LOPPURAPORTTI POTKUA
PIENHANKINNOILLA -HANKKEEN
ALAHANKKEILLE

1. Hakijan nimi *
Iivantiiran kyläyhdistys ry

2. Toimenpiteen nimi *
Iivantiiran kyläturvallisuusjärjestelmän hankinta

3. Toteutuneen toimenpiteen lyhyt kuvaus (mitä tehtiin?) *

• Investoinnin mahdollistamien osahankintojen suunnittelu, yhteydenpito toimittajien
kanssa, maksu ja huolinta.
• LoRaWan gateway-laitteiden ja reitittimen konfigurointi, TTN-asennustyöt ja siirto The
Things Stack -palveluun.
• Myllypohjan lintujärven vieressä sijaitsevan maston laitteiden asentaminen, UPSlämpölaatikon suunnittelu ja rakentaminen.
• Elisan tukiasemalla suoritettavien asennustöiden valmistelu:
Sopimusjärjestelyt teleyrityksen kanssa, kulkuluvan ja avaimen hankinta.
• Urakoitsijan asennustöiden valvonta Elisan tukiasemalla.
• Valokuidun kytkentään liittyvät suunnittelu- ja asennustyöt.
• Taloihin sijoitettavien päätelaitteiden konfigurointi ja asentaminen.
• Kirjallisten tiedotusaineistojen laatiminen kylän nettisivuja ja aluelehteä varten, valokuvaaineistojen tuotanto ja käsittely. Viestintään liittyvät muut toimenpiteet kohdassa 17.
• Kirjanpidon, maksuhakemuksen ja loppuraportin valmistaminen.
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4. Synnyttikö hanke uusia toimintoja tai uutta toimintaa? *
Kyllä
Ei

5. Lisäsikö hanke yhteistyötä? *
Kyllä
Ei

6. Lisäsikö tai vahvistiko hanke osaamista? *
Kyllä
Ei

7. Edistikö hanke nykyaikaisten palvelujen käyttöä? *
Kyllä
Ei

8. Perustele lyhyesti kohtien 4-7 vastauksesi *
Kohta 4: Kyläyhdistys oppi toimimaan aloitteellisesti, kyläturvallisuuden järjestäjänä kylän
asukkaiden sähkönsaantia monitoroivan järjestelmän tuottajana.
Kohta 5: Yhdistys loi uudenlaista, yhteiskuntavastuuta lisäävää kumppanuutta verkkoosuuskunnan, Kaisanetin ja Elisan kanssa.
Kohta 6: Iivantiiran LoRa‐osaamista on kehitetty systemaattisesti syksystä 2019 lähtien.
Opittiin miten LoRa-antureita voidaan muokata erilaisiin IoT-tehtäviin. Uusi LoRaWan-versio,
The Things Stack -palvelu otettiin haltuun.
Kohta 7: Vrt. edellisten kohtien 4-6 vastaukset.

9. Tehtiinkö toimenpiteessä ympäristöä parantavia toimia? Jos tehtiin, mitä? *
Toimenpide liittyy keskeisesti ilmaston ja energian ongelmien torjuntaan tarkoitetun
LoRaWan-järjestelmän rakentamiseen. Tietoyhteiskunnan infra, valokuitu- ja mobiilit
tietoverkot luovat edellytyksiä kestävää kehitystä edistävälle tietoyhteiskunnalle, joka
vähentää turhaa energian kulutusta ja perustuu vähäisen energian elektroniikkaan.

10. Rakennettiinko/kunnostettiinko/varusteltiinko tehdyssä toimenpiteessä
rakennuksia tai rakennelmia, (esim. digilaitteet jne) ? Jos vastaus on kyllä, mitä?
*
Kyllä. Kyläyhdistyksen investointi tuottaa kylän asukkaita palvelevan rakennelman, joka
koostuu LoRaWan verkosta ja sähkönsaantia monitoroivista päätelaitteista.

11. Kohdistuiko toimenpide yhteen kylään tai useamman kylän alueelle (kyläläiset
hyötyvät hankkeesta) *
Hankinnan kohteena on Iivantiiran kylän alueella ja kyläyhdistyksen piirissä toimivat
vakituiset asukkaat ja yritykset. Hankkeesta hyötyvät Iivantiiran ja Hiekkalan kylän
pohjoisosan asukkaat ja yritykset.

12. Toimenpiteestä hyöytyvän maaseutuasukkaiden henkilömäärä ja perustelu siitä,
miten määrä on laskettu *

Ruututietokannan mukaan toimenpiteen vaikutuspiiriin kuuluu 71 taloutta (1.1.2020). Ajankoh

13. Toimenpiteen suunnitteluun, sisältöjen tekemiseen tai toteutukseen (esim.
ohjaajana) osallistuneiden nuorten (alle 29v) henkilömäärä? *
1

14. Oliko toimenpiteen kohderyhmänä nuoria? Jos vastaus kyllä, ilmoita
toimenpiteeseen osallistuneiden nuorten (alle 29 v) henkilömäärä? *
Kyllä. Kohderyhmään sisältyi arviolta 20 nuorta.

15. Onko toimenpiteen toteutuksessa tai vaikutuksesta tullut/tulossa mukaan
hakijalle uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa ei ole aiemmin tehty
yhteistyötä (tähän ei lasketa tahoja, joilta hankinnat ostettu) *
Kyllä
Ei

16. Miten toimenpiteessä toteutettuja investointeja hyödynnetään jatkossa? *
Yhdistyksellä on tarkoitus suorittaa pilotti, jonka yhteydessä varmistetaan LoRa:n varaan
rakentuvan järjestelmän toimivuus. Hankinnan LoRaWan-infra antaa mahdollisuuden
kehittää monenlaisia esineiden internet (IoT) -sovelluksia asukkaita varten. Tavoitteena on,
että kylällä tuotettu tietotaitoa voidaan hyödyntää koko kuntaa koskevan järjestelmän
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17. Miten toimenpiteestä on viestitty nyt ja miten jatkossa viestitään? *

Asukkaille ensisijaisesti kylän iivantiira.net -verkkosivujen ja erityisesti niiden kyläturvallisuus
-palstan kautta.
Järjestelmän esittely kasvokkain kyläläisille, Kuhmon kaupungin maaseudun
neuvottelukunnalle. Yhteydenpitoa kansallisiin ja kansainvälisille yhteyshenkilöihin Iivantiiran
TTN-yhteisön www-sivujen kautta ja yksityisesti. Kirjeenvaihtoa Euroopan älykylien verkoston
johtajan ja UNESCO Chair in Community-Based Research and Social Responsibility in Higher
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18. Olitteko tyytyväisiä toimenpiteen lopputulokseen? *
Kyllä
Ei

19. Jos vastasit edelliseen kohtaan ei, perustele lyhyesti
Investoinnin laitteet on hankittu. Vaikka LoRa gateway-laitteiden asennus on suoritettu,
investoinnin mahdollistamien asiakaslaitteiden asentaminen on osittain vielä kesken. Näin
muodoin kyläyhdistys ei ole saanut tarvittavaa käyttökokemusta investoinnin arvioinnin
suorittamiseen

20. Onko kehittämistyötä tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa? *
Kyllä
Ei

21.

Perustele edellisen kohdan vastaus: Miten kehittämistyötä jatketaan tai miksi ei
jatketa? *
Hankkeen jälkeen toteutettava pilotti edistää pelastusalan, kaupungin ja sähköyhtiön
mahdollisuuksia arvioida riskittömästi tämän uuden teknologian potentiaalia Virve‐
viranomaisen viitoittamalla tavalla. Kuhmon kaupunki on jättänyt EU City Facility viranomaisille hakemuksen, joka tähtää monipalvelukeskusmallin kehittämiseen. Mallin
eräänä peruspilarina on valokuituverkkoon nojautuva ilmaston ja energian ääriolosuhteita
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22. Mikä merkitys toteutetulla toimenpiteillä ja saavutetuilla tuloksilla on
yhteisöllenne? *
Välittömänä tarkoituksena on kohentaa kyläturvallisuutta. Iivantiira kehittää kuitenkin
samalla myös asemaansa kyläverkkorakentamisen myös esineiden internetin edelläkävijänä
ja älykylätoimintojen kehittäjänä.

23. Arvioi Elävä Kainuu Leader ry:n opastusta, neuvontaa ja muuta toimintaa:
TUEN HAKUVAIHEESSA (tähtiluokistus 1 heikko - 5 erinomainen) *


24. Arvioi Elävä Kainuu Leader ry:n opastusta, neuvontaa ja muuta toimintaa:
TOIMENPITEEN TOTEUTUSVAIHEESSA (tähtiluokistus 1 heikko -5 erinomainen) *


25. Palaute Elävä Kainuu Leader ry:lle.
Kaikenlainen palaute on meille tärkeää toimintamme kehittämiseksi
Terävästi kohteeseen tähtäävä ja pienhankintoihin perustuva teemahanke on työlästä mutta
sisällöllisesti mitä keskeisintä leadertoimintaa. Jos rahkeet riittävät, pitäisi kehittää
samantapaista muutakin kylien kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Kaupungit ja kunnat
voisivat toimia samansuuntaisesti, mutta heiltä puuttuu tarvittava osaaminen. Kuhmo
myöntää kuitenkin toimitila-avustusta ja toiminta-avustusta, johon voisi sisällyttää kylien
valmiuksia lisääviä ehtoja.
Jouduimme tunkemaan kohdan 12 monirivinen vastaus yhdelle riville.
Kiitokset, että tästä lomakkeesta voi tulostaa omat vastauksensa. Kysymykset olivat helposti
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