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Hei sinä, joka omistat kiinteistön Väärinmajan lähialueella! 
 
Väärinmajan Maa- ja kotitalousseura ry lähtee toteuttamaan valokuituhanketta. 
Valokuituverkon rakentamisaluetta ei alkuvaiheessa rajata.  
Kaikki asiasta kiinnostuneet,  ilmoittautukaa mukaan! 
 
Mikä on valokuitu? 
 
Valokuitu on maakaapeli, joka tuo omistamaasi kiinteistöön nopean ja varman 
Internet-yhteyden sekä kaapeli TV:n. Sen avulla tv-ohjelmien ja elokuvien katsominen, 
etätöiden tekeminen, verkkoasiointi, kameravalvonta ja suurtakin tiedonsiirtomäärää 
vaativien tehtävien suorittaminen helpottuu. Matkapuhelinverkot ylikuormittuvat 
ajoittain mutta kiinteä valokuitu on aina yhtä nopea.  
Valokuitu on investointi tulevaisuuteen ja nostaa kiinteistösi arvoa. 
 
Miksi juuri nyt? 
 
ELY-keskus tukee valokuituhankkeita tänä vuonna peräti 70%:lla eli nyt on tarjolla 
poikkeuksellisen suuri ulkopuolinen rahoitus. Asialla on kuitenkin kiire, sillä 
rahoitustukihakemukset on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä.  
 
Helmikuun puoliväliin mennessä on oltava tiedossa liittyjien määrä ja sijainti, jotta 
hakemuksen edellyttämä kilpailutus ehditään tekemään maaliskuun aikana.  
 
Viralliset liittymissopimukset on allekirjoitettava 15.2.2017 mennessä.  
 
Mitä liittyminen maksaa? 
 
Liittymän lopullinen hinta riippuu liittymien määrästä ja sijainnista. Hinta-arvio on noin 
2000 euroa arvioituna aiempien vastaavien lähiseudun hankkeiden toteutuksen 
pohjalta (lähde: Pohjois-Hämeen Puhelin Oy).  
 
Hankkeen toteutuksen ”kipuraja” on 2500 euroa eli jos suunnitteluvaiheessa liittymän 
hinta nousee sitä korkeammaksi, hanketta ei toteuteta. Liittymän hinta voi olla 
huomattavasti edullisempi, jopa alle 1500 euroa,  jos mukaan lähtijöitä on paljon. 
Ruoveden Osuuspankki on ilmoittanut olevansa valmis tekemään yksilöllisiä ja joustavia 
rahoitusratkaisuja liittyjille. Näin omaosuuden maksaminen jakautuisi usealle vuodelle.  
Liittymän hankkiminen on nyt siis mahdollista kaikille. 
 
 



 

    

 
Miten asiassa edetään? 
 
Ilmoita kiinnostuksesi ja osallistumishalukkuutesi hankkeen yhteyshenkilöille. 
 
Liittymissopimus löytyy myös PDF-muodossa Väärinmajan nettisivuilta. Täytetty 
sopimuspaperi toimitetaan allekirjoitettuna Matti Simoselle (os. Leppäkorventie 656, 
35750 Väärinmaja) tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen vaarinkuitu@phpoint.fi  
 
Haasta naapurisikin mukaan, sillä mitä enemmän osallistujia on, sitä 
kustannustehokkaammin työ voidaan toteuttaa! Vasta kustannuslaskennan kautta 
voidaan päättää, mihin kaikkialle kuituverkko voidaan vetää. Liittyvä kiinteistö voi sijaita 
myös naapurikunnan puolella (Mänttä-Vilppula, Juupajoki).  
 
Valokuituverkon rakentaja valitaan kilpailutuksen perusteella maaliskuun aikana, ennen 
rahoitushakemuksen jättämistä ELY-keskukseen.  
 
 
Mistä saa lisätietoa? 
 
Kerromme mielellämme tarkempia tietoja. 
Ota yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin: 
Matti Simonen  050-525 6216  matti.simonen@phpoint.fi TAI vaarinkuitu@phpoint.fi 
Juha Saarilahti 050-567 7942  juha.saarilahti@phpoint.fi 
Petri Asikainen 050-553 9503  petri.asikainen@phpoint.fi 
 
Seuraa tiedotusta!! 
Pääinformaatiokanava on Väärinmajan nettisivut osoitteessa 
 www.vaarinmaja.fi - niillä tullaan tiedottamaan asiasta nyt tiiviisti.  
 
Kaikille avoin TIEDOTUS- ja KESKUSTELUTILAISUUS järjestetään Kylätalo Tapiolassa 
(Hanhontie 10, Ruovesi) lauantaina 4.2.2017 klo 13.  
Talo tarjoaa herkullista hernerokkaa ja kahvit runebergintorttujen kera. 
Olet lämpimästi tervetullut! 
 
 
Väärinmajan Maa- ja kotitalousseura ry:n puolesta 
 
 
Matti Simonen, puheenjohtaja 


