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Sunet tarjoaa omaa internetliittymää
Seutuverkon merkitys kasvaa sähköisten palvelujen lisääntyessä

S

Reetta Pitkäkoski, teksti ja kuva
unet eli Suupohjan Seutuverkko Oy on
Kauhajoen,
Teuvan, Karvian, Isojoen,
Karijoen, Kurikan ja Siikaisten omistama yritys,
joka rakentaa avointa tietoliikenneverkkoa Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan
alueilla. Yritys perustettiin
vuonna 2005. Sunetin toimitusjohtajan Aatu Samppalan mukaan yrityksen perustamisen alkusysäyksenä
oli kuntien huoli alueen tietoliikenneyhteyksien tulevaisuudesta.
– Alueella toimineet teleoperaattorit ilmoittivat
tuolloin, että tietoliikenneasioita ei tulla ainakaan heidän toimestaan alueella kehittämään. Kiinteän laajakaistan saatavuus huononi
merkittävästi, minkä vuoksi
kunnat tekivät päätöksen
Sunetin perustamisesta,
hän kertoo.
Homma pistettiin käyntiin käytännössä tyhjästä.
Samppalan mukaan aluksi
aika meni fyysisen verkon
rakentamiseen. Verkko kattoi ensin Isojoen, Karijoen,
Kauhajoen, Teuvan ja Jurvan alueet. 2010-luvulla se
laajeni Karvian, Honkajoen
ja Siikaisten alueelle. Tänä
kesänä ensimmäiset kaapelin vedot tehtiin Jalasjärven
puolelle.
– Edelleen teemme samaa
työtä, eli laitamme kaapelia
maan alle yrityksille ja yksityisille ihmisille. Vuosittain
uusia liittymiä tulee noin
100–300. Kaiken kaikkiaan
meillä on tällä hetkellä noin
3500 kiinteistöä liitettynä

Sunet tekee tiivistä yhteistyötä monien paikallisten toimijoiden kanssa. Meille on todella tärkeää, että alueelta löytyy osaajia, jotka pystyvät toimimaan valokaapelin kanssa, toimitusjohtaja Aatu Samppala (oik.) toteaa. Samppalan kanssa kuvassa ovat Sunetin työntekijät Tuomas Rasku ja Kati Kauppila.
valokuituverkkoon.
Merkitys kasvaa. Samppala
uskoo, että valokuituverkon
tarjoamat mahdollisuudet
ymmärretään Suupohjan
alueella jo melko hyvin, joskin markkinointiakin on
vielä tehtävä. Hän ennakoi,
että tulevaisuudessa verkon
merkitys edelleen kasvaa,
kun maaseudulta keskitetään palveluja kaupunkeihin ja monet palvelut siirty-

vät verkkoon.
– Suuntaus on se, että
sähköisiä palveluja tuodaan kansalaisille koko ajan
enemmän ja ihmisiä kannustetaan ottamaan niitä
aktiivisesti käyttöön.
Myös yrityksissä ja työpaikoilla hyvien yhteyksien
tarve lisääntyy entisestään,
sillä työkulttuurissa on jo
nähtävillä muutos.
– Verkkoyhteydet mahdollistavat paljon asioita ja

Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy
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auhajokelainen yrittäjä Toni Eeva perusti Länsi-Suomen
Verkkopalvelut Oy:n vuonna
2011. Kauhajoella toimiva
yritys tarjoaa kattavat palvelut tietoliikenneverkkojen
suunnitteluun, rakentamiseen, asennukseen ja ylläpitoon.
– Pääasiassa rakennamme
valokuituverkkoa. Viemme
seutuverkon avulla kotitalouksille huippunopeita laajakaistayhteyksiä ja yrityksille
esimerkiksi uusia 4G ja 5G
langattomia yhteyksiä. Lisäksi vedämme valokuitua
myös tukiasemille, Eeva tiivistää.
Yrityksen
työntekijämäärä vaihtelee sesongin
mukaan.

muuttavat pikkuhiljaa yrityskulttuuriakin. Monet
yrittäjät ovat kertoneet, että
viimeisen pari vuoden aikana etä-neuvottelut ovat
kasvaneet dramaattisesti.
Monelle on iso helpotus, ettei tunnin palaverin vuoksi
tarvitse enää lähteä Helsinkiin. Muutenkin etätyön tekeminen tulee yleistymään,
Samppala pohtii.
Oma internetliittymä. Tähän

asti Sunetin ydintoimintaa
on ollut rakentaa, ylläpitää ja operoida valokuituverkkoa. Tänä kesänä Sunet
on kuitenkin tehnyt uuden
aluevaltauksen ja alkanut
tarjota omaa nettiliittymää.
–
Tarjoamme
verkkoamme alustana erilaisille
internetoperaattoreille, kuten Elisa, Kuuskaista ja Sonera. Viimeisen vuoden aikana olemme kuitenkin
kehittäneet ja testanneet

omaa nettiliittymää ja nyt
se on ollut kesäkuun alusta
asti asiakkaiden saatavilla,
Samppala kertoo.
Ajatus omasta liittymästä
lähti liikkeelle asiakkaiden
aloitteesta.
– Asiakkaat ovat paljon
kyselleet, miksi emme voisi
tarjota myös nettiyhteyttä.
He kokevat, että tässä meidän toimipisteessä on
helppo asioida ja meiltä saa
myös asiantuntijan helposti

Pohjanmaan IT Oy
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Yrittäjä Toni Eeva perusti Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy:n vuonna
2011.
– Tällä hetkellä työllistämme 15 henkilöä, mutta
se vähän vaihtelee riippuen
sesongista. Parasta sesonkia

meille on sulan maan aika
eli noin huhtikuusta marraskuuhun, Eeva toteaa.

ohjanmaan IT Oy on
Karijoella sijaitseva
täyden palvelun tietotekniikkayhtiö, joka on
perustettu vuonna 2006.
Yrityksen omistaa kaksi osakasta, Arto Korkeamäki ja
Timo Tuomisto. Heidän lisäkseen yritys työllistää yhden työntekijän.
– Päätoimialamme on yritysten tarvitsemat IT-palvelut, siihen liittyvä laitekauppa sekä pilvipalvelut.
Kartoitamme yritysten tarpeet IT-puolella ja etsimme
niihin sopivat ratkaisut, kuvailee yrityksen palveluja
Arto Korkeamäki.
Pohjanmaan IT Oy kuuluu valtakunnalliseen G30
ict-palveluyritysten ketjuun. Korkeamäki kertoo

Arto Korkeamäki on toinen Pohjanmaan IT Oy:n omistajista. Kuva: Päivi
Lahti-Kuusisto.
yrityksen toimivan pääosin noin sadan kilometrin
säteellä Karijoesta, mutta

tarvittaessa palveluja on
saatavilla laajemmallekin
alueelle.

