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Kokemäki

Erilaiset kaivuutyöt, myös minikaivuri ja Bobcat,
maa-aines- ja lavettikuljetukset, lanaukset,
auraukset ja hiekoitukset. Vaihtolavavuokraus.
Uutuutena korkeapainepesut (pihat)

KOLMITEHO OY

”
Avoin tietoliikenneverkko on 
valmistunut. Hyvät tietoyhtey-
det lisäävät alueen vetovoimai-
suutta ja houkuttelevat seudul-
le uusia asukkaita, matkailijoi-
ta sekä yrittäjiä.

Valokuitu on nopeudeltaan 
ylivoimainen ja takaa häiriöt-
tömän yhteyden niin työhön 
kuin vapaa-aikaan. Kokemäen 
Teollisuuskylä Oy ryhtyi ra-
kentamaan koko kunnan kat-
tavaa valokuituverkkoa kolme 
vuotta sitten. 

– Sähkö- ja puhelinverkotkin 
ovat syntyneet aikoinaan siten, 
että pienemmät toimijat ovat ra-

Maailma on auki  
Kokemäen seudulle

Digipalvelujen 
tulevaisuus  
on jo täällä
Internetissä liikkuvan tiedon 
määrä kasvaa vuosittain 50 
prosenttia. Digitaalisessa yh-
teiskunnassa luotettavat yh-
teydet ovat perusinfraa, jotka 
mahdollistavat rajattoman tie-
donsiirron ja peruspalveluiden 
tuottamisen verkossa. Terve-
ydenhuollon etämonitorointi-
palvelut yleistyvät, pankkipal-
velut siirtyvät verkkoon ja ko-
deista laitteineen tulee älykkäi-
tä. Turvallisuutta voi lisätä eri-
laisilla verkon kautta toimivil-
la turvajärjestelmillä. Työn te-
keminen ja toimintamahdolli-
suudet muuttuvat.

– Etätyön tekeminen yleistyy 
ja toimivat yhteydet mahdollis-
tavat yrityksille erilaisia toi-
mintamahdollisuuksia ja myös 
osaamisen hankkimista muu-
alta. Hyvien tietoliikenneyhte-
yksien ansiosta voidaan välit-
tää kokemäkeläistä osaamista 
myös maailmalle.

Huippunopea verkkoyhteys 
mahdollistaa enemmän. Valo-
kuitu on muihin tekniikoihin 

Älykäs koti on  
aina taskussa
Kodin elektroniikkalaitteet ovat tulevaisuudessa 
yhteydessä verkkoon, mikä edellyttää laajaa kais-
taa. Näet puhelimesta, milloin pyykinpesuohjelma 
on päättynyt, sammutitko kahvinkeittimen kotoa 
lähtiessä, kaipaako jääkaappi täydennystä ja mil-
loin ilmanvaihtojärjestelmä vaatii huoltoa. Turva-
kameroiden kautta välitettävää kuvaa voi seurata 
reaaliajassa omasta puhelimesta. Talon kanssa voi 
jutella, sillä talosi ilmoittaa sinulle sähköpostiin, 
kun oven sensorit havaitsevat liikettä. Kun kysees-
sä on kodin turvallisuus, vaaditaan yhteydeltä luo-
tettavuutta ja kaistaa.

Lähde: digilehti.pssv.fi

Uudet sähköiset 
palvelut edellyttävät 
yhä nopeampia 
tiedonsiirtonopeuksia

✔ Valmistunut 
 keväällä 2016

✔ Investoitu yli 
 5 miljoonaa euroa

✔ Kattaa yli 90 % 
 Kokemäen alueesta

✔ Noin 1100 asiakasta

Toimintavarma nettiyhteys tuo ulottuvuutta elämään. Työt tai nettisurffailu onnistuu vaikka kotipihalla.

kentaneet infraa omille alueil-
leen. Samoin syntyy nyt valo-
kuituverkkoja Suomeen. Valo-
kuituverkon avulla Kokemäki 
on valtakunnallisesti tietolii-
kenneyhteyksien kärkipäässä, 
kertoo Kokemäen Teollisuus-
kylä Oy:n toimitusjohtaja Mar-
kus Virtanen.

Valokuitu on tällä hetkellä 
toimintavarmin yhteys syrjä-
seuduilla ja myös kaupungeis-
sa. Viestintäviraston mukaan 
Kokemäellä on toiseksi paras 
valokuituverkon kattavuus (95 
%) kaikista Suomen kunnista. 
Kokemäen seudulla valokuitu-

verkossa on tällä hetkellä noin 
1100 asiakasta.

– Valokuitu tulee olemaan 
jokaisen kuntalaisen perus-
infraa veden ja sähkön ohes-
sa. Olemme päässeet tietolii-

kenteessä etulinjaan. Valokui-
tuverkko mahdollistaa kunta-
laisille paitsi peruspalvelu-
jen saannin, myös kasvupo-
lun tulevaisuuteen, Virtanen 
korostaa.

Päivystys 06-22: 050 305 8022 (muina aikoina mahdollisuuksien mukaan)
Asennukset: 045 633 9618 aki@akputkijatyo.fi
Myymälä: 050 305 8022  akputkijatyö.fi 

MYYMÄLÄ AVOINNA: ma-pe 8-17, la 10-13
Kokemäki liikekeskus, Haapionkatu 17

KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYS- 
JÄRJESTELMÄT NOPEASTI  

JA AMMATTITAIDOLLA

verrattuna ylivoimainen myös 
tiedonmäärän käsittelykyvyl-
tään ja toimintavarmuudeltaan. 
Paremmat yhteydet mahdollis-
tavat muun muassa laajan kat-
tauksen tv-palveluita, puhelut 
verkon kautta tai etävalvonnan 
ja hälytyspalvelut.

– Verkkojen avoimuus luo 
palvelutarjonnan laajenemista. 
Asiakas saa siis itse valita mi-
tä ja kenen palveluita käyttää. 

Valokuitu- 
verkko  
lyhyesti

	

www.hevikivitalot.fi 


