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VALOKUITULIITTYMÄ LISÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA 
Hyvien tietoliikenneyhteyksien on todettu lisäävän kuntien elinvoimaisuutta ja 

houkutelleen paluumuuttajia kyliin.  Lisäksi valokuitu parantaa yritysten toimin-

tamahdollisuuksia alueella.  Valokuituliittymää verrataan usein sähkö- tai vesi-

liittymään. Se on sijoitus, jonka käyttöikä on useita vuosikymmeniä.

Toimivat, luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat 

yritysmaailman lisäksi nykyään elintärkeitä myös 

kaikille kunnille. Tietoliikennetarpeet lisääntyvät 

jatkuvasti, eikä kehitystä pysäytä enää mikään. 

Valokuidun yleistyttyä monet kiinteistövälittäjät 

eri puolella Suomea ovat huomanneet, että laa-

dukkaat tietoliikenneyhteydet nostavat kiinteis-

tön arvoa. 

Hyvät tietoliikenneyhteydet houkutte-

levat ostajia ja uusia asukkaita 

Tämä on huomattu myös taloyhtiöissä siellä, 

missä valokuituliittymiä on ollut tarjolla. Kun 

asunnonostaja on tehnyt päätöksen kahden eri 

huoneiston välillä, lopulliseen päätökseen on 

vaikuttanut kiinteä ja toimintavarma tietoliiken-

neyhteys. Nykyään valokuituliittymää pidetään 

kiinteistöissä plussana, mutta lähitulevaisuudessa 

sitä pidettäneen vakiovarusteena. 

Moni etsii esimerkiksi maaseudun rauhasta taloa, 

johon on saatavana hyvät internetyhteydet niin 

viihdepalveluihin, sähköiseen asiointiin, opiske-

luun kuin etätyöskentelyynkin. Valokuituverkko 

mahdollistaa ennen kaikkea sen, että tulevaisuu-

dessa maaseutu ja haja-asutusalueet pysyvät elin-

voimaisina ja asuttuina. 

VASTAA VALOKUITUKYSELYYN! 
Padasjoen valokuituhanke Tiedon valtatie selvittää padasjokelaisten yksityistalouksien, yritysten 

ja taloyhtiöiden halukkuuden liittyä valokuituverkkoon. Ilmoita kiinnostuksesi täyttämällä uu-

tiskirjeessä mukana oleva lomake ja palauta se hankkeelle mahdollisimman pian. Voit ilmoittaa 

kiinnostuksesta myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiedonvaltatie@padasjoki.fi, täyt-

tämällä sähköisen lomakkeen hankkeen uutissivulla, puhelimitse soittamalla tai lähettämällä 

tekstiviesti numeroon 045 806 3880. Ilmoita viestissäsi nimesi sekä kiinteistösi osoite. Kiinnos-

tuksen ilmaisu ei tässä vaiheessa sido rahallisesti mihinkään, mutta se ohjaa verkon suunnittelua 

ja rakentamista. Valokuituverkko rakennetaan ainoastaan sinne, missä on tarpeeksi kysyntää.  

ENNEN MUUTTOAAN NUORET 

PERHEET SELVITTÄVÄT ENSIN 

KUNNAN KESKEISET PALVELUT 

KUTEN TERVEYDENHUOLLON 

TOIMIVUUDEN JA AKTIVITEETIT 

MUTTA MYÖS SEN, OVATKO  

ASUINPAIKAN INTERNET-

YHTEYDET HYVÄT. 
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MISTÄ VALOKUITUHANKKEESSA ON KYSYMYS?  

Padasjoen Yrittäjät ry:n vetämä valokuituhanke Padasjoen tiedon valtatie selvittää valokui-

tuverkon rakentamismahdollisuudet kunnassa. 

Hankkeen käynnisti Padasjoen Yrittäjät ry kesä-

kuussa 2012 ja se jatkuu kesäkuuhun 2013 saak-

ka. Tavoitteena on saada Padasjoelle koko kun-

nan kattava valokuituverkko ja sen myötä toimi-

vat tietoliikenneyhteydet. 

Jos haluat lisätietoa, niin tilaa uutiskirje sähkö-

postiin tai postitse ilmoittamalla siitä hankkeen 

toimistoon. Toimistosta saa myös paljon muuta-

kin valokuitumateriaalia.  

Lue lisää hankkeesta internetistä osoitteessa 

www.padasjoki.fi/tiedonvaltatie tai uutissivustol-

la Kuitua, kuitua! www.kuitua.weebly.com. 

  

 

PADASJOEN VALOKUITUHANKE SELVITTÄÄ KIINNOSTUKSEN 

Padasjoen kunta on suunnittelemassa Padasjoen 

kunnan alueelle valokuituun perustuvaa laaja-

kaistaverkkoa. Nyt jokaisella padasjokelaisella on 

tilaisuus ratkaista kerralla vuosikymmeniksi tieto-

liikenneyhteydet ja tv-näkyvyys.  

Valokuituliittymän edut ja sen mah-

dollistamat palvelut 

Valokuitu tarjoaa tietotekniset mahdollisuudet 

sekä hyöty- että viihdekäyttöön. Kiinteän ja no-

pean internetyhteyden lisäksi näitä ovat muun 

muassa internet-tv, videovalvonta, etäopiskelu, 

lankapuhelin, hoivapalvelut, videovuokraus, elo-

kuvakanavat, tallennuspalvelu, lypsyrobotti jne.  

Kuuskaistan liittymähinnat 

Mikäli Verkko-osuuskunta Kuuskaista rakentaa 

valokuituverkon Padasjoelle, niin liittymän hinta 

rakentamisaikana olisi 1353 € (sis. alv. 24 %.) 

Hinta on huomattavasti kalliimpi, jos rakentami-

sen jälkeen haluaa liittyä valmiiseen valokuitu-

verkkoon.  

Lisäksi on mahdollisuus hankkia pelkkä kuitu-

valmius, jonka hinta on 492 euroa. Tällöin valo-

kuitu tuodaan kiepille kiinteistön viereen, eikä 

sitä ole kytketty.  

Liittymän käytöstä peritään kaikilta kiinteä verk-

komaksu 36,60 €/kk (sis. alv. 24 %), minkä li-

säksi veloitetaan vain tilatuista palveluista. Esi-

merkiksi 10 Mbit/s symmetrinen laajakaista-

yhteys maksaa 12,20 €/kk sekä verkkomaksu 

36,60 €/kk eli yhteensä 48,80 €/kk. Lue lisää 

Kuuskaistan sivuilta www.kuuskaista.com. 

PADASJOEN TIEDON VALTATIE -VALOKUITUHANKE 

SÄHKÖPOSTI TIEDONVALTATIE@PADASJOKI.FI  

PUHELIN 045 806 3880 WWW.PADASJOKI.FI/TIEDONVALTATIE  

http://www.padasjoki.fi/tiedonvaltatie
http://www.kuitua.weebly.com/


 

3 

Padasjoen Yrittäjät ry:n vetämä  
valokuituhanke Padasjoen tiedon valtatie  
selvittää valokuituverkon rakentamismahdollisuudet Padasjoella. 

 liimaa  

postimerkki 

tähän 

                                                                                                                             

Padasjoen tiedon valtatie -valokuituhanke 

Kuntala, Kellosalmentie 20 

17500 PADASJOKI 

                      

 

                                     

                    

 

 

  

 

 

 

VALOKUITUSUUNNITELMAT EDISTYVÄT PADASJOELLA  

Padasjoen valokuituhanke tekee liittyjäkyselyn 

sekä Padasjoen alueen vakituisille että vapaa-ajan 

asukkaille. Kiinnostuneiden kannattaa heti il-

moittaa halukkuudestaan liittyä valokuituverk-

koon, sillä verkko rakennetaan vain sinne, missä 

on tarpeeksi kysyntää.  

Ilmaisemalla kiinnostuksesi varmistat, että Sinut 

huomioidaan kuituverkon suunnittelussa ja ra-

kentamispäätöksissä. Varsinainen sitoumus kui-

tuliittymän hankintaan yksityiskohtineen lähete-

tään kiinnostuneille vasta myöhemmin.  

Hanke teettää tammikuussa koko kunnan katta-

van verkkosuunnitelman, jonka perusteella pys-

tytään tekemään toteutettavuustarkastelu ja las-

kemaan verkon rakennuskustannukset. Raken-

tamiskustannukset ovat sitä halvemmat, mitä 

useampi verkkoon liittyy samalta alueelta samaan 

aikaan.  

Lisäksi kunta aloittaa rahoitusneuvottelut Verk-

ko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa, jonka Päijät-

Hämeen liitto valitsi kilpailutuksen perusteella 

17.12.2012 Hartolan, Hämeenkosken, Kärkölän, 

Padasjoen ja Sysmän laajakaistaverkkojen toteut-

tajaksi. Samaan aikaan hanke selvittää yhteis-

kaivuumahdollisuudet muun muassa sähköver-

kon rakennuttajan kanssa. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Täytä, leikkaa ja palauta kysely hankkeen toimistoon. 

 Voit ilmoittaa kiinnostuksesta myös puhelimitse, sähköpostilla tai hankkeen uutissivujen kautta. Ilmoitus ei ole sitova. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

□ Tarvitsen nopeaa laajakaistaa kiinteistössäni ja olen kiinnostunut hankkimaan valokuituliitty-
män, kun verkko rakennetaan Padasjoelle. 

□ En tarvitse liittymää vielä, vaan pelkästään kuituvalmiuden. Tällöin kuitu on tuotu kiinteistön 
viereen, ja se voidaan asentaa myöhemmin. 

□ Tällä hetkellä haluan ainoastaan lisää tietoa valokuidusta ja sen eduista postitse tai sähköpostilla. 

Nimi         

Kiinteistön osoite        

Sähköposti          

Puhelin         

Mihin tarvitsen valokuituyhteyttä? Ympyröi halutessasi sopiva vaihtoehto  

a) kiinteistöni arvon nostamiseen  
b) tv:n katseluun 
c) etätyöskentelyyn 
d) yritystoimintani kehittämiseen 
e) toimintavarmaan internetiin 

f) hoiva- ja turvapalveluihin 
g) etävalvontaan 
h) etäohjaukseen 
i) muuhun, mihin?    

 


