JOS SUUNNITTELET LAAJAKAISTAHANKKEEN TOTEUTTAMISTA,

ALOITA SE ESISELVITYKSESTÄ!

Esiselvitys antaa todelliset tiedot laajakaistahankkeen kustannustasosta, rahoitusratkaisuista, hankkeen laajuudesta, aikataulusta,
markkinoinnista, liiketoiminnan kannattavuudesta jne… Perusteellisen
esiselvityksen pohjalta päättäjien on turvallisempaa ja helpompaa
tehdä investointipäätöksiä.
Tarjoamme asiakkaalle laajan palvelupaketin tai sopivia osia siitä.
• Valokuituverkon suunnittelu
• Hankesuunnitelmat Maakuntaliittoon ja Viestintävirastoon
• Kustannusvertailut eri urakointimalleilla
• Rakennushankkeen todelliset kustannukset - rahoitusmahdollisuudet
• Rakennushankkeen aikataulutus
• Urakoitsijoiden saatavuuden kartoitus
• Urakkakilpailutukset – tarjouspyyntöasiakirjat
• Laitetekniset kilpailutukset

VALOKUITURAKENTAMISEN
VANKKAA OSAAMISTA
Tarjoamme kattavat asiantuntijapalvelut valokuituverkon
rakentamista suunnitteleville osuuskunnille ja kuntayhtiöille.

• Urakkasopimusten laadinta – laatukriteerit ja rakennustavat
• Valokuitukaapeleiden sijoituspaikkaluvat viranomaisilta
• Turvallisuuskoordinaattoripalvelut
• Rakennushankkeen laadun valvonta - työmaakokoukset
• Rakentamisen suoritteiden tarkastus ja raportointi rakennuttajalle
• Loppukatselmukset – rakennushankkeen hyväksyntä

Yhteistyökumppaneiden kanssa voimme tarjota kokonaisurakan,
Vuosikymmenten kokemus auttaa laajakaistahankkeenne suunnittelussa,
rakennuttamisessa sekä liiketoiminnan pyörittämisessä uskomattoman paljon.
Pyörääkään ei aina tarvitse keksiä uudestaan.

joka sisältää maanrakennustyöt, kuitujen jatkamiset/päättämiset,
tekniset tarvikkeet, laadukkaat valokuitukaapelit, sekä yllä olevan
palvelupaketin – kannattaa kysyä!

LIIKETOIMINTA

Valokuituverkon rakentamisen liiketoiminta on varsin haastava kokonaisuus. Usein
laajakaistahankkeeseen ryhtyville henkilöille tekniset asiat, sisällöt ja termistöt
ovat vieraita. Jo se, että mitä asioita ja missä järjestyksessä hallitus lähtee viemään
eteenpäin, vaatii tietoa ja kokemusta. Asioiden oikea-aikainen hallinta vaikuttaa
aikatauluihin ja kokonaiskustannuksiin.
Erityisen tärkeätä on selvittää rakennushankkeen kustannukset, rahoitusjärjestelyt
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, kuinka kustannusseuranta ja markkinointi toimivat,
mikä on liiketoiminnan kannattavuus, operaattori/asiakassopimukset, viranomaisraportoinnit jne…
Rakennuskustannusten kurissa pitäminen ja hankkeen rahoitus ovat
vaikeimmin hallittavia osa-alueita laajakaistahankkeissa. Näissä
tärkeissä asioissa yhtiöllämme on vankka käytännön kokemus.

OTA YHTEYTTÄ – OSTA OSAAMISTA!
IT-VALOKUITU OY

Ilkka Tammi

Tuure Hirvonen

Kotipaikka Rääkkylä

Rakennustekniikka

Liiketoiminta

www.itvalokuitu.fi

puh. 044 284 3700
ilkka.tammi@telemail.fi

0400 985 760
tuure.hirvonen@itvalokuitu.fi

REFERENSSEJÄ
RÄÄKKYLÄN VALOPIUHA
”Kuitu kotiin” periaatteella 2012–2014 rakennettu koko kunnan kattava 511 km:n
laajakaistaverkko. Rääkkylässä on vakituisia asuntoja 1267 kpl, joista 1236 asuntoon on rakennettu valokuitu. Lisäksi kesäasuntoihin on rakennettu 257 liittymää.
Verkon suunnittelussa ja rakentamisessa on käytetty uusia kustannuksia säästäviä
periaatteita. Valopiuhahanke toteutettiin osaurakkaperiaatteella. Rakennuspäällikkö Ilkka Tammi ja Osuuskunnan hallituksen pj. Tuure Hirvonen.

LIEKSA – NURMES PILOTTI
Lieksa – Nurmes pilotti rakennettu v. 2009. Tämä oli ensimmäinen Laajakaista
2015 hankkeen ”Kuitu kotiin” periaatteella rakennettu verkko. Verkon pituus oli
105km. Pilotin suunnittelusta, tarjouslaskennasta sekä rakentamisen valvonnasta
vastasi Ilkka Tammi.

KONTIOLAHDEN AMPUMAHIIHTOSTADION
Ilkka Tammi on toiminut vuodesta 1990 kaikissa maailmancupin sekä 1999 ja
2015 MM-kilpailujen tietoliikenneyhteyksien päällikkönä Kontiolahden ampumahiihtostadionilla.

RUNKOVERKKO LAPPEENRANTA – VAINIKKALA - TURKU
Kansainvälinen runkoreitti, joka on rakennettu 2010 -2011. Runkoverkon pituus
on 530km. Hankkeen vastuullisena rakennuspäällikkönä on toiminut Ilkka Tammi.

Esitteen suunnittelu: Monarkia.fi

