Kiinteän laajakaistan merkitys kiinteistölle ja
kiinteistön omistajalle

Kiinteän laajakaistan (valokuitu) merkitystä 2020 luvulla voi verrata ihan hyvin vaikka kiinteistön tieoikeuteen tai sähköliittymän
merkitykseen. Valokuituyhteys mahdollistaa nopean ja tasalaatuisen tietoliikenneyhteyden eli yhteyden kaikkiin niihin digitaalisiin
palveluihin, joita me jokainen tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa. Nykyisin mainostetaan paljon langattomia laajakaistoja, joissa
nopeus riippuu valtavasti siitä, mikä G-tekniikka on saatavilla, kuinka paljon on yhtäaikaisia käyttäjiä ja minkälaisia maastollisia tai
rakenteellisia esteitä on käyttöpaikassa. Eli saatava yhteysnopeus vaihtelee valtavasti! Muutama fakta valokuidusta.
Miksi valita valokuitu?

Valokuitu on luotettava netti koko perheen tarpeisiin. Sen nopeus ja tiedon määrän käsittelykyky on ylivoimainen. Valokuitu kestää yskimättä koko
perheen nettikäytön eri laitteilla. Katsot televisiota, käytät videopalveluja, etävalvontaa, opiskelet, käytät yrityksesi/maatilan robottiratkaisuja sekä
hoiva- ja terveydenhuollon palveluja tai vaikkapa työskentelet kotona - valokuitu mahdollistaa pätkimättömän yhteyden. Videot saa ladattua
sekunneissa ja etätyöt sekä videotapaamiset hoituvat ilman häiriöitä.
Valokuitu tarjoaa tasaisen ja vakaan yhteyden, jonka nopeus on aina se mitä luvataan. Nopeus ei riipu siitä, miten muu naapurusto sattuu
käyttämään nettiä juuri nyt. Valokuitua voi käyttää langattomasti verkkopäätteellä. Ja vaikka asuisi haja-asutusalueella, kaukana kaupungista,
etäisyys ei vaikuta netin nopeuteen. Valokuidulla takaat kotiisi toimivan netin vähintään 50 vuodeksi.
Valokuitu varmistaa hyvät ja toimivat nettiyhteydet vuosikymmeniksi eteenpäin. Valokuitu lisää talosi ja kiinteistösi arvoa – valmiiksi rakennettu,
luotettava tietoliikenneinfra on tärkeä myyntivaltti. Valokuitu helpottaa arkista elämääsi. Nopealla yhteydellä sisältöjen lataamisaika pienenee,
työskentely on sujuvaa ja etäpalveluiden, kuten terveydenhuollon ja pankkiasioinnin, käyttö nopeutuu.
Valokuidun valtteja ovat

Koko kodin tietoliikenne ja tv-palvelut sujuvasti yhtä yhteyttä pitkin

Voit rakentaa kotiisi nopean ja suojatun langattoman verkon.

Lähes rajaton tiedonsiirtokapasiteetti

Puhelut ja videopuhelut valokuituverkossa, Useampi henkilö voi käyttää eri palveluita yhtä aikaa ongelmitta

Etävalvonta ja hälytyspalvelut

Suurten tiedostojen, kuten videoiden ja valokuvien, jakaminen sujuvat viiveettä

Mahdollistaa esim. etätyön ja -opiskelun, viihde- ja pelipalvelut, etäterveydenhoidon ja hoivapalvelut, älykodin palvelujen hallinnan
(lämmitys, ilmastointi, turvapalvelut)

Valokuitu toimii luotettavasti säällä kuin säällä

Saat heti käyttöösi kaikki ne ominaisuudet, joita 5G verkon arvellaan mahdollistavan tulevaisuudessa.

Valokuitu

Mobiili

Jokaisella käyttäjällä oma yhteys

Kapasiteetti jaetaan yhtäaikaisten käyttäjien kesken

Etäisyys ei vaikuta nopeuteen

Etäisyys, käytetty taajuus ja olosuhteen vaikuttavat nopeuteen

Yhtä tiedonsiirtoväylää pitkin hoituu koko kodin tietoliikenne Useimmiten laitekohtaiset liittymät
Elinkaari kuidulla 50 v., aktiivilaitteet 10 v.

Elinkaari 3–6 v.

Todella pieni viive

Korkea vaihteleva viive

Mitä liittymä maksaa ja kuinka tästä eteenpäin?
Laajakaistahankkeesta on keskusteltu operaattoreiden kanssa. Operaattorit ovat kiinnostuneita investoimaan laajakaistaverkkoon, jos
investointi on liiketaloudellisesti kannattava. Investoinnin kannattavuuden selvityksessä on oleellista liittyjien määrä..
Liittymäkartoitusta tehdään maalis-huhtikuussa 2021..
Alustava arvio liittymän hinnasta on noin 750 €-1000 €. Hintaan sisältyisi valokuidun tuonti kiinteistölle ja valokuitumodeemin asennus
sisälle. Asennuksesta on mahdollista saada kotitausvähennys, joka voi olla jopa 400 €. Kuukausittainen käyttömaksu asettunee
100/10 Mb/s nopeudella tasolle 30 €/kk. Kaikki nuo hinnat ovat arvioita ja lopullinen hinta määräytyy, kun operaattori tekee
investointipäätöksen. Hankkeen toteutus ajoittunee vuosille 2022–2023.
Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja tai ilmoita liittymishalukkuutesi.
Tea Törmänen p. 045–6157432, tea.tormanen@gmail.com
Pia Soininen p. 0500-639160, piia@soinilan.fi
Arsi Näkki p. 040-7358287, arsin77@gmail.com
Katri Hirvonen p. 040-8353356, varsapolku@telemail.fi
Petri Puustinen p. 040-8236069, petri.puustinen@innoventum.fi
Päivi Varis p. 050-5644959, paivi.varis70@gmail.com
Hannu Holopainen.p.050-5222835, holopainenhs@outlook.com
Matti Kontiainen p.050-3733223, matti.e.kontiainen@gmail.com
Kalevi Pölönen p. 0400-572260, kalevi.polonen@nic.fi

Ketsu
Haavanpää – Hammaslahti
Haavanpää - Hammaslahti
Saarenkylä
Hammasjärventie, Honkavaara
Rasikumpu
Hammaslahti
Hammaslahti, Niva, Ohvana
Rasikumpu, Pykälikkö
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VALOKUITU
Meille?

SELVITÄMME
ALUEEMME ASUKKAIDEN
KIINNOSTUSTA HANKKIA
VALOKUITULIITTYMÄ OSANA
HAMMASLAHDEN JA SEN LÄHIKYLIEN
LAAJAKAISTAHANKETTA

