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TARJOUSPYYNTÖ KIIMINGIN KYLIEN VALOKUITUVERKON SELVITYS- JA TIEDOTTAMISPROJEKTIN 
TOIMENPITEISTÄ 

Verkko-osuuskunta Oulun seudun laajakaista pyytää tarjouksia ELY-MAASEUTURAHASTOSTA 
tuetun hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen. 

1. RAHOITUKSEN SAANEEN HANKKEEN NIMI 

”Valokuitua Kiimingin kylille!” – selvitys- ja tiedottamishanke. 

2. TARJOUKSEN PYYTÄJÄN TIEDOT 

Verkko-osuuskunta Oulun seudun laajakaista ”OLKA” 
c/o Mikko Ylianttila 
Kerppukuja 12 
90460 Oulunsalo 
045 160 2266 
info@olka.fi 
 

3. TARJOUSPYYNNÖN TAUSTA JA TARVE 

Tarjouspyynnön kohteena olevan hankkeen tavoitteena on Kiimingin kylien alueen kuntalaisten, 
yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden 
selvittäminen.  

Kiimingin kylien alueella on noin noin 600 kiinteistörekisterin mukaista kiinteistöä. 

Kartat arvioidusta hankealueesta: 
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4. TARJOUSPYYNNÖN KOHTEENA OLEVAT TOIMENPITEET: 

Hankkeessa tehdään mm. seuraavia toimenpiteitä, jotka kaikki tähtäävät nykyaikaisista 
tietoliikenneyhteyksistä tiedottamiseen kattavasti Kiimingin kylien alueella. 

1. Tiedottaminen (kuluttajat, yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat) 
a. Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet 
b. Valokuidun hyödyt ja tarve nyt sekä tulevaisuudessa 
c. Mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa nykyaikaisen tietoliikenneyhteyden 

hankkimiseen erillisen vahvaa tunnistautumista käyttävän portaalin avulla 
d. Tiedottamistoimenpiteet monikanavaisesti 

i. Tiedotustilaisuudet lähellä kohderyhmää 
1. Paikan päällä Kiimingin kylillä (Koronatilanteen mukaan) 
2. Vaihtoehtoisesti etätilaisuuksina (Teams, FB-Live, tms.) 

ii. Kuituklinikat (avoimet tilaisuudet alueen julkisissa paikoissa ja muissa 
tilaisuuksissa, joissa on asiantuntija paikalla vastaamassa kysymyksiin 

iii. Tiedottaminen paikallisissa sähköisissä ja paperisissa medioissa 
iv. Tiedottaminen alueellisilla ja OLKAn nettisivuilla 

e. Päättäjien tiedottaminen hankkeesta 
2. Kuituverkon suunnitelman ja toteuttamisen kustannusarvio selvitettävän toimintamallin 

tarpeisiin. Verkkosuunnitelma tehdään KeyCom-ohjelmaan. 
a. Suunnitelmasta ja kustannusarviosta tulee selvitä mm.: 

i. Tarvittavan alueellisen liittymämäärän selvittämiseen 
ii. Hankkeen muun kuin tukirahoituksen määrän selvittämiseen 
iii. Mahdollisen rahoitushakemuksen julkisen ja yksityisen rahoituksen 

selvittämiseen 
3. Ehdotus valmiista mallista Kiimingin kylien alueen valokuituverkon toteuttamiseen ja 

rahoittamiseen. 
a. Mahdollisen hanketukihakemuksen jättäminen tukitaholle sisältäen mm.: 

i. Hakemusmateriaalit 
ii. Liitteet 
iii. Tarvittavat sitoumukset yhteistyökumppaneilta 

4. Hankkeen tiedotus ja raportointi 
a. Tulosten raportointi sovitusti ja alueellisesti kattavasti julkisissa kanavissa kuluttajille, 

yrityksille ja muille toimijoille. 

 
OLKA pyytää tarjouksia edellä mainitusta kokonaisuudesta eriteltynä yllä mainittuihin neljään osioon. 
Tarjoukset vertaillaan kokonaishinnan mukaan ja valinta suoritetaan kokonaishinnan mukaan. 

Tarjoajan on osoitettava kyvykkyys vastaavanlaisien kokonaisuuden (3 kpl) toimittamisesta OLKAn niitä 
erikseen pyytäessä. 

Tarjouksia pyydetään 31.5.2021 mennessä 
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5. HANKKEEN AIKATAULU 

Hanke toteutetaan 1.5.2021–31.12.2021. 

Oulu 17.05.2021 
Verkko-osuuskunta Oulun seudun laajakaista ”OLKA” 
Mikko Ylianttila 


