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MPY Valokuitu mahdollistaa jatkossa monipuoliset palvelut Pertunmaan kunnan asukkaille 

Pertunmaalla runsaat 11 vuotta palvellut valokuituverkko saa teknisen päivityksen. Kuntalaisille tarjottavat 
MPY:n palvelut paranevat tämän myötä entisestään toukokuun alusta alkaen.  

Tietotekniikkapalveluihin erikoistunut MPY Telecom on rakentanut huippunopeaa valokuituverkkoa Pertunmaalle 
jo vuonna 2010. Valokuitua itsessään ei tarvitse uusia eikä kerran rakennettua verkkoa kaivaa uudelleen, sillä 
valokuitu takaa toimivan netin vuosikymmeniksi.  

”Valokuidun kapasiteetti on lähes rajaton eikä se lopu kesken nyt eikä tulevaisuudessa. Kuidun käyttöikä on 
vähintään seuraavat 50 vuotta. Teknologiaa saadaan päivitettyä vain päätelaitteita vaihtamalla ja nyt olevat 
päivitystarpeet koskevatkin ainoastaan näitä laitteita. Tekninen päivitys mahdollistaa jatkossa monipuoliset 
lisäpalvelut valokuidun päässä oleville asiakkaille”, kertoo MPY:n asiakkuusjohtaja Elisa Ketomaa tyytyväisenä.   

Mitä uudistus mahdollistaa? 

MPY:n kuituverkossa olevat asiakkaat saavat jatkossakin pätkimättömän, tasaisen ja vakaan nettiyhteyden. 
Tämän lisäksi toukokuusta alkaen samaa piuhaa pitkin on mahdollisuus nauttia myös häiriöttömästä ja 
teräväpiirtoisesta TV-kuvasta KTV-palvelun myötä.  

”Kaapeli-TV tarjoaa kaikki televisio- ja radiopalvelut kaapelin kautta. Erillisiä antenneja tai satelliittivastaanottimia 
ei tarvita. Palvelun voivat tilata MPY:n valokuituverkon asiakkaat, taloyhtiöt ja omakotitalot”, toteaa Ketomaa.  

Muutos on vaivaton MPY:n asiakkaille. Olemme yhteydessä niin omakotitaloasiakkaisiin kuin taloyhtiöihin 
teknisen päivityksen tiimoilta.    

Pertunmaan kunta on tehnyt päätöksen lisätä KTV-palvelun vuokratalojensa asukkaille. 

”Pertunmaan kunnalle asukas on ykkönen. Kunta laittaa paukkuja kunnan ja Kiinteistö Oy Pertunmetsän 
vuokrataloihin. MPY:n kautta hyvät tietoliikenneyhteydet vahvistuvat ja monipuoliset lisäpalvelut kaapeli-TV:n 
kautta lisäävät toimintavarmuutta. Antenniasuntojen pakkaspäivien aiheuttama television pimeneminen on 
historiaa. Pertunmaalla on Etelä-Savon kunnista kattavin valokuiturunkoverkko. Vakituisten asukkaiden ja 
yritysten lisäksi hyvät tietoliikenneyhteydet ovat mahdollisuus vapaa-ajanasukkaille viihtymiseen ja etätyöhön 
Pertunmaalla”, pohtii Pertunmaan kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen. 

Valokuitu on ylivoimainen tietoliikenneratkaisu, joka sopii kaikkiin asumismuotoihin. 

”Laajennamme valokuituverkkomme kattavuutta jatkuvasti myös kysynnän mukaan, joten kannattaa olla 
yhteydessä meihin”, päättää Ketomaa.   

Lisätietoja medialle:   
Pertunmaan kunta, kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen, p. 040 821 4590, leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi 
MPY Telecom Oyj, toimitusjohtaja Matias Bauer, p. 0440 193 312, matias.bauer@mpy.fi  

Pieni, puhdas ja pippurinen Pertunmaa sijaitsee Hämeen ja Savon kainalossa vitostien varrella. Kuortti on portti Pertunmaalle. 
Pertunmaa on kansalaisyhteiskunta pienoiskoossa, jossa välittäminen, yhteisöllisyys ja aktiivisuus ovat käsin kosketeltavaa. 
Ihmisistä syntyy kunta ja sykkii elämisen sydän. Sykkeeseen voit törmätä vaikkapa seutukunnan kuuluisimmalla Pertuntorilla 
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kesälauantaisin. Pertunmaalla on aktiivista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä Vanha-Rantalan talomuseo. Kuortin kylätalo, 
Kuortin kartano, Veljespirtti ja lukuisat loma-asunnot tarjoavat unelmahetkiä ja mielenrauhaa. Vanhalla vitostiellä avautuu 
luontoelämyksiä ja syntyy nostalgisia muistoja. 

MPY Telecom Oyj on osa MPY-konsernia, joka on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. 
Konsernin palveluksessa on 160 ICT-alan ammattilaista yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa. Tuotamme palveluja niin yritys- 
kuin kuluttaja-asiakkaille tavoitteenamme toimialan paras asiakaskokemus. Yhdessä tekemällä saamme asioita aikaan ja 
varmistamme asiakkaan menestyksen. Tutustu meihin osoitteessa www.mpy.fi 
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