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Liikenne- ja viestintäministeriö 
PL 31 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
 
Viite:  LVM/1114/03/2014 
 
Asia:  Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi 
 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
1. YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edun-valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä 
ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa 
maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.  
 
 
2. TAVOITTEINA KATTAVUUS, TASAPUOLISUUS JA KOHTUUHINTAISUUS 
 
Omakotiliitto pitää myönteisenä sitä, että hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan pantavaksi täytäntöön 
direktiivi, jonka avulla alennetaan laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksia. Omakotiliitto korostaa esi-
tysluonnoksen pyrkimystä edistää sitä, että verkkoja rakennettaessa samalla kerralla kaivantoon saadaan 
kaikki infra, mikä siten alentaa verkkojen rakentamisen kustannuksia. 
 
Ehdotettu lainsäädäntö, joka velvoittaisi verkkotoimijat suostumaan toisen verkkotoimijan verkkoihin kuulu-
vien rakenteiden ja rakennelmien yhteiskäyttöpyyntöön, parantaa pyrkimystä kaikkien loppukäyttäjien kes-
kinäiseen oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Erityisesti taajama-alueiden nopeiden valokuitu-
yhteyksien kehittäminen vaatii pikaisia toimia, mihin teleoperaattoreilla ei ole ollut riittävää halukkuutta. Yh-
teisrakentamisvelvoitteen kautta toivotaan ratkaisua myös omaehtoisten hankkeiden mahdollistamiseksi 
taajama-alueilla. Omakotiliitto pitää keskeisenä, että eri puolilla Suomea ja erilaisten käyttäjäryhmien osalta 
kaikille taataan, asumismuodosta tai asuinpaikasta riippumatta, samanlaiset mahdollisuudet kohtuullisin 
kustannuksin voida käyttää huippunopeita laajakaistayhteyksiä. 

On perusteltua, että verkkotoimijan olisi suostuttava toisen verkkotoimijan kohtuulliseen verkkojen yhteisra-
kentamispyyntöön ja että yhteiskäytöstä verkkotoimija saa kohtuulliseksi katsottavan korvauksen. Omakoti-
liitto pitää tärkeänä edellytyksenä yhteisrakentamiselle, että kuluttajien kustannukset alentuisivat. 

Omakotiliitto korostaa sitä, että verkkotoimijoihin ja viranomaisiin kohdistuu velvoite toimittaa hallussaan 
olevat verkkotiedot sekä tulevia verkkohankkeita koskevat tiedot keskitetyn tietopalvelun kautta verkkotoimi-
joiden ja muiden tietoja tarvitsevien saataville, ja että tietopisteenä toimisi verkkotoimijoista riippumaton 
puolueeton taho. Omakotiliiton mielestä myös kuluttajan pitää voida saada sieltä tiedot suunnitteilla tai ra-
kenteilla olevasta infrasta. 
 
Omakotiliitto pitää perusteltuna sitä, että velvoitetta rakentaa nopeita laajakaistayhteyksiä tukeva sisäinen 
viestintäverkko ei sovelleta esim. omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin (Laki tietoyhteiskuntakaaren 
muuttamisesta, 249 §). 

Taajamien pientaloalueet jäävät usein huippunopean laajakaistarakentamisen osalta helposti katveeseen, 
ja siksi Omakotiliiton mielestä tarvitaan myös toimia jotka edistävät laajakaistarakentamista pientaloalueille. 
Julkisen vallan tulee edistää myös omaehtoisten (esim. osuuskuntien) verkkojen rakentamista omakotialu-
eille neuvonnan ja kannusteiden avulla. Haja-asutusalueilla tulisi tarvittaessa voida soveltaa sellaisia raken-
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tamissääntöjä ja määräyksiä, jotka tukisivat kevyempää ja omatoimista laajakaistaverkon rakentamisen 
tapaa ja menetelmiä, hyödyntäen muun muassa julkisia ja yksityistieverkostoja. Näin alennetaan rakenta-
miskustannuksia ja tähdätään kustannustehokkaisiin ja joustaviin sekä pitkäaikaisiin ratkaisuihin – ja no-
peutetaan laajakaistan leviämistä. 
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Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


