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Sisällys

Onnenpyöräämme on 
pyöritetty jo yli 20 000 kertaa. 

Suosittu aktiviteetti kulkee 
mukanamme myös tulevissa 

tapahtumissa.

TIESITKÖ!



Kuten viimeistään lehtemme kannesta huomasit, 

Pohjois-Hämeen Puhelin on uusinut brändinsä ja 

on nyt ElmoNet.  

Tässä lehdessä kerromme muutoksen taustoja 

ja pääsemme mutustelemaan uutta brändiämme 

yhdessä teidän lukijoiden kanssa. 

Olemme olleet olemassa yli 120 vuotta,  

50-luvulta lähtien Pohjois-Hämeen Puhelimena. 

Uudistus on iso jo tässä mielessä. Vanhassa nimes-

sämme oli kuitenkin kaksi ongelmaa: toinen oli 

”Pohjois-Häme” ja toinen ”puhelin”. Emme toimi 

enää vain Pohjois-Hämeen alueella ja pääpaino 

palveluissamme on valokuituyhteyksissä. 

Uuden edessä on siis syytä olla valppaana 

ja toimintavalmiina! Ilman avointa asennetta ei 

mikään mene eteenpäin. 

Voidaksemme keskittyä ydintehtäväämme, 

valokuituyhteyksien ja palveluiden tuottamiseen 

kuluttajille, taloyhtiöille ja operaattoreille, olemme 

lisäksi myyneet yritysasiakkaiden liiketoiminnan 

1.5.2020 lähtien tytäryhtiöllemme Elmolle. Elmo 

on kattava ICT-talo, jonka toiminta nojaa meidän 

tavoin ylivoimaiseen asiakaskokemukseen ja joka 

on saavuttanut erinomaisen maineen omassa 

asiakaskunnassaan. Uskomme, että näin kaikki 

asiakkaamme saavat jatkossa parasta mahdollista 

palvelua. 

Olemme siis nyt sukunäköisesti ElmoNet ja 

Elmo. Toimintamme, kuten tarinan urheilijasankari 

Elmon, on sinnikästä ja määrätietoista. 

Toivotamme teidät lämpimästi mukaan 

määrätietoiselle matkallemme kohti valokuidun 

kirkastamaa tulevaisuutta!

Kevätterveisin

Juha Ahoniemi 

toimitusjohtaja 

ElmoNet

UUTTA KOHTI 
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Maailma kehittyy valonnopeudella ja niin pitää 

kehittyä myös palveluiden. ElmoNet on alueensa 

hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen tietoliikenteen asialla. 

Valokuituvaikuttajana kytkemme kodit, kylät ja 

taloyhtiöt kiinni maailmaan. Kerromme tässä jutussa, 

miten ja miksi meistä tuli ElmoNet.

Valoisa tulevaisuus valokuidussa 

Konserniimme kuuluu meidän lisäksemme tytäryh-

tiömme Elmo, joka on huikean maineen asiakaskun-

nassaan saavuttanut ICT-talo. Päämajaansa Elmo 

pitää Tampereella. 

Tulevaisuuden visiotamme pohtiessamme 

päätimme selkeyttää yhtiöidemme liiketoiminnan 

ydintehtävät: Nyt Elmo vastaa yritysasiakkaidemme 

ICT-palveluista ja me ElmoNetillä voimme keskittyä 

valokuituyhteyksiin sekä henkilö-, taloyhtiö- ja ope-

raattoriasiakkaiden palveluihin. 

 

Koska niin se tuppaa olemaan, että mitä  

useampi pallo on ilmassa, sitä helpommin  

ne karkaavat. Kun keskittyy yhteen asiaan,  

voi tehdä sen erityisen huolella. 

Elmo ottaa reilut 300 yritysasiakastamme  

huomaansa 1.5.2020 lähtien.

Miksi ElmoNet? 

Mistä sitten uusi nimi? Miksi se ylipäänsä piti vaihtaa?

– Olemme olleet olemassa yli 120 vuotta ja  

meidät tunnetaan Pohjois-Hämeen Puhelimena, 

joten uudistus on iso jo siinä mielessä. Olemme  

myös kasvattaneet toiminta-aluettamme Pohjois- 

Hämeestä laajemmalle ja nykyiseltään liiketoimin-

tamme pääpaino on valokuitu, ElmoNetin toimitus-

johtaja Juha Ahoniemi taustoittaa.

Olemme nyt ElmoNet

– TERVETULOA KYLÄN 
NOPEIMPAAN YHTIÖÖN
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Työpöydällä oli kevään mittaan kokonainen joukko 

vaihtoehtoja Ringasta Santraan, mutta ElmoNet al-

koi maistua koko ajan paremmalta. Uuden brändin 

haluttiin olevan sukunäköinen Elmon kanssa. 

Elmo ja ElmoNet kertovat nyt samasta hyvästä 

palvelusta ja auttavat toinen toisiaan. 

– Toimintamme, kuten urheilijasankari Elmon, on 

sinnikästä ja määrätietoista. Se, mitä tytäryhtiömme 

kutsuu “The Elmo Wayksi”, tarkoittaa ihmisläheistä 

otetta. Sen arvon jaamme heidän kanssaan. 

Uusi ilme, samat ihmiset

Lähtevätkö myymälät, supistuvatko palvelut?  

Ei ja ei.

Myymälämme palvelevat kuten ennenkin 

ja teitä auttavat tutut ihmiset. Nyt myymälöiden 

katoilla komeilee vain uudet ElmoNet-kyltit ja 

ikkunateippaukset on uudistettu uuden brändin 

mukaisiksi. ElmoNetin henkilöasiakkaiden palvelut 

ja hinnat säilyvät ennallaan. 

Arvot todeksi tarinoissa

Arvomme ovat olleet myös muuttumattomat läpi 

vuosien, sillä niitä ei ole vedetty hatusta. Nyt ne on 

ainoastaan kirkastettu ja koottu brändikirjaamme 

tarinoiden kera. Muun muassa tällaisia tarinoita on 

arkemme ihanien asiakkaidemme parissa poikinut.  

Nuorekkuus: Tekijät nuorenevat silmissä

“Minä ja kollegani oltiin korjaamassa yhteysvi-

kaa pariskunnan luona. Vian löydyttyä selvitin 

syyn rouvalle. Hän ei ymmärtänyt asiasta, 

joten soitti miehelleen, joka kommentoi: 

“Onko siellä taas se huutava lappalainen?”. 

Vaimo sanoi: “Ei! Nyt on kaksi komeaa nuorta 

miestä”. Nauruhan siitä saatiin.”

Paikallisuus: Ekstraa puolin ja toisin 

“Vuosikymmeniä talossa ollut myyjä täytti 60 

vuotta, ja sitä juhlistettiin myymälässä tarjo-

amalla asiakkaille kakkukahvit. Eräs asiakas 

tuli pyytämättä haitarin kanssa ja lurautti 

syntymäpäiväsankarille onnittelulaulun.”

Joustavuus: Kyllä viikonloppuna pitää TV näkyä!

“Oli viikonloppu tulossa eikä asiakkaalla näky-

nyt TV:ssä kuva. Myymälät olivat jo menossa 

kiinni, mutta totesimme, että kyllä TV pitää 

viikonloppuna näkyä. Puhelimessa käytiin 

vaihe vaiheelta tehdasasetusten palautus ja 

kanavien haku. Asiakas tuli seuraavalla viikolla 

kiittelemään.”

TIESITKÖ!
Pitkäaikaisin työntekijämme on 

Voitto Ahola. Hän on ollut talossa 
yli 40 vuotta ja toimii edelleen 

järjestelmäasiantuntijan tehtävissä.

Brändi vaihtui, ihmiset pysyvät. Markkinoinnista  

vastaa edelleen iloinen ja tehokas Eveliina Raitanen.



Viemme valokuidun 
ilosanomaa 

yhä laajemmalle
alueelle!

Nykyisten toimi-
alueidemme lisäksi 

kasvamme Jämsän ja 
Keuruun seuduille. 

Ylöjärvi

Kuru

Virrat

Ruovesi

Juupajoki

Orivesi

Mänttä-
Vilppula

Keuruu

Jämsä



SOHVAPERUNAT
Kysyimme Facebookissamme, mitä ElmoNetin kotisohvilla tykätään katsoa.  

Tässä on kolmen Sohvaperunamme eli “sohviksemme”  
kanava- ja ohjelmasuosikkeja. 

“Olen ollut penkkiurheilija koko ikäni ja urheilua tulee katsottua eniten Kakkoselta. Etenkin tal-

vilajit kuten hiihto ja ampumahiihto kiinnostavat. Meillä on kahden hengen talous ja mies on 

viikot reissuhommissa, joten saan rauhassa katsella mitä vaan. Viikonloppuja vietämme usein 

mökillä, jossa on kaksi telkkaria, joten sielläkään ei tarvitse kinata kanavista. Mies tykkää kat-

soa Netflixistä sotadoku mentteja. HBO:n lopetin, kun en löytänyt sieltä katsottavaa, mutta sen 

sijaan Ruutu+:sta katson Greyn Anatomian jaksot usein etukäteen. Myös skandinaavisiin rikossarjoi-

hin jään helposti kiinni, esimerkiksi Yle Areenasta näkyvä “Heikolla jäällä” on tosi hyvä, samoin Wisting.”

MAARIT KOIVUMÄKI, MÄNTTÄ. SUOSIKIT: TV2 JA URHEILU.

“Yleensä hahmot on se, mikä sarjassa koukuttaa. Hyvän hahmon vuoksi saatan jäädä seuraa-

maan etenkin rikossarjoja. Hyviä ovat olleet esimerkiksi Nelosen Blindspot ja Ylen “Totuuden 

taakka.” Olen kyllä aika kaikkiruokainen TV-viihteen osalta ja telkkaria tulee katsottua ihan 

hirveästi, monta tuntia päivässä. Myös realityä, kuten TLC-kanavaa ja Suomen Supernannya - 

sekä tietenkin kaikkea, missä on eläimiä. Telkkari saattaa olla päällä aamusta iltaan, mutta eri 

juttu on, kuinka paljon sitä lopulta oikeasti katsoo. Suoratoistopalveluista käytössä on tällä hetkellä 

HBO, josta katson sarjoja ja leffoja; urheilua en sen sijaan telkkariini tarvitse.”

MAARET HALONEN, RUOVESI. SUOSIKIT: TLC, ELÄINTOHTORI POL, TOTUUDEN TAAKKA, BLINSPOT.

“Olen jo eläkkeellä, mutta lastenlasten kanssa tulee katsottua Pikku Kakkosta, samoin kuin 

aikoinaan omien lasten kanssa. Se on todella laadukas ja kestänyt aikaa. On mukava nähdä, 

miten lapset ovat siitä innoissaan ja onhan Karvakuonot käynyt täällä Ruoveden vesilläkin. 

Lapsenlapsista 5-vuotias osaa jo laittaa mummolassa itse Netflixin päälle. Asumme mieheni 

kanssa omakotitalossa, jossa on makuuhuoneessa toinen televisio. Ja kyllä sitä tarvitseekin välillä 

oman telkkarin, riitahan siinä muuten tulee! Mies katsoo kaikkea, minun makuun joskus liian ra-

juakin. Yleensä telkkaria tulee katsottua pari tuntia päivässä, mutta voi käydä niinkin, etten itse asiassa 

katsele sitä, vaan olen jo nukahtanut lepotuoliin.”

SEIJA NIININEN, RUOVESI. SUOSIKIT: PIKKU KAKKONEN.

Tätä katsovat ElmoNetin 
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TERVETULOA 
VIERAILULLE UUSILLE 

SIVUILLEMME!

Uusi brändi tarvitsee uudet 
kotisivut ja ElmoNetin tuliterille 
sivuille pääset vierailemaan 
osoitteessa elmonet.fi. 

Otetaan kierros uudessa 
kodissamme. Tänne päin, 
käyhän peremmälle! 

TIESITKÖ!
Nostimme nopeuksia,  
hinnat pysyivät samana tai  
jopa laskivat. Lue tiedote:  
elmonet.fi/ajankohtaista



Ajankohtaista 

ElmoNetin 

ajankohtaisuutiset 

löydät tästä. Nappaa 

tarjoukset ja tutustu 

tuleviin tapahtumiin. 

Täältä löydät myös 

asiakaslehtemme 

sähköisen version. 

Sähköiset palvelut: 

Täältä pääset vanhaan 

tuttuun tapaan, vaikka 

kanavakaupoille 

24/7 tai muuttamaan 

tietoturvapaketti - 

tilaustasi.

Palvelu-nostot: 

Netti 

Tärkein tuotteemme on 

tietenkin ensimmäisenä. 

Kylän nopein laajakaista 

on yhden klikkauksen 

päässä.  

Tv 

Mitä tekee netillä, jos sen 

päälle ei saa viihdettä? 

Tästä pääset ElmoNetin 

kautta tarjoutuviin 

kanavavaihtoehtoihin ja 

TV-palveluihin. 

Elmo 

Tytäryhtiömme ICT Elmo 

Oy hoitaa jatkossa 

yritysasiakkaiden 

moninaiset tarpeet. 

Elmon lämpimään 

huomaan yritykset 

pääsevät etusivumme 

oikotieltä.

Huoltokatkot ja 
häiriöt 

Päivitämme tiedotteet 

katkoista ja häiriöistä 

kotisivuillemme 

välittömästi. Häiriöstä, 

josta ei vielä ole 

tiedotettu, voit ilmoittaa 

vanhaan tuttuun 

puhelinnumeroomme. 

Asiakaspalvelu 

Vaikka brändi uudistui,  

teitä palvelevat tutut 

ihmiset. Numeromme 

säilyivät ennallaan; 

sähköposteissa 

muistathan käyttää 

jatkossa @elmonet.fi 

-osoitetta.
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Vaikka kotona on Virtain nopein 1000/1000-valo-

kuituyhteys, lähtee Antti silti etätöihin Hacklabin 

tiloihin, joissa hän pyörittää nuorten teknologiaker-

hoa. Töissä pärjää kevyemmälläkin 250-yhteydellä, 

mutta kotona tietoliikenne kuormittuu enemmän. 

Antti oli kärppänä kun 1000/1000 Mbit/s -yhtey-

destä alkoi liikkua puheita. 

– Kun tonnisesta yhteydestä tuli ensimmäisen 

kerran vihiä, kyselin Pohjois-Hämeen Puhelimelta 

eli nykyiseltä ElmoNetiltä, olisiko yhteys saatavissa. 

Loppusyksystä minulle kerrottiin, että voidaanhan 

me tämä yhteys jo sinulle kytkeä. Pääsin siis vähän 

etukenossa testaamaan sen toimivuutta, Rintala 

kertoo. 

4K:n myötä alkaa nopeudet kodeissa kasvaa 

Rintala asuu perheineen omakotitalossa. Tieto-

liikennetarpeita tulee neljän lapsen ja kahden 

aikuisen, seitsemän iPadin, kuuden iPhonen ja 

tietokoneiden edestä. Striimauspalveluista Ruutu+, 

C More, HBO, Netflix ja Viaplay ovat ahkerassa 

käytössä. 

– Onhan noita striimauspalveluita jo aika läjä, kun 

on kuuden ihmisen mielipiteet ja suosikit. Yhden 

sain karsittua! Amazon Primea emme enää tilaa, 

Antti naurahtaa. 

Valokuitu oli Rintalan perheen asuinalueella 

valmiiksi rakennettuna, joten käyttöönotto kävi 

näppärästi. Teknisistä asioista kiinnostunut Antti 

laittoi heti netin nopeustestiin. Tulos: yhteys antoi 

sen, minkä lupasi. 

– Toki yhteyden maksimaalinen käyttö vaa-

tii “raudaltakin”, että on viimeisimmät laitteet 

käytössä. Kotitalouksissa jo 90 % nettiliikenteestä 

on striimattua videota ja musiikkia, ja uskon, 

että kunhan 4K-video yleistyy, päivittyy meilläkin 

Apple-telkkari aika nopeasti 4K-versioon. 

4K-videoista ja UHD- eli Ultra HD -televisioista 

on paljon puhetta, mutta käytännössä 4K-tarkkuu-

della kuvattua sisältöä on vielä markkinoilla ver-

rattain vähän. UHD:ssa on noin 8,5 megapikseliä, 

mikä on neljä kertaa enemmän kuin Full HD:ssa. 

Kunhan 4K alkaa olla arkipäivää, nostaa moni koti 

varmasti myös nettinopeuksiaan. Valmius tähän on 

nyt ElmoNetillä olemassa. 

1000/1000-yhteys tekee striimauksesta sujuvaa

Antti Rintala (35) on perheineen paluumuuttajia. Virrat alkoi 
kiinnostaa, kun perhe kasvoi ja ura oli siinä vaiheessa, että IT-yrityksen 

pääarkkitehdin tehtävät hoituivat varsin vaivatta myös etänä. 
Rintala uskoo, että etätyötrendi on täällä jäädäkseen ja 4K tulee 

räjäyttämään tonnisen netin suosion. 

ANTIN KOTONA MENNÄÄN  
TUHATTA JA SATAA 
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Tässä on “Principal Architect” Antti Rintalan etätyöpiste. 

Hän toimii Virrat Hacklab ry:ssä hallituksen puheenjohta-

jana. Yhdistys pitää TIKIS-kerhoa, joka on lapsille tarkoi-

tettu tiede- ja teknologiakerho, jossa tehdään projekteja 

mm. laserleikkurin ja 3D-tulostimen avulla. 

Yhä useammat ovat etätöissä 

Haastatteluhetkellä Antin vaimo on toisessa työ-

huoneessa hoitamassa omaa telcoaan. Rintalan 

perhe on malliesimerkki siitä, mihin maailma on 

menossa: Kun kaupungeissa kulut kasvavat ja 

elämä muuttuu yhä hektisemmäksi, moni muuttaa 

maaseudulle ja alkaa tehdä etätöitä. 

Kevään mukanaan tuoma korona-kriisi on 

myös osoittanut etätyövalmiuden merkityksen:  

valokuitu on pelastanut monella työnteon jatku-

vuuden etänä ja online. 

– Meillä Houston Incillä noin 30% työstä teh-

dään etänä. Työntekijämme voivat tehdä töitä 

kotoa, työmatkalta tai vaikka kahvilasta käsin. 

Teemme digitaalisia ratkaisuja monelle suuryrityk-

selle ja etätyöt sujuvat erilaisten työkalujen avulla 

saumattomasti, Antti kertoo oman yrityksensä 

arjesta. 

Rintala uskoo, että maaseudulla eletään rene-

sanssin alkua ja etätöiden merkitys kasvaa jatkossa 

entisestään. 

– Tietoliikenneinfran kasvu maaseudulla on ol-

lut hurjaa ja sen merkitys muuttoliikkeelle on ilmei-

nen. Pienten kaupunkien pitäisi mielestäni miettiä 

uusia innovaatioita etätyöskentelyn mahdollistami-

seksi. Vuokrattavat etätyöpisteet ja videoneuvot-

teluhuoneet saattaisivat olla yllättävän kysyttyjä ja 

keskitettynä muodostaa mielenkiintoisia osaamis-

keskittymiä yli toimialojen.
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“2020 vuodesta tulee erittäin kiireinen! Tukihankkeita on useita tälle 

vuodelle, myös hyvin isokokoisia. Uusi hankekausi alkaa ensi vuonna,  

ja se saattaa tuoda uutta rakentamisen tukirahaa jakoon”,  

neuvovat ElmoNetin Matti Tuuri ja Satu Heikkilä.

Valokuitu kiinnostaa - 

HANKKEITA
ENNÄTYSMÄÄRÄ 

12



– Näissä tilanteissa tietoliikenneverkot kuormittuvat 

äärimmilleen, etenkin kun ihmiset ovat käyttäneet 

ennätysmäärän suoratoistopalveluita. Keväällä 

julkistamamme 1000/1000 Mbit/s -yhteys ei olisi voi-

nut tulla parempaan ajankohtaan. Sillä tiedonsiir-

ron määrä on käytännössä rajaton, toimitusjohtaja 

Juha Ahoniemi toteaa. 

Edellisvuonna kaivettiin ja paljon

Pohjatyöt alueen hyvälle tietoliikenteelle vahvistui-

vat myös vauhdikkaasti edenneen 2019 vuoden 

myötä: ElmoNetillä oli uusia valokuituhankkeita 

ennätysmäärä ja ennätyksellisessä mittakaavassa.  

– Etenkin Ruovedellä oli lukuisia kyläyhdistys- 

vetoisia hankkeita. Alueemme kunnat ovat pitkälti 

maaseutukuntia, joissa on nyt hyvin tiedostettu 

nettiyhteyksien tärkeys asumisen edellytyksenä. 

Myös maatalous elinkeinona tarvitsee tietoliikenne-

yhteydet järjestelmiin, joilla eläinten hyvinvointia 

voidaan seurata ja ylläpitää myös etäohjatusti, 

Satu Heikkilä ElmoNetin myynnistä sanoo. 

Hankkeita on tehty yhteistyössä Elenian kanssa, 

joka on samalla uudistanut sähköverkkojaan. 

– Koko alueen hyvinvointi paranee kerralla, kun 

sähköverkkoja kaapeloidaan maan alle saman-

aikaisesti valokuiturakentamisen kanssa. Hom-

mat etenevät yhden kaivuun taktiikalla, ja tässä 

verkkosuunnittelijamme tekevät hyvää yhteistyötä 

eri tahojen kanssa. Viime syysmyrskyjen aikaan jo 

huomattiin, että Elenian häiriökartassa oli Ruove-

den kokoinen aukko, Heikkilä huomauttaa. 

Edellytyksiä etätöihin, häiriöttömään  

televisioon ja kodin arvon kasvuun

Valokuituyhteyksiä tilaavat niin nuoret lapsi perheet 

kuin ikääntyvät kuntalaiset. 

Nuoremmalle työssäkäyvälle väelle kodin 

varma netti mahdollistaa etätyöt ja nostaa oman 

kodin arvoa; ikääntyvä väki varmistaa valokuitu-

yhteydellä edellytykset asua omassa kodissa 

mahdollisimman pitkään. Monet peruspalvelut 

kuten pankkipalvelut toimivat jo pääosin netissä, ja 

tulevaisuus tuo ratkaisuja, joita ei osata vielä edes 

kuvitella. 

– Puhe 5G:stä koskee lähinnä kaupunkeja, 

muttei yhteytenä palvele riittävästi haja-asutus-

alueiden ja maaseudun tietoliikennetarpeita. 

Painotamme ElmoNetillä, että valokuitu on nimen-

omaan kodin nettiyhteys ja ratkaisu, joka toimii 

vielä 50 vuoden päästä, Heikkilä sanoo. 

Yksi puuhaihminen voi saada ihmeitä aikaan 

Matti Tuuri työskentelee ElmoNetin valokuituraken-

tamisen suunnittelupäällikkönä ja vetää kolmen 

hengen tiimiään. Valokuituhankkeissa hän on 10 

vuoden aikana huomannut, miten tärkeä rooli 

yhdelläkin kyläyhdistyksen puuhamiehellä tai 

-naisella voi olla. 

– Paikallisilla yhdistyksillä ylipäänsä on erittäin 

iso rooli! Valokuitu ei ole mikään itsestäänselvyys, 

joka tulee jossain vaiheessa joka paikkaan, vaan 

se vaatii aktiivisuutta paikallisilta asukkailta. Uusi 

hankekausi alkaa vuonna 2021, ja se saattaa 

Vuosi 2020 on ollut vähintäänkin ennalta-arvaamaton. Maailman 
uusiksi laittanut koronavirus on ollut tositesti myös sille, mitkä asiat 

hoituvat verkossa ja etänä. Jos etätyöt eivät tähän asti olleet 
yrityksessä tuttu käytäntö, viimeistään kevät pakotti monet yritykset 

laittamaan etäyhteydet kuntoon. 
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tuoda uutta rakentamisen tukirahaa jakoon. 

Ilman rahoitustukea valokuitua on lähes mahdo-

ton rakentaa etenkään haja-asutusalueille, joten 

kannattaa olla aktiivinen, kun sen aika on, Tuuri 

suosittaa. 

ELY-rahoitteisia valokuituhankkeita on viime 

aikoina käynnistynyt myös Oriveden ja Jämsän 

suunnalla, jonne ElmoNetin alue on laajenemassa.

Lisäksi hankkeita on käynnissä Ylöjärvellä 

Kurussa sekä Mänttä-Vilppulan eteläisissä osissa, 

jotka ovat ElmoNetin perinteisempää toimialuetta. 

Kaikkineen hankkeet ovat varsin massiivisia ja kes-

tävät yleensä pari vuotta.

ElmoNet auttaa hankepapereissa ja  

infotilaisuuksissa 

Kun kyläyhdistys lähtee kilpailuttamaan valokuitu-

hanketta, on hanke aina julkinen ja mikä tahansa 

toimija vapaa tarjoamaan toteutusta. ElmoNet 

laskee itseään kiinnostavista hankkeista oman 

arvionsa: mitkä ovat etäisyydet, alueen laajuus, 

maastotyyppi ja kotitalouksien määrä. 

Tässä vaiheessa myös esimerkiksi kunnat ja 

sähköyhtiöt kontaktoidaan, jotta tiedetään, onko 

projektiin yhdistettävissä esimerkiksi katuvalojen 

uusimista. Tuolloin saadaan yhdellä kaivuulla suu-

rempi hyöty alueelle. 

Kun toimija on valittu, odotetaan tukirahoitus. 

– Hankkeen käynnistäminen edellyttää aina riittä-

vän määrän tilaajia. Siinä kohtaa hanke-alueen 

paikalliset aktiivit ovat korvaamattomia: Usein he 

tuntevat hanke-alueen ihmiset ja omalta osaltaan 

kertovat valokuidun eduista, Tuuri kertoo.

Yhteistyö ElmoNetin myynnin ja verkkosuun-

nittelijoiden välillä on tiivistä valokuituhankkeiden 

alusta loppuun.

– Tyypillisesti siinä kohtaa, kun kaivinkoneet 

ilmestyvät maisemaan, tulee viimeiset jälkiliittyjät 

mukaan. Moni viivyttää päätöstään varmistaak-

seen hankkeen toteutumisen, kun juuri liittymällä 

mukaan jo alkuvaiheessa hankkeet todennäköi-

simmin saadaan maaliin, Heikkilä jatkaa. 

Vaikka kyläyhdistysten ja hankemoottoreiden 

aktiivisuutta tarvitaan, kenenkään ei tarvitse vetää 

valokuiturekeä yksin. 

 – Meille hankkeet ovat rutiinihommia ja esi-

merkiksi ElmoNetin kokenut asiantuntija Jari Liski 

osaa selvittää hankalatkin asiat. Tiedotustilaisuuk-

sia järjestämme aina toiveiden mukaan ja asenta-

jamme ja toimituspalvelumme saavat tämän tästä 

kiitosta joustavuudestaan. Meihin paikallisena 

toimijana voi ja kannattaa siis ottaa reippaasti 

yhteyttä, Tuuri kannustaa.

ElmoNetin Jari Liski on asiantuntija valokuituhank-

keissa ja tuttu kaveri kyläyhdistysten tilaisuuksissa.

TIESITKÖ!
Olemme tuoneet alueellemme jo yli 3000 km valokuitua.
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Esim. ok-talon
1000/1000 Mbit/s

Tuhatta ja sataa!

44,90 €/kk

Valokuitua ei 
voita mikään!
Se on nopein tietoliikenneratkaisu nyt 

ja 50 vuoden päästä. ElmoNet toimittaa

valokuidun kyliin, koteihin ja taloyhtiöihin. 

 

Katso saatavuus:  

elmonet.fi/netti



MYYMÄLÄT

MÄNTTÄ
Virkamiehenkatu 3
35800 Mänttä
03 486 4280

RUOVESI
Honkalantie 1
34600 Ruovesi
03 486 4220

VIRRAT
Keskustie 7
34800 Virrat
03 486 4290

elmonet.fi


