
 

14.10.2015: Lintumetsän valokuitu viivästyy, 
mutta tulee 
 

Kiitos mielenkiinnostanne Lintumetsän valokuituverkkoon! 
 

Arvostamme haluanne sitoutua ns. oman kylän valokuituosuuskuntaan, mutta valitettavasti kuituverkkoa 
ei juuri nyt pystytä laajentamaan Lintumetsän alueelle. Tämä on erittäin harmillista paitsi teille niin myös 
meille, koska osakkaamme tekivät projektin eteen paljon jalkatyötä. Kirvestä ei silti ole heitetty kaivoon ja 
tähtäämme edelleen valokuidun tuomiseen Lintumetsään. Uskomme, että vielä ennen joulua meillä on 
teille iloisia uutisia kerrottavana. 

 

Projekti nyt ja jatkossa 

 
Lintumetsän aluetta on kartoitettu pitkään, aina vuoden 2014 Lepsämä-päivästä asti kun alueen 
ensimmäiset valokuidusta kiinnostuneet ilmoittivat itsestään. Kiinnostuneita on sittemmin ilmaantunut 
tasaisella tahdilla, mutta koska jäsenistömme antaa panoksensa vapaaehtoisvoimin, oman työnsä ja 
perhekiireidensä ohessa, valokuidun mainonta ja siitä tiedottaminen Lintumetsässä on ollut hajanaista. 
Täten myös Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven Sähkön ilmaantuminen mahdollisina 
yhteistyökumppaneina tuli osuuskunnallemme hieman yllättäen syys-lokakuussa, sillä mitään yhteistyötä 
heidän kanssaan ei oltu aktiivisesti haettu. Sen innostamana jäsenistömme kuitenkin jalkautui ja keräsi 
alueelta hyvän määrän osuuskuntaan sitoutuneita talouksia. 
 
Yhteistyö Nurmijärven Sähkön kanssa kuitenkin lopulta kaatui sen toteuttamien kaivuutöiden 
kustannusrakenteeseen ja kunnan kyvyttömyyteen näin nopealla aikataululla suostua tukemaan 
osuuskuntamme voittoa tavoittelematonta periaatetta. Nurmijärven Sähkö toteuttaa Lintumetsän 
kaivuutyöt merkittävältä osalta suuntaporauksella, joka heidän ilmoittamilla kustannuksilla olikin erittäin 
paljon kalliimpaa kuin mitä valokuituosuuskuntamme on itse omatoimisesti pystynyt toteuttamaan mm. 
Valkjärven alueen putkituksissaan. Kun valokuidun maahan saattaminen osoittautui sääntöjen 
joustamattomuuden johdosta yllättäen mahdottomaksi, yritimme vielä yhtä vaihtoehtoa eli ostaa 
Numminiituntielle nyt turhiksi jäävät sähkötolpat ja vetää valokuitu alueelle ilmateitse. Valitettavasti 
tätäkään eivät säännöt sallineet, sillä tolpat on tuomittu kunnan toimesta poistettavaksi Nurmijärven 
Sähkön oman kaapelin sijoitusluvassa. 
 

Mitä seuraavaksi? 

 
Kiireaikataulun johdosta äsken kuvailtu vastoinkäyminen oli alusta alkaen mahdollinen. Numminiituntien 
kaivuutyö olisi ollut hieno mahdollisuus saada kaapeli siististi alueelle, mutta muitakin vaihtoehtoja on. 
ValkNetilla eli Valkjärven kuituosuuskunnalla on nyt meneillään tärkeä ajanjakso. Osuuskunnan 
tekniikkaa ollaan saattamassa operaattoritasolle, tulovirtaa pyritään laajentamaan ja kannattavuutta 
parantamaan. Jäseniemme joukossa on jo useampi asiantuntija joilta homma kyllä hoituu.  
 
Suunnitelmatyömme jatkuu edelleen, tai paremminkin palaa alkuperäiseen aikatauluunsa. 
Seuraava tiedotteemme tulee joulukuun alussa ilmoittamaanne sähköpostiin, kotisivuillemme ja 
facebookiin. Olemme teihin myös henkilökohtaisesti yhteydessä mikäli jatkosuunnitelmamme 
koskettavat kiinteistöänne. 
 
Pahoittelumme vielä kerran mielipahasta, jota projektin viivästyminen varmasti aiheuttaa. Koko 
jäsenistömme yhteinen toive on, että jonain päivänä voimme yhä tarjota teillekin: 
• vakaan ja häiriöttömän nettiyhteyden 
• kiinteistön arvonnousun 
• mahdollisuuden aikanaan nostaa yhteysnopeudet jopa 1000/1000 megaan tai ylikin 
• tulevaisuuteen valmiin tekniikan, jolla hoituu niin etätyöt, etävalvonta, viihdekäyttö kuin mikä tahansa 
muukin mikä vielä on keksimättä mutta tulee aikanaan olemaan korvaamattoman tärkeää! 
 
Kiitos vielä kerran mielenkiinnostanne Valkjärven valokuituosuuskuntaa kohtaan! 
 
Yhteistyöterveisin, 
Valkjärven kuituosuuskunta, Ilpo Pölönen, ipolonen@gmail.com,  p. 040 830 5984 
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