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Valokuituverkon rakentaminen alkoi syyskuussa
Oulaisten Kuitu Oy:n valokuituverkon rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Kaapelinauraus alkoi kolme
viikkoa sitten Raahen rajalta kantatie 86:n varrelta. Verkkoa on sen jälkeen rakennettu edeten kohden
Kaupungin keskustaajamaa. Myös kantatieltä poikkeavien sivuteiden varsille rakennettavat verkonosat
taloliittymineen radan ja Piipsjärven välissä rakennetaan tässä yhteydessä valmiiksi. Kuluvalla viikolla
rakennetaan Haikosaaren alueella.
Kaksi ensimmäistä osa-aluetta on jo valmiiksi suunniteltu ja liittymähinta noilla alueilla on nyt 496€. Nuo
alueet kattavat välin Jouhtenentien pohjoispäästä Kilpualle. Seuraavaksi suunnittelu valmistuu
Merijärventien alkupäässä välillä kaupungin varasto – Nuha. Tuolla alueella liittymähinta on vielä 400€,
mutta nousee uusien liittymien osalta suunnittelun valmistuttua viikolla 43 tuohon samaiseen em.
496€:oon. Aina valmiiksi suunnittelussa olevalla alueella oleviin tilaajiin otetaan yhteyttä suunnittelijamme
toimesta. Suunnittelija käy jokaisessa tilaajakohteessa ja yhdessä kiinteistönomistajan kanssa
suunnittelee kaapelireitin kiinteistön alueelle ja laatii ns. pihakuvan. Kaikkiin asiakkaisiin ollaan aikanaan
yhteydessä. Olkaa ystävällisiä ja vastatkaa suunnittelijan yhteydenottoon mahdollisimman pian
sen saatuanne. Ensimmäinen yhteydenotto tulee pääsääntöisesti sähköpostilla.
Kaapelireiteille tulevia teiden alituksia on myös tehty jo useamman viikon ajan ja iso osa pääteiden
varsilla olevista alituksista on jo valmistunut. Alituksia on tehty ja tehdään ennakoiden myös alueilla,
missä rakentaminen tapahtuu vasta ensi vuoden aikana. Laitetilarakennukset ovat työn alla ja
valmistuvat marraskuussa, jonka jälkeen ne siirretään paikoilleen Oulaisiin. Toinen
kaapelinasennusryhmä aloittaa laitetilat yhdistävän kaapeloinnin rakentamisen keskustaajaman
alueella viimeistään viikolla 43.
Yhtiön myynti- ja markkinointikoordinaattorina yhteistyökumppanimme Kaisanetin palveluksessa
työskennelleen Heidin työsopimus työnantajansa kanssa päättyi, eikä Heidi ole enää
käytettävissämme. Kiitokset vielä Heidille hyvin tehdystä työstä. Myös yhtiön tekemä myynti- ja
markkinointisopimus Kaisanetin kanssa päättyy viikon 41 lopulla, mutta yhteistyö Kaisanetin kanssa
jatkuu suunnitellusti mm. verkon operoinnissa.
Yhtiön toimistolta osoitteesta Revonkatu 1 on saatavissa kaapelinsuojaputkea pihamaalla tehtäviä
kaapeliputkituksia varten. Mikäli olette tilanneet kuituliittymän ja pihallanne tehdään
pihanrakennustöitä vielä kuluvan syksyn aikana ja haluatte ennakoida ja itse pihatöiden yhteydessä
varautua kuituliittymän rakentamiseen, voitte noutaa suojaputken toimistoltamme veloituksetta.
Suojaputken asentaminen on täysin vapaaehtoista.
Yhtiö on aloittanut tiedottamisen myös SeutuMajakassa. Kuidun Kulmassa seurataan
rakentamisen edistymistä ja tiedotetaan verkonrakentamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Oulaisten oma verkko tehdään yhdessä!
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