
 

 

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE  2022 

Pyyntö hanke-ehdotuksiksi 

Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta 

 

Hankkeen nimi 

 

Ikaalinen 

 

Sijainti 

Ikaalisten kaupunki 

 

Hankkeelle haettavan julkisen tuen jakautuminen 

 

Valtion ja muun julkisen tuen enimmäismäärä jakaantuu tässä hankkeessa seu-

raavasti: 

Haettavan valtiontuen, jota haetaan toisessa vaiheessa Liikenne- ja viestintävi-

rastolta, tukiprosentti enintään:  44 % 

Hankkeen sijaintikunnan tukiprosentti:  22 % 

 

Hankkeen toteuttaja maksaa aina vähintään 34 % hankkeen hyväksytyistä tuki-

kelpoisista kustannuksista ja kaikki tukikelvottomat kustannukset. 

 

Mikäli hanke-ehdotuksen tekijä on hakenut muuta julkista tukea tai hakee sel-

laista hanke-ehdotuksen tekemisen jälkeen, on niistä toimitettava selvitys. Tukea 

ei voida kuitenkaan myöntää siltä osin kuin julkisen tuen osuus hankkeesta ylit-

tää Euroopan komission hyväksymän tuen enimmäismäärän (100%). Tästä on 

kerrottu hanke-ehdotuspyynnön osassa 4. 

 

Valtion ja muun julkisen tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on 

esittänyt Liikenne- ja viestintävirastolle hyväksyttävän selvityksen tukikelpoisis-

ta kustannuksista. Liikenne- ja viestintäviraston myöntämästä tuesta on mahdol-

lista saada enintään puolet ennakkoon ja loput hankkeen valmistuttua. Kunnan 

myöntämän tuen maksuaikataulusta ja ehdoista hanke-ehdotuksen tekijä ja kunta 

sopivat erikseen 

 

Hankkeen toteutus 

 

Hankealueen kunta on suunnitellut hankkeen toteutuksen jakaantuvan useam-

malle vuodelle. 

 



 

 

Valintaperusteet 

 

 

Valinta perustuu yksistään tämän hankkeen hanke-ehdotusten korkeimpaan ko-

konaistaloudellisuuden pistemäärään.  

 

Hankealue on kuvattu oheisessa kartassa. Hanke-ehdotuksen laatija voi ehdottaa 

hankkeen vaiheistusta useampaan toteutusosaan. Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

 

Rakennettavan viestintäverkon ominaisuuksia 

 

 

Viestintäviraston tekemän markkina-analyysissa (osa 6) on kuvattu hankealueel-

la sijaitsevat alueet, joilla on mahdollisesti tällä hetkellä edistyksellisten viestin-

täpalvelujen tarjontaa. Näille alueille rakennettavaan verkkoon ei voi saada laa-

jakaistatukilain mukaista tukea. 

 

Markkina-analyysin kuviin merkityt tiedot paljastavat tai voivat paljastaa mui-

hin markkina-analyyseihin vastaavalla tavalla merkittyihin tietoihin yhdistettynä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 20 koh-

dan nojalla salassa pidettäviä tietoja. Kaikki markkina-analyysin kuvat ovat sa-

lassa pidettäviä. Maakuntaliitto voi pyynnöstä toimittaa asianosaisjulkisen ver-

sion julkisuuslain 11 §:n nojalla asianosaiselle kilpailutusvaiheen käynnistyttyä. 

Julkisuuslain 23 §:n mukaan asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei 

saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä 

tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Tietoja ei saa käyttää 

omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Muita kuin asianosaista it-

seään koskevia tietoja saa käyttää, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai vel-

vollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen tiedonsaantioikeus 

on perustunut. 

 

Markkina-analyysin voi mahdollinen hanke-ehdotuksen pyytää kirjallisesti säh-

köpostilla pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Markkina-analyysi toimitetaan suo-

jattuna sähköpostina. 

Liite 

 

Kartat 


