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1. KAKSI PIENTÄ KIRJAINTA

Miten kaikki alkoi

Kaikki sai alkunsa vuonna 1969 varovaisesta ja milteipä epäon-
nistuneesta sotilaallisesta kokeilusta, jonka tuloksena syntyivät 
mm. nopeat kuituverkkoyhteydet. KrsNet on rakentanut omaa 
kuituverkkoa vuodesta 2006 lähtien, eli jo 15 vuotta.

Lähtökohtana oli kaksi kirjainta, nimittäin L ja O.
Kaliforniassa sijaitsevan UCLA-yliopiston tietokoneen oli 

määrä 29. lokakuuta 1969 lähettää toiselle tietokoneelle LOGIN-
komento, mutta vastaanottava tietokone kaatui kahden ensim-
mäisen kirjaimen jälkeen. Hetki jäi kuitenkin historiaan: kaksi 
tietokonetta kommunikoi ensimmäisen kerran keskenään – nykyi-
sen internetin ensiaskel. Yhdysvaltain puolustusvoimat rakensi 
sen jälkeen Arpanet-verkon, jossa lähetettiin ensimmäinen sähkö-
postiviesti vuonna 1971.

Internet-nimitys otettiin käyttöön ensimmäisen kerran 1973 
verkon kansainvälistymisen myötä. Internet-verkko sai alkun-
sa 1983 Arpanetin siirtyessä käyttämään järjestelmää, joka lä-
hetti viestit eteenpäin ja joka antoi jokaiselle tietokoneelle 
oman IP-numeron. Järjestelmä toimii edelleen samalla peri-
aatteella. World Wide Web eli osoitteista, URL-merkkijonoista 
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ja linkeistä koostuva järjestelmä otettiin käyttöön 1989. Neljä 
vuotta myöhemmin verkossa nähtiin myös kuvia. Internetistä tuli 
muotisana ja lehtien toimitukset alkoivat avata omia kotisivuja. 
Henkilökohtaiset tietokoneet (PC) yleistyivät vuosituhannen 
vaihteessa ja internet-yhteydestä tuli ihmisille itsestäänselvyys.

Puhelinliittymästä riippumaton laajakaista eli kiinteä inter-
net-yhteys nopeutti tiedonsiirtoa huomattavasti, mutta aluksi 
sellaisia oli vain suuryrityksillä ja yliopistoilla. Kotitalouksien ja 
pienyritysten saataville laajakaista tuli vuosituhannen vaihteessa. 
Tarpeen ja kysynnän kasvaessa aloitettiin valokuituun perus-
tuvien nopeiden kaupunki-, alue- ja kiinteistöverkkojen raken-
taminen. Siihen saakka verkossa oli surffattu modeemien ja 
ohuiden puhelinlankojen välityksellä. Verkosta tuli kertaheitolla 
huippunopea.

Tietoyhteiskunnan digitalisaatio asetti uusia vaatimuksia 
tiedon jakamiselle. Yhä useammat hankkivat tietokoneita, ja 
älypuhelimissa ja tv-teknologiassa tarvittiin uudenlaista signaa-
linsiirtoa. Valtiovalta luotti siihen, että markkinavoimat eli yksi-
tyiset puhelinyhtiöt ohjaisivat kehitystä.

Puhelinyhtiöt ilmoittivat, ettei niillä ole varaa tarjota nyky-
aikaista laajakaistatekniikkaa haja-asutusalueille. Sen sijaan ne 
aikoivat purkaa kylissä toimineiden osuuskuntien aikanaan asen-
tamat puhelinlangat ja korvata ne langattomalla, vähäkapasiteet-
tisella yhteydellä.

Kyläläiset päättivät tällöin vetää kylään valokuitukaapelin. 
Tämä on tarina KrsNetin alkutaipaleesta vuosina 2006–2021.

2. KRSNETIN SYNTYMÄ

Hubista osuuskunnaksi

   1999–2001: HubNet Rannikko   

Englanninkielinen hub voi tarkoittaa paitsi solmupistettä myös 
solmuasemaa tai verkon vaihtokytkintä. Pohjanmaan eteläisillä 
alueilla ja muutamissa Keski-Suomen kunnista käynnistettiin 
1999 kaksivuotinen EU-hanke nimeltä HubNet. Hankkeeseen 
osallistuneet 14 kuntaa halusivat yhdessä ja koordinoidusti 
hankkia tietoa uuden datateknologian mahdollisuuksista ja hyö-
dyntämisestä. Hankkeen pääpaikka oli Kauhajoella.

Suupohjan rannikkoseudun kunnat (Kristiinankaupunki, 
Kaskinen, Närpiö ja Korsnäs) perustivat samalla tieto- ja viestintä- 
tekniikan (ICT) työryhmän, joka sai tehtäväkseen selvittää 
mahdollisuudet rakentaa Suupohjan alueelle yhteinen tieto-
liikenteen infrastruktuuri. Kun kunnille tarjottiin mahdolli-
suutta osallistua suureen HubNet-hankkeeseen, ne perustivat 
oman osahankkeen HubNet Rannikko, jonka toimisto sijaitsi 
Vocanan kuntayhtymän tiloissa Närpiössä. Hankkeen vetä- 
jäksi valittiin Ulf Grindgärds, joka edusti ICT-työryhmässä 
Kristiinankaupunkia.
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HubNet Rannikko suunnitteli yhdessä ulkopuolisten asian-
tuntijoiden kanssa vuoteen 2000 mennessä yhteisen kuituverkon, 
”sähköisen moottoritien”, joka yhdistäisi kyseiset neljä kuntaa. 
Kuntien oli tarkoitus perustaa tarkoitusta varten Suupohjan 
rannikkoseudun alueverkko Oy, ja HubNet Rannikko huoleh-
ti myös sen suunnittelusta. Ehdotus sisälsi myös liikeidean ja 
kannattavuuslaskelmat. Närpiön ja Kristiinankaupungin kun-
nat veivät suunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
vuonna 2001.

Närpiön kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen. Kris-
tiinankaupungissa ehdotus hylättiin yhden äänen enemmistöllä, 
18 äänesti vastaan ja 17 puolesta.

Vastustajat perustelivat kantaansa mm. sillä, että sen sijaan, 
että kaupunki panostaisi puoli miljoonaa euroa kuituverkkoon, 
sen tulisi vähentää puhelin- ja tietotekniikkakuluja vastaaval-
la summalla. Oliko kunnalla yli päänsä tämän alan osaamista? 
Annetaan markkinavoimien hoitaa asia.

Närpiö perusti seuraavana vuonna oman yhtiön Dynamo Net 
Ab:n kuituverkon rakentamiseksi kunnan alueelle. Kristiinan- 
kaupungissa kunnan ICT-työryhmä jatkoi keskustelua tietojär-
jestelmistä ja ohjelmistoista.

Olisiko valokuitu oikea ratkaisu?

Ulf Grindgärds johti Suupohjan rannikkoseudun tietoverkon 
suunnittelua. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto  

kuitenkin torppasi hankkeen. Kuva: Esa-Matti Åkerberg.
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   2001–2006: Laajakaistastrategiat   

Ulf Grindgärds siirtyi Pohjanmaan liittoon suunnittelemaan valo-
kuituverkkoa, jonka avulla voitaisiin yhdistää maakunnan 18 kun-
taa. Suomen valtio antoi maakunnille tehtäväksi laatia oma laaja-
kaistastrategia vuosille 2006–2010. Grindgärds otti osittain mallia 
Ruotsin kyläkohtaisista kuitukaapeliverkoista ja ennen kaikkea 
Västerbottenin alueen kuntia yhdistävästä verkosta Merenkurkun 
toisella puolella. Hän teki yhteistyötä myös useiden suomalaisten 
hankkeiden sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Pohjanmaan liiton laajakaistastrategia 2006–2010 hyväk-
syttiin 12. joulukuuta 2005. Sen mukaan kuntien tulisi huoleh-
tia siitä, että kotitalouksilla, yrityksillä ja julkisella sektorilla 
olisi vuonna 2010 käytössään kuituliittymä, jonka kapasiteetti 
olisi 100 Mb/s molempiin suuntiin. Tehokasta tietokoneverk-
koa tarvittiin tuolloin ennen kaikkea Vaasan sairaanhoitopiirin 
terveydenhuollossa.

Kristiinankaupungin kylissä Dagsmark, Lapväärtti, Härk-
meri, Skaftung ja Henriksdal laadittiin konkreettisia suunnitel-
mia paikallisen kuituverkon toteuttamiseksi. Suomenkielisen 
Suupohjan alueen kunnat perustivat 2005 alueellisen kuituverk-
koyhtiön Suupohjan Seutuverkko Oy.

Kristiinankaupungin ICT-työryhmässä mietittiin, miten 
kunnat voisivat jakaa resursseja. Miten eri verkot voitaisiin yh-
distää? Todettiin, että tarvittiin laaja väylä, jota kaikki halukkaat 
voisivat vuokrata ja käyttää. Komitea tilasi raportin tietotek-
niikkaan erikoistuneelta tekniikan tohtori Arto Karilalta, joka 
oli auttanut Suupohjan Seutuverkkoa verkon rakentamisessa. 
Hän esitteli joulukuussa 2005 mallin Kristiinankaupungin kun-
taverkkoa varten. Verkko perustui 8–10 kyläverkkoon 150–160 

kilometrin mittaisessa runkoverkossa. Vaiheittain toteutettavan 
kuntaverkon kustannus olisi 1,27 miljoonaa euroa. Raportti tuki 
kylissä tehtyjä suunnitelmia.

ICT-työryhmän pohdintaan vastattiin myös kaikille avoi-
messa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa, jonka Svenska 
Österbottens byar järjesti Kristiinankaupungin asukkaille 
Henriksdalin kylätalolla 1. joulukuuta 2005. Tilaisuuden otsikko 
oli ”Aitoa tulevaisuuden laajakaistaa maaseudulle omin voimin”, 
ja aiheena oli se, miten Kristiinankaupungin asukkaat voisivat 
yhdessä kunnan kanssa rakentaa tulevaisuuden tietoliikenteelle 
tarvittavan infrastruktuurin.

– Aidossa laajakaistassa optinen kuitu vedetään rakennuksen 
sisälle saakka. Kutsussa kerrottiin, että rajaton laajakaista riittäi-
si tulevaisuudessa niin puhelin- ja tietoliikenteeseen kuin myös 
tv:n katseluun.

Kylien asukkaita kehotettiin tulemaan paikalle kuulemaan, 
miten kylä voisi itse rakentaa ja hallinnoida omaa kuituverkkoa 
noudattamalla samaa konseptia, jota Ruotsissa oli käytetty noin 
30 kyläosuuskunnassa, muun muassa Kungälvin kunnan alueel-
la. Asukkaat olivat siellä perustaneet kyläkohtaisia osuuskuntia 
ja vetäneet valokuidun koteihinsa, ja kunta oli auttanut yhdistä-
mään verkon osat toisiinsa. Hasse Eriksson Kungälvistä oli pai-
kalla kertomassa konseptista.

Kokous alkoi sähkökatkoksella, mutta se ei laimentanut in-
nostusta. Kynttilöiden valossa koottiin työryhmä kylien ja kau-
pungin edustajista. Siten aloitettiin hankkeen ”Tulevaisuuden 
laajakaista Kristiinankaupunkiin yhteistoiminnalla” suunnittelu. 
Rahoittajana toimi Studiefrämjandet i Österbotten rf, omista-
jana kaupunki ja osa-aikaisena hankevetäjänä Ulf Grindgärds. 
Hanke käynnistyi maaliskuussa 2006.
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KrsNetin oli tarkoitus olla paikallinen digitaalinen valokuidusta 
rakennettu viestintäverkko tv-palveluja sekä puhelin- ja tieto- 
liikennettä varten. Verkon siirtokapasiteetin tuli olla rajaton ja  
siirtonopeuden sama molempiin suuntiin. KrsNet liitettäisiin inter- 
netiin, yleiseen valtakunnalliseen ja kansainväliseen puhelin-
verkkoon sekä muihin vastaaviin yhtä nopeisiin ja korkealaatui-
siin verkkoihin (DynamoNet, Suupohjan seutuverkko, Kuuskaista 
ym.). Internet oli maailmanlaajuinen. KrsNetin tuli olla kaikille 
avoin ja kilpailuneutraali: yritykset saivat tarjota verkossa palve-
lujaan ja palvelujentarjoajien vaihtamisen tuli olla helppoa.

KrsNetin tuli tarjota nopeaa, laadukasta ja luotettavaa  
yhteyttä digitaalisten palvelujen käyttöä varten ja lisätä 
Kristiinankaupungin vetovoimaa asuin- ja toimintaympäristönä.

Internetiä puhelinverkon kautta tuolloin tarjoavan ADSL-
tekniikan arveltiin tulleen tiensä päähän, koska se tuntui olevan 
kapasiteettinsa äärirajoilla. Useimmat internet-yhteydet olivat 
hitaampia tiedon lähettämisessä kuin sen vastaanottamisessa. 
KrsNetin tuli pystyä välittämään mahdollisimman hyvälaatuista 
tv-kuvaa. Teoriassa verkossa olisi mahdollista lähettää tuhan-
sien tv-kanavien ohjelmia.

   2006: KrsNet:in syntyvaiheet   

Tuleva osuuskunta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä asukkai-
den kanssa. ”Tulevaisuuden laajakaista Kristiinankaupunkiin 
yhteistoiminnalla” -hankkeessa järjestettiin maaliskuussa 2006 
kaikille avoin suurkokous siitä, miten ”KuituKotoa” toteutettai-
siin koko Kristiinankaupungin alueella.

Seuraavassa hieman lyhennetty versio KrsNetin ensimmäi-
sestä konseptista:

KrsNetin tiedonsiirtonopeuden tulisi olla vähintään 100 Mb/s 
molempiin suuntiin – näin se olisi 1 500 kertaa nopeampi kuin 
ISDN ja yli sata kertaa nopeampi kuin tavallinen ADSL.

KrsNet rakennettaisiin kokonaan valokuidusta ja nk. ”älykkäästä” 
laitteistosta, joka yhdistäisi kuitukaapelit ja ohjaisi liikennettä, 
sekä mahdollistaisi monipuolisen palvelutarjonnan.

Hiuksenohut valokuitu voi kuljettaa valon avulla valtavia, peri-
aatteessa rajattomia tietomääriä. Jokaisen kuituparin kapasi-
teetti riittää yli 50 000 tv-kanavan yhtäaikaiseen lähettämiseen. 
KrsNetin runkoverkko haarautuisi eri puolilla kuntaa oleviin 
alueverkkoihin. Alueverkoista vedettäisiin kuitupari jokaiseen 
kiinteistöön ja sisälle rakennukseen.

Asiakkailla olisi kotona päätelaite, joka muuntaa kuidun valosig-
naalit digitaalisiksi signaaleiksi. Digitaaliset signaalit puolestaan 
jatkaisivat matkaa ja muuntuisivat informaatioksi televisiossa,  
puhelimessa, tietokoneessa ja muissa sovelluksissa, kuten 
hälytyslaitteissa.

KrsNetin oli tarkoitus kattaa koko Kristiinankaupungin alue. 
KuituKotoa-verkon rakentamiseksi vaadittiin, että vähintään  
40 % alueen kiinteistönomistajista allekirjoittaa esisopimuksen.

KrsNet oli yksi Suomen edelläkävijöistä putkiin ja puhalletta-
vaan kuituun (eikä kuitukaapeleihin) perustuvan kuituverkon 
rakentamisessa.

KrsNetissä haluttiin tarjota sekä maksullisia että ilmaisia palve-
luja. Jälkimmäiset voisivat liittyä kunnan eri toimintoihin kuten 
kouluun, päivähoitoon, vanhustenhuoltoon, sairaalaan tai  
terveyskeskukseen, yhdistystoimintaan jne. Paikallis-tv:lle  
(KRS-tv) tarjoutuisi verkossa uusia mahdollisuuksia.

Yksityishenkilöille voitaisiin tarjota seuraavia palveluja: tv (IPTV), 
suurnopeuksinen internet, videovuokraus (Video on demand), 
tietokoneohjelmien vuokraus, puhelinpalvelut, paikallis-tv:n 
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lähetykset (KRS-tv), hälytyspalvelut ja videovalvonta, etätyö-
mahdollisuudet, nettipelit, chat-palvelut liikkuvan kuvan kera, 
virheilmoitukset sekä erilaiset varausjärjestelmät (esimerkiksi 
pesutuvan varaus).

Suuren kapasiteetin ja kehittyneen tekniikan avulla KrsNet 
pystyisi huolehtimaan myös seuraavan sukupolven tv-formaatin 
eli HDTV:n (HighDefinitionTelevision) jakelusta. IPTV toisi suuren 
muutoksen tarjontaan ja valinnanvapauteen, useimmat  
kaapeli-tv- tai satelliitti-tv-palvelut saattavat pitkällä aika- 
välillä kadota.

KrsNet oli määrä rakentaa omakustannushintaan osallistamalla 
hankkeeseen asukkaat ja paikalliset yritykset (pienyritykset). 
Hinta ei halpenisi odottamalla, vaan verkkoon myöhemmin liitty-
vät joutuisivat todennäköisesti maksamaan enemmän, koska he 
eivät voisi hyödyntää rakennusvaiheen mittakaavaetua.

Kristiinankaupunki osallistui panostukseen liittämällä kaikki 
koulut kuituverkkoon, ja tarkoituksena oli yhdistää kunnan muut 

Asiakirjan allekirjoittivat hankevetäjä Ulf Grindgärds sekä eri 
alueiden yhteyshenkilöt: Stefan Skullbacka, kantakaupunki, Hannu 
Stenbacka, Lapväärtti ja Perus, Kim Lillås, Tiukka, Kurt Backlund, 
Dagsmark ja Korsbäck, Peder Sahl, Härkmeri, Skaftung ja 
Henriksdal, Ulla Storsjö-Dunn, Siipyy sekä Marita Storsjö, Metsälä.

Kevään 2006 aikana järjestettiin suunnitteilla olevasta valo-
kuituverkosta kertovia tiedotustilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. 
Paikallisen kuitukaapeliverkon ensimmäinen suunnittelukokous 
pidettiin Hotel Almassa 25. huhtikuuta, ja paikalla olivat Sven 
Tåg, Sixten Ålgars, Ab ByNet Oy:n Sakari Mäkeläinen Espoosta, 
Ruotsin ByNetin Hasse Eriksson sekä Ulf Grindgärds. Ryhmä 
piirsi hotellihuoneessa kartan Kristiinankaupungin suunnitellusta 
kuitukaapeliverkosta. Suunnittelun pohjana käytettiin ByNetin 
konseptia ja ByNet osallistui työhön aktiivisesti.

Koska kaupunki aikoi kesällä uudistaa Läntisen Pitkäkadun 
alkupäässä olevaa vesi- ja viemäriverkkoa, kuitukaapelipioneerit 
tilasivat toukokuussa ByNetiltä erän kuituputkia vedettäväksi sa-
maan kaivantoon.

Eri puolille kuntaa perustettiin seitsemän jaostoa, jotka osal-
listuivat kukin oman alueensa suunnitteluun. Reittiä suunnitelles-
saan jaostot pitivät tiedotustilaisuuksia kylissä ja Raatihuoneella. 
Arviointiryhmä valitsi urakoitsijat kaivuutöihin, kuidun asenta-
miseen ja ylläpitoon.

Eri puolilla Kristiinankaupunkia järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia. 
Kuituverkon tarpeellisuutta ei ollut helppo perustella. Verkon ja sen 
tuoman hyödyn esittelyssä käytettiin monipuolista kuvamateriaalia.

kiinteistöt kuitupohjaiseen kouluverkkoon. Kaupungille tämä 
merkitsi kustannustehokkuutta, koska koordinointi laski huolto- 
ja ylläpitokustannuksia.

”Osallistu kansanliikkeeseen – älä jää ulkopuolelle!” oli 
KuituKotoa-hankkeen vetoomus.
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Ensimmäinen putki vedettiin maahan vuonna 2006 kaupungin 
kunnostaessa Läntisen Pitkäkadun vesi- ja viemäriverkkoa.  

Kuva: Ulf Grindgärds.

Suunnitteluryhmän työpöytä saattoi näyttää tältä. Kuva: Sven Tåg.

Suunnittelukokous Hotel Almassa. Vasemmalta Sakari Mäkeläinen 
ByNet Suomi, Sixten Ålgars, Hasse Eriksson ByNet Ruotsi (Kungälv)  

ja Ulf Grindgärds. Kuva: Sven Tåg.
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Kuituhankkeella oli oma markkinakoju Raatihuoneen-
puistossa Kristiinankaupungin kesämarkkinoilla 2006. Hanke-
osapuolet selvittivät asukkaiden kiinnostusta kuituliittymää koh-
taan ja näyttivät lähellä sijaitsevasta Jäätelöbaarin talosta vedetyn 
kuitukaapelin kautta tulevaa tv-lähetystä. Ensimmäinen kuitu-
kaapeli roikkui Raatihuoneen puiston puissa. Se sai ohikulkijoita 
kehuja ja moitteita. Joidenkin mielestä kuituverkko oli tarpeeton, 
koska kaikki tietoliikenne kulkisi jatkossa kuitenkin ilmassa.

Jaostojen kautta myös asukkaat pääsivät mukaan verkon suunnitteluun. 
Siten saatiin arvokasta tietoa maaston ominaisuuksista eri  

puolilla kuntaa. Kuva: Ulf Grindgärds.

Kantakaupungin suunnitteluryhmä, vasemmalta Stefan Skullbacka, 
Sixten Ålgars, Rickard Appelback ja Sven Tåg.  

Kuva: Sven Tåg.

Kuva: Sven Tåg
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Kesäkuun 27. päivä järjestettiin tiedotustilaisuus ja kaivuutöiden 
esittely yhdessä ByNetin ja helsinkiläisen K & K Active Oy:n kanssa.

Silloisen tekniikan, eli ADSL-internetyhteyden ja mm. 
Soneran kaapeliverkon kautta tarjottujen tv-kanavien kattavuus 
oli Kristiinankaupungissa tuolloin hyvä. Se ei suinkaan helpotta-
nut kuituverkon markkinointia.

Elokuussa 2006 pidettiin suurehko kuituverkkoseminaari Kiilin 
kotiseutumuseon Suolaamossa, ja puhujina oli mm. TeliaSoneran 
ja ruotsalaisen Svenska stadsnätsförenigenin edustajia.

TeliaSoneran markkinointijohtaja Harri Suokko kertoi, ettei-
vät markkinavoimat rakentaisi kuituverkkoa kyliin, koska se 
tulisi liian kalliiksi. Kannattavasta laajakaistaliittymästä jou-
duttaisiin vaatimaan kyläläisiltä sadan euron kuukausimaksu. 
Kuituliittymästä tulisi TeliaSoneralle kiinnostava vasta, kun  
kylässä tai kerrostalossa olisi sata varmaa asiakasta.

KuituKotoa-hankkeen vetäjä Ulf Grindgärds kertoi, että ta-
voitteena oli rakentaa Kristiinankaupungin kuituverkko seuraa-
van vuoden aikana.

”Tulevaisuuden laajakaista Kristiinankaupunkiin yhteistoimin-
nalla” jatkoi liikekannallepanoaan ja suunnitteluaan. Osuuskuntaa 
pidettiin parhaimpana yhtiömuotona. Innokkaat kuidunrakenta-
jat miettivät ensin seitsemän erillisen osuuskunnan perustamista, 
yksi kuhunkin kunnan osaan, jolloin Kristiinankaupunki koko-
naisuudessaan voisi olla kahdeksas nk. katto-osuuskunta. Lopulta 
he päättivät kuitenkin perustaa yhden yhteisen osuuskunnan 
KrsNetin, joka kattaisi koko Kristiinankaupungin ja sen seitse-
män jaostoa.

Suunnittelutyön edetessä ja riittävän monen kotitalouden 
ilmaistua kiinnostuksensa aloitettiin valmistelut osuuskunnan 
perustamiseksi. Asianosaiset kutsuttiin ruotsinkielisen lukion 

Syd-Österbotten kirjotti jutun KrsNetin markkinakojusta 
kesämarkkinoilla. Kuva: Ulf Grindgärdsin leikekirjasta:  

Laajakaistakirja 2007–2015.

Kiilin seminaarissa oli runsaasti osanottajia. Kuva: Sven Tåg.
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auditoriossa 23. marraskuuta 2006 pidettävään osuuskunnan 
perustavaan kokoukseen. Kokoukseen osallistui noin 30 henki-
löä. Kokous alkoi klo 18, jolloin kuitukaapelipioneerit esittelivät 
asian ja kertoivat kuidun eduista ja sen tuomista mahdollisuuk-
sista Kristiinankaupungille.

Neljä tuntia myöhemmin hyväksyttiin osuuskunnan säännöt 
ja sille valittiin hallitus. Osuuskunta oli syntynyt. Ensimmäiseen 
hallitukseen valitut Sven Tåg, Kim Lillås, Allan Nyholm, Lars-
Åke Modig ja Peder Sahl järjestäytyivät ja valitsivat puheenjohta-
jaksi Sven Tågin ja sihteeriksi Peder Sahlin. Kim Lillås valittiin 
varapuheenjohtajaksi ja Sixten Ålgars rahastonhoitajaksi.

TeliaSoneran Harri Suokko tuki Kristiinankaupungin ajatusta oman 
verkon rakentamisesta, koska kehittyneen verkon markkinaehtoiselle 
rakentamiselle ei ollut edellytyksiä esimerkiksi TeliaSoneran toimesta. 

Kuva: Sven Tåg.

Ruotsalaisen Svenska stadsnätsföreningenin edustaja kertoi  
Kiilissä kuituverkkojen rakentamisesta Ruotsissa. Vasemmalta  

Lars Hedberg ja Ulf Borbos. Kuva: Sven Tåg.
Osuuskunta KrsNetin perustavaan kokoukseen osallistui  

noin 30 kiinnostunutta. Kuva: Sven Tåg.
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3. TALKOOPORUKKA

KrsNet aloittaa  
toimintansa

Osuuskunnassa on tehty alusta lähtien talkootyötä ja sen seitse-
män jaostoa ovat olleet avainasemassa kuituverkon rakenta-
misessa. Jaostojen vastuuhenkilöt: Dagsmark-Korsbäck: Kurt 
Backlund ja Bo-Göran Lindh, Lapväärtti: Allan Nyholm, 
Tiukka: Kim Lillås, kantakaupunki: Sven Tåg, Siipyy: Lars-
Åke Modig, Härkmeri, Skaftung ja Henriksdal: Peder Sahl ja 
Metsälä: Ingmar Norrback.

   2007: Kouluverkko   

Opetushallitus ilmoitti tukevansa taloudellisesti tietotekniikan 
kehittämistä kouluissa. Informaatio- ja laajakaistakysymyksiä 
selvittävä Kristiinankaupungin ICT-työryhmä päätti yhdistää 
kaupungin koulut 70 kilometrin mittaisella kuitukaapeliver-
kolla, joka yhdistäisi kaikki kaupungin kylät lukuun ottamatta 
Siipyytä, jossa koulu oli jo lakkautettu. Kaupunki haki Per-Olof 

Boströmin aloitteesta rahoitusta opetushallituksesta, joka hy-
väksyi hakemuksen. Rahat saatiin ja ne piti käyttää.

Asiat lähtivät vyörymään. Koska kaupunki oli päättänyt 
rakentaa kouluverkon, KrsNet pääsi käyntiin vauhdikkaasti. 
Kouluverkon vetäminen rakennuksiin saakka maksoi 580 000 
euroa ja opetushallituksen osuus siitä oli 300 000 euroa. Loput 
maksoi kaupunki.

Osuuskunta oli päättänyt rakentaa oman kuituverkon, mutta il-
man kouluverkon tarjoamaa tukea se tuskin olisi ollut taloudellisesti 
mahdollista. Kouluverkko voitaisiin kytkeä KrsNetin runkoverk-
koon, joka yhdistäisi kunnan eri osat toisiinsa. KrsNet ja kaupunki 
suunnittelivat kuituverkon yhteistuumin ja valitsivat urakoitsijat. 
Koska KrsNet rakensi verkkoa yhteistyössä kaupungin kanssa, 
hankinnat oli kilpailutettava julkisia hankintoja koskevien sääntö-
jen mukaan. Kaupunki ja osuuskunta etsivät yhtä tai useampaa yh-
teistyökumppania kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Tarjouksia 
arvioivaan ryhmään valittiin Sven Tåg, Ulf Grindgärds, Stefan 
Skullbacka ja kaupungin hallintojohtaja Dan-Anders Sjökvist. 
Tarjouspyyntö lähetettiin 40 toimijalle 2. tammikuuta 2007.

Osuuskunnan hallitus perusti 23. huhtikuuta 2007 operatii-
visen johtoryhmän rakennusprosessia varten. Ryhmän jäsenet 
olivat Sixten Ålgars, Ulf Grindgärds, Sven Tåg, Håkan Antfolk 
(kaupungin edustaja) ja Dan-Anders Sjöqvist. Jaostojen suunnitte-
lukokoukset pidettiin Högåsenilla 24. huhtikuuta (kantakaupunki),  
Härkmeren koululla 25. huhtikuuta (Härkmeri, Henriksdal, 
Skaftung, Tiukka, Siipyy ja Metsälä), Peruksen kahvilassa 26. huh-
tikuuta (Lapväärtti ja Dagsmark) sekä Majbon nuorisoseuranta-
lolla 21. toukokuuta (Dagsmark ja Korsbäck).

Järjestelmän toimittajiksi valittiin Bynet Oy ja K&K Active Oy, jot-
ka olivat tehneet yhteisen tarjouksen kuituputkista, puhallettavasta 
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kuitukaapelista ja kuidun puhallustöistä sekä verkossa käytettävästä 
aktiivilaitteistosta ja sen asentamisesta. Hankkeen vetäjäksi valittiin 
YIT:n Kari Lehtinen. Kuortaneen Kaivin Oy ja Jukka Myllyniemi 
valittiin kaivuu- ja aurausurakoitsijoiksi. Myllyniemi huolehti kes-
kustan kaivuutöistä. Myöhemmin käytettiin myös useita paikallisia 
kaivinkoneyrittäjiä eri puolilla kuntaa.

KrsNet kaivoi kaapelit maahan yhteistyössä Fortumin, Soneran/
TeliaSoneran ja KRS Kadun kanssa. Osuuskunta toimi päämie-
henä ja laskutti muita osapuolia.

KrsNet oli Suomessa ensimmäisiä, jotka käyttivät kuituverkon 
rakentamisessa maahan kaivettuja kuituputkia ja niihin puhallet-
tavaa kuitua. Ruotsissa menetelmä oli yleisesti käytössä. Suomessa 
oli tavallista kaivaa tai aurata raskaat ja vaikeasti käsiteltävät kaa-
pelit maahan. Kuituputkista on suurta hyötyä: jos verkkoon halutaan 
myöhemmin lisätä kuituja, se voidaan tehdä vetämällä nykyiset 
kuidut pois ja puhaltamalla tilalle uusia, ilman kalliita kaivuutöi-
tä. Verkon korjaaminen tai päivittäminen tarvittaessa sujuu myös 
kätevämmin. Kevyet rakennusmateriaalit on helppo kuljettaa eri  
puolille kuntaa. Rakennusmenetelmää käytetään yleisesti nyt 
myös Suomessa.

Erään suuren puhelinyhtiön johtaja kutsui osuuskunnan edus-
tajat kokoukseen ja kertoi, että maaseudulla asuu 10 vuoden päästä 
niin vähän asukkaita, ettei hänen yhtiönsä enää ylläpidä nykyistä 
puhelinverkkoa. Hän kysyi myös, tarvitseeko KrsNet rahaa, mutta 
sai kieltävän vastauksen.

”Halusimme pysyä itsenäisinä emmekä suostuneet myymään 
osuuskuntaamme. Muut yhtiöt saivat sen sijaan tarjota palvelu-
jaan kuituverkossamme”, yksi heistä toteaa.

ByNet Suomen Sakari Mäkeläinen ja Korsbäckin  
edustaja Bo-Göran Lindh. Kuva Sven Tåg.

Tässä suunnitellaan Dagsmarkin aluetta. Vasemmalta Tor-Erik 
Rosenback, Hasse Eriksson, Bynet Ruotsi, Kurt Backlund ja  

John Hammarberg. Kuva: Sven Tåg.
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Osuuskunnan ensimmäisen logon muotoili Leif Wilhelms, joka  
osallistui verkon suunnitteluun Lapväärtissä. 

Verkossa tarvittavien kuitujen määrä perustui kouluverkon  
tarvitsemien 24 kuidun lisäksi verkkoon liittyvien kotitalouksien 
määrään. Osuuskunta laski kuituverkkoliittymälle hinnan arvi-
oimalla maaston räjäyttämisestä, kaivamisesta, kuitukaapelin 
vetämisestä ja kuitujen hitsaamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Liittymälle kertyi hintaa, mutta samalla se oli hyvä investointi 
kiinteistöön ja kyseiselle kylälle/alueelle. Liittymien hinnaksi tuli 
kantakaupungissa 1 900, Lapväärtissä, Tiukassa ja Dagsmarkissa 
1 700, Härkmeressä, Henriksdalissa ja Skaftungissa 2 200, 
Metsälässä 2 500 ja Siipyyssä 3 000 euroa. Siipyyssä hinta oli 
korkeampi, koska koulu oli lakkautettu ja kylä sijaitsi kouluver-
kon ulkopuolella. Lisäksi kaapelin vetäminen kiviseen maas-
toon maksoi enemmän. Kun kaapelit lopulta olivat paikoillaan, 
Siipyyn jakokunta antoi kyläyhdistykselle hintaeroa vastaavan 
avustuksen ja rahat jaettiin Siipyyssä kuituliittymän hankkineille. 
Vuonna 2017 osuuskunta laski liittymän hinnan Siipyyssä 2 500 
euroon.

Rakennustöiden rahoittaminen edellytti, että vähintään 40 % 
jaostojen kotitalouksista solmisi esisopimuksen liittymästä ja 
liittyisi osuuskunnan jäseniksi. Puuhamiehet onnistuivat värvää-
mään riittävästi tilaajia kaikissa seitsemässä jaostossa.

Kaivinkoneurakoitsijat kaivoivat kaapelin tilaajan/kiinteistö- 
nomistajan tontin rajalle, tai kunnes rakennukseen oli matkaa 

Verkon suunnittelu ohjasi kaivuutöitä. Aikaa oli kuitenkin 
vähän, meneillään oli monia asioita ja päätökset tehtiin nopeasti. 
Kaivuutöiden eteneminen riippui paljon maaston ominaisuuk-
sista. Keskustassa kaivamista vaikeutti kallioinen maaperä ja 
kaivuutyöt pyrittiin tekemään ensisijaisesti puistoalueilla ja 
rakennusten takana. Kylien peltomailla kaivaminen oli helpom-
paa. Kuitukaapeli vedettiin 70 sentin syvyyteen. Varsinkin kes-
kustassa oli otettava huomioon myös muut kaapelit ja kunnallis-
tekniikka. KrsNetillä oli kuitenkin hyvät suhteet Fortumiin ja 
TeliaSoneraan, ja yhtiöt pystyivät käyttämään toisensa putkia.

Talkoolistoilla oli 80 henkilöä. Paikallisten tahojen innokas 
osallistuminen vei hanketta eteenpäin. KrsNet teetti verkkosivuston 
ja sen vastaavaksi valittiin Stefan Skullbacka.

Verkon periaatekaavio.
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70 metriä. Kiinteistönomistaja vastasi kaapelin vetämisestä ton-
tilla. Urakoitsijat asensivat kuidun paikoilleen.

Valokuitu on jonkin verran taipuisaa lasiputkea, minkä vuoksi 
työ edellytti varovaisuutta. Bror Eriksson, joka yhdessä kaivin-
koneurakoitsija Juhani Hansesin kanssa veti kaapelit Siipyyseen 
elokuun 2009 ja tammikuun 2010 välisenä aikana, kertoi, että 
putket piti kelata auki huolellisesti. Putkeen ei saanut tulla mut-
kia tai taitteita, koska se olisi aiheuttanut ongelmia kuidun  
puhaltajille. Useimmiten työ sujui hyvin, mutta ongelmia syntyi, 
jos putki jäi puristuksiin esimerkiksi kahden kiven väliin.

”Jos vastassa oli kivi, jouduimme jotenkin ujuttautumaan sen 
ohi. Jos kaapeliauralla peruutti, putkeen tuli heti taite. Jokaisen 
seisahduksen jälkeen jouduimme tarkastamaan, että kaapeli oli 
kunnossa”, Bror Eriksson kertoo.

Kun se oli tehty, kuitujen päät hitsattiin yhteen. Kuitukaapeli 
vedettiin kuituboksiin eli rakennuksen sisällä olevaan pääte- 
laitteeseen. Kun kaapeli oli kytketty, verkko avattiin. Kaapeli- 
verkon reitti on nykyään dokumentoitu sähköisesti.

   Lähtölaukaus   

Kaivuutyöt aloitettiin Kristiinankaupungin keskustassa 14. kesä-
kuuta 2007 Itäisen Pitkäkadun ja Brunströminkadun kulmassa. 
Kaivantoon asennettiin myös kiinteistöihin vievät putket liittymiä 
varten. Kaivamista jatkettiin kaupunginsillalle.

Putkien asennusta jatkettiin Itäiseltä Pitkäkadulta suomen-
kieliselle ala-asteelle. Myöhemmin sinne perustettiin KrsNetin 
ensimmäinen solmu, josta tuli myös verkon pääsolmu. Kaivuu- ja 
auraustöitä ja putkien asennusta jatkettiin heinäkuun puolivälissä 

Kuituputkien kaivaminen aloitettiin 14. kesäkuuta. Vasemmalta Jarmo 
Mäkeläinen ByNet Suomen edustaja, Sven Tåg, Henrik Nisuls ja 

 Jukka Myllyniemi. Kuva: Sven Tåg.

suomenkieliseltä ala-asteelta ruotsinkieliselle lukiolle. Maasto oli 
paikoitellen aika vaativaa, ja jotta reitti saataisiin samalla kulke-
maan Leppäsalmeen, Antilaan ja yhdeksänteen kaupunginosaan, 
osa reitistä jouduttiin kaivamaan metsässä.

Kuukautta myöhemmin, 16. heinäkuuta klo 14, Metsälän baa-
rissa pidettiin aloituskokous. Kuortaneen Kaivin Oy aloittaisi kai-
vamisen ja asentaisi putket kouluverkkoa varten vielä toiminnas-
sa olevalta Metsälän koululta Lapväärtin Åsändaniin. Klo 15:een 
mennessä oli sovittu menettelytavoista ja saatu maanomistajien 
allekirjoitukset, ja kaivaminen voitiin aloittaa. Valtatie 8:aa leven-
nettiin parhaillaan ja osuuskunta sai asentaa kuituputken tien 
itäpuolelle suojaiseen paikkaan ajoradan viereen. KrsNet aurasi 
kaivantoon kaksi putkea, yhden verkkoa varten ja toisen varalle. 

Lapväärtin jaoston kaapelireitit suunniteltiin Peruksen kah-
vilassa 23. kesäkuuta järjestetyssä kokouksessa.
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Aloituskokous Metsälän baarissa 16. heinäkuuta, työt aloitettiin 
sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Vasemmalta Sven Tåg, Ingmar 
Norrback, ByNetin edustajat, Sakari Mäkeläinen, Jarmo Mäkeläinen, 

tuntematon, hankevetäjä Kari Lehtinen, Kuortaneen Kaivin Oy:n 
edustajat sekä Dan-Anders Sjöqvist selin kameraan. Kuva: Sven Tåg.

Kuortaneen Kaivin Oy:n koneet aloittivat kuituputken auraamisen 
Metsälän koululta 16.7.2007. Kuva: Sven Tåg.

Kuortaneen Kaivin Oy ei ollut koskaan aikaisemmin aurannut 
puhallettavalle kuidulle tarkoitettua kuituputkea vaan pelkkiä 
kuitukaapeleita. Pyörän päällä Kari Mäki-Mustapää. Oikealla  

Ulf Grindgärds. Kuva: Sven Tåg.

Maasto oli toisinaan vaikeakulkuista. Konetta ohjaava Jukka Myllyniemi 
saa apua Aarne Karttuselta. Kuva: Sven Tåg.



36 37

Seuraavana päivänä pidettiin vastaava kokous Tiukan kou-
lulla. Pellon poikki kaivamista haluttiin välttää, koska maatalo-
uskoneet vahingoittavat helposti 70 sentin syvyydessä kulkevaa 
kaapelia. Kaapeli haluttiin aina vetää ojanpiennarta pitkin, jos 
suinkin mahdollista.

Kaapelin veto ruotsinkieliseltä lukiolta Kansliatalolle ei ollut 
helppoa. Tarvittiin melkoisesti ponnistuksia, jotta kaapeli saa-
tiin vedettyä lukiorakennuksen perustusten alta. Myöhemmin 
kuituverkon ollessa jo käytössä samainen kaapeli Kansliatalon 
vieressä katkesi kaukolämpökaivausten yhteydessä.

3. lokakuuta asennettiin kuitukaapeli kaupunginsillalle 
KrsNetin saatua sille tilapäisen luvan. Tällä hetkellä kuitukaapeli 
kulkee merenpohjalla yhdessä vesi- ja viemärijohtojen kanssa.

Kari Lehtinen haki kaivuulupia valtion tieosuuksia varten 
sitä mukaa kun hän sai tiedot jaostoilta. Lålbyn ja keskustan 
välisen vanhan tien varrella putkessa oli paikoitellen taitekoh-
tia. Se vaikeutti kuidun puhaltamista ja herätti keskustelua työn 
laadusta.

6. marraskuuta asennettiin ensimmäinen solmu suomenkie-
liselle ala-asteelle. 15. marraskuuta suomenkielisellä ala-asteella 
pidettiin tiedotustilaisuus, jossa ByNet Oy:n Sakari Mäkeläinen 
ja K&K Active Oy:n Matti Hätönen kertoivat jatkosta. Samalla 
esiteltiin ensimmäisen kuituverkkoliittymän toimintaa.

Kuortaneen Kaivin veti kuitukaapelin Itäpuolelle suomen-
kieliselle yläasteelle, jonne perustettiin solmu. Sieltä matka jat-
kui vaikeakulkuisen metsämaaston halki edelleen Högåsenille 
ja Vanhaa Lapväärtintietä pitkin Lålbyhyn ja siitä edelleen 
Lapväärtin kansanopistolle ja ruotsinkieliselle ala-asteelle, 
jonne sijoitettiin solmu Metsälää, Härkmereä ja Dagsmarkia 
varten. Majbon solmun kautta yhteydet jatkuvat Suupohjan 

Tiukassa suunnitellaan. Vasemmalta Kari Lehtinen, Sakari Mäkeläinen, 
Kim Lillås, ByNetin edustajat ja Dan-Anders Sjöqvist. Kuva: Sven Tåg.

Lapväärtin suunnittelukokous Peruksen kahvilassa. Vasemmalta  
Allan Nyholm, Dan-Anders Sjöqvist, Leif Wilhelms, Bynet Suomi,  

Kari Lehtinen ja Hiski Pajunen. Kuva: Sven Tåg.
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Seutuverkkoon ja Korsbäckiin. Suomenkieliseltä yläasteelta kui-
tukaapeli kulkee entistä rautatien reittiä Tiukan koululle.

Ojien kaivaminen kuitukaapeleita varten oli monin tavoin 
suuri ja jännittävä askel. Sven Tåg muistelee, miten kaupun-
gin tiemestari eräänä marraskuisena päivänä ilmestyi paikalle 
Saunapuistoon kaivausten ollessa käynnissä.

”Nyt teidän pitää kyllä lopettaa tuo kaivaminen” hän sanoi.
”Miten niin?” huudahti Sven.
”No nythän tulee talvi.”
Sven vastasi helpottuneena:
”Me kaivamme niin kauan kuin pystymme.”
Maaperän pehmettyä joulukuussa kaivamista jatkettiin 

Kansliatalolta Raatihuoneen kautta Raatihuoneen puistoon. Sieltä 
yhteys jatkui silloisesta Raatihuoneenkadun kaupunginkansliasta 
niitä putkia pitkin, jotka kaivettiin Läntiselle Pitkäkadulle ke-
sällä 2006.

Sekä solmut että niitä suojaavat rakennukset oli varustettu 
erillisillä lukoilla. Huoltomiehet pääsivät joka paikkaan samalla 
avaimella.

Vuoden 2007 välitilinpäätös osoitti 900 euron alijäämää en-
nen poistoja. Materiaalikustannukset olivat 155 000 euroa, mak-
setut liittymämaksut 190 000 euroa ja maksetut osuusmaksut 10 
000 euroa. Osuuskunnassa oli 690 jäsentä.

Metsälän koulu liitettiin kouluverkkoon viimeisenä, koska 
solmun toimitus oli viivästynyt. Kuituverkon ensimmäinen vai-
he oli siten valmis. Se yhdisti kunnan koulut toisiinsa yhteensä 
80 kilometrin mittaisella kuitukaapelilla.

Seuraavaksi oli rakennettava 80 kilometriä lisää, jotta KrsNet 
saataisiin myös niihin kyliin, joissa ei ollut koulua: Liden, 
Skrattnäs, Korsbäck, Kallträsk, Storsjö, Siipyy ja Henriksdal.

Tiedotustilaisuus suomenkielisellä ala-asteella ennen ensimmäisen 
kuituverkkoliittymän esittelyä. Kuva: Sven Tåg.

Kuitukaapelia asennetaan kaupunginsillalle Kari Lehtisen johdolla. 
Oikealla Jukka Myllyniemi. Kuva: Sven Tåg.
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   2008: Talous tiukilla   

Jatkoa varten laadittiin hankesuunnitelma ja -hakemus ”KrsNet-
verkko Kristiinankaupungin pienempiin kyliin”, ja se jätettiin 
ELY-keskukselle. Hankebudjetti oli arviolta 506 000 euroa, josta 
50 prosenttia haettiin runkoverkon investointitukena näille kylille  
(EU:n osuus olisi 113 850, valtion 37 950, kunnan 101 200 ja Krs-
Netin 253 000 euroa). ELY-keskuksen päätös viipyi, mutta koska 
kaupunki lupautui takaajaksi, KrsNet päätti lainata 400 000 euroa 
Kristiinankaupungin Säästöpankista ja aloittaa rakentamisen 
omalla riskillä. Kuituverkko asetettiin vakuudeksi kaupungille.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Sven Tåg keskus-
teli kaupungin hallintojohtajan Dan-Anders Sjöqvistin kanssa 
yhteistyöehdotuksesta, jonka mukaan perustettaisiin kaupun-
gin it-vastaavan ja KrsNetin toiminnanjohtajan yhteinen virka. 
Kaupunki maksaisi palkasta 60 ja KrsNet 40 prosenttia. Tämän 
seurauksena Sixten Ålgars työskenteli vuoden loppuun 15 tun-
tia viikossa kouluverkon ja KrsNetin kehittämiseksi ja kaupunki 
maksoi hänen palkkansa.

Kaupunginkanslia ja terveyskeskus kytkettiin verkkoon 
helmikuussa. KD-Soft asensi internetin kouluihin. Yhteyden 
tuli suunnitelmien mukaan toimia kesäkuussa. Härkmeressä, 
Henriksdalissa, Skaftungissa, Siipyyssä ja Metsälässä (Kallträsk, 
Storsjö) keväällä tehtäviä kaivuutöitä suunniteltiin.

Jotta kaivaminen etenisi suunnitellusti kesän aikana Lars-Åke 
Modig ja Ingmar Norrback saivat tehtäväksi pyytää kilpailevia tar-
jouksia kaivuutöistä ja teiden alituksista Metsälässä ja Siipyyssä.

Kjell Utfolkin jättämä tarjous kaapelin auraamisesta kes-
kustasta Skrattnäsiin hyväksyttiin ja hänen kanssaan solmittiin 
sopimus.   

Kuidun reitin suunnittelua Siipyyssä asukkaiden avustuksella. 
Vasemmalta Henrik Sandback, Kaj Lindlöf, Ulla Storsjö-Dunn ja  

Lars-Åke Modig. Kuva: Anders Storteir.
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KrsNetin varsinaisessa osuuskuntakokouksessa 29. huhtikuuta 
2008 esitettiin toivomus siitä, että hallituksen puheenjohtajan Sven 
Tågin työtaakkaa kevennettäisiin jakamalla työt uudelleen hänen, 
varapuheenjohtajan ja sihteerin kesken. Sven Tåg valittiin yksi-
mielisesti puheenjohtajaksi, Kurt Backlund varapuheenjohtajaksi 
ja Stefan Skullbacka sihteeriksi. He sopivat keskenään työnjaosta.

Kaivuutyöt aloitettiin Siipyyssä ja Metsälässä toukokuussa. 
Dagsmarkin kaivuutyöt olivat loppusuoralla, Tiukassa kaapeli 
oli miltei valmis tilaajien käyttöön. Kuitua puhallettiin molem-
piin suuntiin.

Relacom Oy valittiin runkoverkon kaapelikaappien ja solmu-
jen hitsausurakoitsijaksi. Kun liittymä oli valmis, putkeen puhal-
lettu kuitu kiinnitettiin hitsaamalla päätelaitteeseen. Osuuskunta 
hankki puhalluskuidun hitsauslaitteen kiinteistöjen päätelait-
teita varten sekä kuitukaapeissa tehtäviä pienempiä hitsaustöitä 
varten ja valitsi Peder Sahlin hoitamaan tehtävää.

Hallituksen jäsen Peder Sahl opetteli hitsaamaan kuitua ja hoiti 
kuituliittymän kytkennän kotitalouksiin. Kuva: Sven Tåg.

Peder hitsasi ensimmäisen päätelaitteen 17. toukokuuta. Hän 
aloitti hitsaustyöt kotonaan Skaftungin Bobergetissä ja jatkoi sa-
man päivän aikana vielä Skaftungissa ja Härkmeressä. Kesän ja 
syksyn aikana hän teki hitsaustöitä Henriksdalissa, keskustassa, 
Dagsmarkissa, Korsbäckissä, Tiukassa, Metsälässä, Lapväärtissä 
ja Storsjössä. Siipyyn vuoro oli 4. helmikuuta 2009. Hitsaaminen 
kesti yhdessä kotitaloudessa noin 45 minuuttia.

Helpottaakseen yhteydenpitoa palvelujentarjoajien, materiaali- 
hankintojen ja markkinoinnin kesken KrsNet, Dynamo Net ja 
Suupohjan Seutuverkko muodostivat yhteistyöorganisaation 
Finnish Open Networks, lyhenne FIONETS.

ELY-keskukseen jätettyä hakemusta täydennettiin. Kari 
Lehtinen jatkoi toistaiseksi hankkeen vetäjänä. Jaostot ja hankkeen 
vetäjä pitivät yhteyttä hallituksen puheenjohtajan välityksellä.

Toukokuussa hallitus päätti nostaa pankkilainasta 150 000 
euroa. Jos ELY-keskus hyväksyisi hakemuksen, lainaa lyhyennet-
täisiin siten, että lopullinen lainasumma vastaisi osuuskunnan 
omaa osuutta ELY-keskuksen kanssa toteutettavassa hankkeessa.

KrsNet valitsi Oy KD-Soft Ab:n ja Niklas Enlundin vastaa-
maan viestintäverkon operoinnista. Yrityksellä oli paljon koke-
musta ja osaamista paikallisverkoista, se oli mukana aktivoimassa 
Kristiinankaupungin kouluverkkoa, sen taloudellinen asema oli 
vakaa ja se tarjosi teknistä tukea tarvittavilla kielillä. Lisäksi yri-
tyksen veloittama tuntitaksa oli kaikkein edullisin.

Kjell Utfolk sai tehtäväksi hoitaa kaivuutyöt yhdeksännestä kau-
punginosasta Leppäsalmen kautta Antilaan ja Skrättnäsintielle saakka.

ELY-keskukseen jätettyä hakemusta täydennettiin vielä kerran.
Varapuheenjohtaja huolehti dokumentaatiosta ja karttojen 

GPS-merkinnöistä ja kävi neuvotteluja kaupungin kanssa kau-
pungin liittymistä. Puheenjohtaja ja sihteeri pyysivät tarjouksia 
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internet-palveluista. 2. kesäkuuta pidettiin kokous Vaasassa 
IPTV-toimittajien kanssa, mukana oli mm. Maxinetti. He ei-
vät tarjonneet ruotsinkielisiä kanavia, mutta niitä oli saatavilla 
Ruotsista Ahvenanmaan kautta.

Kuortaneen Kaivin sai runkoverkkoon ja asfaltointiin liittyvät työt 
päätökseen kesäkuussa 2008. Päätelaitteita tilattiin lisää ja laitteisto-
jen hitsaus- ja asennustöitä jatkettiin. Metsälässä kaivuutyöt jatkuivat 
Västervikin suuntaan, kivisessä maastossa kuitenkin aika hitaasti. 
Siipyyssä odotettiin kaivuutöiden edistyvän Metsälän suunnasta.

Hallituksen jäsenille maksettiin 20 euron kokouspalkkio. 
Hallitustyöskentely oikeutti myös verottomaan kilometrikorva-
ukseen, jota maksettiin materiaalihankintojen, pöytäkirjattujen 
työryhmäkokousten ja muiden hallitustehtävien aiheuttamista 
ajoista. Jaostoissa tehdyn talkootyön lisäksi tehdyn työn korva-
uksesta sekä puhelinkustannusten korvauksesta oli tarkoitus so-
pia osuuskunnan vuosikokouksessa.

KrsNet sopi alustavasti Krs Kadun ja Krs Veden kanssa siitä, 
että pumppuasemat ja osa katuvalaistuksesta kytkettäisiin kui-
tuverkkoon. Hankittiin palvelin päätelaitteiden konfigurointia 
varten. Osuuskunta päätti laskuttaa asiakkailta ensimmäisen 
erän kaivuutöiden alkaessa ja toisen, kun kuidun puhaltaminen 
on aloitettu kyseisen kiinteistön lähialueella. Kuitu päätettiin 
puhaltaa vain, jos ensimmäinen erä oli maksettu.

Ensimmäinen yhteys verkon ulkopuolelle solmittiin kesä- 
kuussa 2008 närpiöläisen Dynamo Netin kanssa. KrsNetin 
puheenjohtaja Sven Tåg ja Närpiön kaupunginjohtaja Hans-
Erik Lindqvist puristivat kättä pienimuotoisessa seremoniassa  
kaupungin rajalla Skrattnäsissä. Kun KrsNetin ja Dynamo 
Netin kaapelit oli hitsattu yhteen, Dynamo Net avasi interne-
tin KrsNetin asiakkaille. Dynamo Net osti signaalin Anvialta 

Vaasassa ja AC-Netiltä Västerbottenissa. Näin KrsNetin ei tar-
vinnut ostaa internet-palvelua itse ja Dynamo Net sai mah-
dollisuuden laajentaa asiakaskuntaansa. Dagsmarkissa KrsNet 
kytkettiin Suupohjan Seutuverkon kuituverkkoon, joka kattoi 
Kauhajoen, Karijoen, Isojoen ja Karvian alueen. Tuurissa sijait-
sevan Kuuskaistan toimialue oli suuri, ja KrsNetin tilaajat pys-
tyivät ostamaan sieltä IPTV-, internet- ja sähköpostipalveluja.

Kesäkuussa 2008 KrsNet ja Dynamo Net kohtasivat Skrattnäsissä.  
Syd-Österbottenin artikkeli 5.6.2008. Kuva: Ulf Grindgärdsin 

leikekirjasta: Laajakaistakirja 2007–2015.
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Heinäkuussa aloitettiin työt yhdeksännessä kaupunginosas-
sa. Tiukassa ja Metsälässä aloitettiin hitsaustyöt kotitalouksissa. 
Lapväärtissä, Skaftungissa ja Henriksdalissa kaivuutyöt olivat 
edenneet lähelle kiinteistöjä. Siipyyssä selvitettiin kesäasukkai-
den kiinnostusta kuituliittymää kohtaan. Yhteensä oli asennettu 
ja hitsattu 140 kotipäätelaitetta.

KrsNet oli nostanut 150 000 euroa Kristiinankaupungin 
Säästöpankin myöntämästä lainasta. Kesäkuun lopussa 2008 kas-
sassa oli 3 500 euroa, ja heinäkuussa maksuun lankeavien urakoit-
sijalaskujen summa oli vähintään 153 000 euroa. Jäseniltä oli las-
kutettu yhteensä 132 000 euroa, josta 81 000 oli erääntynyt mutta 
maksamatta, ja erääntymättömien laskujen summa oli yhteensä 51 
000 euroa. ELY-keskuksen hankerahoituspäätös viipyi edelleen. 
Mahdollista tukea saataisiin aikaisintaan syksyllä. Osuuskunta lä-
hetti huomautuslaskun kaikille jäsenille, joiden laskut olivat mak-
samatta, ja päätti nostaa lainasta vielä korkeintaan 150 000 euroa.  

Muistutus lähetettiin niille, jotka eivät olleet maksaneet laskuaan 
eräpäivään mennessä. Ensimmäinen erä voitiin laskuttaa kuukautta 
ennen kaivuutöiden aloittamista. Jaostojen tuli huolehtia siitä, että 
rahastonhoitaja sai tiedon ensimmäisen erän laskutuksista. Toisen 
erän maksaisivat ne, joiden tontille kaapelit oli vedetty.

Kantakaupungin runkoverkko oli valmis elokuun lopussa ja 
kaapelit oli puhallettu Skrattnäsin suuntaan. Lapväärtissä työt 
olivat edenneet suurin piirtein puolitiehen ja Dagsmarkissa 
verkko oli periaatteessa valmis kytkentää varten. Härkmeri on 
miltei valmis ja Henriksdalissa oli tehty kaivuutyöt. Siipyyssä ja 
Storsjössä runkoverkon putket oli aurattu maahan.

Kun Anvia (aikaisemmin Vaasan Läänin Puhelin/VLP) ei 
toimittanut ajoissa vuokralinjaa, jonka kautta Dynamo Netin 
piti toimittaa internet Kristiinankaupunkiin, osapuolet peruivat 

tilauksen ja päättivät yhdistää verkkonsa mahdollisimman no-
peasti. Oli tärkeää päästä käyntiin mahdollisimman nopeasti ja 
tarjota palvelua kuituverkkoon liittyneille talouksille.

Sixten Ålgars oli siihen saakka vastannut taloushallinnosta tal-
kootyönä, mutta toiminta alkoi olla niin laajaa, ettei kenenkään 
voitu olettaa hoitavan osuuskunnan taloutta ja tilinpitoa ilman kor-
vausta. Ålgars oli kuitenkin valmis hoitamaan tehtäviä vuoden lop-
puun saakka, kunhan toimistotarvikkeista maksettaisiin korvaus ja 
laskutus ja kuukausimaksujen seuranta järjestettäisiin järkevästi.

Osuuskunnan talous oli tiukoilla. 400 000 euron pankkilai-
na meni laskujen maksamiseen, kassassa oli noin 3 500 euroa. 
Maksamattomat arvonlisäsaatavat verohallinnolta olivat kesä-
kuulta noin 50 000 ja heinäkuulta 30 000 euroa. Liittymien las-
kutuksesta oli saamatta myöhästyneitä suorituksia noin 68 000 
euroa ja juuri laskutettuja vielä erääntymättömiä saatavia oli noin 
39 000 euroa. Asiakkailta päätettiin veloittaa talousvaikeuksien 
vähentämiseksi kuukausimaksu heti, kun liittymät oli aktivoitu.  

Runkoverkko oli pääosin kaivettu maahan, jäljellä oli vain 
Siipyyn ja Skaftungin välinen osuus sekä muutamia lyhyempiä 
osuuksia Siipyyn alueella. Dagsmarkissa esiintyi yhteysongelmia 
kotipäätelaitteiden kanssa. Tiukassa hitsattiin parhaillaan kuitu-
kaappeja. Siipyyn Storsjössä oltiin valmiit puhaltamaan kuitu 
seitsemään kiinteistöön. Långviken oli miltei valmis ja kaiva-
minen aloitettiin Siipyyn keskustassa.

Liittyessään KrsNetin verkkoon ja uuden internetoperaattorin 
palveluihin monet jäsenet joutuivat vaihtamaan pp.inet-osoit-
teen uuteen sähköpostiosoitteeseen. Jäsenille tarjottiin mah-
dollisuutta käyttää verkkotunnusta krsnet.fi.

Hallitus keskusteli tiukasta taloustilanteesta ja sen ratkaisu-
mahdollisuuksista. ELY-keskuksen avustuspäätöstä odotettiin 
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saapuvaksi lokakuun lopussa, mutta koska sen sisältö oli vielä 
epävarma, sen varaan ei voitu laskea. Liittymämaksut oli kerät-
tävä ensin kaikilta tilaajilta, minkä jälkeen oli tarkasteltava jaos-
tojen verkoissa ja runkoverkon osuuksissa olevia mahdollisia 
säästökohteita. Liittymämaksut eivät kattaisi myös runkoverkon 
sisältävää kokonaiskustannusta.

Toinen erä laskutettaisiin kaikilta, joiden tontin rajalle put-
ket oli vedetty. Viimeinen erä olisi laskutettava heti, kun liittymä 
olisi käyttövalmis. Kaupungin kiinteistöihin – pumppuasemille, 
katuvalaistukseen jne. – johtavista liittymistä olisi laadittava kir-
jallinen sopimus, ja ne liittymät, jotka voitaisiin laskuttaa 2008, 
laskutettaisiin välittömästi. Nyt tarvittiin ennuste jäljellä olevan 
verkon rakentamisen kokonaiskustannuksista. Hallitus päätti 
hakea korkeintaan 100 000 euron luottolimiittiä paikallisista 
pankeista ja valita niistä edullisimman vaihtoehdon.

Hallitus päätti, että tv-lähetykset (myös Ruotsin kanavat) 
piti sisällyttää verkon palveluihin mahdollisimman pian. Elisan 
kanssa käydyt neuvottelut polkivat paikoillaan. Marraskuussa 
lähes 40 henkeä osallistui kansalaisopiston kylissä järjestämille 
kotiverkkokursseille.

Allan Nyholm nosti esiin ajatuksen siitä, että KrsNetin tulisi 
harkita, voitaisiinko toiminnan johtaminen jatkossa yhdistää 
kaupungin it-resurssin tarpeeseen. Toimintaa ei voitaisi pitkällä 
aikavälillä perustaa talkootyölle, vaan käytössä oli oltava ostettu-
ja ja/tai palkattuja resursseja. Kaupunki ei kuitenkaan suunnitel-
lut it-henkilön palkkaamista.

Osuuskunnalla oli lokakuun lopussa erääntyviä laskuja noin 
200 000 euron arvosta, asiakassaatavat olivat 140 000 euroa ja 
noin 30 000 euron suuruisen luottolimiitin mahdollisuus oli 
olemassa. ELY-keskus oli luvannut antaa tiedon kahden viikon 

kuluessa. Hallitus päätti, että asiakkailta laskutettaisiin kolmas 
erä sopimuksen mukaisesti, ettei luottolimiitti ollut vielä tarpeen 
ja että oli jäätävä odottamaan ELY-keskuksen päätöstä.

Stefan Skullbacka ja Sven Tåg keskustelivat Kristiinan-
kaupungin kanssa mahdollisuudesta myydä it-resurssihenkilön 
palveluja kaupungille summasta, joka vastasisi noin 30 prosenttia 
resurssihenkilön 25 000 euron vuosikustannuksesta. Kaupunki 
ei kuitenkaan suostunut tähän.

Keskustan kiinteistöt oli marraskuun lopussa kytketty verk-
koon, ja kaikki oli valmista myös Dagsmarkissa, Metsälässä ja 
Storsjössä. Tiukassa puhallettiin kuitua, Lapväärtissä hitsattiin 
kaappeja ja Henriksdalissa hitsaustyöt oli saatu melkein valmiik-
si. Runkoverkko oli valmis Siipyyn ja Skaftungin välistä osuutta 
lukuun ottamatta, ja runkokaapelin puhallustyöt oli aloitettu. 
Siipyyssä oli jäljellä muun muassa Kiilin kotiseutumuseolle vie-
vät kaivuutyöt. Tähän mennessä oli hitsattu 390 kotipäätelaitetta.

Dramatiikkaa oli kuitenkin vielä jäljellä. Kurt Backlund 
muistelee:

”Suupohjan Seutuverkosta soitettiin minulle Dagsmarkiin ja 
ilmoitettiin katkenneesta kaapelista. Yhteys Sairaalanmäelle oli 
poikki, mutta Suupohjan Seutuverkko tiesi katkenneen kaape-
lin sijainnin muutaman metrin tarkkuudella. Ajoimme paikan 
päälle ja etsimme kohtaa auton matkamittarin avulla. Maassa ei 
näkynyt minkäänlaisia kaivuujälkiä. Lähellä oli KrsNetin kuitu-
kaappi. Avasin kaapin oven ja työnsin käteni sisään. Käsi osui 
johonkin lämpimään ja karvaiseen, ja minulta pääsi kiljahdus! 
Kaapissa vilisi myyriä – ne olivat rakentaneet pesän kuitukaap-
piin! Myyrät olivat nakertaneet kaapeliin reiän ja jyrsineet poikki 
kolme kaapelin 48 kuidusta. Juuri ne kolme, jotka sillä hetkellä 
olivat käytössä. Todella huonoa tuuria.”
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ELY-keskukselle jätettyä avustushakemusta oli täydennettävä 
nopeasti, jotta keskus voisi tehdä siitä päätöksen. Osuuskunnalla 
oli laskuja odottamassa 190 000 euron arvosta ja K&K vaati mak-
sua jatkaakseen toimituksiaan. Osuuskunnan saatavat laskutetuis-
ta liittymämaksuista olivat 87 000 euroa (13 000 euroa oli peräisin 
vuodelta 2007). Jos asiakas ei ollut maksanut ensimmäistä tai tois-
ta maksuerää, häntä ei voitu aktivoida. Kotipäätelaitteen asennuk-
sen jälkeen asiakkailta laskutettiin viimeinen erä.

Kuituverkon rakentamisen ensimmäinen vaihe oli loppu- 
suoralla.

Kun viestintäministeri Suvi Lindén esitti kantansa siitä, että haja- 
asutusalueilla pitäisi pärjätä 1 megabitin tiedonsiirtonopeudella, 

hän laittoi samalla Pohjanmaan maaseudulla toimivien kuidun-
rakentajien talkoohengen koetukselle. Maataloudessa ja eläinten-
pidossa käytetty moderni tuotantotekniikka edellytti vähintään 
kahdeksan megabitin kapasiteettia. Haja-asutusalueet tarvitsivat 
nopeampia tietoliikenneyhteyksiä pärjätäkseen kansainvälisessä 
kilpailussa. Tilanne oli sama kuin silloin, kun maaseudulle aika-
naan vedettiin sähköt ja puhelinlinjat ja muodostettiin antenni- 
ja muita osuuskuntia sekä kyläkuntia, joilla oli infrastruktuuriin 
liittyviä visioita.

Keskeneräiset jaostot, joissa oli solmittu sitovat sopimuk-
set, saatettaisiin valmiiksi talkootyönä. Vuonna 2009 alkavaksi 
suunniteltua toista vaihetta ei voitu enää toteuttaa talkoovoimin. 
Suunnittelutöiden, organisoinnin, hallinnon ja ylläpidon jatkami-
seksi KrsNet tarvitsisi vähintään yhden asianmukaisesti koulutetun 
henkilön. Kaupunki oli varannut budjettiehdotukseen 20 000 euroa 
ostopalvelua varten, mutta budjettineuvotteluissa määräraha voitai-
siin poistaa tai summaa vähentää. Sven Tåg keskusteli Relacomin 
Kari Lehtisen kanssa mahdollisuudesta ostaa projektointi- ja työn-
johtopalvelut seuraavana vuonna rakennettaville kuituliittymille.  

Jaostojen puheenjohtajat toimivat tv-palvelujen testipilotteina. 
KrsNet halusi kertoa IPTV- ja tv-palvelujen mahdollisuudesta ja 
tehdä kuituliittymästä siten entistä houkuttelevamman seuraavan 
kesän rakennusvaihetta ajatellen. Oli otettava huomioon myös 
mahdollisuus HDTV-lähetyksiin.

ELY-keskus lupasi alustavan tiedon ennen uutta vuotta. Stefan 
Skullbackan, Ulf Grindgärdsin, Kurt Backlundin, Sven Tågin ja 
Peder Sahlin muodostaman työryhmän tuli siihen mennessä laa-
tia ehdotus KrsNetin työn organisoinnista ja johtamisesta. Ryhmä 
toimi myös Ulf Grindgärdsin tukena tämän suunnitellessa uuden 
kuituverkon avajaisia vuoden 2009 alussa.

Kuka olisi uskonut myyrien vahingoittavan verkkoa? Kuva: Sven Tåg.
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   2009: Vesillelasku   

Vuonna 2009 KrsNet keskittyi viimeistelemään nykyiset liit-
tymät, markkinoimaan uusia liittymiä ja luomaan edellytyksiä 
verkon palveluille. Hallituksen puheenjohtaja Sven Tåg ja vara-
puheenjohtaja Kurt Backlund tekivät osuuskunnassa lähes täysiä 
työpäiviä, viitenä päivänä viikossa. Lauantaina ja sunnuntaina 
työt saivat odottaa, mutta sunnuntai-iltana he sopivat puheli-
messa maanantain työtehtävistä. Talkooryhmät kokoustivat  
pitääkseen itsensä ja muut ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Hallitus kokoontui vähintään kerran kuussa ja ”taloudellinen 
tilanne” oli aina asialistalla. Kuituverkon rakentaminen, liitty-
mien avaaminen kotitalouksiin ja muille sidosryhmille ja niiden 
kytkeminen verkkoon aiheutti kustannuksia. Osuuskunta ei aina 
ehtinyt valmistella uusia liittymiä niin pitkälle, että uutta asia-
kasta olisi voitu laskuttaa. Tulot ja menot olivat epätasapainos-
sa. Kuituliittymän kustannus maksettiin kolmessa erässä. Osa 
asiakkaista viivytteli maksamista, koska he eivät vielä tienneet, 
mitä palveluja he verkon kautta saisivat. Verkon puuhamiehet 
eivät olleet ehtineet juurikaan miettiä sisältöä, heille kyse oli 
enimmäkseen internetistä. Talous näytti ajoittain toivottomalta. 
He pitivät kuitenkin hermonsa kurissa eivätkä luovuttaneet, et-
tei kuituverkko olisi langennut esimerkiksi Kristiinankaupungin 
harteille.

Elisalle tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa kuitua joillakin 
valtatie 8:n osuuksilla Träskvikistä Lålbyhyn, jolloin KrsNetin 
signaali voitaisiin ohjata uudelleen tarvittaessa. Lukion ja 
kansliatalon välillä oleva 96-kuituinen kaapeli katkesi kauko-
lämpökaivausten yhteydessä loppiaisena 2009 kaapelinäytöstä 
huolimatta.

KrsNetin organisaatiota pohtinut työryhmä ehdotti, että 
osuuskunta odottaisi Relacomilta tietoa työnjohdosta ja suun-
nittelusta. Sen jälkeen osuuskunta voisi pyytää tarjouksia muilta 
mahdollisilta toimijoilta.

JNT ja Kuuskaista olivat jättäneet tarjouksen IPTV-, internet- 
ja puhelinpalveluista. IPTV-tarjontaa testattiin kaikissa jaostoissa 
ja KrsNet kävi hintaneuvotteluja. ELY-keskus oli pyytänyt täy-
dentämään hankehakemusta.

Tammikuussa osuuskunta avasi liikenteen Kuuskaistan verk-
koon ja sen palveluihin. Oli selvitettävä mahdollisuuksia HD-
lähetyksiin ja tallentavan boksin käyttöön, ettei tilaajien tarvitsisi 
hankkia uutta varustusta HD-lähetysten alkaessa.

Metsälän jaoston jäsenet jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyk-
sen kolmannesta maksuerästä sekä lopullisten kustannusten sel-
vittämisestä jaostolle:

1. Mihin maksimihinta 625 euroa perustuu?
Vastaus: Viimeisestä erästä on keskusteltu hallituksessa. Päätös 
laskuttaa koko erä kerralla perustuu sopimukseen, jonka mukaan 
maksu maksetaan kolmessa erässä. Kassavirran vuoksi tarvit-
semme maksut voidaksemme huolehtia kuluistamme.
 
2. Mitä tapahtuu, jos todelliset kustannukset jäävät alle 2 500 euroa?
Vastaus: Viimeinen erä tarvitaan joka tapauksessa kokonaisuu-
dessaan runkoverkkoa varten otetun velan lyhentämiseen, eli 
kustannukset eivät käytännössä jää liittymäsopimuksessa ilmoi-
tettua maksimisummaa alhaisemmiksi. Emme vielä ole ratkais-
seet sitä, miten runkoverkon osuudet jaetaan.
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3. Miksi jaosto ei saa nähtäväkseen oman alueensa laskuja?
Vastaus: Jokaisella jaostolla on oikeus saada laskut nähtäväkseen, 
mutta niitä ei lähetetä automaattisesti. Hallitus on käynyt läpi 
jaostokohtaiset väliraportit ja asiakirjat on toimitettu jaostoille.

4. Mikä on TE-keskukseen lähetetyn hakemuksen tilanne?
Vastaus: Hakemus odottaa edelleen päätöstä.

Helmikuun 2009 loppuun mennessä oli hitsattu 493 kotipäätelai-
tetta. Liittymämaksujen pitäisi riittää jakeluverkon kustannusten 
kattamiseen, mutta erääntyneiden saatavien perintää oli kiirehdit-
tävä. Kassassa oli 3 400 euroa. Toimittajien saatavat olivat 90 000 
euroa ja maksamattomat liittymämaksut vuodelta 2008 35 000 ja 
vuodelta 2009 23 000 euroa eli yhteensä 58 000 euroa.

Osuuskunta lähetti muistutuksen niille, jotka eivät vielä ol-
leet maksaneet, ja kertoi liittymän sulkeutuvan, jos maksua ei 
suoriteta maaliskuun loppuun mennessä. Liittymän uudelleen 
avaaminen maksaisi 35 euroa. Perusmaksujen laskutukseen tuli 
muutos, koska taloushallinto siirtyi 1. huhtikuuta lähtien koko-
naan Isännöitsijäpalvelu S. Ålgarsille. Sven Tåg sai tehtäväksi 
pyytää JNT:tä kiirehtimään markkinointilomakkeen lähettä-
mistä ja tv-palvelujen tilaamista.

Osuuskunnan vuosikokouksessa 31. maaliskuuta 2009 Kurt 
Backlund ryhtyi puheenjohtajaksi Sven Tågin tilalle. Sven ha-
lusi luopua puheenjohtajuudesta mutta oli valmis jatkamaan 
hallituksessa muissa tehtävissä. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Peder Sahl ja sihteeriksi Stefan Skullbacka.

ELY-keskus tarkasti osuuskunnan kirjanpidon pienempiin 
kyliin vievän rakennushankkeen osalta ja totesi sen olevan 
kunnossa. Budjetti oli pitänyt ja kaikki kustannukset voitiin  

Toimisto Kurt Backlundin kotona Dagsmarkissa. Kurt valittiin 
puheenjohtajaksi vuosikokouksessa 2009. Vasemmalta Stefan 

Skullbacka, osuuskunnan silloinen sihteeri, Sven Tåg, hallituksen 
puheenjohtaja vuoteen 2009 ja sen jälkeen hallituksen jäsen, sekä 

taloutta hoitanut Sixten Ålgars. Kuva: Kurt Backlund.

hyväksyä. Rakentamisen kokonaiskustannukset olivat 506 000  
euroa, josta EU:n osuus oli 113 800, kunnan 37 950, Kristiinan-
kaupungin 101 200 ja KrsNetin osuuskunnan 253 000 euroa. 
Pankkilainaa pystyttiin nyt lyhentämään melkoisesti, kun ulkoi-
set rahoittajat maksoivat osuutensa hankkeesta.
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Viestintäministeri Suvi Lindén painaa nappia avustajanaan Sven Tåg. 
Kuva: Anders Storteir.

   Verkon avajaistilaisuus   

KrsNetin kuituverkko otettiin käyttöön Raatihuoneella järjes-
tetyssä juhlallisessa avajaistilaisuudessa 22. kesäkuuta 2009. Kurt 
Backlund piti tervehdyspuheen. Viestintäministeri Suvi Lindén 
”painoi nappia” ja kytkeytyi verkkoon 100 megabitin nopeudella, 
avustajanaan Sven Tåg. (Megabitti tarkoittaa kuidun tiedonsiir-
tonopeutta. 10 megabittiä siirtää 1 megatavun, 1000 megabittiä 
siirtää 100 megatavua.)

Suvi Lindén totesi, että kun osuuskunta KrsNet kolme vuotta 
sitten perustettiin, viestintä- ja liikenneministeriö uskoi yhden mega-
bitin sekuntivauhdin riittävän siirtonopeudeksi haja-asutusalu-
eilla. Ministeriössä oli kuitenkin nyt ymmärretty, että hyvät verkko- 
yhteydet ovat niin tärkeitä, että Suomessa tarvitaan koko maan 
kattava laajakaistastrategia. Hän ja myös muu hallitus toivoi, että 
100 megabitin yhteydet olisivat kaikkien saatavilla vuonna 2015.

”Tällaiset aloitteet toimivat parhaiten, kun suunta on alhaalta 
ylös eikä päinvastoin. Kristiinankaupungissa kirjoitetaan nyt suo-
malaista historiaa”, ministeri Suvi Lindén totesi.

Nyt saivat hyvityksen ne, joiden ajama rannikkoverkko 
äänestettiin aikoinaan samoissa tiloissa nurin kalliina ja tarpeet-
tomana, koska signaalithan kulkisivat tulevaisuudessa ilmassa. 
Viestintäministeri sai todennäköisesti valtiovallan uusiin ajatuk-
siin, koska pian oltiin sitä mieltä, että kaikilla tulisi olla saatavilla 
vastaavanlainen verkkoyhteys ja tarkoitukseen varattiin 10 mil-
joonaa euroa.

KrsNetin hallituksen puheenjohtaja Kurt Backlund toivottaa ministerin ja 
vieraat tervetulleiksi avajaisseremoniaan. Kuva: Anders Storteir.
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KrsNetin avajaispäivä 22.6.2009 oli ilon päivä. Suupohjan 
rannikkoverkko äänestettiin nurin samoissa tiloissa yhden äänen 
enemmistöllä marraskuussa 2001.

Avajaisiin osallistui myös Suupohjan Seutuverkon, Kuuskaistan, Etelä- 
Pohjanmaan liiton, joidenkin toimittajien sekä kaupunginvaltuuston  
edustajia. Musiikista vastasi Daniel Lövdahl. Kuva: Anders Stor-teir.

Sari-Milla Ingves ja  
Päivi Tuomisto.  
Kuva: Anders Storteir.

Kirjoitatte nyt suomalaista 
historiaa, ministeri Lindén 
sanoi. Kuva: Anders 
Storteir.

Stefan Skullbacka ojentaa lahjan 
ministerille. Kuva: Anders Storteir

Vasemmalta: Ulf Grindgärds, 
kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr, 
maakuntajohtaja Olav Jern ja 
viestintäministeri Suvi Lindén. 
Kuva: Anders Storteir.

Vasemmalta: Allan 
Nyholm, Bo-Göran 
Lindh, Kim Lillås, 
Kurt Backlund, 
taustalla Sixten 
Ålgars, ja Dan-
Anders Sjöqvist. 
Kuva: Anders 
Storteir.

Peder Sahl ja  
Bror Eriksson.  
Kuva: Anders Storteir.
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   2010: Toimitusjohtaja töihin   

KrsNet vaihtoi kuitua Elisan kanssa, joka sai kuitukaapelin  
Parmaninkadulta Elisan tukiasemalle Dagsmarkissa ja osuus- 
kunta sai kuitukaapelin Parmaninkadulta Metsälään. Krs- 
Netillä oli nyt kuitua valtatie 8:n molemmin puolin. Eteläisen 
Kristiinankaupungin kuituverkko muodosti ympyrän, jossa sig-
naali pystyi kulkemaan molempiin suuntiin.

KrsNetin runkoverkko Kristiinankaupungissa -hanke saa-
tettiin päätökseen rakentamalla runkoverkko (kyliä yhdistävä 
verkko) Skaftungin ja Siipyyn välille (Siipyy ei sisältynyt koulu-
verkkoon, koska kylän koulu oli lakkautettu) sekä Tervahovintien 
varteen keskustassa. Verkkoa laajennettiin Leppäsalmelle yhteis-
työssä Fortumin, Sonera/Telian ja Krs Kadun kanssa sekä Friivelin 
pumppuasemalle Skaftungissa yhteistyössä Krs Veden kanssa.

Uusien liittymien hinta laskettiin avain käteen -periaatteen 
mukaan. Talkootöistä siirryttiin aikaan, jolloin KrsNet alkoi os-
taa liittymän rakentamisessa tarvittavia palveluja. Alueilla, joissa 
kiinnostus uusia liittymiä kohtaan oli vähäistä, ei sovellettu kiin-
teää liittymäkohtaista hintaa vaan tarvittava työpanos ostettiin 
tuntiveloituksella.

Liittymien markkinointia jatkettiin entisenkaltaisella innolla ja 
määrätietoisuudella, ja työssä kohdattiin samoja haasteita kuin 
aikaisemmin. Erityisesti panostettiin alueisiin, joilla runkoverk-
koa oli laajennettu ja asuntoyhtiöihin, jotka olivat ottaneet kiin-
teistöliittymän. KrsNet yritti saada myös Kaskista ja Merikarviaa 
osallistumaan kuituverkkoon, mutta siellä hanketta pidettiin 
liian kalliina.

Kaiken kaikkiaan KrsNet sai taloudellista tukea POMO+-
hankkeelta (valtio ja kunta), ”Tulevaisuuden laajakaista Kristiinan-
kaupunkiin yhteistoiminnalla” -hankkeelta, kouluverkkohank-
keelta (valtio ja kunta) sekä ”KrsNet-verkko Kristiinankaupungin 
pienempiin kyliin” -hankkeelta (EU, valtio ja kunta).

Työstä suuri osa tehtiin edelleen talkoovoimin. Kuituverkkoa 
ei olisi voitu rakentaa, jos työryhmien vastuuhenkilöt, KrsNetin 
hallitus tai muut työhön osallistuneet eivät olisi onnistuneet 
houkuttelemaan mukaan niin paljon vapaaehtoisia. Tänä päivä-
nä Kristiinankaupungin kuitusaatavuus on TRAFICOMin tilas-
tojen mukaan yksi Suomen parhaimmista.

Laajentamiseen liittyvät tiedot oli tarpeen dokumentoida. 
Kuitukaapeliverkko piirrettiin yksinkertaisille kartoille ja jaos-
tojen vetäjät tekivät muistiinpanoja. Kantakaupungin jaostossa 
aktiivisesti toiminut Stefan Skullbacka otti käyttöön työn hallin-
nointia helpottavan Excel-taulukon. Siihen kirjattiin suuri osa 
toimista, ja tiedot ovat edelleen saatavilla.

Räjäytystyöt Skaftungin Friivelissä kaupungin pumppuasemalle johtavalla 
reitillä. Räjäyttämisestä vasta-si Börje Skoglund. Kuva: Sven Tåg.
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Vuoden 2010 lopulla oli aika hankkia oma toimisto. KrsNet  
vuokrasi kaupungilta tilat osoitteesta Koulukatu 3. Toimisto-
kalusteet saatiin maksutta Vaasan sairaanhoitopiiriltä, ja niin-
pä hallituksen puheenjohtaja Kurt Backlund ja Sven Tåg saivat 
kumpikin oman työpöydän. Backund halusi kohottaa tunnel-
maa ja osti toimistolle jouluksi adventtikynttelikön. Ostos oli 
osuuskunnan ensimmäinen toimistotarvike. Koulukadun toimis-
toon saatiin myös varasto, jota tähän saakka oli pidetty Kurt 
Backlundin kotona Dagsmarkissa. Verkon aktiivilaitteita varas-
toitiin edelleen Sven Tågin kotona parempaa varastoratkaisua 
odotellessa. Osuuskunta päätti hankkia erityisen ohjelman verkon 
topografian dokumentointia varten. Liittymiä oli nyt 633, kun 
niitä vuotta aikaisemmin oli ollut 589.

Omaa hallintoaan osuuskunta oli hoitanut pienellä budje-
tilla. Organisaatio kävi kuitenkin vähitellen riittämättömäksi 
verkon laajentuessa. Liittymien hankinnan lisäksi oli mietittävä 
verkossa tarjottavia palveluja ja hoidettava toimintaan liittyvät 
päivittäiset rutiinit. Tarvittiin henkilö, joka voisi pitää kaik-
kia lankoja käsissään, ja hallitus päätti palkata toimitusjohta-
jan. Kahdella ilmoituksella houkuteltiin kahdeksan hakijaa, 
joista kolme kutsuttiin haastatteluun. Tehtävään valittiin lap-
väärtiläinen Kenneth Storhannus. Hän siirtyi työhön vaasa-
laisesta Citec Engineering Oy:stä, jossa hän oli työskennellyt 
suunnittelijana.

4. KEHITYS KIIHTYY

KrsNetin uusi kehitysvaihe 
alkaa 2011

Kenneth Storhannus aloitti työnsä KrsNetin toimitusjohtajana 2. 
tammikuuta 2011. Kymmentä vuotta myöhemmin, 31. joulukuuta 
2020, hän siirtyi eläkkeelle vaiheikkaan työuran jälkeen.

   2011: Hyvä järjestys   

Vuoteen 2011 saakka osuuskunnan toimihenkilöt olivat tehneet 
töitä vapaaehtoispohjalta. He olivat kokoustaneet säännöllisesti 
ja luoneet osuuskunnalle omat rutiinit. Prosessit ja asiakasluet-
telot olivat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle. Kenneth 
Storhannus kääri hihat ja selvitti rästiin jääneet työt. Hän organi-
soi toiminnan uudelleen kahden ensimmäisen vuoden aikana ja 
loi siten pohjan osuuskunnan nykyiselle toiminnalle. KrsNetin 
toimitusjohtajana hänen oli tarjottava asiakkaille heidän toi-
vomiaan palveluja ja huolehdittava verkon laajentamisesta ja 
ylläpidosta.
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Osuuskunnan vuosikokouksessa 23. helmikuuta 2011 Kurt 
Backlund jatkoi hallituksen puheenjohtajana, Stefan Skullbacka 
valittiin varapuheenjohtajaksi ja Kenneth Storhannus sihteerik-
si. Vuoden aikana valmistui 35 liittymää ja sen lisäksi kaupungin 
pumppuasemille seitsemän liittymää. Viisi sanoi irti osuuskun-
nan jäsenyytensä ja uusia jäseniä saatiin 28. Uusista jäsenistä 
viisi otti käyttöönsä aikaisemman liittymän.

Keskustassa kuituverkkoa rakennettiin Leppäsalmelle, Pani- 
motielle, Teollisuuskadulle, Albininkadulle, Kristiinakadulle, 
Närpiöntielle sekä Skrattnäsin tielle. Lapväärtissä verkkoa laajen-
nettiin Ahlkullankujalle, Karlbontielle, Sörängintielle ja Tiukassa 
Puskamarkin tielle. Vuoden 2011 aikana maahan kaivettiin yh-
teensä 7,5 km putkia ja kaapeleita. Suurin osa kaivuutöistä tehtiin 
yhteistyössä Fortumin, Soneran ja Krs Kadun kanssa.

Kuituverkkoa markkinoitiin jakamalla lehtisiä postilaatik-
koihin etenkin niillä alueilla, joille runkoverkkoa oli laajennettu. 
KrsNetillä oli oma osasto ikääntyvien messuilla Kristiinahallissa. 
KrsNetin toimisto Koulukadulla piti avoimet ovet Avointen 
porttien päivänä 11. kesäkuuta. Kesämarkkinoilla KrsNet esitteli 
tarjontaansa Raatihuoneenpuistoon pystytetyssä teltassa. 

Kaskisissa toimiva paikallis-tv Kasvision oli kiinnostunut kui-
tukaapeliverkosta ja otti yhteyttä KrsNetiin. Osuuskunta suhtautui 
tiedusteluun myönteisesti ja tarjosi liittymää samaan hintaan kuin 
Kristiinankaupungin asiakkaille, mutta hintaa pidettiin liian kal-
liina. Kaskisiin otettiin sen sijaan kuituliittymä Anvialta.

FIONETS-osuuskunnan yhteydet olivat valmiit otettavaksi käyt-
töön. Lapväärtin ruotsinkieliselle koululle ja Närpiöön asennettiin 
päätelaitteet, jälkimmäisen KrsNet jakoi Dynamo Netin kanssa. 
JNT osti neljän kuituparin kaapelin Parmaninkadun ja sairaalan 
väliltä turvatakseen yhteyden Kaupunginsillan yli. Sven Tåg luopui 

KrsNetin ensimmäinen toimitusjohtaja Koulukadun toimistossa.  
Kuva: Dennis Storhannus.
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syksyllä 2011 KrsNetin hallituksen edustajan tehtävistä FIONETS-
osuuskunnassa ja hänen tilalleen tuli Kenneth Storhannus.

KrsNet solmi sopimuksen kuidun hitsaustöistä Kari Lehtisen 
yrityksen, Rakennusliike Tasan Tarkka Oy/Kari Lehtinen, kanssa.  
KrsNet myi samalla hitsauslaitteistonsa yritykselle. Kari Lehtinen 
huolehti sen jälkeen KrsNetin hitsaustöistä.

Isännöitsijäpalvelu S. Ålgarsin siihen asti hoitamat toimisto-
palvelut siirtyivät vuoden 2011 lopussa pidetyn tarjouskilpailun 
jälkeen Krs Accounting Ab Oy:lle, joka huolehti laskutuksesta, 
kirjanpidosta, veroilmoituksesta, palkanmaksusta ja maksupal-
veluista. KrsNet vuokrasi Koulukadun toimiston yhteyteen niin 
suuret varastotilat, että sinne voitiin siirtää kaikki materiaalit.

Liittymiä oli vuoden lopussa 671, kun vastaava luku edellisenä 
vuonna oli ollut 633.

KrsNet jatkoi kuituliittymien markkinointia kesämarkkinoilla 2011.  
Kuva: Dennis Storhannus.

   2012: ”Sinähän olet kaikkialla!”   

Espoolainen Suomen ByNet, joka hoiti kuidun puhaltamisen 
kaapeliputkiin, ilmoitti 2012, ettei heillä ollut Suomessa riittävästi 
töitä, vaan he lakkauttaisivat toimintansa ja myisivät laitteis-
tonsa Ruotsiin. KrsNetin hallitus päätti ostaa sen 13 000 eurolla. 
Kun KrsNet otti hoitaakseen kuidun puhaltamisen, työt etenivät 
sujuvammin ja asiakkaiden odotusajat lyhenivät. Kaikki kuitu-
kaapeliyhtiöt käyttävät nykyään kuidun puhallustekniikkaa.

Työtä helpotti myös se, että KrsNet osti marraskuussa 2012 
osuuskuntaan pakettiauton. Kenneth Storhannus oli siihen saak-
ka kuljettanut laitteita ja työkaluja farmarimallisella Volvollaan. 
KrsNetin logoilla ja kattovilkulla varustettu auto antoi osuus- 
kunnalle aivan uudenlaista näkyvyyttä.

”Sinähän olet kaikkialla!” joku tokaisi toimitusjohtajalle.
Vähitellen alkoi esiintyä teknisiä ongelmia. KrsNetin va-

rustus, etenkin verkon päätelaitteet, alkoivat käydä vanhoiksi.  
Kotipäätelaitteet ja suuret kytkimet ovat aktiivilaitteita, jotka 
jakavat signaalit asiakkaille. Ensimmäisten vuonna 2007 asen-
nettujen päätelaitteiden käyttöikä oli 5–10 vuotta. Suurin pääte-
laite on suomenkielisen ala-asteen solmussa, seuraavaksi suurin 
Lapväärtin kansanopistossa. Kun verkon liikenne kasvoi, laitteet 
eivät pysyneet perässä vaan niissä alkoi esiintyä käyttökatkoksia.

Signaali kulkee päätelaitteesta wifi-reitittimeen, jonka ansiosta 
asiakas voi vastaanottaa signaalin langattomasti. Ensimmäiset 
wifi-reitittimet sijoitettiin asiakkaiden luokse marraskuun 2011 
ja maaliskuun 2012 välisenä aikana. 5–6 vuoden jälkeen noin 
70 samanmerkkistä reititintä lakkasi toimimasta muutaman 
kuukauden sisällä – aivan kuin vika olisi ollut laitteiden siruissa.  
Asiakkaat ostivat uusia wifi-reitittimiä, mutta ongelma ei 
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ratkennut. Uuden wifi-reitittimen ohjelma oli viallinen, reitit-
timet alkoivat viestiä keskenään ja verkossa syntynyt broadcast- 
myrsky tukki liikenteen. Syy ei ollut selvillä. Viallisiin wifi- 
reitittimiin asennettiin uusi ohjelmisto, mutta se vei aikaa. Vähi-
tellen ongelma saatiin kuitenkin korjattua.

KrsNet otti käyttöön e-laskutuksen ja paransi jäsenrekiste-
riään. Joulukuusta 2012 lähtien kuituverkossa näkyivät KrsTV 
ja NärTV. Osuuskunnalla oli vuoden lopussa 695 liittymää kun 
niitä vuotta aikaisemmin oli ollut 671.

Oma auto toi mukavasti näkyvyyttä. Kuva: Ulf Grindgärds.

   2013: Parempi puhaltaa itse   

Osuuskunnan vuosikokouksessa 2013 Ulf Grindgärds valittiin 
hallituksen puheenjohtajaksi, Stefan Skullbacka jatkoi varapu-
heenjohtajana ja Kenneth Storhannus sihteerinä.

KD-Soft Oy Ab valittiin valvomaan verkon liikennettä. Nicklas 
Enlund oli tässä avainhenkilö. Tasan/Tarkka Oy/Kari Lehtinen 
huolehti kuidun hitsaamisesta ja muista solmuihin liittyvistä teh-
tävistä sekä verkon dokumentoinnista. Verkon palvelujentarjoajia 
olivat JNT (IPTV, internet ja Multivoice), Dynamo Net (inter-
net), Kuuskaista (internet) ja Anvia (internet). Sven Tåg vastasi 
kaapelinäytöistä.

Kuidun puhaltamiseen tarvittava varustus ostettiin Bynetiltä ja 
osuuskunta otti puhallustyöt hoitaakseen. Kuvassa vasemmalla näkyvä 

Kari Lehtinen oli edelleen KrsNetin tärkeä yhteistyökumppani.  
Kuva: Dennis Storhannus.
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Suurin osa asiakkaista maksoi kuukausimaksun, mutta eivät 
kuitenkaan aivan kaikki. KrsNetin lähettämillä muistutuksilla ei 
ollut mitään vaikutusta, ja osuuskunnalla oli melkoisesti saatavia 
maksamattomina verkkomaksuina. Maksuja alkoi tulla vasta, 
kun osuuskunnan taloutta hoitava Krs Accounting otti avuksi 
Cash-In-perintätoimiston. Kysymys oli aivan tavallisesta maksu-
muistutuksesta, mutta lähettäjän nimi säikäytti. Jotkut asiakkaat 
loukkaantuivat saatuaan postia perintätoimistolta, hehän olivat 
vain unohtaneet maksaa.

Kuituverkkoa laajennettiin uusilla liittymillä keskustassa, 
Lapväärtissä, Metsälässä ja Tiukassa. Osuuskunta pyysi tarjouk-
sia verkon GPS-kartoituksesta. Verkon laadun ylläpitämiseksi 
ostettiin neljä uutta 10 gigabitin pääkytkintä, vanhojen kytkin-
ten kapasiteetti oli 1 Gb. Uudet pääkytkimet asennettiin suomen-
kieliselle ala-asteelle, suomenkieliselle lukiolle, Lapväärtin ruot-
sinkieliselle koululle ja Metsälän koululle.

   2014: 13. sijalla   

10 Gb:n kytkimet eivät toimineet odotetusti. Vianetsintä ja testit 
osoittivat, ettei ohjelmisto sopinut verkkoon. K & Active vaihtoi 
toimittamansa kytkimet keväällä 2014.

Sven Tåg huolehti kaapelinäytöistä kesään saakka, minkä  
jälkeen ne siirtyivät Oy Ravera Ab:n sekä mahdollisuuksien  
mukaan myös toimitusjohtajan hoidettaviksi. KrsNetin alueella 
tehtiin kesän aikana runsaasti kaapelien kaivuutöitä, mikä aiheut-
ti kuitukaapelien katkoksia. Soneran, DNA:n ja Elisan yhteinen  
kaivuuhanke Merikarvialta Kristiinankaupunkiin aiheutti viisi 
isoa kaapelikatkosta.

KrsNet ymmärsi, ettei pääkytkinten kapasiteetti ollut riittävä, 
ja osti 30 000 eurolla Telco-merkkisiä kytkimiä, jotka olivat toi-
mineet hyvin muutamia vuosia. Toimittaja ei kuitenkaan ollut 
päivittänyt tuotettaan ja käytti niissä vanhaa IPTV-tekniikkaa. 
Kytkimiä koekäytettiin yli vuoden ajan. Lopulta ne kuitenkin 
poistettiin käytöstä ja kauppa purettiin.

Fortumin jatkaessa omien kaapeleidensa jatkotöitä KrsNet 
laajensi ja paransi samalla verkkoaan Itäpuolella Flybäckenissä 
sijaitsevalle Fingridin sähköasemalle, alueen tuulivoimapuistoja 
ajatellen. Eräs tuulivoimapuisto vuokrasi jo kuitua liittymästä. 
Närpiöstä tulevaa runkoverkkokaapelia lyhennettiin reitin var-
muuden parantamiseksi ja se suunnattiin suoraan suomenkieli-
sellä ala-asteella olevaan solmu 1:een. Kummelgrundiin vedet-
tiin neljän kilometrin mittainen haaroitettu kaapelireitti.

West Map teki verkon GPS-kartoituksen yhteensä noin 100 
kilometrin matkalta Tiukassa, Dagsmarkissa ja Lapväärtissä. 
GPS-koordinaatit syötettiin KrsNetin uuteen dokumentointi- 
ohjelmaan Tekla Xpower Opto (X-Opto). Lisäksi sinne syötet-
tiin asiakkaiden ja kuituliittymien tiedot.

Vuoden aikana kampanjoitiin erilaisten ilmoitusten ja auto-
teippausten avulla liittymän 24 kuukauden korottomasta maksu-
ajasta. Kampanja herätti jonkin verran kiinnostusta, mutta suuri 
osa maksoi kuitenkin liittymämaksut normaalisuuruisina erinä.

Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) vuoden 2014 
tilaston ”Nopean laajakaistan saatavuus Suomessa” mukaan 
kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus oli suurinta Pohjan- 
maan maakunnassa. Noin 77 prosentilla vakituisesta asutuksesta 
oli saatavillaan nopea laajakaistaverkko. Kun kunnat listattiin  
paremmuusjärjestykseen optisen kuituverkon saatavuudessa, 
Kristiinankaupunki oli 13. sijalla. Sitä edellä olivat Kumlinge, 
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Kustavi, Luoto, Honkajoki, Pedersöre, Lapinjärvi, Pietarsaari, 
Uusikaarlepyy, Brändö, Karijoki ja Loviisa. Vaasan sijoitus oli 14, 
Helsingin 17 ja Närpiön 20.

Kristiinankaupungin 3 317 kotitaloudesta 16 prosenttia (528) 
oli liittynyt kuituverkkoon. Yritysten liittymisaste oli 16,5 pro-
senttia (yhteensä 711 toimipisteestä 117 oli ottanut liittymän) 
Luku sisälsi myös yhdistykset.

KrsNetillä oli vuoden lopussa 732 liittymää, kun niitä vuotta 
aikaisemmin oli ollut 711.

   2015: Kaapelikatkoksia   

Sonera halusi muutaman muun toimijan kanssa toimittaa alue-
verkkoihin palveluja Sonera Avoin Kuitu -alustan kautta ruotsa-
laisen Telia Öppen Fiber -konseptin mallin mukaan. Siikaisissa 
oli käynnistetty pilottihanke Suupohjan Seutuverkon alueella.

Pohjoislahden poikki vedetty 72-kuituinen kaapeli korvasi sil-
taan kiinnitetyn 12-kuituisen kaapelin. Vedenalaiseen putkeen 
asennettiin kaksi ylimääräistä kaapelia, joissa oli 96 kuitua ja joita 
voitiin vuokrata muille toimijoille. GPS-kartoitus tehtiin Siipyyssä, 
Skaftungissa, Härkmeressä, Henriksdalissa ja Metsälässä. West Map 
kartoitti kaapelia noin 190 km:n matkalta. Uusia 10 Gb:n pääkyt-
kimiä testattiin ja ne asennettiin verkkoon. Solmujen päätelaitteet 
testattiin ja ne vaihdettiin vähitellen uusiin syksyn 2015 aikana.

KrsNetin alueella oli kesällä ja syksyllä käynnissä monia 
kaivuuhankkeita, esimerkiksi kaukolämpöverkon rakentaminen, 
Carunan kaapelien asentaminen keskustassa ja Lålbyssä sekä 
Lapväärtinjoen patoamistyöt. Kuituverkko oli kaivuutöiden ai-
kana vaarassa, ja kaapelinäytöt teettivät KrsNetille ylimääräistä 
työtä. Suuremmilta kaapelikatkoksilta kuitenkin vältyttiin tehok-
kaan valvonnan ja tarkkojen kaapelinäyttöjen ansiosta. Elokuun 
1. päivänä sattui suuri kaapelikatkos, kun yksi valtatie 8:n varrel-
la sijainneista kuitukaapeista raivattiin maan tasalle tienvarren 
niittotöissä. Syksyllä sattui kolme suurempaa kaapelikatkosta 
Vaasan ja Kristiinankaupungin välisessä kuitukaapelissa sekä 
Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä yhteydessä. IPTV-
liikenne oli jälkimmäisen vuoksi pitkään poissa käytöstä. Eri kai-
vuu-urakoitsijat saivat aikaan neljä pienempää kaapelikatkosta.

KrsNetillä oli 2015 lopussa 748 liittymää, kun niitä vuotta  
aikaisemmin oli ollut 732.

KrsNet toimi mainiona esimerkkinä siitä, miten tulevaisuuden 
kuituverkko voidaan rakentaa maaseudulle paikallisin voimin. Tämän 

johdosta KrsNet sai kutsuja seminaareihin eri puolille Eurooppaa. 
Pohjanmaan liitossa laajakaistan parissa tuolloin työskennellyt  

Ulf Grindgärds piti monia esityksiä, joissa hän käytti KrsNetiä ”best 
practice” -esimerkkinä. Kuvassa Grindgärds puhuu European 

FiberToThe Home Councilin vuosikokouksessa 2009 Kööpenhaminassa 
2000 osanottajalle. Kuva: Esa-Matti Åkerberg.
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   2016: Parempaa valvontaa   

Maaliskuussa 2016 KrsNet osallistui toistamiseen Kristiinahallissa 
järjestetyille Rakennusmessuille. Huhtikuussa osuuskunta mak-
soi takaisin suuren lainansa Säästöpankille.

Aktiivista markkinointia Rakennusmessuilla Kristiinahallissa.  
Kuva: Dennis Storhannus.

18. elokuuta hallitus tutustui dokumentointiohjelmaan 
Trimble Communication Networks (aik. Tekla Xpower Opto). 
KD-Softin Niklas Enlund esitteli verkon valvontajärjestelmää. 
FinKuitu Oy/Kari Lehtinen huolehti kuidun hitsaamisesta sekä 
muista solmuihin liittyvistä tehtävistä sekä verkon dokumen-
toinnista. Osuuskunta vastasi kaapelinäytöistä.

Putkien asennus oli aloitettu Lapväärtin läpi johtavan kevyt- 
liikenneväylän rakennustöiden yhteydessä. Peltojen ja tonttien läpi 
vedetty kaapeli korvattaisiin uudella entistä varmemmalla reitil-
lä 6. solmusta (Lapväärtin ruotsinkielinen koulu) etelään kirkon 
ohi. Lapväärtintien ja Pohjoisen Lapväärtintien välistä osuutta  
täydennettiin uusilla putkilla. KrsNet, Anvia ja TeliaSonera 
käyttivät samaa kaapelireittiä, ja suhteellisen suuret muutostyöt 
tehtiin yhteishankkeena KrsNetin toimiessa hankevetäjänä.

West Map oli GPS-kartoittanut 220 kilometriä kaapelia ja oli nyt 
työnsä loppusuoralla. Vuonna 2006 GPS-kartoitetun kouluverkon 
tiedot syötettiin samaan dokumentointiohjelmaan. GPS-koordinaatit 
näyttävät kaapelien tarkan sijainnin kartassa, mikä vähensi kaapeli-
näyttöjen tarvetta. Karttapohjana käytettiin Maanmittauslaitoksen 
karttapalvelua. Dokumentointipalvelua koekäytettiin ilmaiseksi  
kuusi kuukautta, minkä jälkeen osuuskunta päätti ostaa sen.

Tehokkaan valvonnan ja huolellisten kaapelinäyttöjen an-
siosta vuonna 2016 vältyttiin suuremmilta kaapelikatkoksilta. 
Sen sijaan IPTV-liikenteessä esiintyi syyskuussa lukuisia häiriöi-
tä, mikä johtui JNT:n kytkinongelmista Huutoniemellä. Kytkin 
vaihdettiin 20. syyskuuta.

Koulukadun toimisto- ja varastotilat eivät olleet tarkoituksen-
mukaiset, ja materiaalia jouduttiin säilyttämään monissa eri 
paikoissa. Kenneth Storhannus oli jo parin vuoden ajan etsinyt 
uusia toimitiloja ja löysi lopulta sopivat Krimonmäeltä osoit-
teesta Kristiinankatu 11. Hän sai olla mukana suunnittelemassa 
parhaillaan rakennettavaa tilaa, johon sisältyi myös kuiva ja 
lämmin varasto osuuskunnan kaikkea laitteistoa varten. KrsNet 
solmi vuokrasopimuksen PetMi Capitalin kanssa joulukuussa.

KrsNetillä oli vuoden 2016 lopussa 750 liittymää, kun niitä 
vuotta aikaisemmin oli ollut 748.
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   2017: Nopeus kymmenkertaistui   

KrsNet muutti uusiin tiloihin Krimonmäellä huhtikuun lopussa.  
Osuuskunnalla oli nyt uudet toimitilat, uusi logo ja Oy Pool 
Interactive Ab:n suunnittelema verkkosivusto. Avajaistem-
paukseen osallistui noin 350 henkilöä. Koska KrsNet täytti 10 
vuotta vuonna 2017, touko- ja kesäkuussa järjestettiin sen kun-
niaksi kampanja, jossa liittymämaksu alennettiin 1 500 euroon. 
Siten verkkoon saatiin noin 30 uutta liittymää. Puolet toteutet-
tiin syksyllä ja loput keväällä 2018.

 

Osuuskunta sai uuden logon ja verkkosivut vuonna 2017.

KrsNet osti vuonna 2017 uusia pää- ja verkkokytkimiä verkon 
kapasiteetin parantamiseksi. Joulukuussa toimitetut ensimmäi-
set 10 Gb:n pääkytkimet asennettiin Härkmereen ja Metsälään. 
Verkon yhdistävät pääkytkimet jakavat signaalin verkkokytki-
mille, jotka lähettävät sen edelleen asiakkaille. Yhdessä uusien 
verkkokytkinten kanssa ne mahdollistivat jopa 1 Gb:n nope-
udella toimivan internetyhteyden eli 10-kertaisen nopeuden 
vanhojen kytkinten kapasiteettiin verrattuna (maks. 100 Mb). 
Kytkinten vaihto maksoi 75 000 euroa. Samalla kunnostettiin 
osa solmuista.

Kaikkiin solmuihin asennettiin uudet vara-akut, jotka huo-
lehtivat kytkinten virransyötöstä mahdollisen sähkökatkoksen 
aikana. Niiden arvioitu käyttöikä oli 10 vuotta.

KrsNet oli todennut, että laitteisto piti testata kunnolla, ja 
osuuskunta solmi lopulta 100 000 euron suuruisen kaupan. 
Periaatteena oli vaihtaa vanha laitteisto uuteen. Pääkytkimet ja 
solmujen verkkokytkimet vaihdettiin ja trimmattiin ja ohjelmis-
to päivitettiin. Sisäänajoon liittyvien häiriöiden jälkeen kytkimet 
toimivat moitteettomasti. Ylläpito- ja huoltokustannukset laski-
vat, koska katkoksia ja ongelmatilanteita oli vähemmän. Solmut 
kuluttivat myös vähemmän sähköä.

ELY-keskus antoi luvan jatkaa kaapelia Kivitielle Pohjoisen 
Lapväärtintien pohjoispuolella. Uuden reitin putkityöt sol-
musta 6 Lapväärtin ruotsinkieliseltä koululta etelään kirkon 
ohi viimeisteltiin, jotta putkiin päästiin puhaltamaan kuitua. 
Putket ja kaapelit asennettiin Lapväärtissä valtatie 8:lle johtavan 
Lillsundintien varrelle. Kaisalalahdentien varrelle asennettiin 
puhdistuslaitokselta Pohjolan Voimalle päin kilometrin verran 
putkia ja kaapelia. Keskustassa Koulukadulla ja Merikadulla 
täydennettiin kaapelireittejä katujen kunnostuksen ja kauko-
lämpöputken asennustöiden yhteydessä. Tiukan Savilahden 
tien varteen asennettiin putkia ja kaapelia. Kesä- ja heinäkuussa 
raivattiin kuitukaappien ympäriltä vesakkoa teiden ja katujen 
varsilla.

Anvian ostanut Elisa toimitti internet-palvelun KrsNetin 
verkkoon.

Vuoden 2017 lopussa osuuskunnalla oli 779 liittymää, kun 
niitä vuotta aikaisemmin oli ollut 750.
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   2018: Koulun merkitys   

Kouluverkko oli runkoverkon selkäranka, ja kaupungin hal-
lintojohtaja Dan Anders Sjöqvistillä oli tärkeä rooli sen synty-
vaiheissa. Kun verkon suunnittelu aloitettiin, Skaftungissa ja 
Metsälässä oli koulu mutta ei Siipyyssä. Kuitu voitiin kuitenkin 
vetää looppina valtatie 8:n varrella ja rantatien kautta Siipyyn, 
Skaftungin ja Härkmeren läpi Träskvikiin. Yhteys Metsälään voi 
tarvittaessa kulkea joko Träskvikin tai Siipyyn kautta.

Kaupunki teki kouluverkon poistot mahdollisimman nopeasti 
ja luovutti sen KrsNetille maksutta. Vastapalveluna kaupunki 
sai jatkossa 20 prosentin alennuksen kuukausimaksuistaan. Osa 
runkoverkossa kulkevista kuiduista luovutettiin kouluille. Näitä 
kouluja, joiden ansiosta Kristiinankaupungissa on kattava ja  
kehittynyt kuituverkko, ei enää ole olemassa.

Solmuille rakennettiin varasolmu, jonka avulla voitiin estää 
pitkät katkokset esimerkiksi tulipalon tai muun vahingon sattu-
essa. Varasolmu on siirrettävä rakennus, jossa on kaikki tarvitta-
va laitteisto kytkimiä lukuun ottamatta.

Kristiinankaupungissa on noin 100 asuntoyhtiötä ja niissä 
yli 1 000 asuntoa, jotka voidaan liittää KrsNetin verkkoon. Noin 
20 asuntoyhtiössä on kiinteistöliittymä, mutta vain muutamaan 
on asennettu sisäverkko. Sisäverkon kaapelien veto kiinteistö-
liittymästä on asuntoyhtiön vastuulla, mutta kustannuksiin ja 
toteutukseen liittyvän epätietoisuuden vuoksi se on usein ollut 
ongelmallista.

Lisätäkseen mielenkiintoa asuntojen liittämiselle verkkoon 
KrsNet puolitti liittymän hinnan ajalla 1.10.2018–31.5.2019. 
Osuuskunta auttoi kiinteistöyhtiöitä ja urakoitsijoita suun-
nittelemaan sisäverkon asentamisen kilpailuttamisen. Tätä 

Siirrettävä solmu voi tarvittaessa korvata jonkun verkon pääsolmuista 
tilapäisesti, mikä paransi valmiutta pääsolmuissa mahdollisesti 

esiintyvän tulipalon tai muun vahingon varalta.  
Kuva: Dennis Storhannus.
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käsittelevä tiedote lähetettiin asukkaille, isännöitsijöille ja kiin-
teistöyhtiöiden hallituksille. Kiinnostus oli kuitenkin laimeaa.

Osuuskunta kasvoi hitaasti mutta varmasti. Vuodessa saatiin 
keskimäärin 20–30 uutta asiakasta, toisinaan yli 30. Se riitti pi-
tämään henkilöstön työn touhussa.

Saadakseen lisää asiakkaita osuuskunnan piti luultavasti laskea 
liittymän hankintahintaa. KrsNet oli maan edullisimpia kuitu- 
yhtiöitä, mutta monet pitivät hintaa kuitenkin liian korkeana. 
Hintaa ei voitu laskea vain lyhyen kampanjan ajaksi, vaan se tuli 
tehdä pysyvästi. Silti kestäisi kauan, ennen kuin ihmiset huomaisi-
vat hinnan laskeneen.

Vuoden 2018 lopussa osuuskunnalla oli 799 liittymää, kun 
niitä vuotta aikaisemmin oli ollut 779.

   2019: Vaatimukset kasvavat   

Asuntoyhtiöille suunnattu kampanja toi vain 10 uutta asiakasta,  
mutta kiinnostuksensa ilmaisi kaksi asuntoyhtiötä, joissa oli  
yhteensä 22 asuntoa.

Kuningattarenkadulta vedettiin putket 13 uudelle tontille  
satama-alueen suuntaan. Pohjolan Voimalle johtavalle osuudel-
le asennettiin noin 1,5 km putkia ja kaapelia. Uudet kuitukaapit 
varustettiin lukoilla, merkinnöillä ja aurauskepeillä. Kaappien 
numerot merkittiin kuitukaavioon.

Uudet pää- ja verkkokytkimet toimivat erinomaisesti ja paransi-
vat siten tiedonsiirron laatua ja kapasiteettia. Kehityksen kiihty- 
essä asiakkaat tarvitsivat yhä nopeampia yhteyksiä. Etätyö lisään-
tyi, videoiden lataus ja suoratoisto sekä online-pelit yleistyivät, 
kodeissa oli enemmän laitteita ja useampia tietokoneita. KrsNet 
pystyi vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin ja palvelujen- 
tarjoajat pysyivät vauhdissa mukana. Osuuskunnan palvelujen-
tarjoajissa oli jo niitä, jotka tarjosivat nopeudeltaan jopa 1 000 
Mb/s:n palveluja.

Yhteydet katkesivat edelleenkin sähkökatkosten aikana, mikä 
johtui siitä, ettei virransyöttölaite siirtynyt akkutilaan riittävän 
nopeasti. Kytkimet ehtivät sammua ja niiden käynnistyminen 
akkutilassa vei muutaman minuutin. Uuden laitteiston kehittämi-
nen oli viivästynyt, koska vaihto koski myös joitakin hälytystoimin-
toja. Uudet laitteet oli tarkoitus asentaa mahdollisimman pian.

KrsNetillä oli 2019 lopussa 809 liittymää, kun niitä vuotta  
aikaisemmin oli ollut 779.

Kenneth Storhannus luovutti ohjakset uudelle toimitusjohta-
jalle Daniel Kaivo-ojalle lokakuussa 2020.
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5. KUIDUN MYYMINEN

Uusi ja tuntematon ei 
kiinnostanut kaikkia

Henriksdalissa torstaina 1. joulukuuta 2005 järjestetyssä 
KuituKotoa-hankkeen kaikille avoimessa tiedotus- ja keskustelu- 
tilaisuudessa korostettiin sitä, että Kristiinankaupungin asuk-
kaat tarvitsevat valokuituun perustuvaa laajakaistaa voidakseen 
käyttää tulevaisuudessa tarvittavia puhelinyhteyksiä, tv-palvelu-
ja, tietoliikennettä yms.

Paikallisen laajakaistastrategian mukaisesti piti kuunnella 
myös kylien asukkaiden mielipiteitä. Optiseen kuituun perus-
tuvan viestintäverkon rakentamista edelsi Tulevaisuuden laaja-
kaista -niminen suunnittelu- ja mobilisaatiohanke. Kyläyhteisön 
tapa toimia ja kyky tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa helpotti 
laajakaistan rakentamista. Kaapelireitit oli erittäin tärkeää suun-
nitella huolellisesti, koska siten pystyttiin ratkaisemaan monia 
ongelmia jo etukäteen.

Kuituliittymä oli uusi asia, eivätkä kunnan asukkaat tien-
neet, miten se toimisi. Tämä seikka vaikutti jo silloin ja vai-
kuttaa edelleenkin kuidun markkinointiin. ADSL-liittymä- ja 

kaapeli-tv-palveluja tarjoava TeliaSonera oli kilpaileva toi-
mija. TeliaSoneran kupariverkossa toimiva ADSL oli tuolloin 
Kristiinankaupungissa eniten käytetty tekniikka.

Jaostoilla oli vastuu sekä verkon rakentamisesta että sen 
markkinoinnista. Puuhamiehet kulkivat talosta taloon tarjoa-
massa liittymiä ja solmimassa sopimuksia. He saivat vaihtelevan 
vastaanoton. Osa talonomistajista oli odottanut kuitua, toiset 
epäröivät tai suhtautuivat asiaan kielteisesti. Monien mielestä 
kuituliittymä oli hyvä asia, toiset taas pitivät sitä tarpeettoma-
na ja kalliina – tai että KrsNet yritti vain kääriä itselleen rahaa. 
Härkmeren, Henriksdalin ja Skaftungin alueesta vastannut 
Peder Sahl totesi, että sähkö- tai puhelinliittymän myyminen oli 
aikoinaan varmaan hyvin samanlaista.

”Mihin me sähköä (tai puhelinta) tarvitsemme? Olemme tä-
hänkin asti pärjänneet aivan hyvin ilman.”

Siipyyssä kuituliittymä herätti suurta kiinnostusta, ja 52 koti-
taloutta ilmaisi heti kiinnostuksensa. Myös suuri osa kesäasuk-
kaista oli saman tien mukana.

”Espoossa me emme voi tilata kuituliittymää, ja täällä se ve-
detään kesämokille saakka!” ihmetteli Uudeltamaalta kotoisin 
oleva mökkiläinen.

Lapväärtin alueesta vastannut Allan Nyholm kertoi, että itäi-
nen naapuri Kuuskaistan kuituyhtiö keräsi asiakkailtaan alusta 
lähtien vain kuukausimaksun, kun KrsNetin liittymän hankin-
tahinta oli tuhansia euroja. Eihän kaikilla ollut sellaisia summia.

”Oli keksittävä hyviä argumentteja. Itse puhuin aina tulevai-
suudesta ja tiedonsiirron nopeudesta seisoessani asiakkaan 
ovensuussa”, kertoo Allan Nyholm.
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   Oven avaaja   

Allan Nyholm tarvitsi itsekin kotonaan parempaa liittymää, koska 
TeliaSoneran yhteys oli vanhanaikainen ja hidas. Hän oli työsken-
nellyt Närpiössä ja tottunut käyttämään Dynamo Netin nopeampaa 
kuituliittymää. Allanin mukaan sekä yrittäjien että yksityisten on 
tärkeää saada tietää, miten asiat ovat edenneet ja mitä tapahtuu jat-
kossa. Pääasiallisesti ilmassa ja kokonaan maan alla kulkevan verkko- 
liittymän välillä on suuri ero. ADSL-yhteys oli todella edistyk-
sellinen tullessaan markkinoille 1990-luvulla. Puhelinkaapeleissa 
toimiva ADSL oli jaettu internet- ja puhelinpalveluihin ja surffaa-
misesta maksettiin kuukausimaksua. Perjantai-iltaisin verkossa oli 
kuitenkin ahdasta ja se aiheutti närää.

”Kukaan ei ole valittanut kuituyhteydestä”, Allan Nyholm toteaa.
Hän muistelee, että osuuskunta jakoi eräässä kampanjassa 

tietoa 700 postilaatikkoon.
Pienyrittäjänä hänelle avautui mahdollisuus tehdä kauppaa 

Hollannin, Venäjän, Latvian, Liettuan ja Englannin kanssa. 
Kuituliittymä avasi ovet. Pienyrittäjillä oli nyt mahdollisuus vie-
railla ulkomaisten yritysten verkkosivuilla, ja he pystyivät vies-
timään sähköpostitse aivan uudella tavalla. Kun lapväärtiläiset 
kuljetusliikkeet kuulivat kehityksestä, he halusivat heti hankkia 
kuituliittymän.

”Monen yrittäjän oli kuitenkin vaikea kuvitella, mitä kuitu-
liittymä voisi merkitä. Hankintakustannukset saivat luultavasti 
monet pienyritykset empimään. Muut teleoperaattorit tarjosivat 
langatonta verkkoliittymää kuukausimaksulla”, hän kertoo.

Asiakkaiden hankintaan alusta lähtien osallistunut Stefan 
Skullbacka kertoo, että KrsNet mobilisoi nk. korttelivastaa-
via, jotka selvittivät tilannetta omassa korttelissaan. Kukaan ei 

tiennyt varmasti, millaisia tv- ja tietoliikennepalveluja asukkaat 
tarvitsivat. Kuidun puuhamiesten oli kuitenkin helppo ennustaa 
digitalisaation ja kaistanleveydelle asetettujen uusien vaatimus-
ten merkitys, ja heillä oli käytössään monia hyviä argumentteja.

”Uskoimme lujasti asiaamme, mutta emme uskaltaneet luot-
taa siihen, että markkinavoimat järjestäisivät kuituyhteydet 
alueellemme. Saimme inspiraatiota Ruotsin kyläverkoista, siellä 
oltiin edelläkävijöitä.”

Ihmisten vakuuttaminen ei kuitenkaan aina ollut helppoa. 
Kuituliittymä maksoi melkoisesti. Monet empivät ja monet kiel-
täytyivät jyrkästi. Kuidusta kieltäytyneet olivat tyytyväisiä nykyi-
seen liittymäänsä, ja heidän mielestään kuitu oli kallis ratkaisu.

”Kun kaivaminen aloitettiin, laitoimme alueen asukkaille uu-
den kyselyn, ja saimme aina muutaman asiakkaan lisää, mutta 
turhan moni jäi vielä ulkopuolelle. Keskustan yrittäjistä liittyi 
hämmästyttävän harva, vain murto-osa. Kaikkein vähiten kuitu 
herätti kiinnostusta kantakaupungissa.”

   ”Tukholmassa on nyt jotain tekeillä”   

Stefan Skullbacka kertoo, että valtion teleyhtiö oli vuonna 2006 
edelleen tärkeä toimija Kristiinankaupungissa. Sen vuoksi mo-
net pitivät kuitua uhkana ”omalle” yhtiölleen. Epäluuloa herätti 
muun muassa se, että verkkoa rakensi osuuskunta eikä kaupal-
linen toimija. Mahtaako se onnistua? Voiko kuituverkko täyttää 
tekniset vaatimukset?

Asiakasrekrytointiin suhtauduttiin usein epäillen:
”ADSL riittää.”
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”Tiedän kuidusta ihan tarpeeksi, mutta en usko sen kustannus- 
laskelmiin.”

”Kuituyhteyttä ei tarvita”
”En usko, että kuitukaapeli on vielä ajankohtainen.”
Itäpuolen suositussa kahvilassa kuultua:
”Tukholmassa on tekeillä nyt jotain uutta ja mullistavaa, ei 

kuituun kannata panostaa.”
Rahastonhoitaja Sixten Ålgars kertoo, että jotkut KrsNetin 

toimintaan epäluuloisesti suhtautuneet henkilöt uskoivat 
kuidun kestävän käyttöä korkeintaan kolmen vuoden ajan. 
Kuitukaapelin vetäjät olivat laskeneet, että liittymäkustannukset 
maksaisivat itsensä takaisin kuudessa vuodessa ADSL-yhteyteen 
verrattuna, pelkästään internet-maksuissa.

Kun Sven Tåg aktiivisena kuidun puuhamiehenä ja vasta 
muodostetun KrsNet-osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana 
seurasi Saunapuiston kaivuutöitä, eräs ohikulkija kertoi, ettei hän 
tarvinnut kuituyhteyttä, koska hän sai signaalin ilmasta.

Sven Tåg osoitti Kaupunginlahden toisella puolella olevaa 
mastoa ja sanoi:

”Toki signaali tulee ilman kautta, ja niin kauan kuin olet yk-
sin, saat pitää sen kokonaan itselläsi. Mutta mitä useammat jaka-
vat signaalin, sitä heikommaksi se käy. Kuitukaapelin kautta saat 
käyttöösi koko signaalin riippumatta siitä, montako käyttäjää 
verkossa on.”

   Kysymyksiä ja vastauksia   

Stefan Skullbackan mainitsemat argumentit perustuvat kysymyk-
siin ja vastauksiin siitä, miksi Kristiinankaupungin asukkaiden 
tulisi rakentaa kuituverkko ”KuituKotoa”-hankkeen mukaisesti.

Tässä hieman lyhennelty versio:

Mitä eroa tällä laajakaistalla on verrattuna muihin?
Rakennamme ainoana toimijana koko Kristiinankaupungin 
alueella avoimen, kilpailuneutraalin ja operaattoreista riippu-
mattoman paikallisverkon, joka tarjoaa käyttäjilleen valinnan-
vapautta, monimuotoisuutta ja avoimuutta.

Mitä tarkoittaa FFH?
FFH tulee sanoista FiberFrånHemmet (KuituKotoa) ja tarkoit-
taa sitä, että kuituverkon rakentamiseen tarvittavat voimat tulevat 
kuituliittymiä haluavilta ihmisiltä. Säästämme kustannuksia teke-
mällä osan työstä itse.

Miten internet toimii kuituverkossa?
KRS-verkko liitetään internetiin käyttämällä kanssamme sopimuk-
sen solmineiden internetoperattoreiden palveluja. Voit itse valita 
internetoperaattorin, esimerkiksi Soneran, jolla on suurnopeuk-
sinen liittymä KRS-verkkoon ja joka tarjoaa siten nopeaa yhteyttä.

Mitä tarkoittaa avoin verkko?
Valinnanvapautta liittyä verkkoon, tarjota palveluitaan ja ostaa itselle 
sopivia palveluita. Se merkitsee vapaata kilpailua, mikä parantaa laa-
tua ja laskee hintoja. Suljetuissa verkoissa verkko-operaattori päättää 
saatavilla olevan tarjonnan, samalla tavalla kuin kaapeli-tv-palveluissa.
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Onko hyvä, että käytössä on YKSI paikallinen laajakaistaverkko?
Suuri osa toiminnastamme perustuu paikallisille kontakteille. 
Uskomme sen vuoksi, että paikallinen KRS-verkko tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tehdä kauppaa paikallisten toimijoiden kanssa 
ja jatkaa yhteistyötä tuttujen yhteistyökumppaneiden kans-
sa. Koska KRS-verkko on kytketty muihin verkkoihin (Närpiö, 
Suupohja jne.) sekä internetiin, käytössä ovat saman liittymän 
kautta paikalliset, alueelliset, kansalliset ja globaalit markkinat. 

Mitä paikalliset osuuskunnat tekevät?
Osuuskunnat rakentavat omia kuituverkkoja KuituKotoa-mallin 
mukaan: ne rakentavat ja omistavat paikallisverkon itse. Joissakin 
tapauksissa osuuskunnat rakentavat myös osia kyliä yhdistävästä 
verkosta (kutsutaan usein runkoverkoksi). Paikallisosuuskunnat 
kuuluvat katto-osuuskuntaan, joka vastaa runkoverkosta ja sen 
rahoituksesta.

Miten paljon minun on itse osallistuttava työhön?
Noin 3–4 työpäivää on osuuskunnan keskiarvo. Osallistut hank-
keeseen työpanoksellasi ja pienennät siten liittymän hankintahin-
taa. Toiset uhraavat enemmän aikaa, toiset vähemmän. Jos osuus-
kunnalla on käytettävissään esimerkiksi kaapelien kaivuutöihin 
tottuneita henkilöitä, työ sujuu suhteellisen nopeasti. Jos maasto 
on vaikeakulkuista ja/tai etäisyydet pitkiä, aikaa voi kulua enem-
män. Hyvä hankesuunnitelma vähentää työhön kuluvaa aikaa.

Mitä minä saan ja mitä se maksaa?
Investoinnin suuruus on 1 600–2 500 euroa riippuen siitä, mis-
sä päin kaupunkia asut. Verkon käyttämiseksi maksat verkko-
maksun (perusmaksu). Tavallisessa kiinteistössä yleisimpiä Kuvat: Santtu Korpinen
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käytettäessä ADSL:ää tai tavallista modeemia. Sähköverkkoon 
osuva salama voi sen sijaan vaurioittaa laitteistoa.

Saanko kuidun kautta käyttööni enemmän tv-kanavia kuin 
ADSL:n kautta?
Kuitu on ylivoimainen tekniikka erilaisten medioiden käyttöön. 
ADSL/VDSL-tekniikan mahdollisuudet lähettää laadukasta sig-
naalia ja suurta kaistanleveyttä ovat rajalliset, kun taas kuidulla 
ne ovat rajattomat. ADLS/VDSL-tekniikassa kaistanleveys on 
yleensä suuri vain yhteen suuntaan. Kun lataat tietoa verkkoon, 
käytössä on alhaisempi kaistanleveys. Lisäksi verkko on herkkä 
häiriöille ja sen kustannukset ovat suhteellisen korkeat verrattu-
na sen tuomiin hyötyihin.

Tarvitaanko tv:n/videon lisäksi tv-boksi?
Tällä hetkellä jokainen tv-signaalia vastaanottava laite tarvitsee 
oman boksin. Tv-boksi ohjaa, mitä kanavaa katsotaan. Tv on oi-
keastaan vain pelkkä näyttö, aivan kuin katsoisit satelliitti-tv:tä tai 
muita kanavia. Jatkossa markkinoille tulee varmaankin tv-bokseja, 
joissa on useampia toimintoja, esimerkiksi tv- ja videopalveluja.

Onko FFH Kristiinankaupunki hyvä ratkaisu tulevaisuutta ajatellen?
Äänen, kuvan, tiedon, tv- ja radiolähetysten ja erilaisten ohjel-
mistojen siirto nopeita digitaaliyhteyksiä pitkin on jo arkipäivää. 
Tietoliikenteen kehitystä jarruttavat ennen kaikkea kapasiteetille 
asetetut vaatimukset.

Jokaisen hiuksenohuen lasikuidun kapasiteetti on miltei raja-
ton. Jo tämän päivän tekniikalla voidaan siirtää useita biljardeja 
databittejä sekunnissa, verrattuna kuparikaapelin nopeuteen, 
joka on 10 tai 100 Mbps.

palveluja ovat todennäköisesti puhelinpalvelut (vanha numero 
säilyy), tv-kanavien perustarjonta, muut valinnaiset tv-kanavat, 
videopalvelut ja hyvät internetyhteydet. Saatavilla oleva kaistan-
leveys tv-, video- ja muita informaatiopalveluja varten on 100 
Mbps. Perinteisessä internetyhteydessä tavallisin kaistanleveys 
on 2–10 Mbps molempiin suuntiin.

Meillä on ADSL-yhteys, miksi liittyisin kuituverkkoon?
DSL-palveluja kehitetään aina uusia (ADSL++ jne.) ja valmiiksi 
asennettua kupariverkkoa voi niiden avulla käyttää tehokkaam-
min, mutta kriittiseksi tekijäksi jää puhelinkeskuksen ja tilaa-
jan välinen etäisyys, joka on usein rajoitettu muutamaan sataan 
metriin. Kuidun tarjoama tekninen ratkaisu kestää pitkälle tule-
vaisuuteen. Saat käyttöösi suuren valikoiman laadukkaita palve-
luja. Eniten käyttäjiä lähitulevaisuudessa houkuttelee ehkä kor-
kealaatuinen tv-tarjonta.

Jos minulla ei ole tietokonetta ja/tai en käytä internetiä, niin 
miksi liittyisin?
Voit laskea puhelinkustannuksia ja saada lisää tv-kanavia ilman 
lautasantennia. Lisäksi kiinteistösi arvo kasvaa mahdollista myyn-
tiä ajatellen. Maksat vain niistä palveluista, joita haluat käyttää – 
jos haluat vain katsoa tv:tä ja laskea puhelinkustannuksiasi, sinun 
ei tarvitse maksaa internetistä. Tv:n ja puhelimen kautta toimite-
tuissa palveluissa ei tarvita tietokonetta.

Onko kuitu herkkä ukkoselle?
Ei, kuitu itsessään on lasia eikä ukkonen vaikuta siihen. Se ei joh-
da sähköä toisin kuin puhelinjohdot. Kuidun kautta verkkoon 
liitetyt laitteet eivät vaurioidu salamaniskusta yhtä herkästi kuin 
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Liityttyäsi Krs-verkkoon voit sanoa irti kaikki muut liittymäsi 
(puhelin, kaapeli-tv, ADSL, satelliitti-tv...), jolloin et enää joudu 
maksamaan niistä ja sinulla on SILTI saatavilla samat palvelut 
– NYT SAAT YHDEN JA SAMAN LIITTYMÄN KAUTTA JA 
YHDELLÄ PERUSMAKSULLA ulottuvillesi nykyistä paljon 
suuremman palvelutarjonnan.

• Vain kuituliittymän arvo nousee ajan myötä.
• Se on yhteiskunnan näkökulmasta ainoa puolustettavissa 

oleva investointi.
• Kuituverkko on pitkän aikavälin investointi, joka voidaan 

poistaa kirjanpidossa pitkän ajan kuluessa.
 

 
 
 

KrsNet kirjoittaa markkinointikirjeessään vuonna 2008:

HYVÄ KIINTEISTÖNOMISTAJA

Oletko varmistanut, että kiinteistösi voidaan liittää KrsNetin 
kuituverkkoon?

Osuuskunta KrsNet jatkaa valokuituverkon rakentamista 
Kristiinankaupungissa vuonna 2008. Vuonna 2007 valmistui 
kylät yhdistävä runkoverkko ja lisäksi tehtiin jonkin verran 
putkiasennuksia kyläkohtaisissa verkoissa. Vuoden 2008 aikana 
laajennamme verkkoa alueille, joilla on riittävästi kiinnostusta, 
sekä viimeistelemme vuonna 2007 aloitetut osuudet ja kytkem-
me niihin tilaajille tarjottavat palvelut.

KrsNet rakentaa myös tarvittavat runkoverkot kuituver-
kon kytkemiseksi Dynamo Netin ja Suupohjan Seutuverkon 
verkkoihin, joiden kautta saamme lisää palveluja, myös 
Ruotsista Merenkurkun poikki kulkevan kuituyhteyden kautta. 
Tavoitteenamme on, että kiinteistöt, joissa putkityöt ja kuidun 
puhaltaminen on tehty, voivat tilata internetliittymän 30.6.2008.

KrsNet tarjoaa ensimmäisessä vaiheessa osuuskunnan jäsenille 
tehokkaan ja edullisen symmetrisen yhteyden. Palveluja ja toi-
mittajia tulee odotettavasti lisää vuoden 2008 aikana, kun val-
miiden liittymien määrä kasvaa. On huomattava, että vuoden 
2008 aikana Osuuskunta KrsNet rakentaa verkkoa ensimmäi-
sen laajennusvaiheen periaatteiden mukaan. Se tarkoittaa sitä, 
että kunkin alueverkon valmistumisen jälkeen tilatut yksittäiset 
liittymät tulevat huomattavasti kalliimmiksi, koska rakentami-
sessa ei enää voida hyödyntää synergiaetuja yhtä laajasti. Sen 
vuoksi on tärkeää saada mahdollisimman monet mukaan jo 
tässä vaiheessa. Suunnitelmien mukaan valokuituverkon kai-
vuutyöt aloitetaan tällä alueella/tässä korttelissa viikolla       .

Jos et vielä ole allekirjoittanut liittymäsopimusta mutta olet 
kiinnostunut liittymästä ja haluat saada sen mahdollisimman 
edullisesti, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä viimeistään  
     /     alueen yhteyshenkilöön tai Osuuskunta KrsNetin jaoston 
jäseneen, jotta voimme suunnitella kuituverkon kiinteistöösi.

Yhteystiedot löytyvät alta. Lisätietoa KrsNetistä ja KuituKotoa-
hankkeesta löytyy verkkosivustoltamme: www.krsnet.fi
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6. TULEVAISUUDEN KRSNET

Daniel Kaivo-oja toimitus-
johtajana vuodesta 2020

Daniel Kaivo-oja työskenteli aikaisemmin tuulivoima-alalla 
johtavana huoltoteknikkona, tiiminjohtajana ja teknisten kysy-
mysten vastuuhenkilönä. Hän aloitti työt osuuskunnan toimi-
tusjohtajana lokakuussa 2020 ja sai haltuunsa hyvin hoidetun ja 
taloudeltaan vakaan yhtiön.

Aluksi työ oli enimmäkseen ylläpitoa, mutta vuoden 2021 alus-
sa KrsNetin monivuotinen yhteistyökumppani Kari Lehtinen il-
moitti vetäytyvänsä työelämästä ja myyvänsä KrsKuitu-nimisen 
yrityksensä, joka oli monen vuoden ajan tehnyt hitsaus- ja kyt-
kentätoimeksiantoja KrsNetille. 

Vastaavia palveluja tarjoavaa yritystä ei ollut tarjolla ja sen 
vuoksi KrsNet päätti ostaa KrsKuidun. Jaakko Heinola palkat-
tiin hieman sen jälkeen hoitamaan Lehtisen yhtiössään aikai-
semmin hoitamia palveluja.

Kaupan myötä KrsNet pystyi vähentämään käyttökustan-
nuksiaan ja laajentamaan toimintaansa myymällä kuidunhit-
sauspalveluja myös muille, muun muassa tuulivoimahankkeelle 

   Ruotsin tv   

Peruksessa asuvan Allan Nyholmin mukaan kuituliittymän puo-
lesta puhui myös sen paremmat mahdollisuudet vastaanottaa vät 
sisältyneet TeliaSoneran palveluihin mutta joita Pohjanmaalla 
mielellään katsottiin. Lisäksi saatavilla oli monia muita ulkomai-
sia tv-kanavia. Siipyyssä Ruotsin tv:tä voitiin katsoa vain satel-
liitin välityksellä, vaikka kuvaa saatettiinkin sään salliessa saada 
myös antennin kautta.
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Närpiössä. Osuuskunta otti syksyllä 2021 tehtäväkseen tuuli- 
voimapuiston sisäisen verkon kuitukaapelien hitsaustyöt ja 
teki samalla tarjouksen vastaavanlaisesta hankkeesta Porissa 
2021–2022.

15-vuotisjuhlan kunniaksi KrsNet päätti tarjota asiakkail-
leen edullista internetyhteyttä. Kesällä 2021 aloitettiin kotipääte-
laitteiden vaihtaminen, ja asiakkaille on syyskuusta lähtien toi-
mitettu 1 000 megabitin internetyhteyttä. Tuhat megabittiä, eli 
yksi gigabitti, siirtää 100 megatavua sekunnissa. KrsNet ostaa 
liikenteen suomalaiselta operaattorilta ja välittää sen asiakkail-
leen Parmaninkadun keskuksessa sijaitsevan kahden vahvan liit-
tymän kautta. Megabittien määrä ratkaisee sen, miten nopeasti  
tiedostoja, elokuvia ja muuta dataa voidaan ladata verkosta. 
Nopean internetyhteyden hinta on 10,80 euroa kuussa (sisältää 
alv:n). KrsNet mainosti liittymää kesällä 2021 ja sai syyskuuhun 
mennessä noin 150 tilausta.

KrsNet osti Kari Lehtisen omistaman KrsKuidun (entinen FinKuitu).  
Kuva: Dennis Storhannus.

Uusi toimitusjohtaja Daniel Kaivo-oja saa tarttua  
monenlaisiin työtehtäviin. Kuva: KrsNet.
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Syksyllä KrsNet lähestyi uudelleen Kristiinankaupungin 
kiinteistöyhtiöitä ja tarjosi niille kuituliittymää uuden mallin 
mukaisesti: kiinteistöyhtiön hallitus tekee päätöksen kiinteistö- 
yhtiön liittymisestä, minkä jälkeen osakkaat voivat itse päättää, 
hankkivatko he liittymän vai eivät. Kaupungissa on runsaasti  
kiinteistöyhtiöitä, jotka olisi helppo liittää kuituverkkoon. 
Asiaan vaikuttaa todennäköisesti myös se, että Telia aikoo sulkea 
kaapeli-tv-palvelunsa.

Asiakaspotentiaalia on myös kesäasutuksessa. KrsNet tekee 
talvella 2021–2022 kustannuslaskelmia useille kesäasutusalueille 
Skaftungissa ja Siipyyssä. Monet vakituisessa asunnossaan kui-
tua käyttävät kesäasukkaat haluaisivat mielellään kuituyhteydet 
myös mökilleen.

Daniel Kaivo-oja haluaa KrsNetin kasvavan tarjoamalla asiak- 
kailleen monipuolisia palveluja, mm. itsepalveluportaalia, jossa  
asiakkaat voivat asioida omatoimisesti KrsNetin kanssa. 
Tällainen automatisointi on kuitenkin edelleenkin kallista. 
Tulevaisuuden ratkaisuna voivat olla myös virtuaalisia pilvipalve-
luja tarjoavat yrityspalvelut.

Kaivo-oja uskoo KrsNetin pysyvän paikallisena toimijana. 
Naapurit ovat yhdessä rakentaneet omia paikallisia kuituverkko-
ja ja hyvien suhteiden ylläpitäminen on tärkeää.

Lisäksi Daniel Kaivo-oja pyrkii siihen, että hän aikanaan voi 
luovuttaa seuraajalleen yhtä hyväkuntoisen osuuskunnan kuin 
mitä se oli hänen aloittaessaan.

Osuuskunnan jäsenten 100 Mbit/s:n kotipäätelaitteet korvataan uusilla 
1 000 Mbit/s:n (1 Gb) laitteilla vuodesta 2021 lähtien. Tämä kertoo siitä, 
miten laajakaistaverkon kapasiteettivaatimukset kasvavat koko ajan. 

Muutaman vuoden kuluttua kotitalouksissa käytetty nopeus  
on 10 000 Mbit/s (10 Gb).

KrsNet tarjoaa jäsenilleen omaa internetyhteyttä 
vuodesta 2021 lähtien.
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Kartta esittää kuituverkon kattavuutta 
Kristiinankaupungissa. KrsNetin 
kuituverkko ulottuu koko kunnan 
alueelle ja yli 90 %:lla kotitalouksista on 
mahdollisuus liittyä siihen, jos he eivät 
sitä vielä ole tehneet.
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KrsNetin hallitus 2006–21
Rickard Appelback 2014-
Kurt Backlund 2006-12
Bror Eriksson 2010-13
Ulf Grindgärds 2009-
Ove Hedkrok 2008-
Kim Lillås 2006-
Mathias Lindberg 2014-
Lars-Åke Modig 2006-09
Ingmar Norrback 2006-07
Allan Nyholm 2006-13
Nicklas Pärus 2014-
Sven Rosendahl 2006-08
Peder Sahl 2006-
Stefan Skullbacka 2008-
Sven Tåg 2006-09

Hallituksen puheenjohtajat      
Sven Tåg 2006-08
Kurt Backlund 2009-12
Ulf Grindgärds 2013-

Varapuheenjohtajat
Kurt Backlund 2007-08
Peder Sahl 2009-10
Stefan Skullbacka 2011-

Sihteerit
Peder Sahl 2006-07
Stefan Skullbacka 2008-10
Toimitusjohtaja 2011-

Toimitusjohtajat vuodesta 2011
Kenneth Storhannus 2011-20
Daniel Kaivo-oja 2020-

Rahastonhoitaja
Sixten Ålgars 2006 (hallituksen ulkopuolelta)

Ekonomi
Sixten Ålgars 2007-11 (hallituksen ulkopuolelta)

Hallituksen jäsenet 2021. Takana Stefan Skullbacka (hallituksen 
varapuheenjohtaja), Peder Sahl, Nicklas Pärus, Rickard Appelback, 

Kim Lillås. Edessä Daniel Kaivo-oja, Ulf Grindgärds (hallituksen 
puheenjohtaja) ja Mathias Lindberg. Kuvasta puuttuu Ove Hedkrok.
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