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PADASJOEN VALOKUITU-UUTISET

PAIKOILLANNE, VALMIIT, HEP!

Padasjoen valokuituhanke starttasi kesäkuussa 2012. Kädessäsi on hankkeen
uutiskirjeen, Padasjoen valokuitu-uutisten, ensimmäinen numero, josta voit lukea
hankkeen kuulumisia ja saat samalla hyödyllistä tietoa valokuidusta.
Padasjoen Yrittäjät ry. pisti hihat heilumaan ja
käynnisti kesäkuussa Padasjoen tiedon valtatie
-hankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää
mahdollisuudet rakentaa koko Padasjoen kunnan
alueelle
valokuituverkko.
Toteutuessaan
valokuituverkko mahdollistaa erittäin nopeat ja
toimintavarmat laajakaistayhteydet.
Elokuussa hankkeen vetäjänä aloitti auttoislainen
LIIKKUVIEN LANGATTOMIEN
YHTEYKSIEN OMINAISUUDET EIVÄT
TULEVAISUUDESSA ENÄÄ RIITÄ.
VALOKUITU ON LOPULLINEN
RATKAISU.
Elina Syrjänen, jonka tehtävänä on huolehtia
hankkeen tiedotuksesta ja markkinoinnista, kartoittaa
kunnan asukkaiden ja yritysten halukkuus liittyä
valokuituverkkoon sekä tehdä tarvittavat selvitykset.

Lopullisena tavoitteena on saada Padasjoelle
jokaiseen kiinteistöön kohtuullisin kustannuksin
laajakaistayhteys. Verkon rakentamisen edellytyksenä
on, että riittävän moni kuntalainen sekä yritykset ja
yhteisöt ovat kiinnostuneita valokuituverkkoon
liittymisestä.
Valokuituyhteyden hinta omaan kiinteistöön
vaihtelee tavallisesti 1000-3000 euron välillä.
Kertainvestoinnin hinta voi riippua kiinteistön
sijainnista, talokaapelin pituudesta ja alueella olevien
tilaajien määrästä. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on
selvittää, mikä tulevan liittymän hinta olisi
Padasjoella, kun verkko rakennetaan.
Valokuidun kautta toimivalla laajakaistayhteydellä
voidaan hoitaa kaikki kotien ja yritysten tietoliikennepalvelut turvallisesti. Palveluntarjoajat kehittävät
jatkuvasti uusia palveluja, joten valokuidusta hyötyvät
kaikki kunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat
ammattiin ja ikään katsomatta. Palveluista voit lukea
lisää valokuitu-uutisten seuraavassa numerossa, joka
ilmestyy 1.10.2012.

PADNET JA TIEDON VALTATIE YHTEISTYÖSSÄ

Ryhmä aktiivisia padasjokelaisia muodosti jo joulukuussa 2011 PadNet Verkko-osuuskunnan edistääkseen
valokuituverkon toteutumista Padasjoella. Nyt PadNet ja Tiedon valtatie toimivat yhteistyössä edistäen
valokuituverkon toteuttamista niin, ettei toiminnassa synny päällekkäisyyttä ja että PadNet Verkkoosuuskunnan jäsenet voivat liittyä koko kunnan kattavaan valokuituverkkoon sen toteutuessa. Sekä
PadNet että Tiedon valtatie toivovat saavansa mukaan talkoolaisia edistämään valokuituverkon
rakentamista. PadNetin internetsivuilla www.padnet.fi voi seurata verkko-osuuskunnan kuulumisia ja
lukea lisää valokuidusta.

TIEDON VALTATIE ON MYÖS INTERNETISSÄ

Hankkeen omilla internetsivuilla www.padasjoki.fi/tiedonvaltatie on perustietoa
valokuidusta ja sen hyödyistä, tarkempaa tietoa itse hankkeesta sekä runsaasti linkkejä,
joista löytyy lisää valokuituun liittyvää tietoa.
Internetsivut löytää myös menemällä Padasjoen
kunnan pääsivulle www.padasjoki.fi, jonka yläpalkista
Palvelut valitaan kohta Valokuituhanke Tiedon valtatie.
Lisäksi valokuituhanketta voi seurata facebookissa
www.facebook.com/tiedonvaltatie sekä Twitterissä
www.twitter.com/TiedonValtatie.
Järjestämme kuntalaisille kyläinfoja ja muita
tiedotustilaisuuksia sekä toimitamme kirjallista
materiaalia niille, joilla ei vielä ole käytössään
internetyhteyttä. Lähetämme uutiskirjeen tarvittaessa
postitse. Ilmoita osoitteesi soittamalla hankkeen
toimistoon tai lähettämällä tekstiviesti numeroon
045 8063880.
Toimisto
sijaitsee
Kuntalassa,
Kellosalmentie 20. Voit myös liittyä hankkeen
sähköpostilistalle
lähettämällä
sähköpostia
osoitteeseen
tiedonvaltatie@padasjoki.fi.
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