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KYLLÄ PÄIJÄT-HÄMEESSÄKIN SAADAAN KUITUA 
MAAHAN - JOS HALUTAAN 

Asikkalassa Urajärven kylässä Verkko-osuuskunta Kuitukanava valmistautuu 

kaivamaan valokuituverkkoa jo tänä kesänä. Suunnitteilla on vetää kuitua ensi 

alkuun n. 60 km. Tähän osuuskunta saa ELY-tukea. Padasjoellakin kaivetaan. 

Auttoinen - Vesijako -alueella kaivetaan pian 

sähkökaapelia ja sen kanssa kunnan toimesta 

samaan monttuun upotettava valokuitu 

seurailee tarkasti sähkökaapelin reittejä, joten 

pelkkää valokuitua ei kaiveta.  

Tiistaina 4.6.2013 Auttoinen-Vesijako -

kaivualueella pidettiin kuitusuunnitelman 

maastokatselmus. Lupia valokuidulle 

kysellään vielä, eivätkä kaikki ole palauttaneet 

lupalappua. Suurimmaksi osaksihan kaivu 

menee tien viertä pitkin, mutta joissakin 

kohdissa saatetaan joutua poikkeamaan 

pelloilla. Lisäksi kaivualueiden asukkaiden on 

jo nyt tehtävä sitova päätös kuituvalmiuden 

hankkimisesta.  

Ei sovi unohtaa myöskään kirkonkylän 

Kivistön aluetta, joiden kaikilla tonteilla on 

valokuituvalmius kunnan kaivuiden ansiosta.  

TULEVAISUUS ON KAAPELEISSA, EI ILMASSA  

Toisinaan keskusteluissa, varsinkin internetin keskustelupalstoilla, väitetään, että langatto-

muus on tulevaisuutta ja kaikenlaiset kaapelit ovat historiaa. Tämä on väärää tietoa. Harha-

luulo juontanee juurensa tehokkaasta langattomien yhteyksien markkinoinnista sekä mo-

nista odotuksista, jota langattomaan verkkoon liittyy. Verkot toki kehittyvät koko ajan ja 

niihin kehitellään jatkuvasti uusia palveluja. Langattomuuden puolestapuhujat unohtavat 

kuitenkin mainita, että niidenkin tehokkaan toiminnan edellytyksenä ovat kiinteät verkot ja 

erityisesti valokuitukaapeli. Langaton verkko ei nimittäin ole mikään ihmisten yläpuolella 

roikkuva pilvi, vaan se rakentuu kaapelivetojen varaan. Sen toiminta ei siis ole mahdollista 

ilman kuituverkkoa. Lisäksi langattoman verkon kapasiteetti on rajallinen.   
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VALOKUITUHANKE JATKAA VIELÄ KESÄN YLI 

Padasjoen tiedon valtatie -valokuituhankkeen kestoa aiotaan jatkaa vuoden 2013 loppuun 

saakka, koska hankerahaa on jäljellä. Hankevetäjän työ päättyy heinäkuun lopussa.   

Valokuituhanke selvittää yhteistyössä PadNet 

Verkko-osuuskunnan ja Padasjoen kunnan 

kanssa, miten rakenteilla olevat valokuituverkot 

saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön 

valmistumisensa jälkeen.  

Verkko-osuuskunta Kuuskaista puolestaan jatkoi 

hanke-esityksensä voimassaoloaikaa Padasjoen 

kunnan osalta vuoden 2013 loppuun asti. 

Kuuskaista on valmis neuvottelemaan kunnan 

kanssa, mikäli kunta olisi valmis 

rakentamisaikaisten takausten myöntämiseen. 

Ellei Kuuskaistan esitys hankkeen 

toteuttamiseksi onnistu, on kunnan rooli jatkon 

osalta ratkaiseva. Myös valokuituhanke seuraa 

syksyn aikana tilannetta ja etsii tarvittaessa 

vaihtoehtoisia verkon toteutusratkaisuja.  

 

 

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