjota nettipalvelut Lannevedelle.

• Keski-Suomen Valokuituverkot tekee kyläverkkohankkeen Lannevedelle ja 
hakee yhteiskunnan tuet rakentamiselle.
• Tarvitaan vähintään 40 liittyjää, jotta hanke toteutuu



Miksi valokuituverkko?

• Valokuitu tarjoaa luotettavimman nettiyhteyden koko perheelle.
• Palvelut ovat jo siirtyneet verkkoihin ja ne kehittyvät nopeasti.
• Mahdollistaa tehokkaan etätyön, myös vaativissa käyttöympäristöissä.

• Valokuidulla saa heti käyttöön kaikki ominaisuudet, jotka 5G verkon arvellaan mahdollistavan 
tulevaisuudessa.

• Kotien näkökulmasta valokuitu on nettiyhteytenä ylivoimainen: 
• Valokuitu on häiriötön, sen nopeus päihittää muut yhteydet ja viive on lähes olematon. 
• Valokuidussa riittää kaistaa kodin jokaiselle netinkäyttäjille, vaikka älylaitteet lisääntyvät, televisioiden 

kuvanlaatu paranee, pelaaminen siirtyy pilveen ja uudet teknologiat vaativat kodin yhteyksiltä koko ajan 
enemmän.

• Valokuitu takaa luottavan nettiyhteyden vähintään 50 vuodeksi.
• Kiinteistön arvo nousee
• Pitkäaikainen sijoitus – varmistaa erinomaiset yhteydet vuosikymmeniksi



Valokuitu- vai mobiililiittymä?

Valokuituyhteys

• Jokaisella oma yhteys

• Nopeus aina luvattu

• Elinkaari kuidulla 50 vuotta

• Viiveetön

Mobiiliyhteys

• Kapasiteetti jaetaan muiden 
käyttäjien kanssa

• Etäisyys, sää ja muiden käyttö 
vaikuttaa nopeuteen

• Elinkaari 3-6 vuotta

• Korkea vaihteleva viive



Dataliikenteen määrä kasvaa tulevaisuudessa



Kampanja-alue 2021

• Valokuituverkkoon voi liittyä kartalla 
vaalealla näkyvältä alueelta.

• Liittymishinta on 1750 €

• Yhteyshenkilöt
• Alue 1 Pekka Rämänen

• 044 314 7755, pramanen@gmail.com

• Alue 2 Stepi Sundberg
• 045 7880 1657, stepi@iki.fi

• Alue 3 Tuomo Vilkkilä
• 0400 581 627, tuomo.vilkkila@saaveka.fi



Mitä valokuituyhteys maksaa?

• Liittymismaksu 1750 €
• Liittymä toimitetaan käyttövalmiiksi asennettuna ja laskutetaan vasta 

rakentamisen jälkeen

• Liittymän voi maksaa myös kuudessa korottomassa erässä

• 100/50M liittymän kuukausimaksu 37,90 €/kk (24 kk sopimus)



Miksi liittyä nyt valokuituverkkoon?

• Verkon rakentamiseen saadaan yhteiskunnan tukea 70% 
tukikelpoiseen osuuteen (yli 100 m kuluttajalta).

• Nyt on hyvät mahdollisuudet saada Lannevesi Saarijärven 
nykyaikaisemmaksi kyläksi, jossa on parhaat tietoliikenneyhteydet.

• Liittymismaksu laskutetaan vasta sitten, kun verkko on rakennettu.

• Tämä on ainutkertainen mahdollisuus, päätös liittymisestä pitää 
tehdä 30.4.2021 mennessä.



Kysymyksiä ja vastauksia

• Mistä liittymä tuodaan kiinteistöön?
• Kaapelioja kaivetaan kiinteistön lähimpään ulkoseinään.
• Kuitu voidaan viedä esim. seinän vierustaa sopivaan läpivientipaikkaan.

• Voiko internet-operaattorin valita vapaasti?
• Kyllä kyseessä on avoin verkko, mutta tällä hetkellä muut operaattorit eivät tarjoa palvelua 

Lannevedelle.

• Hinnan kehitys 24 kk kiinteän hinnan jälkeen?
• Hintataso pysynee samana, mutta nopeus noussee.

• Mikä on Maxivision?
• Internetpalvelun lisäpalvelu, jonka avulla voidaan katsoa televisiolla 18 eri kanavaa HD laadulla. 
• Edellyttää Maxivision Wifi-digiboxin hankinnan 159 €. 



Vapaata keskustelua

• Nyt voi kysyä kaikkea valokuituverkosta.

• Mikäli ei pystytä välittömästi vastaamaan, niin vastaukset tulee 
esityksen mukana kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille 
sähköpostilla.



Lanneveden valokuitu

• Liity mukaan 30.4.2021 
mennessä

• Yhteyshenkilöt
• Alue 1 Pekka Rämänen

• 044 314 7755, pramanen@gmail.com

• Alue 2 Stepi Sundberg
• 045 7880 1657, stepi@iki.fi

• Alue 3 Tuomo Vilkkilä
• 0400 581 627, 

tuomo.vilkkila@saaveka.fi


