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Mitä maksaa Kuitu kotiin koko Suomi 2021-2030 hanke, jolla rakennetaan valokuituyhteydet suomalaisille eri puolille Suomea ja miten rakentaminen työllistää?
•

600 000 liittymää on arvio Suomen kotitalous-, yritys- ja vapaa-ajankiinteistöjen määrästä, joilla on tarve nopeasta
ja toimintavarmasta valokuituyhteydestä. Laskelma perustuu toteutuneisiin valokuituverkkojen kustannuksiin ja
asiakasmääriin valokuituverkkoyhtiöissä eri puolilla Suomea.

•

Kuitu kotiin koko Suomi 2021-2030 –hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 400 milj. €
• Yhden valokuituliittymän keskimääräiset rakentamisen kustannukset ovat n. 4000 €, joka muodostuu
tukikelpoisista kustannuksista 2160 milj. € ja tukikelvottomista kustannuksista 240 milj. €, jos laitetilojen
laitteet ja kaikkien kiinteistöjen myös vapaa-ajan kiinteistöjen reitit ovat tukikelpoisia uudessa laajakaistalaissa
lukuun ottamatta ns. viimeisen sadan metrin kiinteistöreitin kustannuksia.
• Valtion/EU:n tuen tarve on 1 296 milj. € vuosina 2021-2030, jos uudessa laajakaistalaissa valtion/EU:n osuus on
60 %, kuntien osuus 10 % ja liittyjien osuus 30 %

•

Kuitu kotiin koko Suomi 2021-2030 –hankkeessa tarvitaan vuosittain tukirahoitusta 130 milj. €
• Traficomin tutkimuksen mukaan valtion/EU:n tukiraha tulee osittain valtiolle takaisin veroina ja maksuina.

•

Henkilötyövuosia valokuituhanke työllistää n. 3 000 henkilöä vuosittain.
• Valokuituverkkojen rakentamisella voidaan työllistää noin 3000 henkilöä vuosittain. Lisäksi rakentaminen
työllistää myös valokaapelitehtaita ja muita rakentamisessa tarvittavien tavaroiden valmistajia.

•

Kuitu kotiin koko Suomi 2021-2030 –hankkeella saadaan myös:
• Samalla kertaa rakennettua säävarmaa sähköverkkoa ja muuta infrastruktuuria(yhteisrakentaminen)
• 4G/5G tukiasemien tarvitsemat valokuituyhteydet niin kaupunkien omakotialueille kuin maaseudulle
• Valokuitu on pitkäikäinen ja varma investointi kaikkiin tulevaisuuden tietoliikennetarpeisiin mm. koko Suomen
kattavat valokuituyhteydet antavat hyvän perustan siirtymisestä TV:n antennilähetyksistä laajakaistalähetyksiin

Kiitos!
Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat perusoikeus kaikille
suomalaisille asuinpaikasta ja yrityksen sijainnista
riippumatta, kuten tiet, sähkö jne.

Koronavirusaika on osoittanut hyvien tietoliikenneyhteyksien
tarpeen.
Valokuituverkon rakentaminen edistää myös:
- Etätyöskentelyä – tehokkaampaa työn tekemistä
- Digitalisaatiota – parempia palveluita ja tehokkuutta
- Ilmastomuutoksen torjuntaa – vähemmän
hiilidioksiidipäästöjä
- Kaksoispaikkakuntalaisuutta - laadukasta elämää
- Työllisyyttä - hyvinvointia
- Laajakaista TV lähetyksiä – netti TV on jo arkipäivää

