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VALOKUITU TUO MAAILMAN LUOKSESI  
- VAI MITEN SE OLI?  

Netti leviää ihmisten elämään kulovalkean tavoin, haluaapa sitä tai ei. Siksi 

myös eri puolilla Suomea rakennetaan hurjaa vauhtia valokuituverkkoja, sillä se 

on infrastruktuuria, jota ehdottomasti tarvitaan - kuten sähköäkin. EU:n ja val-

tion rahaa rakentamiseen on saatavissa nyt, myöhemmin verkon rakentaminen 

haja-asutusalueille tapahtuu todennäköisesti omin avuin. 

Kaikki tuntuu siirtyvän internettiin. Palvelunsa 

verkkoon on siirtänyt myös Kela, jonka 

asioinnin voi nyt kokonaan hoitaa verkossa 

pankkitunnusten avulla. Huhtikuusta lähtien 

Kelan toimistoissa on verkkoasioinnin opastaja, 

joka neuvoo asiakasta kädestä pitäen. Jo lähes 

neljännes kaikista Kelan etuushakemuksista 

lähetetään verkossa. Verkkoasiointimahdollisuus 

on hyvä uutinen niille, jotka asuvat kaukana 

Kelan toimistoista, mutta hankalaa niille, joilla ei 

ole toimivaa nettiä. Verkkoasioinnin voi kylläkin 

hoitaa lähimmässä Kelan toimistossa. Lisätietoja 

saa Kelan internetsivuilta www.kela.fi.      

 
 
VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN KIINNOSTUSTA KYSELLÄÄN    

Vakituisilta asukkailta on jo ehditty eri tavoin tiedustella halukkuutta hankkia valokuituliittymä. Sen 

sijaan kylien aktiivisten talkootyöläisten avulla pyritään selvittämään erityisesti vapaa-ajan asukkaiden 

valokuitukiinnostus. Nämä aktiivit sekä hanke ovat lähestyneet mm. tiekuntien puheenjohtajia, jotta 

hankkeen kiinnostuskysely saataisiin lähetettyä vapaa-ajan asukkaille. Kysely on tärkeä, sillä sen avulla 

voidaan sekä tiedottaa valokuitumahdollisuudesta että selvittää kiinnostus verkon esisuunnitelmaa 

silmällä pitäen. Vapaa-ajan asukkaathan voivat hankkia liittymän rakennusaikana samoin ehdoin kuin 

vakituiset asukkaat. Verkon tulevalla rakentajalla on valtion laajakaistahankkeessa periaatteessa velvol-

lisuus rakentaa valokuituliittymä sen haluavalle vakituiselle asukkaalle. Mikäli alueella on pelkkiä va-

paa-ajan kiinteistöjä, niin rakentaja voi kuitenkin käyttää harkintaa. Silloin verkkoa ei rakenneta alueel-

le, missä kiinnostuneita vapaa-ajan asukkaita ei ole tarpeeksi.  
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PADASJOEN VALOKUIDUN KOHTALO SELVIÄÄ KESÄ-
KUUHUN 2013 MENNESSÄ, KUN HANKE PÄÄTTYY  

Tähän mennessä hanke on tiedottanut valokuidusta kuntalaisille, järjestänyt kyläinfoja,  

pitänyt palavereja operaattoreiden, sähköverkon rakennuttajien ja verkonsuunnittelijoiden 

kanssa sekä tehnyt yhteistyötä PadNet Verkko-osuuskunnan kanssa. Rahoitusta on selvi-

tetty, samoin verkon toteutustapoja. Kylät ovat tehneet talkootyötä, joka jatkuu edelleen.   

Ennen hankkeen loppua on kuitenkin vielä 

paljon tehtävää. Muun muassa Padasjoen vapaa-

ajan asukkaille täytyy vielä tiedottaa hankkeesta 

paremmin. Monet heistä ovat palanneet talven 

jälkeen mökeilleen ja suuri osa ei ole kuullutkaan 

koko hankkeesta. Myös Päijät-Hämeen liitto on 

toiminut valokuituasiassa: viime vuoden lopulla 

se kilpailutti laajakaistarakentamisen viidessä 

Päijät-Hämeen kunnassa, ja Kuhmoisillakin 

piakkoin valokuituverkkoa rakentava Verkko-

osuuskunta Kuuskaista teki tarjouksen. 

Rahoituksesta ja kuntalaisten kiinnostuksesta 

riippuu, rakennetaanko verkko Padasjoelle vai ei.  

 

 

 

 


