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VALOKUITUHANKKEEN SELVITYSTYÖ JATKUU  
Padasjoen tiedon valtatien osalta heinä-elokuun vaihde on ollut hiljaiseloa, 

mutta nyt lomat on pidetty ja on aika palata arkeen.  Mitä seuraavaksi?  

Padasjoen kunnan laajuisen valokuituverkon 

rahoitusneuvottelut, jotka liittyvät Verkko-

osuuskunta Kuuskaistan kunnalle tekemään 

tarjoukseen, ovat vielä kesken. Maaliskuussa 

Padasjoen kunnanvaltuusto teki ratkaisun 

laajakaistahankkeen tukemisesta, mutta ei 

myöntänyt rakentamisaikaisia lainatakauksia. 

Ilman näitä lainatakauksia Kuuskaistan on 

saatava rahoitus kuntoon muilla keinoin. 

Rahoitusneuvottelujen keskeneräisyyden 

vuoksi Kuuskaista on pidentänyt 

alkuperäisen tarjouksensa voimassaoloaikaa 

vuoden 2013 loppuun saakka.   

Jotta asia käytännössä etenisi Padasjoella, 

pitäisi kunnanvaltuuston olla valmis 

takaamaan Kuuskaistan tarvitsemia 

rakentamisaikaisia lainoja. Kuuskaistan 

tekemä tarjoushan liittyy valtion Laajakaista 

kaikille 2015 -hankkeeseen, jossa 

operaattoreille on tarjolla valtion ja EU:n 

tukea haja-asutusalueiden valokuituverkon 

rakentamiseen. Siksi verkkoja rakennetaan 

juuri nyt.  

 

HYVÄT TIETOLIIKENNEYHTEYDET TARVITAAN  

Kesällä 2012 aloittanut Tiedon valtatie -valokuituhanke on saanut toteutettua suurimman osan 

tavoitteistaan, mutta vielä tarvitaan mm. toimenpidesuunnitelma valokuituverkon rakentamiseksi, 

mikäli Kuuskaistan rahoitusneuvottelut eivät johtaisi tulokseen. Sillä jos Kuuskaista ei rakenna 

valokuitua Padasjoelle, niin tarvitaan joku muu, joka verkon rakentaa. Valitettavasti Tiedon 

valtatie -hanke ei voi itse rakentaa valokuituverkkoa, sillä Päijänne-Leaderin rahoitus ei ole 

rakentamista varten. Rakentamiseen tarvitaan organisaatio, esim. verkkoyhtiö tai -osuuskunta. 

Nykyiset kaupalliset teleoperaattoritkin olisivat voineet rakentaa verkkoa ja saada siihen 

yhteiskunnan tukea, mutta tähän päivään mennessä ne eivät ole olleet halukkaita rakentamaan 

valokuitua Padasjoelle tai muillekaan vastaavanlaisille pikkupaikkakunnille. Hyvät 

tietoliikenneyhteydet ovat joka tapauksessa edellytys kuntien kehitykselle.    
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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 

 

 

 

 

 

 

EI TARJOLLA NOPEAA, KIINTEÄÄ LAAJAKAISTAA 

Viestintävirasto selvitti keväällä 2013 nopeiden laajakaistaliittymien saatavuutta 

ensimmäistä kertaa. Padasjoki on listan häntäpäässä. 

Suomen kunnat pistettiin järjestykseen sen 

mukaan, kuinka hyvä nopean kiinteän 

laajakaistan saatavuus kunnassa on. Nopealla 

kiinteän verkon laajakaistalla tarkoitetaan 

laajakaistaliittymää, joka mahdollistaa vähintään 

30 Mbit/s -tiedonsiirron. Ennen Padasjokea 

listassa on sekä kiinteän verkon että 

valokuituverkon saatavuudessa noin 280 

Suomen kuntaa. Padasjoki lukeutuu niiden reilun 

50 kunnan joukkoon, jossa ei ole saatavilla 

nopeita kiinteitä laajakaistaliittymiä. Edelle 

selvityksessä menevät Päijät-Hämeen kaikki 

kunnat paitsi Hartola. Paremmat yhteydet ovat 

niin Asikkalassa, Heinolassa, Hämeenkoskella, 

Kärkölässä, Sysmässä, Lahdessa, Nastolassa kuin 

Orimattilassakin. Muutkin naapurit 

Hämeenlinna, Pälkäne, Kangasala ja Kuhmoinen 

sijoittuvat ennen Padasjokea. Lue koko selvitys 

osoitteessa https://www.viestintavirasto.fi 
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