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Valokuituliittymän rakentamisen vaiheet

1 . Asiakas solmii Padasjoen kunnan kanssa sopimuksen valokuitul i i ttymästä.

2. Kaivetaan runko ja tontti l i i ttymä. Jos kylässä on jo sähkön maakaapeloinnin ansiosta

kuituvalmius, kaivetaan pelkkä tontti l i i ttymä lähimmästä jakokaivosta käsin.

3. Talo l i itetään verkkoon ja kuitu viedään sisään. Kuitupääte asennetaan.

4. Tehdään tarvittavat asennukset operaattorin teleti lassa.

5. Asennusvaiheessa operaattorin asiakaspalvel i ja ottaa yhteyttä puhelimitse ja asiakas solmii

operaattorin kanssa sopimuksen palveluista.

6. Asiakas maksaa li ittymämaksun kunnalle. Kuukausilaskutus alkaa siitä päivästä lähtien, kun

l i ittymä on toiminnassa.

Kuitukaapelin reitti suunnitel laan huolel l i-

sesti . Ennen kaivamista sovitaan työkonei-

den kulkureitti ja käydään läpi kohteet, joita

ki inteistöl lä tulee varoa.

Tontin omistajan vastuul la on merkitä tonti l-

la jo si jaitsevat vesi- ja viemäriputket sekä

sähkökaapelit.

Valokuitukaapeli aurataan tai kaivetaan

noin 70 senttimetrin syvyyteen. Piha-alu-

eel la syvyydeksi ri ittää 40–50 senttimetriä.

Kuitua kaivettaessa maahan upotetaan li-

säksi varoitusnauha, jonka tarkoituksena

on varoittaa tulevia kaivaj ia kaapelin si jain-

nista ja joka jää maan sisään noin 20 cm

kaapelin yläpuolel le. Auraus- ja kaivujälki

tasataan.

Li ittyjä antaa Padasjoen kunnalle maan-

käyttöoikeuden valokuituverkon rakennus-

töiden sekä mahdoll isten yl läpito- ja

huoltotöiden osalta.

Valokuidun kaivu kiinteistöllä

Kuitu- ja sähkökaivua Arrakoskella

vuonna 2013.



Läpivienti sisälle kiinteistöön

Kaapeli kulkee taloon seinän viertä pitkin ja seinän läpi loivasti , noin 45 asteen kulmassa,

si l lä kuitukaapelia ei saa taittaa jyrkästi . Ki inteistön omistaja ei saa omin päin katkaista kui-

tukaapelia.

Läpivientipaikan valinnassa otetaan huomioon tietokoneiden, television ja puhelinten paik-

ka, jotta vältytään pitki ltä johdoilta talon sisäl lä.

Kuitukaapelin päätekotelo asennetaan läm-

pimään ja kuivaan ti laan.

Päätekotelon täytyy sijaita lähel lä valokaa-

pelin sisääntuloreikää. Asennuskorkeudella

ei ole merkitystä, kunhan kytkentä on helppo

tehdä.

Kuitukaapeli päätetään päätekotelon sisäl le,

ja kaapelin päähän hitsataan kytkentäl i itti-

met, joista menee kytkentäkaapeli pääteko-

telon vieressä olevaan akti ivi laitteeseen.

Akti ivi laite muuntaa kaapelissa kulkevan va-

lon signaaliksi, joka lähtee eteenpäin tieto-

koneil le, puhelimil le tai televisiol le.

Sisäverkossa signaali kulkee joko langatto-

masti tai normaali l la atk-kaapeli l la, joita

myyvät tietokonekaupat ja monet kodinko-

neli ikkeet.

Kuitupäätelaite tarvitsee toimiakseen

sähköä, joten sen läheisyydessä tulee

olla sähköpistoke.

Valokuitukaapeli tuodaan sisälle kiin-

teistöön seinän läpi. Liittymän asenta-

ja suorittaa kaapelin läpiviennin.

Oikealla kaapelin sisääntuloreikä.



Valokuituasiakkaan muistilista

1 . Palauta al lekirjoitettu l i ittymäsopimus Kuntalan infoon ma – pe klo 9 – 1 5 tai muuna aikana

Kuntalan eteisessä olevaan posti laatikkoon. Jos et asu Padasjoel la, ota yhteyttä niin saat

l i i ttymäsopimuksen palautuskuorineen postitse.

2. Ota selvi l le tonti l lasi si jaitsevien sähkökaapeleiden, vesi- ja viemäriputkien sijainti . Mieti

valmiiksi kaapelin reitti ja läpiviennin paikka rakennuksen seinässä.

3. Verkonsuunnittel i ja tai asentaja ottaa yhteyttä ja käy kanssasi läpi tontin alueella menevän

reitin sekä talon läpivientireiän paikan ennen kaivua.

4. Operaattorin myyntipalvelu ottaa sinuun yhteyttä l i ittymän asennusvaiheessa. Tee sopimus

operaattorin kanssa haluamistasi palveluista sekä tarvittavista laitteista.
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Asiakas vastaa itse omasta sisä- ja ulkoverkosta

Kuitul i ittymää ti latessa kannattaa kiinnittää

huomiota myös kodin sisäverkkoon.

Yksinkertaisin tapa saada sisäverkko on

käyttää langatonta tukiasemaa.

Kotitalouksissa tätä WLAN: ia (WLAN=wire-

less local area network) käytetään mm.

verkottamaan kiinteä valokuituinternet lan-

gattomaksi, jottei asuntoihin tarvitse kaa-

peloida eri l l istä sisäverkkoa.

Voit kysyä operaattori lta tarjousta WLAN-

tukiasemasta tai hankkia sel laisen itse. Tu-

kiasema on helppo li ittää akti ivi laitteeseen.

Tietokoneissa pitää olla WLAN-vastaanotin.

Kiinteää kytkentää tarvitaan, mikäl i asiakas

ti laa esimerkiksi operaattorin tarjoaman

Sonera Viihteen, joka on laajakaistan kaut-

ta katsottava ns. IPTV-palvelu (Internet

Protocol Television).

Viestintävirasto määrää sisäverkkojen ra-

kentamisesta esimerkiksi uudisrakentami-

sessa ja sisäverkkoja uudistettaessa.

Tähän alun perin vuonna 201 4 voimaan

tul leeseen ja 201 6 päivitettyyn määräyk-

seen voi tutustua Viestintäviraston sivui l la:

www.viestintavirasto.fi/attachments/

maaraykset/M65B201 6.pdf

Padasjoel la sisäverkkoja tekee muun

muassa Padassähkö Oy.

Internet-yhteys on mahdoll ista kul jettaa

myös ulkorakennukseen tai pihal le käyttä-

mällä WLAN-tukiasemaa tai kaapelia. Ul-

koantennien avulla voidaan etäisyyttä

kasvattaa huomattavasti .




