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Valokuitukeskustelussa mukana 20 
henkeä  
 
Nihattulan koululle kokoontui 
keskiviikkona 6.3 noin 20 henkeä  
kuulemaan ja keskustelemaan 
mahdollisuuksista saada valokuitukaapeli 
Sattulan ja Nihattulan kyläläisten 
käyttöön. 
 
Asiasta on alustavasti neuvoteltu ELY-
keskuksen, Hattulan kunnan ja AinaCom 
Oy:n kanssa. Valokuituhankkeelle on 
mahdollisuus saada korkeintaan 75 % 
tukea, jos tukihakemus jätetään ennen 
huhtikuun loppua ja hanke toteutetaan 
vuoden 2014 loppuun mennessä.   
 
Alustava kustannusarvio valokuituverkon 
rakentamisesta oli luokkaa 200 000 €.  
Jotta päästäisiin kohtuulliseen (maksu 
alle 2500  € liittyjälle) liittymähintaan 
tarvittaisiin  20 - 30 kiinteistöä, jotka 
sitoutuvat ottamaan valokuituliittymän.  
Verkkoliittymän lisäksi tulevat 
kiinteistökohtaiset kustannukset: 

- kuidun kaivu tontin alueella omana 
työnä tai urakoitsijan tekemänä 
(arvio 25 €/m)    

- kiinteistönpääte 100 -150 € 
- nopea KaapeliTV-liittymä, jos 

haluaa kuitutv-yhteyden, tarvitsee 
lisäksi oman pääteaseman (Aina 
779 €) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ensimmäinen hyvä uutinen oli se, että 
Nihattulan Männistöntien ja sen poikki-
katujen alueella on jo nyt saatavilla 
AinaCom Oy:n valokuituyhteys (keltainen 
alue kartassa).  Tammikuussa tehtyyn 
kyselyyn vastasi 33 kiinnostunutta.  
Näistä kahdeksan on Männistöntien 
alueella.  He voivat kääntyä asiassa 
AinaCom Oy:n asiakaspalvelun puoleen 
(p. 0404 500 500 tai poikkea Aina Shopissa). 
 
Tukikelpoinen hanke edellyttää sopivaa 
hakijaa.  Käytännössä tämä edellyttää 
osuuskunnan perustamista oman 
lähialueen kuituverkon  rakentajaksi ja 
ylläpitäjäksi. Lisäksi hakemukseen 
tarvitaan suunnitelmat, kustannusarviot, 
kaivuuluvat valokuidun maahan 
upottamiseen  ja riittävä määrä 
sitoumuksia valokuituverkkoon liittyjiltä.  
 
AinaCom on valmis avustamaan 
hankkeen suunnittelussa ja liittämään 
verkkomme osaksi AINAn verkkoa.  
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että 
valokuituyhteyteemme liittynyt saa AINAn 
palvelut korkeintaan listahintaan.  
Yritämme tietenkin neuvotella alennuksia 
oman verkkomme osakkaille.  Tällä 
hetkellä 100 Mbps yhteys maksaa 39,95 
€/kk ja tv-liittymät noin 10 – 30 €/kk..  
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6.3 keskustelutilaisuudessa päätettiin 
edetä vaiheittan: 
 
1. Kerätään Sattulan kyläyhdistyksen 
tilille suunnitteluun tarvittava raha 
(100€/osakas), joka käytetään 
valokuituverkon suunnitteluun.  Ellei 
riittävää summaa (n 3000 €) saada 
kokoon palautetaan 100 € maksaneille.  
 
2. Päätetään suunnitelman ja 
kustannusarvion perusteella 
osuuskunnan perustamisesta.  
Perustaminen edellyttää riittävästi liittyjiä, 
jotta kustannukset liittyjille muodostuvat 
hyväksyttäviksi. 
 
3. Valmistellaan tukihakemus ja 
tarvittavat kaivuuluvat.  Liittyjät 
allekirjoitettavat sitovat sopimukset 
liittymän ottamisesta ennen 
tukihakemuksen jättämistä. 
 
4. Jos riittävä tuki saadaan perustettu 
osuuskunta käynnistää hankkeen 
jatkovalmistelun ja se toteutetaan vuoden 
2014 loppuun mennessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitoutuminen 
suunnitteluun 
Maksu 100 
€/talous

Maaliskuu Huhtikuu                        30.4            Kesä  

Maksaneiden 
raha 100€
palautetaan

Ei tarpeeksi 
osallistujia

Laaditaan 
suunni-
telma

Homma raukeaa,
Menetetään 
maksetut 100€

Kustannus-
arvio liian 
kallis

Osuuskunta 
hakee ELY-
keskuksen ja 
kunnan tukea

Tuki
saadaan

n. 30
osallis-
tujaa

Tukea saadaan 
riittävästi:
Käynnistetään 
valmistelut,
kilpailutetaan työt

Tehdään 
lopullinen päätös 
rakentamisesta, 
jonka jälkeen  
liittymän hinta 
maksetaan 
osuuskunnalle

Homma raukeaa,
menetetään 
maksetut 100€

Tukea 
ei 
saada

Perustetaan  
Valokuitu-
osuuskunta

Homma raukeaa,

ELY-
keskuksen
päätös

Valmistellaan tukihakemus, 
valokuituyhteyden ottavat allekirjoittavat 
sitovat sopimukset

 

Lähetä kysymykset sähköpostitse – vastaan kaikille yhteisesti myös 
sähköpostilla.  Ellet ole saanut tätä tiedotetta netistä lähetä 
sähköpostiosoitteesi minulle: 
Reijo Lehtinen, reijo.lehtinen@aina.net   

 

HALUATKO VALOKUITUYHTEYDEN? 
 

Valokuituyhteyden suunnittelu voidaan aloittaa, jos 

maksat 100 € osuuskunnan jäsenmaksuennakkona 

Sattulan kyläyhdistyksen tilille 15.3 mennessä: 

 

Sattulan Kyläyhdistys ry 

FI 93 5680 7520 0268 09 

 

100, 00 € 

 

Viite:  

”Kuituosuuskunnan ennakko” 

+ oma katuosoite  

+ oman pankkitilin numero 

 

mailto:reijo.lehtinen@aina.net

