
LAUSUNTO 
1.12.2014 

 
1 (1)  

Postiosoite Puhelin Faksi Internet 

Suomen Omakotiliitto ry Vaihde (09) 680 3710 (09) 6803 7155 www.omakotiliitto.fi 

Sompiontie 1 Sähköposti: etunimi.sukunimi@omakotiliitto.fi  www.facebook.com/Omakotiliitto 

00730 HELSINKI   https://twitter.com/omakotiliitto 

 

Viestintävirasto 
PL 313 
00181 Helsinki 
 
Asia:  Lausuntopyyntö yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä, dnro 

1004/922/2014 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. 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. 
 
HUOMIOITA 
Omakotiliitto kantaa huolta siitä, miten viestintäpalvelujen saatavuus ja toteutuminen voidaan taata. 
 
Omakotiliiton mielestä tarvitaan yleispalveluvelvoitetta, jotta voidaan varmistaa viestintäpalvelujen 
saatavuus ja toteutuminen kaikkialla Suomessa, kaikille vakituisille asukkaille, myös omakotitalois-
sa asuville, tasapuolisesti sekä kohtuullisin rakentamis- ja käyttökustannuksin.  
 
Yleispalveluvelvoitteen toteutumiseksi on olennaista, että yleispalveluyritysten nimeämisessä nou-
datettavaksi on hyväksytty menettely, ja että riippumattomana viranomaisena Viestintävirastolla on 
oikeus valita nimettävät viestintäpalvelujen tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset. Omakotiliitto 
pitää lausuntopyynnössä ehdotettua menettelyä hyvänä. 
 
Omakotiliitto ehdottaa seuraavia toimia, joilla alennetaan viestintäpalveluverkkojen rakentamiskustannuksia 
ja tähdätään kustannustehokkaisiin ratkaisuihin eli edistetään viestintäpalvelujen saatavuutta: 
 

 Kansallisella lainsäädännöllä tulee velvoittaa eri operaattorit, kuten esimerkiksi tietoliikenteen verk-
ko-operaattorit sekä sähköoperaattorit, toimimaan yhteistyössä vastavuoroisesti. Näin parannetaan 
merkittävästi mahdollisuuksia nopeuttaa kiinteän laajakaistainfran kehittämistä ja taataan tulevaisuudes-
sakin kustannustehokkaat ratkaisut tiedonsiirtoon tasapuolisesti koko Suomessa. Ohjauksessa täytyy 
huomioida riittävän kilpailun säilyminen tietoliikennepalveluissa tulevaisuudessa. 

 

 Nykyaikaisen valokuitukaapeloinnin osalta omakotitaloihin sovelletaan asuntoryhmän käsitettä. Omakoti-
talot voivat asuntoryhmässä sijaita kaukanakin toisistaan, sillä laadukkaat palvelut sekä työnteko hoitu-
vat luotettavasti nykyaikaisella valokuitutekniikalla myös pitkillä etäisyyksillä.  

 

 Yhteisrakentamisen lainsäädännön kansallisessa toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, 
että pientaloalueella ja haja-asutusalueella on tarjolla sellaisia rakentamissääntöjä ja määräyksiä, 
jotka tukevat kevyempää ja omatoimista laajakaistaverkon rakentamisen tapaa ja menetelmiä.  

 

 Kupariverkon tai sähköverkon purkua suunniteltaessa, pylväsinfra tulisi tarjota alueen asukkaiden 
käyttöön, jos se on pitkäjänteisesti kustannustehokasta. Tällöin he voisivat ottaa pylväsverkon ylläpidon 
haltuun ja korvata kuparikaapelin valokuitukaapelilla. 
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