NOPEA NETTI ALHOJÄRVELLE
VALOKUIDULLA

MIKÄ VALOKUITU ON?
Valokuitu on nykypäivää ja tulevaisuutta. Se
on varmatoiminen, nopea nettiyhteys.
Nopeudet alkavat 50/10 Mbit/s ja yltävät
aina 1000 Mbit/s asti.

VALO
-

KUIDUN AVULLA HOITUU KATKOITTA:
ETÄTYÖT, KUTEN VIDEOPALAVERIT
VERKKO-OSTOKSET
TIEDOSTOJEN LATAAMINEN
SÄHKÖINEN ASIOINTI
SUORATOISTO
NETTIPELAAMINEN
SAMANAIKAINEN NETIN KÄYTTÖ
USEALLA LAITTEELLA, VERKON
KUORMITTUMATTA.

Elenia suunnittelee tällä alueella säävarman
verkon rakentamista vuonna 2022. Tämä olisi
hieno mahdollisuus kylällämme säästää
valokuituverkon kustannuksissa. Molemmat
kaapelit voidaan laittaa samaan aikaan, jolloin
osa kustannuksista jakautuu verkon rakentajan
sekä Elenian kesken.

VALOKUITUVERKKO
HYÖDYKSI MYÖS KOKO
ALHOJÄRVEN KYLÄLLE.
•

Verkotettu
kylä
on
kaupungin
palveluiden
kannalta hyödyllisempi kuin
verkottamaton.

•

KYLÄN kiinnostavuus kasvaa
(MYYTÄVÄT TONTIT JA TALOT),
kun
kylällä
on
saatavissa
hyvät
verkkohteydet.

•

Verkon rakentaminen
investointi alueelle.

info.alhojarvi
@gmail.com

iso

Tiina
Valtonen
040 730 2401

Pentti Ruukki
040 507 1796

Minna
Joutsela
040 531 2329

Lisätietoja saat Alhojärven kyläyhdistyksen
valokuitu -työryhmältä (yhteystiedot vieressä) tai
netistä esimerkiksi Elmonetin -sivuilta.

Kyläyhdistyksen nettisivut:
https://alhojarvenkylayhdistys.
yhdysavain.fi
Kyläyhdistys Facebookissa:
Alhojärven kyläyhdistys

LÄHIALUEEN
ASUKKAAT MUKAAN!

MITÄ VALOKUITU SITTEN
MAKSAA?
-Valokuitu maksaa arviolta 1500€ - 2500€/liittyjä.
Hintaan vaikuttavat mm. mukaan lähtijöiden
määrä.
(Mahdollisuus
hyödyntää
kotitalousvähennys sekä y-tunnuksella alvvähennykset ja poistot). Jos kuituverkon
kustannukset nousevat yli 2500€, hanketta ei
toteuteta.
-Sisäverkon laitteet ja työt 310€.
-Kuukausittaiset käyttökustannukset n.25-60€,
riippuen siitä miten nopean yhteyden itselleen
haluaa sekä mahdolliset lisäpalvelut.
-Maksaa tarvitsee vain jos verkon toteuttaminen
päätetään käynnistää. Silloin liittymissopimus
muuttuu sitovaksi.
-Juokslahdella vastaavan hankkeen liittymän
hinnaksi tuli 2000€. Koko kylällä liittyjiä reilu 60.

Yritämme järjestää kesällä 2021
tiedotustilaisuuden asioista! Tästä
tiedotamme
kyläyhdistyksen
nettisivuilla sekä Facebookissa ja
Vekkarissa.

Tässä vaiheessa mahdollista
ottaa mukaan myös lähialueiden
asukkaita!
-OLKKOLA
-LOPEISTO
-KILPAKORPI/KÄÄPÄLÄ
-PARTALA

Viime syksynä kylämme nettisivuilla
tehty sähköinen kysely osoitti, että
kiinnostusta löytyy myös Alhojärveltä.

NYT OLISI AIKA MIETTIÄ
LÄHTISITKÖ MUKAAN
H A N K K E E S E E N , tarvitsemme
sitovat
ilmoittautumiset kesän 2021 aikana.
Tällä hetkellä kartoitamme siis
mukaan lähtijöitä ja jossain
vaiheessa jalkaudutaan ovelta
ovelle.

Huom! Jos mukaan on
lähdössä n. 40 taloutta,
voimme jatkaa hankkeen
viemistä eteenpäin.

Kuituhankkeen sopimuspohja sekä ehdot ovat nähtävissä kyläyhdistyksen
kotisivuilla. Voit ne sieltä halutessasi tulostaa ja palauttaa allekirjoitettuna
osoitteeseen Alhonraitti 43.
Jos haluat olla mukana hankkeessa puuhaihmisenä, olethan yhteydessä
työryhmään!
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