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1. Hankkeen toteuttajan nimi
Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Sieppijärven valokuituverkon toteuttaminen 2018 Hankenumero: 57276
3. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin valokuituverkko Sieppijärven kylän vaikutusalueelle.
Sieppijärven kylä sijaitsee Kolarin kunnassa, noin 25 km Kolarista etelään. Sieppijärven
Kyläverkon vaikutusalueeseen kuuluvat Koivulanpää, Järvirova, Poikkijärvi ja Ylinenvaara.
Sieppijärven kylä, Koivulanpää ja Ylinenvaraa sijaitsevat valtatie 21 varrella. Järvirova ja
Poikkijärvi sijaitsevat Vaattojärvelle menevän tien varrella. Alue on osin haja-asutusta ja
asutus keskittyy Sieppijärven molemmin puolin. Sieppijärven kylä on ns. kaava-aluetta,
jossa alueen suurin osa väestöstä asuu ja koko alueen väestörakenne on vauvasta vaariin.
Alueella tehtiin helmi-maaliskuussa 2017 Kuitua pohjoiseen -hankkeen kautta kartoitus,
jossa kysyttiin asukkaiden halukkuutta liittymisestä kyläverkkoon. Kartoituksen tulos oli sitä
luokkaa, että hanke päätettiin toteuttaa.
Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko perustettiin kesäkuussa 2017, joka toteutti hankkeen
Marraskuun lopulla 2017 perustettiin nettisivut mm. tiedottamista varten.
(http://www.sieppijarvi/sieppiverkko) ja avattiin sähköposti (sieppiverkko[at]gmail.com)
Suunnittelutyö eteni nopeasti ja alkuvuodesta 2018 saatiin Lapin Ely-keskukselta
positiivinen rahoituspäätös.
Kaapelointi ja rakennustöihin päästiin syyskuun alussa 2018 ja kaikki sujui kitkatta niin
rakennusurakoitsijan, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppanien osalta.
Osuuskunnan jäsenet ovat mahdollisuuksiensa mukaan osallistuneet talkootyöhön
ihmisvoimin ja konetyönä.
Verkko saatiin valmiiksi tammikuussa 2019. Aluesiivoukset ja jakokaappien sorastukset
suoritettiin loppuun kesäkuussa 2019.
Muutoshakemus hankkeen määräajan pidentämistä 30.8.2019 asti tehtiin ELY-keskukselle
20.3.2019. Ely-keskukselta saatiin hyväksytty päätös 9.4.2019

4. Raportti
4.1

Hankkeen tavoitteet

4.1.1

Tausta ja tarve
Alueella on vakituisesti asuttuja kiinteistöjä 205, 4 vuokrakiinteistöä, kirkko ja
muutamia loma-asuntoja. Alueella on useita maatalousyrittäjiä, porotalousyrittäjiä,
rakennusalan yrittäjiä, koneurakoitsijoita, taksi- ja tilausliikenneyrityksiä,
liikennekoulutoimintaa, IT-alan yrittäjä, pienkonekorjaamo, auto- ja konekorjaamo,
huoltoasema, konevuokraus- ja hinauspalveluyritys ja parturi-kampaamo sekä
elintarvikekauppa.
Sieppijärven alueella oli purku-uhan alla oleva ADSL, jonka nopeus on todella hidas
ja epävakaa. Hitaat yhteydet haittasivat jokapäiväistä asiointia netissä eivätkä
yritykset ja yksittäiset käyttäjät pystyneet hyödyntämään netin tuomia
mahdollisuuksia.
Valokuituverkko avasi mahdollisuuden kokouksien pitoon, etäopiskeluun,
koulutukseen, nettikaupan avaamiseen, etäluentojen pitämiseen sekä etätyöhön,
josta useat ovat olleet kiinnostuneita. Verkon rakentaminen edisti alueella asuvien
työllistymismahdollisuuksia ja uusien yritysten perustamismahdollisuuksia –
unohtamatta kuntakeskuksesta etäällä asuvien uusia mahdollisuuksia hoiva- ja
lääkäripalvelujen käyttöön.
Ylläkselle on matkaa Sieppijärveltä noin 60 km ja Sieppijärvi sijaitsee Ylläkselle
menevän tien varrella. Liikenne- ja matkailijavirta on valtava.
Palvelujen saatavuus siirtyy yhä enenevissä määrin verkkoon. Alueen asukkaille on
tarjottava luotettava ja nopea verkkoyhteys. Alueella on ikääntyvää väestöä, joille
verkon kautta saatavat hoivapalvelut parantavat mahdollisuutta asua omassa
kodissa.

4.1.2

Hankkeen tavoitteet
Tavoitteena oli rakentaa Sieppijärven alueelle huippunopea valokuituverkko, johon
kaikki alueen halukkaat kiinteistöt voivat liittyä joko hankkeen alkaessa, rakentamisen
alkaessa tai myöhemmin. Nopean ja kunnollisten tietoliikenneyhteyksien saaminen
alueelle koetaan erittäin tärkeäksi, sillä monet palvelut tulevat siirtymään, nykyisten
lisäksi, verkkoon. Tietoliikenneturvallisuuden lisääminen tuo turvallisuutta
syrjäseudulle asumiseen mm pankki-, viranomais- , tulevaisuudessa myös hoiva- ja
muiden palveluiden siirtyessä verkkoon.

4.2

Hankkeen toteutus

4.2.1

Toimenpiteet aikataulut ja resurssit
Ensimmäinen askel valokuidun rakentamiseen otettiin osallistumalla 23.1 2017
Kuitua pohjoiseen -hankkeen pitämään tilaisuuteen Kolarin virastotalolla, johon oli
kutsuttu osallistujia Kolarin eri kylistä. Kyläyhdistyksen toimesta pidettiin valokuituilta
Kuitua pohjoiseen -hankkeen puitteissa 14.3 2017. Tämän kokoontumisen
seurauksena päätettiin perustaa kolmihenkinen ryhmä joka kiertää alueen kiinteistöt
kyselemällä kiinnostusta valkokuituverkon rakentamiseksi alueelle.
Sieppijärven alueen asukkaiden kiinnostus kartoitettiin maalis-huhtikuun aikana 2017
Kuitua pohjoiseen -hankkeen turvin ovelta ovelle periaatteella ja kartoituksen
tuloksena 75 taloutta ilmoitti kiinnostuksensa hankkia valokuituliittymä, 66 taloutta oli
hieman epävarmoja ja 33 taloutta ei osoittanut kiinnostusta lainkaan.

Seuraava valokuituilta pidettiin Kuitua pohjoiseen -hankkeen puitteissa 1.6.2017.
Tilaisuuteen osallistui n. 40 henkilöä. Tilaisuuteen oli kutsuttu Saarenputaan edustaja
(siellä kuituverkko valmis) ja Ylläksen edustaja (verkko rakenteilla), kertomaan
kokemuksiaan valokuituverkosta
Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko rekisteröitiin 26.6.2017 ja
perustamiskokouksessa päätettiin jo hankkeen hausta. Valokuituverkon
suunnittelusta ja toteutuskustannusarviosta pyydettiin tarjoukset usealta toimijalta.
Kustannukset Kolarin kunta (kunnanhallituksen kokous 5.9.2017) sitoutui
suorittamaan ns. riskirahoituksena. Suunnittelu- ja toteutuskustannusarvio valmistui
3.10.2017, jonka perusteella osuuskunnan hallitus päätti laittaa rahoitushakemuksen
vireille 31.10.2017 päättyvään hakuun.
Suunnittelutyö eteni nopeasti ja tammikuussa 2018 saatiin Lapin Ely-keskukselta
positiivinen rahoituspäätös.
Tarjouspyynnöt verkon rakentamisesta ja kaivuutöistä, materiaalitoimittajasta,
projektipäällikön sekä tele operaattorista aloitettiin toukokuussa 2018.
Rakentamisen ja kaivuutöiden osalta saatiin 3 tarjousta, jonka voitti Alakuijala Oy
Torniosta.
Materiaalitoimittajien osalta saatiin 2 tarjousta, jonka voitti Onninen Oy
Projektipäällikön osalta saatiin 2 tarjousta, jonka voitti Laptell Oy
Operaattoriksi halusi 2 toimijaa, jonka voitti Telia (avoin kuitu)
Projektipäällikön tehtävät ulkoistamalla ammattilaiselle osaajalle osuuskunnan ei
tarvinnut huolehtia tavaratilauksista, valvonnasta tms. hankkeen aikana.
Liittymäsopimuksia alueelle tehtiin 85 kpl, joista kuituvarauksia tontin reunaan on 5
kpl. Elokuun 2019 loppuun mennessä toiminnassa oli 76 liittymää. Liittymän hinnaksi
tuli 1500,00 euroa.
Kaapelia kaivettiin alueelle n. 30 ojakilometriä.
4.2.2

Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimi Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko
(Ari Unga, pj, Marjukka Ollitervo-Satta, Eija Vaattovaara, Paula Muotka, Rainer
Vuontisjärvi, Jyrki Vaattovaara)
Verkon suunnittelusta vastasi Alakuijala Oy ja Laptel Oy
Hankkeen vetäjänä / projektipäällikkönä Laptel Oy, Lauri Pudas (Ari Unga)
Hankkeen ohjausryhmä (Ari Unga, Antti Määttä, Rainer Vuontisjärvi, Esa Nordberg,
Kari Koivumaa, Helena Kaikkonen-Tiensuu, Seppo Alatörmänen, Anna-Kaisa
Teurajärvi)
Talkootyötä tarvittiin avustavissa maansiirto-, kaapelikelojen siirto-, tavaratoimitusten
purku- ja siistimistöissä.

4.2.3

Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 469 701,93 euroa alla esitetyn
rahoitussuunnitelman mukaisesti.
Rahotuslaji

Haettu Euroa

Haettava tuki / avustus
EU-osuus
Valtio
Julkinen tuki yhteensä
Yksityinen, rahallinen osuus
Yksityinen, vastikkeeton työ
Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä
Kokonaisrahoitus

Hyväksytty Euroa
328 791,39

Haettu yhteensä:

328 791,39
144 522,09
12 900,00
157 422,09
486 213,48
486 213,48
486 213,48

Hyväksytty yhteensä:

138 092,36
190 698,99
328 791,35
128 010,58
12 900,00
140 910,58
469 701,93
469 701,93
469 701,93

Kolarin kunnan hankeaikainen rahoitus mahdollisti sen, että osuuskunnan ei tarvinnut
ottaa ”velkarahaa”, eikä ennakkoa ELY-keskukselta. Yksityinen, rahallinen osuus
koostuu verkon liittymämaksusta ja osuusmaksuista sekä valokuituverkon
ylläpitomaksuista. Kolarin kunnalle ”velka” maksetaan takaisin kun
maksatuspäätökset ja tukirahat Ely-keskukselta on saatu.
Tuloslaskelma ja Tase ajalta 1.1.2019 – 31.08.2019 liitteenä
Osuuskunnan toiminnan periaatteena on toimia voittoa tavoittelemattomasti ja tuottaa
jäsenilleen osuuskunnan toimialaan liittyviä palveluja.
Osuuskunnan talous on vakaalla pohjalla.
4.2.4

Verkon käyttökustannukset, ylläpito ja palvelut
Verkko-operaattorina toimii Telia Finland Oyj. Osuuskunnan ja Telian välille on
sovittu runkosopimus käsittäen palveluratkaisun ja vastuunjakotaulukon Palveluratkaisu sisältäen myös laitetilan joka on Telia Oyj:n. Laitetilasta osuuskunta on
maksanut kertakorvauksen.
Sopimus on ns. avoinkuitu perusteinen, joka mahdollistaa osuuskunnan jäsenten
itsenäisen valokuituliittymäsopimuksen teon seuraavien toimijoiden kanssa:
Kuuskaista, JNT, Seltimil ja Telia.

4.2.5

Raportointi ja seuranta
Kuituhankkeesta on tehty kolme maksuhakemusta ELY-keskukselle.
Kuiturakentamisen vaiheita ja tiedotusta on levitetty alueen asukkaille pääasiassa
nettisivujen kautta. Ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2018 yhden kerran ja
vuonna 2019 kaksi kertaa viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin 17.10.2019.
Hanke on ollut esillä paikallislehdissä kaksi kertaa ja yhden kerran Lapin radiossa.
Verkon toimivuudesta käyttäjätyytyväisyyskyselyjä (otantana) on tehty kolme
kappaletta puhelimitse ja sähköpostilla. Negatiivstä palautetta ei ole tullut.

4.2.6

Toteutusoletukset ja riskit
Toteutettu hanke lapin kuntien mittasuhteessa oli keskisuuri, riskinä oli, että tarvittava
ja suunniteltu liittymämäärä ei toteudu. Kesä-aika on rakennus- ja
maanrakennusalalla kiireistä, joten urakat voivat jäädä isompien jalkoihin.

Viranomaislupien viivästyminen tai myöntämisaikataulujen ennakoimattomuus
voi aiheuttaa ongelmia jopa riskejä varsinkin projektien rakentamisaikatauluissa. Viranomaisluvat tulivat kuitenkin ajallaan ja viivästymisiä niiden vuoksi
ei tullut.
Riskinä oli miten rakennettu kyläverkko toimii. Maanrakennus- ja hitsaustyöt on tehty
niin huolellisesti, että ongelmia ei ole esiintynyt.
Kuitukaapelin sijainti maastossa on dokumentoitu ja kartoitettu gps –mittauksin ja
asetettu valtakunnalliseen KeyCom karttajärjestelmään.
4.3

Yhteistyökumppanit
Kolarin Kunta, Kuitua Pohjoiseen –hanke, Ely-keskus, Onninen Oy, Alakuijala Oy,
Laptel Oy, Luoteis-Lappi lehti, Kuukkeli lehti, OSK Vaattojärven tietoverkko, Leader
Tunturi-Lappi, Naficon Oy, Lapin radio ja useat pienet alueen toimijat ja kyläläiset.

4.4

Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeella on merkittävä vaikutus ja tulokset hyödyttävät kaikkia alueen asukkaita.
Hanke on esimerkki pienten kylien rohkeudesta. Hankkeeseen osallistujat tunsivat
tyytyväisyyttä hankkeen valmistumiseen. Tulokset näkyivät välittömästi, kun kuituja
oli saatu kytkettyä. Hankkeessa on perustettu Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko,
joka hallinnoi ja ylläpitää verkkoa. Hankkeen aikataulu oli tiukka. Talvi tuli odotettua
myöhemmin ja edesauttoi hankkeen saamiseksi maaliin odotetulla tavalla.

Ylisessä vaarassa siistimistöissä ”kuokka” meni vähän aikaa sitten.

Keloja ja muuta tavaraa tuli sovitulla tavalla

Sanomistakin tuli, joskin vain vähän 

Helppoakin maastoa

Voi sitä tavaran paljoutta, niin ne vain paikkansa hakivat

Torstai-iltapäivä. Urakointiporukka teki pitkää päivää 7-19. Lähtivät torstaina viikonlopun viettoon. Mitä lie
miettivät tässä kuvassa.



Tammikuun lopulla 2019 verkko otettiin käyttöön.

Loppukatselmus kaavateillä ja muilla teillä suoritettiin syyskuussa 2019. Näistä on oma katselmusraportti.

