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Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Lausunto laajakaistadirektiivin arviointimuistiosta
Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä, jonka johdosta esitämme seuraavaa.
Yleiskannanotot
Pidämme kannatettavina velvoitteita, joilla edistetään laajakaistarakentamista eri
verkkoinfrastruktuurien yhteiskäytön ja -rakentamisen keinoin.
Kannatamme myös velvoitteita nopeiden verkkojen asentamiseksi uusiin ja
peruskorjattaviin rakennuksiin. Vaikka voimassaoleva Viestintäviraston
sisäverkkomääräys 65 velvoittaakin asentamaan uudet ja uudistettavat sisäverkot
määräyksen mukaisesti, määräys on velvoittava vain jos rakennuttaja tai
taloyhtiö päättää uuden sisäverkon asennuttaa.
Direktiivin velvoitteiden kansallinen sääntely
Emme kannata uuden erillislain säätämistä.
Koska direktiivi koskee viestintäverkkojen lisäksi muitakin infrastruktuureja, joihin
viestintäverkon elementtejä voidaan sijoittaa (sähkö-, LVI-, kaasu-,
lämmönjakelu-, liikenneverkostot) esitämme, että kansallinen sääntely
toteutetaan pääsääntöisesti sektorikohtaisissa laeissa ja niiden nojalla
annettavissa alempiasteisissa säädöksissä. Yleisvelvoitteiden osalta sääntely on
perusteltua maankäyttö- ja rakennuslaissa, mutta ei enää kyseisen lain nojalla
rakennusasetuksessa eikä rakentamismääräyksissä.
Pidämme tällaista linjausta perusteltuna, jotta yksittäistä verkkoinfrastruktuuria
(esim. sähköverkko, tietoliikenneverkko) ja yksittäistä toimialaa (esim.
sähköurakointi, teleurakointi) koskevat säädökset eivät hajoa eri viranomaisten
hallinnoimiin moniin säädöksiin, vaikeuttaen säädösten hallintaa ja soveltamista.
Esitämme, että laajakaistayhteyksiä palvelevien sisäverkkojen sekä yleisten
tietoliikenneverkkojen tekniset vaatimukset annetaan jatkossakin
tietoyhteiskuntakaaressa sekä sen nojalla annettavissa Viestintäviraston
teknisissä määräyksissä.
Kannatamme kuitenkin sitä, että maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään
perussäännöstö, jossa todetaan huippunopean laajakaistan tarvitsemiin
rakennuksen sisäisiin rakenteisiin sekä itse sisäverkkoon liittyvät yleiset
velvollisuudet.
Pidämme tärkeänä, että maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetaan
rakennushankkeeseen ryhtyvälle yleisvelvoite varustaa uusi tai perusteellisesti
uudistettava kiinteistö Viestintäviraston kulloinkin voimassa olevan
sisäverkkomääräyksen mukaisella sisäverkolla sekä sen tarvitsemilla riittävillä
jakamotiloilla, reiteillä ja johtoteillä huippunopean laajakaistan
mahdollistamiseksi.
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Kannatamme myös muistion sivulla 12 kaavailtua kansallisen sääntelyn
periaatetta, jonka mukaan taloyhtiö velvoitetaan päivittämään sisäverkkonsa
sellaisissa tapauksissa, joissa sisäverkon asennuksesta samaan aikaan muun
peruskorjaustyön kanssa on saavutettavissa teknistä tai taloudellista hyötyä.
Sisäverkon päivitysvelvoitteen tulee ehdottomasti koskea sähkö- ja
putkiremontteja, joiden yhteydessä sisäverkkotyöt on teknistaloudellisesti
optimaalista toteuttaa.
Sisäverkkojen laajakaistavalmius
Kannatamme laajakaistavalmis -käsitteen käyttöönottoa kansallisissa
säädöksissä. Uskomme, että yleisesti hyväksytty käsite edistää direktiivin
tavoitteiden toteutumista ja on myös asunnon omistajien, myyjien, ostajien ja
vuokraajien etu.
Pidämme kuitenkin välttämättömänä, että Laajakaistavalmis -käsitteen merkitys
ja kriteerit määritellään kansallisissa säädöksissä. Katsomme, että uusi tai
peruskorjattu kiinteistö on laajakaistavalmis, kun sen sisäverkko täyttää
sisäverkon rakentamisvaiheessa (uudisrakennukset) tai uudistamisvaiheessa
(perusparannuskohteet) voimassa olevan Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen
vaatimukset.
Muistion mukaan
Jos rakennuksessa ei ole nopeita yhteyksiä tukevaa fyysistä infrastruktuuria,
laajakaistaoperaattorilla on oltava oikeus tilaajan suostumuksella viedä verkkonsa
tilaajan huoneistoon.
Muistiosta jää epäselväksi, tarkoitetaanko tilaajalla kuluttajaa vai taloyhtiötä.
Mielestämme suostumuksen antaminen pitää sallia asuinkiinteistöissä vain
taloyhtiölle. Muussa tapauksessa taloyhtiön edellytykset hallita sisäverkkoaan ja
sen ylläpitoa heikkenevät oleellisesti.

Pyydämme kiinnittämään huomiota myös siihen, onko edellä mainittu kirjaus
ristiriidassa eduskuntakäsittelyssä olevan tietoyhteiskuntakaaren 249§:n kanssa.
Hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 249 §:
Kiinteistön tai rakennuksen sisäisen verkon suunnittelu ja teleurakointi
Yleiseen viestintäverkkoon liitettävän kiinteistön tai rakennuksen sisäisen
viestintäverkon on täytettävä tämän lain vaatimukset. Kiinteistön tai rakennuksen
sisäinen viestintäverkko on suunniteltava mahdollisuuksien mukaan siten, että
111§:ssä tarkoitettu tilaaja (tarkoittaa lakiesityksessä kuluttajaa) voi valita
teleyrityksen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Rasimus, timo.rasimus@stul.f, puh. 09
5476 1311.
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