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Loppuvuoden 2019 tilannekatsaus ja yhteenveto kuluneesta
vuodesta
Oulaisten Kuitu Oy:n valokuituverkon rakentaminen hiljenee vuoden loppua kohden. Piipsjärven
suunta on saatu suunnitellun mukaisesti toteutettua. Petäjäskosken runkolinja päätetään tämän
hetkisen suunnittelun mukaan Lampoperäntien risteykseen. Osa tälle syksylle ja alkutalvelle
rakennettavaksi suunnitelluista taloliittymistä joudutaan valitettavasti jättämään tulevalle kesälle.
Sisäasennuksia on tällä hetkellä valmiina noin 60 ja sisäasennusten tekemistä jatketaan läpi
talven. Tavoitteena saada jo muutoin valmiiksi rakennetut liittymät käyttökuntoon talven aikana.
Lisäksi sisäasennuksia on tarkoitus tehdä ennakoiden myös kohteissa, missä taloliittymää tai muuta
verkkoa ei vielä ole rakennettu. Näin toimimalla nopeutamme liittymien valmistumista ensi kesänä ja
jaamme työkuormaa pidemmälle aikajaksolle. Laitetiloihin sijoitettavien verkon runkolaitteiden pitäisi
saapua viikolla 51, minkä jälkeen myös laitetiloissa tehtävät asennukset pian voidaan aloittaa.
Ennen vuoden päättymistä molemmat nyt rakennetut runkoreitit saadaan kytkettyä laitetilaan
ja laitetilat toisiinsa. Myös Oulaisten Kuitu Oy:n verkon valtakunnanverkkoon yhdistävä liityntäyhteys
yritetään myös saada valmiiksi vielä joulukuun aikana. Maastosuunnittelu jatkuu vielä jonkin aikaa
Matkanivantien suunnalla.
Liittymätilausten liittymämaksulaskutusta ei vielä ole saatu valmiiksi. Laskutusjärjestelmä
vaatii vielä koeajoaja toimivan lopputuloksen varmistamiseksi. Laskutuksen ja laskutukseen
myöhemmin myös mahdollisesti liittyvät muistutukset ja perinnän hoitaa puolestamme
yhteistyökumppanimme Kaisanet Oy. Tästä syystä tulevat laskutkin noudattavat
yhteistyökumppanimme laskun yleisilmettä ja vaikka laskulla maksun saajana näkyykin em.
yhteistyökumppanimme, on lasku kuitenkin Oulaisten Kuitu Oy:n lasku. Ensimmäiset noin 150
laskua on tarkoitus saada lähtemään jo rakennettujen alueiden asiakkaille vielä kuluvan kuukauden
aikana.
Oulaisten Kuitu Oy rekisteröitiin kaupparekisteriin päivälleen vuosi sitten ja alkuvuodesta ja
vielä puolessa välissäkin vuotta ulkopuolisesta saattoi näyttää siltä, että ei tästä mitään taaskaan
tule. Moni alan toimija epäili tavoitettamme, eikä uskonut, että kuluvalle vuodelle olisi mitään
mahdollisuutta onnistua saamaan edes töitä alulle. Moni potentiaalisista yhteistyökumppaneista oli
siirtämässä rakentamisen suosiolla vuodelle 2020. Me kuitenkin yhtiössä jaksoimme uskoa
tavoitteeseemme ja niinpä voimme hyvällä omalla tunnolla nyt todeta, että vuosi 2019 oli yhtiöltä
mielestämme onnistunut. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä yli 1600 asiakkuutta. Oulaisten Kuitu Oy:n
valokuituyhteys on nyt tilattu 55% omakotiasunnoista, 85% asunto-osakeyhtiöistä ja noin 25%
asunto-osakeyhtiöiden huoneistoista. Yli 50 km rakennettua verkkoa, noin 150 rakennettua
taloliittymää, joissa noin 60:ssa myös sisäasennukset valmiina. Laitetilat paikoillaan ja runkoverkon
aktiivilaitteet matkalla. Kiitokset kuluneesta vuodesta.
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