
VALOKUITU ON IHANTEELLINEN ETÄVALVONNASSAKIN 
Useat operaattorit tarjoavat tallentavia valvontakamerapalveluita, jotka toimivat 

valokuituliittymissä. Nykyinen verkkokameroiden aikakausi on mahdollistanut 

nettikonsertit ja nettijumalanpalvelukset. Myös urheiluseurat voivat hyötyä 

kameroista, muun muassa Alavuden jäähallilla on verkkokamera, jonka kautta 

voi internetissä seurata kentän tapahtumia.

Kiinteä valokuituliittymä ei pätki ja on siksi 

luotettava etävalvonta- ja turvapalveluihin. Tarjolla 

olevat palvelut soveltuvat muun muassa kiinteistö- ja 

aluevalvontaan, kesämökin valvontaan sekä eläinten 

valvontaan esimerkiksi navetoissa tai kanaloissa. 

Kameran tuottamaa reaaliaikaista kuvaa ja 

tallennuksia pääsee katsomaan internetselaimella. 

Liiketunnistuksen perusteella hälytykset voi saada 

myös omaan sähköpostiin. 

Internetin kautta voi katsella nykyään myös 

konsertteja. Suomessa ilmaisia nettikonsertteja 

tarjoavat tällä hetkellä mm. Turun filharmoninen 

orkesteri ja Lahden kaupunginorkesteri. Lisäksi 

maksua vastaan on mahdollisuus kuunnella vaikkapa 

maailmankuulujen Berliinin filharmonikoiden 

musisointia.  

Joillakin Suomen seurakunnilla puolestaan on 

nettikirkkomahdollisuus, jolloin kirkonmenoja voi 

seurata myös kotisohvalta käsin. 

Verkkokirkkopalveluita on mm. Oulussa, Turussa, 

Teuvalla ja Alavudella.  

Mobiililaajakaista on paikallaan silloin kun liikutaan 

paljon paikasta toiseen tai kun kiinteää yhteyttä ei ole 

saatavilla. Mokkulassa saattaa ainakin aluksi olla 

halvempi kuukausimaksu, mutta riesana on hitaus ja 

jatkuva pätkiminen, mikä huonontaa kaikkien 

palvelujen laatua. Kotona ja työpaikoilla kiinteä 

yhteys onkin kaikkein paras vaihtoehto.   

VALOA KUIDUN PÄÄSSÄ PADASJOELLAKIN! 
Päijät-Hämeen liitto kilpailutti Hartolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän 

laajakaistahankkeet ja valitsi 17.12.2012 Verkko-osuuskunta Kuuskaistan näiden kuntien 

laajakaistaverkkojen toteuttajaksi. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus ja ainoana hakijana oli 

Kuuskaista, joka joutuu hakemaan vielä rahoituspäätöksen tukea myöntäviltä Viestintävirastolta tai 

Hämeen ELY-keskukselta sekä kunnilta. Rakentaminen voi alkaa vasta näiden päätösten jälkeen.  

Elenian Arrakoski-Kaukela -kaivuu alkoi viikolla 51 ja jatkuu joulun jälkeen. Sähkökaapelin kanssa 

samaan monttuun tulee valokuitu. Valokuituhanke tilaa seuraavaksi koko kunnan kattavan 

valokuituverkkosuunnitelman, jonka perusteella Padasjoen kunnassa pystytään arvioimaan verkon 

toteutettavuus sekä kokonaiskustannukset.   

"VIELÄ EI OLE KEHITETTY 

LAITTEITA, JOILLA OLISI SAATU 

KAPASITEETTI KUIDUSTA 

LOPPUMAAN, JOTEN KAAPELIA EI 

TARVITSE SEN VUOKSI VAIHTAA. JA 

KAAPELIN VANHUUSKAAN EI TULE 

VASTAAN AINAKAAN 50 VUOTEEN." 
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TIEDON VALTATIE TOIVOTTAA VALOISAA JOULUA!  

Valokuituhankkeen vetäjä on tavoitettavissa puhelimitse myös joulun välipäivinä, mikäli 

mieleen sattuisi tulemaan valokuituun liittyviä kysymyksiä. Tammikuusta 2013 lähtien 

valokuituinfot jatkuvat jälleen.

Mikäli olet kiinnostunut valokuituliittymästä, niin 

ilmoita siitä hankkeen toimistoon. Kartoitus jatkuu 

myös joulun jälkeen. Ilmoita kiinnostuksesta 

hankkeelle sähköpostilla, täyttämällä sähköinen 

lomake Kuitua, kuitua! -uutissivulla, puhelimitse 

soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti 

puhelinnumeroon 045 806 3880, kirjeitse hankkeen 

toimistoon osoitteella Kuntala, Kellosalmentie 20, 

17500 PADASJOKI. Ilmoita viestissäsi nimi sekä 

kiinteistösi osoite.  

Liittymishalukkuuden ilmaiseminen tässä vaiheessa ei 

vielä sido mihinkään. Valokuituverkon rakentamisen 

edellytyksenä on kuitenkin, että riittävän moni 

kuntalainen, yritykset ja yhteisöt ovat kiinnostuneita 

valokuituverkkoon liittymisestä. Verkko rakennetaan 

vain niihin kyliin, missä on tarpeeksi kysyntää. 
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