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PADASJOELLA ON PIAN MAHDOLLISUUS SIIRTYÄ 
VALOKUITUAIKAAN! 

Valokuitu on nyt ajankohtainen Padasjoella: kunnan neuvottelut Verkko-

osuuskunta Kuuskaistan kanssa jatkuvat, ja sähkökaapeleita kaivetaan maahan 

eri puolilla Padasjokea, jolloin mukaan 

on mahdollista saada valokuitua. 

Taulun risteyksen tienoille on ilmestynyt oheinen 

kyltti merkkinä siitä, että ennen pitkää myös 

padasjokelaisilla on mahdollisuus saada 

valokuituliittymä. Kaukelantiellä on kaivettu 

sähköä maahan jo jonkin aikaa ja samaan 

monttuun on saatu myös valokuitua.  

 

Kaivuu jatkuu vielä, mutta samaan aikaan 

suunnitellaan uusia sähköverkon kaivuita, jolloin 

valokuitua on mahdollista saada kesällä myös 

Auttoinen-Vesijako-Porasa -linjalle. Niiden 

asukkaiden, joiden kiinteistöillä kaivetaan, pitäisi 

ilmoittaa jo nyt sitova halukkuutensa ottaa 

valokuituliittymä. Tästä järjestetään kuitenkin 

ensin info alueen asukkaille. 

 

TARJOLLA TALKOOTYÖTÄ & ESITE ON ILMESTYNYT!  

Padasjoen tiedon valtatie -valokuituhanke päättyy kesäkuussa, mutta sitä ennen sen on vielä kerättävä 

talkootyötunteja, joita on kertynyt toistaiseksi vähän. Kyläyhdistyksiltä toivotaankin apua tiedottami-

sessa. Tätä varten hankkeessa on ilmestynyt esite, jossa on lyhyesti selitetty valokuidun monet edut 

sekä valokuituhankkeen tausta. Esite on nähtävissä myös internetissä hankkeen uutissivuilla. Tiedon 

valtatie -hanke on tavannut myös naapurikuntien valokuituhankkeiden edustajia ja vaihtanut heidän 

kanssaan kuulumisia. Sadan megan maakunta -hankkeen projektipäällikkö Erkki Rope puolestaan jäi 

eläkkeelle helmikuussa. Padasjoen kunta, Tiedon valtatie -hanke sekä PadNet Verkko-osuuskunta 

kiittävätkin Erkkiä hänen panoksestaan hankevuosien aikana. Toivon mukaan Erkkikin voi tulevai-

suudessa olla tyytyväinen Päijät-Hämeen eri valokuituhankkeiden tuloksiin! 
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PADASJOEN TIEDON VALTATIE -VALOKUITUHANKE 

SÄHKÖPOSTI TIEDONVALTATIE@PADASJOKI.FI  

PUHELIN 045 806 3880 WWW.PADASJOKI.FI/TIEDONVALTATIE 

Padasjoen tiedon valtatie 

Kellosalmentie 20 

17500 PADASJOKI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALOKUITU ON RATKAISU KYLIEN JATKUVASTI  

HUONONEVIIN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIIN 

Padasjoen eri kylät ja alueet ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa, mitä tietoliiken-

neyhteyksiin tulee. Langattomien internetliittymien kanssa temppuilemaan joutuvat kyläläi-

set odottavatkin valokuidusta ratkaisua tietoliikenneongelmiinsa.  

Eräissä Padasjoen kylissä asukkaat ovat saaneet 

paikalliselta operaattorilta irtisanomiskirjeitä, ja 

tilalle tarjotaan langattomia ratkaisuja. Aluksi 

uusi langaton yhteys saattaakin vaikuttaa nope-

ammalta kuin entinen kiinteä ADSL-liittymä, 

mutta ajan mittaan käyttäjämäärän sekä tietolii-

kennemäärien lisääntyessä verkko kuormittuu, 

jolloin yhteydestä tulee yhä epävarmempi. Ope-

raattoreista valitetaankin jatkuvasti kuluttajaneu-

vontaan, jolla on ollut käsiteltävänään paljon 

erilaisia markkinointiin liittyviä kurinpitojuttuja, 

oikeustapauksia ja perusongelmia, mitä liittymä-

myyntiin liittyy. Aiheesta uutisoi YLE, joka tekee 

juttua myös mobiilidatan toimivuudesta.  

 


