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VISUVEDEN VALOKUITUVERKKO – VIELÄ VOIT LIITTYÄ KYLÄKUITUVERKKOON 

 

Visuveden valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2019. Verkon rakennustöistä vastaa Pohjois-

Hämeen Puhelin Oy. Samalla saamme Visuvedelle myös säävarman sähköverkon, kun Elenia kaivaa 

kaapelinsa maahan ja purkaa pääosan ilmajohdoista.  

Kuituverkon runkolinjat kattavat Visuveden saaren, Vuolleniemen, Värkkiniemen, Kukonpohjan suunnan 

sekä kanavan eteläpuolisia alueita Majaniemen, Murtoniemen, Myllyperän ja Pajuskylän suuntiin. 

Suunnittelukartta löytyy osoitteesta www.visuvesi.fi  

Kyläkuituverkossa on nyt 90 liittyjää. Uusia liittyjiä otamme mukaan siihen asti, kunnes kaivuutyöt alkavat 

eri puolilla kylää. Sitten, kun kaivinkone kolisee nurkallasi, on pikkuisen liian myöhäistä. Kaivaminen alkaa 

keleistä riippuen huhtikuussa ja tavoitteena on, että verkko on pääosin kaivettu ja kytkentävalmis 

vuodenvaihteeseen 2019/20 mennessä. Aikataulu toki elää vielä jonkin verran. 

Valokuituverkkoon liittymällä saat nopean ja varman nettiyhteyden, kaikki kaapelitelevision palvelut ja 

mahdollisuuden moniin lisäpalveluihin. Nämä palvelut tuottaa PHPOY. Kiinteä kuituyhteys ei ruuhkaudu ja 

TV näkyy sen kautta myös antenniverkon katvealueilla.  

Voit liittyä Visuveden kyläkuituverkkoon täyttämällä jälkiliittyjäsopimuksen. Palauta sopimus joko 

sähköpostilla artok@arkoconsulting.fi tai paperilla K-Marketin kiinteistön seinällä Eeliksentie 1:ssä olevaan 

kyläyhdistyksen postilaatikkoon. Tarvittaessa pyydä sähköinen sopimuslomake Arto K:lta.  Sopimus on 

ehdollinen aiesopimus siihen asti, kunnes hinta on selvillä. 

Kyläyhdistys sai alkuperäiseen, vuonna 2017 käynnistettyyn kuituhankkeeseen ELY-keskuksen avustuksen, 

joka oli peräti 70 % verkon rakentamisen kuluista. Jälkiliittymistä aiheutuviin kuluihin tätä avustusta ei 

saada. Hinnoittelemme uudet liittymät siten, että kaikkien uusien liittyjien kulut lasketaan kohde kohteelta 

yhteiseen taulukkoon, jossa jakajana toimii uusien liittymien lukumäärä. Näin saamme yhden yhteisen 

hinnan kaikille jälkiliittymille. Kyläyhdistyksen päätöksen mukaisesti hinta on sama kaikille riippumatta siitä, 

onko kuidun runkolinja lähellä vai kauempana. Alkuperäisen tavoitteemme mukaisesti liittymän hinta 

kaikkine kuluineen saa olla korkeintaan 2500 €. Tästä johtuu, että aivan kaikki halukkaat eivät ehkä pääse 

mukaan – jos liittymä pitäisi saada vaikkapa saareen, jossa pelkkä vesistön alitus maksaisi esimerkiksi 

50.000 €, niin siihen eivät kyläyhdistyksen varat riitä. Pystymme kertomaan jälkiliittymän lopullisen hinnan 

kevään kuluessa, kun kaikki laskelmat on tehty. Tässä vaiheessa arvioimme, että hinta on yli 2000, mutta 

alle 2500 euroa.   

Tule mukaan kylän valokuituverkkoon. Mieti toki rauhassa ja kysy tarvittaessa lisää – mutta tee päätöksesi 

ennen kuin kaivinkoneet tulevat kotikulmillesi! Siis mielellään huhtikuun alkuun mennessä. 
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