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Valokuituliittymät Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Ajankohtaisia kuulumisia,
suuntana Ylikiiminki?

Tyytyväisiä käyttäjiä!

Miksi valita
valokuituliittymä?

Tyytyväisiä asiakkaita!

”Valokuituyhteys mahdollistaa meil-
le kylätalon, jossa toimii ihan kaikki!  
Nopean yhteyden avulla voidaan 
järjestää koulutuksia ja jumppia etä-
nä, pidetään hybridikokouksia sekä 
tehdään yhteistyötä kumppaneiden 
kanssa ulkomaita myöten.”

- Aimo Lehmikangas, 
Jongun alueen kyläyhdistys ry:n 

puheenjohtaja-

”Moderni hotellikiinteistö hyödyntää verkon yli ohjattavaa tek-
niikkaa. Esimerkiksi hotellihuoneiden olosuhteita tarkasti valvo-
va järjestelmä saa tiedot reaaliajassa jokaisesta KIDE hotellin 
huoneesta ja ohjaa talotekniikkaa tämän tiedon perusteella.

Lisäksi erityisesti etätyön ja -palavereiden lisääntyessä toimi-
vat yhteydet ovat elintärkeitä. KIDE hotellin asiakkaat hyödyntä-
vät yhä enenevissä määrin Iso-Syötteen etätyömahdollisuuksia 
yhdistäen tunturin upeat harrastusmahdollisuudet ja työn. Ko-
konaisuuden ehdoton edellytys on nopeat ja vakaat tietoliiken-
neyhteydet.”

- Jarkko Koskenmäki, 
GENERAL MANAGER, KIDE HOTEL BY ISO-SYÖTE -
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Ajankohtaisia kuulumisia
Kairan Kuitu Oy:n toiminnan kantava ajatus on ollut 
alusta alkaen sama: mahdollistaa nopeat ja luotetta-
vat tietoliikenneyhteydet alueen asukkaille, yrityksille, 
yhdistyksille ja vapaa-ajanasukkaille. Yhtiön perusta-
misaiheessa omistajat linjasivat, että verkko rakenne-
taan kokonaan Pudasjärven kaupungin ja Taivalkos-
ken kunnan alueelle, ja että liittymät myydään samalla 
hinnalla kaikille. Tätä samaa toimintamallia ja –peri-
aatetta ollaan nyt jatkamassa Ylikiimingin alueelle.

Valokuituliittymien kysyntä on säilynyt pitkään ta-
saisena, aina vuosien 2020-2021 koronarajoituksiin 
saakka. Rajoitusten myötä työtä tehtiin yhä enemmän 
etänä ja koulutkin siirtyivät etäopetukseen. Monessa 
kodissa tietoliikenneyhteydet olivat ja ovat edelleen 
kovalla käytöllä eikä langatonta kaistaa yksinkertai-
sesti vain riittänyt kaikille. Kairan Kuidun kannalta 
vuosi 2021 on ollut ennätyskiireinen, sillä uusia liit-
tymiä on rakennettu lähes 3 kertaa niin paljon kuin 
edellisvuonna!

Kairan Kuitu Oy:n toimintaa kehitetään eteenpäin 
pienin askelin, ja siinä työssä asiakaspalautteilla on 
merkittävä rooli. Kiitos siis kuuluu kaikille asiakkaillem-
me näistä menneistä vuosista! 

Valoisaa talvea kaikille toivottaen,
Marianne Mäntylehto
Kairan Kuitu Oy

Miksi valita valokuituliittymä? 
√ Nopein ja luotettavin, symmetrinen internetyhteys

√ Sisältää monipuoliset TV-palvelut – 20 kanavaa HD-laatuisena,  
ilman antenniverkon häiriöitä

√ Mahdollistaa etätyöt, opiskelun, viihde- ja pelipalveluiden sekä  
suoratoistopalveluiden (esim. YLE Areena) käytön

√ Kodin turvalaitteiden ja valvontajärjestelmien etäkäyttö  
(esim. talotekniikan ohjaus, valvontakamerat, hälytysjärjestelmät jne.)

√ Liittymä sisältää aina kodin sisäisen suojatun langattoman netin  
(wifi/wlan-verkko)

√ Nopeus 100/100Mbps – 1000/1000Mbps valintasi mukaan

√ Tulevaisuudessa nopeutta saadaan hurjasti lisää  
– valokuidussa kaista ei lopu kesken

√ Jokaiselle asiakkaalle aina oma kuitu  
– yhteyttä ei jaeta kuten mobiiliverkossa

√ Valokuituyhteys nostaa kiinteistön arvoa

Valokuitua Ylikiiminkiin 

Kairan Kuitu Oy on toteuttanut Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeen, jossa selvitettiin entisen Ylikiimingin kun-
nan alueen asukkaiden, mökkiläisten ja yritysten sekä yhdistysten kiinnostusta saada alueelle nopeat ja luo-
tettavat tietoliikenneyhteydet. Oulun Seudun LEADER ry myönsi Valokuitua Ylikiiminkiin tiedotushankkeelle 
rahoitusta 59.145 euroa.

Hankkeessa on järjestetty eri kylillä lukuisia valokuitutapahtumia, joissa on tiedotettu asukkaita ja alueen 
toimijoita nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyistä, kartoitettu valokuituliittymästä kiinnostuneiden mää-
rää sekä muodostettu alustava verkkosuunnitelma, jonka pohjalta rakentamishankkeelle on tehty kustan-
nusarvio.

Elokuun loppuun mennessä tilauksia saatiin riittävä määrä, joten rahoitushakemukset rakentamishank-
keen osalta jätettiin ELY-keskukselle 30.9.2021 päättyneessä haussa. Rahoituspäätöksiä odotetaan saa-
tavaksi alkuvuodesta 2022.

 Tilauslomake on edelleen auki osoitteessa: www.kairankuitu.fi/tilaus-ylikiiminki/ 

Valokuituliittymät Ylikiiminkiin

100€/kplVielä ehdit mukaan!
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