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Ensimmäiset liittymät käytössä
Oulaisten Kuitu Oy:n valokuituverkon rakentaminen on suotuisten olosuhteiden ansiosta jatkunut
läpi talven. Rakentaminen on parhaillaan käynnissä Käpylässä, Kytökorventiellä ja Ahonperällä.
Alkaneella viikolla työt aloitetaan myös Lampoperällä. Eli viikosta 11 eteenpäin on töissä jälleen
neljä koneryhmää.
Sisäasennuksia on tällä hetkellä valmiina noin 200 ja sisäasennusten tekeminen jatkuu
tauotta. Sisäasennuksia tehdään ennakoiden myös kohteissa, missä taloliittymää tai muuta
verkkoa ei vielä ole rakennettu. Näin toimimalla nopeutamme liittymien valmistumista ensi kesänä ja
jaamme työkuormaa pidemmälle aikajaksolle.
Revonkadun laitetilassa kutakuinkin kaikki komponentit paikoillaan ja niinpä verkko onkin jo
saatu avattua ja jo asiakkaiden käyttöön. Tätä kirjoitettaessa aktiivisia liittymiä on noin sata, jotka
kaikki ovat verkon koillislohkolta, eli ns. Piipsjärven suunnalta. Merijärventien laitetilaa kalustetaan
tulevien parin seuraavan viikon aikana, minkä jälkeen liittyjät myös lounaislohkon eli Petäjäskosken
suunnalta pääsevät ottamaan verkkoyhteyden käyttöönsä.
Maastosuunnittelu on taajama alueita lukuun ottamatta valmis koillislohkolla (junaradan
itäpuoli, joen pohjoispuoli), samoin kuten myös lounaislohkolla (junaradan länsipuoli, joen
eteläpuoli). Seuraavana suunnittelija siirtyy tekemään maastosuunnittelua Mäyränperälle ja
Matkanivaan, joen eteläpuolisille alueille ja sieltä edelleen Pokelaan ja kohti keskustaajamaa.
Liittymätilausten liittymämaksulaskutuskin on jo saatu käynnistettyä. Laskutuksen ja
laskutukseen myöhemmin myös mahdollisesti liittyvät muistutukset ja perinnän hoitaa puolestamme
yhteistyökumppanimme Kaisanet Oy. Tästä syystä tulevat laskutkin noudattavat Kaisanet:in laskun
yleisilmettä ja vaikka laskulla maksun saajana näkyykin em. yhteistyökumppanimme, on lasku
kuitenkin Oulaisten Kuitu Oy:n lasku. Ensimmäisen laskunne yhteydessä saatte myös laskuun
liittyvän tiedotteen.
Asiakaspäätelaitteen ja IPTV -päätelaitteen käyttöohjeet on lisätty kotisivuille
www.oulaistenkuitu.fi. Asiakaspäätelaitteen käyttöönottamiseksi tarvitsee vain laiteen virtalähde
yhdistää sähköverkkoon. Päätelaitteen langattoman verkon verkkonimet (SSID) ja salasanat
(Password) löytyvät laitteen etuosaan liimatusta tarrasta. Huomioikaa, että päätelaitteessa on kaksi
eri taajuudella toimivaa langatonta verkkoa, jotka molemmat ovat käytettävissä. 5GHz -taajuudella
(WiFi 5G) kantama pienempi ja tiedonsiirtonopeus suurempi ja 2.4GHz -taajuudella (WiFi 2.4G)
kantama suurempi ja tiedonsiirtonopeus pienempi.
Oulaisten Kuitu Oy: hallitus on tehnyt päätöksen lähteä tarjoamaan asunto-osakeyhtiöille
asunto-osakeyhtiöiden sisäverkkojen päivittämistä valokuiduksi saman aikaisesti muun
valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Olemme asiasta yhteydessä asunto-osakeyhtiöihin
lähiaikoina.

Hyvää pian alkavaa kevättä.
Oulaisten oma verkko tehdään yhdessä!
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