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Valokuitu Nihattulaan - tulossa 
 
AinaCom  Oy toteuttaa ja markkinoi 
valokuituliittymää Nihattulan alueella. 
Yhdyshenkilönä kylän puolelta on Seppo 
Kopra. 
 
Valokuitu Sattulaa – omana 
osuuskuntana ? 
 
 
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: 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 33 
kiinnostunutta.  Noin puolet oli Nihattulan 
asukkaita ja heidän osaltaan AinaCom Oy 
on  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistöjen sijainti :                        ympärivuotinen asuminen  75                 loma-asuminen/mökki      40                         Yritykset  24 

 

Suunnitteluun mukaan sitoutuvat – yhteensä max 18 – tarvittaisiin 30 !!!!

Hankkeen käynnistämiseen tarvittaisiin
lisäksi näin monta sitoutuvaa kiinteistöä:
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6.3 keskustelutilaisuudessa päätettiin 
edetä vaiheittain: 
 
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:   
 
Tilanne 7.4 ja jatkotoimenpiteet: 
 

 
 
 
Mukaan ilmoittautui 15 (mahd.18) 
sitoutuvaa kiinteistöä.   Suunnittelun 
rahoitus voidaan toteuttaa kunnan 
mahdollisen lisärahoituksen avulla (kunta 
max 1500 €).Jos suunnittelutarjoukset olisi 
saatu ajoissa, olisi jatkettu valmistelua. 
  
Keskustellaan Osuuskunnan 
perustamisesta (valmisteluryhmä,säännöt 
ja toimintasuunnitelma)  11.4 klo 18 
(Sattulan kyläyhdistyksen vuosikokouksen 
alussa) Hattula Golfin klubitiloissa. 
 
Tuen saanti edellyttäisi noin 30 sitovan 
sitoumuksen antanutta kiinteistöä 
Sattulassa.  Ellei voida saavuttaa 30.4 
mennessä,   EI JÄTETÄ 
TUKIHAkeMUSTA. 
 
Joka tapauksessa: 
Tehty työ kannatta käyttää hyväksi ja 
valmistautua tulevaisuudessa avautuviin 
mahdollisuuksiin.   

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

 

Reijo Lehtinen, reijo.lehtinen@aina.net  ja rklpror@gmail.com  
puh 0400 622009 
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