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1. Yhteisö 
 
Toteuttaja on Nivanpään valokuituverkko osk (Katajatie 4  95700 Pello , Y-tunnus 3017872-3). 
Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä elinkeinon tukeminen ja viestintä- 
mahdollisuuksien  parantaminen harjoittamalla tietoverkon ylläpitoa.  
Osuuskunta Nivanpään valokuituverkko on perustettu 7.8.2019  
 
Osuuskunnan hallitus 

- Esa Virtanen  Puheenjohtaja 
- Janne Ranta  Jäsen 
- Nina Harila Jäsen  
- Lassi Vierikko Jäsen   
- Tero Lassila Jäsen 
- Tarmo Uusitalo Varajäsen 
- Pekka Niva Varajäsen 

 
2. Hankkeen tavoitteet  

 
Hankkeen hankenumero: 109477 
Kyläverkkohankkeen tavoitteena oli saada kyläämme myös tulevaisuuden tarpeet täyttävä viestintä-
/informaatio kanava johon kaikki kylän taloudet ja yritykset voivat liittyä heti alussa tai myös 
tulevaisuudessa.  
 

3. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa 
 
Nivanpään valokuituhankkeen tiimoilta on kokoonnuttu ensimmäisen kerran 10.7.2019. 
Toiveena oli saada tavoiteltu verkko käyttövalmiiksi vuoden 2020 aikana mahdollisimman 
edullisesti talkootyötä apuna käyttäen. 
 
Hanke vietiin läpi Ajakuijala Oy:n suorittaessa varsinaisen kaivuutyön ja osuuskuntalaiset 
osallistuivat talkoiden muodossa hankkeeseen yhteensä 2170 h ja 172 konetyötuntiin. Talkoolaisia 
oli mukana yhteensä 30 henkilöä. 
Kuituverkon kytkennän yleiseen verkkoon suoritti LapTel Oy. 
 
Talkoolaisia oli mukana runsaasti. Talkoista laadittiin etukäteen vuorolista ja töitä tehtiin kahdessa 
vuorossa. Listaa muokattiin tarvittaessa. Talkoolaisa riitti joka vuoroon ja joskus oli jopa mietittävä 
mitä kukin voi tehdä. Talkoolaisille ja urakoitsijoille ei sattunut projektin aina yhtään työtapaturmaa 
ja muutenkin kaikki hoitui hienosti. 
 
Viimeinen kuitulinja Pellon vesihuolto osk elokuun 2021 lopulla tilaamalle uudelle puhdistamolle 
valmistui 11.11.2021. 
 
Liityntäverkon kokonaisojametripituus on 9506 metriä, joista tukikelpoista on 6353 metriä ja 
tukikelvotonta 3153 metriä.  
 
Hankkeen aikana verkkoon liittyi 75 osakasta, muutama heistä vain varauksella 
jolloin kaapelia ei vielä ole kytketty rakennukseen. 
 
Liittymän hinta oli Alussa 900,00 € ja 1.5.2020 alkaen 1100,00 €. 
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Hankkeen toteutumisen ja etenemisen arvioimiseksi perustettiin ohjausryhmä: 
 
Anna-Kaisa Teurajärvi (Rahoittajan edustaja) 
Esa Virtanen (osuuskunnan hallituksen pj) 
Tero Lassila  (osuuskunnan hallituksen jäsen)  
Esa Kassinen (osuuskunnan hallituksen jäsen) 
Sari Jurva, (osuuskunnan hallituksen jäsen)  
Seppo Alatörmänen (asiantuntijana Kuitu kylässä -hankkeen projektipäällikkö) 

 
Ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa viimeisen kokouksen ollessa 25.11.2021. 
 
 

4. Toiminnan jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen 
 
Osuuskunta on tehnyt kilpailutuksen jälkeen sopimuksen Cinia Oy:n kanssa liittymäpalveluiden 
toimittamisesta kuituverkkoon. Palvelu sisältää mm. kahden Maxiboksin käyttöoikeuden, joka 
tarjoaa kaikki suomessa näkyvät TV-kanavat ja tietenkin mahdollisuuden katsoa myös maksullisia 
netin kautta välitettäviä viihde- ja asiointipalveluja. 
 
Osuuskunnalla on myös sopimus Keycom Oy:n kanssa verkon kartoituksesta omaa ja muiden 
kaivuutöitä varten kaapeleiden sijainnin tarkastamiseksi. 
 
 
 

5. Valokuvia projektista 
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Talkoiden alussa piti lastata kaapelikelat kelavaunuun ja tarvittavat pientarvikkeet kuten 
suojakourat, sondit ja varoitusnauhat peräkärryyn. 

 
 
 
 
 

 
Nivanpääntiellä piti vähän karsia oksiakin jotta kaivuri pääsi vaivamaan kaapelia maahan. 

 

 
Vahingoiltakaan ei vältytty, Länkitiellä kaivettiin vahingossa poikki puhelinkaapelit jotka olivat 

jääneet Geomatikilta merkkaamatta katuun sovitulla tavalla. 
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Talkoolaisten ruokailu hoitui Metsähallituksen katoksessa sateelta suojassa. 

 
 
 
 

 
 

 
Kun kaapelit oli saatu maan kaivettua maan alle oli kuitujen yhteen liittämisen vuoro. Tässä 

kuituhitsarit liittämässä kuituja Pajutiellä. 
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Petäjätie 11          Kyröntie 11                                           Oksatie  
 

6. Kustannukset ja rahoitus 
 
Hankkeen rahoitus muodostui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 
haettavasta julkisesta tuesta sekä yksityisestä rahasta, joka kerättiin osuuskunnan jäseniltä 
liittymismaksujen muodossa ja talkootyönä. Hankkeelle tehty kustannusarvio osoittautui 
paikkansapitäväksi ja toteutui odotetusti. 
 
 
 
Seuraavissa taulukoissa on vertailu hankkeen kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa. 
 
 Kustannusarvio Toteutuneet kustannukset 
  
Ostopalvelut                                                       260 574,51 € 233 717,77 € 
Yksityinen rahoitus 
talkootyö 

         
                   47 550,00 €                                                        

  
                   37 710,00 € 

Yhteensä                                                        308 124,51 € 271 322,77 € 
 
 
Rahoitussuunnitelma   
Kokonaiskustannusarvio                 308 124,51 € 271 322,77 € 
Tukikelvoton osuus                           68 444,91 €   69 907,22 € 
Tukikelpoinen osuus                       239 679,60 €  201 415,55 € 
Tuen määrä tukikelpoisesta 70 %   167 775,72 €  140 990,89 € 

  
 
 

 
 
Pellossa 1.12.2021 
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_____________                     _________________ 
Esa Virtanen      Janne Ranta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivanpään valokuituverkko osk 17.11.2021 
Esa Virtanen 
Katajatie 4 
95700 Pello 
 
Nivanpään valokuituverkko hankkeen kyselyn tuloksia. 
 
Tässä vastauksia kysymyksiin, jotka olivat: 

1. Mihin käytät valokuituyhteyttä 
2. Kuinka usein köytät valokuituyhteyttä 
3. Kuinka moni taloudessanne käyttää valokuituyhteyttä 
4. Mitä konkreettista hyötyä koet saaneesi valokuituyhteydestä 
5. Koetko valokuituyhteyden ollen sen hinnan arvoinen mitä se maksoi 
6. Mikä ei mennyt hyvin tai olisi voinut mennä paremmin valokuituhankkeessa 
7. Mitä muuta haluaisit valokuituyhteydeltä 
8. Ja lopuksi anna arvosana 4 – 10 valokuituyhteydellesi 

 
1. tietokone, tabletti, puhelin 
2. joka päivä 
3. kaksi 
4. varmatoiminen 
5. oli hinnan arvoinen, tulee säästöä entisiin maksuihin verrattuna 
6. liittymä olisi pitänyt olla avaimet käteen hanke, nyt itse kukin porasi ja veti piuhoja 
7. en tiedä vielä 
8. 8 
1. Televisio ja tietokone 
2. Päivittäin 
3. kaksi henkilöä 
4. Televisiokanavia näkyy aikaisempaa enemmän. Tietokoneen nopeus isompi kuin ennen. 
5. Kyllä 
6.  
7. 
8. 9 
 



 9

1. Käytän mm. yhteydenpitoon suvun ja muiden kanssa, tv-ohjelmien katseluun, 
laskujen maksuun, pankkiasioiden hoitoon, kotiseudun menneisyyden, suvun miesten 
sotapolkujen ja sukujen tutkimukseen, valokuvien etsintään ja lähettämiseen, erilaisten 
asiakirjojen etsintään, lähettämiseen ja vastaanottamiseen, kauppojen ilmoitusten 
seurantaan, lehtien lukuun ja moniin muihin eteen tuleviin asioihin. 

2. Köyden kanssa en häärää, mutta muuten käytän yhteyttä joka päivä. 
3. Kaikki eli 1. 
4. Nopeat yhteydet, isot tietopankit vaivatta käytettävissä, kotoa käsin voi hoitaa 

enimmän osan toimista, matkustus vähenee ja tuo säästöä,  
5. Kyllä. 

 
6. ? 
7. ? 
8. 9 
 
Katseluun ja Nettiin, Aina, 2, Hyvät nopeudet, Kyllä koen, -, -,  8, joskus ääni katoaa hetkeksi 
1. Tietokone, puhelin, läppäri TV??? 
2. Useita kertoja päivässä siis hyvin usein. 
3. 2 hlö 
4. Nopeat yhteydet, mutta ei aina. 
5. Ei missään tapuksessa ks. seuraavat 
6. Tv -yhteys ala-arvoinen 
7. että Tv näkyisi. Katkeilu eripituisiksi pätkiksi päivittäistä. Usein on pakko lopettaa katselu 
kokonaan. Laitteiden "tyhjennys " ja uudelleen käynnistys ei tuota pysyvää korjausta. Ei möskään 
yhteydenotot ohjelmien toimittajille. 
8. 4 Sekin on liikaa. Ei pitäisi maksaa ennen kuin kuituyhteys toimii. 
Eikö tähän mistään saada korjausta? Kun kyselee apua puhelimitse tulee sellaista "teknistä tietoa", 
josta ei ole mitään apua. 
Mistä apua? 
Esa: olet tehnyt tehnyt osaltasi hirmuisen urakan, Josta kiitos! 
 
Internet, pankki, etäopetus, kokoukset, TV 
päivittäin useamman kerran 
Kuinka moni taloudessanne käyttää valokuituyhteyttä: 3-5 henkilöä 
varmempi nettiyhteys 
kyllä, vaikka 1Gt yhteyteen pääsee tuskin koskaan 
aikataulut eivät pitäneet paikkaansa 
vakaata toimintaa nopeuden vaihtelusta huolimatta 
8 
 
   
NETTIYHTEYS TIETOKONEESEEN JA  TELEVISIO-OHJELMIIN  
PÄIVITTÄIN  
2-HENKILÖÄ  
YHTEYS PARANTUNUT  
KYLLÄ  
Mikä ei mennyt hyvin tai olisi voinut mennä paremmin valokuituhankkeessa  
EI MIELESSÄ  
TÄYSI 10 
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Käytän valokuitua tietokoneessa, puhelimessa ja televisiossa, sekä Fifi verkon välityksellä useissa 
laitteissa.  
Käytämme valokuitua pääasiallisesti aamuisin, keskipäivällä ja kaikkein eniten illoilla, jolloin se on 
kaiken aikaa käytössä. 
Meillä käyttää pääasiallisesti kaksi henkilöä kohdan kolme aikoina, toisinaan meillä on kolmas 
käyttäjä. 
Olemme saaneet erittäin hyvän yhteyden kotiin jolla on todella rajoittamattomat mahdollisuudet 
luoda erilaisia yhteyksiä televisioon ja tietokoneeseen. 
Meidän verkon hinta oli kohtuullinen ehdottomasti, olen ilman muuta tyytyväinen hinta/laatu 
suhteeseen ja siihen miten se toimii, ja siihen mitä verkosta on mahdollista saada. 
Meidän hanke meni todella hyvin läpi, en osaa sanoa mitä olisi voinut parantaa. 
En osaa vielä sanoa mitä haluaisin lisää yhteydeltä. 
Verkko toimii moitteettomasti ja palvelut sen välityksellä, on vaikeaa antaa muunlaista arvosanaa, 
kuin 10. 
 
 Kaikkeen kodin yhteydenpitoon, TV palvelut mukaanlukien. 
Joka päivä 
4 henkilöä 
Yhteys on paljon nopeampi ja vakaampi. TV palvelut toimii hyvällä kuvanlaadulla. 
Kyllä 
Aluksi osuuskunnan perustaminen mietitytti, mutta lopulta osoittautui hyväksi valinnaksi, 
esimerkiksi muualla kuukausihinnat kuuluu olevan paljon korkeampia. 
Toimii jo nyt tosi hyvin. Ehkä nopeus/hintaluokkia lisää. 
10 
 
Television katsomiseen ja internetin käyttämiseen. 
Päivittäin 
3 henkilöä 
Nopea ja vakaa yhteys. 
Kyllä. 
En keksi mitään, hanke meni juuri niinkuin pitikin/suunniteltiin. 
En mitään. 
9 
 
1. Tietokoneen käyttöön 
2. Päivittäin 
3. Kaksi henkilöä päivittäin, lapset satunnaisesti käydessään 
4. Vähemmän häiriöitä 
5. Kyllä 
6. ? 
7. ? 
8. 9 
 
Etäyhteys työpaikalle (eli työn tekoon) sekä viihdepalveluun. 
Päivittäin 
Kaikki (eli 2) 
Yhteys toimii nopeasti eikä ”pätki” 
Kyllä – minusta edullinen verrattuna Telian tarjoamaan yhteyteen. 
Harmittaa niiden puolesta,  jotka eivät liittyneet valokuituosuuskuntaan. 
Ei tällä hetkellä osaa vaatia enempää. 
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vähintään 9 
 
Internet, sähköposti, maksulliset mediapalvelut (Viaplay, C-More, Netflix), 
aurinkopaneelijärjestelmän Invertteri, Kameravalvonta, Maxivision 
Jokapäivä 
Jokainen 
Katso kohta 1. 
??? 
? 
Murtohälytyksen siirtäminen sen kautta 
9 
 
1. Työntekoon, tv:n ja videiden katseluun, kommunikointiin, pelaamiseen, kaikkeen mihin 
nettiyhteyttä tarvitaan. 
2. Päivittäin. 
3. 4 henkilöä. 
4. Hyvän, nopean nettiyhteyden, joka alkukankeuksien jälkeen on toiminut luotettavasti. 
5. Kyllä. 
6. Ensimmäisten parin kuukauden aikana liittymän toiminnassa oli ongelmia, nettiyhteys katkeili 
yhtäkkisesti, eikä Maxivisionin tv-palvelukaan ensin toiminut lainkaan. Sittemmin ongelmia ei 
juurikaan ole ollut. 
7. Toivon vain, että jatkossakin yhteys pysyy vakaana ja luotettavana. 
8. Arvosana 9. 
 
1) tabletti, tietokone, playstation, televisio kanavat  
2) joka päivä 
3)1-3 
4) toimii varmemmin kuin aikaisemmat yhteydet 
5) kyllä 
6) omasta mielestä koko projekti sujui hyvin 
7) olen tähän tyytyväinen  
8) 9 
 
Hei! 
Vastaukset: 
1. Valokuituyhteyttä käytämme internetin selaamiseen, elokuvien ja sarjojen katseluun. 
2. Päivittäin. 
3. Pääsääntöisesti 2 
4. Helppous 
5. Netin nopeus ei vastaa sitä mitä sen pitäisi olla. Tällä hetkellä latausnopeus on n. 90 M kun sen 
pitäisi olla lähemmäs 1000M (suoraan verkkokaapelilla, ei langattomasti) 
6. Asennusapua enemmän. 
7. Nopeus voisi korjaantua lähemmäs tilattua nopeutta. 
8. Arvosana 6 (Hinta suhteessa todelliseen latausnopeuteen) 
 


