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Mikä on 
huippunopeaa 
tiedonsiirtoa?

Komission vision 2030 
”Digitaalinen kompassi" 
yhtenä tavoitteena on  

”Kaikilla eurooppalaisilla 
kotitalouksilla on 
gigabittiyhteydet, ja 5G-
verkko kattaa kaikki asutut 
alueet.”
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Tilanne Suomessa - mobiililaajakaista

Kansainvälisesti verrattuna olemme mobiiliyhteyksien suurkuluttajia.

Vuoden 2021 loppua kuvaavien tilastojen mukaan Suomen nopea 5G-
verkko oli kuudessa kuukaudessa kasvanut merkittävästi, 6 
prosenttiyksikköä, mikä kattaa jo 82 % suomalaisista kotitalouksista.

Nopealla verkolla tarkoitetaan tässä latausnopeudeltaan vähintään 100 
megaista ulkoverkkoa, kun verkon ruuhkautumista, luonnon tai 
rakennetun ympäristön esteitä tai laitteiden asettamia rajoituksia ei 
oteta huomioon. 

Mobiiliverkon tiedonsiirrosta 4 % tapahtui 5G-verkossa, joten monet 
käyttäjät eivät vielä ole ottaneet 5G-verkon käytön mahdollistamia 
liittymiä tai laitteita käyttöönsä kattavuuden kasvusta huolimatta. 
Edelleen kehittyvä nopea 4G-verkko on kattanut jo pidemmän aikaa yli 
90 % kotitalouksista.
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Mobiililaajakaistan kattavuus 
ideaaliolosuhteissa

Kotitaloudet sijaitsevat pienillä alueilla 
suhteessa Suomen pinta-alaan. Tämän 
vuoksi korkea kotitalouskattavuus ei 
tarkoita nopean verkon maantieteellistä 
kattavuutta.

 Maapinta-alasta 5G-verkon nopea verkko 
kattoi vuoden lopussa 7 % ja 4G-verkon 
vastaava 18 %. 

Tulevaisuudessa verkkoa tarvitaan 
enenevissä määrin liikenneväylillä, 
joista 4G- tai 5G-verkon nopea verkko 
kattoi 2021 lopussa 62 % kanta- ja 
valtateistä ja 64 % rautateistä.
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Vertailun vuoksi kiinteän 
laajakaistan saatavuus

2021 lopussa noin 60 %:lla suomalaisista 
kotitalouksista oli mahdollisuus ottaa 
käyttöön latausnopeudeltaan 1 gigan 
kiinteä nettiyhteys.

Vastaavasti yli 70 %:lla oli saatavilla 100 
megainen kiinteä nettiyhteys.

Alueellisesti saatavuudessa on eroja 
kaupunkien ja maaseudun välillä - yhteydet 
keskittyvät asutuskeskuksiin ja niiden 
ympäristöön. 

Erityisesti valokuituverkko laajentuu 
vuosittain, yhteyksien rakentamista 
edistetään muun muassa erilaisilla julkisilla 
tuilla.
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Kolmella operaattorilla
valtakunnallinen peitto

 > 99 % kotitalouksista 2G, 3G & 4G

 ~80 % kotitalouksista 5G

5G-verkkoja on toteutettu 3,5 Ghz:n
taajuusalueella lähinnä kaupungeissa.

Suurin maatieteellinen 5G-peitto 
saavutetaan 700 Mhz:n taajuusalueen 
rakentamisella.

Suorituskykyä voidaan täydentää 
pistemäisesti korkealla taajuudella 
toimivalla 5G-verkolla, esimerkiksi 26 
Ghz:n taajuusalueella.

Taajuuksia varattu nykyisiin 
ja tuleviin tarpeisiin
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Pienalueen langattomalla liityntäpisteellä 
tarkoitetaan laajakaistaiset mobiiliyhteydet 
tai langattoman lähiverkon yhteydet 
mahdollistavaa langattoman lähiverkon 
laitetta tai matkaviestinverkon lyhyellä 
kantamalla toimivaa laitetta(SVPL 3 § 12 a).

Ne täydentävät matkaviestinverkon 
tarjoamaa palvelua pistemäisesti paikoissa, 
joihin ei kapasiteettia muuten ole riittävästi 
tai sitä ei ole saatavilla.

Niitä voidaan sijoittaa huomaamattomasti 
erilaisiin rakennelmiin, kuten rakennusten 
seinille ja valaisinpylväisiin, kunhan ne 
täyttävät niiden sijoittamiselle vaadittavat 
edellytykset.

8.2.2022

Piensolutukiasemat tuovat 
lisäkapasiteettia 5G-verkoille

Kuva: Elisa



Huippunopeat langattomat verkot kuntien 
prosesseissa

Sijoittamisratkaisut

 Korkean taajuuden 5G-verkkojen toteuttaminen edellyttää uusia tukiasemapaikkoja 
täydentämään jo olemassa olevaa matkaviestinverkon peittoa.

Sijoittamisehdot

 Sähköisen viestinnän palvelulaki 229§ (teleyrityksen oikeus sijoittaa telekaapeli, 
tukiasema ja radiomasto).

 Kannattaa tutustua; Toimintaympäristön kehitys ja liityntäpisteiden sijoittaminen 
asemakaava-alueilla https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2138-langattomat-
viestintaverkot

 Muu aihealueen lainsäädäntö, ohjeet, suositukset.

Tekniset ja fyysiset vaatimukset

 Euroopan komissio on asettanut vaatimuksia pienalueen langattoman liityntäpisteen 
teknisille ja fyysisille ominaisuuksille. Vaatimusten taustalla on liityntäpisteiden 
säteilyturvallisuus, rakenteiden turvallisuus ja visuaalisuus.
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Pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
sijoittamisehdot

Käyttöönottoon ei lähtökohtaisesti tarvita hallinnollista lupaa, mutta infran 
omistajan kanssa asiasta tulee kuitenkin sopia. 

Viranomaisten tulee hyväksyä kaikki ehdot täyttävät kohtuulliset pyynnöt 
sijoittaa pienalueen langaton liityntäpiste. 

 Lupa voidaan vaatia, jos kohteen arkkitehtuuri, historia, luonnoltaan arvokkuus 
tai yleinen turvallisuuteen liittyvä syy sitä edellyttävät.

Sijoittamista koskevat erimielisyydet ratkaisee kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen.

Viranomaisen on asetettava etukäteen saataville ehdot mahdollisuudesta 
sijoittaa tukiasema määräysvallassaan olevalle kiinteistölle, rakennukselle tai 
rakennelmalle.

 Verkkotietopiste.fi-palveluun (www.verkkotietopiste.fi) on ilmoitettava viranomaisen 
verkkosivuosoite, josta löytyvät sijoittamisehdot tai vähintään viranomaisen 
sijoittamisehdoista lisätietoja antavat yhteystahot.
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Pienalueen langattoman liityntäpisteen 
sijoittamisprosessi lainsäädännön pohjalta
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Traficomin kokemuksia piensolutukiasemien 
käyttöönotosta ja niiden sijoittamisehdoista

Tietopyynnöt teleyrityksille ja viranomaisille 
huhtikuussa 2021

 Teleyritysten velvollisuus ilmoittaa komission 
asetuksen pohjalta käyttöönotosta verkkotietopiste.fi-
palveluun: ilmoituksia toistaiseksi vähän (markkina 
pieni)

 Viranomaisten velvollisuus ilmoittaa 
verkkotietopiste.fi-palveluun sijoittamisehdoista: 
ilmoituksia toistaiseksi vähän (asia ei tunnettu, 
sijoittamisehdot puutteellisia)

Suomessa Traficom valvoo komission asetuksen 
soveltamista ja raportoi vuosittain tiedot 
käyttöönotetuista määristä komissiolle 
verkkotietopiste.fi-palvelusta saatavien tietojen 
perusteella

Traficom valvoo myös SVPL:n mukaisten 
sijoittamisehtojen tilannetta
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Tukiasemien sijoittamispaikkojen yhteiskäyttö

Yhteisrakentamislain mukaan verkkotoimija on velvollinen 
luovuttamaan käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin toisen verkkotoimijan 
kirjallisesta pyynnöstä. 

Tukiasemien sijoittamispaikkojen kuten mastojen yhteiskäyttö eri 
toimijoiden kesken on tietyin edellytyksin mahdollista.

Traficomin koordinoimassa passiivisen infran asiantuntijaryhmässä 
kehitetään toimintamalleja passiivi-infran yhteisrakentamisen ja 
-käytön lisäämiseksi sekä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä, joilla 
helpotetaan toimijoiden välistä yhteistyötä.

 Asiantuntijaryhmän toiminta on avointa kaikille asiaa tunteville ja 
toiminnasta kiinnostuneille.

 Työssä otetaan kantaa myös matkaviestinverkon tukiasemien 
mastojen/pylväiden/tornien soveltuvuudesta yhteiskäyttöön.
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Piensolutukiasemia käsittelevä 
webinaari

Traficom järjesti yhdessä Kuntaliiton kanssa 
Yhteisrakentamiswebinaarin 17.5.2022

Webinaarin yksi osuus käsitteli 
piensolutukiasemia

Tallenne löytyy Traficomin YouTube –kanavalta

https://www.youtube.com/watch?v=kEKF9Fgtd5U

kohdasta 40:23 alkaen.
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Kiitos!
Pertti Hölttä

pertti.holtta@traficom.fi


