
Valokuitua rakennetaan
kylekunnittain

Kuhmossa Iivantiiran kylayhdistys on toteuttanut kyki-
verkon livannoste-hankkeessa. Viirne syksynd saatiin
valrniiksi Juttuantfien varren kuidutus. AseRnuksia viimeis-
teltiin kesdllii ja hanke paeftyi trimfrn vuoden elokuun
Iopussa" Kylatalona toirnivan koulun ja kylayhdistyksen
omistaman rivitalon lilttymat saatiin valrniiksi.

Kyldverkon rakentarninen onnistuu kuhrnolaisella naapu-
rustomallilla. Pfidip Dommer livantiinasta ja Eeva Piirai-
nen Hietaper#std ovat kehittdneet toimintamallin, jossa
laajakaista-asioita ldhdetfidn paihkailemdfrn alhaalta ylos.

- Kutsutaan kylfitien vanen asukkaat koolle. Juodaan
kahvia ja juteHaan, keskustellaan valokufrdun rakentami-
sesta. Asia iee hautumaan. Jos kutsuttaisiin laajakaista-
kokoukseen, sinne tulisivat vain aktiivisimmat kylalaiset,
mutta tupailtaan tulevat kaikkl" Phi[ip Donner kuvailee.

Hain iloitsee, ettd nyt Lauvuskylii onr innostunut ja saanut
kaupungilta avustusta kyl5verkon suunnitteluun ja valmis-
teluun. Kyleikunnat ovat erilaisia,, jotkut kihtevdt laajakais-
tarakentamiseen innokkaammin kuin toiset.

- Kun luodaan positiivista kierretta ja aktivoidaan, kaikki
innostuvat ja saadaan korkea, 7G-90 prosentln liitty-
misaste ja kykileiiset halua-
vat itse rakentaa verkon.
Esimerkiksi Juttuantien var-
rella kaikki vakituiset asuk-
kaat liittyivat, kesdasukkais-
ta osa. Vaihtoehtoina on
tdysliittyma tai varaus, jon-
ka voi myohemmin muuttaa
tdysliittymaksi.

Kainuussa on pitkeit vdli-
matkat ja kuituverkolle tulee
hintaa. Valoku ituverkon
rakentamisessa kallei nta
on sen maahan kaivami-
nen. Onneksi Kainuussa
osataan tarttua lapioon ja
ihmisilla on sekri kridentai-
toja ettei maansi i rtokal us-
toa, traktoreita ja kaivureita.
Omakustan nusosu uden voi
hoitaa ty6lla.
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- Paikallinen urakoitsija on opastanut talkooporukan teke-
nnddn vaativiakin kaapelitoita. lv'late riaalit hankimme itse,
se on kustannustehokasta, Ph ilip kerloo.

Tukikelpoinen osuus kaapeloin n sta u lottuu 1 00 metrin
paiahain talosta. Loppuosan asu [<kaat kaivavat itse.

Philip Donner toteaa, eita rnokku o la ei vdlttamdttei pzir-
jae, kun palvelut muuttuvar yha enen:nnan videopohjaisik-
si. Jos mobiililiittymiin tulee kapas:eettrkatto ja kuukau-
slpaketin yli menevdsta kaytosta : :aa maksaa erikseen,
kaivataan valokuitua. Valokuitu'v'e '.(,., c 3 c e altis sddtilan
heiiridille eikd maaston estei le

Valokuituverkkc on vetovoir',,ra:e (.a r eelllnen toimin-
taedellytys maatiloille ja nnaasE *: - ^ ,,, tyksille, tarpeen
etdtyotd tekeville. Tulevaisu lces s,a se \/oi mahdollistaa
vanhusten kotona asurnista ,i-' cs ^-rerkiksi terveyspal-
veluita tuodaan perukkaan ',,t33:e ise,

Maaseuttrohjelman rahcrtr,s"a, : rakea laalakaistan
rakentamiseen kyla lle ta * s c e* - an kyla n alueelle. Tu-
kea voi hakea kunta :\,i. 1 s:., s lsJuskunta ja pieni tai
keskisuuri yritys, Tuk o' 5: -"a ;,1 prosenttia kokonais-
kustannuksista. Yksit,,' 's' 'e'.:rrs voi syntya kyleildisten
talkootydstd. Tukea l'ae'.aa' :"r,0 ELY-keskuksesta tai
Leader-ryhmdsta,

I i va n n oste-han kkeessa
vedettiin valokuitu
J uttuantien varren

talouksiin. Philip Donner
vi i meistelee asen n usta

kesdm6killa ja kiinnittaa
se i ndd n jatkoskotelon,

josta johdot meneviit
mokin sis6lle.
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