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Kurjenkylän valokuituverkko 

 

 

Hankkeen taustat: 

Kurjenkylän sijainti pohjanmaan portilla vedenjakajalla Virtain läntisimmässä osassa 

on antanut haasteensa elämisen edellytyksille jo vuosisatoja. Virroille ominaiset 

runsaat vesistöt puuttuvat eikä maa ole erityisen viljavaa. Nämä olosuhteet ovat 

kasvattaneet sitkeän ja periksi antamattoman ihmisluonteen. Eteenpäin pyrkimisen 

halua kuvaa Ilkan entinen päätoimittaja Kari Hokkanen Virtain –Ruoveden 

historiassa lainatessaan Nikolai Koivumäen vuonna 1892 laatimaa kirjettä 

kuntakokoukselle kansakoulun saamiseksi kylään: 

”Ja niin kuin muinaisista ajoista on mainittava köyhä Kurjen kylämme, minkä hallan arkaisuus on 

vaikuttanut, on kuitenkin Henki rikas, josta vielä suurin osa köyhäin perheitä. Joitten lapsi raukkoje 

nristillinen kasvatus ja valistuminen waipuu päivä päivältä, aina sitä enemmän mitä runsaimmin he 

lisääntyvät….” 

Kirje tuotti tuloksen ja kansakoulu aloitti toimintansa Kurjenkylässä 1893. Tämä 

”Henki rikas” on kantanut vuosikymmeniä osoittaen tuloksillaan miten 

määrätietoinen ja sitkeä työ tuottaa tuloksia tulevaisuudessa. Tästä esimerkkinä on 

Kurjenkylän  kansakoulun käyneiden menestyminen valtakunnan tasollakin kuten: 

kansanedustaja Harri Jaskari, Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula, MTV-3 

uutisankkuri/kirjailija Keijo Leppänen ja Marimekon suunnittelija Erja Hirvi. 

2000-luvullakin Kurjenkylän aktiivinen toiminta on jatkunut voimakkaana. 

Osoituksena tästä on vuonna 2000 valmistunut kylätalo ja useat 

kehittämishankkeet. Kurjenkylästä lähti liikkeelle myös Virtain kylien yhteishanke, 



Maaseudulla on elämää, jonka suorana jatkeena toimii Virtain kylien 

kehittämisyhdistys ry. Kylien yhdistystä pidetään valtakunnan tasollakin 

esimerkillisenä toimintatapana hoitaa kylien elinvoimaisuutta. 

Kurjenkylällä on edelleenkin halu pyrkiä eteenpäin ja pysyä kehityksen mukana. 

Yhteiskunnan muuttuessa ja palveluiden kadotessa myös kuntakeskuksista 

tietoverkossa tapahtuvaksi asioinniksi on toimiva tietoyhteys välttämätön. Tämän 

vuoksi valtiovalta on laatinut ohjelmia tietoverkon saattamiseksi Suomen joka 

kolkkaan. Tätä tavoitetta tukemassa ovat maakunnalliset laajakaistahankkeet, jotka 

kattavat osan tarpeesta. Kurjenkylän alueelle nämä hankkeet eivät yllä, eikä 

langaton mobiiliverkkokaan ole kattava ja toimiva. Laaja ja harvaanasuttu seutu ei 

ole hyödynnettävissä kaupallisesti operaattoreiden toimesta. Kylän alueella toimii 

runsaasti pienyrityksiä sekä nykyaikaisia suuria maatiloja, joille toimiva yhteys on 

välttämätön. Sanktiot epäonnistuneesta tiedonsiirrosta viranomaisten suuntaan 

saattavat olla erittäinkin suuret. 

Kansalaisen perusoikeuksiin kuuluu myös TV-kanavien saatavuus, joka ei 

Kurjenkylässä toteudu. Kaukana olevien lähetysasemien, Tampereen ja Lapuan 

peittoalue ei yllä Kurjenkylään saakka. Tähän on pyritty saamaan parannusta 

yhteydenotolla Yleisradioon, jakeluyhtiö Digitaan, Viestintävirastoon sekä ministeri 

Suvi Lindeniin huonoin tuloksin. Valokuituverkon kautta on mahdollisuus saada 

hyvätasoinen kaapeli-TV-lähetys katvealueella oleviin talouksiin. 

Kylän koko tai sijainti ei ole esteenä menestymiselle, vaan se on kiinni asukkaiden 

tahtotilasta, jota Kurjenkylästä on löytynyt jo vuosikymmeniä. 2000-luvun 

hankkeiden tuloksena myytävistä kiinteistöistä on pulaa ja pitkään tyhjillään olleet 

talotkin ovat löytäneet uuden omistajan. Viimeisin kauppa on helmikuulta 2011 ja 

kahdesta muustakin jätettäneen tarjous lähiaikoina, myös kyläkoulun oppilasmäärä 

on pysynyt pitkään vakiona. 

Laitospaikkojen vähentäminen ja ikäihmisten, joita Kurjenkylässäkin on yhä 

kasvavampi joukko, asuminen yhä pidempään omassa tutussa asuinympäristössään 

asettaa omat haasteensa. Uusi teknologia on tuomassa tähänkin uusia apuvälineitä 

ja ne vaativat luotettavan ja nopean tietoyhteyden. Tälläkin saralla Kurjenkylä voisi 

toimia edelläkävijänä ja vaikkapa Virtain pilottikylänä. 

 



Syksyllä 2010 tehtiin alustava kysely valokuituliittymästä kiinnostuneista talouksista 

ja kyselyssä kiinnostuksen ilmaisi 35 taloutta. Tammikuussa 2011 järjestettiin 

kylätalolla infotilaisuus valokuidusta ja tilaisuuteen osallistui yli 50 kyläläistä, joten 

kylän tahtotila on tullut selvästi esille. 

 

Hankkeen tavoitteet 
 

 

+ Turvata luotettava tiedonsiirto mm. viranomaistahoihin 

+ Synnyttää uusia työpaikkoja ja yrittäjyysmahdollisuuksia 

+ Asumisen laadun parantaminen 

+ Turvata lankapuhelinverkon pysyminen harvaanasutulla seudulla 

+ Saada kylän asukasluku nousemaan 

+ Parantaa yritysten markkinointimahdollisuuksia 

+ Turvata ikäihmisten kotona-asumista 

 

Määrälliset tavoitteet 
 

+ Valokuituliittyjien määrä, tavoite 80 

+ Syntyneiden uusien yritysten määrä, tavoite 2 

+ Uusien asukkaiden määrä, tavoite 7 

+ Uudet palvelumuodot: esim. vanhuspalvelut 

 



Toimenpiteet 
 

Hankkeen alussa selvitetään kuituverkkoon liittyvät kiinteistöjen määrä ja sijainti 

sekä tehdään toiminta-alueen rajaus. Valokuituverkon rakentaminen, ylläpito ja 

palvelun tuottaminen tehdään ostopalveluna. 

Liittyjä vastaa itse esim. liittymänopeuden mukaan maksettavista kuukausimaksuista 

ja muista vastaavista kustannuksista operaattorinsa kanssa tekemänsä sopimuksen 

mukaan. 

 

Hankkeen aikataulu 
 

Hanke alkaa 1.4.2011 ja päättyy 31.3.2014. 

Hankkeeseen palkataan osa-aikainen projektivetäjä. Kirjanpitopalvelut ja 

taloudenhoito tapahtuu kyläyhdistyksen toimesta kustannukset jakaen.  

Kuituverkon tulisi olla toimintakunnossa lokakuun loppuun 2011 mennessä. 

Helmi-maaliskuussa 2014 aikana tehdään hankkeen päättämistoimet. 

 

Seurantaryhmä 
 

Hankkeen seurantaryhmänä toimii kyläyhdistyksen hallinnosta Saija Korpi, Sini-

Tuulia Ruohomäki, Tuija Veija, Raimo Heittola ja Jouni Mesimäki sekä POKO ry ja/tai 

ELY-keskuksen edustaja. 

 

Hallinnointi 
 

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Kurjenkylän kyläyhdistys 

 



Hankkeen omarahoitus 
 

Hankkeen omarahoitus tulee kuituverkkoon liittyneiltä kiinteistöiltä. 

 

Hankkeen budjetti 
 

Hinta-arviot perustuvat paikallisen puhelinyhtiön kanssa käytyihin neuvotteluihin. 

Lopullinen hankinta kilpailutetaan hankkeen alkuvaiheessa. 

Tulot 

Liittymämaksut   149.000,- 

POKO    149.000,- 

   ---------------------------------- 

Yhteensä    298.000,- 

 

 

Menot 

Verkon rakentaminen ja ylläpito  270.000,- 

Projektivetäjän palkkaus     20.000,- 

 Hallinnointi, seurantaryhmän- 

 ja rakennuttajan kulut                           8.000,- 

   ------------------------------------- 

Yhteensä    298.000,- 

 

 


