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1. Toteuttajan nimi 

 

Toteuttaja:  Tolosentien kuituosuuskunta 

Yhteyshenkilö Kirsi Kustula 

Osoite Tolosentie 1085, 99800 Ivalo 

Sähköposti tolosentien.kuituosuuskunta@gmail.com 

  kirsti.kustula@gmail.com 

 

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika 

 

Hankkeen nimi Huippunopea Tolosentie 

Hankenumero 35877 

Toteutusaika 1.1.2017-30.6.2018 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

a. Taustaa 

Esiselvitystyö hankkeen toteutumiselle tehtiin Tolonen nousuun hankkeessa (hanke 

12659), joka toteutettiin Tolosentien loppupäässä sijaitsevassa Tolosen kylässä. 

Tässä hankkeessa tärkeimpänä nousi ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana saada 

kunnolliset nettiyhteydet kylään.  Kylässä oli ainoastaan 1 megan kuparikuitu yhteys, 

2 G mobiiliverkko ja huono television näkyvyys, jonka näkyvyys oli välillä surkea. 

Osassa kiinteistöjä oli aikoja, mm kesällä, jolloin televisio ei näkynyt ollenkaan. 

Samassa hankkeessa tehtiin Toloseen alustava kartoitus liittymishalukkuudesta ja 

tuloksena oli, että lähes kaikki rakennetut kiinteistöt haluavat liittyä mahdollisesti 

toteutettavaan kuituverkkoon. Tämän pohjalta päätettiin toteuttaa ensimmäiset 

rakennus suunnitelmat, mutta samassa yhteydessä huomattiin, että Tolosesta ei 

löydy valokuidulle liitäntäpistettä josta yhteys pääsisi eteenpäin.  

Tolosessa jäätiin miettimään, että miten jatketaan eteenpäin, mutta onneksemme 

Pohjoisimman Lapin Leader aloitti hankkeen Kuitua Pohjoiseen. Hankevetäjäksi 

valikoitui Seppo Alatörmänen, joka otti yhteyttä ja aloimme työstämään asiaa 

eteenpäin. Toteutimme valokuituillan 29.8.2016, Kuitua pohjoiseen hankkeen turvin 

johon päätimme kutsua koko Tolosentien varren asukkaat. Tässä tilaisuudessa oli 
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kertomassa kokemuksiaan Heli Palo Kinisjärvi- Vuoman kyläverkko osuuskunnasta, 

mahdollisena yhteiskumppanina Telia/Sonerasta Timo Einola ja Timo Mänty 

Tähtikuitu Oy. 

Tolosentien alkupäästä tulikin muutama innokas kuulemaan kuidun 

mahdollisuuksista. Tämän illan tuloksena päätimme kartoittaa koko Tolosentien 

alueen asukkaiden kiinnostusta valokuituverkkoon. Talosta taloon kiertämällä Kirsti 

Kustula keräsi alustavaa tietoa kiinnostuneista liittymän ottajista. Tulokset 

kartoituksesta olivat lupaavat ja päätimme perustaa Tolosentien kuituosuuskunnan ja 

laittaa hankehaun vireille. Tolosentien kuituosuukunta rekisteröitiin 26.10.201 

 

b. Yhteenveto 

 

Tolosentie on Suomen suurimman kunnan Inarin lähettyvillä sijaitseva, kehittyvä 

asutusalue. Alueen väkiluku on viime vuosina noussut ja alue on saanut uusia 

asukkaita. Tarve valokuidulle oli selkeä ja Tolosentien kuituosuuskunnan 

tarkoituksena ja toimialana on edistää osakkaidensa tietoliikenneyhteyksiä. 

 

Huippunopea Tolosentie hankkeen tarkoituksena on ollut edistää Tolosentien alueen 

asukkaiden tietoliikenne- ja puhelinyhteyden toimivuutta sekä television näkyvyyden 

parantamista. Hankkeen kohderyhmänä on ollut Tolosentien varrella olevat kiinteistöt 

ja muutoshaun myötä Lentosatamantien ja Lentokentäntien muutos alueelle 

kohdistuvat kiinteistöt.  

Hankkeen päätöksen jo tultua Elisa Oyj esitti kiinnostuksensa olla mukana 

hankkeessa, jolla Tolosessa sijaitsevaan mobiiliyhteys mastoon saataisiin päivitettyä 

2G yhteys 4G yhteyteen, näin ollen jatkettiin neuvotteluja Elisa Oyj:n kanssa 

liittymispisteestä, joka sijaitsee Lentoasemantiellä. Neuvottelujen tuloksena Elisa Oyj 

valikoitui yhteistyökumppaniksi taloudellisesti parempana vaihtoehtona 

Hankkeen aikana rakennettiin 41 liittymää, joista 38 rakennettiin hankerahalla ja 3 

liittymäsopimuksen tehneelle yritykselle heidän omalla rahoituksella toteutuneiden 

kulujen mukaisesti. 

Hanke toteutui rakentamisen osalta aikataulun mukaisesti, parissa kuukaudessa. 

Rakentaminen pysyi hyvin suunnitellussa aikataulussa ja yhtä pientä viivästystä 

lukuun ottamatta mitään isompia ongelmia ei ilmennyt. Peniä tavaran puutoksia ja 

kadonnut lähetys aiheuttivat hieman harmia mutta Tähtikuitu Oy:n ja Rautiosaaren 
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kyläverkon avustuksella saimme heiltä lainaan tarvittavia tavaroita, jotta viivästystä ei 

tapahtunut.  

Elisa Oyj asensi maston laitteet omilla resursseillaan ja maston 4G yhteys saatiin 

käyttöön jo pian kuidun valmistumisen jälkeen. Liittymien asennukset kiinteistöihin 

odottivat operaattorin ja heidän aliurakoitsijoiden henkilö vaihdosten vuoksi 

toteutustaan, mutta lopulta tammikuussa 2018 koko verkko oli käytössä. 

Tolosentien kuituosuuskunta solmi ylläpitosopimuksen kuituverkon osakkaan ytähän 

tarkoitukseen perustetun yrityksen T:mi Seppo Huhtamellan kanssa. 

 

4 Raportti 

 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: 

 

- Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020. 

- Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa alueen kilpailukykyä, edistää väestön 

hyvinvointia ja turvata hyvä asuinympäristö alueen asukkaille 

- alueen elinvoimaisuutta  

- tietoliikenne yhteyksien parantamista 

- turvallisuutta 

- viihtyvyyttä 

- parantaa alueen elämisen edellytyksiä ja yrittämistä 

- vahvistaa vetovoimaa muuttaa alueelle 

- vähentää ympäristökuormitusta. 

 

b) hankkeen tavoitteet 

 

Huippunopea Tolosentie hankkeen tavoitteena oli luoda alueelle valokuituverkko, 

joka vahvistaa ja mahdollistaa 

 

työikäisille  

- yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen  

- etätyön tekemisen  
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- etäopiskelun  

- laajakaista yhteyden hyödyntämisen asioinnissa eri tahojen 

kanssa  

 

ikäihmisille 

- kotona asumisen pidempään 

- turvallisuusteknologiaa hyödyntäen kotona asumisen tukemisen 

- yhteydenpidon kauempana asuvien omaisten kanssa  

 

nuorille 

- mielenkiinnon muuttaa alueelle  

- taitojen kehittämisen tietoliikenteen kautta 

- etäopiskelun  

- yhteydenpidon ystäviin ja sukulaisiin 

 

4.2 Toteutus 

 

a) Toimenpiteet 

 

- Hankkeen aikana tien päällä työskentelevillä ja liikenteen ohjaajilta vaaditaan 

Tieturva 1 kurssi. Tieturva 1 kurssi toteutettiin 13.5.2018 Ivalossa ja kurssille 

osallistui 11 henkilöä. 

 

b) Aikataulu 

 

Hankkeen toteutusaika oli 01.11.2017- 30.6.2018 ja hanke saatiin toteutettua 

suunnitellussa ajassa. 

 

- Hankehakemus jätettiin ELY-keskukselle 30.10.2016. 

- Joulukuussa 2016 saimme ennakkotiedon, että hankkeemme on päässyt ELY-

keskuksen rahoitettavien listalle. 

- Kuituosuuskunnan kyläverkon julkinen kuuleminen toteutettiin 5-20.01.2017. 

Ilmoitus kuulemisesta oli kyläyhdistyksen blogissa, paikallislehti Inarilaisessa 

sekä ELY -keskuksen sivuilla. 
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- Inarin kunnan ensimmäinen kyläverkko hanke sai hankerahoitukseen 

myönteisen päätöksen 23.2.2017 

- Infotilaisuus 26.2.2017 hankkeen rahoituksen saannista ja liittymäsopimusten 

tekoa 

- Muutoshakemus ELY:lle 12.3.2017 

- Kilpailutus asiakirjojen laadinta 22.5.2017 

- Urakkatarjous pyynnöt lähtivät 12.6.2017 

- Urakoitsijat valittiin pisteytyksellä 7.7.2017 

- Rakennustarvike kuorma saapui 19.7.2017 

- Tarvikekuorman purkua 21.7.2017 

- Infotilaisuus rakentamisesta 23.7.2017 

- Muutoshakemus ELY:lle 24.5.2017 

- Maaurakointi alkoi ja samalla ensimmäinen talkoopäivä oli 1.8.2017 

- Päätös yleishyödyllisen investointihankkeen tuen ennakon maksamisesta 

9.8.2017 

- Teletyöt aloitettiin 8.8.2017 

- Maaurakointi loppui 24.8.2017 

- Teleurakointi loppui 24.5.2017 

- Päätös yleishyödyllisen investointihankkeen tuen maksamisesta 24.10.2017 

(1.maksatus) 

- Elisan maston muutostyöt 2G yhteydestä 4 G yhteyteen 8.11.2017 

- Kiinteistöjen asennukset joulukuussa 2017 jolloin 70 % liittymistä saatiin 

valmiiksi ja käyttöön ennen joulua 

- Kiinteistöjen loput asennukset valmiina tammikuun alussa 2018  

- Hakemus yleishyödyllisen hankkeen tuen maksamisesta ELY:lle (toinen 

maksatus) maaliskuussa 2018 

- 1.5 alkaen ylläpitosopimus T:mi Seppo Huhtamellan kanssa 

 

c) Resurssit 

 

Hankerahoitus haettiin Lapin ELY keskukselta, joka saa rahoituksen Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanketta hallinnoi Tolosentien 

kuituosuuskunta, jonka tukena toimi ohjausryhmä.  
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Tolosentien kuituosuuskunta peri osakkailtaan liittymämaksut ennen hankkeen 

alkamista, jolla turvattiin omarahoitus osuutta ja maksatuksen sujuvuutta. Inarin 

kunnan lyhytaikaisella lainoituksella turvattiin hankkeen toteuttaminen suunnitellulla 

aikataululla. 

 

d) Toteutuksen organisaatio 

 

- Hanketta hallinnoi Tolosentien kuituosuuskunta, johon valittiin ohjausryhmä. 

Ohjausryhmän kokoonpano: 

Kirsti Kustula, Tolosentien kuituosuuskunnan pj  

Timo Jokinen, Tolosentien kuituosuuskunnan hallituksen jäsen 

Pentti Tarvainen, Inarin kunnan edustaja 

 Anneli Kuhmonen, kyläläisten edustaja ja ohjausryhmän pj 

Anna-Kaisa Teurajärvi, Lapin ELY-keskus 

 Seppo Alatörmänen, asiantuntija jäsen Kuitua Pohjoiseen hankkeesta. 

 

- Rakentamiseen ei saatu palkattua projektipäällikköä, joten rakentamisen aikana 

käytettiin ostopalvelua. Suunnitelmien päivityksen teki Tähtikuitu Oy ja 

kilpailutus asiakirjojen laadinnan, vertailun ja muun asiantuntijatyön teki 

Kaakamon tietoverkko osuuskunta. Tolosentien kuituosuuskunnan 

puheenjohtaja organisoi hankkeen toteutumista, teki tavaratilaukset ja paperityöt 

talkoilla. 

- Alueen asukkaat ja liittymäsopimuksen tehneet tekivät talkoita huomattavan 

määrä ja nopeuttivat verkon valmistumista. 

 

e) Kustannukset ja rahoitus 

 

- Huippunopea Tolosentie sai hankerahoituksen Lapin ELY-keskukselta 23.2 

2017. Myönnettävä tuki on 70 % tukikelpoisista kustannuksista.  

- Inarin kunta myönsi Tolosentien kuituosuukunnalle 40 000 € korottoman lainan 

joka maksetaan takaisin hankkeen loppuun mennessä. Inarin kunnan laina 

mahdollisti hankkeen joustavan maksatus hakemusten teon 

- Liittymämaksut perittiin osittain ennen hankkeen alkamista ja loput hankkeen 

aikana 
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- Hankkeelle haettiin 16 800 € ennakkoa 6.8.2017. Maksupäätös siitä tehtiin 

9.8.2017 

- Ensimmäinen maksuhakemus jätettiin 17.9.2017 ja maksupäätös tehtiin 

24.10.2017. 

- Toinen maksuhakemus jätettiin 17.3.2018. 

- Hankkeen kulut olivat suuremmat kuin mitä oli budjetoitu, joten hankkeen 

vetäjälle ei voitu hanke rahoituksesta maksaa palkkaa eikä hankkeesta 

aiheutuneita matkakuluja. 

Toteuttamatta on dokumentointi, joka toteutetaan kuituosuukunnan omalla rahalla 

sekä loppukatselmus jonka ajankohta on vielä sopimatta mutta tehdään kesäkuun 

loppuun mennessä. 

  

Hankkeen 

rahoitus 

Hyväksytyt 

kustannukset 

Toteutuneet 

kustannukset 

Rakentaminen 120 267,00 € 139 118.89 € 

Julkinen tuki 84 186.90 € 84 186,90 € 

Yksityinen rahallinen 

osuus 

 

16 880.10 €  

 

35 731,99 € 

Yksityinen 

vastikkeeton työ 

 

19 200,00 € 

 

19 200,00 € 

Yksityinen rahoitus 36 080,10 € 54 931,99 € 

Rahoitus yhteensä 120 627,00 € 139 118,89 € 

   

 

Osuuskunnalle jäi 

vielä maksettavaksi 

rakentamisen kuluja 

  

3327,18 € + 

dokumentoinnista 

tulevat kulut 
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f) Raportointi ja seuranta 

 

• Kartoitus ja ennakko informointi 

 

- Hankeen vetäjä kävi jokaisessa asutusta kiinteistössä kertomassa tulossa 

olevasta valokuitu hankkeesta. Lisäksi valokuituun liittyviä info tilaisuuksia 

pidettiin. 

- ennen hankkeen alkua oli pidetty useita valokuitu iltoja 

- 26.2.2017 Inarin kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistui 20 

henkilöä. Samassa tilaisuudessa esiteltiin liittymäsopimuksen sisältöä 

ja sopimuksen tekoa 

- 5.5.2017 infotilaisuus, johon osallistui 16 henkilöä 

- 23.7.2017 Infotilaisuus rakentamisesta ja sen suunnitellusta 

edistymisestä 

- Liittymäsopimuksen tehneitä informoitiin tekstiviestein, sähköpostitse 

ja rakentamisen aikana myös nimenhuuto.com- sivustolla, jossa 

ilmoitettiin talkootöistä  

 

- ELY:n aloituskatselmus tehtiin ennen töiden aloitusta. 

- Hankkeen ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 5 kertaa. 

- Tolosentien kuituosuuskunnan hallitus kokoontui hankkeen aikana 4 

kertaa. 

- Maaurakoitsijan ja hankkeen vetäjän toimesta pidettiin joka aamu palaveri. 

Siinä seurattiin hankkeen toteutumisen aikataulua ja toteumaa. 

- Tele töiden aikana pidettiin työmaapalaveri 2 kertaa viikossa. 

- Kiinteistöjen sisäasennusten aikana oltiin yhteydessä päivittäin. 

- Elisa Oyj;n kanssa oli palavereja epäsäännöllisesti mutta jatkuvasti. 

- Resurssihenkilö tarkisti kaksi kertaa päivässä alueen turvallisuus asiat 

- Talkoolistat tehtiin päivittäin seuraavalle päivälle, resurssihenkilön 

toimesta. 

- Taloudellista tilannetta seurattiin siten että kirjanpitäjä teki kirjanpidon 2 kk 

välein. 
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Ohjausryhmän kokouksia pidettiin 

- 10.4.2017 järjestäytymiskokous sekä toteutuneet toimenpiteet 

- 25.5.2017 hankkeen muutos hakemuksen hyväksyminen 

- 2.7.2017 hankkeen tilanne katsaus 

- 18.8.2017 hankkeen tilanne katsaus 

- 6.3.2018 hankkeen tilanne katsaus 

- Hankeen ohjausryhmän jäsenten kesken pidettiin yhteyttä 

vapaamuotoisesti puhelimitse ja sähköpostilla 

- Puheenjohtaja raportoi hankkeen tilanteesta hallituksen jäseniä 

- Hankkeesta oli lehtijuttu Inarilaisessa 18.5.2018 

- Informaatiota oli Tolosentien kuituosuuskunnan Facebook sivustolla ja 

blogissa. 

 

g) Toteutusoletukset ja riskit 

 

- Hankeen yhtenä riskinä pidettiin alueen asukkaiden sitoutumista 

hankkeeseen ja talkootyöhön. Pelko osoittautui turhaksi sillä kyläläiset ja 

osakkaat osallistuivat innolla talkoisiin. Välillä talkoolaisia oli tarjolla 

enemmän kuin oli tarvis. Osallistujat olivat monen ikäisiä, päiväkoti ikäisestä 

eläkeläisiin ja talkoiden teko nosti alueen yhteishenkeä huimasti. 

- Myöhäiseen ajankohtaan mennyt tarjouspyyntö kilpailutus aiheutti suuren 

riskin siihen, että saadaanko urakoitsijat ja saadaanko hanke toteutettua. 

Hankkeen pienuuden vuoksi saimme kuitenkin useita tarjouksia ja pääsimme 

toteuttamaan hankkeen aikataulunmukaisesti. 

- Hankkeen toisena riskinä pidettiin rahoituksen riittävyyttä sillä ELY-keskus 

karsi hankkeen kustannusarviosta 10 000 €, se osoittautuikin koko hankkeen 

rasittavimmaksi osuudeksi. Onneksemme olimme ennakoineet tilanteen 

liittymämaksun suuruudessa vararahastoa keräämällä, vaikka se menikin 

hankkeen toteuttamiseen niin pahimmalta säästyttiin. 

- Hankkeeseen suunniteltu osa-aikainen projektipäällikkö sairastui, joten hanke 

jouduttiin toteuttamaan kuituosuuskunnan puheenjohtajan johdolla. Tämä 

koitui lopuksi onneksemme, sillä budjetoitu raha ei olisi riittänyt palkan 

maksamiseen. 



Tolosentien kuituosuuskunta 
Huippunopea Tolosentie 

 

 
 

                                 

- Hyrrä järjestelmän toimivuus, hitailla nettiiyhteyksillä, oli kuin loton pelaamista 

mutta monien yritysten jälkeen onnistuimme kuitenkin saamaan materiaalin 

ajoissa 

- Talkoisiin varauduttiin talkoovakuutuksella, lisäksi rakennus materiaalit 

vakuutettiin rakentamisen ajaksi. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

 

Hankeen aikana yhteistyökumppaneina oli monia sidosryhmiä 

- Rakentaminen 

o Elisa Oyj 

o Anvia 

o Maarakennus Alakuijala Oy 

o Relacom 

o Tela Patrol Oy 

o Geomatic 

o Rexel Finland 

 

- Muut yhteistyötahot 

o Inarin Kunta> laina asiat 

o Kaakamon tietoverkko osuuskunta/Jarmo Ruohola 

o Kuitua Pohjoiseen hanke/Seppo Alatörmänen 

o Tähtikuitu Oy/Jussi Rantamo ja Timo Mänty 

o Lapin Keino hanke 

o Kinisjärvi-Vuoman kyläverkko/Heli Palo 

o Inergia Oy 

o Ellappi Oy 

o Yhteisverkko 

o Viestintävirasto 

o Finavia 

o Tolosen kyläyhdistys 

o Kuljetusliike Kristo 

o Tilitoimi Outi Karjalainen 

o Lähitapiola 
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o Duunivaruste 

o Wurth 

o Ritvan ja Raijan säästö 

o OV-laatu Oy 

o Inarilainen 

o Lapin kyläverkot 

o Antero Isola 

o Tolosen kyläyhdistys 

o Mikko Hiltunen 

o Alueen asukkaat ja ystävät 

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

Merkittävin hankkeen tulos on yhteyksien nopeuksien nouseminen 1megan 

kuparikuidusta 100 M valokuitu yhteyteen, joka mahdollistaa netin kautta kaikkien 

asioiden hoitamisen. Television toimivuus parantui huomattavasti, valokuidun kautta 

television kanava valikoima laajentui ja televisio näkyy pätkimättä ympäri vuoden.   

Valokuituhanke mahdollisti lisäksi Toloseen, Elisan mastolle, maston päivittämisen 2G 

yhteydestä 4G yhteyteen. Maston yhteyden muutos vaikuttaa paikallisten asukkaiden 

lisäksi lähialueen mökin omistajien ja retkeilijöiden turvallisuuteen sekä mahdollisuuteen 

käyttää matkapuhelinta oleillessaan kuuluvuus alueella. 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Toistaiseksi hieman lepäillään ja mietitään mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Tolosentien 

kuituosuukunta katsoo rohkeasti eteenpäin ja haaveissa on kuituverkon laajennus 

tulevaisuudessa, ehkä jopa kesällä 2019. 

 

6. Allekirjoitus ja päiväys  

 

Ivalossa 03.06.2018 

 

Kirsti Kustula 

Tolosentien kuituosuuskunnan puheenjohtaja   
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Linkkejä hankkeen aikana toteutettuun informaatioon: 

 

Tolosentien kuituosuuskunnan blogi: 

https://tolosentienkuitu.wordpress.com/category/yleinen/page/2/ 

 

Yle Sápmin lähetys   Kuitua Pohjoiseen -hankkeesta, Keväjärven kyläverkon rakentamis 

mahdollisuuksista ja Tolosen kyläverkosta: 

https://areena.yle.fi/1-4350163 (kohta 00.14.30) 

 

https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/avvila_lahkosiidda_govdaoallefierpmadagat__govdaoalli_sahtta_j

uobe_veahkehit_nuoraid_bissut_davvin/10055491 

 

Maaseutuviraston laajakaista vetäjin käytännön vinkkejä. Tolosentien ja Rautiosaaren mietteitä: 

https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo/laajakaistaa-rakentamaan---vinkit-ja-

kaytannon-ohjeet/laajakaista-rakennetaan-yhdessa/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Qm4gcwn3QLE 

https://www.youtube.com/watch?v=h2Q2k3_t_Ho 

 

http://www.lapinkeino.fi/2017/05/05/viimeinkin-tama-suuri-unelmamme-toteutuu-kannattaa-uskoa-

haaveisiin/ 

 

Liitteet:  Juttu kuituosuuskunnan perustamisesta, Inarilainen 26.10.2016 

Julkinen kuuleminen Inarilaisessa 4.1.2018 

Lehtijuttu kuidun valmistumisesta Inarilaisessa 16.5.2018 

Kuvia rakentamisesta 

 

  

 

 

 

https://tolosentienkuitu.wordpress.com/category/yleinen/page/2/
https://areena.yle.fi/1-4350163
https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo/laajakaistaa-rakentamaan---vinkit-ja-
https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo/laajakaistaa-rakentamaan---vinkit-ja-
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Qm4gcwn3QLE
https://www.youtube.com/watch?v=h2Q2k3_t_Ho


Tolosentien kuituosuuskunta 
Huippunopea Tolosentie 

 

 
 

                                 

 

 

 

Lapiomiehet valmiudessa. 

 

 

Kaikille löytyi tekemistä. Resurssihenkilö keppeineen  

odotteli talkoolistojen kanssa samalla kun tarkasti turvallisuus asiat. 



Tolosentien kuituosuuskunta 
Huippunopea Tolosentie 

 

 
 

                                 

 

Palvelu pelasi kun emännät taikoi herkkuja, 

ruokatauot vietettiin lähellä työmaata 

 

Poroillakin kiinnosti valokuitu rakentaminen 



Tolosentien kuituosuuskunta 
Huippunopea Tolosentie 

 

 
 

                                 

 

Pienin talkoolainen leipoi äidin kanssa 

 kahvipullaa rakennus porukalle 

 

Ilmat suosivat koko kuidun vedon ajan 

 



Tolosentien kuituosuuskunta 
Huippunopea Tolosentie 

 

 
 

                                 

 

   Välillä oli aikaa ajatustyölle 

 

 

Hitsaushommissa ei enää talkoolaisista ollut apua 

 

 

 

 



Tolosentien kuituosuuskunta 
Huippunopea Tolosentie 

 

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


