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Asia:  Lausunto laajakaistadirektiivin arviomuistiosta 

 
AIHE 
Laajakaistadirektiivin arviomuistio, LVM/1114/03/2014 
 
 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Omakotiliitto kokee myönteisenä, että uuden laajakaistadirektiivin tarkoitus on alentaa laajakaistara-
kentamisen kustannuksia. Kustannusten alentumisen tulee heijastua myös laajakaistan lopulliseen hin-
taan eli siihen minkä esimerkiksi pientalossa kiinteistönomistaja maksaa. Laajakaistadirektiivin ongel-
ma on kuitenkin se, että asiaa ei tarkastella asukkaan tai kiinteistön omistajan näkökulmasta. 
 
Laajakaistadirektiiviä implementoidessa kansallisen tason lainsäädäntöön on tärkeää kiinnittää erityis-
tä huomiota siihen, että laajakaistaverkkojen saatavuus mahdollistetaan eri käyttäjäryhmille ja alueille 
ja että asumismuodosta riippumatta loppukäyttäjien kustannukset ovat oikeudenmukaiset. Laajakais-
tarakentamisen kustannusten alentamisella on merkitystä myös huippunopean laajakaistan rakentami-
sessa vakituisen ja vapaa-ajan asumisen käyttöön. Tällöin pitää olla mahdollisuus kustannustehokkaasti 
voida hyödyntää jo olemassa olevaa ja tulevaa infraa, esimerkiksi kaapeloitaessa sähköverkkoja haja-
asustusalueilla taajamien ulkopuolella. 
 
Omakotiliiton mielestä artiklan 9 mukaisesti pientaloalueilla verkko tulee suunnitella ja rakentaa 
niin, että alueella on yksi yhteinen liityntäpiste, johon teleoperaattorilla on oikeus rakentaa verkko 
omalla kustannuksellaan. Tämä parantaa kuluttajasuojaa sekä lisää kilpailua ja valinnanvapautta. Kan-
sallisella lainsäädännöllä tulisi ohjata passiivisen verkkoinfran - kuten valokuidut ja laitepaikat - sekä 
tietoliikennepalveluiden eriyttämiseen, vertaa Ruotsin malli (jossa esimerkiksi Skanova ja Stokab 
omistavat passiivisen tietoliikenneinfran ja tarjoavat sitä kaikille tasapuolisesti). 
  
Omakotiliiton mielestä myös kiinteän verkon infran kehittäminen on tärkeää niin turvallisuuden kuin 
esimerkiksi energiatehokkaiden rakennusten kuten passiivitalojen ja lähes nollaenergiatalojen raken-
tamisen edistämisessä. 
 
Omakotiliitto pitää myönteisenä, että edistetään laajakaistan rakentamista sekä uudisrakentamisessa 
että peruskorjausten yhteydessä. Omakotiliitto kannattaa artiklan 8 ehdotusta (muistiossa sivu 12) 
peruskorjaustyön sitomisesta kansallisessa täytäntöönpanolainsäädännössä vain sellaisiin peruskor-
jaustöihin, ”joissa sisäverkon asennuksesta samaan aikaan on saavutettavissa jotkakin rakennusteknis-
tä ja/tai taloudellista hyötyä.” 
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Omakotiliiton mielestä tulee varata mahdollisuus tarpeellisen tiedon saantiin laajakaistayhteyksien 
rakentamista ja kehittämistä varten kaikille tietoa tarvitseville tahoille - myös alueen asukkaille, jotta 
yhteydet voidaan rakentaa kustannustehokkaasti. Tämä voidaan toteuttaa joko yhtenä tai useina alu-
eellisina informaatiopisteinä. Tietojen tulee olla kaikille infran tarvitsijoille riittävän tarkasti saatavilla. 
Vaadittavan tiedon tulee mm. sisältää tieto myös käytettävissä olevista kaapelikanavista ja putkista. 
Tieto tulee olla saatavilla keskitetysti ja helposti. 
 
Omakotiliitto painottaa, että kansallisella lainsäädännöllä tulee velvoittaa eri operaattorit, kuten 
esimerkiksi tietoliikenteen verkko-operaattorit sekä sähköoperaattorit, toimimaan yhteistyössä vas-
tavuoroisesti. Näin parannetaan merkittävästi mahdollisuuksia nopeuttaa kiinteän laajakaistainfran 
kehittämistä ja taataan tulevaisuudessakin kustannustehokkaat ratkaisut tiedonsiirtoon tasapuolisesti 
koko Suomessa. Omakotiliitto näkee huolestuttavana ilmiönä huippunopean laajakaistaratkaisun ra-
kentamisen pelkän nopean mobiiliverkon varaan. Ohjauksessa täytyy kaikissa tapauksissa huomioida, 
että riittävä kilpailu tietoliikennepalveluissa säilyy tulevaisuudessa. Omakotiliitto haluaa tuoda myös 
esiin mahdollisuuden, että kupariverkon tai sähköverkon purkua suunnitellessa, pylväsinfra tulisi 
tarjota alueen asukkaiden käyttöön, jotka voisivat ottaa pylväsverkon ylläpidon haltuun ja korvata 
kuparikaapelin valokuitukaapelilla. 
  
Yhteisrakentamisen lainsäädännön kansallisessa toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota myös sii-
hen, että pientaloalueella ja haja-asutusalueella tulee löytää sellaisia rakentamissääntöjä ja mää-
räyksiä, jotka tukisivat kevyempää ja omatoimista laajakaistaverkon rakentamisen tapaa ja mene-
telmiä. Näin alennetaan rakentamiskustannuksia ja tähdätään kustannustehokkaisiin ja joustaviin sekä 
pitkäaikaisiin ratkaisuihin. Omakotiliitto uskoo, että näillä toimin huippunopean laajakaistan leviämistä 
nopeutetaan. Suomi pystyy toteuttamaan laajakaista direktiivin kustannustehokkaammin, kun myös 
rakentamismääräyksiä päivitetään. 
 
 
Kunnioittavasti 
 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 

Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


