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   JAMILA R. FARAG TEKSTI TUOMAS SAULIALA KUVAT

VALOKUIDULLA RAKENNETAAN  
tulevaisuuden tietoliikenneverkko

Jatkuvasti kehittyvät ja 
monipuolistuvat sähköiset 
palvelut edellyttävät 
mahdollisuutta suurempiin 
tietoliikennenopeuksiin. 
Valtioneuvosto on varautunut 
tulevaisuuden tarpeisiin 
asettamalla tavoitteen, jonka 
mukaan Suomen kaikissa 
kotitalouksissa on oltava nopea 
laajakaistayhteys vuoden 2015 
loppuun mennessä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa valokuituverkon 
asennustöitä taloyhtiöissä. 
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VALOKUIDULLA RAKENNETAAN  
tulevaisuuden tietoliikenneverkko

H elsingin Myllypuron Tuu-
limyllyntie 10:ssä sijaitse-
va vanha kerrostalo saa 
pian rakenteisiinsa uuden 

sukupolven tietoliikenneyhteydet. 
1960-luvulla rakennettuun taloon 
tehdään parhaillaan ajankohtaiseksi 
tullutta linjasaneerausta, mikä mah-
dollistaa kätevästi myös valokuitu-
verkon asennuksen. Taloyhtiön isän-
nöitsijä Jarmo Halmeenkari Suur-
Helsingin Asuinkiinteistöt Oy:stä 
sanoo, että valokuituverkon asennus 
on kaikille taloyhtiöille järkevintä 
toteuttaa juuri linjasaneerauksen 
tai julkisivuremontin yhteydessä, 
jolloin talon rakenteet joudutaan 
joka tapauksessa avaamaan. 

– Jos paikat avattaisiin erik-
seen valokuituverkkoa varten, se 
tarkoittaisi taloyhtiölle ylimääräisiä 
kustannuksia, Halmeenkari toteaa.

Nyt linjasaneerauksen yhtey-
dessä toteutettava valokuituverkon 
asennus maksaa arvion mukaan 
taloyhtiön osakkaille noin kaksi 
miljoonaa euroa. Toisaalta uusimman 
tekniikan asentaminen toki myös 
nostaa asuntojen arvoa. 

KYMMENEN KERTAA 
NOPEAMPI NETTIYHTEYS
Lasista valmistettu, valosignaalia 
välittävä valokuitukaapeli korvaa 
rakennusten vanhan kupariverkon ja 
siihen pohjautuvat ADSL-liittymät. 
Vanhat liittymät vaihtuvat pikku 
hiljaa huippunopeudet mahdol-
listaviin valokuituliittymiin, jotka 
pystyvät vastaamaan moderneihin 
nettipalveluihin ja sovelluksiin pit-
källe tulevaisuuteen.

Halmeenkari kertoo Tuulimyl-
lyntien asukkaiden internetyhte-
yksien nopeutuvan huomattavasti 
heti remontin jälkeen. Ennen put-
kiremonttia useilla asukkailla on 
hänen mukaansa ollut melko hitaita 
jaettuja laajakaistayhteyksiä, jotka 
ovat yltäneet noin yhden megabitin 
nopeuksiin.

– Putkiremontin jälkeen perus-
nopeudet tulevat olemaan 10 mega-
bittiä. Lähivuosina valokuituverkko 
tulee mahdollistamaan jopa 100 
megabitin yhteyden, Halmeenkari 
sanoo. 

Tuulimyllyntien valokuituverkon 
toteutuksesta ovat vastanneet muun 
muassa sähkösuunnittelija Markus 
Koski Sähkö-Haikonen Oy:stä 
sekä teleurakoitsija Tero Snellman 
Antennimestarit Oy:stä. Miesten mu-
kaan valokuitu asennetaan muiden 
sähkötöiden eli vahvavirtanousujen 
yhteydessä joka asuntoon.

 Jokaisessa huoneistossa on oma 
eteisessä sijaitseva IT-keskuksensa, 
johon kuitu vedetään taloyhtiön 
yhteisestä, kellarissa sijaitsevasta 
talojakamosta. Vaikka Tuulimyllyn-
tiellä valokuitukaapelit asennetaankin 
valmiiksi, ei niitä aivan heti päästä 
hyödyntämään. Snellman täsmen-
tääkin, että toistaiseksi kuidut jäävät 
ikään kuin varalle odottamaan tule-
vaisuuden käyttöä. 

PALVELUTARJONNAN 
KEHITYS ON OLEELLISTA
Se milloin valokuitua päästään 
käyttämään, riippuu muun muassa 
operaattoreiden kanssa tehtävistä 

VUOSIEN 2010–2015 
aikana nopeiden laajakais-
tayhteyksien rakentamiseen 
käytetään valtion, EU:n ja 
kuntien varoja yhteensä 
noin 130 miljoonaa euroa. 
Kuvassa Antennimestarit 
Oy:n Ville Riihonen.  
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Valtakunnallinen Laajakaista 2015 

-hanke ei etene aikataulun mukaan. 

Vuonna 2008 oli suunniteltu alkavaksi 

noin 800 alueellista hanketta eri 

puolilla Suomea. Käynnissä on nyt 

noin 100–150. 

Alueellisia eroja on havaitta-

vissa: erityisen hyvässä vauhdissa 

ovat Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomen 

hankkeet. Sen sijaan monissa Etelä-

Karjalan, Varsinais-Suomen ja Poh-

janmaiden kunnissa ollaan vielä 

lähtökuopissa. 

– Joissakin hankkeissa ei ole löy-

detty toteuttajaa lainkaan. Toisaalla 

kunnat eivät ole olleet halukkaita 

osallistumaan, koska niissä on ollut 

jo pienimuotoisempia hankkeita. 

Maakuntaliitto on puolestaan poh-

tinut joillakin alueilla, olisiko paras 

ratkaisu perustaa uusi yhtiö, joka to-

teuttaisi hankkeen, Viestintäviraston 

laajakaista- ja mediaryhmän päällikkö 

Päivi Peltola-Ojala perustelee.

Vaikka viivytyksiä tulisi, näyttää 

viraston mukaan siltä, että hankkeelle 

määrätyt rahat tulevat käytettyä. Tu- 

kea maksetaan takautuvasti toteutu- 

neita kustannuksia vastaan niille hank- 

keille, jotka on kilpailutettu ennen 

marraskuussa 2012 voimaan tullutta 

lakimuutosta. 

– Lakimuutoksen myötä uusilla 

hakijoilla on mahdollisuus saada puo-

let tuesta ennakkoon jo rakennusvai-

heessa. Tämä helpottaa erityisesti 

pienten teleyritysten mukaan tuloa.

TALOYHTIÖIDEN 
ROOLI RATKAISEVA
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 

ry:n tekninen johtaja Timo Rasimus 
toteaa valtiovallan olevan oikealla 

asialla, kun se vauhdittaa laajakaistan 

viemistä alueille, joissa se ei mark-

kinalähtöisesti toteudu. Sen sijaan 

huomion kiinnittäminen yksinomaan 

haja-asutusalueille ei saa kiitosta.

kuituverkon myötä mahdollisuudet 
ovat kuitenkin lähes rajattomia ja 
verkkoon mahtuvat hyvin kaikkien 
operaattoreiden palvelut. 

KUITU HUOLEHTII 
TIETOLIIKENTEESTÄ
Kun kiinteistöön on saatu valo-
kuituverkko, se riittää hoitamaan 
kiinteistön kaikki viestintä- ja 

sopimuksista sekä palvelutarjonnas-
ta. Halmeenkarin mukaan taloyhtiön 
on yhä nykyisin tehtävä kiinteis-
tösopimus ainoastaan yhden ope-
raattorin kanssa, joka sitten vastaa 
kaikista tarjolla olevista palveluista. 
Halmeenkarin mielestä asetelma ei 
kuitenkaan ole enää tätä päivää.

– Toivoisin, että operaattorit 
eivät olisi niin mustasukkaisia, että 
taloyhtiön on pakko tehdä sopi-

mus palveluista ainoastaan yhden 
operaattorin kanssa. Olisi hyvä, jos 
päästäisiin avoimeen malliin siten, 
että asukas voisi itse päättää, mitä 
palveluja haluaa ostaa miltäkin 
operaattorilta.

Halmeenkarin mukaan nykyi-
sin yhä tehtävä kiinteistösopimus 
selittyy historiallisilla syillä, sillä 
vanhaan verkkoon ei sopinut kuin 
yhden operaattorin tarjonta. Valo-

SÄHKÖSUUNNITTELIJA Markus Koski (vas.) kertoo,  
että nykyään linjasaneerausten yhteydessä uusitaan kaikkialla lähes poikkeuksetta myös tietoliikenne- 
yhteydet. 

ISÄNNÖITSIJÄ Jarmo Halmeenkarin (oik.) mukaan valokuituverkon asennuslasku menee kokonaisuudes-
saan asukkaiden maksettavaksi. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan asennustöihin voi kuitenkin  
joissakin tapauksissa hakea kotitalousvähennystä.  

EHTIIKÖ NOPEA LAAJAKAISTAYHTEYS SUOMALAISILLE AJOISSA?
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tietoliikennepalvelut. Uusi valokui-
tuun pohjautuva laajakaistayhteys 
korvaa perinteisten puhelin- ja 
nettiyhteyksien lisäksi myös kaa- 
peli-, antenni- ja satelliitti-television. 
Vaikka kupariverkonkin kapa- 
siteetti on kehittynyt vuosien saa-
tossa, se ei riitä mahdollistamaan 
tulevaisuuden palveluita. Valokuitu-
liittymällä ei esimerkiksi ole mitään 
rajoituksia liittymän nopeudelle ja 
jopa 1 000 megabitin liittymät ovat 
jo nykyisin mahdollisia.

– Nopeuden ohella valokuidussa 
on myös se etu, ettei se ole niin 
häiriöherkkää. Valokuitu ei ota häi-
riötä sähkömagneettisesta säteilystä, 
jota muut sähkökaapelit aiheuttavat. 
Kuparikaapeleihin säteily saattaa 
vaikuttaa, mikä sitten näkyy tiedon-
siirron häiriöinä, sähkösuunnittelija 
Markus Koski selventää. 

Nopea yhteys tekee monet 
modernit palvelut mahdollisiksi. 
Paitsi että valokuituverkko mo-
nipuolistaa internet- ja televisio-
palveluiden tar jontaa, voidaan 
sitä hyödyntää esimerkiksi liike-
elämässä. Nopean yhteyden avulla 
muun muassa etätöiden tekeminen 
hoituu entistä helpommin myös 
haja-asutusalueilla.

Valokuitua voidaan hyödyntää 
lisäksi vaikkapa turvapalveluissa. 
Luotettavan yhteyden avulla voi-
daan toteuttaa erilaista etävalvon-
taa sekä hälytyspalveluita. Uusista 
tv-palveluista Halmeenkari kertoo 
seuraavaa:

–  Jos näet televisiosta esimer-
kiksi uuden elokuvan mainoksen, 

– Pitäisi olla paukkuja vauhdittaa 

myös 1960-70-luvulla rakennettujen 

asuinalueiden liityntä- ja sisäverk-

kojen modernisointia. Silloin ra-

kennetuissa taloissa asuu kuitenkin 

merkittävä osa Suomen väestöstä. 

Toinen huolestuttava seikka 

ovat poliitikkojen harhaan johtavat 

puheet laajakaistahankkeen toteu-

tumisesta.

– Julkisuuteen annetaan posi-

tiivisempi kuva tilanteesta, kuin se 

oikeasti on. Poliitikot viestittävät, että 

tällä hankkeella turvataan kuluttajien 

mahdollisuus nopeaan laajakaistayh-

teyteen, vaikka tässähän parannetaan 

vasta valmiuksia kahden kilometrin 

päähän asunnoista. Loppu jää ope-

raattoreiden ja kiinteistöjen kontolle. 

Sadan megan yhteys voi toteutua 

vasta, jos elinkaarensa loppupäässä 

olevat liityntä- ja sisäverkot uusitaan, 

Rasimus muistuttaa. 

Siinä vaiheessa on myöhäistä 

harkita sisäverkkoremonttia, kun ku- 

luttaja huomaa jo ongelmat eli esi-

merkiksi takkuavan netin. Prosessi 

päätöksestä suunnitteluun ja toteu-

tukseen voi kestää kolmesta neljään 

vuotta. 

Kiinteistön asukas voi vaikuttaa 

laajakaistapalveluiden saatavuuteen 

osallistumalla yhtiökokouksiin. Isän-

nöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta 

voi kysyä, onko puhelinsisäverkon 

välityskyky ja uusimistarve selvitetty 

ja kuinka sisäverkko kykenee vas-

taamaan nykyaikaisten palveluiden 

vaatimuksiin. 

Sähkösuunnittelija kannattaa ot- 

taa mukaan heti, kun taloyhtiö val-

mistelee isompaa remonttia. Verkon 

rakennustyöhön kannattaa valita am- 

mattitaitoinen teleurakointiyritys. 

Jo tarjouspyynnössä kannattaa 

edellyttää urakoitsijan osoittavan 

ammattitaitonsa esimerkiksi Hen-

kilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n 

teleurakoitsijapätevyydellä tai sitä 

vastaavin näytöin. Pätevyyden saa-

neita teleurakoitsijoita on 250 eri 

puolilla Suomea.

SARI ALHAVA

MIKÄ IHMEEN LAAJAKAISTA 2015?
Hallituksen periaatepäätöksellä käynnistetty Laajakaista 2015  -hanke 

käynnistyi joulukuussa 2008. Sen tarkoituksena on parantaa huippu-

nopean laajakaistan saatavuutta erityisesti haja-asutusalueilla. 

Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä yli 99 prosenttia 

vakinaisista asunnoista sekä yrityksistä ja julkishallinnon organi-

saatiosta olisi korkeintaan kahden kilometrin päässä sadan megan 

laajakaistayhteydestä.  

Hanke saa julkista tukea 66 miljoonaa euroa valtiolta, 25 miljoo-

naa euroa EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja noin 40 

miljoonaa euroa kunnilta.

Kunnat on jaettu kolmeen maksuluokkaan muun muassa talou-

dellisen kantokykynsä ja väestöntiheyden perusteella. Kunnan osuus 

tukikelpoisista kustannuksista on 8, 22 tai 33 prosenttia. Maakunta-

liitto valitsee kullekin alueelliselle hankkeelle toteuttajan. 

voit tehdä videovuokrauksen heti 
kotoa käsin ilman, että lähdet ulos 
sateeseen ja kioskille.

Teoriassa monet kiinnostavat 
palvelut ovat siis myös Tuulimyllyn-
tiellä jo toteutettavissa. Asukkaiden 
tarvitseekin enää vain odottaa, että 
ne tulevat operaattoreiden tarjon-
taan.   

   Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö


