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1. Toteuttajan nimi

Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kuitua Tornion eteläisille kylille, Hankenro. 11122
Tukipäätösnumero 76594, 10.5.2016

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tarkoituksena oli rakentaa Tornion kaupungissa sijaitseviin, Liakanjoen
eteläpuolella, oleviin kyliin Laivaniemi, Kyläjoki, Laivajärvi, Ala-Raumo alueelle
valokuituverkko.
Ennen varsinaista valokuituverkon rakentamista tehtiin kylissä selvitystyötä liittyjien
saamiseksi kuituverkkoon.

Syksyllä 2014 käynnistettiin ensimmäinen kysely, jolla kartoitettiin halukkaita liittyjiä
Laivaniemi-Kyläjoki alueelta. Tämän jälkeen alueen asukkaita informoitiin lisää ja
keväällä 2015 järjestettiin ensimmäinen ns. kuituilta jossa oli kuulijoita myös
ympäristökylistä. Kuituillan jälkeen järjestettiin uusi kysely laajennettuna
Laivajärveen ja Ala-Raumolle. Kiinnostus valokuitua kohtaan oli lisääntynyt koko
ajan ja tämän kyselyn perusteella kiinnostuneita talouksia oli lähes 200. Kesällä 2015
aloitettiin alustava verkkosuunnittelu kuiturungosta jonka perusteella saatiin laskettua
rakentamiskustannuksia. Rahoitushakemus Elylle lähetettiin 10.08.2015.

Rahoitus- ja verkkosuunnitelmaa täydennettiin syksyn 2015 aikana kunnes 10.05.2016
viimein saatiin rahoituspäätös. Rahoituspäätöksen jälkeen aloitettiin lopullinen
liittyjien kartoitus ja sopimuksien allekirjoitus. Verkon suunnittelu aloitettiin myös
heti kun päätös oli saatu, suunnittelun valmistuttua pyydettiin tarjoukset tarvikkeista,
valokuiduista, urakoista. Kuituhitsauksia ja asennuksia varten osuuskunta palkkasi
yhden työntekijän.

Kesäkuussa 2016 saatiin verkon maaurakoitsija valittua ja valitusaikojen kuluttua
urakoitsija pääsi aloittamaan työt elokuussa. Loka/marraskuun vaihteessa lähes kaikki
kaapeliauraukset ja kaivuut oli tehty. Kuituhitsauksia tehtiin samanaikaisesti
kaapeloinnin kanssa. Laitetilan rakennettiin talkoilla kaupungilta vuokratulle tontille.
loppuvuoden aikana kaikki auraukset saatiin loppuun, jälkiä siivottiin ja hitsaukset
jatkuivat.

Ensimmäinen taloliittymä saatiin hitsattua verkkoon 6.1.2017 ja ensimmäinen liittymä
otettiin käyttöön 25.1.2017. Taloliittymien hitsauksia jatkettiin pitkin kevättä ja kesää.
Operaattoreina verkossa toimivat Netplaza sekä Telia. Liittymiä otettiin käyttöön sitä
mukaa kun taloliittymät oli saatu hitsattua.



4. Raportti

4.1 Hankeen tavoitteet

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Olla osana valtakunnallista tietoliikenteen kehittämistä ja tukea kansalaisten
mahdollisuuksia olla mukana ja toimia osana nykyistä ja tulevaa tietoyhteiskuntaa.

b. hankkeen tavoitteet

Parantaa Tornion eteläisten kylien (Laivaniemi, Kyläjoki, Laivajärvi, Ala-Raumo)
tietoliikenneyhteyksiä ja antaa tekninen perusta tulevaisuuden tietoliikenneyhteyksien
kehittämiselle ja mahdollistaa digitalisten palvelujen tarjoamisen kylien asukkaille.

4.2 Toteutus

a. toimenpiteet

Osuuskunnan ja kyläyhdistysten alustava kartoitus yhteishankkeen
toteuttamismahdollisuudesta jonka jälkeen tehtiin postilaatikkokysely
liittymishalukkuudesta kyläläisten keskuudessa.
Kiinnostuneiden talouksien perusteella päätettiin tehdä alustava verkkosuunnitelma ja
kustannusarvio.
Kustannusarvion mukaan liittymähinta oli hyvin pitkälle aiemman hankkeen
mukainen joten päädyttiin hankehakemuksen tekemiseen. Rahoitushakemus Elylle
lähetettiin 10.08.2015
Rahoitus- ja verkkosuunnitelmaa täydennettiin syksyn 2015 aikana kunnes 10.05.2016
viimein saatiin rahoituspäätös.
Rahoituspäätöksen jälkeen tehtiin varsinaiset liittymissopimukset.
Tehtiin urakka- ja materiaalikilpailutukset, joiden perusteella valittiin hankkeen
toimittajat ja urakoitsija. Kuituhitsaukset osuuskunta päätti tehdä omana työnä ja
tähän palkattiin määrä-aikainen työntekijä.
Verkon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2016.
Loka/marraskuun vaihteessa lähes kaikki kaapeliauraukset ja kaivuut oli tehty.
Kuituhitsauksia tehtiin samanaikaisesti kaapeloinnin kanssa.
Ensimmäinen valokuituliittymä otettiin käyttöön 25.1.2017.
Suurin osa liittymistä otettiin käyttöön kevään ja kesän 2017 aikana.



b. aikataulu

Liittyjäkartoitus 2014 - 2015
Rahoitushakemus jätetty 2015:  08
Rahoitushakemuksen
täydennys

2015:  08-11

Verkkosuunnittelu 2015-2016
Rahoituspäätös 2016: 05
Liittymäsopimuksien teko 2016: 06
Urakka-, verkko- ja
hitsaussuunnitelma

2016: 07

Urakkatarjouspyynnöt -
hilmaan

2016: 05

Tarjoukset saadaan ja
valitaan urakoitsija ja
tavarantoimittajat

2016: 06

Rakentaminen alkaa 2016: 08
Kuidut aurattu 2016: 11
Liittymien kytkentä
verkkoon

2017: 01-08

Viimeistelyt ja jälkityöt 2017: syksy

c. resurssit

Kyläyhdistykset liittymähalukkuuden kartoitus,
liittymämyynti ja markkinointi, talkootyöt

Kuitua Pohjoiseen hanke Hanketuki  ja tiedottaminen

Osuuskunta Hankkeen toteutus ja hallinnointi

Asentaja Kuituhitsaukset ja -asennukset

SLO Kaapeli- ja tarviketoimitukset

Alakuijala Oy Maaurakointi

d. toteutuksen organisaatio

Kaakamon tietoverkko-osuukunnan hallitus
Kuitua Tornion eteläisille kylille hankkeen ohjausryhmä



e. kustannukset ja rahoitus

Menot
Suunnittelu 9000 €
Luvat 3400 €
Kuiturakentaminen 104700 €
Kuitukaapelit, jatkot ja tarvikkeet
Tieturvakoulutus 1400 €
Palkat 79800 €
Maanrakennus 249500 €
Kuitujakamo 2900 €
Aktiivilaitteet 72900 €
kytkimet ja mediamuuntimet
UPS-laitteisto 2500 €
yhteensä 526100 €

Kesälle 2018 jää toteutettavaksi kaapelireitin GPS-mittaukset, kustannusarvio 18000 €

Kustannukset yhteensä 544100 €

Tulot
Liittymismaksut 222750 €
Tuki 335842 €
yhteensä 558592 €

f. raportointi ja seuranta

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 3 kertaa

g. toteutusoletukset ja riskit

Kaakamon tietoverkko-osuuskunta on rakentanut vastaavan kaltaisen kyläverkon
Kaakamon kylään Tornioon. Tehtyjen liittymäkartoitusten ja kustannuslaskennan
perusteella voitiin tehdä olettamus – tämä hanke on toteuttavissa.

Kuituverkkorakentamisessa on riskejä, kuten muissakin rakentamishankkeissa,
suurimpina riskeinä on maaurakoinnin onnistuminen, ts. ei tule esiin mitään suuria
kallioräjäytyksiä tai muuta vastaavaa kustannuksiltaan erityisen kallista.

Mahdollisena riskinä oli myös palkatun henkilöstön onnistuminen tehtävässään.



4.3 Yhteistyökumppanit

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Kaakamon tietoverkko-osuuskunta on tämän hankkeen jälkeen Tornion kaupungin
alueen suurin ja Suomen mittakaavassakin hyvin merkittävän kokoinen 100 Mbit/s ja
1000 Mbit/s -tekniikan valokuituverkko, jossa on mukana jo lähes 380 taloutta.
Verkon suunnittelussa ja kuitujen aurauksessa on huomioitu mahdollinen
uudisrakentaminen, joten laajennusvaraa on niin valokuiturungoissa kuin itse
kuitujakamoissakin. Kuituverkon rakentamisen hyödyt ja vaikutukset on alettu
huomaamaan myös kaupungin päättävissä elimissä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kaakamon tietoverkko-osuukunnan on tarkoitus jatkaa kasvua mahdollisuuksien
mukaan uusien hankkeiden myötä yhteistyössä Tornion kaupungin kanssa.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Laivaniemessä, Torniossa

07.04.2018

Jarmo Kari
Kuitua Tornion eteläisille kylille -hankkeen ohjausryhmän pj.
Tero Ruokanen
Kaakamon Tietoverkko-osuukunta pj.



Kuva 1, Tieturva 1 koulutus Kaakamon kylätalolla

Kuva 2, Valokuituilta Kyläjoen koululla 08/2016



Kuva 3, Valokuitujakamo valmistuu talkoovoimin



Kuva 4, Talkoolaiset valokuituopissa kaapelitehtaalla Oulussa

Kuva 5, Valokuidun aurausta Närhiläntiellä



Kuva 6, Kyläjoen koulu saa myös valokuidun

Kuva 7, Valokuitujakamo tuodaan paikalleen



Kuva 8, Asianmukaisesti merkitty talokaapelin reitti

Kuva 9, Valokuidun hitsausta



Kuva 10, Valokuitujatko työn alla

Kuva 11, Kuitujatko kaivossa


