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Valtuustoaloite valokuituyhteyden saamiseksi Oriveden kaikkiin kyliin
Kaupunginvaltuusto 19.03.2018 § 22
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättänyt valtuustoaloitteen valokuituyhteyden saamiseksi
Oriveden kyliin.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Elämämme, työmme ja yrittämisemme vaatii koko ajan
enemmän nopeita ja vakaita internet-yhteyksiä. Taajamissa
valokuituyhteyksiä rakentavat isot operaattorit kaupallisesti. Myös
mobiiliyhteydet kehittyvät siellä ja pääteiden varsilla.
Orivedellä yhteydet toimivat valokaapelin kautta entisen
Längelmäen alueen lisäksi Aakkolassa, Leppähampaalla ja
Pitkäjärvellä. Rakentamisselvitystä tehdään nyt Eräjärvellä.
Rakentaminen kyliin on mahdollista EU:n maaseuturahaston
turvin. Tuki on 70 % kustannuksista. Tuettujen töiden on
valmistuttava vuoden 2020 loppuun mennessä. Ei ole mitään
varmuutta että tuki jatkuu tulevilla kausilla tai että sen suuruus
pysyy nykyisellä tasolla. Tähän avustuskauteen varattua rahaa
on käyttämättä vielä 25 miljoonaa. Tukihakemusten käsittely
Ely-keskuksessa kestää noin vuoden. Mikäli tuettua rakentamista
aiotaan tehdä, on toimittava nyt.
Tähän saakka rakennetuissa Oriveden kylissä on toimittu
aktiivisesti. Yleensä kuidun haluavat ovat huolehtineet
naapureidensakin mukaantulosta ja näin varmistaneet kuidun
tulon omalle alueelle. Rakentajana on toiminut
Verkko-osuuskunta Ysinetti. Rakentajana ja avustusten hakijana
voi toimia myös kyläyhdistys, maamiesseura, vesiosuuskunta tai
muu kylän toimija.
Oriveden alueella sähköyhtiö on sijoittamassa verkkoaan
maahan, joten nyt on nopeasti toimien mahdollista saada
yhteisrakentamisetua.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki toimii aktiivisesti
kylien kumppanuuspöydässä, ja uuden elinvoimajohtajan
ohjeistamisessa sekä koko elinvoimapolitiikassaan, jotta loputkin
Oriveden kylät saavat valokuidulla toteutettavat yhteydet ja
säilyttävät elinvoimansa ja kilpailukykynsä niin asumisen,
yrittämisen kuin vapaa-ajanasumisenkin osalta.
Orivedellä 19.3.2018
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Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
-----------------

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 100
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen johtoryhmän ja tietohallinnon valmisteltavaksi
siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.9.2018
mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
--------------
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