
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 

1. Ketkä ovat valokuituhankkeen? 

 Kyläyhdistys eli kylän asukkaat 

2. Voinko liittyä valokuituverkkoon vielä myöhemmässä vaiheessa? 

 Voit liittyä myöhemminkin, mutta liittymän asennusmaksu tulee olemaan selkeästi 

korkeampi kuin alkuvaiheessa. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen liittymän kytkeminen on 

kalliimpaa kuin useiden liittymien rakentaminen yhtenä urakkana ja liittymä jää paisti ELY-

keskuksen tukea, joka on 70%. 

3. Mitä hyötyä valokuituliittymästä on alueen asukkaille? 

a. Valokuitu takaa valmiuden kehittyvien palvelujen käyttöön pitkälle tulevaisuuteen.  

b. Valokuituliittymä mahdollistaa uuden tyyppisten verkkopalvelujen kuten terveys- ja 

turvapalvelujen käytön, mikä puolestaan mahdollistaa esimerkiksi alueen varttuneimmille 

asukkaille pidemmän asumisajan omassa kodissa. 

c. Valokuitu mahdollistaa nopean ja luotettavan laajakaistayhteyden. 

d. Valokuituliittymä nostaa asunnon arvoa ja asuinalueen arvostusta. 

e. Valokuituliittymä lisää valinnanvapautta, sillä se mahdollistaa internet- ja tv-palvelujen 

valinnan. 

f. Valokuituliittymä säästää aikaa ja vaivaa: se ei rajoita samassa kotitaloudessa eri 

henkilöiden toimesta tapahtuvaa samanaikaista internet-palvelujen käyttöä, ja se 

mahdollistaa tehokkaan etätyön tekemisen. 

4. Mitä aluetta ja taloja hanke koskee? 

 Lähtökohtaisesti ainakin Visuveden kylän keskusta eli saaren alue lähiympäristöineen. 

Rakennettava alue tarkentuu palautettujen liittymäsopimusten mukaan eli mikäli 

harvemmin asutulla alueella on useampia liittyjiä, tulee rakentaminen taloudellisesti 

kannattavaksi. Kyläyhdistyksen tehtävään valittu työryhmä yhdessä Pohjois-Hämeen 

Puhelimen kanssa määrittelevät rakennettavan alueen perustuen liittymäsopimuksiin ja 

kustannusvaikutuksiin. 

5. Mitä valokuituliittymä maksaa? 

 Liittymän hankintahinta on maksimissaan 2.500 eur per omakotitalo. Mitä enemmän 

liittymäsopimuksia tehdään, sitä edullisemmaksi myös liittymäkohtainen hinta muodostuu. 

Tarkka hinta määräytyy vasta, kun rakennusalue ja rakennettavien liittymien määrä selviää. 

Tämän pitäisi olla selvillä viimeistään helmikuun 2017 lopussa, kun tukihakemus ELY-

keskukselle jätetään. Valokuituliittymän valmistuttua, lisäksi tulevat kaupallisista internet- 

ja tv-palveluista maksettavat kuukausimaksut tilattujen palveluiden mukaisesti. 

6. Missä vaiheessa liittymämaksu maksetaan? 

 Ensimmäinen erä (arviolta 500 eur) maksetaan, kun rakennustyö alkavat. 

 Välierät maksetaan arviolta kahdessa erässä sen mukaan, mikä liittymän kokonaishinta on 

 Viimeinen erä (arviolta 500 eur) maksetaan, kun koko valokuituverkko on valmis. 

7. Mikä on valokuituhankkeen aikataulu? 



 Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2018 alussa 

 Valokuituverkko on valmis aikaisintaan 2018-2019 talvella 

8. Voiko saada kotitalousvähennystä valokuituliittymän asennuksesta? 

 Ainakin omakotitaloasukkaat voivat saada kotitalousvähennystä valokuituliittymän 

asennusmaksusta, tontin alueella sekä talon sisällä suoritettavan työn osuudesta. 

Kotitalousvähennystä on myös mahdollista saada tietoliikennelaitteiden asennustöistä. 

9. Mitä toimenpiteitä hanke edellyttää minulta tässä vaiheessa, jos haluan liittymän? 

 Täytä liittymäsopimus (lomake) www.visuvesi.fi -sivustolla ja palauta se Visuveden 

kyläyhdistykselle. Sopimusten toimitusosoitteet: 

 Liisa Hirsmäki, liisa.hirsmaki@nic.fi  

 Arto Kovasin, artok@arkoconsulting.fi  tai 

 Visu-Kalusteen näyttelyhuoneiston (Siwan talo) edessä oleva Visuveden 

kyläyhdistyksen postilaatikko. 
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