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Padasjoella 5.9.2016 

 

Tiedote taloyhtiöille  

 

Kirkonkylälle suunnitellaan nopeita valokuituyhteyksiä 

Padasjoen kunta aikoo rakentaa kirkonkylälle valokuituverkon, jolloin 

vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä yritykset ja taloyhtiöt voivat 

hankkia nopean valokuituinternetin. Kaivun on tarkoitus alkaa jo  

vuonna 2016. Rakentamiseen on haettu EU-tukea.  

Tähän mennessä kuitua on Padasjoella kaivettu pääasiassa sähkön maakaapelointien 

yhteydessä eri kylissä. Jo rakennetun sekä kirkonkylälle suunnitellun kuituverkon omistaa 

Padasjoen kunta.  

Padasjoella on tehty kuituverkon esisuunnitelma jo vuonna 2013. Lopullinen verkko ja 

kaivureitti toteutetaan solmittujen liittymäsopimusten mukaisesti, jos kiinnostusta on 

riittävästi. Suunnittelussa hyödynnetään alueella jo sijaitsevaa tietoliikenneinfrastruktuuria. 

Kaivujen tarkka aikataulu ei vielä ole tiedossa.  

Kunnanhallituksen määräämä liittymän hankintahinta kuluttajille ja yrityksille on 1500 

euroa, joka maksetaan Padasjoen kunnalle. Verkon palveluntarjoaja ja ylläpitäjä on 

TeliaSonera, jonka kanssa kunta solmi operaattorisopimuksen 2014.  

Toimivia valokuituliittymiä on tällä hetkellä Auttoisilla, Vesijaolla, Taululla, Arrakoskella ja 

Ilmoilassa. Sähkön maakaapelointien ansiosta valmiuksia on lisäksi Kaukelassa, 

Nyystölässä ja pian Maakeskessä. Kuitualueiden ulkopuolelle ja muihin kyliin kuituverkko 

laajenee kuntalaisten kiinnostuksen mukaan. Kunnanhallitus tekee kaikki päätökset 

kaivuista ja hinnoista.  

 



2 
 

Padasjoen kunta, käyntiosoite: Kellosalmentie 20, 17500 PADASJOKI 
Puh. vaihde 03 552 911, fax 03 551 3345 
Postiosoite: Padasjoen kunta, PL 35, 17501 PADASJOKI  
 

 

Taloyhtiöiden rakentamismallia selvitetään parhaillaan  

Valokuituliittymien toteuttamiseksi taloyhtiöissä on Padasjoella eri mahdollisuuksia, ja 

esimerkiksi rivitalojen ja kerrostalojen kuituliittymien toteutustapa voi erota toisistaan 

merkittävästi.  

Taloyhtiön liittymä eroaa kotitalouden liittymästä siinä, että usein taloyhtiölle saattaa riittää 

yksi liittymä, jonka kunta toimittaa kiinteistön tekniseen tilaan. Silloin yhteys jakamosta 

huoneistoihin viedään talon sisäverkkoa pitkin, jolloin huoneistojen yhteysnopeudet 

riippuvat sisäverkotuksen toteutustavasta ja kunnosta. Toisaalta kuitu voidaan rivitaloissa 

haaroittaa jokaiseen asuntoon erikseen.  

Tarkoituksenmukaisin liittymän toteutus ja hinnat riippuvat kuitenkin kunkin taloyhtiön 

asuntojen määrästä, kiinnostuneista internetinkäyttäjistä, talotyypistä ja kiinteistön  

sisäverkosta.  

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

Valokuituverkko on pitkäikäinen sijoitus, joka nostaa asunnon arvoa markkinoilla. Valokuitu 

lisää asumismukavuutta, koska se tuo huippunopean ja toimintavarman 

tietoliikenneverkon osaksi kodin arkea.  

Valokuitu on hyvin ohut, lasista valmistettu johdin, jota pitkin tieto siirtyy erittäin nopeasti. 

Suuren kaistaleveyden ansiosta kuidun tiedonsiirtokyky on valtava kuparikaapeliin tai 

langattomiin yhteyksiin verrattuna. Etäisyydet ja yhtäaikaisten käyttäjien määrä eivät 

vaikuta yhteyden laatuun tai nopeuteen.  

Uudet sähköiset palvelut edellyttävät yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja 

tietoliikennemäärät kasvavat jatkuvasti. Nykyiset mobiiliverkot ruuhkautuvat helposti, sillä 

niiden kaista on rajallinen ja jaettu muiden käyttäjien kesken. Kiinteät kuituyhteydet ja 

langattomat ratkaisut tukevat kuitenkin toisiaan, sillä molempia tarvitaan nykyajan 

tietoyhteiskunnassa.  
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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). 

Tällä hetkellä suurin operaattorin Padasjoella tarjoama liittymänopeus kuituverkossa on 

500 - 1000 Mbit/s, mutta itse valokuidun kapasiteetti riittää moninkertaisiin nopeuksiin.  

Verkon rakennusaikana liittymä on saatavissa kohtuulliseen hintaan, joka on murto-osa 

todellisista rakentamiskustannuksista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää:  

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

Jos kiinnostuit valokuituinternetistä niin ota yhteyttä ja kysy lisää: 

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 

mailto:valokuitu@padasjoki.fi
http://kuitua.weebly.com/


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 
internetissä 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 

harrastuksissa   

Valvonta, turvallisuus  

 hankkia videovalvonnan  
 

 hallita ja huoltaa tietokoneita etänä  
 

 etäohjata esim. ilmalämpöpumppua ja 
valvoa pannuhuonetta etänä 
 

 etäohjata ja valvoa monia koneita   
 

 kauko-ohjata sähkölämmitteistä saunaa   

 

 

Yrityksen pyörittäminen, työelämä 

 tehdä etätöitä kotoa käsin ja säästyä 
turhalta matkustamiselta  
 

 pitää omaa verkkokauppaa  
 

 perustaa ja päivittää omia nettisivuja,  
kirjoittaa blogeja  
 

 perustaa kotitoimiston   
 

 käyttää ns. pilvipalveluja, jolloin ei 
tarvitse 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 
videopuheluilla (esim. Skype)  
 

 katsella videoita Youtubessa ja muissa 
videopalveluissa (pätkimättä!)  
 

 surffailla sosiaalisessa mediassa  
 

 ladata ja siirtää netissä kuvia ja videoita  
 

 tallentaa valokuvia ja perustaa oman 
kuvapankin nettiin  
 

 opiskella yliopiston verkkokursseilla ja 
suorittaa kokonaisia luentokursseja ja 
seminaareja kotoa käsin, myös ulkomaisissa 
yliopistoissa  
 

 perustaa nettiin oman tv- tai radiokanavan  


