VALOKUITUA OUTOKUMPUUN!

HEI! OLETKO SINÄ VALMISTAUTUNUT TULEVAISUUTEEN?
Onneksi olkoon, alueellesi suunnitellaan Karelnetin valokuituverkostoa, joka palvelee sinua vähintään 50
vuotta. Lue lisää meistä nettisivultamme www.karelnet.fi
Ehkä mietit, että tarvitsetko valokuitua? Lue sisäsivuilta, miksi valokuitua verrataan hyödyllisyydessään
sähköön ja juoksevaan veteen myös silloin, vaikka ei käyttäisi tietokonetta. Valokuitu on tärkeä hankinta niin
kotiin, taloyhtiöön kuin yritykseen.

99 €

Karelnetin
Valokuituliittymä
& päätelaite*

Peruskaista

200/200 M
39,90 €/kk
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Ohituskaista + IPTV

1000/1000 M
49,90 €/kk

Mökkikaista

100/100 M
29,90 €/kk

*Hinta sisältää avaimet käteen -toimituksena valokuituliittymän ja päätelaitteen. Päätelaitteen arvo 130 €.
Hinta voimassa 31.1.2022 asti. Taloyhtiöiden palvelumaksut alk. 19,90 €/kk/asunto. Hinnat sis. alv:n 24 %.

Miksi valokuitu on tärkeä hankinta?
Valokuitu on tiedonsiirron napanuora jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin vahvemmin. Valokuitua on
käytetty jo 1980-luvulta lähtien, mutta aiemmin sen käyttö rakentamiskustannuksineen on ollut
monien ihmisen ulottumattomissa. Valokuitu on häiriöttömin tapa siirtää tietoa, eikä se ole riippuvainen sijainnista, säästä tai välimatkoista. Kuidun elinkaari on tämän hetken tietoliikenneväylistä
ylivoimaisesti pisin. Valokuitu on tärkeä hankinta niin kotiin, taloyhtiöön kuin yritykseen.
Valokuitu vai mobiili?
VALOKUITU

MOBIILI

Jokaisella käyttäjällä oma yhteys

Kapasiteetti jaetaan yhtäaikaisten käyttäjien
kesken

Kodin sijainti, maaston muodot tai sää eivät
vaikuta nopeuteen

Kodin sijainti, maaston muodot ja sää
vaikuttavat nopeuteen

Koko kodin tietoliikenne hoituu yhtä
tiedonsiirtoväylää pitkin

Kodin laitteilla voi olla useita laitekohtaisia
liittymiä

Valokuidun elinkaari vähintään 50 vuotta,
aktiivilaitteilla noin 10 vuotta

Elinkaari 3–6 vuotta

Yhteysnopeus on symmetrinen ja vakaa (esim
1000/1000 Mbit/s), mikä on tärkeää, mikäli
käydään videoneuvotteluja tai esim. pelataan
pelejä netin kautta

Yhteysnopeus vaihtelee eikä ole symmetrinen,
vaan lähetysnopeus on hitaampi kuin latausnopeus (esimerkiksi 100/50 Mbit/s)

Jo nyt monet asunnon ostajat ja vuokraavat kysyvät esittelyissä:
”Millainen netti tähän on saatavilla?”

Mihin tarvitsemme nettiä
tänään?
•
•
•
•
•
•

•
•

Tiedonhaku, pankkipalvelut, yms
Viihdepalvelut
Etätyöt sekä -opiskelu
Videopuhelut sekä -neuvottelut
Suoratoisto- ja IPTV-palvelut (TV:n katsominen netin kautta)
Kodin turvalaitteet ja valvontajärjestelmät (taloyhtiöissä mm. teknisessä tilassa
pystytään etänä ohjaamaan talotekniikkaa ja säästämään sähkönkulutuksessa
yms.)
Senioriasukkaiden elintoimintoja valvovat järjestelmät (kodinhoidon apuvälineet)
Videon välityksellä toteutettavat kerhot
ja harrastukset

Miten netin käyttö lisääntyy
tulevaisuudessa?
•
•
•

•

•

Kodintekniikka ja elekroniikka tarvitsevat kodin nettiä
Ovia, valoja, ilmastointia ym. ohjataan
verkon kautta
Useat käyttämämme palvelut, esim.
lääkäri
palvelut alkavat käyttää videoneuvottelua enemmän palvellakseen
ihmisiä paremmin. Ei ole siis välttämätöntä, että lääkärin vastaanotolla vieraillaan fyysisesti kaikissa asioissa.
Etätyöt ja -opiskelut yleistyvät entisestään, ei siis ole välttämätöntä asua Amerikassa, vaikka työskentelee tai opiskelee siellä.
Dataliikenne kasvaa arjessa huomattavasti. Kodin datayhteyden nopeuden
tarve on pian jo 1 000 Mbit/s, kun vielä
10 vuotta sitten pärjäsimme 5 Mbit/s:n
nopeudella.

Pitääkö valokuitua päivittää?
Valokuitua itsessään ei tarvitse uusia eikä kerran rakennettua verkkoa kaivaa uudelleen.
Päivitystarpeet koskevat ainoastaan kotona
olevia päätelaitteita.
Miten valokuitu toimitetaan minulle?
Valokuitu tuodaan kotiisi kaapelissa, joka kaivetaan maan alle. Jokainen tilaaja saa oman
yhteydensä, jota ei tarvitse jakaa naapureiden
kanssa.
Ennen asennusten aloittamista tehdään tonttikartoitus, missä sovitaan kaivuun toteutus
yhdessä tilaajan kanssa. Valokuituasentaja
asentaa valokuidun käyttövalmiiksi kotiisi.
Suosittelemme tarvittaessa lisätukiasemien
tilaamista, jotta saat jaettua verkkoa langattomasti kotisi sisällä ja siten valokuidustasi kaiken irti.
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Palauta lomake täytettynä Kaupungintalon (Hovilankatu 2) lukittuun
postilaatikkoon tai täytä netissä
www.karelnet.fi

