Case Keski-Suomen Valokuituverkot

Sata megaa kaikille, Telog ja Oteran mahdollistajina
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy toteuttaa uuden sukupolven verkkopalveluitaan
Keski-Suomeen yhteistyökumppaninaan työyhteenliittymä Telog Oteran.
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy hallinnoi ja toimittaa Keski-Suomeen seutukuntiensa asukkaille ja
yrityksille valokuituverkkoa sekä uuden sukupolven verkkopalveluita. Kyseessä on yksi Suomen
suurimmista seutuverkoista.
Työyhteenliittymä Telog Oteran jatkoi valokuitutekniikalla
toteutettavien huippunopeiden verkkoyhteyksien kokonaisvaltaisen toteuttamista Konneveden, Kyyjärven, Multian,
Kannonkosken, Pihtiputaan ja Toivakan kuntien alueella.
Jatkoa tähän avaimet käteen –toimituksena toteutettavaan
hankkeeseen seuraa 2015 niin runkoverkon laajentamisen,
että liityntäverkon rakentamisen osalta.
Kuitua koteihin, valoa pirtteihin
Pienissä kunnissa laajakaistapalveluihin vaihtoehtona on
joko mobiililaajakaista tai valokuitu. Mobiiliyhteys ei kuitenkaan välttämättä riitä otettaessa uusia palveluita käyttöön.
Valokuitu on pitkäikäisin ja energiatehokkain tiedonsiirtotapa, joka tarjoaa tulevaisuuden palveluita jo tänään.
- Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
hyödyntävät viimeisintä teknologiaa ja innovaatioita
tehdessään avointa tiedon valtatietä kerralla kaikille palveluille ja monen sukupolven käytettäväksi. Telog ja Oteran, myös omien alojensa edelläkävijöinä ja innovaattoreina, ovat juuri oikeanlaiset kumppanit toteuttamaan
hankeemme, sanoo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n
toimitusjohtaja Janne Paunonen

mahdollistaa huippunopean 100 megan nopeudella toimiva laajakaistayhteyden saatavuus enintään kahden kilometrin etäisyydellä yli 99 prosentissa vakinaisia asuntoja sekä
yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista
toimipaikoista vuoden 2015 loppuun mennessä.
- Olemme yhdistäneet Telogin teleteknisen osaamisen ja
Oteranin maanrakennustaidot, ja näin voimme tarjota
parhaan mahdollisen kokonaisvastuullisen toimituksen
Keski-Suomen Valokuituverko Oy:n käyttöön, kertoo
Telog Oy:n toimitusjohtaja Ari Asikainen.
Telog on valtakunnallinen tietoliikennerakentamisen projektinjohtotalo, joka toimii yhdessä mittavan partneriverkoston kanssa. Verkostoituneen liiketoimin-tamallinsa ansiosta Telog tarjoaa helpon kokonaispalvelun asiakkailleen.
Vankan alan kokemuksen omaavat telogilaiset takaavat
projektin korkea laadun.
- Toteutamme hankkeen laadukkaasti ja tehokkaasti
yhteistyössä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja
osaavan verkostomme kanssa, sanoo Oteranin toimitusjohtaja Jukka Muhonen.
Oteran on valtakunnallinen infra-alan toimija, jonka toiminta perustuu projektinjohtokonseptiin ja tuotanto-systeemin
mukaiseen hukan ja läpimenoaikojen minimointiin. Oteran
tekee kestäviä ratkaisuja asiakkaidensa kanssa ja auttaa
ympäröivää yhteiskuntaa menestymään kehittämällä jatkuvasti omaa ja yhteistyöverkostonsa toimintaa.

Valokuitu mahdollistaa entistä paremmat palvelut haja-asutusseudun asukkaille. Nopea, symmetrinen jopa
1000 Mb:n nettiyhteys, häiriötön TV-kuva, etätyömahdollisuudet, viihde- ja pelipalvelut, turva- ja kameravalvonta-palvelut sekä varmennus- ja puhepalvelut tulevat
valokuituyhteyden kautta kaikkien saataville.
Kokonaisvastuullisesti asiakasta kuunnellen
Lokakuussa 2013 aloitettu hanke kuuluu Valtion Laajakaista kaikille 2015 – hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on
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