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1 Hankkeen toteuttajan nimi

Ukonjärventien Kuituosuuskunta

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus

Ukonjärventien valokuituverkon rakentamishanke,  49994

3 Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin laajakaistaverkko Ukonjärventien varrelle, lisäksi 
hanke sisälsi yhden saariyhteyden.Valokuituverkko toteutettiin passiivisena poin-to-point 
verkkona ja se liitettiin operaattorin verkkoon.Tarkoituksena oli, että hankkeen päätyttyä 
Ukonjärventien varrella on valmis ja toimiva verkko.

Tarve verkon rakentamiselle oli jo ollut olemassa pidemmän aikaa.  Kun naapurikylässä oli 
ryhdytty verkon rakentamiseen, päätimme selvittää pikimmiten mahdollisuudet omaan 
hankkeeseen.  Teimme Ukonjärventien kiinteistöjen omistajille kyselyn kiinnostuksesta 
verkkoon.  Saimme 11 liittymää kasaan, niistä suuri osa yritystoiminnan kannalta tärkeitä, 
joten suunnitelmaa päätettiin jatkaa.  

Ryhmä perusti Ukonjärventien Kuituosuuskunnan, joka alkoi toteuttamaan hanketta.
Suunnittelutyö eteni nopeasti ammattilaisten avustuksella ja jo saman vuoden syksyllä kun
hankkeen rahoituksesta saatiin positiivinen päätös, tuli urakoitsija suorittamaan kaivuu-ja      
kaapelinvetotyön.  Sen jälkeen tuli hitsausurakoitsija suorittamaan oman osuutensa.  
Yhteistyökumppanit olivat ammattilaisia joten kaikki työt sujuivat moitteettomasti ja 
pysyttiin aikataulussa.  

Osuuskunnan jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet talkootyöhön 
ihmisvoimin ja konetyönä.  
Reilu puoli vuotta hankkeen suunnittelun aloittamisesta meillä oli alueella toimiva 
valokuituverkko.



4 Raportti

4.1      Hankkeen tavoitteet

4.1.1 Tausta ja tarve

Ukonjärventie on 10 km Ivalosta pohjoiseen  E 75 tieltä(nelostie) myötäillen 
Ukonjärven etelärantaa. Alueella on vakinaista asutusta n 15 henkilöä ja matkailuun 
liittyvää yritystoimintaa jo 1960 luvulta. Asukkaiden ikäjakauma on vauva-ikäisistä
ja kolulaisista eläkeläisiin.  Hankkeen vaikutuspiirissä on saari, jossa hanketta 
aloitettaessa oli kolmihenkinen perhe.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tietoliikenneyhteys toimi vain mobiiliverkolla.
Nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat elinkeinoelämän kasvua ja 
kehittymistä.  Suunniteltu valokuituverkko vähentää eriarvoisuutta ja mahdollistaa
asumisen ja harrastukset sekä työnteon ja elinkeinon harjoittamisen myös taajaman 
ulkopuolella.
Lähin sairaala ja erikoissairaanhoito on 300 km päässä, bussiyhteyksiä karsitaan, 
rautatieasemalle on se sama 300 km.  Kuitenkin olemme vain 10 km päässä Ivalon 
taajamasta.  Koulutus ja opiskelu siirtyvät vauhdilla verkkoon.  Etätyöskentely 
lisääntyy, TV-kanava tarjonta vähenee koko ajan ja ohjelmat siirtyvät enemmän ja
enemmän verkkoon.  Terveydenhoito on jo paljolti siirtynyt verkkoon  ja tulevan
SOTE-uudistuksen myötä vielä enemmän verkkopalveluita otetaan käyttöön.
Pankkitoiminnot, posti ja suuri osa viranomaispalveluista ovat jo verkossa.

4.1.2 Hankkeen tavoitteet

Ukonjärventien kuituhankkeen tavoitteena on rakentaa alueelle valokuituverkko,
johon kaikki alueen halukkaat kiinteistöt voivat liittyä joko hankkeen alkaessa tai 
mahdolisesti myöhemmin.  Tavoiteltu liittymämäärä on 12 mutta hanke voidaan 
toteuttaa jos verkkoon saadaan vähintään 9 liittymää.
Hankkeen yleistavoitteena voidaan pitää asukkaiden palvelujen paraneminen 
sähköisten palvelujen kautta, yritystoiminnan edellytysten paraneminen, 
etätyömahdollisuuksien parantuminen, alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen 
asuin- ja lomapaikkana.

4.2. Hankkeen toteutus

4.2.1 Toimenpiteet, aikataulu ja resurssit

Kiinnostus laajakaistan hankkimiseen virisi ja tammikuun 24. päivänä 2017 pidettiin 
ensimmäinen laajakaistatilaisuus Leader Tunturilapin  Kuitua Pohjoiseen -
hankkeen toimesta asiasta kiinostuneille.  



Ukonjärvellä ei ollut olemassa olevaa 
valmista yhteisöä, joka olisi ottanut vastuulleen hankehakemuksen ja hankkeen 
toteutuksen.  Niinpä ensimmäiseksi lähetettiin kaikille kiinteistön omistajille  
hankkeen esittely.  Seuraavaksi aktiivijoukko perusti Ukonjärventien kuitu-
osuuskunnan, joka rekisteröitiin 21.03.2017   

Loppujen lopuksi saimme kasaan 11 liittymää.  Päätimme  rakentaa verkon 
Ukonjärvelle.  Rahoitushakemus piti jättää viimeistään 7.6.2017.   Sitä varten 
tarvittiin kustannusarvio ja alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta.   Meillä ei 
ollut verkkorakentamisen asiantuntemusta, mutta saimme suunnattomasti apua 
Leader Tunturi-Lapin  Kuitua Pohjoiseen -hankkeen Seppo Alatörmäseltä, jo 
toteutuneilta lähi-alueen hankkeilta Tolosesta ja Sattasesta ja kaikilta alan toimijoilta, 
joilta vain apua ymmärsimme kysyä.  Hankehakemus jätettiin Pohjoisimma Lapin
Leaderille määrä-aikaan mennessä 7.6.2018

Heti kun osuuskunta oli tehnyt päätöksen verkon rakentamisesta, aloitettiin suunnit-
telu, edellyttäen kuitenkin, että suunnitelmat toteutuvat, jos hankerahoitus onnistuu.
Tarjouspyyntö valokuituverkon suunnittelusta jo maaliskuun alussa ja kesäkuun alus-
sa meillä oli sopimus Relacomin kanssa valokuituverkon suunnittelusta.
Samalla selviteltiin ja hankittiin luvat maanomistajilta, tiekunnalta, koska kuitu tulisi
sijaitsemaan yksityistien alueella, sekä kaapelin vesistön alitusta varten lupa vesistön 
omistajilta.
Pohjois-SuomenAluehallintovirastolle jätettiin hakemus vesistön alitusta varten 
22.06.2017.

21.06.2017 osuuskunta lähetti Inarin kunnalle hakemus tilapäislainasta, € 30 000,-
ja sai kunnalta myönteisen vastauksen 3.7.2017.

Seuraavien viikkojen aikana lähetimme tarjouspyynnöt maanrakennuksesta,materiaa-
leista sekä hitsaustöistä.  Jo alkujaankin pienen hankkeen  jakaminen vielä kolmeen 
eri tarjouspyyntöön aiheutti sen, että päädyimme lopuksi pyytämään kokonaisurakka-
tarjousta, jonka sitten Martti Alakuijala Oy voitti ja hänen kanssaan teimme sopi-
muksen kokonaisurakasta 17.08. kuitenkin ehdollisena niin, että tarjous on voimassa
vain jos hankerahoitushakemus hyväksytään. 

Verkkosuunnitelman, sen mukaisen hankehakemuksen ja hankepäätöksen välisenä
aikana Riitta-Liisa Takkinen jatkoi keskustelua Telian edustajien kanssa, koska  
kuidun vetäminen ylös Sovintovaaraan Telian maston jakamoon ja sieltä takaisin tun-
tui "turhalta" lisäkustannukselta. Ja TelianEdullisempi ratkaisu oli toteuttaa 
Osuuskunnan ja Telian yhdessä hallinnoima kuitujakamo Ukonjärven Lomakylän 
kiinteistöön, joka sijäitsee Osuuskunnan kuituverkon kannalta keskeisellä pai-
kalla.   Tähän päädyttiin Osuuskunnan ja Telian kanssa hyvässä yhteistyössä ja 
näin hankkeen toteuttamisen kokonaiskustannukset laskivat merkittävästi.
12.09.2017 Ukonjärventien Kuituosuuskunta sai myönteisen päätöksen Lapin 
Elykeskukselta  hankehakemukseen.



5.10. 5.10. teimme Alakuijalan kanssa katselmuksen ja kuun puoliväliin mennessä 
oli
kaapelit kaivettu maahan, viikon päästä siitä tuli hitsari ja muutama päivä siitä, oli 
hitsaustyökin tehty.  

Seuraavana vuonna kesäkuussa 2018,  reilu vuosi hakemuksen jättämisestä,osuus-  
kunta sai myönteisen vastauksen  Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle tehtyyn 
vesistön alituslupahakemukseen.  Saarikin siis sai valokuituyhteyden.

Operaattoriksi tuli TeliaSoner a, koska muita mahdollisuuksia ei oikeasti ollut. 
Sopimus allekirjoitettiin Ukonjärventien Kuituosuuskunnan ja Telia Finland Oyj 
välillä  31.10.2017.  Ukonjärvellä alkoi uusi aikakausi.

4.2.2 Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimi Ukonjärventien Kuituosuuskunta.
Valokuituverkon suunnittelusta vastasi Relacom Finland/Ville Autio.
Varsinaisena toimeenpanijana Ukonjärventien Kuituosuuskunta, puheenjohtajanaan
Riitta-Liisa Takkinen, ja jäseninä Manne Rekonen, Pekka Sillfors, Anja Akujärvi,
Pasi Karvonen.
Hankkeen vetäjänä on toiminut Riitta-Liisa Takkinen.
Ohjausryhmään ovat kuuluneet Ukonjärventien kuituosuuskunnasta Riitta-Liisa
Takkinen, Manne Rekonen, Anja Akujärvi ja Justus Nyqvist, Hanna-Leena 
Talvensaari/Leader Pohjoisin Lappi sekä Seppo Alatörmänen, asiantuntijajäsen/
Kuitua Pohjoiseen -hanke.
Talkootyötä tarvittiin pääasiassa avustavissa maansiirto- ja siistimistöissä.  
Osa työstä tehtiin konevoimin, kuitenkin käsin tehtävää siivous/siistimistyötäkin 
riitti.  Vesistön alitus, jolla kuitu saatiin Jyllinsaareen, toteutettiin talkootyönä.





4.2.3 Kustannukset ja rahoitus
Kokonaiskustannukset päätöksen mukaan

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen julkiset tuet 55263,04

Yksityinen rahoitus 23684,16

Rahallinen osuus 8084,16

Talkootyö 15600

Tukikelpoiset kok.kust.  yht 78947,2

Toteutuneet tukikelpoiset kustannukset

Toteutunut rahoitus

Hankkeen julkinen tuki 44473,66

Yksityinen rahoitus  yht. 19066,14

      - rahallinen osuus 6247,68

      - talkootyö 12818,46

Tukikelp.kok.kustann. yht 63539,8



Rahoituspäätös sisälsi myös kustannuksia, jotka eivät kuuluneet tuen piiriin, kuten 
kotipäihin tulleita laitteita.  Siitäkin huolimatta kustannukset ovat jääneet arvioitua 
pienemmiksi.

Hankkeen taloutta pyöritettiin Inarin kunnan myöntämällä väliaikaisella lainalla , 
€ 30 000,-  joka sitten aikanaan maksettiin ensimmäisestä hankemaksatuksesta 
takaisin.  Verkkoon liittyjiltä on myös kerätty rahaa hankkeen omarahoitusosuutta
varten.

Talkootyötäkin tehtiin.  Avustusprosentin saamiseksi tarvittiin talkootyötä 
€ 15 600,- joka saatiin kyllä kasaan.  
Suurin talkootyöllä tehty säästö saatiin vesistön alittavan kaapelin asennuksessa.

4.2.4 Verkon käyttökustannukset ja palvelut

Verkko-operaattorina toimii Telia Finland Oyj.  Osuuskunnan ja Telian välille on 
sovittu runkosopimus käsittäen palveluratkaisun ja vastuunjakotaulukon  Palvelu-
ratkaisu Ukonjärvellä poikkeaa hieman standardiratkaisusta teletilan ja valo-
kuituverkkojen yhteen liittämispisteiden osalta.
Sopimus on ns.  avoin kuitu perusteinen, joka mahdollistaa osuuskunnan jäsenten
itsenäisen valokuituliittymäsopimuksen teon seuraavien toimijoiden kanssa:
Kuuskaista, JNT, Seltimil ja Telia

4.2.5 Raportointi ja seuranta

Ukonjärventien Kuituosuuskunnan hankkeesta on tehty yksi ennakkomaksuhakemus.
Kuiturakentamisen ohjausryhmä on kokoontunut kerran 6.3.2018.  Viimeinen ohjaus-
ryhmän kokous pidetään helmikuussa 2019
Hanke on ollut esillä paikallislehti Inarilaisessa.

4.2.6 Toteutusoletukset ja riskit

Kun toteutettava hanke on pieni, riskinä on tietenkin, että tarvittava ja suunniteltu
liittymämäärä varmasti saadaan kasaan. Kesä-aika on rakennus-ja maanrakennus-
alalla kiireistä, joten pienet urakat voivat jäädä isompien jalkoihin.  
Viranomaislupien viivästyminen tai myöntämisaikataulujen ennakoimattomuus 

 voi aiheuttaa ongelmia jopa riskejä varsinkin pienten projektien rakentamis-
aikatauluissa.
Riskinä on miten rakennettu kyläverkko toimii.  Tällä hetkellä näyttää siltä, että
maanrakennus- ja hitsaustyö on tehty niin huolellisesti, että ongelmia ei ole 
esiintynyt.  
Kuitukaapelin sijainti maastossa on dokumentoitu



Osuuskunta on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan sopimukset T:mi Seppo Huhta-
mellan kanssa verkon käyttö-ja kunnossapitotyöstä  sekä tarvittaessa kaapelinäytöstä. 


