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Tässä asiakastiedotteessa:
• Suomen tulevaisuus on
valokuidun varassa
• Ukkosiin varautuminen
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• Rakennamme valokuitua
seuraavilla alueilla
• Tilaa suoramaksusta
ennakkoilmoitus sähköpostiisi

Suomen tulevaisuus on
valokuidun varassa

Kuituhanke valaisee Suomen asemaa teknologisen kehityksen kärkimaana

Paikallisten tietoliikenneyhtiöiden muodostama Finnet-liitto ry on käynnistänyt kolmevuotisen "Suomi tarvitsee kuitua" -hankkeen.
Tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta siitä kuinka valokuituverkko vaikuttaa Suomen
tulevaisuuteen ja teknologian kehitykseen
sekä ennen kaikkea varmistaa, että 5G tulee
myös kasvukeskusten ulkopuolelle. "Odotettu
5G tarvitsee valokuidun toimiakseen", sanoo
Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.
Vain valokuidun avulla voidaan rakentaa
kattava 5G-verkko
Langattoman tiedonsiirron seuraava suuri kehitysaskel on 5G, jota hyödyntävien laitteiden ja sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti.
Vain valokuitu voi tarjota riittävän nopean ja
luotettavan runkoverkon, jonka 5G tarvitsee
toimiakseen. Finnetin hanke kannustaa kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevia omakotitalouksia tutustumaan oman alueensa va-

lokuitumahdollisuuksiin. Valokuidun lähes
rajaton kapasiteetti riittää vuosikymmeniksi
eteenpäin, joten sillä toimivat myös tulevien
älykotien tarvitsemat palvelut.
Sivustolla aina ajankohtaista asiaa
valokuidusta
Hankkeen sivustolla suomitarvitseekuitua.
fi julkaistaan ajankohtaista tietoa ja videopuheenvuoroja, joista ensimmäisissä Punkaharjulla toimiva matkailuyrittäjä Saimi
Hoyer sekä eSport-pelaaja Jere Alanen antavat konkreettisia käytännön esimerkkejä
siitä, millaisia etuja ja palveluita valokuitu
ihmisille mahdollistaa. Viihdekäytön lisäksi esimerkiksi talotekniikka, etätyöt ja yhä
enemmän myös terveydenhuolto edellyttävät nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Sivuston
kautta on helppo kartoittaa oman paikallisen alueen kuitutilanne ja näin pohtia olisiko
oma kotikin aika liittää valokuituverkkoon.

Ukkosiin varautuminen
• Irrota pistokkeet seinästä.
• Hanki ylijännitesuoja, jos johdot on
pidettävä kytkettyinä.
• Älä lataa kännykän akkua ukkosen
aikana.
• Jos laajakaistayhteys menee poikki:
tarkista johtojen kytkennät, sammuta
modeemi ja käynnistä se uudelleen.
Jos virtavalo ei pala, on laite vikaantunut
ja täytyy vaihtaa uuteen.
• Verkkopäätteiden laitetakuut eivät
korvaa ukkosvikoja.
• Vikailmoitukset: 03 486 4100 (24h)
vika@phpoy.fi

Rakennamme valokuitua
seuraavilla alueilla:
VIRRAT: Vaskivesi
RUOVESI: Tuuhonen, Jäminkipohja ja
Väärinmaja
MÄNTTÄ-VILPPULA:
Mäkikylä-Vuohijoki
JÄMSÄ: Ahopelto, Vitikkala,
Manula + yksittäisiä kohteita
JÄMSÄNKOSKI: yksittäisiä kohteita
KEURUU: yksittäisiä kohteita
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Tilaa nyt suoramaksusta
ennakkoilmoitus sähköpostiisi!
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Pohjois-Hämeen Puhelin täyttää 120 vuotta!
Tule mukaan juhlavuotemme tapahtumiin, joista saat tietoa
Facebookistamme ja paikallislehdistä.
OSALLISTU KESÄN AJAN MYYMÄLÖISSÄMME
JUHLAVUODEN ARVONTAAN!
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PHPOY toivottaa
kaikille hyvää kesää!
HP 250
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Plus

HUAWEI
Mediapad M3
8.0

Arvonta suoritetaan 31.8.2017 kaikkien osallistuneiden kesken.
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy
Honkalantie 1, 34600 Ruovesi
Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä
Keskustie 7, 34800 Virrat

