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Padasjoella 8.8.2016  

TIEDOTE: Myös Padasjoen kirkonkylä saa valokuituverkon 

Padasjoen kunta aikoo kaivaa kirkonkylälle valokuituverkon, jolloin vakituiset ja va-

paa-ajan asukkaat sekä yritykset ja taloyhtiöt voivat hankkia nopean valokuituinter-

netin. Kaivun on tarkoitus alkaa jo vuonna 2016. Rakentamiseen on haettu EU-tukea.  

Tähän mennessä kuitua on Padasjoella kaivettu pääasiassa sähkön maakaapelointien yhteydessä. 

Jo rakennetun sekä kirkonkylälle suunnitellun kuituverkon omistaa Padasjoen kunta. Verkon lopul-

linen reitti kirkonkylällä määräytyy kuitukiinnostuksen ja solmittujen liittymäsopimusten mukaan.  

Verkon palveluntarjoaja ja ylläpitäjä on TeliaSonera, jonka kanssa Padasjoen kunta solmi operaat-

torisopimuksen 2014. Toimivia valokuituliittymiä on tällä hetkellä Auttoisilla, Vesijaolla, Taululla, 

Arrakoskella ja Ilmoilassa. Sähkön maakaapelointien ansiosta kuituvalmiuksia on lisäksi Kaukelas-

sa, Nyystölässä sekä pian Maakeskessä. Näiden alueiden ulkopuolelle ja muihin kyliin kuituverkko 

laajenee kuntalaisten kiinnostuksen mukaan. Kunnanhallitus tekee kaikki päätökset kaivuista.  

Miksi ottaisin valokuidun jos kylässä on langaton 4G-verkko?  

Uudet sähköiset palvelut edellyttävät yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja tietoliikennemäärät 

kasvavat jatkuvasti, joten nykyisten mobiiliverkkojen kapasiteetti ei tulevaisuudessa riitä. Olipa ky-

seessä 3- tai 4G, langattomat verkot ovat epävarmempia kuin kiinteät verkot ja ruuhkautuvat hel-

posti, sillä niiden kaista on rajallinen ja jaettu muiden käyttäjien kesken. Toisaalta mobiiliverkkojen-

kin tukiasemat tarvitsevat kuitua, ja esimerkiksi tulevaisuuden 5G-verkko rakentuu kuitujen varaan.  

Valokuituliittymällä hoituvat kaikki kiinteistön tietoliikenne- ja viestintäpalvelut. Se korvaa myös 

kaapeli-, antenni- tai satelliitti-tv:n. Lisäksi operaattori tarjoaa erilaisia etävalvontapalveluja  

(ks. kuidun käyttömahdollisuuksia takasivulla).  

Valokuitu on pitkäikäinen investointi, koska se riittää kaikkiin nettipalveluihin ainakin 50 vuodeksi. 

Kaapelit kaivetaan maahan, joten yhteydet eivät ole alttiina sääilmiöille. Pilotin aikana liittymä on 

saatavissa kohtuulliseen hintaan, joka on murto-osa rakentamiskustannuksista.  

Kiinteä kuituverkko on toimintavarmin, luotettavin ja nopein tiedonsiirtomuoto. Tällä hetkellä suurin 

operaattorin Padasjoella tarjoama liittymänopeus kuituverkossa on 500 - 1000 Mbit/s, mutta itse 

valokuidun kapasiteetti riittää moninkertaisiin nopeuksiin. Nopeusvaateiden kasvaessa tulevaisuu-

dessa lienee siis tarjolla yhä nopeampia liittymiä.    

(käännä) 
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Valokuituverkon liittymähinta ja kuukausimaksu  

Padasjoen kunnanhallituksen määräämä kuituliittymän hankintahinta on 1500 €. Liittymän käytöstä 

maksetaan kunnalle verkkomaksu, joka on 30 €/kk ja jolla katetaan mm. verkon ylläpitokustannuk-

sia. Sen lisäksi maksetaan tilatuista palveluista, jotka tarjoaa Sonera. Koska verkon omistus (kun-

ta) ja palvelut (Sonera) on tällä tavoin eriytetty, teleoperaattori tekee asiakkaan kanssa erillisen 

sopimuksen palveluista. Jos asiakkaalla on jo sopimus toisen operaattorin kanssa, hän voi kysyä 

omalta operaattoriltaan mahdollisuutta hyödyntää valokuitua.  

Esimerkiksi 100 megabitin internetyhteyden (100/100 Mbit/s) hinta on 19,90 €/kk, joka maksetaan 

operaattorille. Liittymän kuukausimaksu on tässä esimerkissä yhteensä 49,90 €/kk (sis. kunnan 

verkkomaksu 30 euroa ja operaattorin internetyhteys). Tarjolla on myös tätä nopeampi yhteys, 

mutta myös hitaampia ja halvempia internetpalveluja.  

Lisäksi on tilattavissa televisiokanavia ja etävalvontaa. Tutustu ennen sopimuksen solmimista tele-

operaattorin ja kunnan ehtoihin osoitteessa kuitua.weebly.com/hinnat.html  

Mikäli päätät tilata valokuituliittymän, lasku liittymämaksusta lähetetään vasta sen jälkeen, kun kai-

vu on valmis ja kun valokuituliittymä on asennettu ja käyttövalmis. Kaivujen tarkka aikataulu ei vielä 

ole tiedossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos kiinnostuit valokuituinternetistä ja haluat liittymän,  

ota yhteyttä sopimuksen solmimiseksi: 

1) sähköpostitse valokuitu@padasjoki.fi 

2) puhelimitse soittamalla numeroon 044 052 9369  

(ma - pe klo 9.00 – 15.00)  

3) netin kautta osoitteessa kuitua.weebly.com 

 

Ota yhteyttä myös, mikäli haluat lisätietoja valokuidusta, tms.  

Ilmoita siitäkin, jos et enää ole kiinnostunut.  

 

http://kuitua.weebly.com/hinnat.html
mailto:valokuitu@padasjoki.fi
http://kuitua.weebly.com/
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Valokuituliittymän rakentamisen vaiheet 

1. Asiakas solmii sopimuksen valokuituliittymästä.  

 

2. Runko ja tonttiliittymä kaivetaan.  

 

3. Kuitu viedään sisään taloon ja kuitupääte asennetaan.  

 

4. Tehdään tarvittavat asennukset operaattorin teletilassa.  

 

5. Asennusvaiheessa operaattorin asiakaspalvelija ottaa yhteyttä puhelimitse ja asiakas solmii 

operaattorin kanssa sopimuksen palveluista.  

 

6. Asiakas maksaa liittymämaksun kunnalle vasta kun liittymä on asennettu. Kuukausilaskutus 

alkaa, kun liittymä on valmis käyttöön.  

 

Valokuituasiakkaan muistilista 

1. Palauta allekirjoitettu liittymäsopimus Kuntalan infoon ma – pe klo 9 – 15 (muuna aikana 

Kuntalan eteisessä olevaan postilaatikkoon). Jos et asu Padasjoella, ota yhteyttä ja saat liit-

tymäsopimuksen palautuskuorineen postitse.  

 

2. Ota selville tontillasi sijaitsevien sähkökaapeleiden sekä vesi- ja viemäriputkien sijainti.  

Mieti valmiiksi kaapelin reitti ja läpiviennin paikka talon seinässä.   

 

3. Verkonsuunnittelija ja/tai asentaja ottaa yhteyttä ja käy kanssasi läpi tontin alueella mene-

vän reitin sekä talon läpivientireiän paikan ennen kaivua.   

 

4. Operaattorin myyntipalvelu ottaa sinuun yhteyttä liittymän asennusvaiheessa. Tutustu en-

nen sopimuksen solmimista operaattorin tilausehtoihin.   

 

 

 

Yhteystiedot:  

p. 044 052 9369 ma - pe klo 9 – 15 valokuitu@padasjoki.fi 

Lue lisää:  

padasjoki.fi/valokuitu • kuitua.weebly.com • facebook.com/tiedonvaltatie • twitter.com/TiedonValtatie 



Kuidusta on moneksi! Valokuitunettiliittymällä voi mm.  
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Terveys, sairaanhoito  

 hoitaa terveysasioita kotoa käsin: 
etähoito, etädiagnosointi ja etävalvonta 
erilaisten antureiden, kameroiden ja 
mittausten avulla  
 

 tarkistaa ja uusia sähköiset reseptit 
kanta.fi -palvelussa ja katsella 
potilastietojasi  
 

 joillakin paikkakunnilla varata netissä 
terveyskeskusaikoja   

Tv, urheilu, elokuvat, pelit, viihde  

 katsoa tv-lähetyksiä netin kautta 
 

 vuokrata videoita (esim. Netflix)  
 

 kuunnella musiikkia netissä ilmaiseksi tai 
ladata sitä maksullisesti (esim. Spotify)  
 

 kuunnella konsertteja ja oopperoita interne-
tissä suorana, ilmaiseksi tai maksullisina  
 

 osallistua nettijumalanpalveluksiin  
 

 lukea sanomalehdet verkossa  
 

 kuunnella radiota  
 

 pelata nettipelejä 

Pankki, verot, Kela, ostokset  

 hoitaa pankkiasiat, ja joillakin pankeilla 
myös lainaneuvottelut netissä  
 

 hoitaa pakolliset asiat netissä, esim. Kela, 
verokortit, vero-ilmoitukset, työnhaku  
 

 ostaa verkkokaupoissa kotimaasta ja 
ulkomailta 
  

 varata matkat, lennot ja hotellit netissä 
 

 

 järjestää videokokouksia työssä ja harras-

tuksissa   

Valvonta, turvallisuus  

 hankkia videovalvonnan  
 

 hallita ja huoltaa tietokoneita etänä  
 

 etäohjata esim. ilmalämpöpumppua ja val-
voa pannuhuonetta etänä 
 

 etäohjata ja valvoa monia koneita   
 

 kauko-ohjata sähkölämmitteistä saunaa   

 

 

Yrityksen pyörittäminen, työelämä 

 tehdä etätöitä kotoa käsin ja säästyä tur-
halta matkustamiselta  
 

 pitää omaa verkkokauppaa  
 

 perustaa ja päivittää omia nettisivuja,  
kirjoittaa blogeja  
 

 perustaa kotitoimiston   
 

 käyttää ns. pilvipalveluja, jolloin ei tarvit-
se itse ostaa kalliita ohjelmistoja   
 

 käyttää varmuuskopiopalveluita  
 

 tulostaa esineitä kotona ja työpaikalla 
(3D-tulostus)  
 

 järjestää yrityksen yhteisesti käytössä 
olevat palvelut/ohjelmat/arkistot 

 

Nettisurffaus, facebook, opiskelu  

 lukea sähköposteja  
 

 pitää yhteyttä ystäviin ilmaisilla videopuhe-
luilla (esim. Skype)  
 

 katsella videoita Youtubessa ja muissa vi-
deopalveluissa (pätkimättä!)  
 

 surffailla sosiaalisessa mediassa  
 

 ladata ja siirtää netissä kuvia ja videoita  
 

 tallentaa valokuvia ja perustaa oman kuva-
pankin nettiin  
 

 opiskella yliopiston verkkokursseilla ja suo-
rittaa kokonaisia luentokursseja ja seminaa-
reja kotoa käsin, myös ulkomaisissa yliopis-
toissa  
 

 perustaa nettiin oman tv- tai radiokanavan  


