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Valokuituverkot vetämään,  Hankenro 16585 
Hakija 
Kalajoen kaupunki on 12644 kuntalaisen muodostama kunta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa.  
Kalajoen kaupunki tuottaa kunta- ja viranomaispalveluita alueelleen ja lisäksi Kalajoen kaupunki tuottaa mm. naapuri-
kuntien Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Raahen sekä Siikajoen maaseutupalvelut, josta käytetään nimeä  
KaSi- maaseutupalvelut. 
 
Hankkeen toiminta-alue ulottuu Kalajoen, Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Raahen toiminta-alueelle, lukuun ottamatta 
Siikajoen kunnan aluetta, jonne on jo toteutettu oma hanke.  
 
Tiivistelmä  
Valokuituverkot vetämään  –hanke on digitaalisia palveluita ja tietoverkkoja koskeva tiedotus- ja aktivointihanke, jolla   
edistetään laajakaistaverkkoinfrastruktuuri -hankkeita ja sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja kehittämistä Alavieskan, 
Kalajoen, Merijärven, Pyhäjoen ja Raahen maaseudun yrityksille, maatiloille ja asukkaille, joilla ei ole kaupallista kuitu-
verkkoyhteyttä saatavilla. 

Kohderyhmä 
Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Pyhäjoen ja Raahen maaseudun yritykset, yhdistykset, maatilat, asukkaat ja muut      
toimijat.           

Aikataulu 
16.5.2016 – 31.12.2018 

Tavoitteet 
Valokuituverkoston rakentamisen käynnistäminen ja tähän liittyvien suunnitelmien, selvitysten, mahdollisten lupien valmis-
telu ja haku, tavoitteena huippunopean laajakaistan saatavuuden parantaminen maaseutualueilla. 

Hankkeen sisältö ja keskeiset toimenpiteet 
Hankkeessa tiedotetaan, ohjataan ja aktivoidaan kylien yrittäjiä ja asukkaita yhteisen laajakaistan hankkimiseen. 
 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:  
1) aktivointi ja tiedottaminen sekä ohjaus; järjestetään yleisiä tiedotustilaisuuksia, koulutetaan kyläkohtaisia aktivaattoreita      
ja verkostoidutaan. Lehdistöä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään tiedottamisessa 
2) osallisten kartoittaminen ja sitouttaminen jatkohankkeeseen  
3) verkkojen suunnittelussa ohjaaminen   
4) toteutushankkeiden suunnittelun ohjaus 
 

Hankkeen vaikutukset ja keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena tietoisuus tiedonsiirron merkityksestä, verkossa olevista palveluista ja valokuituverkosta niiden     
saatavuuden turvaajana on parantunut. Projektin tuloksena tietoisuus mahdollisuudesta kiinteän laajakaistan saamiseksi 
kyliin jossa sitä ei ole, paranee. Hanketta jatketaan toteutushankkeilla, joissa rakennetaan valokuituverkko maaseutu-
alueille sekä perustetaan tarvittavat yhtiöt kuituverkkoa operoimaan sekä käyttäjäyhtiöt. 
 
Hankkeen aikana ennakkoon valokuidusta kiinnostuneiksi ilmoittautui 2108 kiinteistöä, joista asuinkiinteistöjä 1870 kpl, 
maatiloja 131 kpl, yrityskiinteistöjä 29 kpl ja rivi- ja kerrostaloja sekä muita kiinteistöjä 78 kpl. Hanke järjesti 39 infotilai-
suutta hankealueella sekä osallistui erilaisille messuille ja tapahtumiin. 

 

Kustannukset ja rahoitus 
Kustannukset :                      157883,49 € 
Rahoitus:  EU-osuus              66311,06 € 
                  Valtio                    85257,09 € 
                  Kalajoen kaupunki 6315,34 € 
 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki, kehittämispalvelut 
Maaseutujohtaja Antti Pulkkinen, puh. 044-469 1251 
Elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044-4691 246 
Tietohallintojohtaja Sami Krank, puh. 044-469 1350 
Hanketyöntekijä Tony Kuntsi, puh. 044-469 1247  


